
Theater Twee Hondjes is nog niet af. 
Tenminste als het aan directeur Johan 
Veenstra ligt. Hij was de initiatiefne-
mer van het Hellevoetse theater en is 
nog steeds bezig met nieuwe ideeën 
en verdere verbeteringen. Zoals een 
fysieke verbinding met het nieuwe deel 
van Hellevoetsluis om op deze manier 
het theater dichterbij een groter 
publiek te brengen. Het is niet voor 
niets dat er voor zijn verdiensten voor 
het culturele leven in Hellevoetsluis 
een prijs naar hem is vernoemd. Het is 
ook logisch dat hij zelf de eerste Johan 
Veenstra Cultuurprijs in ontvangst 
heeft mogen nemen.

Dat gebeurde bij de officiële opening van 
het nieuwe Cultuurhuis Nieuwe Veste 
aan de Opzoomerlaan waar naast het 
theater ook de bibliotheek, de lokale oma
roep en de muziekschool zijn te vinden. 
“Ik was er natuurlijk bij en luisterde naar 
wat er werd gezegd. Ik hoorde iets over 
een cultuurprijs en vervolgens werd me 
duidelijk dat die mijn naam ging dragen. 
Ik vind het een hele eer.” De prijs staat 
op de balie in het Cultuurhuis; de kleine 
versie staat bij Johan thuis.
Zijn verdiensten voor de cultuur in 
Hellevoetsluis zijn onomstreden. Hij 
was het die begin negentiger jaren de 
aanzet heeft gegeven tot wat het theater 
uiteindelijk is geworden. Zonder profesa
sionele achtergrond heeft Johan een plan 
voor Hellevoetsluis geschreven. De eerste 
voorstelling van zijn hand werd in 1994 
opgevoerd bij het Bomvrij Hospitaal in 
de Vesting. Later is die ook nog te zien 
geweest in Utrecht en Amersfoort. Na 
nog twee voorstellingen op de vestinga
wallen heeft Hellevoetsluis onder de 
naam Twee Hondjes een eigen theater in 
het gebouw van het Helinium gekregen. 
Uiteindelijk kwam er een professioneel 
theater in de voormalige muloschool aan 
de Opzoomerlaan.

In het diepe gesprongen
Johan is vanaf het begin overtuigd gea
weest van het welslagen van zijn ideeën 
en initiatieven. Hij had er dan ook geen 
enkele moeite mee om zijn goedbetaalde 
baan als senior consultant in de ICT op 
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Johan Veenstra zeer vereerd met cultuurprijs

te offeren om zijn droom verder te kuna
nen verwezenlijken. “Ik ben in het diepe 
gesprongen en heb daar ook nooit spijt 
van gehad.” Toen er voor Twee Hondjes 
een officiële directeur moest worden 
aangesteld, heeft Johan gewoon gesola
liciteerd. Ondanks geduchte concura
rentie van kandidaten met overduidelijke 
ervaring, heeft hij de selectiecommissie 
toch kunnen overtuigen.

Meer bezoekers
Inmiddels heeft Twee Hondjes zijn plaats 
in Hellevoetsluis al lang veroverd. Over 
de bezoekersaantallen wil de directeur 
zeker niet klagen. “De bezetting groeit, 
weliswaar nog langzaam, maar wel zeker. 
Het kan en moet echter nog beter.” 
De vorming van het Cultuurhuis moet 
daar een bijdrage aan gaan leveren. “Er 
komen nu meer mensen in het gebouw 
en die kunnen eenvoudig een flyer van 
het theater meenemen. We willen er ook 
meer een beleving van maken, een echt 
avondje uit. Vroeger gingen de meesten 
naar het theater en na afloop van de 
voorstelling direct weer naar huis. Nu 
kunnen bezoekers tijdens het online 
reserveren tegelijkertijd een etentje 
 reserveren bij een van de restaurants in 
de Vesting. Dat is ook de samenwerking 
die we zoeken. En ze kunnen hier uitera
aard ook gezellig wat drinken.”

De programmering is belangrijk voor 
een theater; wat trekt Hellevoeters? “We 
zijn daar serieus mee bezig. We proberen 
door middel van marketing te achtera
halen waar onze bezoekers vandaan 
komen en wat ze interessant vinden. We 
proberen de programmering zo divers 
mogelijk te maken. Daarbij stel ik altijd 
wel de voorwaarde dat het kwaliteit 
moet zijn. Het hoeft niet altijd diepte te 
hebben, het mag ook ontspannend zijn. 
Overigens druk ik er niet zo’n stempel 
op dat alleen mijn smaak wordt geproa
grammeerd.” Het theater probeert ook 
de jeugd en jongeren erbij te betrekken 
met specifieke voorstellingen en door 
het organiseren van culturele activiteiten. 
Plaatselijke bands en amateurgezelschapa
pen krijgen eveneens de ruimte. “Ze 
komen dan misschien voor ome Kees 
die op het toneel staat, maar ze zijn 
wel binnen, proeven de sfeer en komen 
mogelijk nog een keer terug voor een 
andere voorstelling.”

Bomvrij Hospitaal
Bij Johan staat het denkproces niet stil. 
Hij heeft grootste plannen met het 
Bomvrij Hospitaal waarmee het destijds 
allemaal begonnen is. “Daar is zoveel 
mogelijk. Je hebt een aflopende vloer, je 
hebt de ruimte en een omgeving waar je 
ook nog wat mee kan. Een stadspark bija

Maatjesproject komt uit de sleur
Al drie jaar zorgt het maatjesproject van 
PUSH ervoor dat bewoners aan een maa
tje geholpen worden. Het maatjesproject 
is bedoeld om mensen die zich eenzaam 
of alleen voelen met elkaar in contact te 
brengen om voor een paar uur een leuk 
en gezellig contact op te bouwen. Eind 
vorig jaar stond de teller op 127 aanmela
dingen. Dit zijn zowel jongeren als oua
deren die graag activiteiten willen doen, 
maar dit niet graag alleen doen. Met z’n 
tweeën gaan ze er eerder op uit en is het 
gezelliger. Zoals winkelen, bij elkaar op 
de koffie of thee gaan, naar het theater, 
de bioscoop of naar het strand gaan, 
een terrasje pakken, sporten, wandelen, 
fietsen, vissen, biljarten of kaarten. 
Ben je het beu om altijd maar iets ala
leen te moeten ondernemen? Of ken 

je iemand in je omgeving die wel een 
maatje kan gebruiken? Aarzel dan niet 
en neem contact met ons op, dan maken 
wij een afspraak voor een intake gesprek 
en kun je opgeven waar je voorkeur naar 
uitgaat. Dan volgt er een klikgesprek tusa
sen de maatjes en kan er een vervolgafa
spraak gemaakt worden om een leuke 
activiteit te gaan doen. Op de website 
van Centrum Vrijwilligerswerk staat 
onder de rubriek ‘maatje’ een overzicht 
van maatjes die iemand zoeken voor een 
klusje of specifieke vraag.   

Maatjes ontmoetingsactiviteiten
Het afgelopen jaar zijn er op de laatste 
woensdag van de maand spelletjesmida
dagen tijdens het maatjesterras. Dit jaar 
willen we een nieuw programma introa

duceren met verschillende thema’s voor 
in de avonduren. Het zijn ontmoetingsa 
en workshopactiviteiten voor degenen 
die ’s avonds alleen thuis zitten en 
even een paar uur wat gezelligs willen 
doen. Even weg uit de vier muren die 
op ze afkomen. Binnenkort verschijnt 
hierover een jaarprogramma. Wie al 
geïnteresseerd is, kan zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief bij opbouwwerk@
stichtingapush.nl.
Wie meer weten, geïnteresseerd is of een 
maatje zoekt, kan ook contact opnemen. 
Inschrijven (vanaf 18 jaar) kan via 
06 43142098, eamail: opbouwwerk@
stichtingapush.nl of via de website: 
www.centrumvrijwilligerswerk.nl/
hellevoetsluis/maatjes of infobaliebiblioa
theek@centrumvrijwilligerswerk.nl

voorbeeld. Met een verbinding over de 
vestinggracht om een figuurlijke brug te 
kunnen slaan tussen oud en nieuw Hela
levoetsluis. Zo maak je het voor mensen 
makkelijk en aantrekkelijk om hierheen 
te komen. Zeker als er dan ook nog een 
extra bushalte langs het kanaal komt. De 
Vesting gaat dan nog meer bruisen.”

De theaterdirecteur hoopt de komende 
vijf jaar tot zijn pensionering nog het 
een en ander van zijn dromen te kuna
nen verwezenlijken. Op dit moment is 

Johan even uit de running en neemt 
een interim directeur de honneurs 
waar. Dit heeft alles te maken met zijn 
gezondheid. De programmering voor 
het nieuwe seizoen had hij al geregeld. 
“En gelukkig slaat de chemo aan”, kan 
hij enigszins geruststellend vaststellen. 
Johan mist de Twee Hondjes wel. “Ik 
vind het soms enorm vervelend. Je leest 
op Facebook enthousiaste verhalen over 
een voorstelling en ik was er dan niet 
bij. Hier ligt toch mijn hart; het is mijn 
kindje.”

    Zonnetje
inHellevoetsluis

Elke maand wordt er een zonnetje uita
gedeeld. Het zonnetje is voor vrijwila
ligers die vaak achter de schermen zich 
inzetten voor diverse activiteiten. Het 
zonnetje voor vrijwilligers is een initia
atief van het Centrum Vrijwilligerswerk 
Hellevoetsluis en PUSH opbouwwerk.

Deze maand zetten we twee vrijwila
ligers in het zonnetje. Het zijn Wim 
de Heer en Jac Beekman die allebei als 
vrijwilliger op de Bernisse werken, het 
schip van de Stichting tot Behoud van 
de AMS ms Bernisse. De mijnenveger, 
die tegenwoordig ligt afgemeerd aan 
de museumkade in de Vesting, was 
vroeger actief voor de Belgische  Marine 
onder de naam Paradijsvogel.
Met waardering van de aanwezige vrija
willigers van de Bernisse heeft Hennie 
Wiersma een zonnetje aan deze heren 
uitgereikt. Ook was er een bloemetje 
en lekker gebak.
Jac is al tien jaar vrijwilliger op de 
Bernisse. Hij kwam aan boord via een 
advertentie in Groot Hellevoet. Jac is 
coördinator, een soort bootsman. Hij 
is één dag in de week op de Bernisse 
te vinden. Ook doet hij mee aan de 

vaartochten met als hoogtepunt de 
zesdaagse tocht naar het Belgische 
Oostende. 
Wim is inmiddels twintig jaar vrijwillia
ger op de Bernisse. Hij zag een foto en 
oproep in het marineblad Alle Hands. 
De Bernisse lag toen nog in Rotterdam. 
Vanuit Spijkenisse ging Wim wekelijks 
naar de Maasstad en tegenwoordig al 
weer heel wat jaren naar Hellevoetsluis.
Destijds was de Bernisse net uit België 
gehaald en lag erg verwaarloosd bij. Er 
is heel veel werk verzet om de mijnena
veger op te knappen. Wim werkt aan 
dek en verzorgt de rondleidingen aan 
boord. Dat doet hij één keer in de week 
en nog steeds met veel plezier.
De Bernisse heeft nu 25 vrijwilligers, 
maar is nog op zoek naar nieuwe 
mensen. Zo zijn er elektromonteurs, 
machinisten en een schipper nodig. 
Wie het leuk vindt om met de al aana
wezige mannen de geschiedenis van de 
Marine levend te houden, kan zich als 
vrijwilliger aanmelden. Dat  
kan via de website van de stichting 
www.msbernisse.nl. Een keer langs 
gaan bij de Bernisse aan de Koningsa
kade in de Vesting kan natuurlijk ook.

Deze keer zelfs twee zonnetjes:
Wim de Heer en Jac Beekman



Wilt u weten wat er in uw buurt
te doen is?
Heeft u vragen of opmerkingen over  
uw buurt?
Wilt u een leuke activiteit organiseren  
met buurtgenoten?
Wilt u samen met de buurt uw woona
omgeving opknappen?
Heeft u ideeën en wilt u daarbij ondersteua
ning van het wijkbeheer? 

Neem dan contact met ons op!
Dat kan via de Stichting PUSH, telefoon 
316 688, of met Richard Berends 
(gemeente), telefoon 14 0181.
U kunt ook per eamail contact opnemen 
via wijkbeheer@hellevoetsluis.nl.
Meer informatie over wijkbeheer kunt u 
vinden op de website van de gemeente:
www.hellevoetsluis.nl 
onder de tab gemeenteloket.

Voor ‘simpele klachten en meldingen’ over 
het openbaar gebied in de wijk (losliga
gende tegels, kapotte lantaarns,  kapot  

hekwerk, zwerfvuil en dergelijke) kan cona
tact worden opgenomen met de gemeente: 
14 0181. 
Ook kunt u uw melding doorgeven via 
een formulier op de gemeentewebsite
www.hellevoetsluis.nl via de link Meldpunt 
openbare ruimte.

Gemeente Hellevoetsluis: 14 0181
Woontrefpunt MaasDelta: 603 703
Politie: 0900 8844
Stichting PUSH: 316 688

Rob Berkhuizen
(en anderen)

Redactie Kijk op de Wijk,
p/a Sportlaan 1,
3223 EV Hellevoetsluis.
redactie.kijkopdewijk@stichtingapush.nl

Contactpersoon redactie:
Team Wijkbeheer
gemeente Hellevoetsluis
telefoon 14 0181

Wijkbeheer biedt ondersteuning Klachten en meldingen Telefoonnummers Colofon

Fotografie

Zaterdag 22 april is in de buurt Koele 
Nacht het opleveringsfeest van de Buurta
aanpak Koele Nacht. Bewoners uit het 
gebied zijn van harte uitgenodigd om 
de resultaten van drie jaar Buurtaanpak 
te  bekijken en te beleven. Er is onder 
meer vanaf 10.00 uur een wijkronde met 
wethouder Hans van Lith waarbij de wina
nende ontwerpen van de mozaïek tegels 

worden ingestraat door de kinderen. 
Ook is er tussen 12.00 en 14.00 uur een 
workshop waarbij kinderen en ouders een 
vogelvoederbakje kunnen maken voor 
de vogels in de buurt. Meedoen? Geef je 
nu vast op door een eamail te sturen naar 
f.noort@hellevoetsluis.nl. Graag tot ziens 
op zaterdag 22 april om 10.00 uur bij de 
Waterwiebels aan de Brasem 34. 

Smitsweg
De raadfoto van februari was genomen 
in het voormalig dorp NieuwaHelvoet. 
En wel aan de Smitsweg tegenover de 
Kerk aan de Ring zoals dit fraaie gea
bouw tegenwoordig bekend staat.
Als we met onze rug naar de kerk gaan 
staan zien we de gebouwencombinaa
tie zoals afgebeeld op de foto. Aan de 
linkerkant van de foto zien we het oude 
raadhuis van NieuwaHelvoet en rechts 
het voormalige woonhuis van het hoofd 
van de school die precies tussen deze 
gebouwen staat afgebeeld.
Het is dus een foto van de eerste opena
bare lagere school van NieuwaHelvoet. 
Deze school werd gebouwd voor 1940. 
Er was ook nog een school aan de Westa
dijk even voorbij de aansluiting van de 
Hellevoetse Achterweg met de Westdijk.
In de oorlog werd de gemeente geëvaa
cueerd en daarna werd de polder onder 
water gezet. Hierdoor kwam ook de 
school in het water te staan. Na de oora
log duurde het nog even voordat deze 
weer bruikbaar was. Bij de watersnood 
in 1953 bleef het dorp gespaard en dus 
ook de school.
Door de groei van de werkgelegenheid 
en het benodigde aantal werknemers 
voor de Deltawerken was woningbouw 
noodzakelijk. Een groot aantal van die 
woningen werd in NieuwaHelvoet 
gebouwd. Hierdoor ontstond ook de 
behoefte aan een grotere school die in 

1958 aan de Moriaanseweg op de hoek 
van de Cornelis van Kleiburgstraat wordt 
gebouwd. Dit is de school De Wateringe. 
Door het geringe aantal leerlingen voor 
de school aan de Westdijk werd deze 
ook in de nieuwe school ondergebracht.
Na de samenvoeging van de drie 
gemeenten werd de oude school op het 
dorp een verenigingsgebouw en werd 
beheerd door de afdeling accommodaa
tiebeheer van de gemeente. Vervolgens 
ging het verder als verenigingsgebouw 
De Kern. De Stichting Hellevoetse 
 Gemeenschap organiseerde er met 
diverse verenigingen verschillende 
evenementen. Tegenwoordig is de  
muziekvereniging Sempre Crescendo  
de trotse gebruiker van het gebouw.

Wat is dit?
Weet u meer over het gebouw op  
bovenstaande foto? Laat het ons weten.  
U kunt uw reactie sturen naar
Redactie Kijk op de Wijk, 
Sportlaan 1, 3223 EV Hellevoetsluis
of opbouwwerk@stichtingapush.nl

BuurtenindeWijk

Goede start buurtkamer Ons Midden

Opschoondag en NL Doet in beeld

Oplevering Buurtaanpak Koele Nacht

Buurtkamer Ons Midden aan de Brem-
straat 3 is goed van gestart gegaan met 
tijdens de voorjaarsvakantie een leuk 
programma dat goed bezocht werd. De 
kinderdisco was een groot succes.

Onze buurtkamer is voor en door 
bewoners uit onze wijk. Met betroka
ken bewoners zorgen we ervoor dat de 
buurtkamer aansluit op de behoefte van 
de bewoners. Wij worden hierin ondera
steund door professionals van stichting 
PUSH, Dock en SBO. 
De kinderknutselclub loopt goed met 
26 kinderen afgelopen week. Voor deze 
activiteit zoeken we nog extra handen.
Koffieochtenden, handwerken, minda
fulness, een wandelclub, klaverjassen en 
darten; er is voor elk wat wils. En elke 
laatste vrijdagavond van de maand is er 
een spetterende kinderdisco.
Graag zouden wij de activiteiten uit wila
len breiden, dus heeft u goede ideeën en 
tijd over, loop eens bij ons binnen voor 
een gesprek.
Wij zijn blij met de samenwerking met 
visvereniging Het Voornse Kanaal, zodat 
ook de jeugd uit onze wijk met deze tak 
van sport kan kennismaken. Op woensa
dagmiddag leren ze vistuigjes maken. In  
het water achter de buurtkamer kunnen 
ze een keer uitgeprobeerd worden. 

Alle activiteiten die wij aanbieden kosten 
op dit moment 50 eurocent en dat is 
inclusief een consumptie.

Spreekuren
Tevens zijn er verschillende spreekuren. 
Ook die hopen wij in de toekomst uit te 
breiden met meer diverse disciplines.
De spreekuren tot nu toe zijn zijn:
•  Onafhankelijke cliëntenondersteuning 

SBO, om de week in de even weken op 
dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur;

•  Wijkverpleegkundige Riet Knot start op 
7 april elke eerste vrijdag van de maand 
van 11.00 tot 12.00 uur. U kunt gratis 
uw bloeddruk laten meten, advies krija
gen op het gebied van zorg, uw zorgen 
bespreken over een familielid etc.;

•   Vragen voor het opbouwwerk PUSH 
elke maandag tussen 10.00 en 12.00 
uur. Wilt u een buurtactiviteit organisea
ren, een wijkbeheersubsidie aanvragen 
of weten hoe u iets moet regelen in de 
buurt, kom dan even langs. De koffie 
staat klaar.   

Jongelui
We missen nog een belangrijke groep 
in Ons Midden en dat zijn de jongeren; 
dus jongelui hebben jullie goede ideeën, 
vertel ze ons.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers om de huidige groep te 
komen versterken. Wij verwachten van 
u als vrijwilliger dat u het leuk vindt om 
gastheer/vrouw te zijn, dat u een open 
houding heeft naar iedereen die binnen 
komt, en uiteraard dat u vriendelijk bent. 
Ook zoeken wij vrijwilligers voor ons 
administratieve werk. Dus bent u in staat 
om zelfstandig roosters en planningen 
te maken of financiën bij te houden en 
goed samen te werken, dan zijn wij op 
zoek naar u. Loop gerust eens binnen. 

U kunt ons ook mailen via 
buurtkameronsmidden@gmail.com     
Facebook: buurtkameronsmidden
telefoon: 06a22027162. 
adres: Bremstraat 3, Hellevoetsluis

Vele Hellevoets bewonersa en vrijwilligersorganisaties hebben op zaterdag 11 maart 
weer de handen uit de mouwen gestoken. Buurtbewoners, vrijwilligers, medewerkers 
van Maasdelta, PUSH, het Energieteam en de gemeente zijn in het kader van de Opa
schoondag aan de slag gegaan om buurten op te fleuren, een speelterrein, buurtpleina
tje, jongerenontmoetingsplaats, voetbalkooi, speelveld of schoolplein aan te pakken, 
schoon te maken en op te fleuren met nieuwe beplanting.
De Hellevoetse Opschoondag werd tegelijkertijd met NL Doet georganiseerd. Deze 
speciale dag was weer een groot succes en heeft laten zien dat veel Hellevoeters zich 
nauw betrokken voelen bij wat er in hun omgeving gebeurt.

In Nederland wordt Internationale Vroua
wendag al meer dan 100 jaar gevierd. 
Dit jaar is op 8 maart in Hellevoetsluis 
in de school aan de Ploegschaar er weer 
uitgebreid bij stilgestaan. Er waren veel 
vrouwen van verschillende landen aanwea
zig, zoals uit Somalië, Turkije, Marokko, 
Nederland en Indonesië.
De Sound Waves, een vrouwenkoor 
dat zich heeft gespecialiseerd in het 
zogenaamde barbershop zingen, gaf een 
leuke voorstelling. Er was een demonstraa
tie buikdansen, iemand onthaarde met 
een draad gezichtsbeharing en vrouwen 
konden hun handen laten versieren met 

een mooie hennaatekening.
Er waren heerlijke hapjes, zowel zoete als 
hartige, en thee en koffie voor iedereen. 
Hennie Overheid sprak over het maatjesa
project en over eenzaamheid. In de 
Ploegschaar komen vrouwen elke vrijdaga
ochtend samen voor koffie en een praatje. 
Bovendien wordt er dan samen genaaid.
Ook in 2017 is het voor veel vrouwen 
niet vanzelfsprekend dat ze dezelfde 
rechten hebben als mannen. Nog steeds 
mogen niet overal meisjes naar school, 
worden ze op veel te jonge leeftijd uitgea
huwelijkt, vinden er besnijdenissen plaats 
en worden er nog vrouwen onderdrukt.

Veel Hellevoetse belangstelling 
voor Internationale Vrouwendag


