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Lekker fietstochtje

De meest lezers van de Maasbever 
weten inmiddels dat Rick Prik een 
fervente inwoner van Maasdijk is. Vaak 
worden in de columns positieve zaken 
omschreven in ons mooie dorp. Maar 
helaas……. moet Rick Prik nu een 
nare, zeg maar vervelende, ervaring 
vermelden. Wat was het geval?

Vorige week donderdag, lekker 
weertje, een heerlijk januari zonnetje 
en nu thuis werken een dagelijks 
gebeuren is, dacht Rick Prik een 
lekker fietstochtje te gaan maken, dus 
de fiets (e-bike) uit de garage gehaald, 
maar…… een lekke achterband…… 
en dat is in Maasdijk een ware ramp! 
Waar laat je een lekke band repare-
ren? Maasdijk heeft ongeveer 4500 
inwoners en zo’n 3000 fietsen en e-bi-
kes maar ‘genees’ een fietsenmaker 
die een lekke band kan repareren. Dit 
kan toch niet mogelijk zijn? Dus mid-
denstandsvereniging, belangenvereni-
ging, kernoverleg, buurtpreventie en 
andere instellingen: doe er wat aan! 
Op het Oranjeplein staat een prachtig 
pand al jaren leeg, volgens Rick Prik 
was er in dit pand een aantal jaren 
geleden al een fietsenzaak gevestigd, 
dus de ruimte is er en er zijn fietsen 
genoeg in ons dorp.

Maar het geplande fietstochtje (zie 
bovenstaande) van Rick Prik ging toch 
mooi niet door, het alternatief was: 
lopen met de fiets aan de hand naar 
Maassluis naar een “fietsendokter” 
Gelukkig kreeg Rick Prik een leen 
fiets mee naar huis, dus kon hij per 
fiets huiswaarts keren.

Maar het was wel balen, deze toch zo 
mooie middag.

          RICK PRIK
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AGENDA VOOR
MAASDIJK

29 JANUARI
PubQuiz, aanvang 20.30 uur, 
info: Eeft v.d. Ende, www.eeft.nl

5 FEBRUARI
Voetbalwedstrijd Quintus - 
Maasdijk, aanvang 14.30 uur
Sportpark Quintus in Kwintsheul

8 FEBRUARI
Bingo, aanvang 14.30 uur 
Prinsenhof

10 FEBRUARI
Concordia Cultureel, film-
avond, aanvang 20.00 uur
Film “De beentjes van St. 
Hildegaard”

12 FEBRUARI
Voetbalwedstrijd Maasdijk 
-Toofan, aanvang 14.30 uur
Sportpark Maasdijk

22 FEBRUARI
Bingo, aanvang 14.30 uur 
Prinsenhof

29 MAART
Indoor Bowls Clubs Dagje-uit 
voor senioren. Zie elders in 
deze Maasbever

Als gevolg van de Corona 
maatregelen kunnen  
sommige activiteiten  
mogelijk niet doorgaan. Bij 
twijfel kunt u contact opne-
men met de organisatie

DE VOLGENDE
MAASBEVER

De volgende Maasbever 
verschijnt op 23 februari

Het oude jaar uit knallen!
Inmiddels lijkt de tradi-
tie echt in ere hersteld 

te zijn, op oudejaarsdag 
even lekker brommeren 

door het dorp. Het is  
een waar evenement  

geworden, waar meni-
geen graag naar kijkt. 

Mooi om te zien dat zoveel mensen 
hier zoveel plezier aan beleven! 
Want plezier is tegenwoordig best 
schaars. Er werd zelfs geopperd 
op de socials om het op de Unesco 
erfgoedlijst te laten zetten.

05  Volgend seizoen een nieuwe 
       trainer bij V.V. Maasdijk
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INFORMATIE

Apotheken

Service Apotheek Maasdijk
Waldeck Pyrmontstraat 1, 2676 AP Maasdijk
Open elke werkdag 08.45 - 12.15 uur
13.15 - 17.15 uur Tel: 0174-513841
www.apotheekmaasdijk.nl

Apotheek De Lier
Hoofdstraat 80 De Lier. Open ma t/m vr
8.30-17.30 uur  za. 11.00 – 12.00 uur
Tel: 0174-514411 0f 0174-516600

Buurtdiensten Maasdijk
Voor hulp bij het huishouden als u het niet 
meer alleen kan, bij (tijdelijke) ziekte of na een 
ziekenhuisopname. Tel: 06  207 98 898.  
E: maasdijk@buurtdiensten.nl

Buurtpreventie
E: buurtpreventiemaasdijk@gmail.com 

Buurtzorg
Voor verpleging en verzorging thuis
Waldeck Pyrmontstraat 4, 2676 AR Maasdijk
Tel: 06-53552626, 24 uur bereikbaar.
E: maasdijk@buurtzorgnederland.com

Careyn Contact
Tel: 088-1239988 ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur
Diabeteszorg Tel: spreekuur di 9.00 - 9.30 uur
0174-636600 of via Careyn Contact
Diëtiek afspraak via Careyn Contact 
Voedingsinformatielijn: ma, di, do en vr 
13.30 - 14.30 uur, Tel: 0174-636600 
Ergotherapie via Careyn Contact

Ouder en kindzorg Consultatiebureau
Waldeck Pyrmontstraat 4, 2676 AR Maasdijk.
Vrijdagmorgen, Tel: 06-22429220. Inloopspreek-
uur elke Vrijdag 11.15 - 11.45 uur. Afspraak 
verzetten 9.00 - 13.00 uur via Careyn Contact, 
ook voor aanvragen spreekuren en advies ma 
t/m vr 8.30 - 9.30 en 15.30 - 16.30 uur.

Centrum voor Jeugd en Gezin Tel: 088-0549977

Dierenbescherming Tel: 0174-630863

Fysiotherapie Maasdijk
Waldeck Pyrmontstraat 4, Tel: 0174-516598

Fysio-en manuele therapie
Sporthal Maasdijk, Tel: 06-51527563

GGD Tel: 079-3430888
 
Huisarts, dr. A.A. Aziz 
Pr. Mauritsstraat 2, 2676 BC Maasdijk 
Tel: 0174-512420 Alarmnr. op werkdagen 
(overdag) Tel: 0174-518283
www.huisartspraktijkmaasdijk.nl

Huisartsenpraktijk Stokdijkkade
Info: www.praktijkstokdijkkade.nl. Tel: 0174-
624158, spoedlijn 0174-642131

Peuterspeelzaal / verlengde peuteropvang
KrisKras Kinderdagverblijf / buitenschoolse 
opvang
Cont.pers. mevr. Piny Fiers, Tel: 0174-517614
Aanwezig op: Dinsdag van 07.30 tot 16.00 uur
Woensdag van 7.30 tot 16.00 uur
Donderdag van 7.30 tot 16.00 uur 

Maasdijkse Belangen Vereniging
E: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com

Meldpunt Bezorgd
Tel: 0900-0400405 of www.meldpuntbezorgd.nl

Meld Misdaad Anoniem Tel: 0800-7000

Prinsenhof Wijkcentrum
Spreekuur trombosedienst elke dinsdagmorgen
8.30 - 8.45 uur. Openingstijden Prinsenhof
ma t/m vr 08.30 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur
Cont.pers. Renée Goppel. Tel: 06-11896337

Stankoverlast
Meldkamer Rijnmond, Tel: 010-4733333

Tandarts P.A.J. Stegen
Korte Kruisweg 30 Maasdijk, Tel: 0174-517172

Vitis Welzijn T: 0174-630358, www.vitiswelzijn.nl

-    Plusbus Tel: 0174-444221
-    Sociaal Meldpunt (stoppende ondernemers)
      Tel: 0174-630358, 
 sociaalmeldpunt@vitiswelzijn.nl
- Steunpunt Mantelzorg
 Tel: 0174-630358, mantelzorg@vitiswelzijn.nl

Wijkagent Maasdijk
Bereikbaar na afspraak, Tel: 0900-8844
E: teleservice@haaglanden.politie.nl

Vereniging van  
Vrijzinnig Protestanten

Kerkdiensten Protestantse 
Gemeente Maasdijk
Vanaf oktober is het kerkbezoek weer bijna helemaal “normaal”. Voor het bijwonen 
van kerkdiensten is geen aanmelding meer nodig en een corona toegangsbewijs 
niet verplicht. Iedereen is welkom! Wel volgen we het advies: afstand houden, 
ventileren en vaste plaatsen tijdens de kerkdienst en het koffiedrinken na afloop. 
Verder gelden natuurlijk net als thuis de basis regels; geen handen schudden, 
hoesten en niezen in de elleboog, en thuisblijven bij klachten. 

Zondag 6 februari 2022
Dienst in Honselersdijk, aanvang 10.00 uur
Ds. D. Eerland

Zondag 13 februari 2022 
Geen dienst

Zondag 20 februari 2022 
Geen dienst

Zondag 27 februari 2022 
Dienst in Maasdijk, aanvang 10.00 uur
Ds. M. Wassenaar

Op donderdag 16 decem-
ber hebben we Maasdijk 
van vitamines voorzien. 

We hebben heerlijke man-
darijnen verpakt in kistjes 

die prima werden ver-
kocht. Dit alles om de kas 
van Dijkvogels financieel 

gezond te houden.  

Helaas konden wij dit jaar de 
mandarijnen niet aan huis 
bezorgen/verkopen, maar gelukkig 
was de drive-thru een groot succes! 
Een gezellige stoet auto’s kwam op 
de parkeerplaats van de Kastine 
hun kistje(s) afhalen. Namens 
Dijkvogels hartelijk dank voor uw 
bijdrage!

Tevens wensen wij al onze leden, 
vrijwilligers, bekenden en spon-
soren nog een sportief maar 
bovenal gezond 2022!

Dijkvogels bedankt 
Maasdijk voor het kopen van 
mandarijnen!

Zondag 30 januari 2022
09.30 uur Ds. A. Noordam

Zondag 6 februari 2022
09.30 uur Ds. Floris den Oudsten
19.00 uur Ds. Floris den Oudsten, 
  Jong-volwassen samenkomst
      
Zondag 13 februari 2022
09.30 uur  Avondmaal, Ds. Floris den Oudsten
19.00 uur  Avondmaal, Ds. Floris den Oudsten

Zondag 20 februari 2022
09.30 uur Gezinsdienst, Ds. Floris den 
  Oudsten
19.00 uur Mogelijkheid tot Worship of thema-
  dienst, Ds. Floris den Oudsten 

Vrijdag 27 februari 2022
09.30 uur Ds. Leo v.d. Eijk
19.00 uur Ds. Lennart v. Berkel

Houd de website, nieuwsbrief en Samen in de 
gaten of diensten wel of niet doorgaan en welke 
veranderingen er eventueel zijn.

IBC Maasdijk 
organiseert een 
uitje voor West-
landse Senioren!

Indoor Bowls Club Maasdijk gaat 
speciaal voor de senioren onder 
ons een leuke dag organiseren in 
het kader van “Senioren in coro-
natijd”. Houd de Maasbever in de 
komende uitgaven in de gaten!  
 
Binnenkort kunt u zich opgeven 
voor dit  gezellig “uitje”! Hoe 
en waar? Dit kunt u in de 
volgende Maasbever lezen! 
Wij verklappen nu alvast dat u 
zich snel op moet geven, want 
er kunnen slechts een beperkt 
aantal personen deelnemen! 

Bestuur IBC Maasdijk

Colofon

De Maasbever is een uitgave 
van de Maasdijkse Belangen 
Vereniging.

Verspreidingsgebied: Maasdijk
Oplage: 2100 stuks

De volgende verschijnings-
datum is 23 februari 2022
kopij en advertenties insturen 
uiterlijk: 17 februari.

Bankrelatie:
Rabobank Westland
IBAN: NL39 RABO 0340 3336 50

Website:
www.maasbever.nl

Facebook 
www.facebook.com/maasbever

Twitter
www.twitter.com/maasbever

Postadres:
De Maasbever
p/a Callenburghstraat 31
2676 VV  Maasdijk

Advertenties: E-mail:  
advertentie@maas bever.nl

Redactie:
Rien Mostert
Tel: 0174-513306
       06-13678449
E-mail: redactie@maasbever.nl

Martine van der Meer
Tel: 06-10105530
E-mail: martine@maasbever.nl

Marloes van Heijningen
Tel: 06-81707272
E-mail: marloes@fixxt.nl

Leo van Ruyven
Tel: 06-47028024
E-mail: info@westlandsfotootje.nl

Fotograaf:
Leo van Ruyven
Tel: 06-47028024
E-mail: info@westlandsfotootje.nl

Opmaak en druk:
Stdesign Concept + Creatie
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Wisseling van de wacht in de Maasbever redactie

Als eerste laten we Joke Midden-
dorp, redactielid van het allereerste 
uur aan het woord. Zij heeft besloten 
om er een punt achter te zetten.   

Joke aan het woord
“Na 32 jaar vond ik het tijd om mij 
terug te trekken uit de redactie. Door 
de jaren heen heb ik mij bezigge-
houden met vooral de sociaal cultu-
rele kant van ons blad, in de rubriek 
op pagina 3. Eerst heette dat “Maas-
dijker in de kijker”, later noemden 
we dat “Een mens voor de lens” 
en de laatste tijd ging het onder de 
noemer van “Mensen vertellen”. 
Veel plezier heb ik beleefd met het 
interviewen van al die Maasdijkers 
die hun levensverhalen en hun 
hobby’s en passies met ons wilden 
delen. Daarnaast hoorde ook het 
actueel houden van de informatie 
column tot mijn vaste taken.  

Inmiddels ben ik wat ouder 
geworden en dan merk je dat je 
niet meer zo op de hoogte bent 
van de ontwikkelingen van de 
jongere generatie. Sociale media 
halen veel wind uit de zeilen, 
want iedereen kan tegenwoordig 
veel gemakkelijker zijn of haar 
verhaal naar buiten brengen 
en er een podium voor vinden.   

Belangrijk vind ik dat mensen in 
Maasdijk elkaar blijven zien, in de 
goede zin van het woord. En dat we 
belangstelling hebben voor elkaars 
wel en wee. Wat is er nu leuker dan 
wanneer je in het dorp loopt of 
fietst en de mensen begroeten je 
vriendelijk en maken een praatje 
als Maasdijkers onder elkaar? 
Zoiets simpels kan zomaar kleur 
geven aan je dag en je een gevoel 
van verbondenheid geven. Ik hoop 
dat ik daar met mijn rubrieken 
iets aan heb mogen bijdragen.  

Het is voor mij tijd geworden om 
het stokje door te geven aan een 
jongere generatie. Het geschreven 
woord laat ik nu aan hen over. 
Tenslotte wil ik graag alle mensen 
bedanken die mij het vertrouwen 
hebben gegeven om over en met 
hen te mogen schrijven voor 
boven genoemde rubrieken”  

Joke besluit met de nieuwe redactie 
veel schrijfplezier en succes toe te 
wensen. 

Nieuw redactieteamlid  
Marloes aan het woord
Haar plaats wordt ingenomen 
door Marloes die zich hier-
onder in het kort voorstelt: 
“Ik ben Marloes van Heijningen, 
31 jaar en geboren in Poeldijk. In 
mei 2019 heb ik samen met mijn 
vriend Erik ons droomhuis in Maas-
dijk gekocht waar wij sinds januari 
2020 wonen. Ik voelde mij vrij snel 
verbonden met Maasdijk, omdat 
ik het een leuk, gemoedelijk dorp 
vind met veel vriendelijke mensen. 
Ik had mijn draai erg snel gevonden 
en ik voel mij hier ook echt thuis.
In het dagelijks leven werk ik full-

Wij kunnen ons voorstellen dat u als trouwe lezer van de Maasbever enigszins verbaasd kijkt na het lezen van deze titel. Want 
niet alleen is de Maasbever de meest gelezen krant van Maasdijk, maar waarschijnlijk ook de krant met het meest stabiele 
redactieteam van het Westland en omstreken. Dit jaar beginnen we met de 33ste jaargang, en dat wil dus zeggen dat er al 32 
jaar elk maand een Maasbever met nieuws over alles wat er reilt en zeilt in ons dorp bij u op de mat valt. En dat alles wordt 
verzorgd door een team van vrijwilligers die dat steeds weer belangeloos en met veel plezier en toewijding doet. Al heel wat 
jaren bestaat dat team uit de volgende personen: Martine van der Meer-Vellekoop, Joke Middendorp en Jan O. Voogt, onder 
leiding van de hoofdredacteur Rien Mostert. Maar nu komt daar dus toch verandering in.

time als boekhoudster bij admi-
nistratiekantoor Fixxt in Naald-
wijk. Mijn taak is om de financiële 
administraties van meerdere MKB 
bedrijven netjes op orde te houden/ 
brengen. Het leukste aan mijn 
baan vind ik de sociale en zakelijke 
contacten met de ondernemers. 

Mensen kunnen mij herkennen 
doordat ik lang actief ben geweest 
in de horeca van Naaldwijk (vroeger 
in café ’t Winkeltje en later als 
bedrijfsleidster van Hudson). Ook 
zie je mij regelmatig door het dorp 
wandelen met mijn hondje Milo. 
Mijn hobby is fotografie. Ik trek 
graag de natuur in met mijn camera.  

Ik ben sinds 2 jaar vrijwilligster 
bij Klein dierenverblijf Maasdijk 
waardoor ik meerdere Maasdijkers 

leerde kennen. Uit het niets kreeg ik 
een telefoontje of ik misschien kon 
helpen bij de redactie van de Maas-
bever. In eerste instantie om de 
‘’Goede Weiden, Slechte Weiden’’ te 
gaan schrijven maar toen een paar 
lieve ogen mij aankeken ben ik over 
stag gegaan om toch wat meer te 
gaan doen. 

Ik kijk er naar uit om samen met 
de redactie elke maand een leuke 
Maasbever op te mat te laten 
bezorgen die jullie met plezier 
zullen lezen.  Hebben jullie leuke 
ideeën? Voel je dan vrij om mij te 
benaderen!” 

Jan aan het woord
Ook Jan O. Voogt neemt afscheid 
van de redactie. Net als Joke is hij 
vanaf de oprichting in 1989 actief 
bij de Maasbever. Eerst vooral als 
schrijver van de rubriek “Bomen 
langs de Dijk” waarin in ruim 100 
afleveringen de geschiedenis van 
ons dorp en haar bewoners werd 
behandeld, historisch verantwoord, 
doch met een humoristische inslag. 
“Omdat ik tevens secretaris ben van 
het Historisch Genootschap Maas-
dijk kon ik onze dorpsgeschiedenis 
vanuit verschillende perspectieven 
belichten. Zoals aan de hand van 
oude foto’s  in de rubriek “Van de 
Zolder”, of met historische ansicht-
kaarten in de rubriek “Maasdijk op 
de kaart”. Daarnaast beschreef ik 
opmerkelijke wegbewijzering onder 
de noemer “Het moest verborden 
worden”.  Waar ik ook veel plezier 
in heb gehad is het coachen van 
jong schrijftalent, zoals met Linda 
vd Beukel in de rubriek “DuhYung-

Wanzz” voor tieners, en later met 
Kirsten Bijl die “Blond & Glasses” 
schreef over trends en lifestyle voor 
jongeren. En niet te vergeten de 
serie Limericks geïllustreerd door 
Barri Vellekoop. Ik zocht altijd naar 
mogelijkheden om verschillende 
stemmen in de Maasbever te laten 
klinken. Zoals de basisscholen die 
al jarenlang beurtelings de “Kids-
corner” vullen met belevenissen 
uit de klas, en de vaste columns 
door Linda, Annette en Cora.  Zo 
kwam ik ook op het idee voor de 
soapserie “Goede Weiden Slechte 
Weiden”. Ik vind het geweldig dat 
een groep vrijwilligers niet alleen 
dieren verzorgen maar tegelijk een 
stukje gemeenschapszin in het 
dorp creëren met “onze” dieren-
weide. In dat opzicht hebben Joke 
en ik veel gemeen, denk ik. Het was 
een bijzondere ervaring dat wij op 
onze beurt enkele jaren geleden 
werden verrast met een Konink-
lijke onderscheiding o.a. vanwege 
onze bijdrage aan de Maasbever.   

Daarnaast heb ik altijd met veel 
genoegen foto’s gemaakt op de 
Voorjaars rommelmarkt, de Konin-
ginnedag in de Prinsenhof, het 
Zomer Spektakel, optredens van 
de EMM en DOV, vergaderingen 
van de Belangen Vereniging en de 
Buurt Preventie, enzovoort. Niet 
alleen als reporter op zoek naar 
nieuws, maar tevens als een blijk 
van waardering voor onze dorpsge-
noten die zich samen ergens voor 
inzetten. Vrijwilligers zijn meer 
dan ooit het cement van de dorps-
gemeenschap en verdienen dat 
hun werk niet onopgemerkt blijft. 

Graag wil ik iedereen bedanken 
voor de plezierige samenwerking 
en de gastvrijheid. Het waren mooie 
jaren bij de Maasbever.”   

Nieuw redactieteamlid  
Leo aan het woord
Gelukkig hebben we ook voor deze 
opengevallen plaats een nieuw 
redactielid gevonden:  
“Mijn naam is Leo van Ruyven, 
ik ben 31 jaar getrouwd en heb 2 
kinderen en een eerste kleinkind 
in aantocht. Ik ben werkzaam bij 
een fabrikant van elektronica, 
gespecialiseerd in producten en 
diensten voor meten, alarmeren in 
bedrijfsprocessen. zoals de tuin-
bouw en veehouderij. Daar hou 
ik me vooral bezig met het produ-
ceerbaar maken van de producten.  

In mijn vrije tijd ben ik graag 
aan het thuis aan het klussen en 
aan het fotograferen. Sommigen 
van jullie zullen mij misschien 
herkennen als fotograaf bij feestjes 
in het Sportcafé of bij het Spektakel. 

Toen Rien bij mij kwam om de 
redactie van de Maasbever te 
versterken, moest ik hier wel even 
over na denken. Zoveel heb ik 
toch niet te melden? Ik heb me 
altijd wel verbonden gevoeld met 
de Maasdijk, de mentaliteit van 
Maasdijk 'Doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg' mag ik wel.   

Maar na een aantal keren de redac-
tievergadering bijgewoond te 
hebben, bleek er een goede klik te 
zijn. Dus dacht ik: “Daar gaan we 
voor!”. En zo hoop ik de komende 
jaren een mooie bijdrage te kunnen 
leveren aan Maasdijks meest 
gelezen krant.
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AUTO VAN DER KROGT
De Vierde Hoeve 31
2676 CP Maasdijk
T 06-24566786
www.autovanderkrogt.nl

ALTIJD 

40 DEALER OCCASIONS

ONDER DE € 6.000,-   

AL 8 JAAR EEN BEGRIP IN MAASDIJK

“Voor een persoonlijk en respectvol afscheid”“Voor een persoonlijk en respectvol afscheid”

Dag en nacht bereikbaar
06 - 23 95 11 32

Berna Hanemaayer-van den Enden

Van den Rijnstraat 21
2676 CZ  Maasdijk

berna@uitvaartverzorgingrespect.nl
www.uitvaartverzorgingrespect.nl

Ook adverteren in demaasbever ?

Stuur een e-mail naar 
advertentie@maasbever.nl Volg ons ook op 

social media  
@bakkervreug

14 februari Valentijnsdag

U bent van harte welkom bij 
Bakkerij Vreugdenhil.

Ook adverteren in 
demaasbever ?
Stuur een e-mail naar 

advertentie@maasbever.nl
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eigen beheer. Ik kan de leerlin-
gen op mijn werk op een basis-
school ook erg blij maken met 
wat groene aanwinsten. In deze 
column zal ik wetenswaardighe-
den en nieuwtjes over plant en 
dier delen. In onze tuin (Maasdijk 
130) kunt u in het voorjaar ook 
de ruilkast weer vinden. Voor een 
klein prijsje kunt u een plantje 
aanschaffen of ruilen. 

Heeft u een tip of een vraag over 
plant of dier? Wees vrij om mij te 
mailen o.v.v. column Maasbever. 
Mijn emailadres is liselottepiek@
gmail.com Ik wens u veel lees-
plezier. 

Samen maken we Maasdijk nog 
groener en diervriendelijker.

Groetjes Liselotte

Beste lezers van de Maasbever,
Hierbij stel ik mij graag aan u 
voor als nieuwe columniste van 
deze krant. Ik ben Liselotte Piek 
en ik woon met mijn aanstaande 
man en 6 jarige dochter sinds 
een jaar in het dorp. Met onze 
komst is er ook een plantenasiel 
in het dorp verschenen. Ik had 
namelijk in onze vorige woon-
plaats een goedlopend asiel. Ik 
hoor u denken…Een asiel? Voor 
planten?

Ik vang uw verwaarloosde en 
afgedankte planten graag op. 
Ik zorg voor een nieuw onder-
komen of ik hou de planten in 

   NIEUW

Indoor Bowls Club 
Maasdijk bedankt Plus 
Danse!

IBC Maasdijk wil daarom Plus 
Danse bedanken voor het bieden 
van deze mogelijkheden!
Maar niet alleen Plus Danse 
natuurlijk, want àlle mensen, 
klein, groot, jong, oud, bekenden 

Het bestuur en T.C. van 
V.V. Maasdijk maken be-
kend dat Dennis van den 

Steen is aangesteld als de 
nieuwe hoofdtrainer voor 

het seizoen 2022/2023. 

en onbekenden, die de vouchers 
hebben gespaard voor IBC Maas-
dijk worden heel erg bedankt! 
Het mooie bedrag wat eruit is 
gerold komt goed op zijn plek!  

De actie “sparen voor sponsorpunten” van Plus Danse is al weer voorbij!. 
De actie, bedoelt om de lokale verenigingen een duwtje in de rug te geven 
geeft de deelnemers wat meer mogelijkheden om voor hun leden iets 
extra’s te doen. 

Dennis van den Steen volgend 
seizoen nieuwe trainer V.V. Maasdijk

Dennis zal de opvolger worden 
van de huidige trainer, Richard 
Kraijenbosch. De 41-jarige Dennis 
heeft in de afgelopen jaren de rol 
als hoofdtrainer vervult bij 3e klas-
sers Verburch (Poeldijk) en D.S.V.P. 

(Pijnacker). Het bestuur en TC 
zijn onder de indruk van zijn 
enthousiasme, visie, gedreven-
heid en passie voor de voetbal-
sport, en geloven in een positieve 
toekomstige samenwerking.

Deze Pubquiz kan in teamverband 
gespeeld gaan worden. Het enige 
wat je nodig heb is een laptop of 
computer en smart telefoon om de 
antwoorden te kunnen versturen. 

Er zijn wederom weer leuke 
gesponseerde prijzen te winnen en 
niet alleen voor het winnende team. 
Deelname is gratis. Er zal na afloop 
via een QR code een vrijwillige 
bijdrage worden gevraagd. Opgeven 
kan tot uiterlijk vrijdagavond 
26 januari 2022 via www.eeft.nl 

Algemene Pubquiz 
online! Doen jullie 
ook mee?

Nadat je bent opgegeven zal 
de benodigde info om mee te 
spelen per mail toegezonden 
worden. Een team mag bestaan 
uit maximaal 4 personen.  
Aanvang van de Pubquiz is 20.30 
uur (vanaf 20.00 uur kan er inge-
logd worden) Tot a.s. zater-
dagavond en zeg het voort. 

Gezellig wij hebben er weer zin an!
Pubquiz team Eeft van der Ende 
Entertainment

Zaterdagavond 29 januari 2022 organiseert Eeft 
van der Ende Entertainment weer een gezellige 
online algemene Pubquiz met spraakmakende 
gevarieerde vragen voor jong en oud. 

En o ja, mocht u of jij, zin hebben 
om eens kennis te maken met de 
Bowlssport, je bent van harte 
welkom op elke donderdag-
morgen tussen 09.00 en 11.30 
uur in de Sporthal Maasdijk.
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Voor het betere renovatie- 
& onderhoudswerk
+ Aandacht voor uw wensen en behoeften

+ Overzichtelijke offerte spoedig in huis

+ Snel en resultaatgericht werk

+ Ook voor drielaags glas, zonnepanelen e.a.

HOFMAN

BOUWBEDRIJF

Duurzame bouwprojecten
voor wie verder denkt

Blauwhek 27, Maasdijk  T 0174 524000 • F 0174 524001
 info@hofmanbouwbedrijf.nl • www.hofmanbouwbedrijf.nl

Scootmobiel nodig?
Bel Johan 06-54716016
De vrijheid Mobiliteit
Maasambacht 2a-1

Ook onderhoud & Accu’s
Nieuwe Rolstoelen & Rollators
Tevens 40 auto-occasions & Service

www.johankind.nl

 
 
Westland Verstandig wil in de komende vier jaar in Maasdijk in ieder geval 
het navolgende realiseren 
Een aantal van die punten zijn: 
- De zorg in Maasdijk is nog niet goed geregeld. Ouderen, die zorg nodig hebben, 

moeten in Maasdijk kunnen blijven wonen en oud kunnen worden. Ook in 
Maasdijk een serviceflat voor senioren met zelfstandig wonen/zorg op 
maat/beheer 24/7 en recreatieruimte. 

- Woningbouw (starters/senioren) / toekomstplan uitbreiding woningbouw 
Maasdijk; 

- Vergroening kern; 
- Herinrichting Oranjeplein; 
- Behoud dierenwei Oranjeplein / Nassaustraat; 
- Beter groenonderhoud (onkruid / maaifrequentie); 
- Zwerfafval- en afvalbeleid aanpassen; 
- Harmonisatie sportpark Lange Kruisweg; 
- Buitenspeelplaats jongeren (Sportpark); 
- Integratie en coördinatie veiligheidsdiensten (politie / buurtpreventie / 

wijkagent / boa’s; 
- Integratie en coördinatie zorgverlening; 
- Integratie en huisvesting arbeidsmigranten (toewijzingsbeleid); 
- Vestigingsbeleid lokale winkeliers (Oranjeplein); 
- Parkeerbeleid auto’s doorgaande straten (trottoirs); 
- Aansluiting openbaar vervoer (traject Westland-Den Haag-Rotterdam); 
- Lange Kruisweg. 
In de volgende editie van de Maasbever komen onze volgende punten.  
Stem Westland Verstandig op 16 maart en stem vóór echte verandering. Wilt 
u ons verkiezingsprogramma zien, zie onze website westlandverstandig.nl, 
Facebook.com/westlandverstandig, Twitter.com/WVerstandig, Instagram/Westland 
Verstandig.  
Wilt u contact met ons, dat kan: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH 
Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl. 
 

Uw partner in audiovisuele- en elektrotechniek!l

Ende Systems B.V.  Maasambacht 4, 2676 CW Maasdijk  
T 0174-51 05 41  E info@endesystems.nl   www.endesystems.nl

Ook adverteren in 
demaasbever ?
Stuur een e-mail naar 

advertentie@maasbever.nl
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Een goed ontbijt bestaat uit 2 
volkoren boterhammen, haver-
mout of volkoren crackers, met 
beleg naar keuze. Uiteraard zit er 
verschil tussen roomboter en ha-
gelslag op brood ten opzichte van 
groentespread, maar wanneer je 
normaal gesproken chocopops 
eet, is die volkoren boterham 
al zo’n vooruitgang, dat ik de 
hagelslag nog even voor lief 
neem. Compleet uitgeschreven 
weekmenu’s zijn heus goed vol 
te houden en bieden het juiste 
resultaat, maar uiteindelijk moet 
je alles zelf doen en val je snel 
terug in het oude patroon. 

Door steeds kleine stapjes te 
nemen, hou je het vol. Je merkt 
dat je na een goed ontbijt de hele 
dag minder hongerig bent. Dit 
stimuleert om tijdens de lunch 
ook meer vezels en vitamines 
te eten. Vervang de koekjes bij 
de koffie door slechts 1 koekje, 
een rijstwafel met honing of een 
stuk fruit. Met al die gezonde 
voeding de hele dag door, heb je 
’s avonds veel meer energie om 
nog wat voedzaams te koken. 
Win-win-win dus. 

Nogmaals: neem kleine stapjes, 
dan blijft het te overzien én je zal 
blijvend resultaat zien!

Groetjes Annette

Zo, de feestdagen weer achter 
de rug. Boom de deur uit, kinde-
ren weer naar school, tijd voor 
het normale leven. Met of zonder 
goede voornemens. 

De grootste valkuil van goede 
voornemens is, het niet kun-
nen volhouden. Graag wil ik de 
gehele Maasdijkse bevolking 
oproepen om vooral de lat niet te 
hoog te leggen. 

Wil je gezonder gaan leven? Niet 
alleen om af te vallen, maar 
vooral om jezelf prettiger te 
voelen? Begin klein. Dan hou 
je het vol. Je kan je gemakke-
lijk een korte periode aan zeer 
strenge regels houden, daartoe 
is iedereen in staat. Kijk maar 
naar de (zoveelste) lockdown. 
De eerste begon iedereen met 
goede moed, en het gevoel: ‘We 
doen dit met elkaar’, de twee-
de werd al minder enthousiast 
ontvangen en nageleefd en de 
laatste daar hebben we het 
maar niet over. Zo gaat het dus 
precies met goede voornemens, 
wanneer ze te streng zijn. Begin 
met kleine stapjes, zoals een 
gezond voedend ontbijt. Hiermee 
kun je je innerlijke systeem in 
gang zetten, op de juiste manier. 

   NORMAAL
Zoals velen van u  

gezien hebben, is het een 
en ander gaande aan de 

Lange Kruisweg. Met het 
oog op de toekomst is een 

begin gemaakt met een 
aardwarmte project om de 

warmte voorziening  
in de regio te verduur- 

zamen. Om de regio  
minder afhankelijk te  
maken van gas, is het  

waardevol om regionale  
warmtevoorziening  

te maken.

Aardwarmte, ook wel geothermie 
genoemd, maakt gebruik van 
warmte uit de grond. Bij gebruik 
van aardwarmte wordt vanuit grote 
diepte onder de grond warm water 
opgepompt. In Nederland is het 
elke 100 meter dieper ongeveer 3,2 
graden warmer. Uitgaande van een 
gemiddelde oppervlakte tempera-
tuur van 10°C is de temperatuur op 
1 kilometer diepte 42°C, op 2 km 
diepte 74°, en zo verder. Dit warme 
water kan (via een warmtewisselaar) 
gebruikt worden voor de verwar-
ming van kassen, bedrijfspanden 
en woningen. Het afgekoelde water 

gaat terug de grond in en kan  herge-
bruikt worden, wanneer de aarde 
het weer heeft opgewarmd. Een van 
de voordelen van aardwarmte is dat 
het dus nooit opraakt.

Het initiatief voor dit project is 
genomen door een aantal telers uit 
de regio, dit is later overgenomen 
door Energie Transitie Partners 
(ETP). Het bedrijf ETP is ingescha-
keld om dit project te realiseren. 
ETP is betrokken bij meerdere aard-
warmte projecten in het Westland. 
Om schaalvoordeel te behalen en 
meer warmte te winnen is besloten 
om het aantal putten uit te breiden 
naar 6 hierdoor is een flinke bespa-
ring op de boorkosten gerealiseerd.

Voor het gebruik in de tuinbouw 
is een watertemperatuur gewenst 
van circa 90°C. Hiervoor moet 
geboord worden tot een diepte 
tussen de 2500 en 3000 meter. Het 
boren van deze 6 putten naar deze 
diepte zal maanden duren en kan 
niet onderbroken worden. Hier-
door zal het boren dag en nacht 
doorgaan. Tijdens de bouw- en 
boorperiode word de overlast 
tot een minimum beperkt, door 
dag en nacht het geluidsniveau 
te monitoren en bij overschrij-
ding extra maatregelen te treffen. 

De bron wordt eind 2024 in gebruik 
worden genomen en zal nar 
verwachting 36 tot 60MW warmte 
leveren. Met deze hoeveelheid 

warmte kunnen een groot aantal 
tuinbouw bedrijven met een 
totaal oppervlakte van 300 tot 400 
hectare verwarmd gaan worden. 

De telers die de warmte af gaan 
nemen hebben zich verenigd 
in “Warmte coöperatie Maas-
dijk”. Het warmte netwerk wordt 
aangelegen naar kwekers in 
Maasdijk, Oranjepolder, Groe-
neweg, Westerlee en de Kralin-
gerpolder tot aan het Kraaien-
nest in de Lier.

Om op de toekomst voorbereid 
te zijn wordt rekening gehouden 
om het netwerk te koppelen 
met al gerealiseerde warmte 
projecten die verenigd zijn 
onder de coöperatie Infraco. De 
telers willen zo hun belangen 
als gebruikers zo goed moge-
lijk regelen, als de leidingen 
voor Warmtesysteem Westland 
worden gelegd door het nieuwe 
infrabedrijf Warmte Netwerk 
Westland (WNW). Dat bedrijf 
moet de losse netwerken voor 
aardwarmte koppelen en waar 
nodig overdimensioneren. Zo 
kan in de toekomst warmte 
worden verhandeld en ontstaat 
een robuust warmtesysteem. 
Afnemers worden ook minder 
kwetsbaar voor storingen in hun 
eigen netwerk en het systeem 
wordt voorbereid op warmte 
levering uit de haven.

Aardwarmte Maasdijk

Uiteraard met inachtneming van 
de Covid 19 maatregelen en in 
afwachting van een positief bericht 
bij de komende persconferentie.  
 
Wij hopen dan op een verantwoorde, 
maar vooral gezellige, manier door 
te gaan met Concordia Cultureel.  
 
Concordia Cultureel biedt een 
gevarieerd en voor iedereen 
toegankelijk programma, daarom 

Filmavond bij 
Concordia Cultureel
Helaas hebben wij moeten besluiten de 
februari-avond met Sterrenkok Marco Prins te 
verplaatsen naar een later tijdstip in verband 
met Corona. In plaats daarvan vertonen wij nu op 
donderdag 10 februari as. de film “De Beentjes 
van St. Hildegard”, een film met Herman Finkers 
en Johanna ter Steege. 

vragen wij aan het eind van de 
avond een vrijwillige bijdrage 
om dit ook mogelijk te maken.  
Aanvang 20.00 uur. Gebouw 
Concordia, Maasdijk 40, Maasdijk

www.concordiamaasdijk.nl
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Bij Kerst horen tradities. Door de 
extra week vakantie voor de normale 
kerstvakantie door de Corona 
maatregelen, was het wel een beetje 
improviseren om toch alle activi-
teiten voor elkaar te krijgen. Maar 
gelukkig konden het gezamen-
lijk eten op school en het bezoek 
aan de kerk gewoon doorgaan. 

In een grote slinger gingen alle 
kinderen naar de kerk. Hier werd 
het kerstverhaal door verschillende 
kinderen voorgelezen en werden 
er mooie liedjes gezongen. Het 
was fijn om het jaar 2021 nog op 
deze manier met elkaar te kunnen 
afsluiten.

Precies meten is van groot belang. 
Het zou een enorme puinhoop in de 
wereld worden wanneer iedereen 
er eigen maten en manieren 
van meten op na zou houden.  
 
Toch mochten de kinderen van de 
Unit Middenbouw zelf aan de slag 
met meten op hun eigen manier. 
Dit om te leren dat er verschil-

Een mooi verhaal…..

O, kom er eens kijken……..

Veel kleintjes maken 
één grote

Meten is weten!

lende manieren zijn om te bepalen 
wat de afmetingen zijn van allerlei 
verschillende voorwerpen of 
personen.  De kinderen weten nu 
in ieder geval dat je kunt meten met 
linialen, meetlinten, rolmaten enz.  
en dat de verschillende meetinstru-
menten voor verschillende dingen 
worden gebruikt.

Hij kwam aan in een grote vracht-
wagen, want hij had pech gekregen 
op de snelweg. Gelukkig kwam een 
moeder van één van de leerlingen 
langs. Zij bracht Sint hoog en droog 
naar Maasdijk.  De goedheidligman 
hield uit veiligheid wel meer afstand 
van de kinderen, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Hopelijk kunnen 
de kinderen de volgende keer weer 

In de Unit Middenbouw kunnen 
de kinderen goed samenwerken. 
Dat konden ze laten zien door met 
elkaar één grote poster te maken, 
waarop de beste wensen voor 
2022 staan. Elk kind kon een eigen 
stukje van de poster maken. Toen 

lekker dicht in de buurt van de Sint 
komen. En met de kinderen die niet 
naar school konden komen heeft 
hij online contact gezocht. Dat 
was ook wel weer eens wat anders! 

Aangezien de Sint het al druk genoeg 
heeft, was de Unit Bovenbouw zelf 
druk aan de slag gegaan met het 
maken van surprises en gedichten. 

Er waren weer heel mooie 
creaties gemaakt. Pokémons, 
allerlei (huis)dieren,  bakpro-
ducten, sportattributen…….. 
van alles stond er opgesteld in 
de grote hal. De kinderen die 
thuis moesten blijven, konden 
live online de gezellige ochtend 
meemaken.

In de Unit Middenbouw kunnen 
de kinderen goed samenwerken. 
Dat konden ze laten zien door met 
elkaar één grote poster te maken, 
waarop de beste wensen voor 
2022 staan. Elk kind kon een eigen 

dat werd samengevoegd ontstond 
er een mooi geheel. Voor wie de 
grote poster wil bewonderen…… 
gewoon even langs het lokaal van 
de groep lopen!

stukje van de poster maken. Toen 
dat werd samengevoegd ontstond 
er een mooi geheel. Voor wie de 
grote poster wil bewonderen…… 
gewoon even langs het lokaal van 
de groep lopen!

Het was nog even heel spannend of de Sint en zijn Pieten wel zou 
komen op De Aventurijn door alle Corona besmettingen. Ondanks 
dat de goede man in de risicogroep valt, heeft hij de kinderen niet 
teleurgesteld.  
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onze  
    sponsors

WE DOEN HET
NIET ALLEEN

De Maasbever, is met recht  
de meest gelezen krant van 
Maasdijk, omdat het lezers- 
percentage hoger ligt dan bij 
regionale bladen. Als redactie, 
die bestaat uit onbezoldigde 
vrijwilligers, hebben wij als 
missie om de verbinding tussen 
alle mensen in dit mooie dorp 
te versterken. Wij richten ons 
daarom primair op plaatselijke 
nieuws, de activiteiten van onze 
verenigingen en basisscholen, 
het delen van lief en leed, en 
andere zaken die voor  
Maasdijkers van alle leeftijden 
interessant zijn. Dat doen we 
al bijna 30 jaar in een maande-
lijkse uitgave die huis aan huis 
gratis bezorgd wordt. 
 
Dit wordt mede mogelijk 
gemaakt door onderstaande 
bedrijven en organisaties die 
door het plaatsen van adverten-
ties en/of door een periodieke 
bijdrage ons hierbij helpen. 
Daarmee geven zij invulling aan 
het Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen. Zij hebben 
aandacht voor, en beseffen het 
belang van het sociale karakter 
van Maasdijk en willen daar op 
deze manier aan bijdragen. 

Wilt u ook de Maasbever 
steunen? Neem dan contact 
op met de redactie voor de 
mogelijkheden. Dit kan al 
vanaf 100 euro per jaar (!) met 
maandelijks uw logo in de 
Maasbever als maatschappelijk 
betrokken bedrijf of organisatie.

Steun 
    ons ook!

van Lenteren

Openingstijden winkel 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

gesloten

12:00 – 17:00 uur 
12:00 – 17:00 uur 
12:00 – 17:00 uur 
10:00 – 20:00 uur 
10:00 – 16:00 uur 

Kringloop Maasdijk zoekt Maasdijkers om ons gezellige team 
aan vrijwilligers te versterken. Lijkt het je leuk om onderdeel 
van ons grote succes te worden, loop dan eens binnen! Alles 
is bespreekbaar, van een paar uurtjes tot dagen. Iets doen 
voor de samenleving, geeft je zoveel terug. 

Parkeren voor de deur is gratis en de koffie staat klaar. 
Kom je ook gezellig langs? 

Stichting Kringloop Maasdijk - Maasambacht 8 - 2676 CW Maasdijk - 
info@kringloopmaasdijk.nl - www.kringloopmaasdijk.nl - 06-48153297 

Uw voeten in goede handen!

In 2020 schreven wij in 
december in de Maasbe-

ver dat de aansluiting van 
het Maasdijkplein naar het 

Honderdland naar Maasdijk 
via “het Pootje van Bram” 

komend jaar eindelijk in 
gebruik kan worden geno-
men. Op 1 november 2021 
is de Verbindingsweg door 

de huidige wethouders Gar-
dien en Varekamp samen 

met oud-wethouder Bram 
Meijer feestelijk geopend. 

De heer Bram Meijer heeft zich als 
oud-wethouder sterk gemaakt voor 
een goede ontsluiting van Maasdijk 
met het Westland. Ook als Maas-
dijkse Belangen Vereniging waren 
wij aanwezig bij de opening van 
de nieuwe verbinding. We zien 
nu al dat deze nieuwe aansluiting 
veelvuldig gebruikt wordt door 
onze bewoners en die van de Groe-
neweg/Oranjesluisweg/Galgeweg.

Door Corona beperkingen heeft 
het bestuur in december niet meer 

Nieuws van de Maasdijkse 
belangen vereniging 

vergaderd. Gelukkig hebben we in 
september twee uitgestelde leden-
vergaderingen kunnen houden. 
Tevens hebben wij ons 35-jarig 
bestaan op de jaarvergadering 
gevierd. Onze leden hebben allen 
een jubileumboek ontvangen, 
evenals de vaste adverteerders. 
Onze volgende jaarvergadering 
staat gepland in april 2022. 

Terugkijkend op 2021 zien we ook 
voor onze vereniging een bijzonder 
jaar door het Corona virus. 
Opnieuw is dit jaar de huisvesting 
van arbeidsmigranten op indus-
trieterrein Honderdland actueel 
is door de aanvragen voor een 
vergunning om te kunnen bouwen. 
De openbare parkeerplaatsen in de 
Willem III straat zijn in het voor-
jaar jaar uitgebreid en aangepast 
door de gemeente Westland. Door 
deze parkeerplaatsen schuin aan 
te leggen zal het autoverkeer meer 
gedwongen worden om in eenrich-
ting weg te rijden.

Onze vereniging blijft op zoek naar 
een oplossing voor het probleem 
van het niet meer rijden van het 
openbaar vervoer in de avonduren 
en op zondag. Een werkgroep uit 
ons dorp en de gemeente Westland 
proberen een oplossing te vinden 
voor het openbaar vervoer.
De werkzaamheden om de grond 

bouwrijp te maken op de plaats 
waar de voormalige school OBS 
“De Schakel” gehuisvest was 
zijn volop bezig. Ditzelfde zal 
bij de Hoeksteen gebeuren waar 
woningen en appartementen 
worden gebouwd om de toren.

In november 2021 heeft het 
Kern Overleg Maasdijk (KOM) 
haar twee jaarlijks overleg met 
de wethouders Gardien en Vare-
kamp gehad. Bij dit overleg zijn 
wij ook aanwezig. De Maas-
dijkse Belangenvereniging heeft 
daar de volgende onderwerpen 
ter sprake gebracht: De moge-
lijke hotels op Honderdland, de 
busverbinding in de avond en 
op zondag, het Maastunneltje, 
het rijden met hoge snelheid op 
de Lange- en Korte Kruisweg, de 
woningbouw in ons dorp en de 
ontsluiting van de Watertuinen.
 
Het bestuur van de Maasdijkse 
Belangenvereniging wenst al 
haar leden, de adverteerders 
in de Maasbever, alle lezers en 
inwoners van Maasdijk een 
gezond en voorspoedig 2022.
Reacties zijn welkom op ons 
emailadres: maasdijksebelan-
genvereniging@gmail.com 

Stand november Actie: Leden werven 
leden, op naar 500 leden!

In de Maasbever van  
november 2021 hebben 

wij onze leden opgeroepen 
leden te werven om daar-

mee de kracht van onze 
vereniging te vergroten. 

We gaan u in elke Maasbever op de 
hoogte houden van deze actie. Het 
resultaat is nog niet hoog met een 
vijftal nieuwe leden, maar wel een 
groei van bijna 2% in één maand. 

Als we elke maand weer vijf nieuwe 
leden mogen begroeten, dan zal 
2022 eindigen met ca. 375 leden. 
Dat is op weg naar de 500 leden.  

Oproep
Daarom opnieuw een oproep aan 
onze leden om een nieuw lid te 
werven bij familie, vrienden, buren 
en kennissen. Stuur de naam en het 
adres van uw geworven lid naar de 
maasdijksebelangenvereniging@
gmail.com en het bestuur zal met 
het nieuwe lid contact opnemen om 
de inschrijving compleet te maken.  

Contributie
De contributie bedraagt 5 euro per 
jaar. Elk nieuw lid krijgt het jubi-
leumboek met ca. 150 bekende 
Maasdijkers, die in de afge-
lopen 30 jaar in de Maasbever 
hebben gestaan. De Maasdijkse 
Belangenvereniging heeft als 
doel het bevorderen van wonen, 
verkeer, milieu en leefcomfort.  

Kern Overleg Maasdijk
Al meer dan 35 jaar lang zet het 
bestuur zich in om de Maasdijkse 
Belangen bij de Gemeente Westland 

te behartigen. Dat is geen gemakke-
lijke taak vanwege het kleine inwo-
nertal van Maasdijk van ca. 4500 
personen binnen een gemeente 
met ca.112.587 personen. Om die 
reden treedt de MBV samen met 
het Kern Overleg Maasdijk op om 
de Maasdijkse gemeenschap te 
dienen. Het Kern Overleg Maasdijk 
bestaat o.a. uit sportverenigingen, 
scholen, cultuur, middenstand, 
ondernemersvereniging en kerken.  

Contact
Leden laat uw kans niet liggen om 
een lid te werven. Stuur uw reactie 
of opgave als lid naar maasdijkse-
belangenvereniging@gmail.com
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auto
gevel

interieur

Honderdland 324
2676 LV Maasdijk
 

T 0174 26 10 00 
E contact@breate.nl

www.breate.nl

JUNIOR SIGNMAKER
VACATURE

Wij vragen:
- Technisch inzicht

- Een nauwkeurige en accurate werkwijze

- Zelfstandigheid

- MBO werk- en denkniveau

- Ervaring in de signbranche is een pré

- In bezit van rijbewijs B

Word jij onze nieuwe topper in 

printen, lamineren, plotten en 

monteren? Pak je kans, eventueel 

leiden we je intern op!

Bel ons of stuur een mail met je 

motivatie en cv.

GLASVEZEL WEER EEN 
STAPJE DICHTERBIJ DOOR 
ACTIE CDA WESTLAND 

GOEDE ZORG DICHTBIJ

GEZOND LEVEN

GENOEG BETAALBARE 
WONINGEN VOOR JONG EN OUD

VOOR MAASDIJK
VOOR ELKAAR

www.cdawestland.nl
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Volgens Keltische traditie wordt 
op 1 februari het ontwaken van de 
natuur gevierd. De aankomende 
lente laat het in veel mensen ook 
borrelen. Het enthousiasme groeit 
om nieuwe ideeën vorm te gaan 
geven. Wat zijn de zaadjes in jou 
die wachten om te ontkiemen? 
Dat wat je aandacht geeft groeit, 
dus neem tijd om stil te staan, kies 
bewust waar je blij van wordt en 
besteed daar je energie aan. Maak 
ruimte voor nieuwe gedachtes, 
nieuwe patronen en stel zo nodig 
andere prioriteiten.

Wat drijft jou? Is dat de oogst en 
de vruchten die je op korte termijn 
kunt plukken of heb je geduld en 
vertrouwen wetende dat je het 
juiste gezaaid hebt en dit uiteinde-
lijk wat zal opleveren.

Cora van Zwet-Bijl 

   TIJD OM TE ZAAIEN 

De winter, met z’n lange donkere 
avonden, nodigt uit tot reflectie 
en verdieping. We kijken naar een 
mooie documentaire, hebben een 
interessant gesprek en ik neem 
meer tijd om te lezen, allemaal 
bronnen van waardevolle informa-
tie. Wat ik leer, neem ik mee naar 
nu en komt mogelijk van pas in de 
toekomst.

Zo zagen we afgelopen weekend 
een indrukwekkende documen-
taire over het geheime leven 
van bomen. Geweldig hoe Peter 
Wohlleben de functie van een 
goed functionerend (oer-)bos 
uitlegt. Een bos waarbij de bomen 
voor elkaar zorgen en communi-
ceren via hun wortels. Hoe bomen 
eeuwenoud kunnen worden vooral 
door goed samen te werken, 
met liefst minimale menselijke 
bemoeienis. Met oog voor het 
welzijn van de natuur kan er dan 
ook nog een geweldig rendement 
geoogst worden. Enorm inspi-
rerend, tijdens een rondje door’t 
Staelduinse bos keek ik daarna 
met andere ogen naar omgevallen 
bomen en de jonge opslag.

Dit is het moment waarop de 
natuur weer tot leven komt, de 
eerste sneeuwklokjes steken 
voorzichtig hun kopje boven de 
grond, de knoppen zitten aan de 
bomen, de vogeltjes laten weer 
van zich horen, de dagen lengen 
en de zon wint aan kracht. Sla-
pende zaadjes worden gewekt om 
te ontkiemen. 

Activiteiten De Prinsenhof

(Stoel)yoga
Begin het jaar goed met Yoga op 
de mat of stoel! Yoga geeft rust en 
ontspanning, helpt tegen piekeren 
en zorgt dat je beter slaapt. Yoga 
is geschikt voor iedereen, jong en 
oud, met of zonder lichamelijke 
klachten. Je kunt de yoga zowel op 
de mat doen als op een stoel. De 
yoga wordt gegeven door Carin 
Stolze-Maat, een gediplomeerde 
yogadocente met 10 jaar ervaring in 
het lesgeven. Ze is gespecialiseerd 
in het aanpassen van houdingen 
bij lichamelijke klachten. Je hoeft 
geen ervaring te hebben met yoga. 
Kosten €5,50 per les. Deze kunnen 
contant of per bank worden 
voldaan. Woensdagochtend van 
8.30 tot 9.30 uur.

Computerbegeleiding
Vanaf februari is er een aantal keer 
per maand computerbegeleiding in 
De Prinsenhof. Hier kunt u zonder 
aanmelding terecht met vragen 
over het gebruik van uw computer. 
Neem uw laptop mee en kom langs! 
Voor slechts €2,50 kunt u deel-
nemen, dit is inclusief koffie of thee.
Woensdag van 13.00 tot 16.00 uur 
op 16 februari, 9 en 23 maart, 6 en 
20 april. 

Open koffietafel
Iedere dinsdag van 9.30 uur tot 
11.30 uur heten onze gastvrouwen u 
van harte welkom voor een gezellig 
praatje onder het genot van een 
bakje koffie of thee. Consumpties 
(lage tarieven) zijn voor eigen reke-
ning, maar de gezelligheid is gratis.

Open eettafel
Aansluitend aan de ‘open koffie-
tafel’ willen we weer een heerlijke 
wisselende maaltijd serveren voor 
een ieder die graag een hapje komt 
eten. De open eettafel is op dinsdag 
van 12.00 tot 14.00 uur en de kosten 
bedragen €7,50, dit is inclusief een 
drankje naar keuze.  Zin om aan te 
schuiven? Laat dit zo spoedig moge-
lijk weten, want zodra er voldoende 
animo is gaan wij starten. 

Bingo
Vanaf februari is er weer om de 
week bingo in het wijkcentrum De 
Prinsenhof. De aanvang is om 14.30 
uur en de kosten bedragen €5,00 
inclusief twee keer koffie of thee. 
Kom langs, doe gezellig mee en win 
aantrekkelijke prijzen! Op dinsdag 8 
en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 
26 april en 10 mei.

Bibliotheek
De bibliotheek zelfservice is dage-
lijks geopend. Op maandag en 
woensdag van 14.00 tot 17.00 uur, 
op vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur 
zijn er vrijwilligers aanwezig.

Kids & Koffie
Op verschillende wijkcentra in het 
Westland is er Kids & Koffie voor 
alle opa's, oma's, moeders, vaders 
en verzorgers met kinderen van 
0 tot 4 jaar. U kunt samen met de 
kinderen vrijblijvend binnenlopen 
bij een van de gratis inloopoch-
tenden op één van onze wijk-
centra. Aanmelden is niet nood-
zakelijk. Terwijl de kinderen met 
elkaar spelen is er voor de volwas-

senen de gelegenheid om 
met elkaar te praten en even-
tueel ervaringen uit te delen. 

Op woensdag van 9.30 tot 11.30 
uur op 26 januari, 23 februari, 30 
maart, 20 of 27 april, 25 mei en 
29 juni bent u van harte welkom 
in De Prinsenhof in Maasdijk. 

Tuinman (vrijwilliger) 
gezocht!
Na jarenlang de tuin van De 
Prinsenhof keurig bij gehouden 
te hebben is de tijd helaas 
gekomen dat onze vrijwilliger 
het stokje over moet dragen. 
Heeft u groene vingers of weet u 
iemand die dat heeft? We horen 
het graag. U kunt naar eigen idee 
de tuin bijhouden en ook op voor 
u geschikte momenten.

Aanmelden voor bovenstaande 
activiteiten of vrijwilligerswerk 
kan via r.goppel@vitiswelzijn.nl 
of bel naar 06-11896337. 

Wij houden ons aan de coro-
namaatregelen en vragen u 
een mondkapje op te doen en 
1,5 meter afstand te houden. 

Contact
Wilt u graag persoonlijk iemand 
spreken van Vitis Welzijn? Neem 
dan contact op met de Sociaal 
Makelaar van Maasdijk, Renée 
Goppel, 06-11896337. Heeft u 
vragen over de verschillende 
diensten van Vitis Welzijn, bel dan 
met 0174-630358 of kijk op onze 
website www.vitiswelzijn.nl of 
mail met info@vitiswelzijn.nl.

KDO nieuws voor 2022

KDO wenst iedereen een 
gelukkig, gezond en  

sportief 2022 toe! 

We zijn vorige week weer met alle 
lessen begonnen in de sporthal. 
Tijdens de lockdown hebben we 
oplossingen bedacht en buiten-
lessen en Zoomlessen gegeven. 
Maar nu is iedereen weer fysiek 
aanwezig en enthousiast aan 
het gymmen en sporten, aan het 
turnen en dansen in de zaal! Het 
is nog steeds zo dat voor iedereen 
die een proefles wil komen 
meesporten, de 1e les gratis is. Dus 
als je gepland hebt meer te gaan 
bewegen, kijk op onze website voor 
het rooster, en kom eens meedoen 
bij de les van je keuze. We letten 
goed op de maatregelen zoals 
voldoende ventilatie en 1½ meter 
afstand houden, in de sporthal 
is ruimte genoeg en dus veilig!  

EHBO (her)scholing
Het volgende dat leuk is om te 
vermelden is dat we op 15 februari 
a.s. een EHBO (her)scholing voor 

leiding en bestuur gepland hebben. 
Elly Anne van de Kruk zal deze 
avond de belangrijkste zaken met 
ons doornemen. We hopen dat 
het een leuke en leerzame avond 
zal worden, die ons zal helpen 
in een eventueel voorkomend 
geval rustig en goed te handelen. 

KDO Maasdijk 90 jaar
Zoals inmiddels wel bekend is 
bestond KDO Maasdijk in oktober 
2021 90 jaar. We hebben waar de 
Covid maatregelen het toelieten wel 
enkele festiviteiten georganiseerd, 
maar we hebben onze geplande 
uitvoering vorig seizoen moeten 
uitstellen. De bedoeling is om het 
jubileum alsnog te vieren met een 
groot feest op zaterdag 18 Juni 2022. 
Zet deze datum alvast in uw agenda! 

Er zijn natuurlijk vele helpende 
handen nodig, dus wij vragen vrij-
willigers om het feest te helpen 
organiseren. Je kunt op onze 
website www.kdomaasdijk.nl in 
de nieuwsbrief lezen wat wat voor 
hulp er precies nodig is. Je kunt 
bijvoorbeeld denken aan het zorgen 

voor  kleding, schmink, cate-
ring, decorontwerp en opbouw, 
maar nog veel meer zaken. 
Misschien ben je zelf handig of 
weet je iemand die ergens heel 
goed in is, en het ook leuk vindt 
om ons te komen versterken 
om er een echt knalfeest van 
te maken voor alle kinderen en 
volwassen die lid zijn, maar ook 
voor alle Maasdijkers en verder 
iedereen....laat het ons weten. 
Vele handen maken licht werk!   
 
Heb je belangstelling en vind je 
het leuk om ons te komen helpen 
stuur dan vóór 12 februari een 
e-mail naar kdomaasdijk@
outlook.com of vertel je crea-
tieve ideeën of bied je hulp aan 
aan de leiding. 

Elke woensdagavond wordt er Zumba 
gegeven door Keep Dancing in Maas-
dijk.  Dansen, lol hebben en tege-
lijk werken aan je figuur. Dat is wat 
Zumba met je doet. Op woensdag-
avond van 19.30 - 20.30 uur wordt de 
les verzorgt door Bianca de Koning. 

Elke vrijdagmiddag zijn er Kids 
Dance lessen. Is uw kind altijd 
aan het swingen, zodra de muziek 
aangaat laat haar/hem dan een 
proefles komen volgen. Van 14.15-

Zumba en Kids Dance!

15.00 uur voor kinderen vanaf +/- 4 
jaar en van 15.00 - 16.00 uur vanaf 
groep 3. 

Voor meer informatie over de 
lessen of locaties kunt u kijken op  
www.keepdancing.nl of kunt u 
mailen naar info@keepdancing.nl

U kunt ook altijd gewoon langs-
komen voor een gratis proefles. 
Bianca de Koning
Keep Dancing
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Op 18 december mocht 
wethouder Cobie Gardien 

de felicitaties overbrengen 
van de Gemeente Westland 

aan het Briljant echtpaar 
Vellekoop-van Loenen. Dit 

echtpaar was maar liefst 
65 jaar getrouwd.

Natuurlijk gingen deze felicita-
ties gepaard met bloemen en een 
cadeau namens de Gemeente 
Westland. Uiteraard ook namens 
de redactie van de Maasbever heel 
hartelijk gefeliciteerd met deze 
feestelijke mijlpaal.

Bedankt namens Fam. Vellekoop
Beste mensen, wij willen jullie heel 
hartelijk bedanken voor zo heel veel 
felicitaties, kaartjes en bloemen, die 
wij mochten ontvangen voor ons 
65-jarig huwelijk. Het was overwel-
digend!!! Fam. Vellekoop

Gefeliciteerd! Echtpaar Vellekoop-van 
Loenen 65 jaar getrouwd

Foto: Thierry Schut

Goede weiden, slechte weiden

Namens de Maasdijkse bees-
tenbende wensen wij ieder-
een een gelukkig nieuw jaar!

Een nieuw jaar, een nieuwe start! 
Deze maand doen we het anders 
dan anders:
We willen namelijk iemand 
bedanken die jaren lang over 
ons Klein Dierenverblijf heeft 
geschreven en de beestjes van hun 
mooiste kant heeft vast gelegd. 
Namelijk Jan Voogt. Deze lieve, 
geweldige man heeft zich jaren lang 
ingezet voor de leukste verhalen in 
de Maasbever. Bedankt Jan!

Vanaf nu zal ik dit van Jan gaan 
overnemen. Ik ben geen Jan en de 
verhalen zullen daarom misschien 
iets anders worden, ik hoop dat 
jullie er net zo zullen genieten als 
van de verhalen van Jan. 
Mocht je de vorige 
GWSW gemist hebben: 

Ik ben Marloes, sinds januari 2020 
woon ik in Maasdijk en sinds een 
jaartje ben ik actief als vrijwilligster 
bij Klein Dierenverblijf Maasdijk. Ik 
zal jullie alle ‘’Goede weide, slechte 
weide’’ verhalen maandelijks gaan 
vertellen. Ik heb er zin in!

Oudjaarsnacht
Oud en nieuw is niet de favoriete 
feestdag van onze beestenbende. 
De alpaca’s (Jan en Max) en ons 

mini schaapje (Beppie) logeren 
dan altijd in het gangpad van het 
binnen verblijf. Normaal blijven zij 
liever buiten. Ook de eenden en de 
konijnen worden veilig in hokken 
geplaatst waar ze de nacht veilig 
kunnen doorbrengen. Ondanks 
dit geweldige logeerpartijtje zijn 
de beesten altijd wel iets van slag.  
Ondertussen zijn zij weer bekomen 
van de schrik en grazen ze weer 
lekker verder.

Even voorstellen!
Vanaf nu wil ik elke maand één 
van onze vrijwillig(st)ers gaan 
voorstellen. Klaas mag deze aftrap 
nemen! Waarom? Simpelweg omdat 
hij zich al heel lang om de beestjes 
bekommert. 

Vrijwilliger:  Klaas Dubbelaar
Leeftijd: 57 jaar

Op welke dagen ben je bij de 
dieren? 
Op zondag

Welke werkzaamheden doe je? 
Alle schoonmaak werkzaamheden 
wat betreft de stal en daar om heen 
buiten. Ook kleine reparaties.

Hoe lang ben je al vrijwillig(st)er? 
Bijna 8 jaar! Ik ben al vrijwilliger 
vanaf dag 1.

Welk dier is jouw favoriet en 
waarom? 
Pukkie de mini ezel is mijn favoriet. 
Het is zo een schatje en ze knuffelt 
heel graag!

In deze rubriek, ofwel de Soapserie GWSW, informeren wij u regelmatig over het lief en leed van de dieren en de mensen in 
het Maasdijks Kleindieren Verblijf. 

Klaas samen met Gerrit
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Gefeliciteerd! Echtpaar van Straten – 
Warners 60 jaar getrouwd.

Maandag 27 december 
2021 was het echtpaar Jan 

en Ien van Straten maar 
liefst 60 jaar getrouwd. 

Foto: Thierry Schut

Ontwikkelingen met betrekking tot het Tiny Forest

Hierbij is er uiteraard rekening 
gehouden met de mooie ontwerpen 
die de kinderen van groep 5 hebben 
ingeleverd, maar ook met de 
stand van de zon, de aanwezige 
parkeerplaatsen en de beste locatie 
voor het buitenlokaal. Allemaal 
enthousiaste mensen bij elkaar.  

In een Tiny Forest worden mini-
maal 600 bomen en/of struiken 
geplant. Dat gaat dan om pootgoed 
van maximaal 1 meter hoog op het 
moment dat het geplant wordt. 
Uitgangspunt is wel dat het allemaal 
inheemse bomen en struiken zijn.

Maar waarom nu inheems? En wat 
is dat nu eigenlijk een inheemse 
boom? Een boom is inheems als 
deze op eigen kracht naar Nederland 
is gekomen en hierbij niet geholpen 
is door de mens. Je kunt je voor-
stellen dat dit geen bomen zijn die 
gisteren aan zijn komen waaien, de 
meeste soorten zijn hier al vanaf de 
laatste ijstijd. Deze soorten hebben 
zich helemaal aangepast om hier te 

overleven en zijn hierdoor sterker, 
resistenter maar trekken ook vooral 
veel meer insecten en andere 
beestjes aan wat de biodiversiteit 
vele malen vergroot ten opzichte 
van bomen die hier oorspron-
kelijk niet vandaan komen.  

Tijdens het locatie bezoek hebben 
we ook een grondboring uitgevoerd 
om te zien of de grond geschikt is 
voor een Tiny Forest. Blij verrast 
waren we toen we op een meter 
diep boorden en constateerden dat 
er vruchtbare losse grond onder 
het grasveld bevindt. In principe 
hoeft alleen de toplaag eraf en 
kan de aanplant starten. Met deze 
gegevens wordt een pakket samen-
gesteld van circa 25 verschillende 
boom- en plantsoorten die terug 
zullen komen in het Tiny Forest.

Tijdens deze plantdag zullen beide 
basisscholen de hoofdrol vervullen. 
Een aantal klassen zullen worden 
uitgenodigd om die dag de handen 
uit de mouwen te steken. Die 600 

boompjes moeten er immers voor 
het einde van de dag natuurlijk wel 
in staan. Voor nu ziet het er naar 
uit dat dit medio februari zal plaats 
vinden.

Vanuit de Prinsenhof is ook leuk 
nieuws te melden, de kruiden-
tuin is een eigen informatiebord 
rijker geworden. Op dit moment 
zijn we druk bezig met het maken 
van een plattegrond, wanneer 
deze klaar is zal die in het infor-
matiebord geplaatst worden 
zodat iedereen makkelijk kan zien 
welke planten waar staan in de 
kruidentuin. Mocht je een leuk 
recept of iets dergelijks hebben 
waar kruiden als deze in gebruikt 
kunnen worden deel deze is met 
ons, wellicht dat we die ook in het 
informatiebord op kunnen hangen. 

Dat was hem weer voor deze maand, 
wil je meer informatie schroom 
niet om contact met ons te zoeken. 
Groet, Groener Maasdijk “Meer 
groen moeten we zelf doen”  

De ontwikkelingen staan niet stil. Begin december zijn we samen met IVN, de gemeente en Hoek Hoveniers, een hovenier 
met veel expertise op het gebied van de aanleg van Tiny Forests, op de locatie geweest om te zien of de bodem geschikt is en 
hoe het Tiny Forest het beste geplaatst kan worden in de Oranjewerf. 

Een reden voor wethouder Cobie 
Gardien om dit diamanten echt-
paar namens de Gemeente West-
land te feliciteren.

Uiteraard gingen deze felicitaties 
vergezeld met een fraai boeket.
Natuurlijk ook namens de redactie 
van de Maasbever heel hartelijk 
gefeliciteerd
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www.lpfwestland.nl
LIJST 3

Wonen 
Dit jaar wordt er gestart met de bouw 
van twee nieuwe woonprojecten in Maas-
dijk. Op de oude locatie van OBS de Scha-
kel en rond de Kerktoren van Maasdijk 
worden woningen gebouwd. De komen-
de jaren blijft LPF Westland zich inzetten 
om meer woonruimte voor (jonge) West-
landers te realiseren, onder andere door 
het herbestemmen van leegstaande 
panden voor wonen.

Groen 
In april 2021 werden wij benaderd door 
een jong stel uit Maasdijk, dat graag 
wilde bijdragen aan het vergroenen van 
het dorp. LPF Westland hielp hen op weg 
om de stichting Groener Maasdijk op te 
richten. Inmiddels is er een kruidentuin 
gerealiseerd en wordt volgens planning 
in maart het eerste Westlandse Tiny 
Forest aangelegd in Maasdijk.

Ook het Oranjeplein is een plek in de 
dorpskern die volgens veel Maasdijkers 
meer groen kan gebruiken. LPF Westland 
pleit ervoor om het Oranjeplein op de 
korte termijn her in te richten en te 
vergroenen.

Veiligheid 
Veiligheid is een must, zo ook in het 
verkeer. Net als de afgelopen jaren, 
houdt veiligheid onze focus. Naar 

aanleiding van vragen vanuit Maasdijk, 
heeft LPF Westland aandacht gevraagd 
voor het gevaarlijke kruispunt van het 
Onderpad en de Prinsenlaan. Vervolgens 
zijn er verkeersmaatregelen genomen 
waardoor het aantal ongelukken is 
afgenomen.

Geen nieuwe Polenhotels
LPF Westland ziet de komst van een 
tweede of zelfs derde Polenhotel in 
een kleine kern als Maasdijk niet zitten. 
Hier blijven we ons tegen verzetten! 

V.V. Maasdijk 
Tijdens de voorjaarsnota hebben wij ons 
ingezet om het verouderde hoofdveld 
van V.V. Maasdijk te vervangen en met 
resultaat, want het nieuwe kunstgrasveld 
is in augustus 2021 gerealiseerd.
Wij wensen de spelers veel sportieve 
wedstrijden op het nieuwe veld! 

“We zeggen wat we denken, we doen wat we zeggen.” Geen mooie woorden, maar een keiharde belofte van LPF 
Westland. Met een goed gevoel kijken we terug op de afgelopen 4 jaar, waarin we in veel hebben gerealiseerd in en 
voor Maasdijk. Onderstaand een kleine greep uit de zaken waaraan we hebben meegewerkt én waar we ons ook na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart voor blijven inzetten. We zitten immers niet voor de sier in raad!

Wonen Groen Veiligheid V.V. Maasdijk

DOORGAAN 
VOOR MAASDIJK!

We zeggen
wat we denken. 

We doen
wat we zeggen.
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www.lpfwestland.nl
LIJST 3

Wonen 
Dit jaar wordt er gestart met de bouw 
van twee nieuwe woonprojecten in Maas-
dijk. Op de oude locatie van OBS de Scha-
kel en rond de Kerktoren van Maasdijk 
worden woningen gebouwd. De komen-
de jaren blijft LPF Westland zich inzetten 
om meer woonruimte voor (jonge) West-
landers te realiseren, onder andere door 
het herbestemmen van leegstaande 
panden voor wonen.

Groen 
In april 2021 werden wij benaderd door 
een jong stel uit Maasdijk, dat graag 
wilde bijdragen aan het vergroenen van 
het dorp. LPF Westland hielp hen op weg 
om de stichting Groener Maasdijk op te 
richten. Inmiddels is er een kruidentuin 
gerealiseerd en wordt volgens planning 
in maart het eerste Westlandse Tiny 
Forest aangelegd in Maasdijk.

Ook het Oranjeplein is een plek in de 
dorpskern die volgens veel Maasdijkers 
meer groen kan gebruiken. LPF Westland 
pleit ervoor om het Oranjeplein op de 
korte termijn her in te richten en te 
vergroenen.

Veiligheid 
Veiligheid is een must, zo ook in het 
verkeer. Net als de afgelopen jaren, 
houdt veiligheid onze focus. Naar 

aanleiding van vragen vanuit Maasdijk, 
heeft LPF Westland aandacht gevraagd 
voor het gevaarlijke kruispunt van het 
Onderpad en de Prinsenlaan. Vervolgens 
zijn er verkeersmaatregelen genomen 
waardoor het aantal ongelukken is 
afgenomen.

Geen nieuwe Polenhotels
LPF Westland ziet de komst van een 
tweede of zelfs derde Polenhotel in 
een kleine kern als Maasdijk niet zitten. 
Hier blijven we ons tegen verzetten! 

V.V. Maasdijk 
Tijdens de voorjaarsnota hebben wij ons 
ingezet om het verouderde hoofdveld 
van V.V. Maasdijk te vervangen en met 
resultaat, want het nieuwe kunstgrasveld 
is in augustus 2021 gerealiseerd.
Wij wensen de spelers veel sportieve 
wedstrijden op het nieuwe veld! 

“We zeggen wat we denken, we doen wat we zeggen.” Geen mooie woorden, maar een keiharde belofte van LPF 
Westland. Met een goed gevoel kijken we terug op de afgelopen 4 jaar, waarin we in veel hebben gerealiseerd in en 
voor Maasdijk. Onderstaand een kleine greep uit de zaken waaraan we hebben meegewerkt én waar we ons ook na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart voor blijven inzetten. We zitten immers niet voor de sier in raad!

Wonen Groen Veiligheid V.V. Maasdijk

DOORGAAN 
VOOR MAASDIJK!

We zeggen
wat we denken. 

We doen
wat we zeggen.
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Lange Kruisweg 1 - Maasdijk - Tel. 0174 - 512587- info@gebrvanderende.nl

€ 6,49 per kilo € 1,49 per stuk€ 14,99

€ 13,50 per kilo € 1,44 per 100 gram€ 6,99 per kilo € 5,50

Huisgemaakte soep
Keuze uit erwtensoep, bruine 
bonen soep, tomatenbal soep, 

champignonsoep.
Diepvries 900 cc. 

Combineren is mogelijk  

Spareribs

Mixburger en 
Pietsburgers

Combineren is mogelijk

Wraps
Combineren is mogelijk  

Oma’s bal en 
Piets bal rauw

5 gegrilde 
kippenpoten

Schnitzels 
Naturel, goud paneer, 

krokant, zigeuner

Gegrilde kip

Boerenkip
Met groenten en 

kruidenboter

Big shopper deal
500 gram bami of nasi, 2 

porties huisgemaakte saté, 
8  Keessies ballen, 1  

kroepoek,1 van der Ende 
Big Shopper

5 halen =
4 betalen

4 halen =
3 betalen

5 halen =
4 betalen

WWW.WERKENBIJBEEKENKAMP.NL

Drie werkgebieden, drie expertises, drie bedrijven, die gezamenlijk hun 
krachten bundelen. Dat is de Beekenkamp Group. Een familiebedrijf 
bestaande uit Beekenkamp Plants, Beekenkamp Verpakkingen en Deliflor 
Chrysanten. 

Sinds de oprichting in 1951 is de groep uitgegroeid tot een bedrijf 
met 2.900 medewerkers wereldwijd, een productie van 2 miljard 
uitgangsmateriaal per jaar en een totaal areaal aan kassen van meer dan 
90 hectare. 

Wat je kwaliteiten ook zijn, we gaan  
SAMEN VOOR HET BESTE RESULTAAT!


