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Halloween blijkt steeds populairder in 
Nederland, niet alleen bij volwassenen, maar 
ook bij kinderen. Vaak weet met niet eens de 

betekenis achter Halloween, maar het is reuze 
spannend om met z’n allen in het donker te 
lopen verkleed als spook of griezel!

In ons dorp Maasdijk heeft u met name bij 
supermarkt PLUS en Basisschool De Aventu-
rijn afgelopen jaar heel wat doppen ingele-
verd. Deze actie komt ten goede van de oplei-
ding van geleidehonden. Tot nu toe hebben 
we ruim 800 kg doppen opgehaald. De teller 
voor geheel Nederland staat inmiddels op 
90.000 kilo. Van deze opbrengst hebben  
4 honden hun opleiding kunnen doen, want 
tot voor kort was er 20.000 kg doppen nodig 
om een opleiding van een geleidehond te 
bekostigen. Echter per 1 oktober is de kiloprijs 
van de plastic doppen gedaald van € 0,25 naar  
€ 0,15. Dit komt door fluctuerende olieprijzen 

en de hoge concurrentie in de afvalverwer-
kingsbranche. Gevolg is dat de doppenactie 
hierdoor onvoldoende oplevert, waardoor we 
besloten hebben de doppen inzamelactie te 
stoppen.

Bedankt voor uw enthousiasme en inzet voor 
het inzamelen van de doppen en hopelijk 
wilt u op een andere wijze de KNGF Geleide-
honden een bijdrage geven. Voor meer info: 
www.geleidehond.nl

Hartelijke groet, 
Anja Verbist

Van der Ende Groep uit Maasdijk is de 
winnaar geworden van de 10e editie van de 
MKB Westland Partners Ondernemersprijs. 
Het bedrijf won daarnaast de deelprijs voor 
‘Strategie & Innovatie’. De deelprijs ‘Perso-
neel & Organisatie’ werd gewonnen door 
DB Telecom en Hotel Restaurant Unicum 
Elzenhagen ging er vandoor met de deel-
prijs ‘Marketing & Communicatie’. De 
Eindejaarsbijeenkomst op 24 november jl. 
in de Oude Kerk in Naaldwijk was een groot 
succes. Ruim 350 Westlandse ondernemers 
waren aanwezig bij de netwerkbijeenkomst.

Uitreiking WPO2016
Na het welkomstwoord was het de beurt aan 
juryvoorzitter Lars Boellaard om de prijzen 
uit te reiken. Van der Ende groep won de 
prijs in de categorie ‘Strategie & Innovatie’. 
Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren 
flink verbreed en richt zich sterk op inno-
vaties. Van der Ende Groep levert kwalitatief 
hoogstaande producten voor verschillende 
afzetmarkten over de hele wereld. Ook de 
eigen merken worden daarnaast wereldwijd 
verkocht. De onderneming heeft als doel 
om twee innovaties per jaar op de markt te 
zetten. Ze kijken zelf naar welke innovaties 

er nodig zijn in hun sector, maar luisteren 
daarnaast ook goed naar wat het bedrijfs-
leven wil.
Na de uitreiking van de deelprijzen werd er 
een filmpje getoond waarin Van der Ende 
Groep als overall winnaar bekend werd 
gemaakt. Het familiebedrijf van Piet en Lex 
van der Ende heeft een diepe indruk op de 
jury gemaakt. De groei die Van der Ende 
Groep doormaakt, vindt de jury erg knap. 
Van der Ende Groep is een echt familie-
bedrijf. Dat uit zich in hoe zij omgaan met 
hun personeel. De medewerkers worden 
erg betrokken bij het bedrijf, daar geven ze 
veel aandacht aan. Op punten als ‘Strategie 
& Innovatie’ en ‘Personeel & Organisatie’ 
scoort Van der Ende Groep bovengemid-
deld. De jury vindt dit bedrijf een terechte 
winnaar van de MKB Westland Partners 
Ondernemersprijs 2016. De volledige jury-
rapporten staan op www.mkbwestland.nl.

Lancering Magazine ‘Streamer’ 
Van der Ende Groep kreeg uit handen van 
Henk Salome het eerste exemplaar uitge-
reikt van het magazine ‘Streamer’. Op de 
voorpagina van het magazine van MKB 
Westland staat de trotse winnaar!

Zelden was er zo’n bijzondere raadsver-
gadering in Westland als op 15 november. 
De griffier werd ontslagen. Uit de rappor-
tages van Hoffmann Bedrijfsrecherche 
steeg de geur van een beerput op, waarbij 
twee raadsleden een zeer bedenkelijke 
rol hebben gespeeld. Beide raadsleden 
zaten lange tijd in de inner circle van de 
griffier en ontvingen talloze, vaak vertrou-
welijke e-mailberichten die niet voor hen 
bestemd waren. De heer Witkamp (LPF) 
heeft gelukkig publiekelijk het boetekleed 
aangetrokken en toegegeven dat hij dit 
anders had moeten. 
Dat ligt anders met de heer Duijsens (WV). 
Dit raadslid ontkende iets verkeerds te 
hebben gedaan. Hij verdedigde de handel-
wijze van de griffier, want “die mocht 
dergelijke vertrouwelijke berichten wél 
toesturen aan raadsleden.” Een bizar 
standpunt. Vertrouwelijkheid is kenne-
lijk niets waard in de ogen van Duijsens. 
Dat hij als énige deze informatie ontving, 
deert hem niets. Dat hij dankbaar misbruik 
maakte van deze geheime informatie, is nu 
wel duidelijk geworden. Heel vaak pochte 
Duijsens geheime informatie te hebben, 
waarmee hij vervolgens allerlei beschul-
digingen en valse insinuaties richting 
wethouders en burgemeester kon uiten. 
Nooit wilde hij erkennen wie zijn bron 
was. Die bron is nu bekend. De griffier 
speelde met Duijsens vals spel en onder 
één hoedje. Deze bondgenoten in hun 
strijd tegen burgemeester, wethouders 
en coalitie hebben zich verlaagd tot deze 
duistere praktijk.
De ontmaskering volgde door de uitkom-
sten van de drie rapportages van Hoff-
mann. Een schokkend beeld van een 
jarenlang complot kwam zo boven tafel. 
Het beeld van Duijsens als een onbetrouw-

baar raadslid werd wéér bevestigd. Zijn 
respectloze, beledigend gedrag tijdens de 
raadsvergadering maakt het allemaal nog 
erger. Hiermee plaatst hij zich met zijn 
fractie totaal buiten de politieke orde.

Kort geleden heeft de Accountants-
kamer in een tuchtzaak tussen Duij-
sens en Deloitte een keiharde uitspraak 
gedaan. Op alle punten werd Duijsens in 
het ongelijk gesteld. Door toedoen van 
Duijsens had de raadsaccountant van 
Deloitte vorig jaar de conclusie getrokken 
niet langer accountant voor Westland te 
willen zijn. Naar nu blijkt klopt er totaal 
niets van de klachten tegen Deloitte waar 
te zijn, maar intussen is de accountant 
wel in zijn goede naam en eer geschaad, 
ten onrechte. Wéér een voorbeeld hoe 
Duijsens lak heeft aan respectvol gedrag. 
(Voor de geïnteresseerde lezer: zie 
ECLI:NL:TACAKN:2016:96).

Dit schandalig optreden van Duijsens 
leidt af van wat er in Maasdijk en West-
land aan goede dingen tot stand komt. 
Een prima begroting, nieuwe scholen 
gebouwd, nieuwe wegen aangelegd, 
huizenbouw, plannen voor dorpscentra, 
aardwarmteboringen, Greenport Horti-
campus, nieuwbouwproject de Water-
tuinen in Maasdijk, ontsluiting Maasdijk 
op het 3 in1 project, ga zo maar door. 
Westland staat er goed voor. 
Wonderlijk dat Duijsens toch zoveel 
kritiek heeft. Waarom hij hier nog blijft 
wonen, is een compleet raadsel. 

Conny Huisman
Maasdijker en Raadslid gemeente West-
land
Namens het CDA

Muziek en Poëzie

Op deze avond brengt schrijver-dichter Joop 
Alleblas, met een vleugje sarcasme zijn vrije 
en zonnige levenswijze in de vorm van poëzie. 
Tevens laten wij we u kennis maken met de 
streekdichter Marijke van Geest. Het West-
landse gitaarduo Max Többen en Annie Smit 
verzorgen de toepasselijke gitaarmuziek. Dit 
alles in een midwintersfeer waarbij de vuur-

korven en glühwein niet zullen ontbreken. 
Kortom in deze donkere dagen een gezel-
lige avond in een sfeervolle ambiance. Een 
ieder is welkom op deze  avond, die wordt 
gehouden in Gebouw Concordia, Maasdijk 
40 in Maasdijk. De aanvang is 20.00 uur en de 
toegang is vrij. Na afloop wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd.

www.concordiamaasdijk.nl

De jaarlijkse wedstrijd, 
georganiseerd door de NBOV, 

vind elk jaar plaats. Er zijn 
twee categorieën te weten: 

beste banketbakker en beste 
broodbakker van Zuid-Holland. 

De bakker met de meeste punten in beide 
categorieën gaat naar huis met de hoofdprijs: 
de beste bakker van Zuid-Holland.

Diverse brood en banketproducten werden 
voor deze wedstrijd opgehaald in de winkel. 
Na een uitvoerige keuring door keurmees-
ters binnen de branche behaalde bakkerij 
Vreugdenhil zowel een eerste prijs in banket 
alsmede in brood. Na op beide catego-
rieën de meeste punten behaald te hebben, 
kon het niet anders dan dat de Westlandse 
bakker werd uitgeroepen tot beste bakker van 

Zuid-Holland. De uitreiking vond plaats in de 
schouwburg in Gouda. Ruim 200 bakkers en 
medewerkers waren bijeen voor een inspi-
rerende theatervoorstelling en natuurlijk de 
bekendmaking van de winnaars.

Chris Vreugdenhil: “Het is fantastisch dat je 
de naam van onze bakkerij hoort bij de uitrei-
king van de eerste plaats voor banket. Als 
je daarna ook de eerste prijs voor brood in 
ontvangst mag nemen, dan kan de avond niet 
meer stuk! Dan kan je niet anders dan heel 
trots zijn op ons hele team”

Bakkerij Vreugdenhil is geen onbekende in de 
bakkerijwereld. Als echt familiebedrijf word 
er hard, maar met veel plezier en vakman-
schap gewerkt. “Kwaliteit gaat voor alles, elke 
dag gaan we er voor om een zo goed mogelijk 
product te bakken” zegt Gerard Vreugdenhil. 
De drie sterren, vele regionale, landelijke 
en zelfs internationale prijzen zijn daar het 
bewijs van. 

Bakkerij Vreugdenhil uit Maasdijk 
is bekroond tot de beste brood- en 
banketbakker van Zuid-Holland! 

Halloween in Maasdijk

Doppen Actie Stopt

Concordia Cultureel brengt 
op dinsdag 13 december:

Midwinteravond

fotograaf Rolf van Koppen

Van der Ende Groep wint 
MKB Westland Partners 
Ondernemersprijs 2016

Westland staat er wél goed op!
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