
Rick Prik...

10   Aardwarmteproject Maasdijk

03   De Hoeksteen

Zo, het zit erop!!!

Gemeenteraad verkiezingen voor 2022 
zitten erop. Het zal u niet ontgaan 
zijn, ons hele dorp was ontsierd met 
reclameborden vaak aan lantaarnpa-
len gemonteerd; opmerkelijk feit is de 
mening van Rick Prik. Door die gele  
afvalzakken en de laatste tijd voor 
affiches van allerlei politieke partijen. 
Multifunctioneel die lantaarnpalen.

Maar goed, het is zoals de burge-
meester gesproken: De kiezer heeft 
gekozen! Heel origineel gezegd. De 
trouwe lezer van de column van Rick 
Prik weet intussen wel dat politiek nou 
bepaald niet de hobby is van Rick Prik. 
Veel beloven, weinig geven, vult u de 
rest maar in.

Uit de uitslagen van de verkiezingen 
is wel duidelijk naar voren gekomen 
dat de kiezers de afscheidnemende 
gemeenteraad niet zo erg hebben 
gewaardeerd. Er was nogal eens hom-
meles in de tent. Wat Rick Prik wel 
heel erg frappeerde dat slechts 55% 
(dus net aan de helft van de stem-
mers) hun stem hebben uitgebracht. 
En dát is geen goede zaak! Volgende 
keer beter! Na het tellen van de 
stemmen; waren er teleurstellingen, 
er was op meer stemmen gerekend. 
Maar er waren ook vreugde-uitingen 
van mensen die op minder stemmen 
hadden gerekend en meer kregen. 
Wat zijn de “adviezen” die Rick Prik 
aan mee kan geven. Allereerst die af-
schuwelijke vuilniszakken verwijderen 
van de lantaarnpalen (die de doorgang 
van menig stoepgebruiker versper-
ren), let op dat heeft als gevolg dat ons 
dorp automatisch een stuk mooier 
wordt. Wat Rick Prik ook graag zou 
zien, is dat er eindelijk eens een écht 
Oranjeplein komt. Jaaaaaren wordt 
er over gepraat, maar er gebeurt 
maar niks aan verbetering van het 
Oranjeplein. Door de Maasdijkse Be-
langen Vereniging zijn zelfs tekenin-
gen ingediend hoe de bewoners van 
Maasdijk graag het plein zouden zien. 
Ook zou Rick Prik willen adviseren om 
aandacht te schenken aan het open-
baar vervoer in ons dorp. Hoewel dit 
waarschijnlijk niet tot de prioriteit van 
de gemeenteraad hoort, Maasdijkers 
willen graag dat hun dorp bereikbaar 
is, ‘s-avonds en in het weekend. Het 
beter controleren en meer verbalise-
ren van te snel rijden op de Korte en 
Lange Kruisweg is ook een zaak van 
groot belang. Hoewel, hoewel: Rick 
Prik heeft zich laten vertellen dat het 
juist veel Maasdijkers zijn die de maxi-
mumsnelheid en hun laars lappen, en 
da’s nou niet zo leuk voor 

          RICK PRIK

de maasbever
Maasdijks meest gelezen krant

Nummer 3
maart 2022 33e jaargang

www.maasbever.nl

AGENDA VOOR
MAASDIJK

5 APRIL
Koffie drinken op locatie, 
Cactus kwekerij v.d. Hoeven. 
Vertrek Prinsenhof 09.15

5 APRIL- 26 APRIL - 10 MEI
Bingo in Prinsenhof, aanvang 
14.30 uur

7 APRIL
Concordia Cultureel, Gebouw 
Concordia, aanvang 20.00 
uur. Jan-Willem v.d. Beu-
kel: Bezetting en Bevrijding 
19.40-19.45

9 APRIL
Voetbalwedstrijd: Maasdijk - 
GDA,  aanvang 14.30 uur

11 APRIL
2e Paasdag, Paaspuzzel-
tocht, Staalduinse bos, 11.30 
– 15.00 start. Einde van de 
Papedijk

13 APRIL
Mindfulness wandeling. Start 
Prinsenhof 10.00 uur

13 APRIL
Algemene Ledenvergade-
ring Maasdijkse Belangen 
Vereniging MBV. 19.30 uur 
Prinsenhof

23 APRIL
Wapen van Maasdijk, Bonny 
St Clair en Sandra Struijs

27 APRIL
Koningsdag, programma zie 
pagina 5 in de Maasbever

30 APRIL
Voetbalwedstrijd Maasdijk 
-VCS, aanvang 14.30 uur 

07   Van der Ende Groep 
        completeert directie bezetting

Wat was het een mooie dag! ’s 
Morgens vroeg werd deze geopend 
door wethouder Snijders en de 
groepen 5 en midden bouw van 
het Kompas en de Aventurijn. 
Bram Vink uit groep 5 had de eer 
om samen met de wethouder het 
Tiny Forest bord te onthullen en 
wat deed hij dit goed, zelfs met de 
pers en verschillende fotograven 
aanwezig onthulde hij vol trots zijn 
eigen verzonnen naam voor ons 
Tiny Forest: Het Oranjebos!

Na de opening zijn er verspreidt 
over de dag 6 verschillende klassen 
geweest om de 600 boompjes aan 
te planten, dit aanplanten werd 
gedaan onder begeleiding van IVN 
natuureducatie. Ook mochten de 
kinderen een eigen naambordje 
aan hun favoriete boompje hangen, 

de leukste namen kwamen voorbij, 
het is leuk om eens een rondje door 
het bos te lopen en ze te bekijken.

Tegelijk met de kinderen was een 
enthousiaste groep vrijwilligers 
bezig met het aanplanten van de 
bessen, bramen, frambozen, drop-
plant, munt en verschillende fruit-
bomen in de ‘snoeproute.’ Daarna 
kwam nog de bloemenweide, vaste 
planten borders aan de randen 
met allerlei aantrekkelijke planten 
voor het oog maar ook zeker om de 
biodiversiteit te verhogen. 

Nu ik dit schrijf zijn we twee weken 
verder, langzaam aan verschijnen 
de eerste groene bladknoppen 
aan de verschillende planten. 
Erg benieuwd hoe het erover een 
aantal weken uitziet! Mooi om te 

zien dat de kinderen in het bosje 
aan het spelen zijn na schooltijd 
en dat een aantal klassen al terug 
zijn gegaan voor een buiten-les. 

Ondertussen zijn ook de school-
pleinen van het Kompas en de 
Aventurijn verder vergroend, 45 
boompjes zoals in het Tiny Forest 
zijn op de kleuterpleinen aange-
plant, ook zijn er wilde bloemen 
ingezaaid op het schoolplein, 
tijdens het aanplanten kwamen 
de kleuters enthousiast helpen om 
hun eigen plein te vergroenen.

Langzaam aan wordt ons dorpje 
steeds groener!

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

Het Oranjebos, wat een dag!
22-02-2022 een Palindroomdatum, iets wat niet vaak voorkomt, de 
volgende palindroom is pas weer over 8 jaar, een bijzondere dag voor 
velen omdat ze deze dag in het huwelijks bootje stapten. Voor ons 
bijzonder om een heel andere reden, de dag dat we samen met 160 
kinderen en een mooie groep vrijwilligers het Oranjebos, ons eigen Tiny 
Forest, aan hebben geplant.
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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
Het kerkbezoek is 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 3 april 2022
Dienst in Honselersdijk, aanvang 10.00 uur
Ds. N. Verburg

Zondag 10 april 2022 
Dienst in Maasdijk, aanvang 10.00 uur
Ds. D. Peters

Zondag 17 april 2022  Pasen
Dienst in Honselersdijk, aanvang 15.00 uur
Bevestigingsdienst Pastor Maria Opgelder door 
Ds. D. Peters

Zondag 24 april 2022 
Dienst in Maasdijk, aanvang 10.00 uur
Ds. D. Peters

Zondag 3 april 2022
09.30 uur Dhr.W. Haften
19.00 uur Ds. Floris den Oudsten, 
  Jong-volwassen samenkomst

Zondag 10 april 2022
09.30 uur Palmzondag, ds. Floris den Oudsten
19.00 uur Start Vespers, ds. Floris den Oudsten
      
Maandag 11 april 2022
19.00 uur Vesper, gemeentelid

Dinsdag 12 april 2022
19.00 uur Vesper, gemeentelid

Woensdag 13 april 2022
19.00 uur Vesper, gemeentelid

Donderdag 14 april 2022
19.00 uur Witte Donderdag, H.A., Ds. 
  Floris den Oudsten

Vrijdag 15 april 2022
19.00 uur Goede Vrijdag, H.A., Ds. 
  Floris den Oudsten

Zaterdag 16 april 2022
19.00 uur Stille Zaterdagviering, gemeentelid

Zondag 17 april 2022
09.30 uur Pasen, Ds. Floris den Oudsten

Zondag 24 april 2022
09.30 uur Ds. P. Rozeboom
19.00 uur Ds. A. Gooijer

Colofon
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Stdesign Concept + Creatie

In verband met onze 
verhuizing naar Naaldwijk, 
was ik op zoek naar een 
nieuwe plek voor de hanger 
waarin de kleding wordt 
verzameld voor de aller-
armsten van onze wereld. 
 
De nieuwe plek wordt 
voorlopig bij de Fam. 
Scheffers, Tuindersweg 125 
in Maasdijk.

Vriendelijke groeten Leen 
Dekker

Namens 
Dorcas Maasdijk

In het bos is een mooie 
wandelroute uitgezet in 
het Staelduinse Bos op 

2e Paasdag, maandag 18 
april 2022. 

Starttijd van 11:30 tot 15:00 uur. 
Deelname €2,50. Vind de uitkomst 
van de puzzel door alle vragen op te 
lossen en tel intussen de bordjes met 
paasfiguren. Blijf hierbij altijd op de 
paden! Onderweg is er limonade en 

Paasspeurtocht 2022 in het 
Staelduinse Bos

aan het eind ligt een prijsje klaar. 

Er is beperkte parkeerruimte, 
daarom vragen wij u zoveel mogelijk 
op de fiets te komen. Komt u toch 
met de auto, volg dan de aanwij-
zingen van onze verkeersregelaars. 
De start is bij de ingang van het Stae-
lduinse Bos aan de Oude Hooislag, 
aan het eind van de Papedijk.

Pinnen is niet mogelijk, gebruik 
van eigen bank app wel. 

Vereniging "Vrienden 
van het Staelduinse 
Bos", Bezoekerscen-
trum d'Oude Koestal, 
Peppellaan 1, 's-Gra-
venzande Open op 
za 13-16 u, zo 11-16u. 
0174-417351 

www.hetstaelduin-
sebos.nl, 
staelduinsebos@
hotmail.com
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De Hoeksteen, een plaats waar velen lief 
en leed deelden….

De Hoeksteen in Maasdijk werd in 
1966 gebouwd. De Maasdijkse kerk 
nam een prominente plek in en 
was vanuit alle uithoeken te zien. 
Wie kent de anekdote niet, “van 
de Maasdijkers die weer relaxed 
werden als ze de kerktoren van 
Maasdijk weer zagen na wegge-
weest te zijn, eindelijk weer thuis!“  
 
Want zo voelt Maasdijk voor veel 
mensen, als een thuis. Een hechte 
gemeenschap met de bekende 
winkels, verenigingen en kerken. En 
nu moet één van de hoekstenen van 
de Maasdijkse samenleving plaats 
maken voor een andere bestem-
ming, nieuwe woningen, waar grote 
behoefte aan is. Met pijn in het hart, 
zagen veel Maasdijkers hun kerk 
steen voor steen verdwijnen. Het 
is dan ook heel moeilijk als juist 
deze belangrijke plek, verdwijnt.  
 

Maar verandering is niet tegen te 
houden. Alles verandert, altijd…..  
Vele belangrijke momenten werden 
in De Hoeksteen samen beleefd en 
gedeeld; liefde, vreugde en verdriet 
zoals belijdenis doen, inzegening 
van het huwelijk, het dopen van 
kinderen, afscheid van gestorven 
geliefden. De herinneringen aan 
deze kerk blijven….. De promi-
nente toren blijft gelukkig staan 
en blijft daarmee een bepalend 
element in de skyline van Maasdijk. 

De Protestantse Gemeente Maas-
dijk heeft nu door de vernieuwde 
Dorpskerk een eigentijds, duur-
zaam en toekomst bestendig kerk-
gebouw, waar ook deze belangrijke 
momenten met elkaar gedeeld 
kunnen worden.

Kerken hebben een belangrijke plek in onze samenleving. Het is een ontmoetingsplaats voor mensen die een gezamenlijke 
wijze van leven delen, het geloof. In de kerk ontmoeten ze elkaar om binnen dit geloof een waardevolle invulling te kunnen 
geven aan het leven wat hen gegeven is.

Vita Nova Pretecho’s en meer

Mijn naam is Kim Breure 
(meisjesnaam Vermeulen), 
vrouw van Richard én hele 

trotse moeder van twee 
jongens Mika (2017) & Luca 
(2019).  Oorspronkelijk kom 

ik uit het mooie Brabant 
(Eindhoven) en ben ik voor 

de liefde naar het Westland 
verhuisd. Nu woon ik dus 

samen met mijn lieve  
gezin in Maasdijk. 

 
 

Een gloednieuwe pretecho-praktijk in Maasdijk. Ik stel me graag voor! 

Met meer dan 10 jaar werkerva-
ring in de kinderopvang op de 
teller, heb ik ruimte gemaakt voor 
een nieuwe passie. Ik heb van 
mijn grote droom werkelijkheid 
gemaakt. Mijn scholing is inmid-
dels afgerond, het Kamer van Koop-
handel nummer is binnen en de 
verf van mijn praktijk is droog. Vita 
Nova, pretecho’s & meer is een feit! 

Waar is deze passie begonnen? 
Tijdens mijn zwangerschappen 
van zowel Mika als Luca heb ik 
helaas fysiek erg veel last gehad. 
Van extreme zwangerschapsmis-
selijkheid tot met uitdroging opge-
nomen worden in het ziekenhuis. 
Maar waar ik onwijs veel kracht 
en energie uit heb gehaald, zijn de 
pretecho’s. Dat vond én vind ik zo 
magisch. Het zien van de bewe-

gingen in mijn buik, de eerste 
‘kennismaking’ met mijn kindje. Ik 
kon er uren naar kijken. Dan wist ik 
weer waar ik het allemaal voor deed. 
Dit moment wil ik nu met veel liefde 
en aandacht voor andere mama’s 
mogelijk maken. Aandacht voor jou 
en je baby. Een open en betrouwbare 
sfeer en het creëren van dit magi-
sche moment staat hierbij centraal. 

Vita Nova is te vinden in de 
Callenburghstraat 37 te Maas-
dijk, mijn praktijk is dus aan huis!  

Ben je nieuwsgierig naar meer? 
Neem dan een kijkje op mijn 
website www.vitanova-pretecho.nl 
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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

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

Patat & Zo

thuis bezorgd 

of afhalen

Danse
Oranjeplein 1 | Maasdijk | Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00 
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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
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Ik kreeg een vraag van een 
dorpsbewoner over padden in 
de tuin. Graag vertel ik jullie 
daarom in deze editie van de 
Maasbever meer over padden in 
de tuin.

Padden zijn eigenlijk nachtdie-
ren, maar als het regenachtig 
weer is, komen ze overdag ook 
weleens tevoorschijn. Ze leven 
graag op donkere beschutte nat-
te plekjes, zoals bij een boom-
stam of onder bladeren. 

De pad is niet echt kieskeurig. 
Zolang er maar vochtige schuil-
plekken, voldoende eten en wa-
ter in de buurt zijn. Ook tuinen 
en vochtige kelders bieden vaak 
een ideale schuilplek.

De pad eet vooral wormen, 
slakken en spinnen. Padden zijn 
erg nuttig in de tuin. Ze eten na-
melijk dieren, die schade kunnen 
aanrichten aan je planten.

Padden overwinteren niet in 
het water. Ze kruipen voor hun 
winterslaap in holletjes onder 
de grond, diep genoeg om niet te 
bevriezen.

Vroeg in het voorjaar ontwa-
ken zij en begint voor hen de 

   PADDEN

paddentrek. De volwassen dieren 
gaan terug naar het water waar 
zij drie tot vier jaar geleden ge-
boren zijn. Daarbij moeten ze ook 
weleens oversteken. Vrijwilligers 
helpen de dieren dan ook graag 
met oversteken. Op een avond 
redde ik weleens tientallen 
padden en andere amfibieën van 
de dood.

Tijdens de paddentrek zie je 
weleens twee padden op elkaar 
zitten. De onderste pad is de 
dikste. Dat is het vrouwtje en 
ze is dik van alle eitjes die ze in 
haar buik heeft. De bovenste pad 
is het mannetje. Die blijft net 
zolang op haar rug zitten tot de 
paring voorbij is en de eitjes van 
het vrouwtje zijn bevrucht.

De gewone padden leggen hun 
eieren in snoeren, deze worden 
gewikkeld rond takken of water- 
en oeverplanten. Een eisnoer 
bevat 2.000 tot 6.000 eieren.

Paddendril is een lange door-
zichtige geleiachtige sliert met 
daarin allemaal kleine zwarte ei-
tjes. In april kunt u kikkerdril van 
bruine kikkers en paddensnoe-
ren vinden.

De lente is begonnen!
Plantenasiel Piekfijn – Maasdijk 130

Liselotte Piek

Activiteiten De Prinsenhof

KOM (Kern Overleg Maasdijk) vergadering

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 
op 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 5 april 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’ wordt er een heerlijke wisse-
lende maaltijd geserveerd door 
vrijwilligers voor een ieder die 
graag een hapje komt eten. De 
open eettafel is iedere dinsdag van 
11.30 tot 13.30 uur en de kosten 
bedragen €6,50, dit is inclusief een 
kopje koffie of thee.  Zin om aan 
te schuiven? Wilt u dat uiterlijk 1 
dag van te voren doorgeven aan 
Samantha, 06-83200427.

Bingo
Om 14.30 uur start de Bingo en de 
kosten bedragen €5,00 inclusief 
twee keer koffie of thee. Doe ook 
gezellig mee en win aantrekkelijke 
prijzen! Op dinsdag  5 april, 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
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 gelegen-
heid om met elkaar te praten en 
eventueel ervaringen uit te delen.  
 
Op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur 
op 30 maart, 20 april, 25 mei en 29 
juni bent u van harte welkom.

Zondagmiddag breek 
De zondagmiddag breek is er iedere 
laatste zondag van de maand vanaf 
14.30 uur. Deze middag staat in het 
teken van gezellig samenzijn met 
een lezing,  iets cultureels of een 
gezellige spelletje. U bent van harte 
welkom. De kosten van deze middag 
bedragen €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 wordt er iedere 
laatste zondag van de maand 
van 17.00 tot 19.00 uur heerlijk 
gekookt. De kosten bedragen 
€6,50 exclusief consumpties. Heeft 
u ook zin om aan te schuiven? Laat 
het ons tijdig weten.

Koningsdag 
Tijdens Koningsdag zal er ook in 
De Prinsenhof genoeg te beleven 
zijn. Hou de agenda van Stich-
ting Oranjespektakel in de gaten!

Nog meer activiteiten..
Klaverjassen en schilderen op 
donderdagmiddag en bridgen 
op vrijdagmiddag. Ook hier bent 
u van harte welkom! 

Workshops
Lijkt het u leuk om eens een 
workshop (bijvoorbeeld 
bloemschikken, knutselen, 
muziek of dans) te organi-
seren in het wijkcentrum, 
neem dan contact met ons op!  

Hulp bij tuinieren
Inmiddels heeft een tuinvrouw 
zich aangemeld om de tuin rond 
het wijkcentrum te onderhouden 
en mooi te maken. Het lijkt haar 
echter leuk om dit samen met 
iemand te doen. Vooral voor de 
gezelligheid! Zin in en groene 
vingers? Meld je dan snel aan!
 
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.

Na lange tijd konden de 
leden van KOM weer eens 

fysiek vergaderen, de 
laatste vergadering dat dit 

mogelijk was, dat was 

16 juni 2021.

Voorzitter Aad Kester zei in zijn 
openingsspeech weer blij te zijn dat 
de leden aanwezig waren. Tevens 
deelde hij mede dat gemeente 
Westland onze organisatie finan-
cieel goed heeft gesteund waardoor 
ervoor zover hem bekend geen 
vereniging zijn “omgevallen” .
Als gevolg van verhuizing heeft 
secretaris Patrick van Koppen zijn 
functie moeten opgeven, hij is 

opgevolgd door Petra Scheffers 
als onafhankelijk secretaris. De 
leden gingen akkoord met deze 
wijziging. Zeer verheugd was de 
voorzitter met de realisatie van het 
Pootje van Bram, waardoor ons 
dorp gemakkelijker bereikbaar is.  

Uitgebreid werd stil gestaan bij de 
Jaarwisseling in ons dorp, mede 
door de inzet van beveiligers en 
BOA’s en camera toezicht is deze 
Jaarwisseling rustige verlopen.
Er komt een nieuw bestuur bij 
de Maasdijkse Buurtpreventie, 
13 april a.s. is er een vergade-
ring waarbij het nieuwe bestuur 
gepresenteerd zal worden. 

Er staan weer diverse evene-
menten te gebeuren in ons dorp, te 

beginnen op Koningsdag, zoals 
bekend is de Oranjevereniging 
opgeheven en het stokje zal 
worden overgenomen door een 
comité vanuit het Spektakelfeest. 

Als toehoorder bij de vergadering 
was Bert Boshoven aanwezig, hij 
vertelde het één en ander over 
de activiteiten van de organi-
satie voor een groener Maasdijk 
als zichtbaar gebeuren is er tiny 
forest gerealiseerd in ons dorp, 
ondersteund door de plaatse-
lijke basisscholen en Natuurlijk 
Westland.



06 maart 2022 // demaasbever

Spinnen voor Team Westland Ook boven de rivieren kon het 
weer!

Team Westland is een begrip als 
het gaat om de inzameling van 
geld voor o.a. onderzoek naar 
kanker. Een heel bekende actie 
is de beklimming van de Col du 
Tourmalet. Dit gebeurt wande-
lend, hardlopend of op de fiets. 

Ook kinderen zijn begaan met het 
doel van Team Westland. Maar het 
is een onmogelijke opgave om alle 

kinderen mee te nemen naar Frank-
rijk. Daarom is er op 18 maart in 
sporthal ”De Wielepet” in Monster 
een spinningactie gehouden. 
De zaal was voor de gelegenheid 
omgebouwd tot fitnessruimte 
met kleurig licht en oppeppende 
muziek.  De kinderen van de Unit 
Bovenbouw werkten zich een half 
uurtje op de spinningfietsen in het 
zweet. Allemaal bij elkaar zijn er 

behoorlijk wat kilometers afgelegd 
bij een denkbeeldige beklimming 
van de bekende Franse berg.
Voorafgaand aan het fietsen hebben 
de kinderen geld ingezameld om 
zich te laten sponsoren. In de Unit 
Bovenbouw is bijna 600 euro opge-
haald. Een prachtig resultaat. Na 
afloop van de inspanning was er 
voor iedereen een drankje om weer 
een beetje op te frissen.

Niet alleen in Brabant en Limburg 
is carnaval een feest om naar uit 
te kijken. Ook op De Aventurijn is 
het altijd feestelijk gebeurtenis. 

Vanwege Corona is het er vorig 
jaar niet van gekomen, maar dit 
jaar klonken de vrolijke meezin-
gers weer door de school. Ook 
trok er een lange sliert in polo-
naise door de hele school. Het 
was als vanouds een heel kleur-
rijk gezelschap dat zich dansend 
en zingend  door de school 
bewoog. Daarbij kwamen de zelf-

gemaakte maskers van de Onder-
bouw goed van pas. Zelfs de peuters 
die in de Aventurijn een lokaal 
gebruiken deden mee. Alle juffen 
en de meester lieten zich de kans 
om zich weer eens in een andere 
outfit te steken niet ontzeggen.  

Voor wie na dit alles honger had 
gekregen, was er in de middagpauze 
een lekker broodje knakworst en de 
middag werden gezelschapspelle-
tjes gespeeld. Daarna kon van de 
voorjaarsvakantie gaan genieten.

Half februari stonden de lessen 
op De Aventurijn in het teken 
van Techniek. Alle groepen 
gingen aan de slag met het 
thema “Attracties en vermaak”.  

In de Unit Onderbouw stond het 
ontwerpen van een theaterpo-
dium centraal, waarbij o.a. een 
gordijn moest kunnen worden 
weggeschoven zonder het gordijn 
met de handen aan te raken.  
 
De Unit Middenbouw maakte 
allemaal knikkerbanen, die aan 

Allemaal aan de 
techniek

“strenge” eisen moesten voldoen. 
Enkele eisen waren dat de knikker 
minimaal 9 seconden moest rollen 
en de baan moest minimaal 2 
bochten en een hindernis bevatten.
 
De Unit Bovenbouw ging aan de 
slag met het maken van een Pret-
park in het klein. De kinderen  
verdiepten zich eerst in de tech-
niek die te vinden is in een pret-
park. Daarna moesten een attractie 
worden ontworpen en gemaakt met 
een werkende mechanische over-
brenging. 

Dansen is nu niet iets wat elk kind 
leuk vindt. Maar als het gegeven 
wordt door echte breakdance 
trainers met heel coole bewe-
gingen en bijbehorende muziek, 
kan niemand stil blijven staan. 

Voetjes van de vloer
Om aandacht te vragen voor een 
curcus Breakdance die wordt 
gegeven door Dance Inno-
vation in het kader van het 
Naschools Cultuur aanbod.  
 

Tijdens de verschillende workshops 
voor Units was er aan enthousi-
asme bij de kinderen geen gebrek 
en zowel bij de jonge als de oudere 
kinderen zit er zeker danstalent bij.
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  - Op zondag 3 april om 8.30 uur 
voor een frisse start.
  - Op dinsdag 5 april om 19.00 uur 
voor de avondmensen onder ons.
We spreken af buiten bij de Oran-
jeplassen (de Put) aan de Schen-
keldijk. Na een korte toelichting 
gaan we het water in.

Wat neem je mee:
  - een grote handdoek
  - makkelijke warme kleding
  - een muts
  - je eigen beker / mok (of ther-
moskan)
  - eventueel waterschoenen / 
slippers

Ter voorbereiding adviseer ik je 
vandaag al te starten met koud 
afdouchen. Als je dit lastig vindt 
begin dan met je onderbenen en 
onderarmen en werk rustig naar 
de kern toe. Probeer daarbij rustig 
uit de ademen en je ademha-
ling onder controle te krijgen (of 
houden).

Cora van Zwet-Bijl 

   KOUDE RILLINGEN

Het is inmiddels bijna 2 jaar gele-
den dat ik de eerste keer bewust 
het koude water instapte voor de 
ervaring, de rust en de boost. Er 
is sindsdien veel veranderd. In het 
begin was de eerste reactie van 
anderen vaak, ‘ben je gek’, of ‘mij 
niet gezien’. Nu is de bekendheid 
groter, er zijn verschillende plons-
groepen waarbij je je kunt aan-
sluiten, velen douchen regelmatig 
koud af en mensen zijn nu eerder 
nieuwsgierig dan afwijzend. Maar 
om echt het koude water in te 
gaan ligt de drempel hoger. Want 
dat is toch gevaarlijk, of anders op 
z’n minst wel een beetje raar. 

Hoe meer mensen iets doen, hoe 
minder vreemd het is. Laatst was 
ik op een zaterdag in Den Haag op 
’t strand, de een na de ander trok 
z’n kleren uit en ging het water in, 
daar is het inmiddels ‘normaal’ 
(maar de grote stad loopt altijd 
een beetje voor in trends).
Ik zou het leuk vinden om de 
drempel te verlagen voor wie het 
een keer wil proberen en meer wil 
weten over de voordelen. 

Ervaar de kou in stilte of met een 
schreeuw, maar wel in verbinding 
met je lichaam en met de mensen 
om je heen. Doe jij ook mee?  

Van der Ende Groep heeft de afge-
lopen jaren een forse groei doorge-
maakt. Zowel nationaal als interna-
tionaal. Het familiebedrijf wat zijn 
oorsprong kent in de tuinbouw en 
bij de klanten van het eerste uur 
nog bekend staat als “Van der Ende 
Pompen”, heeft de laatste drie jaar 
veel energie gestoken in de bouw 
van een stevige interne organisatie. 
“Een groeiende organisatie brengt 
diverse uitdagingen met zich mee. 
Eén daarvan is een herstructure-
ring van de interne organisatie. 
De groei loopt namelijk altijd 
voorop”, zegt Lex Van der Ende. 

“En bij een herstructurering 
hoort ook een kritische blik naar 
de directie bezetting en in het 
verlengde hiervan de rolverde-

Persbericht

Van der Ende Groep 
completeert directie bezetting

ling. Naast Arie van der Wijden 
(Operatie) en Micha van Nieuwkerk 
(Commercie) hebben we met Chris 
van Staalduinen (Financiën sinds 
01-01-2022 en voorheen BDO) en 
Marcel Boon (HR & Organisatie 
sinds 01-01-2021 en voorheen 
ABNAMRO) twee directieleden van 
buiten de sector binnen gehaald. 
Dit geeft toch een andere dynamiek 
in ons directieteam”, is Lex stellig. 
Marcel: “Ik voel me als een vis 
in het water. De cultuur van ons 
familiebedrijf is een verademing 
t.o.v. van hetgeen ik gewend 
was. Daadkrachtig, informeel 
maar wel professioneel, oplos-
singsgericht, ondernemend en 
de klant echt centraal. Trots om 
deel van uit te mogen maken”.  

Met de huidige directie samen-
stelling zijn alle cruciale rollen 
bezet en kan Van der Ende Groep 
zich optimaal focussen op de 
ambitieuze nationale en interna-
tionale doelen. Micha van Nieuw-
kerk: “We willen onze klanten 
in zowel het binnen- als buiten-
land optimaal blijven bedienen 
en maximaal ontzorgen. Met 
(eigen) innovatieve producten 
en specialistische kennis. 
Hierin zijn we onderscheidend.  

Van der Ende Groep, Improving 
your Business. 

Met ingang van 1 januari jl. is Chris van Staalduinen in de functie van 
CFO, toegetreden tot de directie van Van der Ende Groep.

Het wedstrijdteam Pink Power van 
dansschool Dance For You is bij de 
eerste wedstrijd van het seizoen 
direct in de 
prijzen gevallen. 

Bij de hiphop wedstrijd van de 
United Dance Organisation (UDO) 
in het Groningse Zevenhuizen 
waren teams uit het hele land verte-
genwoordigd. Het team Pink Power 
bestaat uit 16 dansers die uitkomen 
in de categorie onder de 12 jaar.  
 
Coach Lize Zwinkels en dansschool 
eigenaresse Debbie Bondt zijn 
super trots op de jonge talenten. 
“We gaan met veel vertrouwen 
verder trainen om in april bij de 
volgende wedstrijd in Ede weer mee 
te kunnen doen voor de prijzen.” 
Dansschool Dance for You is een 
kleinschalige dansschool, gevestigd 
in Wateringen, Monster en Maas-
dijk. Bij de dansschool kunnen 
lessen gevolgd worden in urban, 

Westlands dansteam wint 
eerste prijs bij UDO Benelux

breakdance, afro, hiphop, modern, 
peuterdans en special dance. 

Iedereen is welkom voor een 
gratis proefles. 

Per 15 april a.s. sluit Kringloop-
winkel Karel de Koning haar 
deuren. De Kringloopwinkel aan de 

Maasambacht gaat gewoon verder 
met haar activiteiten!

Kringloopwinkel Karel de 
Koning sluit
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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.

Jaarvergadering 2022-  
ledengroei –  

busverbinding – NL doet 

Onze vereniging zal op 13 april 
2022 vanaf 19.30 uur haar Alge-
mene ledenvergadering houden 
in de Prinsenhof te Maasdijk, zie 
de agenda in deze Maasbever.   

Het aantal leden van de Maas-
dijkse Belangenvereniging is 
gestegen. Daar zijn we blij mee!  
Op weg naar de 500 leden. Weet 
u iemand die lid wil worden, 
stuur de naam en het adres van 
diegene dan naar de maasdijk-
sebelangenvereniging@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.  

Het overleg over hoe we Maas-
dijk zo goed mogelijk kunnen 
laten aansluiten op het open-
baar vervoer vordert steeds met 
kleine stapjes. Helaas is er geen 
aanpassing van het bus schema 
mogelijk, waardoor de bus ’s 
avonds en in het weekend kan 

Hierbij worden de leden uitge-
nodigd op de algemene leden-
vergadering van de Maas-
dijkse Belangen Vereniging 
2022 op woensdag 13 april.  
Niet leden zijn van harte welkom 
om deze vergadering bij te 
wonen, mits ze lid worden. De 
vergadering wordt gehouden in 
de Prinsenhof, Cornelis Hout-
manplein 6, Maasdijk. De koffie 
staat klaar om 19.15 uur en de 
vergadering begint om 19.30 uur.  
     
Agenda jaarvergadering 2022
Deze algemene ledenver-
gadering volgt op de laatst 
gehouden ledenvergaderingen 
in september 2021, die waren 
uitgesteld door de Corona 
ontwikkelingen. 

1. Opening.
2. Mededelingen

Nieuws Maasdijkse Belangen-
vereniging

Algemene ledenvergadering 
Maasdijkse Belangen Vereniging

rijden, dit vanwege de hoge kosten 
en een minimaal gebruik door de 
Maasdijkers van de bus. Er zijn 
ontwikkelingen dat er een bushalte 
gaat komen bij de rotonde bij de 
A20 aan de Coldenhovelaan. Hier-
door komt er op korte afstand een 
aansluiting op de lijn Naaldwijk – 
Schiedam, die met een frequentie 
van zes keer per uur nu al rijdt. 
Dit ook op de avonden en in het 
weekend. We hopen dat dit plan 
uitgevoerd gaat worden, waardoor 
Maasdijkers een beter aanbod 
van openbaar vervoer krijgen.  

Het is alweer vijf jaar geleden dat 
de Maasdijkse Belangenvereni-
ging een onderzoek deed via een 
enquête naar de wensen van de 
Maasdijkers over onze busver-
binding. Een dergelijk onderzoek 
willen wij in 2022 opnieuw doen. 

Zaterdag 12 maart is door ons ook 
deelgenomen aan de NL doet actie 
in Maasdijk. Er zijn veel zakken met 
vuil opgehaald door vrijwilligers 
en het is onvoorstelbaar wat er op 
straat wordt gedumpt. Met name 
sigarettenpeuken en hondenstront 
zijn veel aangetroffen. Hulde aan 
de vele vrijwilligers die zich hebben 
ingezet. 

3. Notulen algemene ledenvergade-
ring van 15 september 2021
4. Jaarverslag secretaris 2021 
5. Jaarverslag van de penning-
meester over 2021 en begroting 2022
6. Verslag Kascontrolecommissie 2021
7. Benoeming nieuw (reserve) lid 
kascontrolecommissie
8. Financieel jaarverslag Maasbever
9.  Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar: Laurens 
Noordam en Roel Batelaan.
Tussentijds aftredend: Gerrie 
Verdonk. 
Kandidaten voor deze bestuurs-
functie kunnen zich aanmelden 
bij de secretaris Alex de Bok. 
10. Rondvraag.
11. Sluiting vergadering

Na afloop van de vergadering is er 
een informeel samenzijn onder het 
genot van een drankje.

De lente komt eraan en dat voelen 
de beestjes aan alles. Ze kunnen 
uren genieten van de zon. Maar ook 
de lentekriebels komen op en dat 
resulteert in onrustige beestjes.

De vrijwilligers hebben uiteraard 
weer niet stil gezeten deze maand. 
Zo hebben zij de zandbak voor de 
konijnen weer aangevuld, zodat ze 
weer lekker kunnen graven. Ook 
is het modderbad van de varkens 
weer summerproof gemaakt, zodat 
de varkens hier straks weer lekker 
kunnen afkoelen. 

En dan toch het hoogtepunt van 
deze maand… 
Een aantal maanden geleden heeft 
Debbie van Heijningen van DK 
Grafisch ontwerp voor ons  een 
heel mooi logo gesponsord, waar 
wij onwijs trots op zijn. Maurice 
van den Berg is daarmee aan de 
slag gegaan. Nu hebben wij mooie 
borden gekregen voor op het nacht-
verblijf en de overkapping. Deze 
zijn gerealiseerd door Moops Art! 

Wij willen Debbie bedanken voor 
ons logo en Maurice voor deze 
geweldige borden.

Vrijwilliger: Lydia de Rijke
Leeftijd: 55 jaar

Op welke dagen ben je bij de 
dieren? 
Ik ben er dinsdag- en donderdag-
ochtend,  soms wat meer als ik inval. 

Welke werkzaamheden doe je? 
Dieren eten en drinken geven, 
stallen/drink- en voerbakken 
schoonmaken, de vijver bijhouden, 
alles netjes houden, etc. Verder 
zorg ik dat er op tijd stro, hooi, 

zaagsel en voer wordt gebracht. 
De dierenarts bellen voor 
inenten, hoeven kappen, e.d. 

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

Welk dier is jouw favoriet en 
waarom? 
Ik heb niet een speciaal dier wat mijn 
favoriet is, het zijn allemaal favo-
rieten. Ze hebben allen hun eigen 
leuke dingen! Bijvoorbeeld Frits , als 
ik een ander dier aan het borstelen 

ben, komt ze er gewoon tussen om 
aan te geven; nu is het mijn beurt! 

Vertel eens wat over jezelf m.b.t. 
Klein Dierenverblijf Maasdijk
De afgelopen jaren ging het niet 
altijd zoals ik had gehoopt, denk aan 
het overlijden van onze alpaca Aad 
en vorig jaar 4 konijnen in ruim een 
week, dat is niet leuk.... Maar ik doe 
dit vrijwilligerswerk met veel plezier!

Even voorstellen

 
 
Voor vierde keer op rij wint Westland Verstandig bij de verkiezingen. 
Verstandige kiezers reuze bedankt voor de steun en het vertrouwen. 
Westland Verstandig wil nu gaan besturen! Westland Verstandig wil er 
natuurlijk voor ALLE Westlanders zijn. 
Westland Verstandig kreeg bij de verkiezingen weer meer kiezers. Zij werd op afstand 
de grootste partij: 11 zetels. Alle Westland Verstandig-stemmers bedankt! We gaan het 
waarmaken! We kunnen het natuurlijk niet alleen! 
Hoe verder? Westland Verstandig pakt uiteraard graag haar verantwoordelijkheid en 
wil Westland beter maken. Met alle andere partijen die open en eerlijk zijn wil 
Westland Verstandig graag samenwerken, Westland gaan besturen, Westland gaan 
veranderen en andere keuzes gaan maken. Dit alles in het belang van Westland en 
haar inwoners. Onze idealen en ambities en optreden dicht bij de burgers, blijven bij 
Westland Verstandig te allen tijde voorop staan. 
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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Peren hebben veel gezondheids-
voordelen, ze hebben een lage 
glycemische index, wat betekent 
dat je geen last krijgt van een 
suiker dip na het eten van een 
peer, terwijl het één van de zoet-
ste fruitsoorten is. Je moet geen 
appels met peren vergelijken, 
maar ten opzichte van een appel 
bevat een peer veel meer vezels. 
Een frisse salade van kropsla, 
stukjes peer, walnoot en wat 
peper is gemakkelijk, gezond en 
heel smakelijk. Om te voorko-
men dat de peer bruin uitslaat, 
kun je wat citroensap over de 
peer heen sprenkelen.

Een smoothie van peer, banaan, 
avocado en spinazie is een waar 
ijzer bommetje.

Gewoon uit het vuistje, met schil 
smaakt de peer natuurlijk ook 
fantastisch.

Je bent al een toffe peer en je 
hebt heus niet altijd allerlei 
toeters en bellen nodig om beter, 
gezonder of interessanter te zijn. 
Denk daar maar eens over na.

Groetjes Annette

De peer heeft de eigenschap, 
dat hij eigenlijk maar 1 dag echt 
super lekker is. Te hard, zacht, 
melig, droog, vele variaties zijn 
bij mij de revue al gepasseerd. 
De kunst is om de peer zodanig 
lang op de fruitschaal te laten 
liggen, dat hij heerlijk sappig is, 
maar nog niet melig, dat vergt 
wat oefening.

Eet je de peer met of zonder 
schil? En liever Conference of 
Doyenné du Comice?
Perentaart is ook een aanrader 
het kan heel simpel, met cake-
beslag in een taartvorm, in het 
beslag druk je de stukken peer, 
waarna je de cake bakt zoals 
gewoonlijk. Heerlijk!

Allebei onze kinderen zijn be-
gonnen met peer als vast voed-
sel. Ideaal voor baby’s. Ik had de 
peer eens vermengd met avo-
cado, dat viel niet in de smaak! 
Vol enthousiasme zat de baby 
te wachten in het wipstoeltje, 
totdat het eerste hapje kwam…
pruillipje en huilen. Later is het 
goed gekomen en is er een ware 
liefde voor avocado ontstaan.

   PEER

Concordia Cultureel organiseert:

Het boek Bezetting en bevrijding 
van het Westland 1940 – 1945 vertelt 
het verhaal van vijf jaar Duitse bezet-
ting. Samensteller Jan-Willem van 
den Beukel neemt u mee terug naar 
deze tijd aan de hand van foto’s en 
filmfragmenten van ooggetuigen.   

Vanaf de luchtlandingen op 10 mei 
1940, tot de dag waarop de eerste 
Canadese soldaten in het West-
land arriveerden, 8 mei 1945. Het 
rijk geïllustreerde boek – samen-
gesteld door Jan-Willem van den 

Beukel – maakt duidelijk hoe de 
Duitse overheersing diep ingreep 
in het leven van de bevolking.  

Niet alleen door de Arbeitseinsatz 
en de gevolgen van de aanleg van 
de Atlantikwall, maar ook door de 
toenemende schaarste, de angst 
voor neerstortende V1’s en V2’s, 
en de onzekerheid over de afloop 
van de oorlog. In het boek is ook 
aandacht voor het tragische lot 
van de kleine Joodse gemeen-
schap in het Westland en voor 

het ontstaan van het verzet.  

De lezing wordt gehouden op 
donderdag 7 april 2022 om 
20.00 uur in gebouw Concordia, 
Maasdijk 40, Maasdijk.  

www.concordiamaasdijk.nl. Er 
is vrije toegang (vol=vol). Aan 
het einde van de avond wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Lezing door Jan Willem van den Beukel: bezetting en bevrijding van 
Westland 1940-1945

Een aantal weken geleden 
was er nog niets aan de 

hand in de wereld. En nu 
twee weken later hebben 

we te maken met 

duizenden vluchtelingen 
uit Oekraïne. 

Maasdijk zou Maasdijk niet zijn 
als we stil bleven zitten. Mascha 
en Erwin van der Ende stelden 
voor om de oude brandweer-
kazerne in te gaan richten voor 
Oekraïense vluchtelingen. Op dat 
voorstel is dankbaar ingegaan. Er 
wordt inmiddels hard gewerkt om 
de locatie woonklaar te maken. 

Echter de eerste Oekraïense vluch-
telingen arriveerden al eerder dan 
verwacht, namelijk reeds afgelopen 
dinsdag en donderdag. Dat bete-
kende volop improviseren in het 

Uit de brand...

Westland maar ook specifiek in 
Maasdijk. Ik zal jullie hier de details 
besparen, maar geloof mij ‘never a 
dull moment’.

Om de opvang meer structureel 
handen en voeten te geven is de 
Stichting Maasdijk voor Oekraïne 
i.o. opgericht. Het bestuur van de 
stichting bestaat uit Wim Smit, Bert 
Boshoven en Jolanda van der Ende. 
Er is inmiddels een Facebookpagina 
Stichting Maasdijk voor Oekraïne 
i.o. ingericht met het doel om het 
project een gezicht te geven. Je bent 
van harte welkom om lid te worden 
van deze Facebookpagina.

We hebben ook tijdelijk de beschik-
king over een winkelpand op het 
Oranjeplein 34 door tussenkomst 
van Wonen Midden Delfland. Dat 
wordt het afgiftepunt voor de beno-
digde spullen voor onze gasten. 

Echter we willen GERICHT spullen 

inzamelen. Hou de hashtag  
#lijstnodigoekraine in de gaten op  
Facebook, maar ook op de 
ramen van de winkel Oranje-
plein 34.
 
We werken met veel vrijwilli-
gers. Het is hartverwarmend 
hoe iedereen zich inzet voor 
onze gasten uit Oekraïne. Op 
het gevaar af dat we personen 
en organisatie vergeten willen 
we toch een aantal sponsoren 
noemen: Ilse Kester, Walking 
Football team van Excelsior 
Maassluis, Trefzeker met de 
Maasdijkse troetelbeer Ome Jan 
en tal van Maasdijkse bedrijven. 
Meer sponsoring is natuurlijk 
van harte welkom.

We zijn ervan overtuigd dat we 
onze Oekraïense gasten een 
veilig ‘tijdelijk’ thuis kunnen 
bieden met zoveel Maasdijks 
enthousiasme.

De Zonnebloem is een op-en-top 
vrijwilligersorganisatie en wordt 
helemaal door vrijwilligers bestuurd. 
Dat geldt ook voor de plaatselijke 
afdeling Naaldwijk - Maasdijk. 

De opbrengst van de loterij komt 
in zijn geheel ten goede aan 

Vrijwilligers gezocht
Wij zoeken in Maasdijk Zonnebloem vrijwilligers om ons te helpen met 
de lotenverkoop. Het is 1 middag of avondje werk en je hebt er 3 weken 
de tijd voor. Leuk om even beweging te combineren met inzet voor een 
goed doel. De periode ligt tussen 25 april en 15 mei. 

het werk van de Zonnebloem.  
Doel
Duizenden vrijwilligers zijn elke 
dag actief om sociaal isolement 
te verkleinen bij mensen met een 
lichamelijke beperking. Van (beeld)
bellen, bezoekje aan huis tot een 
spontaan bloemetje of een gezellig 
uitje. Wij laten ze niet zitten. 

Contact
Heb je interesse? Bel dan even 
met Marijke Smit : 0174517188. 
Alvast bedankt!

Uitje Archeon Concordia Jeugd op donderdag 
28 april
Beleef de geschiedenis van Neder-
land. 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, 9.00 uur 
vertrekt de bus vanaf Concordia, 
Maasdijk 40, Maasdijk. Om ca. 15.00 
uur zijn we weer terug. Voor alle 
basisschoolkinderen uit Maasdijk.  

Vol = vol (eigen bijdrage €5,-). 
Zelf iets te drinken en te eten 
meenemen. Aanmelden via: 
jeugd@concordiamaasdijk.nl
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Het project is vooral gericht op de 
tuinders in de regio, die ervoor 
kiezen 430 hectare aan kassen 
duurzaam te verwarmen. En richt 
zich ook op inwoners die geen 
aardgas meer willen gebruiken. 
Op de bouwlocatie zijn al conduc-
tors geplaatst op 145 meter 
diepte om de volgende fase – 
het boren – mogelijk te maken. 

Bij de aftrap waren - naast de 
wethouder - ook Dion van Steensel 
(algemeen directeur HVC) en Jacco 
Besuijen (voorzitter van het bestuur 
warmtecoöperatie Maasdijk) 
aanwezig. HVC levert als uitvoerder 
en investeerder van het project een 
bijdrage aan het realiseren van de 
warmtetransitie in het Westland. 
Dat gebeurt in samenwerking met 
de warmtecoöperatie Maasdijk. 
Aardwarmte Maasdijk is een 
samenwerking tussen warmteco-
operatie Maasdijk en HVC met als 
doel duurzame warmte voor en 
met glastuinbouwbedrijven in het 
Westland te stimuleren en reali-
seren. “Met onze leden gaan we op 
zoek naar betaalbare alternatieven 
waarbij het gebruik van fossiele 
brandstoffen wordt teruggebracht. 
We onderschrijven de noodzaak 
van verduurzaming en willen hier 
als telers samen met HVC de schou-
ders eronder zetten”, zegt Jacco 
Besuijen van de telerscoöperatie. 

Sterk en veilig
HVC ontwikkelt een aardwarm-
tebron altijd in samenwerking 
met de gemeente en de directe 
omgeving. We zoeken samen naar 
een geschikte locatie. Dion van 
Steensel: “Er moet immers zowel 
boven- als ondergronds genoeg 
ruimte zijn. Ook wordt gekeken 
of er voldoende afnemers zijn die 
gebruik kunnen maken van aard-
warmte.” De afgelopen twee jaar 

Aftrap Aardwarmteproject Maasdijk

zijn de omwonenden van de aard-
warmtelocatie betrokken bij de 
ontwikkeling naar een mogelijk 
aardwarmteproject. Naarmate 
de realisatie van de 6 aardwarm-
teputten dichterbij komt, wordt 
het omgevingsoverleg met omwo-
nenden verder geïntensiveerd. 

Betrouwbaar alternatief
Wethouder Pieter Varekamp stelt 
dat aardwarmte een duurzame, 
betrouwbare en betaalbare ener-
giebron is. “Vanuit duurzaamheid 
is in Westland gestart met aard-
warmte. En gezien de onzekerheid, 
zowel beschikbaarheid en prijs van 
huidige fossiele bronnen, is aard-
warmte nu nog interessanter. Met 
de start van de werkzaamheden 
van de aardwarmtebron en de reali-
satie van het warmtecluster komt 
aardwarmte breed beschikbaar. 
En dat is goed voor de toekomst 
van de glastuinbouw in Westland”. 

Hoe werkt het?
Bij aardwarmte wordt warm water 
uit de grond gepompt en gebruikt 
om woningen, kassen en gebouwen 
mee te verwarmen. Hiervoor zijn 2 
putten nodig, ook wel een doublet 
genoemd. Bij de ene put wordt 
water omhoog gepompt, waarbij 
een warmtewisselaar de warmte 
eruit haalt. Via de andere put gaat 
het afgekoelde water weer terug de 
grond in. De warmte wordt via het 
lokale warmtenet verspreid voor 
het gebruik in woningen, gebouwen 
en kassen. Uiteraard gebeurt dat op 
een veilige manier. Met de Indus-
triestandaard Duurzaam Putont-
werp garandeert de sector dat je 
aardwarmte veilig en verantwoord 
kunt winnen zonder risico voor de 
drinkwatervoorziening.

Fotograaf: Thierry Schut. Op de afbeelding van links naar rechts: Tarek Hopman (business ontwikkelaar), Jacco 
Besuijen (voorzitter warmtecoöperatie Maasdijk),wethouder Pieter Varekamp (gemeente Westland) en Marco van 
Soerland (directeur warmte HVC).

Door met een rupskraan symbolisch een gootelement te plaatsen gaf Pieter Varekamp, wethouder energietransitie van de 
gemeente Westland, dinsdag 8 maart het startsein voor het Aardwarmteproject Maasdijk. 
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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

www.bakkerijvreugdenhil.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.

 
     

     

1 voor €6, 
2 voor €114+1 gratis

€ 1,50 per 100 gram

€ 0,90 per 100 gram

Week 13 Week 15 Week 16 Week 17Week 14

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

Kip Lasagne

Borrelmix 
met tasty mix smaak

Kip 
boomstammen

Huisgemaakte 
spareribs

1+1 gratis

1 kilo + 
250 gram gratis

3+1 gratis
4 soorten soepen 

Keuze uit tomaten kip, 
tomaten  bal, kippensoep, 

groentesoep

Gegrilde kip

10% korting
Boerenkip

1 kilo borrelhapjes 
met 2 eiersalade 

gratis

3+1 gratis
French kiss

Eiersalade

Paasaanbiedingen

€7,50
Weekendsalade

Verse bospadden truffelsoep 
of Mosterd speksoep

10% korting
Gevulde gegrilde kiprollade

€6,50
5 kippenpoten

WEEK 15    PAASAANBIEDINGEN
Eier salade  3 + 1 gratis

Weekend salade
€ 7.50

Verse bospadden tru�elsoep
Verse Mosterd speksoep
€ 3,95

Gevulde Gegrilde Kiprollade 
10 % korting

5 Kippenpoten
€ 6,50

Week 16
Boerenkip
10 % korting

1 kilo borrelhapjes met
2 Eiersalade GRATIS

French kiss
3 + 1 gratis

€3,95

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!


