do 27 april: Koningsdag • do 4 mei: Dodenherdenking • vr 5 mei: Bevrijdingsdag

Realisatie:

Oranjevereniging Maasland

De Oranjevereniging Maasland organiseert elk

Huisstijl:

M-Design Maasland

jaar de viering van Koningsdag in het dorp. Dat

Druk:

Drukgroep Maasland

doen we in samenwerking met bedrijven en

Oplage:

2.800 exemplaren, huis-aan-huis

organisaties in het dorp, met de gemeente en

in Maasland

sponsoren. Voor heel Maasland, maar natuurlijk

Susanne van Buuren -

vooral voor onze leden. Voor 12,50 euro per jaar

susanne-photography.com,

bent u lid en steunt u de organisatie en ontwik-

Alde Feanen, Patrick Nijhuis,

keling van Koningsdag in Maasland. Bezoek onze

Oranjevereniging Maasland e.a.

website om u aan te melden:

Jeffrey Mosterd (voorzitter)

www.oranjeverenigingmaasland.nl

Fotografie:

Bestuur:

Jan Lamein (penningmeester)
Brenda van Dael (secretaris)
Marian Lamein
Ernst-Jan Poot
Ruud Schuurman
Maarten de Vries

Dit jaar vieren we dit jaar het Oranjefeest op de

Ik wens alle Maaslanders een in alle opzichten

verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem-

zonnige Koningsdag toe en ik hoop u tijdens een

Alexander met een bijzonder randje. Onze Koning

van de evenementen te ontmoeten.

wordt op 27 april namelijk 50 jaar, een mooie ge-

Tot slot wil ik namens u allen zeggen: “Uwe

legenheid voor een extra feestelijke dag. Zoals we

Majesteit Koning Willem-Alexander, van harte

gewend zijn van onze Oranjevereniging Maasland,

gefeliciteerd met uw vijftigste verjaardag!”

kunnen we daar altijd op rekenen.
Zoals altijd een dag vol leuke activiteiten, spelletjes en ontmoetingen, een dag waarop we
gezelligheid en samenzijn vieren in de straten en
de horecagelegenheden van Maasland. Feestelijk
gekleed brengen we samen een toast uit op onze
Koning. De Oranjevereniging heeft voor u weer
diverse bijzondere activiteiten in petto. Denk
bijvoorbeeld aan een paardenspektakel midden
door de Diepenburchstraat, Paintball en de traditionele fietspuzzeltocht. Zoals elk jaar opnieuw
wordt dit ongetwijfeld weer een fantastisch mooie
dag. Geniet ervan en laat de vlaggen maar goed
wapperen!
Arnoud Rodenburg
Burgemeester Midden-Delfland
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Pynasplein, Kerkplein,’s-Herenstraat,

Pynasplein, Kerkplein,’s-Herenstraat,

Diepenburchstraat

Diepenburchstraat

8:45 - 8:55 uur

Klokgelui Oude Kerk

10:00 - 16:00 uur

9:00 - 9:30 uur

Ontbijt

9:30 - 9:45 uur

Aubade

9:45 - 9:50 uur

Ballonnen oplaten

10:00 - 16:00 uur

Oranjemarkt &

10:00 - 16:00 uur

Oude Ambachtenmarkt
10:00 - 16:00 uur

Paardenspektakel:
de Ringrijders

13:00 - 15:30 uur

Groene Oaseloop

Oude Ambachtenmarkt

(Let op: gewijzigde

Paardenspektakel:

starttijd)

de Ringrijders

12:00 - 15:00 uur

Veiligheidsmarkt

14:00 - 16:30 uur

Fietspuzzeltocht

Meester Postlaan
9:50 - 11:30 uur

Oranjemarkt &

Inschrijven tot 14:30 uur
Kinderspelen en huifkar

15:00 - 21:00 uur

Feest op ‘t Pynasplein

(4 t/m 12 jaar)
11:00 - 15:00 uur

Maasland Paintball
(vanaf 8 jaar)

Meester Postlaan/Pastoor Riswickdreef
11:00 - 15:00 uur

Singelhof
10:00 - 12:00 uur

Maasland Paintball
(vanaf 8 jaar)

Oranjeochtend

12:00 - 13:00 uur

Updates en nieuws: www.oranjeverenigingmaasland.nl

Jeu des boules

/oranjeverenigingmaasland

Op donderdag 27 april 1967 werd onze koning

Rond de Oude Kerk vind u vertrouwde en nieuwe

geboren. Zijn vijftigste verjaardag vieren we in

gezichten uit Maasland en omgeving, zoals de

Maasland met een afgeladen programma voor

visvereniging en pony’s voor de jongere kinderen.

jong en oud!

Hier start ook de Groene Oaseloop met diverse

De ochtend start op de vertrouwde Maaslandse

afstanden. Fietst u liever? Dan kunt u natuurlijk

manier. De kinderspelen zijn dit jaar niet hele-

ook weer deelnemen aan de fietspuzzeltocht.

maal door ons bedacht. De leerlingen van de

Horeca Maasland sluit Koningsdag op het

groepen 7 en 8 van de Maaslandse basisscholen

Pynasplein in traditie af met muziek, een hapje

hebben met ons meegedacht. Dit jaar zijn het

en een drankje.

dus - meer dan ooit - ook hún kinderspelen.

Het team van de Oranjevereniging heeft zich wear

De Oranjemarkt wordt dit jaar aangevuld met de

ingezet voor een mooi programma en dankzij

Veiligheidsmarkt, waar u onder andere

onze leden, Vrienden Van en vrijwilligers kunnen

EHBO-workshops kunt volgen, brandweerde-

we daar samen van genieten. We rekenen na-

monstraties kunt bekijken en zélf kunt meedoen!

tuurlijk op het mooie weer dat we de afgelopen

Net om de hoek geniet u van ervaren ringrijders

jaren eigenlijk waren gewend. Verandert daar

in een spectaculair spel. Op de Meester Postlaan

tóch iets in, dan houden wij u natuurlijk op de

start vier keer per uur Maasland Paintball, voor

hoogte via Facebook, Twitter en onze website:

spelers vanaf 8 jaar. Vlak daarnaast gaan de

www.oranjeverenigingmaasland.nl

fervente jeu-de-boulers de strijd met elkaar aan

Ik hoop u deze Koningsdag weer tegen te komen

in de jaarlijkse dorpsklassieker.

in ons prachtige dorp!

Jeffrey Mosterd
Voorzitter Oranjevereniging Maasland
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Oude gemeentehuis » pag. 8

8:45 - 8:55 uur

Klokgelui Oude Kerk

9:00 - 9:30 uur

Ontbijt

9:30 - 9:45 uur

Aubade

9:45 - 9:50 uur

Ballonnen oplaten

Diepenburchstraat » pag. 12
10:00 - 16:00 uur

Paardenspektakel De Ringrijders

Singelhof » pag. 8
10:00 - 12:00 uur

Seniorenprogramma (hapje en drankje
met de burgemeester)

Op donderdag 27 april 1957 werd prins Willem-Alexander geboren in het Academisch ziekenhuis in Utrecht als Willem-Alexander Claus George Ferdinand.

7

7

Kerkplein

10:00 - 15:00 uur

Oude ambachtenmarkt » pag. 9

10:00 - 18:00 uur

Trefpunt open, mét terras

’s-Herenstraat/Slot de Houvelaan

10:00 - 16:00 uur

Oranjemarkt » pag. 9

12:00 - 13:00 uur

Veiligheidsmarkt » pag. 18

Meester Postlaan (voetbalkooi en grasveld)

11:00 - 15:00 uur

Maasland Paintball » pag. 16

11:00 - 15:00 uur

Spektakel scouting » pag. 8

Meester Postlaan (schoolpleinen) » pag. 7

9:50 - 11:30 uur

Kinderspelen en huifkar (4 t/m 12 jaar)

Hij was het eerste kind van Prinses Beatrix en Prins Claus en droeg de titels Prins der
Nederlanden en Prins van Oranje-Nassau en het predicaat Jonkheer van Amsberg.
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Van 9:00 tot 9:50 uur

Voor het oude gemeentehuis staan we ook
dit jaar weer voor u klaar met het traditionele
Maaslands Ontbijtje en de aubade onder begeleiding van harmonie Eutherpe en burgemeester
Arnoud Rodenburg. Rond 9:45 uur laten we met
de kinderen van Maasland de ballonnen op, en
dan is Koningsdag 2017 officieel gestart! Vanaf
10:00 uur kunt u in het hele dorp terecht bij grote
en kleine publiekstrekkers. Van de Oranjemarkt
en Oude Ambachtenmarkt tot het paardenspektakel met de Ringrijders. Van de Oranjeochtend
in de Singelhof tot de kinderspelen bij de Meester
Postlaan. Start Koningsdag goed op de
’s-Herenstraat!

Weer of geen weer?
Als het weer tegen zit, zullen we weer uitwijken
naar de Oude Kerk. We gaan er niet van uit, maar
hou bij twijfel onze website of Facebook-pagina
weer in de gaten.

Van 10:00 tot 12:00 uur
In de Singelhof toast de burgemeester met u
op koning Willem-Alexander. Met extra sfeer en
gezelligheid voor jong en oud. De zaal is open
vanaf 9:30 uur.

“Wij noemen hem Alexander”, zei prins Claus toen hij op 2 mei geboorteaangifte deed in het
stadhuis van Utrecht. Zijn officiële voornaam was echter Willem-Alexander.

Van 10:00 tot 16:00 uur

Maaslandse gezelligheid met lokale verenigingen
en ondernemers die zich van hun beste kant
laten zien. Een groot deel van de ’s-Herenstraat
kleurt weer vertrouwd oranje. Bij de Oude Kerk
vindt u ook de visvereniging en pony’s waarop de
kinderen een ritje kunnen maken.
Nieuw bij de Oude Kerk: de Ambachtenmarkt.
Ambachtslieden in actie op zeven oude ambachten, in traditionele klederdracht. Geniet van
glas graveren, boeren schilderkunst, manden
vlechten, een echte koperslager, tinnegieter, én
een houtsnijder. En last but not least: kniepertjes
bakken. Letterlijk een ambacht om je vingers bij
af te likken.

De Oranjemarkt en Ambachtenmarkt zijn er de
hele dag, midden in het dorp, met om de hoek
de paardenshow vanaf 10:00 uur (pagina 12-13)
en vanaf 12:00 uur de Veiligheidsmarkt (pagina

18-19).

Dubbele voornamen met verbindingsstreepje waren toen niet toegestaan in Utrecht en andere steden. Burgemeester De Ranitz durfde niet tegen de wens van de ouders in te gaan.
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Van 9:50 tot 11:30 uur

Met jullie tips hebben we voor alle groepen nieu-

Groep 3 en 4

we activiteiten gepland, plus een echte paint-

Leerlingen uit groep 3 en 4 gaat dit jaar zaklopen

ball-kooi! Heel erg bedankt voor jullie hulp en

en spijkerslaan. Iets maffer, en minstens zo leuk

geniet ervan. Het is écht jullie programma!

Groep 1 en 2
De kleuters in groep 1 en 2 kunnen dit jaar lekker
ringwerpen en slaan op de Kop van Jut. (Je kunt
er niet vroeg genoeg mee beginnen.) Verder
kunnen zij vlagsteken en spijkerpoepen en is het

zijn het Muizenslaan en Clownskoppen gooien.

altijd leuk bij de grabbelton.

Laat het Bassie maar niet horen.

Groep 5 en 6
Zit je in groep 5 of 6? Ga dan op tijd slapen en
ontbijt flink voor je naar de Kinderspelen komt:

Willem-Alexander groeide op in Lage Vuursche op Kasteel Drakesteyn met zijn broers Johan
Friso en Constantijn. Na de kroning van Beatrix (1980) verhuisde de familie naar Den Haag.

Je moet wakker en scherp zijn bij het doelschieten en stokvangen. Daarna heb je stalen zenuwen
nodig voor een echte bibberspiraal, waar tijd en
geduld het tegen elkaar opnemen. En bewaar
nog wat kracht voor een Maaslands potje spijkerbroekhangen.

aan het autostuur om je balletje de goede kant op
te sturen, maar let op: misschien werkt het stuur
niet helemaal zoals je had verwacht!

Groep 7 en 8

Huifkartochten

Van de vele spelletjes die de leerlingen van

Speciaal voor alle kinderen van 4 tot en met 12

groep 7 en 8 leuk vinden, hebben we er drie voor

jaar, én hun ouders (die het stiekem ook best

speciaal voor hen neergezet: boogschieten met

leuk vinden) is ook de huifkartocht weer present.

echte pijl en boog, én een echte schiettent. En

Je stapt op bij de kruising Meester Postlaan/

wie graag de beste van Maasland wil zijn en een

Kluisweer (tussen de Aloysius en de Schutse).

prijs wil winnen, doet mee met de Sidewinner:
manoeuvreer een balletje over een baan. Draai

Willem-Alexander was ook op jonge leeftijd soms een beetje opstandig. Naast een af en toe
uitgestoken tong, riep hij ooit bij een officieel persmoment: “Nederlandse pers, oprotten!”

2017

Voor hij in Leiden ging studeren, diende Willem-Alexander in de Koninklijke Marine van 1985
tot begin 1987. Hij noemde dit zelf “goed voor mijn vorming”.

Van 10:00 tot 16:00 uur

De ruiters van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging

om naar te kijken voor jong en oud. Op af en toe

zijn de hele dag in Maasland met een indrukwek-

een pauze na, zijn de Ringrijders de hele dag te

kende wedstrijd. Gekleed in stijl, met prachtige

bekijken. Rond 16:00 uur wordt de winnaar van

paarden die u tussendoor ook even kunt aaien.

de wedstrijd bekend gemaakt op de Diepen-

Tot zij de wedstrijdbaan op gaan. De combinatie

burchstraat.

van snelheid en precisie is telkens een feest

Het in
middagprogramma
gaat door opDaarna
pagina 21 »
Tot zijn afstuderen in 1993 was hij een geziene gast
het Leidse studentenleven.
begon de voorbereiding op het koningschap.
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’s-Herenstraat » pag. 9

10:00 - 16:00 uur

Oranjemarkt

Pynasplein » pag. 28

15:00 - 21:00 uur

Hapje, drankje, muziek!

Diepenburchstraat » pag. 12

10:00 - 16:00 uur

Paardenspektakel: De Ringrijders

Pastor Riswickdreef » pag. 19
12:00 - 13:00 uur

Jeu des boules

Op 26 februari 1986 reed ‘W.A. van Buren’ mee in de 14e Elfstedentocht. Bij Stavoren werd
Willem-Alexander ‘ontmaskerd.’ Hij reed hem uit en won een weddenschap met een vriend.

15

15

Kerkplein » pag. 9

10:00 - 16:00 uur

Oude Ambachtenmarkt en ponyrijden

Doelstraat » pag. 26

13:00 - 15:30 uur

Start & finish Groene Oaseloop,
bij Trefpunt/Grofashop
(let op: gewijzigde tijd)

Slot de Houvelaan

12:00 - 15:00 uur

Veiligheidsmarkt » pag. 18

14:00 - 16:00 uur

Fietspuzzeltocht (inschrijven tussen
14:00-14:30 uur) » pag. 27

Meester Postlaan (voetbalkooi en grasveld)

11:00 - 15:00 uur

Maasland Paintball » pag. 16

11:00 - 15:00 uur

Spektakel scouting » pag. 8

Zijn kledingkeuze – waaronder een Marlboro-jack – viel op. In 1992 liep Oranje-athleet
Willem-Alexander de marathon van New York uit met onder andere Gerrie Knetemann.
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Van 11:00 tot 15:00 uur

Op Koningsdag verandert de voetbalkooi op de

teams: € 10,00 per team voor gezinnen en jon-

Meester Postlaan in Maasland Paintball. Ieder-

geren en € 15,00 per team voor 18+. Je hebt twee

een vanaf 8 jaar kan één of meer potjes spelen,

dagen om te betalen en je reserverig definitief

de team stel je zelf samen! Er spelen telkens

te maken. In het mailtje staat waar en hoe. Doe

twee teams van maximaal vijf personen tegen

je dat niet, dan vervalt je reservering en kunnen

elkaar, in één van twee arrangementen:

anderen weer op jouw starttijd inschrijven.

•

•

Gezinnen en jongerenteams: teams met één

Tien minuten voor je match begint, meld je je om

of meer deelnemers jonger dan 18 jaar.

je om te kleden en voor instructie. Iedereen wil

Volwassenteams: teams met alleen volwas-

op tijd starten dus kom niet te laat!!!

sen deelnemers (18+),.
Gezinnen en jongeren gebruiken met de lagere

Tips

eigen bijdrage iets lichtere wapens, de jongste

Voor deelnemers: kom op tijd en luister goed

speler bepaalt het arrangement.

naar de uitleg. Je krijgt een overall en masker
te leen. Sommige painballers vinden het fijn om

Hoe werkt het?

een extra trui aan te trekken: vooral de balletjes

Elk kwartier start een nieuwe match tussen twee

uit de volwassen wapens komen soms hard aan.

teams. Je meldt je team (of twee teams natuur-

Trek niet je mooiste kleren aan, vies word je

lijk!) je vanaf woensdag 19 april 13:00 uur aan via:

sowieso.

www.oranjeverenigingmaasland.nl/paintball

Voor de kijkers: rond de tent is een ‘spetterzone‘

Kies je arrangement (zie uitleg hierboven) en je

afgezet met lint. Je kunt naar de spelers kijken,

starttijd. Je ontvangt van ons een mailtje met

maar hou afstand. Er kunnen verfspetters door

bevestiging van de bijdrage voor jouw team of

het tentdoek vliegen. Blijf buiten de spetterzone!

Willem-Alexander is supporter van alle sporten en sporters. In Atlanta (Olympische Spelen,
1996) uitte hij zijn enthousiasme door mee te zingen met “Wat zijn die Yankees stil”.

Even serieus
We doen ons uiterste best om het veilig en leuk

of anderen in gevaar brengen, worden direct uit

te houden. Alle deelnemers nemen deel op eigen

het veld gehaald. Bij twijfels over leeftijd, nuch-

risico. Volwassen deelnemers tekenen daarvoor

terheid of andere zaken kunnen de begeleiders

een verklaring. Veiligheid staat voorop: volg de in-

je de toegang ontzeggen. Je reservering kan dan

structies van de begeleiders. Mensen die zichzelf

vervallen.

Ook hoste hij in korte broek mee met de hockeydames na hun overwinning. NRC Handelsblad
noemde het ‘een kroonprins onwaardig’. Zo’n 80% van Nederland was het daarmee oneens.
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Van 12:00 tot 15:00 uur

De hulpdiensten hebben voor veel mensen een

En leuk om te doen!

‘magische’ uitstraling. Deze Koningsdag ziet u

Naast de brandweeroefeningen is er meer te

hoe mooi het kan zijn om zélf in actie te komen,

doen voor volwassenen (en natuurlijk voor kinde-

en dat het misschien minder moeilijk is dan u

ren): De EHBO-vereniging staat op de markt met

denkt. U kunt zélf blusoefeningen doen, veilig in

korte demonstraties en introductieworkshops

een brandweerpak onder begeleiding van een

EHBO. Zo krijgt u wat mee van de basis van

ervaren brandweerman of -vrouw. Wie weet is de

EHBO en reanimatie. .

brandweer wel iets voor u!

Kortom: genoeg te zien, doen en beleven op de
Veiligheidsmarkt. Met om de ene hoek, op de

Leuk om naar te kijken!

Diepenburchstraat, het spektakel met de Ringrij-

De brandweer staat er ook met bluswagens en

ders (pagina 12) en om de andere hoek, richting

mooie demonstraties. En ook de politie en de

’s-Herenstraat en Oude Kerk, de Oranjemarkt en

dierenambulance staan er met echte voertuigen.

Ambachtenmarkt (pagina 9)!

In april 1999 ontmoette Willem-Alexander in Sevilla de Argentijnse econome en zakenvrouw
Máxima Zorreguieta. Al snel bleken de twee inderdaad een stel.

De Scouting Spectaculaire...
Van 11:00 tot 15:00 uur
Wie actie zoekt, kan zich deze Koningsdag in
Maasland vermaken. Op de Meester Postlaan,
pal naast Paintball Maasland, staat de scouting
klaar. Met een - nog geheime - spectaculaire
attractie. Wat we al wel mogen verklappen is dat
hier ook de cateringtent staat, zoals alleen de
Maaslandse scouting die kan neerzetten.

Jeu-des-boules klassieker
Van 12:00 tot 13:00 uur

De hulpdiensten staan op de Veiligheidsmarkt met

Het is een klassieker in Maasland: het jeu-des-

echte voertuigen. Daarom kán het gebeuren dat een

boules treffen op de Meester Postlaan. Ook dit

voertuig met bemanning wordt weggeroepen voor

jaar weer, voor de échte liefhebbers. Hopelijk

een spoedgeval...

met goed weer en in elk geval met prettig gezelschap!

Op 30 maart 2001 kondigde koningin Beatrix hun verloving aan. De reactie van Willem-Alexander op protesten over Máxima’s vader, noemde Máxima toen ‘een beetje dom’.
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Bud Holland BV
www.bud.nl
T (0174) 535 353

Welvreugd
Welvreugd
www.welvreugd.nl
T (010) 591 82 47

eufloze technieken

Spiegellassen

Leiding traceren

Bas van Buuren Substrates
Aan de basis van de groei
www.bvb-substrates.nl
T (0174) 53 54 55

Deborah DeZign
www.ddezign.nl
T 06 149 06 261

Studio: Langetaam 2
mdesignmaasland.nl
T (010) 592 49 62

Transparant Keukens
www.transparantkeukens.nl
T 06 28 045 248

Meer weten? Neem contact met ons op:
T: 010 5918247

E: info@welvreugd.nl

Djoy KinderDagVerblijf
www.kdv-djoy.nl
T (010) 592 22 23

E.J. van der Meer
Elektrotechniek BV
www.ejvandermeer.nl
T (010) 592 81 05

W: www.welvreugd.nl

Drukgroep Maasland & Ruygrok
Aartsdijkweg 2 , Maasdijk
www.drukgroepmaasland.nl
T (0174) 67 11 00

PC Maasland
’s-Herenstraat 2, Maasland
www.pcmaasland.com
T (010) 591 73 05

Bloemsierkunst Bloei
www. bloei-maasland.nl
T (010) 590 28 24

MeeGaa Substrates
www.meegaa.nl
T (010) 714 49 20

GROEN IS DE BASIS
www.senf.nl
T (010) 592 31 55

Bloemenveiling Flora Holland
Honselersdijk
www.wbe.nl
T (0174) 629 888

French Design
grafisch | video | online
www.frenchdesign.nl

Slot de Houvelaan 28A, Maasland
www.vanstenisnotarishuis.nl
T (010) 592 01 11

Diepenburchstraat 18b
www.martinzwaan.nl
M 06 21 82 52 47
T (010) 591 29 94

van Buuren Schilderwerken
vanbuurenschilderwerken.nl
T (010) 591 92 37
M 06 40 15 83 06

Maasland Schoonmaakdiensten
schoonmaakbedrijf-maasland.nl
T 06 53 67 10 76

Tekno B.V.
www.tekno.nl
T (0174) 535 458

Van Ruyven
woning- en projectstoffering
T 06 14 336 376

Janus Mobiele Mechanisatie
janusmobielemechanisatie.nl
T 06 30 04 01 88

promotionele en bedrijfskleding borduren en bedrukken
www.rewipromotions.nl

Retrovision
www.retrovision.nl
T 06 172 284 37

Vanaf 12 april: Veldesteijn 31!
www.frietsalon.nl
T (010) 592 21 11

Praktijk voor
kinderfysiotherapie Maasland
kinderfysiotherapiemaasland.nl
T 06 300 98 371

R.J. de Bruijn CV-installaties
www.renedebruijn.nl
T 06 53 31 67 22

2017

Doelstraat 17 | 3155 AG Maasland

De Groot Grondwerken
www.degrootgrondwerken.nl
T 06 51 81 85 37

Autobedrijf van der Voort BV
Het Ambacht 7
3155 AK Maasland
T (010) 591 13 99 / 591 10 94

Hoeve Bouwlust Maasland
www.hoeve-bouwlust.nl
T (010) 591 27 75

Loonbedrijf John van der Marel
Doelstraat 17, Maasland
T 06 51 08 40 48
Single Estate Coffee Roasters
www.SEcoffee.nl
T (0174) 535 303
Grondwerkbedrijf Westland B.V.
grondwerkbedrijfwestland.nl
T (010) 591 72 20

Verboon Maasland
www.verboonmaasland.nl
T (010) 592 20 22

Kluisweer 2b, Maasland
www.kinderopvang-dokus.nl
T (010) 599 09 01
M 06 31 94 20 54

De Pynas
’s-Herenstraat 21, Maasland
www.depynas.nl
T (010) 592 23 02

maasland

Blue 10
www.blue10.com
T (0174) 535 453

tel. 010 5914807

www. bohtlingk.nl

Böhtlingk architectuur
‘s Herenstraat 40, Maasland
www.bohtlingk.nl
T (010) 591 48 07

promotionele en bedrijfskleding
borduren en bedrukken
www.rewipromotions.nl

Huisman Scherming B.V.
www.huismanscherming.nl
Leehove 39, De Lier
T 06 30 96 64 37

BOUW & ONTWIKKELING

Van Mierlo
Bouw & Ontwikkeling
www.vmierlo.nl
T (0174) 522 300

Kerkplein 11, Maasland
www.trefpuntmaasland.nl
T (010) 591 34 16
promotionele en bedrijfskleding
borduren en bedrukken
www.rewipromotions.nl

ONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD
SIERBESTRATING

ANS VAN LEEUWEN
HOVENIERSBEDRIJF

Zuidbuurt 17 - 3141 EN Maassluis
Tel.: 010 - 592 00 90 E: hovleeuw@xs4all.nl

Machinefabriek &
Constructiebedrijf De Haven
www.dehavenbv.nl
T (010) 59 122 36

Van Leeuwen Hoveniersbedrijf
vanleeuwenhoveniersbedrijf.nl
T (010) 592 00 90

Het Ambacht 5, Maasland
www.autoschade-wildeboer.nl
T (010) 591 76 53

Glasdesign B.V.
www.glasdesign.nl
T (010) 24 77 22 20

Nico van Roon
Dakbedekking & Zinkwerken
Lisdodde 12, Maasland

Autobedrijf Korpershoek
www.ford-korpershoek.nl
T (010) 591 23 44

Bakkerij Gebr. van den Berg
De Vierde Hoeve 42, Maasdijk
www.bakkerijvdberg.nl
T (0174) 521 443

Auto- en motorrijschool
Leo Rombout
www.lrombout.nl
T (010) 592 23 58

Pannenkoekenboerderij ’t
Sonnetje
www.sonnetje.nl
T (010) 591 11 49

Liene & Co.
Liene & Co Conceptstore
www.liene-en-co.nl
T (010) 591 36 51

Maaslandse Harmonie
www.maaslandseharmonie.nl

Stichting Welzijn Midden-Delfland
www.swmd.nl
T (010) 591 80 52

Boutique Restaurant Bavette
www.bavette.nl
T (010) 590 01 14

Aannemersbedrijf
Groenewegen bv
www.groenewegenbouw.nl
T (010) 591 75 66
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Annelies Lapré
MASSEUSE

Kraanverhuur Boekestijn
www.boekestijn.nl
T (010) 591 6744

06 - 13 60 34 84
www.jelijfisjeleven.nl

Appvantage B.V.
www.appvantage.nl
T (010) 592 44 93

Dierenvakantieland Divoza
divoza-dierenvakantieland.nl
T (010) 591 33 13

Consillio
www.consillio.nl
T 06 22 47 81 87

Timmerbedrijf C. van der Ree
Facebook: Timmerbedrijf C van
der Ree
0630375011
T 0630375011

Buijnink Aannemingsbedrijf
www.buijnink.nl
T (010) 599 16 66

Trefzeker
www.trefzeker.nl
T (0174) 64 32 22

Loodgietersbedrijf Rodenrijs
Het Ambacht 8, Maasland
T (010) 591 45 56

Albert Heijn Maasland
Huis te Veldelaan 2, Maasland
T (010) 591 84 91
Synorga groep bv
www.synorga.nl
T (088) 796 67 42

Bij de Buurvrouw
Oostgaag 18a, Maasland
bijdebuurvrouwmaasland.nl
T (010) 590 49 45

Van der Kraan
accountants en adviseurs
www.vdkraan.nl
T (010) 59 20 466

Hoveniersbedrijf de Groot
hoveniersbedrijfdegroot.nl
T 06 51 81 85 37

Westgaag 34, Maasland
www.cinero.nl
T (010) 592 26 00

Warbout Rondvaarten en
sloepverhuur
www.vlietlander.nl
T (010) 592 44 94

BL EM-ART
bloemsierkunst | bruidsboeketten | rouwbloemwerk

Yvonne Olsthoorn

Senz Uitvaartbegeleiding
Kerkplein 6, Maasland
06 510 52 564
info@senz.nu

PMS kleuren:
Rood:
Geel/oranje:
Blauw:
Donkerrood:

Facebook: De Hofstede
Sportcafé Sjee René
Hofsingel 93, Maasland
T 06 24 72 28 70

Kerkweg 42, Maasland
www.twapenvanmaeslant.nl
T (010) 591 49 98

PMS 187 C
PMS 7411 C
PMS 301 C
PMS 1807 C

Euterpe
facebook.com/
HarmEuterpeMaasland

BLOEM-ART
Tijns 3, 3155 BX Maasland
Yvonne
Olsthoorn
T 010 591
43 65, M 06 54 96 32 89
E info@bloemart.nl, I www.bloemart.nl
www.bloemart.nl
T 06 54 96 32 89

Kroes Aannemingsbedrijf BV
www.kroes.org
T (010) 592 28 88
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Van 13:00 tot 15:30 uur (let op: gewijzigde tijd!)
Zin om op Koningsdag actief te zijn en je hart

verschillende afstanden de prijsuitreiking.

sneller te laten kloppen? In samenwerking met

Loop jij zelf niet mee? Kom dan langs de route de

de Oranjevereniging Maasland, organiseert hard-

deelnemers aanmoedigen!

loopvereniging Thof Running ook dit jaar weer de
Groene Oaseloop.

Afstanden:

1, 2, 6 en 10 kilometer

Deze trekpleister voor geoefende lopers uit de

Starttijden:

13:00 uur 1 km: jeugd t/m 9 jaar

hele regio is óók voor minder geoefende lopers

		

13:15 uur 2 km: jeugd: 10 t/m 14 jaar

een aanrader! Het maakt niet uit hoe zacht of

		

13:45 uur 6 km en 10 km

hard je loopt, hoe jong of oud je bent. Iedereen

Inschrijfgeld: 1 km & 2 km: € 2,-

kan meedoen!

		

De jeugd start met een rondje van 1 of 2 km en

Inschrijven: Sporthal De Hofstede (Hofsingel

onder aanmoediging van het publiek. Ouders

93) vanaf 11:15 uur tot een half uur voor de start.

mogen uiteraard meelopen met de kleintjes.

(Douche- en kleedruimte aanwezig.)

Daarna lopen de 15-plussers hun 6 of 10 km

Start/Finish: Doelstraat ter hoogte van Grofa

tijdens een mooie ronde in en om Maasland.

shop/’t Trefpunt.

6 km & 10 km: € 5,-

Aquadraat zorg voor verfrissing, bij de finish
bieden groenteboer John Thebes/Grofa shop en

Een deel van de opbrengst van de Groene Oase-

Albert Heijn fruit aan.

loop gaat dit jaar naar DREAM4KIDS:

Elke deelnemer verdient bovendien een mooie

Een nieuwe kans voor kinderen met een trauma.

medaille. Na afloop is er bij de finish voor de

www.dream4kids.nl

Op 02-02-2002 trouwde Willem-Alexander met Máxima, in aanwezigheid van prins Claus. Het
paar kreeg drie dochters: Catharina-Amalia (2003), Alexia (2005) en Ariane (2007).

Van 14:00 tot 16:30 uur

27

De fietspuzzeltocht staat in het teken van de

Inschrijven: Slot de Houvelaan tot 14:30 uur

berenklauw. Hoewel het nog vroeg in het jaar is

Tijd:

Starten van 14:00 tot 14:45 uur

voor deze mooie en zeer gevaarlijke plant, dagen

Kosten:

€ 2,50 voor volwassenen

we de deelnemers uit om deze op de foto te

		

€ 1,50 voor kinderen

zetten.
U kunt zich inschrijven voor de puzzelroute met
vragen op de Slot de Houvelaan ter hoogte van de
Theatherkassa. In iets meer dan een uur kunt u
de vragen al fietsend oplossen, terwijl u geniet
van het polderlandschap en de Maaslandse
natuur. Onderweg zorgt de Oranjevereniging voor
een versnapering. Voor de oplettende puzzelaar
wacht bij aankomst een medaille.

De antwoorden en uitslag van de puzzel worden
op de website van de Oranjevereniging Maasland
gezet, de prijswinnaars worden tevens per e-mail
op de hoogte gebracht.

Amalia is onze eerste ‘Prinses van Oranje’: als eerste in lijn voor troonopvolging. Ze wordt
daarom ook wel ‘kroonprinses’ genoemd, al bestaat die titel hier officieel (nog) niet.
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Vanaf 15:00 uur (Pynas open vanaf 13:00 uur)

Het Pynasplein heeft een lange traditie in het
afsluiten van Koningsdag, met de DJ’s van ReLight, de Wannabiezz, Spek & Boogaard en vele
andere lekkere acts. Elk jaar net even anders en
elk jaar weer even gezellig.

Binnenkort maakt Horeca Maasland het officiële
programma bekend. Eén ding is zeker: het plein
staat straks weer vol en het dak gaat eraf! Op
een plein, in de open lucht. Dat kan alleen in
Maasland.

Na precies 33 jaar deed Beatrix op 30 april 2013 afstand van de troon en werd Willem-Alexander koning. Van 1891 tot 2013 vierde Nederland ‘Koninginnedag’, 65 jaar lang op 30 april.
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Donderdag 27 april 2017
Op de verjaardag van Koning Willem-Alexander,
Koningin Maximá en Prinses van Oranje Amalia
(en officeel alléén op hun verjaardag) voeren we
de Nederlandse vlag mét oranje wimpel, van
zonsopkomst tot zonsondergang.

Woensdag 4 mei 2017
Met Dodenherdenking voeren we de Nederlandse
vlag halfstok. Officieel beslaat Dodenherdenking
alléén de avond van 4 mei, dus gaat de vlag
halfstok van 18:00 uur tot zonsondergang.

Donderdag 5 mei 2017
Op Bevrijdingsdag voeren we de Nederlandse
vlag de hele dag in de top, van zonsopkomst tot
zonsondergang. Officeel helaas zonder oranje
wimpel...

Koningsdag viel voortaan op 27 april. De nieuwe koning wil kinderen meer laten bewegen.
Daarom vieren we Koningsdag met de Koningsspelen en Kinderspelen.

20
17
2016

Van 19:30 tot 20:10 uur
Op 4 mei herdenken we alle

of nog steeds betrokken is. In

19:30 uur Klokken luiden

mensen die hun leven hebben

Maasland herdenken we met

19:30 uur Verzamelen bij het

gegeven voor de vrijheid van

jong en oud oorlogsslachtoffers

oorlogsmonument

anderen. Tijdens de Tweede

bij het monument tegenover de

aan de Hofsingel

Wereldoorlog én andere oorlo-

Singelhof. Hiernaast vindt u het

19:58 uur Taptoe

gen, gewapende conflicten en

programma. Aansluitend bent u

20:00 uur Twee minuten stilte

vredesoperaties waarbij Ne-

van harte welkom voor koffie bij

20:02 uur Kranslegging

derland betrokken is geweest

de Singelhof.

20:10 uur Koffie Singelhof

Van 19:30 tot 21:45 uur

Bevrijdingsconcert/samenzang

Op vrijdag 5 mei vindt in de

Reinier Kroos en dirigent Alan

noodzakelijk. Dat doet u per

Oude Kerk te Maasland een

Gibson.

e-mail via:

muzikale bijeenkomst plaats

U bent vanaf 18:45 uur welkom

5mei@bvb-substrates.nl

ter ere van Bevrijdingsdag 2017.

voor een kopje koffie of thee,

Zing mee, luister en geniet

aanvang is 19:30 uur.

Graag tot 5 mei in de Oude

van melodieën uit vervlogen

Komt u ook? De toegang is

Kerk!

tijden. Met medewerking van

gratis. Vanwege het beperkte

Brassband Rijnmond, organist

aantal plaatsen is reserveren
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