
09   150 jaar waterweg

05   Wisseling van bestuur

WESTLAND (MAASDIJK) 
HEEFT EEN NIEUWE 
“REGERING” 

Rick Prik heeft op grote 
afstand de ontwikkelingen ge-
volgd in de gemeenteraad van 
Westland. Na de verkiezingen 
in maart 2022 waren er best 
grote verrassingen te melden, 
zoals u weet kent de gemeen-
teraad van Westland 39 leden. 
Uiteraard zult u Rick Prik niet 
vinden op de lijst van leden van 
de raad, politiek voeren is een 
kunst die niet aan Rick Prik is 
besteed.

Toch is Rick Prik wat teleur-
gesteld in het resultaat van de 
stemming, en die teleurstelling 
is dan gebaseerd op de inbreng 
van mensen uit Maasdijk in 
de raad. Niet zozeer over 
de mensen, maar wel over 
het aantal personen uit ons 
mooie dorp, die in de vorige 
periode ons dorp vertegen-
woordigden. En nu niet meer 
terug gekomen zijn; Connie 
Huisman, Petra Scheffers 
hebben geen plaats meer in 
de raad en tot overmaat van 
ramp is ook “onze” wethouder 
Cobie Gardien “gesneuveld” in 
de onderhandelingen bij het 
vormen van een nieuw college. 
Het gevolg hiervan is mogelijk 
dat de Maasdijkse belangen 
in de raad minder worden. 
Hoewel Rick Prik zich wel 
bewust is dat de leden van de 
raad allereerst de Westlandse 
belangen moeten dienen, maar 
toch……….

De start van het nieuwe college 
is nogal opzienbarend; die 
verrekt lelijke gele zakken aan 
de lantaarnpalen die in de weg 
hangen voor iedereen die van 
de stoep gebruik maakt, gaan 
binnenkort verdwijnen binnen 
ons dorp en dat is best een 
goed begin is de mening van

    RICK PRIK
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AGENDA VOOR
MAASDIJK

26 MEI HEMELVAARTSDAG
Muziek uit de jaren ’50-’60, 
Wapen van Maasdijk, 
aanvang 16.30 uur

28 MEI
Opening terras, Wapen van 
Maasdijk, aanvang 17.00 uur

28 MEI
Open dag Zorgkwekerij van 
Mil, van 10.00-15.00 uur

11 JUNI
Fietspuzzeltocht Ons 
Buitenhuis, vanaf 11.00 uur

11 JUNI
Uitvoering Fantasy KDO 90 
jaar, aanvang 15.45 uur

29 JUNI
Wielerronde van Maasdijk

2 JULI
Van Staalduinen Schutter-
stoernooi Dijkvogels, vanaf 
13.00 uur

13 - 16 JULI
Zomerspektakel Maasdijk

16 JULI
Ruitenburgrun Maasdijk

DE VOLGENDE
MAASBEVER

De volgende Maasbever 
verschijnt op 29 juni

07   Goede Weiden Slechte Weiden 

Een aantal weken geleden 
kwamen we op het idee 

om de insectenhotels op 
beide basisscholen en de 

moestuinbakken van de 
Aventurijn een opkikker 

te geven. 

Woensdag 11 mei was het zo 
ver. Leerlingen uit verschillende 
groepen hebben een ochtend 
gebikkeld om alles weer op te 
knappen. Gaten boren in stukken 
hout waar de wilde bijen hun eitjes 
in kunnen leggen, hout sprokkelen 
om nestjes te maken voor spinnen, 
schuilplekken creëren voor 
duizendpoten, pissebedden en 
allerlei andere nuttige beestjes. Ook 
werd er hard gewerkt in de moes-
tuinhoek, eerst het ongewenste 
groen verwijderd, vervolgens zijn 
er nieuwe bakken geplaatst waarna 
de meiden sla, tomaat, bonen, 
courgette, radijs en wilde bloemen 
hebben geplant en gezaaid. Een 
ware tipi tent is in elkaar geknut-
seld om de bonen vast wat klimge-
legenheid te geven. Het was even 
bikkelen maar ook zeker een leer-
zame ochtend in de buitenlucht, 
top gedaan jongens en meiden!

Waarschijnlijk is een aantal van 
jullie het wel opgevallen dat 
sommige soorten boompjes het 
zwaar hebben in het Oranjebos. 
Sinds aanplant dag heeft het 
nauwelijks geregend, de gemeente 
heeft een aantal keer gesproeid en 
de mulch laag van stro houdt de 
grond ook vochtiger, echter is het 
nog altijd zo droog dat niet alles 
aanslaat. Om deze reden hebben 
we van de week contact gehad 
met de gemeente, we blijven ons 
best doen om zoveel mogelijk wel 

te laten lukken echter wat niet 
aanslaat zullen we komend najaar 
vervangen zodat het een Tiny 
Forest wordt zoals bedoelt: een 
mini bos met een grote diversiteit 
aan bomen en struiken. 

Eind van deze maand verzorgt IVN 
natuureductie nog een gastles op 
beide basisscholen, hier wordt 
aan onder andere de docenten 
uitgelegd op welke manier het 
Oranjebos ingepast kan worden in 
natuurlessen maar ook in de regu-
liere lessen. Hoe mooi zal het zijn 
als de kinderen straks regelmatig 
in het buitenlokaal een rekenles 
kunnen krijgen.

De kruidentuin aan de Prinsenhof 
heeft ook weer een opfrisbeurtje 
gekregen, een aantal vrijwilligers 
ondersteund ons in het netjes 
houden van de tuin. Erg blij waren 
we met een donatie van nieuwe 
kruiden stekjes, verschillende 
soorten Tijm, Oregano, Salvia en 
zelfs een plantje dat naar champig-
nons smaakt zijn aangeplant. 
Al met al ik denk dat we met zijn 
allen lekker op weg zijn met het 
vergroenen van Maasdijk.

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

Hard werken en wat 
een droogte…



02 mei 2022 // demaasbever

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

Zondag 5 juni Pinksteren 2022
Dienst in Maasdijk, aanvang 10-.00 uur
Pastor Maria Opgelder

Zondag 12 juni 2022 
Dienst in Honselersdijk, aanvang 10.00 uur
Pastor Maria Opgelder

Zondag 19 juni 2022  
Dienst in Maasdijk, aanvang 10.00 uur
Koffie ochtend, act. cie.

Zondag 26 juni 2022 
Dienst in Honselersdijk, aanvang 10.00 uur
Ds. A. van Meeteren

Donderdag 26 mei 2022
09.30u.         Hemelvaart, ds. Floris den Oudsten

Zondag 29 mei 2022
09.30 uur Ds. Floris den Oudsten
19.00 uur Jong-volwassen samenkomst 
      
Zondag 5 juni 2022
09.30 uur Pinksteren, ds. Floris den Oudsten

Zondag 12 juni 2022
09.30 uur Heilig Avondmaal, ds. 
  Floris den Oudsten
19.00 uur Heilig Avondmaal, zangdienst, ds. 
  Floris den Oudsten

Zondag 19 juni 2022
09.30 uur Ds. Floris den Oudsten
19.00 uur Mogelijkheid tot Worship, ds. 
  Floris den Oudsten 

Zondag 26 juni 2022
10.00 uur Gezinsdienst, ds. Floris den Oudsten
19.00 uur Ds. H. Walsum

Colofon
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60 jaar 
getrouwd
Op woensdag 20 april was het echt-
paar Henk en Suus de Zeeuw 60 jaar 
getrouwd.

Namens Gemeente Westland kwam 
Wethouder Cobie Gardien het 
bruidspaar feliciteren en uiteraard 
gingen de felicitaties gepaard met 
een fleurig boeket.

Natuurlijk ook hierbij de felicita-
ties voor het bruidspaar namens de 
redactie van de Maasbever.

De dienstverlening van de overheid 
wordt bijna alleen nog digitaal  

aangeboden. Het maken van een  
afspraak bij de gemeente of een 

vraag aan de belastingdienst, het 
gaat allemaal via de computer.  

Dit heeft voor veel mensen voordelen, maar 
niet iedereen is digi-vaardig genoeg. Daarom is 
er de cursus Digisterker! Met deze cursus leert 
iedereen om zelfstandig gebruik te maken van 
de digitale overheid, zoals omgaan met DigiD, 
de website raadplegen van Gemeente Westland 
of MijnOverheid. 

Op maandag 13 juni start de cursus Digisterker 
in Bibliotheek Maasdijk, van 10:00 tot 12:00 uur. 
De cursus wordt gegeven in samenwerking met 
SeniorWeb en bestaat uit vier bijeenkomsten. 
De andere data zijn 20 en 27 juni en 4 juli. Na 
afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. 
Aanmelden kan via de balie in de bibliotheek 
of via klantenservice (0174-226404) of via de 
website www.bibliotheekwestland.nl.

Volg de gratis cursus 
Digisterker bij 
Bibliotheek Maasdijk!

IN JULI GEEN
MAASBEVER

De volgende Maasbever 
verschijnt op 29 juni,  
in de maand juli ver-
schijnt De Maasbever 
niet in verband met de 
zomerstop.

Heb je nieuws dat 
gedeeld moet worden 
of wil je deze zomer 
adverteren? 

Doe dit dan volgende 
maand in De Maasbever!
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I Mellom bij 
Ons Buitenhuis
Het Maasdijkse koor “I Mellom” 
heeft zondag 15 Mei bij Ons Buiten-
huis een miniconcert gegeven voor 
de bewoners en belangstellenden. 

Het programma bestond uit 
verschillende liedjes in het Engels 
en in het Nederlands. Het was een 
geslaagde middag, de stemming zat 
er goed in. 

Door het publiek werd er enthou-
siast meegeklapt en meegezongen 
met de bekende nummers.

Het middenkoor I Mellom, opge-
richt in 2000, is een koor met 31 
zangeressen en eigen combo. Deze 
“club” wordt aangestuurd door een 
enthousiaste dirigente, Annemarie. 
Het repertoire bestaat 

uit Nederlandstalige liederen maar 
ook uit het Engels, Frans en het Afri-

Computerbegeleiding
Een aantal keer per maand is er computer-
begeleiding 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 deelnemen, dit is inclusief koffie of 
thee. Woensdag 7 september gaat dit weer 
van start.

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 rekening, maar de 
gezelligheid is gratis.

Koffie op locatie
Op dinsdag 7 juni a.s. gaat het uitje naar een 
mooie tuin in het Westland. 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 koffietafel’ wordt er 
een heerlijke wisselende 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.

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. Zie 
meer informatie in deze Maasbever.

Buurtrestaurant Bij Mekaar 
Aansluitend aan de Zondagmiddag breek 
wordt er iedere laatste zondag van de maand 
van 17.00 tot 19.00 uur heerlijk gekookt. De 
kosten bedragen € 6,50 exclusief consump-
ties. Heeft u ook zin om aan te schuiven? Laat 
het ons weten! 

Nog meer activiteiten..
Na de zomermaanden start ook het klaver-
jassen en schilderen op donderdagmiddag en 
bridgen competitie op vrijdagmiddag. Ook 
hier bent u van harte welkom! 

Activiteit organiseren?
Lijkt het u leuk om in de zomermaanden een 
activiteit, bijvoorbeeld bloemschikken, knut-
selen, muziek of dans (ook voor kinderen) te 
organiseren in het wijkcentrum, neem dan 
contact met ons op! 

Groene vingers en graag buiten?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers die een aantal uurtjes per week onze 
gezellige natuurtuin willen bijhouden. Zin in 
en groene vingers? Wij horen het graag!

Bibliotheek
De bibliotheek zelfservice is dagelijks 
geopend. Op maandag en woensdag van 

Bingo
Gezien de zomerperiode is er geen bingo. In 
september gaat deze gezellige middag weer 
van start. 

PCOB
Ook deze bijeenkomsten starten in principe 
weer na de zomer. 

Biljart
Dagelijks is er vrij biljarten in De Prinsenhof. 
Maar er is ook een aantal middagen per week 
competitie. Zin om mee te doen of om eens te 
kijken? U bent van harte welkom!

Bridge
In de zomermaanden is er iedere vrijdag-
middag van 13.15 uur tot 17.00 uur vrij 
bridgen. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
De kosten bedragen € 1,00 per persoon. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. Komt 
u ook gezellig meedoen?

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 25 mei 

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.

Digisterker
Bibliotheek Westland organiseert o.a. in wijk-
centrum De Prinsenhof een gratis cursus 
waarin u stap voor stap leert om steeds meer 
via internet zelf te regelen. De gratis cursus 
bestaat uit 4 bijeenkomsten. Meer informatie? 
Alles over de cursus ‘Digisterker – Werken met 
de e-overheid’ vindt u op www.digisterker-
cursus.nl. Er is nog voldoende plek! 

Aanmelden kan via www.bibliotheekwest-
land.nl of neem telefonisch contact op met 
06-30494448 of stuur een e-mail naar 
digisterker@bibliotheekwestland.nl.

Cursus juni: maandag 13 juni, 20 juni, 27 juni 
en 4 juli van 10.00 tot 12.00 uur
Cursus september: maandag 5, 12, 19 en 26 
september van 10.00 tot 12.00 uur

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

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

Activiteiten De Prinsenhof

kaanse Swahili. Het genre is gevari-
eerd van traditionele kerkliederen 
tot moderne popsongs met een 
mooie tekst of een aangepaste tekst. 

Muzikale uitstapjes zoals een 
optreden in een verzorgingstehuis, 
koffieconcert of meewerken aan 
een openluchtviering in Maasdijk 
worden met plezier beleeft. 

Het is een koor dat een concertje als 
een uitdaging ziet en zich laat inspi-
reren door de muziek!
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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

06 - 53 50 14 82

Danse
Oranjeplein 1 | Maasdijk | Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00 

12d0e879-9630-4a01-b09b-c4d1d682d065.indd   1 18-11-2016   14:57:49
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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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Wat zijn de voordelen?

Een vijver is rustgevend, goed 
voor het ecosysteem en een 
meerwaarde voor je woning. 
Naast deze voordelen, heeft een 
vijver nog veel meer te bieden. 
Het is namelijk ook nog eens 
leerzame plek voor jong en oud, 
bovendien is er altijd leven in je 
tuin. Een vijver past ook uitste-
kend in een thematische tuin; 
bijvoorbeeld een rotstuin met 
veel gesteente en wilde planten. 
Kortom, een vijver heeft zeer 
veel te bieden. Is een vijver ook 
iets voor jou?

Prachtig onderdeel van je tuin

Veel mensen kiezen voor een 
vijver om hiermee afwisseling 
aan te brengen in hun tuin. 
Bijvoorbeeld als je een grote tuin 
hebt met veel gras, past hier 
een vijver in het midden prima 
bij. Een vijver in je tuin kan ook 
prima aansluiten op het thema 
van je tuin. Heb je een moderne, 
strakke tuin? Breng dan rondom 
je vijver lage beplanting aan in 
vakken. Hiermee breng je de 
vijver in lijn met de rest van de 
tuin. Een vijver is ook een uitste-
kende investering, het geeft je 
woning en tuin een luxe uitstra-
ling, wat altijd goed is voor de 
waarde van je woning.

Leerzaam en goed voor de 
natuur

Hou je erg van de natuur? Dan 
is een vijver het paradijs voor 
je. Veel dieren zullen namelijk 
gemakkelijk de weg vinden naar 
je vijver, zonder dat je hier veel 
voor hoeft te doen. Denk hierbij 

   EEN VIJVER IN DE TUIN

bijvoorbeeld aan salamanders, 
kikkers en libellen. Wilde natuur, 
in je eigen tuin! Kinderen zijn 
ook dol op vijvers, er is altijd wel 
iets te zien en te beleven rondom 
deze waterplas. Ook kun je 
vissen in je vijver laten zwem-
men en rondom je vijver mooie 
planten aanbrengen.

Aanleggen van een vijver

De eerste stap van het aanleggen 
van een vijver is bepalen wat voor 
vijver je wilt. Lijkt het je leuk om 
er ook vissen in te laten zwem-
men? Hou er dan rekening mee 
dat je ook een filter met pomp 
nodig hebt. Nu moet je bepalen 
waar je de vijver wilt hebben, hou 
hierbij rekening met bomen die 
in de buurt staan. Wortels onder 
de grond kunnen hierbij voor 
vervelende verrassingen zorgen. 
Na het ontwerpen van je vijver, 
wordt het tijd om te gaan graven. 
Als dit gebeurd is, kun je over-
gaan op het vijverfolie leggen. 
Vijverfolie kun je overigens prima 
op maat laten maken, waardoor 
het precies past in je gegraven 
gat. Als dit gedaan is, kun je de 
vijver gaan vullen met water. 
Nu alleen nog de vissen en de 
waterplanten erin en het grote 
genieten kan beginnen!

Bronvermelding: 
www.detuininleusden.nl/een-
vijver-in-de-tuin-wat-zijn-de-
voordelen

Liselotte Piek

26 april 2022 verrichtten 
wethouder B.P.M. van 

der Stee van de Gemeen-
te Westland en de heer 

P.H.M. van Ling, directeur 
bestuurder van Wonen 

Midden-Delfland de of-
ficiële handeling voor de 
start van de bouw van 11 

koopwoningen en  
11 huurappartementen 

aan de Prinsenlaan in 
Maasdijk. 

Persbericht officiële start bouw project Wonen Rond de Toren in Maasdijk 

Utrecht, Maasland, 21 april 2022 

26 april 2022 verrichten Wethouder B.P.M. van der Stee van de gemeente Westland en de heer 
P.H.M. van Ling, directeur bestuurder van Wonen Midden-Delfland de officiële handeling voor de 
start van de bouw van 11 koopwoningen en 11 huurappartementen aan de Prinsenlaan in Maasdijk. 

De voormalige locatie van kerkgebouw De Hoeksteen is in 2021 leeg gekomen door een fusie van de 
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Maasdijk. Van de oude gebouwen blijven de 
kenmerkende toren en de voormalige pastorie behouden. 

Voorgeschiedenis 

Voor de aankoop van de locatie is in 2018 een koopovereenkomst gesloten door Aannemersbedrijf J. 
van Daalen uit Gorinchem en Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars uit Utrecht. De afgelopen 
jaren is samen met de gemeente Westland gewerkt aan een passend plan voor het gebied, waar 
mede door het participatie traject met de omgeving in 2021 een bestemmingsplan procedure is 
doorlopen zonder één enkel bezwaar vanuit de buurt. Daarmee kon eind 2021 door de gemeente het 
bestemmingsplan worden vastgesteld en werd de Omgevingsvergunning verleend. 

Bouwprogramma en planning 

Voor Wonen Midden-Delfland worden 11 huurappartementen gerealiseerd, waarvan 8 
appartementen in het sociale huursegment en 3 grotere markthuur woningen. 

Het project omvat verder 11 koopwoningen in diverse prijsklassen van € 325.000,-- tot € 695.000,--, 
welke inmiddels allemaal zijn verkocht.  

De oplevering van het project is medio 2023 gepland. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jannie van den Berg van Wonen Midden-
Delfland tel. 010 5925093. 

Voor nadere informatie over de ontwikkeling kunt u contact opnemen met M.T. van Es van Willigen 
Partners Vastgoedontwikkelaars B.V. tel. 030 2271621 

 

 

 

 

De toren na sloop van de oude kerkgebouwen 

 

Algemene bedrijfsinformatie: 

Wonen Midden-Delfland is een lokaal verankerde corporatie met 2.100 woningen in de dorpskernen 
Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en Maasdijk. Onze missie is duurzaam en betaalbaar wonen 
bieden voor en met huurders, woningzoekenden en stakeholders in de regio Haaglanden. In de 
samenwerking met onze stakeholders, in onze dienstverlening en onderling springt in het oog dat we 
toegankelijk, praktisch en ondernemend zijn. Dit zijn onze kernwaarden: ze bepalen ons doen en 
laten, hiermee kunnen we onze missie waarmaken en voor meer dan wonen staan. www.wonenmd.nl 
 

Willigen Partners is een Utrechtse projectontwikkelaar die woningen en appartementen in de 
Randstad en de gebieden daaromheen realiseert in diverse segmenten en prijsklassen. Onze missie is 
het ontwikkelen van duurzame woningen voor alle doelgroepen. Onze geschiedenis is begonnen in de  
jaren tachtig van de vorige eeuw.   www.willigenpartners.nl 

Aannemersbedrijf J. van Daalen is een allround bouwer en ontwikkelaar met meer dan 
honderdzestig jaar ervaring. Met brede expertise in zowel woning- als utiliteitsbouw en 
onderhoud. Het uitgangspunt is: “Wij staan voor bouwen.” waarbij vakmanschap,  
teamgeest en duurzaamheid centraal staat.  www.vandaalenbouw.nl 

 

 

 

We zijn blij zaterdag 28 mei einde-
lijk weer een open dag te kunnen 
organiseren. Onze Zorgkwe-
kerij, die dagbesteding biedt voor 
mensen met een beperking, is die 
dag geopend van 10.00-15.00 uur

Heeft u altijd al eens in de kas, 
achter de muur in de historische 
tuin willen kijken? Dan is 28 mei 
een prima gelegenheid om, liefst op 
de fiets, ons te bezoeken. 

Er worden rondleidingen gegeven 
zodat u van alles te weten kunt 
komen over de diverse gewassen en 
sommige cliënten vinden het leuk 
om hun werkzaamheden te demon-
streren of er over te vertellen.

De druivenkas is te bewonderen, 
er is muziek , er zijn proeverijen en 
in de winkel zijn allerlei creatieve 
cadeautjes te koop.

De perkgoed afdeling heeft zich 

Open Dag 
Zorgkwekerij Van Mil

uitgesloofd met prachtige planten-
bakken voor de verkoop, dus kom 
vooral langs.

Onder het genot van een kop koffie/
thee kunt u de sfeer proeven en 
eventueel vragen stellen

Stichting Zorgkwekerij Mil 
Maasdijk

Lange Kruisweg 4
2676 BL Maasdijk

www.zorgkwekerijmilmaasdijk.nl

Officiële start bouw 
project Wonen Rond de 
Toren in Maasdijk

De voormalige locatie van kerk-
gebouw De Hoeksteen is in 2021 
leeggekomen door een fusie van 
de Hervormde Gemeente en de 
Gereformeerde Kerk in Maasdijk. 
Van de oude gebouwen blijven de 
kenmerkende toren en de voorma-
lige pastorie behouden. 

Voorgeschiedenis
Voor de aankoop van de locatie 
is in 2018 een koopovereenkomst 
gesloten door Aannemersbedrijf 
J. van Daalen uit Gorinchem en 
Willigen Partners Vastgoed ontwik-
kelaars uit Utrecht. De afgelopen 
jaren is samen met de Gemeente 
Westland gewerkt aan een passend 
plan voor het gebied, waarmede 
door het participatie traject met 
de omgeving in 2021 een bestem-
mingsplan procedure is doorlopen 
zonder één enkel bezwaar vanuit de 
buurt. Daarmee kon eind 2021 door 
de gemeente het bestemmingsplan 
worden vastgesteld en werd de 

Omgevingsvergunning verleend.

Bouwprogramma en 
planning
Voor Wonen Midden-Delfland 
worden 11 huurappartementen 
gerealiseerd, waarvan 8 appar-
tementen in het sociale huur-
segmenten 3 grotere markthuur 
woningen. Het project omvat 
verder 11 koopwoningen in 
diverse prijsklassen van € 325.000,-
-tot € 695.000,-welke inmiddels 
allemaal zijn verkocht. De opleve-
ring van het project is medio 2023 
gepland. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met 
Jannie van den Berg van Wonen 
Midden-Delfland tel. 010 5925093. 

Voor nadere informatie over 
de ontwikkeling kunt u contact 
opnemen met M.T. van Es van 
Willigen Partners Vastgoed 
ontwikkelaars B.V. tel. 030 2271621

Naast het bestuur van de voetbal-
vereniging Maasdijk bestaat er ook 
een bestuur van de supporters-
verenging Maasdijk. Deze laatste 
vereniging steunt daar waar dit 
nodig is de voetbalvereniging met 
financiële bijdrage of andere grote 
investeringen.

Zo werd in 1985 de tribune 
geschonken aan de voetbalver-
eniging ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan. De opbrengsten 
van het Rad van Avontuur en in 
de beginjaren de fietsen stalling, 
maakten dit mogelijk. Ook de 175 
zonnepanelen op het clubgebouw 
was een geschenk van de suppor-
tersvereniging.

De supportersvereniging werd 
opgericht in 1965, in dat jaar ging de 
voetbalvereniging verhuizen van het 
Nollaantje naar de Lange Kruisweg, 
intussen zijn er bestuursleden van 
de supportersvereniging die al heel 
lang bestuurder zijn, tijd dus om 
een verjonging van het bestuur 
door te voeren. Woensdag 18 mei 
2022 werden de oude bestuurders 
uitgezwaaid, t.w. Bram van Baalen, 
Gerard van Leeuwen, Rien Mostert 

Wisseling van Bestuur 
Supportersvereniging

en Frank v.d. Burg en kon er een 
nieuw bestuur worden geïnstal-
leerd, bestaande uit Renate Franke, 
Roel Batelaan, en Rob Heskes.

Zoals bekend ondergaat het club-
gebouw op het sportpark een grote 
renovatie de komende zomer, uiter-
aard gaat dit veel geld kosten. Ter 
gelegenheid van het afscheid van 
het oude bestuur van de suppor-

ters werd door voorzitter Bram 
van Baalen een cheque over-
handigd  van maar liefst € 20.000  
als bijdrage aan de bouwkosten. 
(zie bijgaande foto) Voorzitter 
Ivo Peeters was zichtbaar verrast 
door dit prachtige gebaar, voor 
de scheidende bestuurders 
waren er cadeaus van de voet-
balvereniging en ook van de 
business club.
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In het kader van kunst- en 
cultuurlessen brachten de leer-
lingen van de bovenbouw een 
bezoek aan Museum Beelden aan 
Zee in Den Haag. Dit is het enige 
museum in Nederland dat alleen 
beelden in de collectie heeft.
De kinderen hebben ervaren dat 
het maken van een kunstwerk heel 
persoonlijk is. Niet alleen wat je 
maakt, maar ook hoe je iets maakt 
is belangrijk. In de museumles 
“Experimenteer als een kunste-
naar!” maakten ze kennis met het 
artistieke proces van beeldhouwers 
en verschillende materialen en 
technieken. Tijdens de les mochten 
ze materialen als steen, hout, gips 
en brons vasthouden en daarna in 
een workshop zelf een kunstwerk 

Het kon 
weer….. de 
Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april konden na 2 jaar 
de Koningsspelen weer samen met 
Het Kompas worden gehouden. 
Het was iedereen ook echt gegund, 
want het weer liet zich van de goede 
kant zien. 
Toen de kinderen aankwamen bij de 
sportvelden waren er op de velden 
en in de sporthal heel veel spellen 
klaargezet en stonden hulpouders 
klaar om de spellen te begeleiden.
De dag startte officieel met het 
lied “FitTop10” van Kinderen voor 
Kinderen met het bijbehorende 
dansje. Lekker opgewarmd gingen 
de kinderen in groepjes langs het 
spelcircuit gaan om zich helemaal 
uit te leven.
Tussendoor konden ze weer wat 
krachten opdoen tijdens een pauze, 
waarbij er voor iedereen een pakje 
drinken en een koek klaarlag.
Het was een lekker actieve en 
geslaagde ochtend. De allerjongste 
kinderen waren daarna vrij en 
de andere kinderen konden hun 
energie weer aanvullen met een 
Koningslunch op school, waarna 
er in de groepen nog een gezellige 
middag volgde.
Daarna kon van een welverdiende 
Meivakantie worden genoten. 

Kraampjes 
voor Oekraïne
In Maasdijk is een groep Oekra-
iense vluchtelingen gekomen. 
Om deze mensen een hart 
onder de riem te steken werd er 
op het schoolplein een markt 
gehouden. De bezoekers liepen 
langs kraampjes waar van alles 
werd aangeprezen. Van zelf-
gebakken koekjes en cakejes 
tot gesponsorde planten, 
van boeken en speelgoed tot 
eieren….. Er was voor iedereen 
wel iets van zijn of haar gading te 
vinden. Enthousiaste kinderen 
verkochten dit alles en velen 
toonden zich ware verkopers.
Ook op Het Kompas werd een 
markt gehouden. Het was hart-
verwarmend dat zo veel mensen 
ervoor hebben gezorgd dat er 
door beide scholen uiteindelijk 
€ 4.000,-- werd opgehaald. De 
Maasdijkers hebben hiermee 
weer bewezen dat zij zich bij 
veel goede doelenacties van hun 
beste kant laten zien.
Omdat communiceren met 
de vluchtelingen soms nog 
lastig is, zal een deel van de 
opbrengst  worden gebruikt om 
de Oekraïense gasten te leren 
zich verstaanbaar maken. In het 
Nederlands, maar zeker ook in 
het Engels, want dat kunnen ze 
als ze weer terug zouden gaan 
naar hun thuisland ook heel 
goed gebruiken. Deze lessen 
zullen online en “in het echt” 
gaan plaatsvinden. Ook worden 

Traditiegetrouw maken de kinderen 
van De Aventurijn palmpaas-
stokken. Ook dit jaar werden de 
stokken eerst vrolijk en kleurig 
versierd, waarna er allemaal lekkere 
en gezonde dingen aan werden 
gehangen. Deze spullen waren 
door de kinderen zelf meegenomen 
naar school. Het was een activi-
teit waarbij de jongsten werden 
geholpen door de oudsten. De 
stokken waren al in elkaar gezet 
door mensen vanuit de katholieke 
kerk. Na de kerkdienst op Palm-
pasen werden de stokken naar 
Maasdijkers gebracht die bijvoor-
beeld vanwege ziekte een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Dat 
bracht bij deze mensen een grote 
glimlach op het gezicht.

Zoals altijd vlak voor Pasen hoefden 
de kinderen een keer niet thuis te 
ontbijten, maar mochten ze dat op 
school doen. De kinderen lieten 
zich de broodjes, croissantjes en het 
drinken  goed smaken. Aan gezellig 
gedekte tafels, die door de hele 
school verspreid stonden zaten de 
kinderen in groepjes bij elkaar.  
Het was overal heel gezellig boel 
met alle smullende kinderen. Door 
de inzet van de Ouderraad hebben 
de kinderen heerlijk gegeten om 

maken van gips. Door een mal te 
maken leerden ze ruimtelijk denken 
en ontdekten dat holle vormen bol 
worden en bolle vormen hol. Het 
was een leuke ervaring en heel wat 
kinderen waren erg tevreden met 
hun eigen kunstwerk. Wie weet staat 
er in de toekomst wel een beeld van 
één van hen in het museum.
Het was een heel creatieve erva-
ring, die werd geregeld door 
Kunstkracht 9 van het Westland 
Cultuurweb, waar de kinderen op 
school ook vaak leuke lessen van 
volgen. Zij hadden ook geregeld dat 
de kinderen met een bus werden 
opgehaald en weer teruggebracht, 
wat het echt een schoolreisjesge-
voel gaf.

Jonge kunstenaars in 
Beelden aan Zee

er enkele iPads aangeschaft, wat 
voor afleiding kan zorgen en 
waarmee bijv. contact kan worden 
onderhouden met familie en 

waarop de online lessen kunnen 
worden gevolgd. Hopelijk kunnen 
de Oekraïeners zich daardoor snel 
verstaanbaar maken in Maasdijk.

Eén ei is geen ei, twee ei is een 
half ei, drie ei is een …… paasei

energie op te doen voor de volgende 
activiteit, nl. de paasspeurtocht.

Daarbij gingen alle kinderen in 
groepjes buiten op zoek naar paas-
hazen. De kinderen van de boven-
bouw vormden samen met de jongere 
kinderen gemengde groepjes. Op 
verschillende plaatsen in de wijk 
rondom de school zaten ouders en 
andere bekenden van de kinderen met 
hazenoortjes op. Naar hen moesten 
de kinderen op zoek om een sticker 
te krijgen om hun groepskaart vol te 
maken. Het lukte bijna elk groepje om 
de kaart helemaal compleet te maken. 
Bovendien liep er een levensgrote 
paashaas rond, die de kinderen maar 
wat graag tegenkwamen om ermee op 
de foto te gaan of iets lekkers van te 
krijgen.
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Wat is het toch mooi dat het rui-
ken van een bepaalde geur, het 
zien van een speciale bloem, het 
horen van een liedje op de radio, 
je gemoedstoestand ineens zo 
kan beïnvloeden. Deze kennis 
kun je natuurlijk in je eigen 
voordeel inzetten. 

Door bij positieve gebeurte-
nissen al je zintuigen open te 
zetten, kleur je deze gebeur-
tenis zo dik mogelijk in. Hier-
mee veranker je ook het goede 
gevoel sterker in je brein. Iedere 
keer dat je terugdenkt aan dat 
mooie moment probeer het dan 
met alle zintuigen te herbele-
ven. Door dit toe te passen krijgt 
je humeur echt een boost.

Zelfs een klein onderdeel van 
deze gebeurtenis (een geur 
bijvoorbeeld) is dan genoeg om 
een glimlach op je gezicht te 
toveren.

Cora van Zwet-Bijl 

    PETRICHOR

Het is alweer een lange tijd 
droog geweest, dat zal jullie niet 
ontgaan zijn. 

Zojuist werd ik op de fiets 
overvallen door de eerste grote 
druppels. Ik heb geen afkeer 
van fietsen in de regen, maar 
meestal is het eerste gevoel dan 
toch: balen dat het net NU moet 
gaan regenen. Maar vandaag 
niet… Heerlijk! De geur die dan 
vrijkomt, de grote druppels op 
m’n blote armen (want het was 
nog warm). Ik stel me dan ook 
zo voor dat alles wat buiten leeft 
alle poriën en gaten open zet 
hunkerend naar water.

Niet voor ’t eerst……. thuis di-
rect even opgezocht hoe het dan 
ook alweer komt dat het dan zo 
lekker ruikt. 

Er is zelfs een naam voor: 
Petrichor. Zolang het droog is, 
zitten de petrichor-moleculen 
(afkomstig van plant of dieren-
resten) gewoon in de grond, 
wanneer het regent zullen deze 
moleculen zich losmaken uit 
de grond en zal deze typische 
aardse geur vrijkomen.

Ik ken eigenlijk niemand die 
deze geur niet lekker vindt. Hij 
brengt mij terug naar mooie 
zomerdagen, buiten zijn en dan 
’s avonds soms een onweers-
buitje.

Zo, daar zijn we weer! Een 
nieuwe maand, dus weer 

nieuwe verhalen. 

Vorige keer vertelden wij over de 
grond die aangepakt zou worden 
door AHvrij. Nou, dat hebben wij 
geweten. Zaterdag 30 april kwam 
Joshua Bogert van AHvrij even 
langs, want hij zou er voor zorgen 
dat wij weer veel en groen gras 
zouden krijgen om weer lekker te 
‘snaaien’. Eerst kwam hij alleen met 
wat gereedschap aan, maar al gauw 
volgde er een grote compressor die 
heel veel lawaai maakte (hierbij 
ons excuses voor alle buren die hier 
last van ondervonden hebben!). 
Wij vonden dit eerst ook wel een 
beetje eng, maar het begon al snel te 
wennen en toen werden we toch ook 

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.

wel een beetje nieuwsgierig. Joshua 
heeft de grond geploft. Eerst boort 
hij een gat in de grond met een soort 
grote boor. En wanneer hij dan diep 
genoeg zit blaast diezelfde boor er 
met hoge druk lucht in waardoor de 
grond letterlijk iets omhoog schiet. 
Vervolgens worden de gaten gevuld 
met zand. Hierdoor komt er meer 
zuurstof in de grond, waardoor het 
gras beter kan groeien.
Er zit alleen één klein nadeel aan… 
We mogen al 2 weken niet op het 
gras staan! Wel zien we dat het gras 

steeds een beetje groener wordt en 
dat is een mooi vooruitzicht! 

Joshua Bogert en AHvrij hebben 
dit volledig gesponsord en daarom 
willen wij jullie hartelijk bedanken! 

Ook heeft Klaas nieuwe, mooie 
bordjes opgehangen waarmee 
duidelijk moet worden dat er echt 
geen eten over het hek gegooid 
mag worden. Lieve Maasdijkers, de 
dieren krijgen ECHT genoeg (soms 
zelfs een klein snoepje). Maar van 

    fiets puzzel

tocht

START: Ons Buitenhuis 

Korte Kruisweg 48 

2676 BS Maasdijk  

Zaterdag 11 juni    

Laat je van je sportieve kant zien en fiets mee voor

Stichting Ons Buitenhuis!

 De tocht van 25 km loopt door het Hele Westland.

Inschrijfgeld bedraagt €10,- p.p en komt ten goede

aan de hobbykas voor de bewoners. Inschrijven

kan via sponsor@stichtingonsbuitenhuis.nl of via

0653485777 

starten tussen 11:00 en 12:00 uur

Geniet u daarnaast ook nog

van een heerlijk kopje koffie

of thee met wat lekkers? Ons

terras is geopend! 

Even voorstellen:

brood over het hek wordt onze 
lieve Frits echt heel ziek!

Daarnaast was er ook ineens een 
klein feestje bij ons in de stal. 
Alle verzorgers van de Dieren-
weide kwamen bij elkaar met een 
klein hapje en een drankje om de 
toekomst van de Dierenweiden te 
bespreken. We hebben allemaal 
onze grootste oren op gezet en 
we hoorde dat ze mooie ideeën 
hebben voor de toekomst. Wordt 
vervolgd…. 

Vrijwillig(st)er:  
Jolanda Noordam

Wat is je leeftijd? 42

Op welke dagen ben je bij de 
dieren? de dinsdag en donderdag 
middag/avond

Welke werkzaamheden doe je? 
Van alles! Er is altijd wel iets te 
doen. Vooral knuffelen met de 
beestjes en daarnaast: eten geven, 
in hun nachtverblijf zetten, poep 
scheppen, de hokken en onder 
het afdakje schoonmaken. 

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

Welk dier is jouw favoriet en 
waarom? : Ik vind echt alle dieren 
leuk! Ik heb niet echt een favoriet.

Vertel wat over jezelf m.b.t. Klein 
Dierenverblijf Maasdijk:  Ik vind 
het fijn om lekker bezig te zijn 
en andere te helpen, of het nou 
mensen of dieren zijn. Ik word er 
blij van om mensen of dieren blij 
maken. 
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Volg ons ook op 
social media  

@bakkervreug

Vacature!
Wij zijn op zoek naar een nieuwe winkelmedewerker!

Ben je enthousiast?
Werk je graag in teamverband? 
Wil je het beste voor de klant?

Kom dan gerust langs of stuur een mail naar: info@bakkerijvreugdenhil.nl

Team Bakkerij Vreugdenhil

Na twee jaar van afwezigheid keert 
het meest gezellige toernooi van 
Maasdijk en omstreken weer terug. 
Op zaterdag 2 juli 2022 vanaf 13.00 
uur zal de 6e editie plaats gaan 
vinden van ons koppelschietevene-
ment, met als trouwe hoofdsponsor 
Autobedrijf van Staalduinen, waar-
voor onze hartelijke dank. 

Alle leden, oud-leden, niet-leden, 
voetballers, Maasdijkers, Westlan-
ders, ouders, families, talentvol of 
niet, jij bent gewoon welkom om 
mee te doen op deze dag. Je hoeft er 
dus niet voor te kunnen korfballen. 
Ga dus snel op zoek naar een maatje 

Zaterdag 2 juli Autobedrijf van 
Staalduinen Schutterstoernooi!

en schrijf je in tot vrijdag 24 juni 
23.59 uur. De link hiervoor vind je 
op onze website www.dijkvogels.nl

De inloop zal zijn vanaf 12.30 uur 
en rond de klok van 16.00 uur 
zullen we gaan starten met de finale 
rondes. Na afloop kan je natuurlijk 
weer genieten van de overheer-
lijke BBQ 2.0, de kosten hiervoor 
bedragen 10 euro pp en 5 euro pp 
voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Opgeven voor de BBQ kan ook via 
de link op onze site.  

Tot zaterdag 2 juli, wij hebben er 
zin in!

Dijkvogels 
weer lekker 
buiten actief
Inmiddels is het al weer mei en 
zijn we bij onze Maasdijkse korf-
balvereniging Dijkvogels op onze 
kunstgrasvelden en rondom de 
Kastine actief bezig. En met zulk 
lekker weer als de afgelopen 
weken is het dan ook genieten, 
we kunnen heerlijke trainen 
en spelen, want dat is waar het 
met de club om draait. Met nog 
3 speelweekenden te gaan, is er 
nog van alles mogelijk voordat 

we de eindstand op gaan maken 
voor dit toch nog wel bijzondere 
korfbalseizoen. Gelukkig is er weer 
van alles mogelijk en hebben we al 
weer een aantal activiteiten achter 
de rug. 
In het paasweekend heeft de jeugd 
kunnen genieten op kamp in het 
Belgische plaatsje Westmalle. Net 
over de grens is er samen met de 
kampleiding genoten van spellen, 
een wandeltocht en natuurlijk de 
bonte avond. De koningsspelen op 
onze Maasdijkse sportvelden, een 
gezamenlijke Oranje pubquiz, een 
gezellige Koningsdag op het Rabo-
veldje, fijn dat dit alles weer opge-
pakt wordt. Zo ook de jaarlijkse 
kaderavond, op 7 mei maakten we 
een veelal blauw/roze getinte toer 

door het dorp met allerlei ‘baby-
shower’ opdrachten, waarna het 
feestje eindigde op locatie in De 
Lier.  Onlangs hebben de G spelers 
genoten van een heerlijke lunch 
en een uurtje bowlen erna. Dit als 
warming up voor de Special Olym-
pics in Twente die het weekend van 
10-12 juni op het programma staan. 
We kijken met elkaar uit naar een 
gezellig weekend op de kampeer-
boerderij in Lettele en sportieve 
wedstrijden in het Vriezenveen.  
Tot slot kijken we met heel de 
vereniging natuurlijk uit naar het 
slotfeestje op zaterdag 2 juli, het 
Autobedrijf van Staalduinen Schut-
terstoernooi! Lees meer hierover in 
deze Maasbever!

Biljartclub de 
Prinsenhof
Maandag 9 mei vond de afsluiting 
van het biljartseizoen plaats met het 
spelen van het traditionele ZUVA 
TOERNOOI. Er werd gespeeld in 
koppels welke door loting werden 
samengesteld. Elk koppel moest 15 
beurten spelen zowel in de spelsoort 
libre als in bandstoten. Na afloop 
van het toernooi vond de prijsuit-
reiking plaats. Evenals eerdere jaren 
werd de eerste prijs behaald door 
het koppel van onze sponsor Peet 
Zuijderwijk en koppelmaat Arie van 
der Linden, tweede werd Bram van 

Baalen en Jan Schulte en de derde 
prijs was voor het koppel Ron Berg-
werff en Joop de Zeeuw. De poedel-
prijs ging dit keer naar Joop Mostert 
en Maus Hanemaaijer. 
Ook werd deze middag door 
de voorzitter de uitslag bekend 
gemaakt van de onderlinge compe-
titie. In groep A was de eerste prijs 
voor Kees vd Meijs, tweede werd 
Joop de Zeeuw en de derde prijs 
was voor Joop Vreugdenhil. In groep 
B behaalde Arie van der Linde  de 
eerste prijs, tweede werd Frank van 
der Burg en de derde prijs was voor 
Ruud Verschoor. Het was weer een 
zeer geslaagde en gezellige middag 
dat door een goed verzorgd buffet 
van mede sponsor slager van Strien 
werd afgesloten. 

Nog een paar weken en 
dan is het zover! De  

feestelijke uitvoering 
ter gelegenheid van ons 

90-jarig jubileum! 

De show vindt plaats op 11 juni a.s. 
in Sportcentrum Maasdijk, aan de 
lange Kruisweg 44e te Maasdijk. 
Het thema en de titel van de show 
is “Fantasy”. De groepen hopen 
een wereld vol fantasie te presen-
teren met hun nummers, d.m.v. 
sfeervolle muziek en aankleding. 
Iedereen doet erg zijn best om het 
een waar spektakel te laten zijn, 
en een geweldig feest om naar te 
kijken!
 
Er is 1 voorstelling, en al onze 
jeugdleden, inclusief de kleuters, 
doen eraan mee. De aanvangstijd 
is 15.45 uur, de show zal duren 
tot 17.15 uur. De zaal gaat open 
om 15.30 uur. De voorverkoop 
van de toegangskaarten is al van 
start gegaan d.m.v. een bericht 
via de appgroepen, hierin staat 

Kaartverkoop 
Jubileumuitvoering 
90 jaar KDO

ook een betaalverzoek. Bij beta-
ling moeten de lidnaam en de 
groepsnaam vermeld worden. 
Na betaling worden de kaarten 
vanaf 22 mei op de lessen door 
de leiding uitgedeeld. De kaarten 
kosten € 7,-. Er kunnen maximaal 
4 kaarten per deelnemer besteld/
gekocht worden. Na 1 juni kunnen 
de kaarten nog besteld worden via 
een link op onze website, www.
kdomaasdijk.nl of ze kunnen aan 
de deur worden gekocht op de dag 
van de uitvoering, mits de show 
niet uitverkocht is; ze kosten dan € 
10,-. Zorg dus dat u de voorstelling 
niet hoeft te missen, en dat u uw 
toegangskaarten op tijd bestelt! 

Bij deze roepen we nog steeds 
ouders of vrijwilligers op die ons 
bij de uitvoering de helpende 
hand willen bieden. Moeilijk 
zijn de taken niet, dus wilt u 
zich hiervoor inzetten, stuur dan 
een e-mail naar kdomaasdijk@
outlook.com. We zien elke reactie 
graag tegemoet!

Wij kijken uit naar onze fantas-
tische uitvoering en we hopen u 

ook! Het zal voor alle ouders, 
opa’s en oma’s, broers en zusjes 
en andere belangstellenden 
beslist de moeite waard zal 
zijn om te komen kijken! Aan 
de groepen zal het niet liggen, 
ze zijn al lang vol enthousi-
asme voor hun nummers aan 
het oefenen, dus het belooft 
zeker een afwisselende show te 
worden! 

We zien u graag tegemoet op 
zaterdag 11 juni, we rekenen op 
een heleboel publiek, dus tot 
dan!
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In 2022 is het 150 jaar  
geleden dat de eerste 

schepen door de Nieuwe 
Waterweg voeren, toen 

nog één- of tweemaster-
zeilschepen en gewone 

bomschuiten voor de 
visserij. 

Door verzanding van de Oude 
Maas was eind 1700 en begin 1800 
geen scheepvaart mogelijk, geen 
schip kon Maassluis bereiken. De 
Maas was niet meer dan een getij-
den-slenk waar koeien graasden. 
In 1827 had de Oranjepolder zelfs 
een periode geheel onder water 
gestaan.

De Nederlandse regering besloot 
om een kanaal te graven vanaf 
Hoek van Holland naar Rotterdam. 
De rivier de Maas zocht al jarenlang 
een andere uitweg en Samuel Krui-
kius, wilde de “zandplaats tussen 
de Beer en de duinen doorgraven 
ter verlossing van de zieltogende 
rivier en redding van Delfland, 
ja van Holland”, zoals hij schreef. 
Hij adviseerde het graven van een 
Nieuwe Waterweg maar dat zou nog 
ruim honderd jaar duren. Pas in de 
periode van 1866 tot 1872 werd de 
Nieuwe Waterweg gegraven. 
Op 31 oktober 1866 was op De Haak, 
nabij het Haakhuisje, een feest. 
Onder grote belangstelling werd 
de eerste spade in de grond gezet 
voor het graven van de Nieuwe 
Waterweg. 

Onder de aanwezigen was ook de 
Prins van Oranje Willem 3. 
Bij dit feestelijk gebeuren waren ook 
Hendrik Drankier en Lena Dran-
kier-Grimmelijkhuijzen met hun 
drie kinderen, Hannes, Lena en 
Martina aanwezig. Op ruime afstand 
weliswaar, waren ze getuigen van de 
aanvang van dit grootse karwei. 

Zes jaar later, in 1872 was het graven 
voltooid en toen voeren met veel 
vlagvertoon de eerste zeilschepen 
door de Nieuwe Waterweg. 
Het Haakhuisje was eigendom van 
de grootgrondbezitter Rijckevorsel. 

Met Maeslandkering en het vele 
scheepvaartverkeer is er aan de 
Nieuwe Waterweg altijd wat te zien. 
In anderhalve eeuw zijn vele Dijke-
naars van generatie op generatie 
‘effe an de waterweg weze kikke’. 

Zoals iedere laatste  
zondag van de maand  

hebben we ook deze 
maand weer een  

‘Zondagbreek’ en wel op 
zondag 28 mei om 14.30 

uur in De Prinsenhof 
 te Maasdijk.

Deze keer hebben wij Jan den 
Hoed van De Timmerwerf in De 
Lier bereid gevonden ons een film 
met toelichting te presenteren over 
de overstromingen die het West-
land eind jaren 90 troffen. Onder 
andere in het najaar van 1998 werd 
het Westland getroffen door zeer 
heftige regenbuien. Op sommige 
dagen viel meer dan 100 mm regen, 
meer dan het gemiddelde van een 
hele maand.  Omdat het daarvoor 
al regelmatig geregend had was 
de grond helemaal verzadigd met 
water. Als gevolg van deze buien  
liepen alle sloten over en kwamen 
veel straten en tuinen onder water 
te staan. Ook de kelders van veel 

Overstromingen 
teisteren het Westland

huizen overstroomden. Op laag-
gelegen plekken zoals in De Lier 
overstroomden hele wijken. Veel  
huizen in de Oranjebuurt liepen 
onder water. Ook kassen en bedrijf-
sterreinen liepen volledig onder 
water. Een aantal  liefhebbers en 
cineasten  van o.a. De WOS hebben 
dat gefilmd en daarvan een  film 
samengesteld die aan belangstel-
lenden op verzoek wordt  getoond.
Jan den Hoed en de film komen 
zondag naar de Prinsenhof in 
Maasdijk om deze film te vertonen 
en nader toe te lichten. 

Iedereen die daarbij wilt zijn, is 
welkom. Wij starten om uiterlijk 
14.30 uur met koffie en een koekje. 
De entree is € 2,50 inclusief 2 keer 
koffie of thee. 

Na de presentatie is er een gezellig 
samenzijn. ’s-Avonds kunt u ook 
aanschuiven voor een 3 gangen-
diner tegen een bedrag van € 6,50 
waarvoor u zich moet aanmelden 
bij Renee Goppel. Telefonisch op 
nummer 06-11896337 of per mail. 
Ton Hendrix 

Bij deze heer Rijckevorsel werkte 
Bram van Dop als koddebeier. Als 
koddebeier en jachtopziener moest 
hij erop toezien en ervoor zorg-
dragen dat op de landerijen van 
de grootgrondbezitter zo weinig 
mogelijk werd gejaagd en gestroopt. 
Bram van Dop trouwde met Jaantje 
Drankier en door zijn bemiddeling 
mocht de familie Drankier jaren-
lang wonen op het Haakhuisje.  
Een woninkje, nabij de Nieuwe 
Waterweg had een groot stuk grond 
waarop voor eigen consumptie 
groente en aardappelen werden 
verbouwd. In die jaren had het 
Haakhuisje bij de in- en uitvarende 
schepen bekendheid bij omdat 
daar hun post werd afgeleverd of 
opgepikt. Dan werd er een mand 
omhoog gehesen. Met een roeiboot 
werd dan de post uitgewisseld. Dit 

was dan de laatste communicatie 
met de vaste wal voordat schepen 
het zeegat uitvoeren. Maar ook voor 
schepen, die na maanden weer 
binnenvoeren, was dit dan weer het 
eerste contact met de vaste wal en 
weer de eerste berichten van het 
thuisfront.

Velen uit de omgeving kwamen 
na het dagelijks werk even bij het 
Haakhuisje aan voor een praatje, 
sociale contacten, de laatste 
nieuwtjes, of om zich daar te 
vermaken en gekscheren met 
de visserslui. Hier hebben ook 
veel jongelui elkaar leren kennen 
en zijn na die ontmoetingen 
met elkaar zelfs getrouwd, zoals 
Martina Drankier en Jan Huis.
Op veel plaatsen was dat hijsen 
van de mand wel gebruikelijk. Zo 
werd aan de Korte Kruisweg bij 
Wim Voogd de fietsenmaker, ook 
jarenlang een mand gehesen. 
Dit was het teken dat een paard 
beslagen moest worden ergens 
in de Oranjepolder. De smid 
woonde in de Lier en wist, als hij 
langs de Maasdijk kwam en de 
mand gehesen er voor hem nog 
een klus te doen was in de Oran-
jepolder.

“Er was altijd veel vertier 
rondom het Haakhuisje en het 
was een bar gezellig. Op een 
dag was er een varensgezel van 
een vissersboot afgesprongen, 
zo in het koude zeewater van 
de Nieuwe Waterweg. Hij zwom 
naar de kant en heeft toen bij 
ons zijn kleren gedroogd. Hij 
mocht van mijn moeder blijven 
eten en slapen. De jongen was 
zo bang om naar zee te gaan dat 
moeder vol medelijden besloot 
om hem te laten overnachten 
en mee eten. Later hoorden we 
dat het zeilschip in een zware 
storm was vergaan”. Verschil-
lende keren heeft Martina Huis- 
Drankier dit verhaal later door-
verteld aan haar kinderen. Het 
Haakhuisje dateerde uit het jaar 
1650. In 1912 is er een nieuw 
Haakhuisje gebouwd, hetzelfde 
type als het huis van Piet van 
der Knijff in de Oranjepolder. 
Dit Haakhuisje is later weer 
afgebroken, maar toch in 1984 
opnieuw weer opgebouwd. 

150 jaar Nieuwe 
Waterweg

Op de fiets of wat dan ook, 
ernaartoe. 
Zomaar even kijken, ”want ter 
is an die Maas altijd wel wat te 
beleve”. 

Op dinsdag 26 april heeft burge-
meester Bouke Arends maar liefst 
28 inwoners van het Westland 
verrast met een Koninklijke Onder-
scheiding . Onder hen was ook Loes 
Voogd uit Maasdijk.

Loes is al vele jaren vrijwillig 
docente bij de Westland Senio-
renweb en geeft lessen hierover aan 
vooral senioren. In Maasdijk is Loes 
vooral bekend toen ze de speelgoed 

annex fietsenwinkel beheerde, 
de winkel waar menig ouder de 
cadeautjes kocht voor hun kinderen
Op bijgaande foto een verraste Loes 
met haar man Cor toen de burge-
meester de Onderscheiding van 
benoeming tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

Uiteraard ook namens de Maas-
bever de felicitaties met deze 
verdiende onderscheiding.

Koninklijke 
Onderscheiding voor 
Loes Voogd

Thierry Schut
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www.boekestijntechniek.nl

Voor onderhoud en reparatie van tuin-, park- en 
tuinbouwmachines. In- en verkoop van tuin- en park machines. 

De Derde Hoeve 68 in Maasdijk

Ook adverteren in demaasbever ?

Stuur een e-mail naar 
advertentie@maasbever.nl

Jelger de goochelaar is 
terug met een nieuwe 
film! Op 25 en 28 mei 

exclusief te zien in theater 
De Naald.

Jelger de Goochelaar 
met nieuwe film in 
Theater de Naald

De film ‘Jelger De Goochelaar En 
Het Feest Van De Koning’ is opge-
nomen in het hele Westland, maar 
vooral in en rondom Maasdijk. 
Zo deed bijvoorbeeld basisschool 
De Aventurijn dienst als de dorps-
school van ‘Belderplons’ (het magi-
sche dorpje waar Jelger de gooche-
laar woont) en krijgen de leerlingen 
het aan de stok met een gevaarlijke 

Poppenheks.
De Oranjedijk werd omgetoverd 
tot Clownmobiel halte, waar clown 
Sebastiaan regelmatig voorbij racet.

Ook is er opgenomen op andere 
bekende Westlandse locaties, zoals: 
De Timmerwerf in De Lier, De Pluk-
tuin in Naaldwijk en druivenkwe-
kerij Sonnehoeck in Kwintsheul.

In de film spelen vele acteurs mee uit 
iconische Nederlandse series, zoals: 
Wieteke van Dort (Stratemakerop-
zeeshow), Paul van Soest (Bassie & 
Adriaan), Koos van der Knaap (Toen 
Was Geluk Heel Gewoon) en Edwin 
Rutten als Ome Willem.

Het is inmiddels al het elfde grote 
Jelger de goochelaar avontuur, mede 
mogelijk gemaakt door de WOS. 
Deze keer wil een schurk, verkleed 
als koninklijke weldoener, heersen 
over Belderplons en Jelger de 

goochelaar moet hem tegenhouden. 
Samen met z’n vrienden trekt hij 
ten strijde om de boze ‘koning’ te 
stoppen en komt hij in een magisch 
en spannend verhaal terecht.

De filmtrailer is te zien op het 
Youtube kanaal van Jelger de 
goochelaar, evenals alle voorgaande 
films. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
theater De Naald. Alle bezoekers 
kunnen na afloop met Jelger de 
goochelaar op de foto en er worden 
gratis filmposters uitgedeeld.

Vindt u het lastig om uw DigiD te gebruiken? 
Of ingewikkeld om informatie op te zoeken op de website 
van MijnOverheid of Gemeente Westland? Of lukt het niet 
altijd om online een afspraak te maken met de gemeente 
of om uw pensioenoverzicht te bekijken? Dat is heel 
herkenbaar. Daarom is er de cursus Digisterker!  

U leert in 4 lessen uw DigiD aanvragen en ermee omgaan, websites 
raadplegen van de Gemeente Westland of MijnOverheid. 
De cursus start op maandag 13 juni van 10.00 tot 12.00 uur. 
Deelname aan de cursus Digisterker is gratis. 

Aanmelden? Dat kan bij de balie 
van de bibliotheek, via Klantenservice 
(0174-226404) of via de website 
www.bibliotheekwestland.nl

Doe mee met de gratis cursus 
Digisterker, bij Bibliotheek 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

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.

      

     

€ 8,95

€ 7,50 €1,50

3 halen =
2 betalen

Week 23Week 22 Week 24 Week 25

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

Spare Ribs 
3 smaken

100 gram 

Weekend kip
en vlees salade

1 voor € 6,00
2 voor € 11,00

Gegrilde kip

BBQ schotel
5 - 6 personen

€ 29,99

Weekend zalm 
salade

€ 27,50

Kip Hapjes pan   

€ 14,99

€ 0,79

100% kip gehakt 
gekruid
100 gram 

Alle soepen

Hapjes schaal

Met gratis 1 fles wijn naar 
keuze ( rood, wit, rose )

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!


