
Rick Prik...

09   Nieuwe slagwerk docent bij EMM

03   Dansen en vechten voor de 
        sport, dat kan samen!

Eindelijk is ie er....

Het heeft een heel poosje geduurd, 
zelfs een protest fietstocht gevolgd 
door een protest song, waar ook Rick 
Prik luidkeels zijn stem bij liet horen 
en dat allemaal tegen het snode plan 
van 3-in-1 om een groot verkeersplein 
te maken ter hoogte van de Oran-
jesluisweg waardoor de aansluiting 
met Naaldwijk via de Groeneweg en 
St-Jorispad voor de inwoners van 
Maasdijk niet meer mogelijk was. 
Maasdijk dreigde afgesloten te worden 
van Westland, er dreigde een oproer 
voor Maasdijk te ontstaan.
 
Totdat een paar pientere Maasdijkse 
jongens,Arjan .d. Ende en Eeft v.d. 
Ende e.a. een alternatief plan bedach-
ten. Er moest een extra aansluiting 
komen voor de inwoners van Maasdijk 
op het Maasdijk plein. De Maasdijk 
(N220) moest een paar honderd meter 
ingekort worden en ter hoogte van 
Blauwhek een nieuwe weg realiseren, 
die via Honderdland aansluiting zou 
krijgen op het Maasdijk plein.Maar het 
was niet van: zo gezegd, zo gedaan.

Er volgden veel gesprekken met o.a. 
toenmalige wethouder Bram Meijer, 
technisch was het moeilijk, vanwege 
de zachte ondergrond, dit te realise-
ren, maar na veel rekenwerk is het 
toch gelukt.

Vanaf medio november 2021 is de 
weg in gebruik genomen, dit tot grote 
vreugde van Rick Prik, die dagelijks 
gebruik maakt van deze weg, het gaat 
sneller en ook gemakkelijker, en dat 
was toch de bedoeling?
 
Alleen die naamgeving van deze nieu-
we aansluiting. “Pootje van Bram”? 
Deze naam zou door een Maasdijker 
bedacht kunnen zijn! 
Jaren geleden spraken de Maasdijker 
niet over “Blauwhek” maar heette 
deze weg toch “Kesterse Wei”…….

          RICK PRIK
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AGENDA VOOR
MAASDIJK

26 FEBRUARI
Voetbalwedstrijd Maasdijk – 
MSV’71, 14.30 uur, sportpark 
Maasdijk

1 MAART
Koffie op locatie, Hoden-
pijl, Schipluiden, 09.15 uur 
Prinsenhof

7 MAART
Thee, Taart en Tablet, 14.00 – 
16.00 Prinsenhof

8 MAART
Violen actie Korfbalvereniging, 
18.30 – 20.00 uur, Kantine 
Dijkvogels

8/22 MAART
Bingo, 14.30 uur Prinsenhof

10 MAART
Concordia Cultureel, Joop 
Alleblas, Antiek Aardewerk, 
20.00 uur Concordia

12 MAART
Voetbal wedstrijd Maasdijk – 
HMSH, 14.30 uur sportpark 
Maasdijk

19 MAART
Smartlappen Festival, Wapen 
van Maasdijk, aanvang 20.00u

26 MAART
Voetbal wedstrijd Maasdijk – 
Toofan, 14.30 uur, sportpark 
Maasdijk

27 MAART
Zondagmiddag Breek, aan-
vang 14,30 uur, Prinsenhof

27 MAART
Buurt restaurant Bij Mekaar, 
17.00 uur Prinsenhof

DE VOLGENDE
MAASBEVER

De volgende Maasbever 
verschijnt op 23 maart

07   Goede Weiden, Slechte Weiden

Joop,Wim en Cock 
draaien al 40 jaar met 
de Brandweer mee. 

Op de hoek bij de Willem Lodewijk-
straat waaide deze boom om. ‘De 
boom liet de bodem niet los, maar 
kon toch niet blijven staan….’ 

Storm Maasdijk

40 Dienstjaren 
bij de brand-
weer Maasdijk!

Zij hebben veel meegemaakt en 
medewerking en inzet gegeven 
voor wat de Brandweer nu is. 

Bedankt namens Maasdijk

Op de Tuindersweg scheurden ook 
een aantal takken van de oude 
bomen die op het ‘Rabobank-
veldje’ staan.

De vlaggen aan het einde van de 
Lange Kruisweg bij de Schenkeldijk 
hebben ook hun beste tijd gehad.
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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 maart 2022
Dienst in Honselersdijk, aanvang 10.00 uur
Ds. M. Kwant

Zondag 13 maart 2022 
Dienst in Maasdijk, aanvang 10.00 uur
Pastor Masia Opgelder

Zondag 20 maart 2022 
Dienst in Honselersdijk, aanvang 10.00 uur
Pastor W. Hoefman

Zondag 27 maart 2022 
Dienst in Maasdijk, aanvang 10.00 uur
Ds. M. Kwant

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

Zondag 6 maart 2022
09.30 uur Ds. H. Mast, 1e zondag 40-dagentijd
19.00 uur Jong-volwassen samenkomst
      
Woensdag 9 maart 2022
19.00 uur Bidstond voor gewas en arbeid
  Ds. Floris den Oudsten

Zondag 13 maart 2022
09.30 uur Ds. Floris den Oudsten, 2e zondag  
  40-dagentijd
19.00 uur Zangdienst, ds. Hugo Habekotté 

Zondag 20 maart 2022
09.30 uur Gezinsdienst, Ds. Floris den 
  Oudsten, 3e zondag 40-dagentijd
19.00 uur Worship, Ds. Floris den Oudsten 

Zondag 27 maart 2022
09.30 uur Gezinsdienst, Ds. Floris den 
  Oudsten, 4e zondag 40-dagentijd
19.00 uur Ds. Floris den Oudsten

Colofon
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Hartelijk bedankt 

voor de mooie foto in 

de Maasbever 

van vorige maand,  

ter ere van ons  

60-jarig huwelijk  

(27 december)

Ook alle lieve felicitaties in 
de vorm van taart, bloemen, 
kaarten en nog veel meer 
hebben ons blij verrast.  
Heel veel dank hiervoor!

Jan en Ineke van Straten
Oranjewerf 35

Hartelijk dank

Ben je op zoek naar een 
afwisselende en zinvolle 

tijdsbesteding? Heb je 
affiniteit met mensen en 

boeken? Dan is de biblio-
theek op zoek naar jou! 

Beeldbellen met kleinkin-
deren, een berichtje stu-

ren aan een  
vriendin, foto’s bekijken, 

een afspraak maken bij de 
Gemeente…  

Bijna alles gaat  
tegenwoordig digitaal. 

Bibliotheek Maasdijk heeft verschillende  
taken voor vrijwilligers!

Thee, taart en tablet bijeenkomst in 
De Prinsenhof Maasdijk

Bibliotheek Maasdijk, geves-
tigd in De Prinsenhof, is elke dag 
open van 9:00 tot 17:00 uur. Op 
maandag- en woensdagmiddag is 
er personeel aanwezig van 14:00 
tot 17:00 uur, net als op vrijdag-
avond van 18:00 tot 20:00 uur en 
op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur.  
Wij zoeken voor de maandag-
middag een enthousiaste vrijwil-
liger om het team te versterken, de 
bibliotheek te bemannen en vragen 
van klanten te beantwoorden.  

Bent u nog een beginner op het 
digitale vlak? Wilt u leren omgaan 
met een tablet? Heeft u vragen 
over what’s app? Kom dan naar 
Thee, Taart & Tablets bijeenkomst!  
 
Op zondag 20 februari is iedereen 
die hier mee aan de slag wil, van 
harte welkom bij de zondag-
middag break in De Prinsenhof in 
Maasdijk van 14:30 tot 16:30 uur.  
 

Namens SeniorWeb 
Westland heet Loes 
Voogd iedereen 
welkom. 

Aanmelden voor de 
Thee, Taart & Tablet 
bijeenkomst
Aanmelden kan via 
Loes Voogd (0174-
528870) of via Vitis 
Welzijn (0174-630358)

Wil je weten of dit iets 
voor jou is? Stuur dan 
je motivatie naar 
info@bibliotheek-
westland.nl 
o.v.v. vrijwil-
liger in Maasdijk.  
 
We horen graag van je!
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Debbie en Reza vertellen: "Steeds 
meer mensen uit Maasdijk blijken 
het toch wel fijn te vinden om 
het dorp niet uit te hoeven als het 
gaat om sporten. Ook is het prettig 
om met mensen te trainen die je 
kent, lekker uit de omgeving. Zoals 
wij Westlanders dat fijn vinden! 
Maasdijk groeit en is daarom 
ook klaar voor deze innovatie. " 

Heb je zin om bij ons een gratis 
proefles te komen volgen, kom 
gerust binnenwandelen of meld je 
aan via de website. Onze deuren 
staan open, wij zijn gevestigd aan 
het Prinses Marianneplein 12 (oud 
scouting gebouw). De Westlandpas 
wordt ook bij ons geaccepteerd.

Ons lesaanbod 
Dance For You www.danceforyou.nl
Woensdag
16:30 – 17:30  Urban voor  
  kinderen vanaf 
  5 jaar

Dansen en vechten voor de sport, dat kan samen!
Maasdijk breidt uit in haar aanbod. Twee van Westlands beste scholen op het gebied van dans en vechtsport hebben de 
handen ineengeslagen. Dance For You en Oldschool Training Center geven sinds kort les in Maasdijk voor jong en oud. 
Met grote successen de afgelopen 10 jaar behaald in Monster en Wateringen hebben de schoolhouders besloten de 
samenwerking aan te gaan om de mensen in Maasdijk met open armen te ontvangen. Waarom? Debbie Bondt (Dance For 
You) en Reza Shahverdiani (Oldschool Training Center) zijn daar heel duidelijk in. 

17:30 – 18:30  Urban voor 
  kinderen vanaf 
  10 jaar
Zaterdag
09:30 – 10:15  Peuterdans voor
  kinderen vanaf 
  2 jaar
10:15 – 11:15  Urban voor 
  kinderen vanaf 
  6 jaar 

Oldschool Training Center  
www.oldschooltrainingcenter.com

Dinsdag
18:00 – 19:00  Kickboksen voor 
  kids (5+)
20:00 – 21:00  Kickboksen voor 
  volwassenen (16+)

Donderdag
18:00 – 19:00  Kickboksen voor 
  kids (5+)
20:00 – 21:00  Kickboksen voor 
  volwassenen (16+)

Tot ziens! Reza en Debbie

Ons eigen mini bos!
Nu ik dit schrijf, gaat de hovenier 
net beginnen met de voorberei-
dingen van de plantdag, zodra 
jullie dit lezen hebben de kinderen 
van beide basisscholen al keihard 
gewerkt om ons eigen Tiny Forest 
aan te planten. 600 boompjes voor 
het Tiny Forest, een kleurrijke plan-
tenborder en een snoeproute van 
fruitbomen en struiken zijn gepoot. 

Voordat deze dag aan is gebroken 
heeft wethouder Snijders via een 
leuk filmpje de naam onthuld op 
de basisscholen. Een aantal weken 
geleden hebben de kinderen uit 
groep 5 van het Kompas namen 
verzonnen voor het Tiny Forest, 
wethouder Snijders vond de naam 
die Bram Vink had verzonnen 
het mooiste passen: Oran-
jebos! Goed verzonnen Bram 
een Oranjebos in de Oranjewerf! 

Ook hebben een aantal klassen van 
het Kompas en de Avonturijn nog 
een gastles gehad van een docent 
van IVN natuureducatie. Deze 
gastles leerde de kinderen over de 
voordelen van meer groen in de 

omgeving en hoe ze het beste een 
Tiny Forest aan kunnen planten 
en onderhouden. Na de realisatie 
van het bos is het ook de bedoe-
ling dat er buitenlessen worden 
gegeven in het buitenlokaal. 

Als ik zo is terugdenk is het toch 
wel erg gaaf, in april bedachten 
we dat we een positieve groene 
boost aan het dorp wilden geven. 
Nu 9 maanden verder zijn we 
al in de mogelijkheid om zoiets 
moois als een Tiny Forest aan 
te kunnen planten. Een groene 
plek in het dorp, waar kinderen 
en volwassenen van alles kunnen 
ontdekken, een plek voor buiten 
educatie en een stukje groen die 
de biodiversiteit zeker vergroot. 
Hartelijk dank aan alle partijen, 
de scholen en de vrijwilligers die 
ons hebben geholpen om deze 
dag tot een succes te maken! 
Uiteraard gaan we na Tiny Forest 
niet stil zitten, 12 maart gaan 
we tijdens #NL Doet ploggen en 
plandelen. Meer nieuws hier-
over in een ander stukje in 
deze editie van de Maasbever. 

of hulp vragen als dat nodig is. Dit 
zijn zaken die voor velen lastig zijn, 
maar wel belangrijk. 

Kijk eens naar hoe dit voor jou is, 
mogelijk is dat niet in ieder sys-
teem hetzelfde en functioneer je 
op je werk anders dan in je familie 
bijvoorbeeld. 

Voor de gevers: Is het altijd nodig 
om te geven? Ontneem je anderen 
hierin mogelijk de ruimte en rem 
je daarmee hun persoonlijke ont-
wikkeling? Geef onbaatzuchtig, ver-
wacht niets terug van de ontvanger. 
Probeer eens wat vaker te nemen 
en wees daar dankbaar voor. 

Voor de nemers zou het natuurlijk 
mooi zijn om juist wat meer te ge-
ven en ook dankbaarheid te uiten 
voor wat je mag ontvangen!

Cora van Zwet-Bijl 

   GEVEN EN NEMEN

Een evenwichtig leven vraagt om 
balans, een proces dat altijd in 
beweging is. Want denk je een-
maal balans te hebben gevonden, 
dan zijn er continu verstorende 
factoren en moet je blijven werken 
om evenwicht te behouden. 
Dit proces vindt plaats op vele 
vlakken: beweging en rust, sociale 
interactie en tijd alleen, werk en 
ontspanning en ga zo maar verder. 
Dit betekent niet dat je altijd 
gematigd zou moeten leven, maar 
eventuele excessen vragen ook 
om een tegenhanger. Je kunt niet 
alleen maar pieken zonder ook 
terug te schakelen.

Om te weten of er balans is kun 
je wachten op duidelijke signalen 
van disbalans (bijvoorbeeld een 
burn out of lichamelijke klachten). 
Neem tijd voor introspectie, zodat 
je beter kunt zien wat je nodig 
hebt om goed te functioneren.

Veel mensen vinden het makke-
lijker om te geven dan te nemen. 
Misschien dat dit voor Westlan-
ders (‘wij harde werkers’) zelfs 
meer geldt dan in het algemeen. 
Maar om in je kracht te staan en 
te kunnen blijven geven, is het ook 
belangrijk regelmatig te nemen. 
Tijd nemen (voor jezelf), een 
compliment aannemen, hulp aan-
vaarden als dit wordt aangeboden 

Met de vrijwilligers van de krui-
dentuin zijn we ook nog lekker 
in de weer geweest, we dachten 
wat ‘onkruid’ te wieden echter 
bleek dat de muntplant zich 
wel erg prettig voelt in de krui-
dentuin. De wortels gingen echt 
alle kanten op en hier en daar 
liet hij zijn eerste verse blaadjes 
alweer boven de grond zien. 
Om er voor te zorgen dat deze 
niet de hele tuin zou overwoe-
keren hebben we de wortels 
van de muntplantjes maar inge-
kort tot hun originele locatie. 
Mooi te zien hoe de plantjes 
rustig aan in de knop komen, 
het voorjaar zit eraan te komen! 

Volgende maand wat leuke 
foto’s van de plantdag Tiny 
Forest, wil je deze al eerder 
zien, kijk dan op onze Face-
book pagina of Instagram 
account (GroenerMaasdijk.) 

Groet, Groener Maasdijk 
“Meer groen moeten we zelf doen”  

Jubilarissen Zonnebloem

Na ca. twee jaar kon de Zonne-
bloemafdeling Naaldwijk-Maas-
dijk op 7 februari weer een jaar- 
vergadering organiseren.  
 
Na de gebruikelijk  
onderdelen van de  
vergadering zoals het sociaal- en 
financieel verslag was het tijd 
om de jubilarissen te huldigen. 

Ans Zwinkels kreeg van de regio-
voorzitter Tilly Goes het gouden 
insigne, de oorkonde en een 
mooi boeket uitgereikt voor 25 
jaar inzet voor De Zonnebloem. 

Annie v.d. Meer, Leonie Steenvoort 
en Doke Groenewegen zijn 30 
jaar vrijwilliger bij de afdeling. Zij 
kregen alle drie een prachtige bos 
bloemen. Corrie Zwinkels is ook 

30 jaar vrijwilliger. Zij kon niet 
aanwezig zijn en ontvangt de 
bloemen later. Alle jubilarissen 
ontvingen ook lovende woorden 
van de voorzitter. Voor een 
uitgebreid verslag en foto’s kijk 
op https://www.zonnebloem.
nl/naaldwijk-maasdijk onder 
het kopje “Ervaringen”
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Rots en water
Wij zijn Rowan en Remic, leer-
lingen van groep 8 van Het 
Kompas. Wij hebben 1 keer in de 
week rots en water-les. We zitten 
in 2 groepjes, dan zit er 1 groep 
in de klas en 1 in de gymlokaal. 
En dan zitten we in een kring en 
dan legt de juf de opdracht uit.  
 
We doen vaak spelletjes. Wat voor 
spellen zijn er? Worstelspellen, Lijn 
Tikkertje, Chinese Muur, Balans 
Planken, Afleiding spel, Chinees 
Boxen en Chinees Kleven. We leren 
bij de spellen onze rots- en water-
kracht inzetten. 

Wat is Rots en wat is Water? 
Water is de vriendelijke kant, 
samenwerken en je zelf aanpassen 
aan de ander. Rots is de sterke 
kant: je laat zien wie je bent, neemt 
leiding en je komt op voor wat jij 
wil. Dit helpt bij sociale omgangs-
vormen.

Groep 4 kiest boeken uit de 
schoolbieb
Als we om half 9 op school komen, 
pakken we ons boek en gaan we 
gelijk lezen. Soms heb je echt een 
spannend boek, dan vergeet je 
naar je vader of moeder te zwaaien  
door het raam. 
 
Sommige kinderen lezen samen een 
boek, dat is gezellig en je helpt elkaar 
om beter te lezen. In de schoolbieb 
kun je je boek omruilen als het 
uit is. Er zijn superleuke boeken.  
 
Bij de boekenkasten geven we elkaar 
een tip als je net een leuk boek hebt 
gelezen. In de gang bij de bieb doen 
we vaak net of we over boeken 
praten, maar stiekem hebben we 
daar heel veel lol. Daarom is de bieb 
op school ook zo leuk.

Kunst bij de kleuters

In groep 1 en 2 van Het Kompas 
wordt gewerkt aan het thema 
“Kunst”. Van Picasso tot Mondriaan, 
van Keith Haring tot aan Van Gogh. 
Alle beroemde schilders, schilderijen 
en kunstwerken komen aan bod. In 
de klassen is een atelier aanwezig om 
kunst te maken en te verkopen. Al 
deze kunstwerken kunnen bewon-
derd worden in een galerij. In deze 
galerij mag iedereen bieden op de 
kunstwerken; er zitten echte koopjes 
tussen maar ook zeker kunst-
werken van onschatbare waarde! 

De kinderen hebben ook ontdekt dat 
je kunst niet alleen op papier kunt 
maken maar met heel veel verschil-
lende soorten materialen: blokken, 
lego, magneten etc. Als je het kunst-
werk groot genoeg maakt, pas je er 
zelfs ook zelf in! 

Houdt uw ogen maar goed open deze 
dagen, want wie weet hebben we 
binnenkort in Maasdijk zomaar de 
nieuwe Picasso rondlopen!
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www.lpfwestland.nl

LIJST 3

“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: 

  Start woningbouw op locatie 
OBS de Schakel en kerk De 
Hoeksteen

  Verbeterde verkeerssituatie bij 
Bakkerij Vreugdenhil: nieuwe 
parkeerplekken en één 
richtingsverkeer

  Nieuw hoofdveld voor 
V.V. Maasdijk

  Veilige kruising Onderpad 
Maasdijk en Prinsenlaan

  Verbeterde verkeerssituatie 
bij Tuincentrum Boers

  Realisatie Westlands eerste Tiny 
Forest door Stichting Groener 
Maasdijk

Ook de komende raadsperiode 
steken wij graag weer onze 
handen uit de mouwen voor 
Maasdijk. Waar u ons over 
4 jaar op af kunt rekenen?

  Meer betaalbare (starters)
woningen in Maasdijk

  Géén tweede of zelfs derde 
Polenhotel!

  Herinrichting én vergroening 
van het Oranjeplein

  Maasdijk beter bereikbaar 
met OV

  Verbetering van 
verkeersveiligheid Maasdijk

DE HANDEN UIT 
DE MOUWEN 
VOOR MAASDIJK!

We zeggen
wat we denken. 

We doen
wat we zeggen.

Trudy de Munck (nr.4) Danny de Zeeuw (nr.16)

Cobie Gardien (nr.49)Bert Doelman (nr.47)

Joop Verbeek (nr.40) Martine vd Meer (nr.43)

UITNODIGING
LPF Topsprekersavond
met NS-Publieksprijswinnaar Lale Gül 
en CBS-icoon Prof. Dr. Jan Latten

WOENSDAGAVOND 9 MAART
Van der Ende Racing Inn, Poeldijk

Meer informatie en gratis inschrijven 
via www.lpfwestland.nl/event
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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

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

bekijk ons programma 
op: westland.d66.nl

Samen voor 
Maasdijk

Het Oranjeplein wordt groener en leefbaarder. Er 
komt een vrij besteedbaar budget waarmee de 
Maasdijkers hun leefomgeving kunnen verbeteren. 
De inzet tegen zwerfafval wordt flink vergroot.

Vrĳdag t/m Zondag 
16:00 - 20:00
Vierde Hoeve 37 in Maasdĳk

Patat & Zo

thuis bezorgd 

of afhalen
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je de loof van de bolbloemen de 
tijd geeft om geel te worden. Dit 
staat misschien niet even mooi in 
de tuin, maar het is wel het beste 
voor de bol.

De krokus is de eerste in het 
voorjaar. Plant ze voor het beste 
effect in grote groepen op een 
zonnig plekje. 

De blauwe bloemetjes van het 
blauwe druifje zijn zo leuk om te 
zien en ze kunnen in de schaduw 
of in de zon geplant worden. 

Ben je ook enthousiast over 
bloembollen? En dan ook over de 
verwilderingsbollen? Ik wel! Kijk 
ook eens rond op internet of in 
het tuincentrum. Er zijn nog veel 
meer soorten kleurige bollen om 
je tuin mee op te fleuren. Kijk 
goed naar de maand waarin de 
bollen geplant moeten worden! 

Geniet van het voorjaar!

Groetjes Liselotte

Jullie hebben de bloemen vast 
alweer zien verschijnen in het 
gemeenteplantsoen of in jullie 
tuin. De lente laat zich alweer 
zien! De eerste krokussen staan 
alweer boven de koude grond en 
ook de narcissen komen alweer 
tevoorschijn. Hoe zit dat nou met 
bloembollen? En welke soorten 
zijn er? En nog belangrijker? 
Kunnen uitgebloeide bloembol-
len vanuit die leuke aangeklede 
mandjes op tafel de tuin in? En 
hoe doe je dat dan?

Vandaag vertel ik jullie over 
enkele verwilderingsbollen. 
Verwilderingsbollen zijn win-
terharde bollen die ieder jaar 
terugkomen. Deze bollen hand-
haven zichzelf en vermeerderen 
zichzelf ook.

Kunnen narcissen uit die leuke 
bakjes van tafel de tuin in? JA!
Is de narcis uitgebloeid? Dan 
kun je de bloemenstelen weg-
knippen, maar laat de loof nog 
even staan! Het is belangrijk dat 

   TUIN VOL BOLLEN

Donderdag 28 april organiseren 
wij ons Busuitje. We gaan naar 
ARCHEON.

Jeugd concordia

 

 

Donderdag 28 april 

Archeon  
BELEEF DE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND 

 
Reis door drie tijdperken. 
Zwerf door de prehistorie, kom héél dichtbij de Romeinen, ontdek 
Archeologiehuis Zuid-Holland en duik in de middeleeuwen. Stap midden in de 
geschiedenis en ontdek hoe het vroeger was. 
 
 
Om 8.45 uur verzamelen,  om 9.00 uur vertrekt de bus vanaf Concordia,  
Maasdijk 40, Maasdijk. Om ca. 15.00 uur zijn we weer terug. 
 
 
Voor alle basisschool kinderen uit Maasdijk. 
Vol = vol (eigen bijdrage € 5,--). 
Zelf iets te drinken en te eten meenemen. 
 
 
Aanmelden via: jeugd@concordiamaasdijk.nl 
 
 

                         

Wie gaat er mee? Meld je snel aan 
want vol = vol.
jeugd@concordiamaasdijk.nl

Goede Weiden, Slechte 
Weiden
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. Er is weer een maand voorbij, en wij hebben 
natuurlijk niet stil gezeten. Dieren hebben verzorging nodig en daar 
komt nog aardig wat bij kijken.

Onze lieve beesten moesten met 
zijn allen op een dieet, want ze 
waren toch wel iets te fanatiek in 
grazen. De oplettende Maasdijker 
zal gezien hebben dat alle beestjes 
weer summerbody proof zijn. Ze 
mogen zo nu en dan weer een  dier-
vriendelijke snoepje krijgen en daar 
zijn ze erg blij mee. Dit is tevens 
ook de reden dat wij vragen om 
geen eten over het hek te gooien. 
Wij letten goed op een gezond 
voedingspatroon. Daarbij komt 
ook nog eens kijken dat onze witte 
geit Frits een ernstige glutenallergie 
heeft.  Wanneer zij brood eet kan 
zij ernstig ziek worden en dat we 
willen wij natuurlijk niet.

Daarnaast is ook de dierenarts 
weer langs geweest en hebben 
alle beesten weer hun inentingen 
gehad. Voor onze ezels Puck en 
Gerrit was dit een hele spannende 
maand. Zij moesten namelijk weer 
gekapt worden. De hoeven van 
ezels kunnen erg snel groeien.
Puck moest eerst even een beetje op 
haar gemak gesteld worden daarna 
ging het met het hoeven bekappen 
echt ontzettend goed!

Gerrit was in het begin heel relaxed 
en heel makkelijk, totdat er één 
voorpoot gedaan was daarna was 
hij er wel een beetje klaar mee 
(Gerrit is een koppige ezel met heel 
weinig geduld) . Toen werd het een 
beetje strubbelingen, trekken en 
duwen. Maar toen hij door had dat 
hij het ging niet ging winnen ging 
er weer een poot goed.  Bij de poot 
erna ging hij uiteraard weer in de 
verdediging. Gelukkig heeft een 
ezel maar vier poten.

Wij zijn onze hoefsmid Stephan 
weer erg dankbaar voor het mani-
curen van Gerrit en Puck. Dank je 
wel, Stephan!

Vrijwilliger: Nico Middelburg
Leeftijd: 75 jaar

Op welke dagen ben je bij de 
dieren? 
Geen enkele dag

Welke werkzaamheden doe je? 
Penningmeester

Hoe lang ben je al vrijwillig(st)er? 
8 jaar

Welk dier is jouw favoriet en 
waarom? 
Geen bepaalde favoriet, heb zelf 4 
alpaca’s

Vertel eens wat over jezelf m.b.t. 
Klein Dierenverblijf Maasdijk
Zelf woon ik in het buitengebied 
en heb vanaf 1987 een weitje 
bij mijn huis waar toen hertjes, 
geiten, kippen en konijnen op 
liepen. Nu heb ik nog 4 alpaca’s 
een stelletje kippen.
Toen het klein dierenverblijf 
Maasdijk een feit werd was er 
ook een penningmeester nodig 
en gezien dat ik al een paar 
financiële functie had in andere 
organisaties in Maasdijk hebben 
ze mij gevraagd omdat ook voor 
het Klein dierenverblijf te doen.

Ik zorg dus dat de centjes binnen 
komen zodat de beestjes te eten 
hebben en een goede verzorging.
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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

SLEUTELTALENT
MAAK VAN JE HOBBY JE BEROEP

Maak een afspraak en wij zorgen voor gebak van 
Vreugdenhil met een bakje koffie.

Neem contact op via: lrengur@endevalves.nl
Bekijk op onze website alle vacatures:
www.endevalves.nl

WE WANT YOU!
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Er wordt vaak uitgebreid gekookt 
als er gasten komen eten, maar 
voor jezelf of je gezin neem je 
die moeite minder snel, terwijl 
dat de mensen zijn om wie je het 
meeste geeft. 

Als je voor je kinderen een 
schaaltje leuk opgemaakt fruit 
neerzet, wordt het met meer 
plezier gegeten. Een lekkere 
maaltijd welke een fijne geur 
door het huis verspreidt, geeft 
blijdschap. Hmm…wat ruikt het 
hier lekker! 

Laat ieder gezinslid een gezonde 
maaltijd kiezen voor de komende 
week. Zo is het gemopper een 
stuk minder bij iets wat minder 
goed in de smaak valt. Stop alle 
liefde die je hebt, in de maaltij-
den. Zoek een recept op van de 
betreffende maaltijd, zodat je 
wat variatie kan aanbrengen. Een 
uitje bakken bij je stukje vlees, 
een komkommersalade bij de 
bloemkool of curry. 

Wees vooral ook lief voor jezelf, 
gun jezelf tijd om voor jezelf iets 
lekker gezonds te maken. Je 
bent het waard!

Groetjes Annette

De dag dat ik deze column 
schrijf is het Valentijnsdag. De 
dag van de liefde. Liefde bestaat 
in vele vormen, liefde voor een 
ander liefde,  voor jezelf en na-
tuurlijk de liefde voor eten!

Zou het nog steeds waar zijn, 
dat ouderwetse spreekwoord? 
De liefde van de man, gaat door 
de maag. Hier thuis wordt een 
lekkere maaltijd goed gewaar-
deerd. Andersom, als ik ergens 
te eten gevraagd wordt en er 
is duidelijk werk van gemaakt, 
voel ik mij welkom en geliefd. De 
ander heeft de moeite genomen 
om tijd en energie in de maaltijd 
voor mij te steken, zo lief! 
Eten en voedsel heeft veel meer 
met liefde te maken dan we 
denken. Je laatste stukje met 
iemand delen, een fruitmand 
voor iemand wie ziek is, een 
soepje maken voor iemand die 
het lastig heeft, allemaal hele 
liefdevolle gebaren.

Hoeveel liefde steek jij nog in je 
eten? Ben je allang blij dat je weer 
iets naar binnen gepropt hebt, eet 
je bewust, of als troost? Denk er 
eens over na. Je krijgt inzichten 
die er eerder niet waren.

   LIEFDE

Activiteiten De Prinsenhof
Yoga
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. yoga 
wordt gegeven door Carin Stol-
ze-Maat, een gediplomeerde yoga-
docente met 10 jaar ervaring in het 
lesgeven. Je hoeft geen ervaring te 
hebben met yoga. Kosten bedragen 
€5,50 per les. Iedere woensdagoch-
tend van 8.30 tot 9.30 uur. Zin om 
mee te doen? Graag ontvangen wij 
vooraf uw aanmelding.

Mindfulness wandeling
Op woensdag 13 april organiseert 
yogadocente Carin Stolze-Maat via 
Vitis Welzijn een Voorjaars Mind-
fulness wandeling. We verzamelen 
om 10.00 uur bij De Prinsenhof 
en wandelen van daaruit een uur, 
waarin het wandelen gecombi-
neerd wordt met ademhalings- en 
yogaoefeningen. Om ongeveer 
11.00 uur zijn we terug en drinken 
daarna gezellig met elkaar een 
kop koffie of thee met wat lekkers 
erbij. Ook bij slecht weer gaat het 
door en zullen we een aangepast 
programma verzorgen. Laat je 
verrassen en geef je op!

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 9 
maart, 23 maart, 6 april 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.

Koffie op locatie
Op dinsdag 1 maart gaat het uitje 
naar Op Hodenpijl in Schipluiden. 
Zin om mee te gaan?
Het uitje is van 9.15 tot 12.00 uur. 
Voor vervoer wordt gezorgd en de 
kosten bedragen €6,00 inclusief 
koffie met wat lekkers.

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 11.30 tot 13.30 uur en de kosten 
bedragen €6,50, 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 Prin-
senhof. 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 aantrekke-
lijke prijzen! Op dinsdag 22 februari, 
8 maart, 22 maart 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
In verschillende wijkcentra in het 
Westland is er Kids & Koffie voor 
alle moeders, vaders opa's, oma's en 
verzorgers met kinderen van 0 tot 4 
jaar. U kunt samen met de kinderen 
vrijblijvend binnenlopen bij een van 
de gratis inloopochtenden op één 
van onze wijkcentra. Aanmelden 
is niet noodzakelijk. Terwijl de 
kinderen met elkaar spelen is er voor 
de volwassenen de gelegenheid om 
met elkaar te praten en eventueel 
ervaringen uit te delen.

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

Zondagmiddag breek 
De zondagmiddag breek is op 
zondag 27 maart vanaf 14.30 
uur. Deze middag staat in het 
teken van weer gezellig samen-
zijn en dit keer misschien met 
een kunstzinnige Touch! U bent 
van harte welkom. De kosten van 
deze middag zijn €2,50 inclusief 
2 x koffie of thee en wat lekkers. 
U hoeft zich vooraf niet aan te 
melden.

Buurtrestaurant Bij Mekaar 
Aansluitend aan de Zondag-
middag breek op zondag 27 
maart a.s. wordt er van 17.00 tot 
19.00 uur heerlijk gekookt door 2 
nieuwe Maasdijkse koks, Cintia 
en Wesley. De kosten bedragen 
€6,50 exclusief consump-
ties. Heeft u ook zin om aan te 
schuiven? Laat het ons weten.

Nog meer activiteiten..
Gelukkig is het klaverjassen en 
schilderen op donderdagmiddag 
en inmiddels ook het bridgen op 
vrijdagmiddag weer gestart in 
het wijkcentrum. Ook hier bent 
u van harte welkom! 

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

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 dien-
sten van Vitis Welzijn, bel dan 
met 0174-630358 of kijk op onze 
website www.vitiswelzijn.nl of 
mail met info@vitiswelzijn.nl.

Deze foto is vijfdagen voor de 
bestemde ophaal dag gemaakt. Het 
is en het schijnt voor vele mensen 
nog een moeilijk begrip om je PBD 
afval op de juiste ophaaldagen aan 
te bieden op de daarvoor bestemde 
plaatsen. In de late avond of de 
vroege morgen de PBD zakken 
aan de ringen te hangen en met de 
gedachten, geen mens ziet me.
  
Echter een alerte burgen ziet het wel. 
Mensen wees tolerant dat dit zo de 
bedoeling niet is, mocht het zo zijn 
dat de PBD zak je in de weg staat in 
je schuurtje of berging, wees dan zo 
sportief om deze in de betreffende 
container te deponeren, zodat 
het geen overlast veroorzaakt. Het 
vroegtijdig aan de bestemde haken 
te hangen vraag om moeilijkheden. 
Ook heel jammer dat er sommige 
mensen zijn die in het geheel 
niet gebruik maken van de gratis 
bestemde zakken maar hun eigen 
aangekochte zakken gebruiken. 

Gemeente Afval App
De gemeente Westland heeft voor 
de smartphone gebruiker een App 
gelanceerd die heel uitgebreid is aan 

“PBD” afval
kalender met aangegeven datums 
van alle voorhanden ophaal dagen. 
Deze App is te downloden in de Play-
store voor Androidgebruikers en in 
de App Store voor Applegebruikers. 
(Tik in de App gemeente afval App 
en selecteer de App afval Westland) 

In deze App kan je met een druk 
op de knop je gratis PBD zakken 

De slagwerkgroep van Muziekver-
eniging E.M.M. is weer begonnen! 
Ondanks alle beperkingen in 2021, 
hebben ze zeker niet stil gezeten. 
Sinds september hebben ze een 
nieuwe enthousiaste slagwerk-in-
structeur, die met zijn frisse ideeën 
met de trommelaars aan de slag gaat.  
 
Zijn naam is Roel Eijgermans en hij 
neemt het stokje over van Janus van 
Staalduinen, die jarenlang de slag-
werkgroep leiding heeft gegeven. 

Nieuwe slagwerk-docent bij E.M.M.

Ook is de slagwerkgroep is gegroeid, 
doordat er een aantal nieuwe leer-
lingen bij zijn gekomen. Ze hebben 
enorm veel zin in het nieuwe jaar en 
u gaat ze zeker nog horen en zien!

Zou je nou zelf ook eens willen 
trommelen? Jong en oud is van 
harte welkom! Kijk op onze 
website en neem contact op: 
www.slagwerkgroepwestland.nl

bestellen en enkele dagen 
later worden ze bezorgd, maak 
gebruik van deze aangeboden 
faciliteit. De avond voor de 
ophaal dag krijg je automatisch 
een bericht op je smartphone, dit 
geldt voor alle ophaaldiensten. 

Een alerte burger.

Ingezonden artikel
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De Maasdijkse kandidaten van Westland Verstandig 
35. Bas Mosterd: Ik wil mij graag gaan inzetten als (kandidaat) raadslid van 

Westland Verstandig. Waarom ik gekozen heb voor Westland Verstandig 
is omdat ik ontdekt heb tijdens verschillende raadsvergaderingen dat zij 
veel verstandige vragen stellen namens de burgers. Ik ben vrijwilliger bij 
de Argos zorggroep als gastheer en bij de buurtpreventie in Maasdijk. 
Verder ben ik mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting 
Rechtsbescherming. Daarin helpen en ondersteunen wij mensen, die 

tegen overheidsinstanties aanlopen zoals jeugdzorginstanties, zorginstellingen, 
belastingdienst, UVW, GGZ-instellingen en overige instanties of instellingen. 
14. Jos Kester: Waar ik voor sta, is de Westlandse zaak. Vastberaden, 
direct, maar altijd in harmonie. Samen sterker en beter worden is mijn 
devies. Ik zet mij in voor een sterke positie van de Westlandse 
samenleving met het oog op een succesvolle toekomst voor onze 
kinderen. Ik weet wat het betekent een hardwerkende Westlander te 
zijn; ik geef nooit op! 
20. Patricia van der Doorn: Ik ben een enthousiast en sociaal persoon. 

Rechtvaardigheid en harmonie zijn de basis voor mijn gedrevenheid bij 
te dragen aan een algemeen welbevinden van de inwoners van de 
gemeente Westland. Een Westland waarin iedereen fijn kan leven en 
werken en waarbij de gemeente ten dienst is van zijn inwoners, dat is 
waar ik voor sta. In mij vindt u een vriendelijk en doelbewust persoon 
die met haar vindingrijkheid elk probleem te lijf gaat.  

48. Niek van der Giessen: Waarom op de lijst van Westland 
Verstandig. Ik vind dat we iets moeten doen voor onze gemeente om 
alles zo goed als mogelijk is in goede banen te leiden. Daar zijn mensen 
voor nodig. Mensen die verstand hebben van besturen en niet bang zijn 
de vinger op de zere plek te leggen. Er gaat gelukkig veel goed, maar 
hier en daar ook fout en daar moet wat aan gedaan worden. 
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. 
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Tovertafel: 

In 2021 hebben we 6 instellingen blij mogen maken met het 
gebruik van onze Tovertafels: 

Het Karmijn in Den Haag 
Humanitas De Rederijker in ’s-Gravenzande 
Dubbel4+ in Honselersdijk 
Westerhonk in Monster 
Stichting de Zorgnijverij in Barendrecht 
Pedagogisch instituut De Strandwacht in Monster 
 

 
 
Voor 2022 hebben we staat de agenda alweer bijna vol. Wilt u 
ook nog kosteloos genieten van onze Tovertafel. Inschrijven kan 
via onze website.  
 

Vrijwilligers gezocht !!! 

Onze winkel kan niet zonder vrijwilligers en die hebben we dus 
ook hard nodig. 

Heeft u nog een uurtje over in de week? Of misschien wel een 
paar uurtjes of een hele dag? Stageplekken voor jouw 
schoolopleiding hebben wij ook beschikbaar. 

Kassa medewerker (-werkster) 
Voor iedere dag zijn we nog opzoek naar vrijwilligers die ons 
achter de kassa kunnen helpen. 

Vulploeg medewerker (-werkster) 
Iedere dag komen er spullen binnen die we moeten uitzoeken, 
prijzen en in de winkel plaatsen. We hebben diverse afdelingen 
waar je aan de slag kan. 

Schoonmaak medewerker (-werkster) 
Alle artikelen die binnen komen worden nagekeken en 
schoongemaakt. Kan jij ons hierbij helpen? 

(Social)media medewerker (-werkster) 
Kan jij ons helpen met onze social media pagina en of onze 
website bijhouden? 

Wij zijn blij met iedere hulp dus schroom niet om uw aan te 
melden bij de kassa of via de mail. Uiteraard kan je ook eerst 
een dagje meelopen om te kijken of het wat voor je is. 

 

 

 

Stichting Kringloop Maasdijk 
 

Maasambacht 8 |  2676 CW Maasdijk | 085-0471824 | info@kringloopmaasdijk.nl  | www.kringloopmaasdijk.nl 
 

 
Openingstijden: 

Zondag/Maandag: Gesloten | Dinsdag: 10:00 – 17:00 | Woensdag: 10:00 – 17:00 | Donderdag: 10:00 – 17:00 | Vrijdag: 10:00 – 17:00 | Zaterdag: 10:00 – 17:00 
 

Donaties 2021: 

• Roelstoeljassen voor De Tweemaster in Maassluis 
• Nieuwe tuinmeubelen voor de bewoners van De opmaat in Monster 
• Mobiele geluidsinstallatie zodat de bezoekers van het ontmoetingscentrum 

Vermeertoren in Delft weer volop mee kunnen zingen 
• Een leuke Volkswagen tent voor activiteiten bij de Hooge Tuinen in Naaldwijk 
• Mandala kleurboeken, stiften, potloden e.d. voor het activiteiten team van de 

Hooge Tuinen in Naaldwijk 
• Nieuwe grabbelton cadeautjes voor de kinderbloedafname in het Reinier de 

Graafgasthuis in Delft 
• Electrische verschoontafel voor oudere kinderen voor Special Family Care in 

Maasdijk 
• Reparatiekosten van de zwembadpomp voor de Vogel en Egel opvang de 

Houtsnip in Hoek van Holland 
• Verf en knutselmateriaal om kerstversiering te maken voor Ons Buitenhuis in 

Maasdijk 
• Bingo cadeautje voor woonvreugd wooninitiatief in Schipluiden voor een 

gezellige bingoavond 
• Alle benodigdheden voor het maken van kerststukjes. De leerlingen van 

basisschool De Regenboog uit Schiedam gingen aan de slag om een mooi stukje 
te maken om weg te geven. 

• 1000 enveloppen voor “onze eigen” Fabia die honderden kaarten met de hand 
schrijft en tijdens de feestdagen langsbrengt bij ouderen 

• Massagestoel voor de zorgmedewerkers van het Zonnehuis in Vlaardingen 
• Puzzels, knutselmateriaal en nog veel meer voor Stichting Philadelphia in 

Vlaardingen 
• Kinderspeelgoed, knutselspullen en nog veel meer voor project Kids en Koffie in 

Maasdijk 
• Alle benodigdheden voor het maken van kerststukjes. Dit keer voor De Kreek in 

’s-Gravenzande 
• Thema spullen voor Ons Buitenhuis in Maasdijk voor een Italiaans themafeest en 

Halloween 
• Sinterklaas cadeautjes voor de minima in het Westland 

En er zijn los van bovenstaande donaties nog meer fantastische donaties uitgevoerd, 
geschonken en gedoneerd die we op onze website hebben gepubliceerd. 2021, een jaar 
van Covid-19 maar gelukkig hebben we nog een prachtige lijst van donaties kunnen 
uitvoeren. 2022 gaan we dit zeker weer doen, en maken we er weer een mooi jaar van 
vol mooie donaties en leuke acties. 

 

Hou onze website goed in de gaten want er staat iets moois te 
gebeuren in 2022 met de Tovertafel.  
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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!

Joop Alleblas over “Antiek 
aardewerk”

De kunstkenner Joop Alleblas 
vertelt over zijn grote hobby: Antiek 
Aardewerk. Al vele jaren is hij een 
groot verzamelaar van het oude en 
antieke aardewerk. Zijn specialiteit 
is het 16e, 17e en 18e -eeuwse aarde-
werk, dat in Nederland gebruikt 
werd. Met name werd er toen veel 
geïmporteerd uit Duitsland, China, 
Frankrijk en Zuid-Europa. Duits 
steengoed heeft zijn belangstelling. 

Daarnaast heeft hij zich gespecia-
liseerd in Nederlandse wandtegels, 
de blauwe- en mangaantegels en 
de veelkleurige majolicategels. In 
zijn PowerPointpresentatie neemt 
hij u mee in deze interessante 
wereld. Ook kunt u meegebracht 
aardewerk laten beoordelen. 

Concordia Cultureel biedt een geva-
rieerd en voor iedereen toeganke-
lijk programma, daarom vragen wij 
aan het eind van de avond een vrij-
willige bijdrage om dit ook moge-
lijk te maken. De dan geldende 
Coronaregels worden nagevolgd. 

Aanvang 20.00 uur. 
Gebouw Concordia, Maasdijk 40, 
2676 AE Maasdijk

www.concordiamaasdijk.nl

Concordia 
cultureel op 
donderdag 10 
maart 2022

Dijkvogels online violenactie 
dinsdag 8 maart

Heeft u ook zo’n zin in 
het voorjaar? En kijkt 
u uit naar een lekker 

zonnetje op een fleurig 
terras? Wij bij Dijkvo-

gels in ieder geval wel! 
En wat past daar nu be-

ter bij dan onze vrolijk 
gekleurde violen?

 
Graag hadden we de bekende 
fleurige baskets deze keer weer 
huis-aan-huis verkocht in ons 
dorp Maasdijk, maar voor de 
veiligheid toch gekozen voor 
de online bestelronde! Voor 
slechts 5 euro per stuk bent u al 
de gelukkige violenbezitter en 
steunt u hiermee het Dijkvogels 

Datumwijziging jubileumuitvoering KDO + 
oproep vrijwilligers 
In oktober 2021 bestond onze sport 
en turnvereniging KDO 90 jaar. We 
willen dit 90-jarig jubileum alsnog 
vieren met een feestelijke uitvoe-
ring. 

Maar let op: de aangekondigde 
datum die we in de vorige Maas-
bever vermeld hebben, is gewij-
zigd naar 11 juni 2022.  Wijzig deze 
datum nu alvast in uw agenda!

De plannen voor de uitvoe-
ring nemen grotere vormen aan, 
maar nog steeds hebben we vele 
helpende handen nodig, dus wij 
zoeken vrijwilligers om het feest te 
helpen organiseren. We hebben op 

de brief die we verspreid hebben 
onder de leden, aangegeven wat 
voor hulp er precies nodig is. We 
hebben bijvoorbeeld hulp nodig 
bij: het verzorgen van het licht en 
geluid, het regelen van de toestellen, 
het organiseren van kleding en 
schmink, het bouwen van het 
decor. Ook zoeken we een foto-
graaf, een filmer en een EHBO'er, 
en iemand voor de catering. 

We roepen iedereen op die een 
steentje wil bijdragen aan het 
slagen van ons feest. Dus als je 
ergens goed in bent, of weet je 
iemand anders die dat is, en ons in 
ieder geval wil helpen er een echt jeugdkamp in april en het Special 

Olympics weekend in juni van de G 
korfbal groep.
 
Doet u mee? Ga dan naar  
www.dijkvogels.nl voor onze link 
en u ontvangt van ons hierna een 
link om te betalen. Bestellen kan tot 
en met zondagavond 6 maart en wij 
zorgen dat de violen dinsdagavond 
8 maart tussen 18.30 en 20.00 uur 
af te halen zijn op de parkeerplaats 
van Dijkvogels.
 
Betaal je liever de avond 
zelf contant, geen probleem 
stuur dan een mailtje naar  
acties@dijkvogels.nl of bel met 
Bianca via 06-43242610.
 
Alvast hartelijk bedankt namens 
Dijkvogels, op naar een zonnig en 
vrolijk voorjaar!

knalfeest van te maken voor alle 
kinderen en volwassen die lid 
zijn, voor alle Maasdijkers en 
verder iedereen....laat het ons 
weten. Vele handen maken licht 
werk! 

Heb je belangstelling en lijkt het je 
het leuk om ons te komen helpen 
stuur dan zo spoedig mogelijk of 
vóór 5 maart a.s. een e-mail naar 
kdomaasdijk@outlook.com of 
meld je via het contactformu-
lier op www.kdomaasdijk.nl.  
Laat je ideeën weten aan de leiding 
of vraag aan hen meer informatie.  
 
We kijken uit naar jouw reactie!

In de Maasbever van januari 
2022 hebben wij onze leden 
opgeroepen om leden te werven 
om daarmee de kracht van 
onze vereniging te vergroten. 
In de afbeelding ziet u dat we 
in 2021 gegroeid zijn van 254 
naar 299 leden. Door nieuwe 
inschrijvingen en ook afmel-
ding door verhuizing, is dit 
aantal per 31 januari 2022 iets 
gestegen tot 300 leden. Dat 
is op weg naar de 500 leden.  
 
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  
maasdijksebelangenvereni-
ging@gmail.com en het bestuur 
zal met het nieuwe lid contact 
opnemen om de inschrijving 
compleet te maken. Contributie 
bedraagt €5,- per jaar. Elk nieuw 
lid krijgt het jubileumboek met 
ca. 150 bekende Maasdijkers, 
die in de afgelopen 30 jaar in 
de Maasbever hebben gestaan.  

Doel
De Maasdijkse Belangenvereni-
ging heeft als doel het bevor-
deren van wonen, verkeer, milieu 
en leefcomfort. Al meer dan 35 
jaar lang zet het bestuur zich in 
om de Maasdijkse Belangen bij 
de gemeente Westland te behar-
tigen. Dat is geen gemakkelijke 
taak vanwege het kleine inwo-
nertal van Maasdijk van ca. 4500 
personen binnen een gemeente 

Op naar de 500 leden!
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. Leden laat uw kans niet 
liggen om een lid te werven. 
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VOOR MAASDIJK
VOOR ELKAAR

www.cdawestland.nl

GEZOND LEVEN
GROEN & DUURZAAM 

GOED WONEN

• Initiatieven om de leefbaarheid van het Oranjeplein te vergroten 
en ontmoeting rondom de Dorpskerk stimuleren. Een gezonde en 
sportieve dorpsgemeenschap kan op onze steun rekenen. Kernoverleg 
Maasdijk (KOM) als belangenbehartiger voor dorpskern Maasdijk en 
Groener Maasdijk voor meer groen om de leefbaarheid te vergroten zijn 
organisatie die wij hierin van harte ondersteunen.

• De bereikbaarheid per openbaar vervoer vergroten van en naar 
Maasdijk. Mogelijkheden onderzoeken in samenspraak met omliggende 
gemeenten dat ’s avonds en in het weekend een bus door Maasdijk blijft 
rijden.

• Een schone buitenruimte in het dorpscentrum en de speeltuinen 
door frequentie van het legen van prullenbakken te verhogen en 
prullenbakken te plaatsen langs f iets- en wandelroutes.

• Blijvende aandacht voor de f iets- en wandelroutes door en langs de 
dorpskern Maasdijk en meer aandacht voor de verkeersveiligheid in de 
woonwijken en richting de uitvalswegen. Het vrachtverkeer door het dorp 
neemt toe. Wij willen de Maasdijk op termijn aanmerken als bebouwde 
kom en alle vrachtwagens met bebording omleiden via de Lange 
Kruisweg.

• Een veilige buitenruimte bij de uitwerking van het snelf ietspad  
Naaldwijk – Rotterdam, waarbij het onderpad van Maasdijk wordt 
ingericht als ‘f ietsstraat auto te gast’.

CDA Westland zet zich in voor Maasdijk waar het f ijn wonen, recreëren en werken is. Onze kandidaten kunnen niet wachten om voor u aan de slag te gaan.  
Bekijk ons volledige programma onze 50 kandidaten op cdawestland.nl 

ONZE KANDIDATEN VOOR MAASDIJK ONZE PUNTEN VOOR MAASDIJK

JENNY VERMEER- 
DE SMIT

CONNIE 
HUISMAN 

JANICE DE JONG

OLGA STRIK- 
VAN DER ENDE 

HANS SIKKES 

PETRA 
SCHEFFERS-VAN 

DER LELIJ

# 1

# 18

# 12# 5

# 20 # 23
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“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

auto

gevel

interieur

Honderdland 324

2676 LV Maasdijk 

T 0174 26 10 00 

E contact@breate.nl

www.breate.nl

? Kom je van het voorgezet  
onderwijs en je wilt met de  
handen werken dan ben je  
bij ons aan het goede adres.   

Wij zoeken een  

leerling monteur of 
monteur in opleiding  
die nog het echte monteursvak 
wilt leren.

Is dit iets voor jou?

Bel 06-53411570  

of kom gewoon langs:

Autobedrijf EMC
Prins Mauritsstraat 14 Maasdijk

Wil jij een vak leren in  
je eigen dorp Maasdijk? 
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Powered by Kleer Delicatessen b.v.

      

     
€ 0,85 per 100 gram € 0,85 per 100 gram

€ 0,94 per 100 gram € 10,99 per pakket

€ 12,99 

10% korting 10% korting

4 halen= 3 betalen

Week 9

Week 11 Week 12

Week 10

Lange Kruisweg 1 - Maasdijk - Tel. 0174 - 512587- info@gebrvanderende.nl

Kip speciaal, kip peper 
roomsaus en pittige kip

Dijenrollen met
Pesto/Roomkaas

Mexicaanse 
cordon bleu

Gegrilde Carbo
 / TV

Alle gevulde 
stokbroden

Shoarma pakket
750 gram shoarma, 6 pita 
broodjes, 2 knoflooksaus

Chinese bami pakket
500 gram chinese bami, 200 

gram foe jong hai, 8 balletjes in 
pagangsaus. Gratis kroepoek 

naar keuze 

Kip grillworst. 
De lekkerste van 

het Westland

Naturel, saté, chilli, kaas, 
maasdijkse en jalapeno

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!
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Het kan beter. 

Het moet beter!

GBW LĲ ST 4

Betaalbare 
woningen

WWW.GBW.NUWWW.GBW.NU

GBW maakt zich er sterk voor dat in Maasdijk meer betaalbare 
huur- en koopwoningen voor starters en jonge huishoudens worden 

gebouwd, omdat daarmee de continuïteit van de basisschool, de 
sportverenigingen en andere voorzieningen in Maasdijk wordt versterkt.
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