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De Oranjevereniging Maasland organiseert elk

Druk

Koppelaar Mixmedia

jaar de viering van Koningsdag in het dorp. Dat

Oplage

2.800 exemplaren, huis-aan-huis

doen we in samenwerking met bedrijven en

in Maasland

organisaties, met de gemeente en sponsoren.

Susanne van Buuren, Alde Feanen,

Voor heel Maasland, maar natuurlijk vooral voor

GeertFotografeert.nl, Jay Koek,

én met steun van onze leden. Voor 12,50 euro per

Patrick Nijhuis, Mike Poodt,

jaar steunt u de organisatie en ontwikkeling van

Patrick Nijhuis, Withagen

Koningsdag in Maasland. Meldt u zich aan via

attractieverhuur, Oranjevereniging

www.oranjeverenigingmaasland.nl

Fotografie

Maasland e.a.

Bestuur

Jeffrey Mosterd (voorzitter)
Jan Lamein (penningmeester)
Brenda van Dael (secretaris)
Marian Lamein
Ruud Schuurman
Maarten de Vries

27 april 2018, alweer het vijfde jaar dat we Ko-

Ik ben er van overtuigd dat het bestuur zijn

ningsdag vieren. Koningsdag staat in het teken

huiswerk uitstekend heeft gedaan. Het wordt

van saamhorigheid. Nederland kleurt oranje en

genieten dit jaar!

we doen massaal leuke dingen. Maasland blijft
daarbij natuurlijk niet achter. Saamhorigheid is
een vanzelfsprekendheid in dit Midden-Delflandse
dorp en dit is één van de momenten waarop dat
fantastisch uit de verf komt. De leden en sponsoren van de Oranjevereniging maken dit mede
mogelijk. Maar het zijn de enthousiaste vrijwil
ligers van de Oranjevereniging die onmisbaar zijn
voor dit jaarlijkse succes.

Even terug in de tijd, want het was september
2017 dat de Oranjevereniging begon met vergaderen. De koppen werden bij elkaar gestoken om
Koningsdag 2018 weer nét wat leuker te maken

Vrijwilligers, hartelijk bedankt voor jullie tomelo-

dan de editie van 2017. In december ging een deel

ze inzet. En inwoners van Maasland: geniet van

van het bestuur langs op de basisscholen van

een fantastische editie van Koningsdag!

Maasland. Slim, want wie weet er nou het beste
hoe je van Koningsdag een geslaagd feest kan

Arnoud Rodenburg

maken? Juist, de schoolkinderen zelf!

Burgemeester Midden-Delfland

2018

Donderdagavond

Vrijdagmiddag

Slot de Houvelaan/Pynasplein

’s-Herenstraat, Slot de Houvelaan

19:00 uur (start)

10:00 - 16:00 uur

Koninklijke optocht

Oranjemarkt, foodcourt
& live muziek

Vrijdagochtend

10:00 - 16:00 uur

Escaperoom (v.a. 8 jaar)

’s-Herenstraat, Slot de Houvelaan

11:30 - 15:00 uur

Veiligheidsmarkt

8:45 - 8:55 uur

Klokgelui

14:00 - 16:30 uur

Fietspuzzeltocht

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, foodcourt

10:00 - 16:00 uur

Inschrijven tot 14:30 uur

12:00 - 16:00 uur

Ponyrijden

& live muziek

Meester Postlaan, Pastoor Riswickdreef

Escaperoom (v.a. 8 jaar)

11:30 - 15:00 uur

Maasland Lasergame
(v.a. 8 jaar)

Meester Postlaan, Kluisweer

11:30 - 15:00 uur

Sweeper (v.a. 7 jaar)

9:50 - 11:30 uur

12:00 - 13:00 uur

Jeu des boules

Kinderspelen 3.0 en
huifkar (4 t/m 12 jaar)

11:30 - 15:00 uur

11:30 - 15:00 uur

Maasland Lasergame

Burgemeester van der Lelykade, Doelstraat

(v.a. 8 jaar)

13:00 - 16:00 uur

Kinderrommelmarkt

Sweeper (v.a. 7 jaar)

13:00 - 15:30 uur

Groene Oaseloop

Singelhof
10:00 - 12:00 uur

Pynasplein
Oranjeochtend

16:00 - 21:00 uur

Updates en nieuws: www.oranjeverenigingmaasland.nl

Feest met de Wannebiezz!

/oranjeverenigingmaasland

Het is misschien wel mijn favoriete jaarlijkse

en in de middag is er aan de overkant, op de

puzzel: het nieuwe programma voor Koningsdag.

Burgemeester van der Lelykade, de vertrouwde

Het Oranjeteam zoekt een fijne combinatie van

kinderrommelmarkt. Nieuw zijn foodcourt voor

mooie tradities en nieuwe attracties voor jong en

het oude gemeentehuis en de escaperoom, vlak

oud.

om de hoek op de Slot de Houvelaan.

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben ons weer

De avond vooraf hebben we een oude bekende

goed geholpen. Zij vroegen om spektakel en dat

in een nieuw jasje: de koninklijke optocht: een

is er: tijdens de kinderspelen starten — speciaal

gezellige tocht door Maasland met koninklijk

voor hen — de lasergame en de Sweeper. En na

verklede kinderen. En ouders die dat willen...

de kinderspelen gaan die twee attracties open

Natuurlijk is er ook voor de bewoners van de

voor iedereen. Ook de Veiligheidsmarkt is dit jaar

Singelhof een mooi programma en komen we

vernieuwd en uitgebreid. Er is nóg meer te zien

graag toosten op de verjaardag van de koning.

en te beleven voor het hele gezin.

Wij hebben ons best gedaan om weer een goed

In het centrum komt u oude bekenden tegen. Op

gevuld en afwisselend programma voor alle

de Oranjemarkt hebben we weer live muziek

Maaslanders neer te zetten.

Ik wil graag onze Vrienden van, leden en vrijwilligers van harte bedanken voor hun bijdrage
aan het mooie programma van 2018 en hoop er
samen met u van te mogen genieten.

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

Slot de Houvelaan
10:00 - 16:00 uur

Escaperoom » pag. 18

Singelhof » pag. 11
10:00 - 12:00 uur

Oranjeochtend

Kerkplein

10:00 - 18:00 uur

Trefpunt open, mét terras

’s-Herenstraat/Slot de Houvelaan

10:00 - 16:00 uur

Oranjemarkt, foodcourt
& live muziek » pag. 16

11:30 - 15:00 uur

Veiligheidsmarkt » pag. 18

Meester Postlaan (grasvelden)

11:30 - 15:00 uur

Maasland Lasergame » pag. 14

11:30 - 15:00 uur

Sweeper Wipe-Out » pag. 19

Meester Postlaan (schoolpleinen) » pag. 10

9:50 - 11:30 uur

Kinderspelen 3.0 en huifkar

2018

Donderdagavond om 19:00 uur (verzamelen om 18:45 uur)

Als om 9:00 uur de klokken hebben geluid,
beginnen we Koningsdag traditiegetrouw met het
Maaslands Ontbijtje (zie hiernaast), de aubade
en de ballonnenwedstrijd voor de kinderen tot en
met groep 8. Daarna barsten de kinderspelen los
en is de Oranjemarkt ouderwets gezellig!

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

Of je nu los gaat op de Kinderspelen of op de

Vanaf 9:00 uur traditiegetrouw voor het oude

Oranjemarkt. Of je nu gaat hardlopen, fietsen of

gemeentehuis, met dit jaar nog meer lekkers van

allebei. Of je nou de hele dag achter je kinderen

Albert Heijn Maasland. Met daarna natuurlijk de

aan rent of rustig geniet van het sfeertje en het

aubade en de ballonnenwedstrijd. Het gezelligste

weer. Je begint Koningsdag met een goed ontbijt.

begin van je dag in Maasland en omstreken.

2018

Koningsdag gaat om gezelligheid en bewegen.

ken, ringwerpen en spijkerpoepen met je beste

Koning Willem-Alexander houdt van sport en

vriendjes en vriendinnetjes. En kijken hoeveel

vindt het heel belangrijk dat iedereen beweegt.

geluk je hebt bij de grabbelton.

Dus doe lekker mee!

Groep 3 en 4
Ben jij de beste zakloper van Maasland? Hoe
goed kun je balgooien? Ben jij klaar voor het
doelschietbord? Kijk rustig naar het gat waar de
bal in moet en schieten maar! En daarna kun je
hoefijzer gooien. Heel voorzichtig natuurlijk.

Groep 5 en 6
Zit je in groep 5 of 6, dan heb je een ochtend
vól actie! Lekker knallen met kokervoetbal, of

Groep 1 en 2

juist héél beheerst met de bibberspiraal. Test

Test je motorische vaardigheden, je snelheid en

je reflexen tijdens het kippenvangen en show je

natuurlijk je lolbroek. Je kunt lekker vlagste-

skills met de gatenkaas!

De kaarten worden verspreid via de Maaslandse basisscholen. Zit je niet in Maasland op school?
Je kunt op Koningsdag gewoon een kaart bij de Kinderspelen halen als je mee wil doen.

Want daar staat het Maaslandse duo Ann en
Denn. Hun warme, ontspannen stemgeluid
neemt u mee langs verschillende herkenbare
nummers uit verschillende perioden. Natuurlijk

Groep 7 en 8

wordt er goed voor u gezorgd: er staan koffie

Dit is jullie feestje! Een paar van jullie ideeën

met oranjegebak, jus d’orange of - voor de échte

staan bij de andere groepen, maar de coolste

liefhebber - oranjebitter voor u klaar. Wij komen

staan klaar voor jullie!!! Als je opwarmt met een

graag met u toosten op de verjaardag van onze

rondje spijkerbroekhangen, ben je helemaal

koning!

klaar voor een ochtend vól actie! Ga met de

De Oranjeochtend duurt van 10:00 tot ongeveer

schietvereniging oefenen als schutter.

12:00 uur en wordt verzorgd door Stichting
Welzijn Midden-Delfland (SWMD). De zaal gaat

Dat kun je goed gebruiken, want daarna kun je

open om 9:30 uur.

lasergamen! Maasland Lasergame is tot 11:30 uur
helemaal voor jullie alleen. En met de lasergame
ben je lekker opgewarmd voor de Sweeper, die
óók tot 11:30 uur alléén voor groepen 7 en 8 is.
Jullie vroegen erom, dus jullie krijgen het!

Maasland Lasergame vind je op pagina 14, de
Sweeper Wipe-Out op pagina 19!

Elke ingevulde kaart is goed voor een leuk
prijsje aan het einde van de Kinderspelen!
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’s-Herenstraat/Slot de Houvelaan

10:00 - 16:00 uur

Oranjemarkt, foodcourt
& live muziek » pag. 16

10:00 - 16:00 uur

Escaperoom » pag. 18

11:30 - 15:00 uur

Veiligheidsmarkt » pag. 21

14:00 - 16:00 uur

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

Pynasplein » pag. 33

16:00 - 21:00 uur

Feest met de Wannebiezz!

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

Jeu des boules

12:00 - 16:00 uur

Ponyrijden (locatie volgt online)

Doelstraat » pag. 31

13:00 - 15:30 uur

Groene Oaseloop

Burg. Van der Lelykade » pag. 17

13:00 - 16:00 uur

Kinderrommelmarkt

Meester Postlaan (grasvelden)

11:30 - 15:00 uur

Maasland Lasergame » pag. 14

11:30 - 15:00 uur

Sweeper Wipe-Out » pag. 19
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Van 9:50 tot 11:30 uur voor groepen 7 & 8, van 11:30 tot 15:00 uur voor iedereen

MISSIE: Team match

MISSIE: Capture the flag

Team match is ideaal om mee te beginnen: je

Een superspannend spel waarbij twee teams

leert het terrein en de materialen kennen.

strijden om de vlag van de ander. Zorg met je

Twee teams strijden tegen elkaar. Schakel zoveel

eigen team dat je de vlag weer levend in je eigen

mogelijk tegenstanders uit en overleef zolang

basis weet te krijgen!

mogelijk, met zoveel mogelijk leden van je team.

De adrenaline giert door je lichaam. Kan jouw

Pas op: friendly fire button is off, je kan je eigen

team de balans vinden tussen verdediging en

team dus ook afschieten! Wanneer je af bent kan

aanval? Kun je de vlaggenloper beschermen

je nieuwe levens halen, maar dit kost je team wel

tegen de vijand en tegelijk je eigen basis be-

punten... Probeer met jouw team zoveel mogelijk

schermen?

punten te scoren! Soms lijkt tien minuten heel

Echt teamwork voor echte doorzetters en

lang te duren…

spanningzoekers.

Voor wie het niet kent: met lasergame spelen twee
teams missies tegen elkaar. Elke speler krijgt een
laserwapen en een bodypack dat laserstralen kan
opvangen. Als je bodypack een laserstraal opvangt,
ben je geraakt en ben je af. Je kunt dan niet meer
verder spelen. Het is dus veilig en het doet geen
pijn. De missies zijn spannend en intensief. Als je
game er op zit, wil je maar één ding: nog een keer!

MISSIE: Verover & verdedig

INFO

Elk team krijgt een strategische locatie binnen

Maasland Lasergame is tot 11:30 uur

het speelgebied om veilig te stellen en vast te

onderdeel van de Kinderspelen,

houden tot de hoofdmacht arriveert. Natuurlijk

speciaal voor groep 7 en 8, en daarna

is de tegenstander van plan om die locatie in te

gratis voor iedereen van 7 jaar en ouder.

nemen. Een hevige strijd volgt. Wie heeft aan het

Aanmelden is niet nodig. Het is wel zo leuk

einde van het spel de locatie veroverd?

een groep vrienden mee te nemen om

Wie slaagt er in om de hoofdmacht levend te

te spelen. Elk kwartier start een nieuwe

laten arriveren? Wees dapper en houd vast!

missie, je kiest zelf welke missie je speelt.

Maasland Lasergame is de hele dag gratis
voor iedereen, mede dankzij Maasland
Schoonmaakdiensten.
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Van 10:00 tot 16:00 uur

De Oranjemarkt is dé plek om rond te struinen,

Foodcourt

de hele dag of onderweg van de ene attractie

Voor het oude gemeentehuis staat een foodcourt

naar de andere.

met heerlijke hapjes. Vers bereid, vlak voor je
neus. Om je vingers bij af te likken. De ideale
plek om bij te praten of bij te komen, met de
escaperoom en de Veiligheidsmarkt om de hoek.

Oranjemarkt
Op de markt kom je niet alleen je buren tegen,
maar ook ondernemers en verenigingen uit de
buurt. Van ambachtelijke producten tot sportieve
gezelligheid, met een zonnetje erbij kom je alleen
hier al de dag wel door.

Van 13:00 tot 16:00 uur

Live muziek op de vlonder

Of je nou van je oude speelgoed af wil, of juist op

Van lokaal talent tot bekende acts uit de regio.

zoek bent naar iets leuks: op de rommelmarkt

De vlonder is terug van weggeweest en beter

kun je je hart ophalen. Je hebt dus nog een paar

gevuld dan ooit. Geniet van talentvolle zangers en

weken om te kijken wat je te koop zet.

zangeressen, chille beats van onze DJ en - het is

Het aantal plaatsen is beperkt, dus vergeet niet je

ons gelukt - nog één keer Spek & Boogerd.

vooraf aan te melden bij onze marktmeester!
De marktmeester deelt de markt in; wie het eerst

De Oranjemarkt, foodcourt en muziek duren tot

komt, wie het eerst maalt!

een uur of vier, daarna feesten we verder op het

Deelname is gratis, we vragen van tevoren wel

Pynasplein. Zie pagina 33.

een borg van 5 euro. Iedereen die zijn plekje aan
het einde netjes achter laat, krijgt die borg weer
netjes terug.

Aanmelden doe je per mail, via
markt@oranjeverenigingmaasland.nl
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Van 10:00 tot 16:00 uur

Wie wel eens een escaperoom heeft gedaan,

Er start elke dertig minuten een nieuwe groep

weet dat het makkelijker lijkt dan het is. De

van maximaal acht mensen. Wil je ook? Meld je

tijd gaat lopen als de deur zich sluit. De code

bij het commandocentrum aan het begin van de

kraak je niet zomaar. Terwijl je allerlei puzzels

Slot de Houvelaan, naast de foodcourt.

oplost, moet je ook nog bedenken wat je met die
oplossingen moet doen. Blijven jij en je vrienden

De escaperoom is voor iedereen vanaf 8 jaar. Je

rustig, blijven jullie samenwerken? Dan red je het

kunt gratis meedoen, mede dankzij de steun van

misschien. Net.

Tafelronde 149.

Van 9:50 tot 11:30 uur voor groepen 7 & 8, van 11:30 tot 15:00 uur voor iedereen

Zorg dat je uitgerust bent, eet genoeg bij het

De Sweeper is tot 11:30 uur onderdeel van de

ontbijt en warm goed op! Je kunt de hele middag

Kinderspelen voor groep 7 en 8 en daarna gratis

spelen en oefenen op de Meester Postlaan.

voor iedereen vanaf 7 jaar, dankzij WBE Westland.
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Van 12:00 tot 13:00 uur

Op de Meester Postlaan, tussen de actie van de
Sweeper en de lasergame vinden we een oase
van... gezelligheid. Echt rustig is de jaarlijkse
jeu des boules-treffer natuurlijk niet, wel heel
gezellig. We rekenen op prachtig weer en een
bijpassende sfeer voor een heerlijk begin van de
middag van Koningsdag 2018. Speelt u mee?

Noteer de letters uit de oranje vakjes en vorm met die letters een woord dat met Koningsdag heeft te
maken. Beantwoord de afrondingsvraag onderaan. Mail uw oplossingen naar ons of geef ze op Koningsdag aan ons op papier. De winnaar wint een heerlijke taart. (De grijze vakjes zijn spaties tussen woorden.)

De afrondingsvraag: Hoeveel (betalende) leden steunen dit jaar Koningsdag in Maasland?

Van 11:30 tot 15:00 uur

Je vindt dit jaar nóg meer hulpdiensten en
bedrijven op de Veiligheidsmarkt. Van politie,
ambulance en brandweer tot EHBO’ers met een
lotuspatiënt! Van specialisten in bergingen en
milieutechniek tot specialisten van de dieren
ambulance.

Volg een introductiecursus EHBO, kijk of de
vrijwillige brandweer misschien iets voor je is, of
geniet gewoon van de spectaculaire voertuigen
en verhalen.

Een aanrader voor jong en oud, op een steenworp
afstand van de escaperoom en de extra leuke
Oranjemarkt.

Sommige voertuigen zijn in actieve dienst en
kunnen voor spoedgevallen worden weggeroepen.
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Maasland Schoonmaakdiensten
schoonmaakbedrijf-maasland.nl
T 06 53 67 10 76
Bas van Buuren Substrates
Aan de basis van de groei
www.bvb-substrates.nl
T (0174) 53 54 55

Doe jij mee met de auto tafel
tourtocht? Kijk op www.rt149.nl

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

Oude Veiling 4, Maasland
www.vandijkmaasland.nl
T (010) 599 18 18
E info@vdijk.nl

Albert Heijn Maasland
Huis te Veldelaan 2, Maasland
T (010) 591 84 91

GROEN IS DE BASIS
Bloemenveiling Flora Holland
Honselersdijk
www.wbe.nl
T (0174) 629 888

www.middendelfland.nl

www.senf.nl
T (010) 592 31 55

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

Rabobank Westland
Particulieren: (0174) 215 215
Bedrijven: (0174) 215 000

Ruim 1.500 m2 tuinmeubelen
Honderdland 302, Maasdijk
www.persoon.nl

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

Synorga groep bv
www.synorga.nl
T (088) 796 67 42

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

Veldesteijn 31, Maasland
www.frietsalon.nl
T (010) 592 21 11

www.skeltertekoop.nl
E info@skeltertekoop.nl
T 06 128 260 32

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

Bud Holland BV
www.bud.nl
T (0174) 535 353

Van Ruyven
woning- en projectstoffering
T 06 14 336 376

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

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

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

R.J. de Bruijn CV-installaties
www.renedebruijn.nl
T 06 53 31 67 22
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Liene & Co.
Liene & Co Conceptstore
www.liene-en-co.nl
T (010) 591 36 51
De Groot Grondwerken
www.degrootgrondwerken.nl
T 06 51 81 85 37

Doelstraat 17 | 3155 AG Maasland

Loonbedrijf John van der Marel
Doelstraat 17, Maasland
T 06 51 08 40 48

Grondwerkbedrijf Westland B.V.
grondwerkbedrijfwestland.nl
T (010) 591 72 20
Autobedrijf van der Voort BV
Het Ambacht 7
3155 AK Maasland
T (010) 591 13 99 / 591 10 94

Studio: Langetaam 2
mdesignmaasland.nl
T (010) 592 49 62
Huisman Scherming B.V.
www.huismanscherming.nl
Leehove 39, De Lier
T 06 30 96 64 37

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

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

maasland

tel. 010 5914807

BOUW & ONTWIKKELING

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

www. bohtlingk.nl

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

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

promotionele en bedrijfskleding
borduren en bedrukken
www.rewipromotions.nl

Kerkplein 11, Maasland
www.trefpuntmaasland.nl
T (010) 591 34 16

(010) 5
AUTOSCHADE-WILDE

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

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

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

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

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

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

(010) 591 76 53

(010) 591 76 53

AUTOSCHADE-WILDEBOER.NL

AUTOSCHADE-WILDEBOER.NL

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

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

Auto- en motorrijschool
Leo Rombout
www.lrombout.nl
T (010) 592 23 58
Bloemsierkunst Bloei
www. bloei-maasland.nl
T (010) 590 28 24

Nico van Roon
Dakbedekking & Zinkwerken
Lisdodde 12, Maasland

Deborah DeZign
www.ddezign.nl
T 06 149 06 261
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Slimme web oplossingen
T (010) 76 100 25
contact@qdentity.nl
Praktijk voor
kinderfysiotherapie Maasland
kinderfysiotherapiemaasland.nl
T 06 300 98 371

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

HuurMaat Vlaardingen
Edisonstraat 12, Vlaardingen
T (010) 435 44 24

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

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

DE WERVE ADVIES
J.L.M. Ammerlaan
Tel.: 06-51492450 | E-mail: krwre@kabelfoon.nl

Van der Kraan
accountants en adviseurs
www.vdkraan.nl
T (010) 59 20 466
Dierenvakantieland Divoza
divoza-dierenvakantieland.nl
T (010) 591 33 13

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

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

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

Zomerdijk 10, Maassluis
T (010) 434 12 20
E info@nooteboomtours.nl
www.nooteboomtours.nl

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

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

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

Westgaag 34, Maasland
www.cinero.nl
T (010) 592 26 00
Single Estate Coffee Roasters
www.SEcoffee.nl
T (0174) 535 303

Janus Mobiele Mechanisatie
janusmobielemechanisatie.nl
T 06 30 04 01 88
Kerkweg 42, Maasland
www.twapenvanmaeslant.nl
T (010) 591 49 98

promotionele en bedrijfskleding borduren en bedrukken
www.rewipromotions.nl

Facebook: De Hofstede
Sportcafé Sjee René
Hofsingel 93, Maasland
T 06 24 72 28 70
PMS 187 C
PMS 7411 C
PMS 301 C
PMS 1807 C

Marcel Oostveen
FotograFische
dienstverlening
Annelies Lapré

• Kort
• K r achtig
• E ffe ct ie f

MASSEUSE

Marcel Oostveen
T 06 43 82 18 15
06 13 60 34 84
T an
06n13
60@34
84 a s s a g e - we s t l a n d . n linfo@eyecatchingfotografie.nl
eli es
s t oelm
www.stoelmassage-westland.nl
www.eyecatchingfotografie.nl
ww w. s t oelm as s a g e - we s t l a n d . n l
An n elies L a pré

Retrovision
www.retrovision.nl
T 06 172 284 37

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

06 - 4382 1815
06 - 13 60 34 84
info@eyecatchingfotografie.nl
www.jelijfisjeleven.nl
www.eyecatchingfotografie.nl

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

2018

Spo
rtc
en

Studio Kookgaag
Westgaag 8D, Maasland
www.studiokookgaag.nl
T 06 42 50 90 25

vanDaalenhoutbouw.nl
Van Daalen Houtbouw
Doelstraat 62, Maasland
www.vandaalenhoutbouw.nl
T 06 12 43 38 53

Westgaag 10, Maasland
www.mosterdmaasland.nl
T (010) 591 04 05

Aartsdijkweg 2 , Maasdijk
www.k-mm.nl
T (0174) 67 11 00

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

m
tru

life

Onbeperkt sporten voor het
hele gezin, al vanaf 3 jaar.
Altijd 2 gratis proefweken!
www.sportcentrumlife.nl

Langetaam 15a, Maasland
www.kdv-djoy.nl
T (010) 592 22 23

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

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

Zuidbuurt 5, Maassluis
www.karperhoeve.nl
T (010) 5911454/5928735
E info@karperhoeve.nl

Kroes Aannemingsbedrijf BV
www.kroes.org
T (010) 592 28 88

MART Fotografie & Design
www.martfotografiedesign.nl
T 06 12 58 40 40
Aloysius School
Meester Postlaan 5, Maasland
www.aloysiusschoolmaasland.nl
T (010) 591 71 16

Susanne van Buuren
susanne-photography.com

/HarmonieverenigingMasalant
www.masalant.nl

Daltonschool De Schutse
Meester Postlaan 1, Maasland
www.daltonschooldeschutse.nl
T (010) 591 88 57
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Van 14:00 tot 16:30 uur

Inschrijven: Tot 14:30 uur aan de Slot de
Houvelaan

Tijd:

Starten van 14:00 tot 14:45 uur

Kosten:

€ 2,50 voor volwassenen

		

€ 1,50 voor kinderen

De Maaslandste foto staat volgend jaar in dit

van het Pynasplein. Even een uurtje er tussenuit

boekje en natuurlijk online. De maker verdient

om de puzzel op te lossen, terwijl je geniet van

een prijs en elke deelnemer krijgt in elk geval

het landschap en de Maaslandse natuur.

een lekkere versnapering tussendoor en een

De antwoorden en uitslag vind je later op onze

medaille aan het einde van de rit.

site, we nemen via e-mail contact op met de

Schrijf je in op de Slot de Houvelaan ter hoogte

winnaars.

Van 13:00 tot 15:30 uur

De trekpleister voor geoefende lopers uit de

Afstanden:

regio is óók een aanrader voor minder geoefende

Starttijden: 13:00 uur 1 km jeugd t/m 8 jaar

lopers! Het maakt niet uit hoe zacht of hard

		

13:15 uur 2 km jeugd 9 t/m 14 jaar

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

		

13:45 uur 6 km en 10 km

meedoen!

& 2 km: € 2,50
1 km
Inschrijfgeld:
Inschrijfgeld:
1 km
& 2 km: € 2,50 5,:€

1, 2, 6 en 10 kilometer

6 km & 10 km
		
r 1 en 2 km
d voo
LET OP: Het6 insc
		
km hrij
& 10fgel
km:
€ 5,kje!
boe
te
klopt niet in het gedruk

Inschrijven: Vanaf 11:15 uur tot een half uur voor
de start in Sporthal De Hofstede
(Hofsingel 93) .
Er is tot 16:00 uur gelegenheid om
gebruik te maken van de doucheen kleedruimte in De Hofstede.
De jeugd start met de 1 of 2 km, natuurlijk mogen

Start/Finish: Doelstraat ter hoogte van Grofa

de ouders mee met de kleintjes. Daarna maken

shop/’t Trefpunt.

de lopers vanaf 15 jaar een mooie ronde van 6 of

Het goede doel van de Groene Oaseloop is dit

10 km in en om Maasland. Aquadraat zorgt voor

jaar Stichting ForMe. Deze stichting organiseert

verfrissing en bij de finish bieden Grofa Shop

spelmiddagen en logeerweekenden voor kinde-

van groenteboer John Thebes én Albert Heijn

ren met een verstandelijke en/of lichamelijke

Maasland fruit aan. Elke deelnemer verdient

beperking: www.stichtingforme.nl

een mooie medaille en bij de finish is voor de
verschillende afstanden de prijsuitreiking. Loop
jij zelf niet mee? Kom dan langs de route de
deelnemers aanmoedigen!

2018

Deze kleurplaat vind je ook op onze website: www.oranjeverenigingmaasland.nl

Vanaf 16:00 uur

Een plein vol gezelligheid, als het éven kan met

weer van de partij. De oude kermisklanten die

een lekker zonnetje erbij. We hoeven het eigenlijk

precies weten hoe het dak eraf moet. Ook als dat

niet uit te leggen. En dit jaar zijn de Wannebiezz

er niet op zit.

Het feest op het Pynasplein wordt traditiegetrouw

een bakkie en gebakkie, het feest op het Pynas-

georganiseerd door De Pynas, Rewi Promotions en

plein start om 16:00 uur en om 17:15 uur gaan de

’t Trefpunt. ’t Trefpunt is ’s ochtends al open voor

Wannebiezz lozz!
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Vrijdag 27 april 2018
We voeren de Nederlandse vlag mét oranje wimpel op de
verjaardag van Koning Willem-Alexander, Koningin Maximá en
Prinses van Oranje Amalia, van zonsopkomst tot zonsondergang.

Vrijdag 4 mei 2018
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.

Zaterdag 5 mei 2018
Op Bevrijdingsdag voeren we de Nederlandse vlag de hele dag
in de top, van zonsopkomst tot zonsondergang. Officeel zonder
oranje wimpel...

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

Vanwege de verbouwing van de Oude Kerk, is er dit jaar geen programmering op 5 mei.

