Bijlage B – Wetenswaardigheden voor huurder gebouw Scouting Maasland
Arts
In Maasland zijn er enkele huisartsen. In Naaldwijk is de huisartsenpost Westland
die in de avonden en tijdens het weekend bereikbaar is.
Dr. Blaauboer
Doelstraat 54 A
3155 AJ Maasland
010-5926400
Huisartsenpraktijk het Heelhuis
Pynasplein 1
3155 VX Maasland
010-5920786
Huisartsenpost Westland
Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk
0174-638738

Apotheek
In Maasland is een apotheek. Die is te vinden op:
’s Herenstraat 24
3155 SJ Maasland
010-5924923
Afval
Bij het gebouw staan bakken voor PMD, rest en papier waarin het afval gestort
kan worden. Glas wordt apart ingezameld. Glasbakken zijn te vinden bij o.a.:
de Hofsingel (bij de sporthal of bij het graf), bij de AH.

Bezemkast
In het gebouw zijn bezems, stoffer en blik en een stofzuiger aanwezig. Deze
liggen opgeslagen in de bezemkast in de gang.
Bezienswaardigheden omgeving Maasland
In en rond Maasland zijn enkele leuke bezienswaardigheden:
Boerengolf
Bij camping bouwlust aan de Oostgaag
Wandelroute Rondom
Watersport
Op de Foppenplas/Bommeer/vlieten kunt u recreëren.
Bij Cafe vlietzicht in Schipluiden kunt u roeiboten en kano’s huren
Bij garage Langstraat in Schipluiden kunt u kano’s huren
Steppen
Bij garage Langstraat in Schipluiden kunt u steps huren
Fietsroute
In de gehele omgeving zijn diverse fietsroutes te vinden
In de ’s Herenstraat in Maasland is er museum de Schilpen. Dit
museum is op zaterdagmiddag open en op verzoek wordt een
rondleiding gegeven.
Timmerwerf In De Lier is er de timmerwerf waar rondleidingen gegeven worden
Hoek v Holland
Naast het strand kun je in Hoek van Holland ook de
Maeslantkering bezoeken of het fort.
Museum
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Naaldwijk
Delft

In Naaldwijk kun je een bezoek brengen aan het Westlands
museum, de druiventuin of de bloemenveiling.
In Delft heb je diverse bezienswaardigheden in het centrum.

Buren
Onze buren zijn o.a. de bewoners van de Werve en de volkstuinders vereniging.
Houd de doorgang naar de volkstuinen en het Maaslandse bos open en parkeer
daar dus geen auto’s. Beperk na 22.00 uur het geluidsoverlast in en rond het
gebouw.
Foppenplas / Vlieten
Als je door het Maaslandse bos loopt kom je uit bij de Vlieten en de Foppenplas.
Via de vlieten kun je richting Schipluiden, Vlaardingen of Maassluis varen. De
boten van Scouting Maasland liggen aan de Kwakelweg en kunnen in overleg
ook gehuurd worden. In de Foppenplas liggen enkele eilandjes waarop je kunt
recreëren. Ook staan hier enkele toiletten, drinkwater kun je halen bij het tappunt
nabij cafe het Jachthuis.
Gasflessen
In overleg kunnen gasflessen gehuurd worden. Het is echter NIET toegestaan
om de gasflessen in het gebouw te gebruiken.
Grasveld
Het gras om en rond en het scoutinggebouw wordt wekelijks gemaaid. Laat dus
niets slingeren op het grasveld waardoor de grasmaaier kapot kan gaan. Het is
NIET toegestaan op het grasveld te kamperen, tenten te plaatsen of met auto’s te
rijden.
Internet
Er is een draadloze internetverbinding beschikbaar in het gebouw. Het
wachtwoord staat vermeld op de deur van de meterkast. Houd tijdens het
internetgebruik rekening met de aanwezigheid van kinderen.
Kampvuur
De gemeente verstrekt geen stookvergunningen en dus is het NIET toegestaan
kampvuur te stoken bij het gebouw.
Materiaal
In overleg met de beheerder kunnen materialen gehuurd worden. Dit zijn tenten,
pionierhout, kano’s, boten, extra tafels en banken of extra kookstellen.
Maaslandse Bos / Staelduinhoeve
Achter het gebouw vind je het Maaslandse Bos, ideaal om enkele spellen te
doen. Ben je op zoek naar een groter bos kun je terecht in Staelduinhoeve
(labelterrein Scouting Nederland) in Maasdijk of in het Kraaienest (ligt tussen
Maasland en De Lier). Ook in de Broekpolder aan de Vlaardingse zijde van de
Foppenplas is een uitgestrekt bos met fiets- voet- en ruiterpaden. Hier kan ook
goed off-road met mountainbikes gefietst worden. Houdt in het
herfst/winterseizoen rekening met erg drassige routes.
Muren
Het is NIET toegestaan om dingen te bevestigen in of aan de muren van het
gebouw met nietjes, punaises of spijkers. Plakband goed verwijderen AUB.
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Openbaar vervoer
In Maasland vind je bij de afslag naar de A20 het busstation. Daar zijn
verbindingen mogelijk naar: Maassluis, Naaldwijk, Den Haag en Rotterdam. In
Maassluis is er een treinverbinding naar Rotterdam en Hoek van Holland.
Parkeren
Parkeren bij het gebouw is mogelijk. Het is NIET toegestaan met de auto tot aan
de voordeur te rijden.
Plattegrond
In de keuken hangt een plattegrond van Maasland waarop enkele adressen en
herkenningspunten zijn aangegeven.
Ramen en deuren
In het gebouw hangt in alle lokalen zonwering voor de ramen. Sluit ramen en
deuren bij vertrek goed af en zorg ervoor dat de ramen en deuren altijd vrij zijn
i.v.m. gebruik in geval van nood.
Sanitair
In het gebouw zijn 2 toiletten, 3 urinoirs en 3 douches aanwezig. Het kan
voorkomen dat de douches voor een lange tijd niet zijn gebruikt, laat dus voor
het gebruik deze voor de zekerheid even goed doorspoelen om het risico op
legionella
Schade
Indien er schade is ontstaan tijdens de huurperiode dien je dit direct te melden bij
de beheerder.
Scoutshop Vlaardingen
In Vlaardingen is een scoutshop aanwezig. Deze is op vrijdag en zaterdag
geopend.
Sleutel
De sleutel van het gebouw krijg je bij aankomst van de beheerder. Sluit ramen en
deuren af als je het gebouw verlaat. De sleutel lever je in overleg met de
beheerder bij vertrek weer in.
Stamlokaal
In het gebouw is er een stamlokaal. Dit lokaal wordt niet mee verhuurd en is niet
toegankelijk voor de huurder. Het is mogelijk dat er tijdens de verhuurperiode
door leden van scouting Maasland gebruik wordt gemaakt van het stamlokaal
en de toiletten.
Tafels en stoelen
In de lokalen staan tafels en stoelen. In het beverlokaal staan kleine tafels en
stoelen. Zorg ervoor bij vertrek dat de tafels en stoelen verdeeld over de lokalen
staan.
Veiligheid
In het gebouw zijn diverse maatregelen genomen t.b.v. de veiligheid:
- Nooddeuren zijn aanwezig in het gebouw, houd de toegang tot de
nooddeuren tijdens het verblijf vrij.
- In de keuken hangt een EHBO doos en een blusdeken.
- In de gang hangt een brandblusser.
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In de grote zaal hangt een brandslang.

Verwarming
De verwarming in het gebouw wordt centraal vanuit de keuken geregeld. Dit
wordt tijdens aankomst door de beheerder uitgelegd. Houd tijdens het verblijf
rekening met het energie- en waterverbruik.
Winkels / supermarkt
Er zijn diverse mogelijkheden voor het doen van de dagelijkse boodschappen.
Maasland
In Maasland zijn een AH, drogist, bakker. Postkantoor (bij AH) en
snackbar aanwezig.
Maassluis
In Maassluis vind je in winkelcentrum Koningshoek diverse winkels
en supermarkten. Op vrijdag is er markt in Oud Maassluis en op dinsdagmiddag
is er markt bij de Koningshoek. In Maassluis vind je ook een Karwei, Formido
enz.
Naaldwijk
In Naaldwijk is er winkelcentrum de Tuinen.
Ziekenhuis
Er zijn 2 ziekenhuizen in deze regio:
Delft
ziekenhuis Reinier de Graaf groep
Reinier de Graaf weg 3-11
2625 AD Delft
Schiedam

ziekenhuis Vlietland
Vlietlandplein 2
Schiedam

Zwembad
Er zijn diverse zwembaden in de regio.
Maassluis
zwembad Dol-Fijn
De Lier
zwembad Vreeloo
Naaldwijk
zwembad de Hoge Bomen
Gravenzande zwembad Maesemunde
Vlaardingen zwembad de Kulk
Zomers kun je zwemmen in de Foppenplas of in de surfplas Vlaardingen (nabij
A20). Let op: er is geen toezicht en houd berichtgeving m.b.t. zwemmen in het
open water in de gaten.
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