
 Groen licht Plant of Future
     BRIELLE  - Het project Plant of 
the Future start door een sa-
menwerking tussen STC, regi-
onale bedrijven en overheden. 

Hier worden MBO-studenten 
opgeleid tot allround operati-
oneel technicus en volgen 
bedrijven trainingen. 

 OOSTVOORNE - De Bos en Burchtfair afgelopen zaterdag 
was een grandioos succes. Van heinde en ver kwamen 
bezoekers naar de tuinfair, met de nadruk op tuinplanten 
en ‘Groen Leven’. Deze unieke tuinfair voor de regio 
Zuid-West Nederland vindt elk jaar plaats op een 
prachtige locatie in het centrum van het dorp. Ruim 
honderd exposanten, zoals kwekers, hoveniers en 
delicatesse-specialisten, presenteren hun producten op de 
Hofwei rondom de Historische Burcht en op het tegen-
overliggende Landgoed Mildenburg. Voor een impressie 
zie het artikel op pagina 11.  FOTO: John Biert  

 Bierfestival 
     BRIELLE  - Het vierde Brielsch 
Bierfestival vindt zaterdag 
vanaf 13.00 uur plaats in ‘t 
Kont en De Vergulde Colff . 

 Vierdaagse
     BRIELLE  - Van maandag 11 t/m 
donderdag 14 juni wordt voor 
de 39e keer de Brielse Avond-
vierdaagse georganiseerd. De 
start is vanuit de kantine van 
sportcomplex Dukdalf, Reede 
2. Het inschrijfgeld bedraagt 
bij voorinschrijving € 5,-, dat 
in het Historisch Museum in 
de Cornelia v/d Lindezaal 
donderdag 7 en vrijdag 8 juni 
van 09.30 tot 16.30 uur kan 
worden betaald. Na-inschrij-
ven kost € 5,50 en kan op 
maandag 11 juni vanaf 18.30 
uur in de sporthal. Info: Fran-
klin v/d Ende, 06-51298234. 

 Woning dicht door hennep
     BRIELLE  - Op last van burge-
meester Rensen is maandag 
een woning in de Jacoba van 
Beierenstraat voor drie maan-
den gesloten. In de woning 
trof de politie een in werking 
zijnde hennepkwekerij met 
230 hennepplanten aan. Voor 
het hebben van de hennep-

kwekerij heeft de politie een 
verdachte aangehouden. De 
hennepkwekerij is gelijk ont-
ruimd, omdat er sprake was 
van ernstig (brand)gevaar 
voor de omgeving en omwo-
nenden. Ook is het houden 
van een hennepkwekerij in 
strijd met de Opiumwet. 

      

    Bos en Burchtfair grandioos succes   
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                          Bezorg één keer per 
                             week deze krant bij 

                jou in de buurt.
                                       De kranten worden bij je thuis afgeleverd. 
                                       Alle leeftijden welkom (vanaf 13 jaar). 

Op zoek naar een leuke 
bijbaan? 

Word bezorger!

      

       Interesse?  
       Meld je dan aan op:

krantjecontantje.nl
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De leden en vrijwilligers van de Ouderensoos Tinte kwamen 
afgelopen donderdagmiddag voor de allerlaatste keer bijeen. 
Ditmaal niet in het vertrouwde verenigingsgebouw, maar in 
restaurant Eus in Oostvoorne.

TINTE - Ze verhuizen niet mee 
naar Tintestein. Dat zou te 
kostbaar worden. Maar dat is 
niet de reden waarom de soos 
er na bijna een halve eeuw 
mee moet stoppen. Het zit 
hem vooral in het sterk terug-
lopend ledental, vertelt secre-
taris-penningmeester Corry 
Wegereef, als ze laat weten 
dat de leden op 24 mei als fi-
nale een feestelijk viergan-
gendiner aangeboden wordt. 
Dat kan omdat aan de ge-
meente Westvoorne de subsi-
die niet terugbetaald hoeft te 
worden. “Een royaal gebaar”, 
zo houdt voorzitter Corrie Koot 
de leden in haar afscheids-
speech voor. Die druppelen al 
even na half twaalf het res-
taurant binnen.

Geld
De één met een bedrukt ge-
zicht, de ander juist weer blij 
omdat het vandaag toch nog 
een feestje wordt, waarbij ook 
enkele oud-vrijwilligers van 
de partij zijn. De begroeting 
door de dames van het be-
stuur is allerhartelijkst en de 
meeste soosdames -er zijn 

maar vier heren lid- hebben 
zich mooi aangekleed. Dit is 
zeker geen gewone middag 
voor de 96-jarige Leentje van 
Toledo-Kloos die al zo’n 36 jaar 
lid is. “Mijn man was 65 en ik 
net 60 toen we naar de soos 
gingen. Dat was in die tijd 
heel gewoon. Moet je nu eens 
mee aankomen. Ik heb zelf 
een dochter van 70. Zij peinst 
er niet over om naar een be-
jaardensoos te gaan. Het is de 
tijd, die is helemaal veranderd. 
Mensen van 70 gaan tegen-

woordig niet meer een mid-
dagje klaverjassen of rummi-
kubben”, aldus de enige en 
oudste echte Tintese die de 
soos nog wekelijks bezocht. Ze 
wacht met smart op haar 
88-jarige zus Jo van Solin-
gen-Kloos die uit de Leem-
gaarde moet komen. Zo is het 
met de meeste van oorsprong 

echt Tintese leden vergaan. Ze 
zijn of overleden, of vrijwillig 
dan wel noodgedwongen 
naar elders verhuisd.
De dames van het bestuur en 
de vrijwilligers betreuren het 
net zozeer als de leden dat er 

nu een punt achter de gezelli-
ge middagjes wordt gezet. 
“De ouderen van nu willen 
niet meer naar een soos en 
het is ook een kwestie van 
geld. We betaalden 36 euro 
huur per middag en als er dan 

hooguit vijftien leden komen 
die drie euro voor twee kopjes 
koffie en lekkere koek betalen, 
begrijp je wel dat je geen echt 
leuke dingen meer kunt doen”, 
legt Corry Wegereef uit. “We 
hebben echt veel geprobeerd 

om meer leden te krijgen.” De 
carpaccio wordt geserveerd. Er 
moet gegeten worden. Corrie 
Koot adviseert de leden elkaar 
toch vooral nog eens op te 
zoeken. “We zijn toch één gro-
te familie geweest.”

Ouderensoos Tinte stopt na 49 jaar
Klaas Schipper

Ledental sterk gedaald

AFSCHEID NEMEN 
DOET ALTIJD ZEER 
EN ZEKER NA ZO’N 
LANGE TIJD

Voorzitter Corrie Koot (links) en secretaris-penningmeester Corry Wegereef troosten de zussen Jo van Solingen-Kloos en Leentje van Toledo-Kloos 
(rechts) bij het afscheid. FOTO: KLAAS SCHIPPER
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Hellevoets Stadsmuseum over 
roemruchte maritieme historie
HELLEVOETSLUIS - Het colle-
ge van burgemeester en wet-
houders gaat geld vragen aan 
de gemeenteraad voor de ont-
wikkeling van een stadsmuse-
um in het Droogdok Jan Blan-
ken. Hiervan zal ook 
ramtorenschip De Buffel deel 
uit maken.
Dit stadsmuseum of ‘Marine-
kwartier’ gaat de geschiedenis 
van Hellevoetsluis en in het 
bijzonder de maritieme ge-
schiedenis vertellen. Naar ver-
wachting gaat het Marine-
kwartier op termijn jaarlijks 
rond de 50.000 bezoekers 
trekken. Wethouder Margriet 

den Brok is enthousiast over 
de plannen.
“We versterken het museale 
aanbod door samenhang te 
brengen in bestaande initia-
tieven. Daarmee verbeteren 
we de kwaliteit van de voor-
zieningen en maken we Helle-
voetsluis nog aantrekkelijker 
voor toeristen én inwoners. 
Het is ook de bedoeling dat 
andere musea en organisaties 
aansluiten, maar we starten 
met deze drie musea om dat 
geleidelijk uit te bouwen.”
Saluut Marine kwartierHet 
plan dat als titel Saluut! Mari-
nekwartier Hellevoetsluis 

kreeg, is opgesteld door het 
bureau Agnes Vugts Erfgoed-
projecten. Hierin is gekozen 
om het verhaal van Hellevoet-
sluis als marinehaven en ves-
tingstad te vertellen.
De roemruchte maritieme en 
marinegeschiedenis van Hel-
levoetsluis is zelfs van natio-
naal belang en spreekt tot de 
verbeelding van de bezoekers.
Het samenvoegen van de ver-
schillende organisaties op één 
plaats is een omvangrijk pro-
ject. Daarom is het plan door 
Els Thijssen Museumadvies 
getoetst en blijkt haalbaar te 
zijn.
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In 1968 werd voor de eerste keer de sportweek Vierpolders 
georganiseerd. Dit jaar is het dus voor de vijftigste keer. Voor 
voorzitter Wunold van Drunen en secretaris Iet Verboom van 
de organiserende stichting een reden extra hun best te doen 
er dit jaar iets heel bijzonders van te maken.

VIERPOLDERS - Het program-
ma dat geboden wordt, is zo 
groot en divers dat in een 
spanne van een week niet al-
les op de agenda een plaatsje 
kon krijgen. “Daarom is de 
week in ons geval tien dagen. 
We beginnen op donderdag 31 
mei en op zaterdag 6 juni is de 
afsluiting”, zegt van Drunen. 
Verboom wil graag iets heel 
anders benadrukken. “In een 

tijd waar evenementen en or-
ganisaties het moeilijk heb-
ben, is het toch geweldig dat 
wij als sportweek Vierpolders 
al vijftig jaar bestaan. Het is 
bijzonder dat wij al zo’n lange 
geschiedenis hebben en voor-
lopig nog helemaal niet aan 
stoppen denken.”
 
Stichting
Was het ooit nog alleen 
‘schoolsporten’ en het mee-
doen van een enkele gymver-

eniging; dat werd anders in 
1974. Toen werden meer acti-
viteiten ontwikkeld en aan el-
kaar gekoppeld. De stichting 
werd opgericht en die floreert 
als nooit tevoren.
“Elk jaar hebben we een vlooi-
enmarkt. Dat heeft natuurlijk 
niks met een sportweek te 
maken. Maar zo is dat nu een-
maal gegroeid. Voor een klein 
bedrag zijn er kramen te huur 
en alles wat verkocht wordt, is 
voor de kraamhuurder”, zegt 
van Drunen. “De vlooienmarkt 
is altijd hartstikke gezellig en 
ik verheug me er nu al op”, 
vult Verboom aan.
 
Sportspektakel
Een opvallende activiteit vol-
gende week is het ‘sportspek-
takel’. Dan strijden maximaal 
twintig teams tegen elkaar, 
waarbij leuke en gekke spelle-
tjes een winnaar gaan opleve-
ren. “Eigenlijk is het flauwekul 
ten top, maar zó leuk,” zegt 
Verboom met nu al de nodige 
voorpret. “Je zou eens moeten 
zien hoe fanatiek wordt ge-
streden om uiteindelijk als 
winnaar de beker in ontvangst 

te mogen nemen.” De afslui-
ting is de traditionele feest-
avond, waarbij men al vanaf 
zes uur terecht kan voor een 
gezellig en lekkere maaltijd. 

Dat staat allemaal te gebeuren 
in de grote tent.
 
Badlaken
Elk jaar is er wel een souvenir, 

dat blijvend herinnert aan de 
sportweek. “Deze keer hebben 
we een groot badlaken met 
daarop afbeeldingen die iets 
zeggen over Vierpolders, de 
sportweek en haar 50-jarige 
geschiedenis. Een belangrijk 
collectors item dat aan alle 
huishoudens in Vierpolders is 
uitgedeeld en voor liefhebbers 
nog te koop is, zo lang de 
voorraad strekt,” zegt Van 
Drunen. Ook heeft iedere in-
woner van Vierpolders een 
paar weken geleden een 

boekwerkje van bijna negen-
tig pagina’s over de sportweek 
in de bus gekregen.
De organisatie, het bestuur 
van de stichting, heel erg veel 
vrijwilligers en vast nog vele 
anderen ook, hebben er alles 
aan gedaan om van de sport-
week de komende tien dagen 
een succes te maken. “Het zou 
geweldig zijn als het weer 
gaat meewerken en wij later 
met z’n allen kunnen zeggen 
dat de sportweek één groot 
feest was”, sluiten ze af.

Vierpolders viert haar 50e sportweek

Wunold van Drunen en Iet Verboom laten trots het bijzondere badlaken zien. FOTO: Martin van Gurp

Zo’n 600 deelnemers doen mee

Een bijzondere activiteit is ‘wandelen Plantage’. 
Daarbij gaat het erom dat de deelnemers samen 
op pad gaan met een bewoner van het verpleegtehuis ‘de 
Plantage’. De route kan in zo’n anderhalf uur gelopen wor-
den. En als het weer het toelaat, wordt daarna gepick-
nickt bij de dierenweide. De wandeling is op woensdag 6 
juni. Iedereen is welkom.

Ooit begon de sportweek 
Vierpolders als een 
activiteit van vooral de 
lagere school. De o.b.s. 
‘Tiende Penning’ 
organiseert op woensdag 
6 juni de jaarlijkse 
sportschooldag. Ren je 
rot op de stormbaan. 
Waag je in de wereld van 
Jane en Tarzan. Alle 
kinderen doen mee; van 
kleuters tot groep 
achters. Zo is de 
sportieve cirkel na vijftig 
jaar sportweek Vierpol-
ders weer rond.

SPORT, SPEL, DE 
ROMMELMARKT, 
EEN PRAATJE, EEN 
DRANKJE EN ETEN

Martin van Gurp



Het is stil zonder jou.

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken
voor de overweldigende belangstelling bij het
afscheid van

Maarten van den Berg

De enorme hoeveelheid kaarten, bezoeken
en de vele blijken van medeleven die we nog
steeds mogen ontvangen doen ons goed.
We zijn daar zeer dankbaar voor.

Dini van den Berg-Sluimer
Leona

Vierpolders, mei 2018

Dankbaar dat hij tot op hoge leeftijd van het
leven heeft genoten, hebben wij na een
kortstondig ziekbed afscheid moeten nemen
van onze lieve vader, schoonvader,
opa en partner

Pieter Zoetemeijer
Weduwnaar van

Neeltje Juliana Zoetemeijer - Vermeulen

Voormalig levenspartner van
Jaantje Blok - Knape

3 april 1927 27 mei 2018

Jan en Inge

Arjen enMarjolein
Elin

Marion en Anton
Natasha

Annie Voogt

Patrijzenlaan 22, Oostvoorne

Correspondentieadres: J. Zoetemeijer
De Ruy 72
3233 AHOostvoorne
06-13043105

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op
vrijdag 1 juni 2018 van 19.00 tot 19.20 uur in
het Carlton Oasis Hotel, Curieweg 1,
Spijkenisse.

Aansluitend zal om 19.30 uur de uitvaart-
plechtigheid gehouden worden op genoemde
locatie.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en
elkaar te ontmoeten in het Carlton.

Ingang en parkeergelegenheid via
het congrescentrum.

De crematie vindt in stilte plaats.

Overlijden

Dankbetuiging

COLO
FON
Familie-

berichten
E-mail 
familieberichtenweek-
bladen@persgroep.nl

Telefoon 
088-0139 999

Internet 
zelf opgeven kan via 
www.familieberich-
tenonline.nl

Vergeet niet uw volle-
dige adresgegevens
te vermelden en uw
telefoonnummer voor 
eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties 
zijn ook zichtbaar op:
www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet 
geplaatst dient te worden 
op Mensenlinq, gelieve dit 
aan te geven bij opgave 
van de advertentie.

Een familiebericht 
plaatsen is een gevoeli-
ge zaak. Dat is altijd zo 
geweest en dat zal al-
tijd zo blijven. Het gaat 
immers altijd over het 
verlies van een naaste, 
familie, vriend of ken-
nis. Wat wel verandert 
is de manier waarop 
dat kan gebeuren.

Met familieberich-
tenonline.nl kunt u op 
een eenvoudige, snelle 
en zekere manier uw 
familiebericht samen-
stellen en plaatsen in 
de door u gewenste 
huis-aan-huiskrant.

Eenvoudig, want stap 
voor stap wordt u ge-
leid door de opmaak
van het bericht, snel, 
u ziet direct hoe het 
bericht eruit komt te 
zien, zeker (en veilig)
is de manier van 
betalen. Op het door u 
gewenste moment
en in uw eigen tempo 
kunt u uw familiebe-
richt maken. Want wat 
er ook verandert, het
opgeven van een 
familiebericht blijft een 
zaak van emotie…

Graag staan wij u ook
telefonisch te woord 
voor informatie over de 
opgave van uw familie-
bericht. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met
088-0139 999.

Huwelijk

Jubileum

Geboren

Overlijden

Dankbetuiging
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 Afgelopen vrijdag was voor de stichting Biberbunker in Oost-
voorne een belangrijke dag. Toen was de offi  ciële opening 
van een nieuwe, door het publiek te bezoeken bunker: de 409 
Funkstelle Vermittlung. Ook vond de onthulling van de Flak 
37 plaats, een geducht luchtdoelwapen.

     OOSTVOORNE  - Er waren zo’n 
vijftig genodigden en het was 
werkelijk schitterend weer. De 
ontvangst, de toespraakjes, de 
onthulling, de opening en het 
informele gedeelte met hap-
jes en drankjes konden zo-
doende buiten plaatsvinden.
   
    Opening
    Cor Geluk, voorzitter van de 
stichting, deed het openings-
woord met wethouder Wil-
bert Borgonjen en Niek Kop-
pelaar van het Zuid Hollands 
Landschap onder zijn gehoor. 
Kees Neisingh, oud-bevelheb-
ber, Generaal van de Koninklij-
ke Marechaussee en tevens 
Voorzitter van de Erfgoedtafel 
Atlantikwall van de Provincie 
Zuid Holland, deed de ope-
ning van de bunker met het 
doorknippen van een lint.
     
    Briggeman
    Daarna was de Flak 37 (Flu-
gabwehrkanone) aan de 
beurt. Maar voor het zo ver 
was, was eerst het woord aan 
Pleun Briggeman uit Rockanje. 
Hij is veteraan van de Tweede 

Wereldoorlog en vertelde wat 
hij in de jaren 1940 tot 1945 
zoal heeft meegemaakt. Je 
kon een speld onder de aan-
wezigen horen vallen. Veel 
ouderen weten al over het 
verplicht moeten werken in 
Duitsland. Hij maakte dat 
mee.
“Reken maar dat ik in die tijd 
bang ben geweest. Er konden 
zomaar dingen gebeuren die 
ik helemaal niet had zien aan-
komen. Dat maakte mij en 

mijn mede-arbeiders onzeker. 
Je wist nooit waar je aan toe 
was.” Na zijn toespraak werd 
het doek verwijderd en kwam 
het imposante afweergeschut 
tevoorschijn.
    Met deze aanwinsten laat de 
stichting nog meer van de 
unieke geschiedenis zien van 
wat zich in de Oostvoornse 

duinen heeft afgespeeld. Wel-
iswaar zijn er dergelijke bun-
kercomplexen door de Duit-
sers ook bij Zandvoort en op 
Terschelling gebouwd, maar 
alleen het complex in Oost-
voorne is toegankelijk.

 Nieuwe biberbunker  en afweergeschut  

 De Flak 37 is in de periode van de Tweede Wereldoorlog zeer internsief ingezet 
voor de aanvallen op bombardementsvliegtuigen. Het was een zeer geducht 
luchtdoelwapen. Het wapentuig kon op verschillende onderstellen worden gemonteerd, 
op éénassige of inklapbare dubbelassige, vrachtwagen, half rupsvoertuigen en zelfs 
tankchassis. Het ding had een vuursnelheid van zo’n 120 schoten per minuut.   

 Stichting blij met aanwinsten   

 UNIEK, BIJZONDER 
EN VOORAL EEN 
BELEVING VAN EEN 
DONKERE TIJD   

 Vrijwilligers van de stichting Biberbunker halen het zeil van de Flack. FOTO: archief Biberbunker   

 Martin van Gurp   
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 HET JURIDISCH 
STEEKSPEL IS
NOG LANG NIET 
TEN EINDE   

 Het voorarrest van Briellenaar Leon van M, die wordt ver-
dacht van de in 2005 gepleegde moord op Carolina van Tole-
do, is vorige week dinsdag opnieuw verlengd. Van M. blijft 
tot in ieder geval de volgende zittingsdag van het strafproces 
achter slot en grendel.

     ROTTERDAM  -   Vorige week 
ging het om de zogenaamde 
regiezitting. De vraag stond 
centraal welke nadere onder-
zoeken nog gewenst zijn, wel-
ke personen tijdens een zitting 
moeten worden verhoord en 
welke deskundigen nog tekst 
en uitleg moeten komen ge-
ven over hun onderzoeken. 
Ook nu weer werd door de ad-
vocaten van Leon van M. alles 
uit de juridische kast gehaald. 
Ze vroegen nadere onderzoe-
ken en nog meer tekst en uit-
leg. Verklaringen van derden 
willen ze nog eens nadrukke-
lijk tegen het licht houden.
   
      Voortgangsbesluiten
      Het belangrijkste besluit van 
de rechtbank was dat twee 
deskundigen zullen kunnen 
worden gehoord over hun 
dna-onderzoeken en de daar-
bij gehanteerde methodes. 
Verder zullen acht getuigen 
worden gehoord over hun 
eerder afgelegde verklaringen. 
Deze keer gaf de advocaten 

van Leon van M. in overwe-
ging bij zijn verzoek het nu 
tien maanden durende voor-
arrest op te heff en, Leon van 
M. een meldingsplicht op te 
leggen of hem tot het dragen 
van een enkelband te ver-
plichten. De rechtbank ging 
hier niet in mee en verlengde 
het voorarrest. Maar de recht-
bank heeft de reclassering wel 
gevraagd te adviseren welke 

mogelijkheden zij zien rond 
het opleggen van bijzondere 
voorwaarden bij een eventu-
eel in de toekomst opheff en 
van het voorarrest.
       
      Vervolg
      Op 20 augustus is de volgende 
zitting. Dan moeten de des-
kundigen op veel schriftelijke 

vragen, ook schriftelijk, ant-
woord hebben gegeven. Dan 
zal worden beoordeeld of 
Leon van M. onder specifi eke 
voorwaarden voorlopig op 
vrije voeten wordt gesteld of 
niet. Tijdens de zittingen daar-
na, waarschijnlijk in oktober 
en later, zullen de deskundi-
gen en getuigen worden op-
geroepen. Waarschijnlijk zal 

de inhoudelijke behandeling 
van de strafzaak niet eerder 
beginnen dan in 2019. Het lijkt 

erop dat de verdediging van 
Van M. de a� andeling zo veel 
mogelijk wenst te vertragen.

  Voorarrest Leon van M. 
is opnieuw verlengd 

 Opvallend was dat Leon van M. deze keer niet 
op zijn praatstoel zat. Hij verwijt de pers dat er 
een hetze tegen hem gevoerd wordt. Opvallend was ook 
dat niemand van de betrokkenen in ging op het alibi, 
zoals Leon van M. dat bij de vorige zitting verwoordde.

 Opening van 
vernieuwde 
golfbaan
     BRIELLE  - Gol� aan Kleiburg is 
gelegen in het recreatiegebied 
tussen het Brielse Meer en het 
Hartelkanaal. Op zaterdag 9 
juni om 13.00 uur opent bur-
gemeester Gregor Rensen de 
volledig gerenoveerde hole 17. 
De nieuwe hole is een onder-
deel van het ambitieuze reno-
vatieplan, dat gol� aanarchi-
tect Bruno Steensels na een 
grondige baananalyse in op-
dracht van de Golfclub Klei-
burg heeft gemaakt.
  Sinds 2012 wordt dit plan uit-
gevoerd en met de opening 
van hole 17 is een belangrijke 
mijlpaal bereikt. Alle grote 
verbeteringen zijn nu gereali-
seerd en in de komende jaren 
worden de nog resterende 
kleinere aanpassingen aange-
pakt.
    In het bijzijn van genodigden 
en belangstellende clubleden 
is 9 juni de offi  ciële opening. 
Om de hole in stijl in te wij-
den, slaan jeugdlid Rosanne 
Boere, seniorlid Leo Splinter 
en als klap op de vuurpijl top-
golfer en televisiecommenta-
tor Robert Jan Derksen de eer-
ste ballen.
    De komst van Robert-Jan Der-
ksen naar Brielle is mogelijk 
gemaakt door Stichting Top-
golf Brielle. Golfclub Kleiburg 
is gelegen aan de Krabbeweg 
9 in Brielle. Er is volop ruime 
parkeergelegenheid.

 NIEUWS   

 Het Rotterdamse gerechtsgebouw, waar ook deze keer de strafzaak rond Leon van M. werd gehouden. 
FOTO: Daphne Jacobson   

 Martin van Gurp   
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 De 14e Bos en Burchtfair in Oostvoorne heeft zaterdag een 
ongekend groot aantal bezoekers getrokken. Al ruim voor 
10.00 uur was het in het dorp zoeken naar een parkeerplaats. 
Ook kwamen veel mensen op de fi ets. Met fi etstassen uiter-
aard, want er viel genoeg moois voor de tuin te kopen.

     OOSTVOORNE  - Dranghekken, 
informatieborden, parkeer-
wachters. Er was van alles ge-
daan om het geheel in goede 
banen te leiden. En dat was 
wel nodig ook, want er was 
sprake van een ware run op de 
Bos en Burchtfair waar niet al-
leen veel te koop, maar ook te 
zien en te beleven was. Een 
tuinlie� ebster op zoek naar 
blauwe malva’s hoeft niet ver 
te gaan. Ze treft ze al direct 
aan op de Hofweide en haar 
favoriete kleur dahlia’s ziet ze 
even later direct bij Zeeland-
dahlia’s. De geplande zoek-
tocht naar een witte agapant-
hus vergt iets meer tijd, maar 
blijkt achteraf onnodig te zijn 
geweest. Gewoon over het 
hoofd gezien. Maar dat heb je 
als er zoveel moois te zien is. 
Zo verging het zaterdag meni-
ge tuinlie� ebber.

  Streekproducten
    Naast planten en bloemen 
waren er ook veel streekpro-
ducten zoals jams, kazen, 
chutneys en kruiden te koop. 
En wat te denken van de mooi 

ingerichte stand van de Brielse 
standerdmolen ‘t Vliegend 
Hert. Daar kon geproefd wor-
den van veel lekkers, dat na 
aankoop van één of meerdere 
zakjes meel ook in een hand-
omdraai thuis bereid zou kun-
nen worden. Een fl ink groepje 
kinderen schikt enthousiast 
bloemen onder leiding van 
een paar behulpzame dames. 
Er worden manden gevloch-
ten en aquarellen gemaakt. 
Het is bij dit heerlijke weer 

ook goed toeven in een luxe 
bamboetent die, aldus de me-
neer die ze verkoopt, zelfs 
door iemand met twee linker-
handen op te zetten valt. In 
het Mildenburgbos speelt 
mandolinevereniging Capric-
cio. Ernaast staat de stand van 
de Nederlandse Vereniging 
voor Lymepatiënten; veel 

mensen vragen er om infor-
matie. Andere blikvangers zijn 
de orchideeënstand van Pha-
lae nova, de lupines van Kwe-
kerij Roest en niet te missen: 
het enorme boeket pioenro-
zen van De Oude Proeftuin.   

 Run op gezellige  14e Bos & Burchtfair  

 Twee dames uit Ouddorp die de Bos en Burchtfair bezoeken, zijn verrukt over de 
diversiteit aan stands en het grote aanbod aan planten en benodigdheden voor 
de tuin. Alleen de horeca zou voor hen luxer mogen, zo geven ze aan als ze in het 
Mildenburgbos de lange tafels zien waaraan vooral patat en burgers worden genuttigd. 
Hun tip: luxe witte tenten waar een lekker wijntje en luxe hapjes geserveerd worden.   

 Enorme diversiteit aan planten   

 UNIEK EVENEMENT 
DAT BEZOEKERS 
VAN HEINDE EN 
VERRE TREKT   

 Niet te missen is het enorme boeket pioenrozen van De Oude Proeftuin. FOTO: Klaas Schipper   

 Klaas Schipper   
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 Willem van Beelen 
 wint Molenbiotoopprijs  
  OOSTVOORNE  - Een gezonde molenbiotoop zorgt ervoor dat de molen voldoende 
windvang pakt, zodat de wieken optimaal kunnen draaien. Om extra aandacht te vragen 
voor een goed groenbeheer van de omgeving, hielden provincie Zuid-Holland en Erfgoed-
huis Zuid-Holland een prijsvraag om de beste molenbiotoopbeheerders in het zonnetje te 
zetten. Eind vorig jaar maakten de molenaars van de Molen van Oostvoorne en buurman 
Willem van Beelen een plan om de tuin grondig aan te pakken. Willem was één van de vijf 
prijswinnaars die de cheque, als steuntje in de rug, in ontvangst mocht nemen. 

 Stichting Muziek aan Bed verzorgt kleine concerten aan het bed bij mensen.    

 Musici van Hellevoetsluis 
spelen samen voor het goede 
doel ‘Muziek aan Bed’. Dit 
benefi etconcert vindt plaats 
op zondagmiddag 10 juni van 
15.00 tot 17.00 uur in de Een-
draght. Van fi lmmuziek tot 
klassiek, van pop tot shanty, 
het wordt een muziekfeest 
voor jong en oud.

     HELLEVOETSLUIS  - Muziek-
verenigingen, individuele mu-
sici, muziekdocenten en koren 
hebben de handen ineenge-
slagen en vormen samen het 
Muzieknetwerk Hellevoet-

sluis. De opbrengsten van dit 
Benefi etconcert van Mu-
zieknetwerk Hellevoetsluis 
komen ten goede komen aan 
Stichting Muziek aan Bed, die 
kleine concerten verzorgt aan 
het bed bij mensen. Vooral 
kinderen die niet in staat zijn 
een concert te bezoeken. Het 
concert komt tot stand dankzij 
de belangeloze deelname van 
het Cui Orkest, Muziekvereni-
gingen Sempre Crescendo 
Hellevoetsluis en Voorne & 
Putten, de Helius Shanty Zan-
gers, Helvoets Dameskoor, Vo-
calgroup Timeless, sopraan 

Martine Hordijk, pianiste Ynke 
van de Wagt, klarinettist Jant-
ijs Volker, zangeres Martine 
Hordijk, de Blazersklas van 
Basisschool ‘de Bron’ en het 
Schoolorkest Jacob van Lies-
veld. Arie van den Ban ver-
zorgt de presentatie. Deze Be-
nefi et vormt de opmaat tot 
een duurzame en grotere sa-
menwerking van de muziek-
organisaties in Hellevoetsluis. 
Kaarten kosten 10 euro. Reser-
veren: kaarten.hellevoetscon-
cert@gmail.com. Informatie: 
Facebookpagina Muziek Net-
werk Hellevoetsluis. 

 Samen musiceren voor 
 project ‘Muziek aan Bed’  

 ACTUEEL   

 Juf Corine stapt  in huwelijksbootje  
  VIERPOLDERS  - Om 11.30 uur 
stonden alle kinderen vol 
spanning in een erehaag op 
het plein. ‘Hoe zal de juf eruit 
zien?’ ‘Wat voor trouwauto zal 
er komen?’. Na een paar minu-
ten wachten verscheen er een 

mooie auto, met een nog veel 
mooiere bruid en bruidegom 
erin. Ook de twee kinderen 
van juf Corine en Pascal waren 
erbij. Juf Corine en Pascal wer-
den door de hele school toe-
gezongen en liepen door de 

erehaag naar binnen. Daar 
hadden de kinderen en ouders 
uit de klas van juf Corine voor 
een ABC gezorgd. Bij elke let-
ter was een passend cadeau-
tje. Hierna was er een uitge-
breide lunch met het paar.

 Vrijdag 18 mei 2018 was een 
bijzondere dag voor juf Cori-
ne en alle kinderen van Obs 
de Tiende Penning uit Vier-
polders. Op deze dag is juf 
Corine in het huwelijksboot-
je gestapt met haar Pascal. 
Hier mochten alle kinderen 
van Obs de Tiende Penning 
van meegenieten. Het was 
een dag die iedereen zich 
nog lang zal herinneren.   

 Start bouw  ‘nul-op-de-meter’ huizen  

  Diploma & AED-notitie  
voor Brielse EHBO’ers 
  BRIELLE  - EHBO Brielle heeft onlangs de diploma’s Eerste Hulp uitgereikt aan de cursisten 
die de afgelopen maanden vol enthousiasme de lessen hebben gevolgd en het examen 
met goed gevolg hebben afgelegd. De jongste cursiste Siara Dussel (14 jaar) mocht met 
speciale toestemming het examen afl eggen. Ook hebben de kersverse leden de aanteke-
ning AED-bedienen. Informatie: www.ehbobrielle.nl of Jan van Toledo, 0181-410795.

  BRIELLE  - De derde en laatste 
fase van het plan Waterfront is 
van start gegaan met de bouw 
van 28 duurzame eensgezins-
woningen, waarvan 22 wo-
ningen nu zelfs als nul-op-de-
meter-woning worden 

uitgevoerd. De overige zes 
woningen zijn eveneens zon-
der gasaansluiting en hebben 
een EPC van 0. Projectontwik-
kelaar Herkon realiseerde in 
de vorige fases van Waterfront 
35 appartementen en zes wa-

tervilla’s. De eengezinswonin-
gen liggen deels aan een ha-
ven met directe aansluiting op 
het Brielse Meer. Sommige 
woningen beschikken zelfs 
over een eigen aanlegsteiger 
voor een boot.   
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Wie vrijdagavond tijdens de Ladies Night in de Brielse bin-
nenstad rondwandelde, waande zich in Cubaanse sferen. 
Heerlijk weer. Overal vrolijke muziek, vlaggen, ballonnen, 
mooi versierde winkelpanden en gezellige terrassen met pal-
men en olijfbomen en niet te vergeten: shoppende dames 
met kleurrijke armbandjes om aantrekkelijke koopjes en ca-
deautjes te bemachtigen.

BRIELLE -  Het is op 25 mei al 
vroeg druk in de winkelstra-
ten, al ruim voor de klok van 
vijf struinen dames rond op 
zoek naar de allerbeste koop-
jes. Bij sommige winkels lukt 
dat, bij andere moet echt tot 
het officiële starttijdstip ge-
wacht worden. Op de Markt 
en de Turfkade zitten de ter-
rassen vol en voor de pui van 
heel veel winkels staan tafels 
met mooie boeketten en met 
een aankondiging wat daar 
die avond te gebeuren staat. 
Bij Kine Mode nodigen ban-
ken met kussens in zomerse 
kleuren voor de etalages al de 
hele dag uit om even uit te 
puffen en bij Hoofdstuk Een 
presenteren zich deze avond 
maar liefst twee schrijfsters: 
Michelle Visser en Judith Vis-
ser. Bij De Kapper lopen drie 
bruiden rond om hun fraaiste 
bruidskapsel te tonen.

Rozen 
Bij Van Neeltje aan de Turfka-
de vallen de kleurrijke rozen 

op de tafels op het terras erg 
in de smaak. Heel veel vrou-
wen vallen daarvoor en strij-
ken neer voor een hapje en 
een drankje. Bij ijssalon Twice 
aan het Wellerondom is het zo 
druk dat er een file ontstaat. 
Lange rijen wachtenden voor 
een ijsje. Stoeiende kinderen 
op het kanon die zich verga-
pen aan exotische dames in 
schaarse kledij, die onderdeel 

uitmaken van de Zuid-Ameri-
kaanse band die door de stra-
ten trekt. En terecht applaus 
krijgt.

Geur
Bij Creative Incense aan de 
Koopmanstraat worden de 
dames uitgenodigd uit te zoe-
ken welke geur het best bij 

hen past. Michaël Kinkel heeft 
verschillende schalen met 
mengsels van kruiden, harsen, 
bloemen, bladeren en vruch-
ten gereed gemaakt. De ladies 
snuiven de geuren op, maar 
zijn vooral benieuwd naar 

‘hun geur’. In een aantal ge-
vallen blijkt het om de kolibrie 
(gestreng en gecontroleerd 
aan jezelf) en de wederge-
boorte (naar buiten gericht en 
veel energie gevend) te gaan. 
“Toch een leuk weetje, dat me 

bevestigt in mijn gevoelens.” 
Een kordate dame uit Rotter-
dam maakt haar angstvallig 
buiten gebleven man duidelijk 
dat ze klaarblijkelijk steeds te 
veel energie in hem steekt. 
“Maar vanavond is het mijn 

beurt.” Ze gaat met haar vrien-
dinnen richting de Markt. 
Daar is het groot feest en met 
een cuba libre in de hand doet 
ze deze zeer geslaagde editie 
van de Ladies Night alle eer 
aan.

Den Briel geheel in Cubaanse sfeer
Klaas Schipper

Ladies Night weer publiekstrekker

EEN BAND MET 
EXOTISCHE DAMES 
IN SCHAARSE 
KLEDIJ

Dat deze dames veel bekijks kregen tijdens de Ladies Night Brielle spreekt voor zich. Ze kregen naast de bewonderende blikken van de dames een 
heel leger heren achter zich aan. FOTO: KLAAS SCHIPPER



De leukste nieuwtjes en 
verhalen uit jouw stad

indebuurt.nl
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Een tiental leden van de Red-
dingsbrigades Rockanje en 
Hellevoetsluis hebben afge-
lopen weekend gezamenlijk 
examen gedaan voor de op-
leiding Lifeguard en Senior 
Lifeguards. Deze beroepsop-
leiding wordt gegeven vol-
gens de normeringen van de 
International Life Saving Fe-
deration (ILS).

HELLEVOETSLUIS - Na een 
voorbereidend traject van on-
geveer twee maanden waar 
wekelijks werd geoefend, 
werd de praktijk getoetst tij-

dens twee Proeven van Be-
kwaamheid en beoordeeld 
door afgevaardigden van Red-
dingsbrigade Nederland.
Om dit examen te behalen 
moesten een aantal casussen 
worden beoordeeld en uitge-
voerd. Zo moest onder meer 
hulp worden verleend aan een 
ruiter die van het paard geval-
len was en daarbij gewond 
was geraakt. Weer een andere 
groep kreeg een melding dat 
er een kind vermist was op het 
strand en tegelijkertijd was er 
een persoon vermist in het 
water. Na deze praktijkcasus-

sen volgde nog theorie. Na af-
loop van het examen was het 
vol spanning wachten op de 
uitslag: beide verenigingen 
zijn weer een aantal Life-
guards en Senior Lifeguards 
rijker. 
De Helvoetse Reddingsbrigade 
voert toezicht uit van april t/m 
september, elk weekend om 
de veiligheid rondom het Ha-
ringvliet te waarborgen. In juli 
en augustus zijn ze alle dagen 
aanwezig op de strandpost op 
het Quackstrand nabij de Ha-
ringvlietdam: www.reddings-
brigade-hellevoetsluis.nl.

Diploma’s voor lifegards 
Helvoetse Reddingsbrigade

Jeugdjudoka’s op zoek 
naar sleutels in Annabos
ROCKANJE - Jeugdjudoka’s van sportstichting Je eigen Pad vergezeld van broertjes, zusjes, 
vriendjes en ouders gingen afgelopen zondag op pad in het Annabos om door middel van 
activiteiten het raadsel van de vele sleutels op te lossen. Denk-, doe- en survivalopdrach-
ten zorgden ervoor dat er steeds meer sleutels verzameld konden worden en uiteindelijk 
was de oplossing een heerlijke koude verrassing. Leiding en ouders hebben genoten van 
het prachtige weer en van de onderlinge sfeer van de deelnemers. Het thema ‘Samenwer-
ken’ kwam goed uit de verf. Een activiteit die navolging krijgt met een kamp.
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Donderdag
31 mei
10.00 uur ONTMOETING Het 
is weer het Fijn je te 
zien-terras in Cultuurhuis ‘de 
Nieuwe Veste’. Wederom een 
gezellig uurtje, waar je 
mensen kunt ontmoeten om 
leuke dingen mee te doen, 
zoals fietsen, sporten, vissen, 
wandelen, terrasje pakken. Dé 
plek voor ontmoeting en 
contact, maar ook voor 
interessant vrijwilligerswerk. 
Info: www.fijnjetezien.nl, 
0181-390607 of cvh@
stichting-push.nl.

Zaterdag
2 juni

08.30 uur MARKT De 
Welkomkerk aan de Hoogv-
lietlaan in Rockanje houdt tot 
15.00 uur haar derde editie 
van de Welkommarkt. Net als 
vorig jaar verzorgen naast de 
rommelmarktkramen een 
aantal regionale ondernemers 
voor een gevarieerd aanbod 
met onder meer Weckproduc-
ten, smoothies, woonacces-
soires en meer. Ook kunt u 
weer terecht voor groente en 
bloemen, vers gerookte paling 
of lootjes voor het rad van 
avontuur. Ondertussen kunt u 
genieten van een hapje en 
een drankje of de beroemde 
oliebol op het terras. Voor de 
kinderen is er een grabbelton 
en schmink.

Zondag
3 juni
10.00 uur EXCURSIE naar het 
Quackjeswater in Voornes 
Duin. Tijdens een mooie 
wandeling ga je samen met 
de vrijwillige gids op zoek 
naar orchideeën. Maar geniet 
vooral ook van alle andere 
bloeiende wilde planten. 
Meld je wel vooraf aan op 
www.nm.nl/agenda. Vertrek 
vanaf de parkeerplaats 
Quackjeswater, Duindijk 7 in 
Rockanje. De tocht duurt 
ongeveer twee uur. Leden van 
Natuurmonumenten betalen 

€ 5,-, niet-leden betalen € 8,-. 
Kinderen van leden en OERRR 
t/m 12 jaar betalen € 4,-. Niet 
lid kinderen t/m 12 jaar 
betalen € 7,-. Trek goede 
wandelschoenen aan en 
neem een verrekijker mee!

Dinsdag
5 juni
15.00 uur TABLETCAFÉ Biblio-
theek Hellevoetsluis houdt in 
Cultuurhuis Nieuwe Veste 
weer een tabletcafé. Wil je 

meer uit je tablet halen? Wil 
je bijvoorbeeld weten hoe je 
e-books kunt lezen op je 
tablet of ben je op zoek naar 
leuke apps, tips & trucs van 
andere tabletgebruikers? Kom 
dan langs! Je kunt je 
ervaringen met elkaar delen, 
programmatips uitwisselen 
en zo meer uit je tablet halen. 
Het accent van het Tabletcafé 
ligt op leren van en delen met 
elkaar. Ook wanneer je (nog) 
geen tablet hebt, ben je van 
harte welkom een kijkje te 
nemen in het Tabletcafé. Tip: 
neem je tablet mee! Heb je 

een tip/vraag op het gebied 
van tablets? Je kunt je vraag 
ook 24/7 online stellen via de 
Facebookgroep ‘Tabletcafé 
Bibliotheek Zuid-Hollandse 
Delta’. Toegang gratis.

Woensdag
6 juni
09.00 uur WERKWEEK 
Leerlingen van de MAVO van 
Helinium zetten weer hun 
beste beentje voor in een 
werkweek waar zij activitei-

ten uitvoeren bij vrijwilligers-
organisaties op 6 en 7 juni. 
Kom naar de rondleidingen 
op de Noordhinder en de 
Buffel of neem de (klein)
kinderen mee naar de 
Natuurspeeltuin het Wilde 
Weide Speelbos, de Kinder-
boerderij of naar Buurthuis de 
Ploegschaar. Jong gaat in 
gesprek met oud in het Hart 
van Hellevoet/Voornesteijn, 
maar organiseert ook een 
Bingo. Een high-tea in 
Buurthuis de Kooistee en 
modeshow is te verwachten 
bij de Tweede Kans op de 
Rijkstraatweg. Een gezellige 
dag voor de ouderen in de 
Herbergier en flink in de 
natuur aan de slag op 
Historyland. Toekomstige 
onderwijzers? Zij gaan helpen 
op het Schrijverke en bij de 
Hendrik Boogaart en de 
sportieve leerlingen organise-
ren een sportdag. Info: www.
fijnjetezien.nl.

Dinsdag
12 juni
18.00 uur FIETS4DAAGSE 
Voor de 25e keer wordt de 
Fiets4daagse Hellevoetsluis 
gehouden. Deelnemers 
kunnen kiezen uit drie 
afstanden: 10, 17 en 25 km. 
Voor meer informatie: 
wtac-waterstad.nl.

Er is donderdag 31 mei weer het Fijn je te zien-terras in Cultuurhuis 'de Nieuwe Veste' in Hellevoetsluis. De 
gastvrouwen organiseren weer een gezellig uurtje, waar je mensen kunt ontmoeten.

MAVO-leerlingen van Helinium 
helpen op 6 en 7 juni bij 
vrijwilligersorganisaties.

Agenda



Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten
3 juni 2018

ZOMERMARKT in HEINENOORD
Grote rommelmarkt, podiummet live muziek, braderie,

horeca, ruim 250 kramen, old timer bromfiets en
onderdelenbeurs, kofferbakverkoop en kinderattracties!!

Entree € 2,-
Tijden: Bezoekers van 09:00 t/m 17:00 uur

Standhouders vanaf 06:00u

Industrieterrein Heinenoord
Boonsweg 28 3274LH Heinenoord
DeWitte Markt 078-6764752

MDV Evenementen 06-41010900
info@mdv-evenementen.nl
www.dewittemarkt.nl

De Witte Markt. De gezellig-
ste vlooienmarkt van de
Hoekse Waard. 15 min van
Rotterdam vandaan. Elke za-
terdag geopend van 7.00 uur
t/m 16.00 uur. Kraamhuur
€ 30,00 - Entree € 2,00 / 65+
€ 1,50 - Gratis park. Info@
dewittemarkt.nl/0786764752

= Vlooienmarkt & Braderie=
== Koopzondag 3 juni ===
Broersveld, Land van belofte
Schiedam. Kr € 20,- 2kr € 35,-
= Beukers 06-5058-3127 =

SNUFFELMARKT 10 Juni
Heemraadsplein R'dam Wil-
ly's 0653752741

ROMMELMARKT
ZATERDAG 2 JUNI

Raadhuisplein v.a. 9.00 uur
Hazerswoude-Dorp

ROMMELMARKT- zat. 2 juni
van 9 tot 14 uur bij S.C.Twist,
Cl. Civillislaan 33b, Vlaardin-
gen.

== Vlooi-Kofferbakmarkt ==
Zon. 10 juni maasboulevard,
Vlaardingen 06-50583127
= Beukers-evenementen.nl=

=MEGA VLOOIENMARKT =
Zo 10 juni Vrij entree va 10u
Prins Bernhardlaan Voorburg
=Beukers 06-5058-3127=

====== LuikseMarkt ======
Za 9 juni Slinge / Slingeplein
R'dam-Zuid Krh € 20 2kr € 35
= Beukers- 06-5058-3127=

Openluchtvlooienmarkt:
Zon 17 Juni Bergschenhoek
(10-16u) Parkplts zwembad
Windas (06-53.777.967)

Openluchtvlooienmarkt:
Zondag 10 Juni, Berkel (10-
16u) Parkplts Oostmeerhal-
len Info: 06-53.777.967

SNUFFELMARKT 2 Juni v.
Hoogendorpkwartier Vlaar-
dingen kraam € 25,- Willy's
0653752741

Hij is er weer! ROMMEL-
MARKT Zo 3 juni Werk-
hoefstr., Delfshaven R'dam.
Geen kr.hr. 06 - 14760150

=Vlooienmarkt & braderie =
Zat 2 juni Thoelaverweg, in
Brielle. Kraamhr € 20 2kr € 35
Auto bij plek 06-5058-3127

SNUFFELMARKT 3 Juni
Veerplein Vlaardingen C,
Krm. 20, Willy's 0653752741

SNUFFELMARKT 3 Juni
Veerplein Vlaardingen C
kr. 20, Willy's 0653752741

Huis & Tuin

Woninginrichting &
Meubelen

Partij nwe wasmachines v.a.
€ 289,- volop keus uit koel-
kasten, drogers, vaatwas-
sers. Nwe en occasion gas-
haarden v.a. € 199,- met 3
jaar garantie. Gratis bezorgd
Keukeninbouwapparatuur
van kookplaat tot vaatwas-
ser Bergselaan 317-319. 010-
2439087 www.petersbv.com

Inboedels
WONINGONTRUIMING Na
overlijden uw woning zorg-
zaam, vakkundig en goed-
koop ontruimd, tel. 06-
46396866 www.woningont
ruimingmetspoed.nl

De Lange ontruimingen. Wij
ONTRUIMEN huizen en be-
drijven tegen lage tarieven.
Wij leveren bezemschoon
op. Tel. 06-51924618

WONINGONTRUIMING na
overlijden en bezemschoon
opleveren! Scherpe tarieven
Bel voor info: 06-45984800

Te koop gevraagd ROMMEL-
MARKT SPULLETJES +
KLEDING. Tel. 06-51094965

WONINGONTRUIMING
vakkundig en goedkoop
06-24197514

In en Om de Tuin
Voor al uw tuinwerk: aanleg,
onderhoud en bestratingen.
Van klein klusje tot complete
aanleg. Bel nu voor GRATIS
prijsopgave: Van Klaveren
010-2210250 of 0181-820392

Vakkundige TUINAANLEG &
bestraten. Ook onderhoud/
snoeiwerk. Gratis prijsopga-
ve. Voor info: 06-45129254

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

AUTOSLOPERIJ De Zaag
vraagt loop-, sloop- en scha-
deauto's. Vanaf € 100,-. Dir.
RDW vrijwaring. Gratis op-
haaldienst. Tel. 010-4201897

OCCASIONINKOOP.NL Wij
geven een goede prijs voor
uw auto, contant geld + RDW
vrijw. Stolwijkstr 41 3079 DN
Rotterdam, 010-4822236.

Caravans &
Vouwwagens

CAMPING ZOEKT !! Snelle,
correcte aankoop van uw
Tourcaravan, direct RDW-
vrijwaring tel: 06-21819821

Vakantie & Recreatie

Overijssel

Zakelijk &
Financieel

Belasting
BETAALBARE hulp voor uw
belasting en/of boekhouding
Inl.: 06 - 26 01 62 27

Prive & Erotiek

Clubs
Samantha Privé sex v.a. 40
Sexy meisjes 06-19238774
´s-Gravendijkwal 47A R´dam

Erotische Massages
Relaxmassages door de
sexy dame van uw keuze.
Allesmogelijk. TABOE
Benthuizerstraat 45B R'dam
Info: www.SEXYSEX.nl

R
U
B
R
IE
K
E
N

Neuzelmarkt?
rubrieken@persgroep.nl

Zondag 3 & 17 Juni Rommel-
markt & Kofferbak Maasbou-
levard Vlaardingen Info
www.bb-evenementen.nl Kr
huren Tel 06-83036368

GOUDS MONT MARTRE, Dé
curiosamarkt.Elke woens-
dag vanaf 6 juni.
Markt Gouda 140 kramen. 8-
16 uur. Gratis toegang.
vanaerlebv.nl

Familie & Relatie 

Relatiebemiddeling

Relatiebasis
Persoonlijke begeleiding
sinds 2007, groot landelijk
ledenbestand,leden 29-89
jr., intakegesprek bij u thuis
088-0542400(lokaal tarief)

www.relatiebasis.nl
SWRB-lid

Onroerend goed
plaats een rubriek in uw krant

rubrieken@persgroep.nl
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De voetballers van Hellevoetsluis maken zich op voor de na-
competitie, met als inzet promotie naar de eerste klasse. Op 
de slotdag van de competitie won het team van trainer Edwin 
de Koning weliswaar in blessuretijd van Strijen (2-1), maar 
concurrent BVCB deed hetzelfde in de kampioenswedstrijd 
tegen Neptunus-Schiebroek (2-0). Daardoor is de titel voor 
BVCB, op doelsaldo.

HELLEVOETSLUIS - En dat 
laatste bevalt Hellevoetsluis 
geenszins. Slechts enkele 
maanden geleden besloot de 
KNVB dat doelsaldo beslis-
send zou zijn in de strijd om 
de titel. “Dat begrijp ik niet. 
Het gaat mij niet om de regel, 
maar om de consequenties 
daarvan”, baalt De Koning. “Je 
haalt de charme weg van het 
amateurvoetbal. Dit is geen 
Fair Play. Clubs laten vaak, als 
het nergens meer om gaat in 
de eindfase van de competitie, 
duels lopen. Zie je vreemde 
uitslagen. Wat is er nou mooi-
er dan twee clubs die samen 
nog strijden om het kampi-
oenschap in een beslissings-
wedstrijd? Dat is voor ieder-
een toch fantastisch. Voor de 
spelers, de supporters. Dat is 
een feest. Wij hebben een 
brief geschreven aan de KNVB, 
maar een antwoord hebben 
wij tot dusver niet gekregen. 
Vind ik vreemd en onbeleefd. 
Ik dacht dat de KNVB er was 
voor de clubs ...”

Na afloop van het gewonnen 
duel met Strijen (2-1) was De 
Koning teleurgesteld. “Ja, 
maar eigenlijk was het dub-
bel. Even teleurgesteld, maar 
ook trots dat we tot het laatste 
moment in de race zijn geble-
ven. Het feest na afloop is ook 
gewoon doorgegaan en we 
hoorden alleen maar positieve 
geluiden over dit seizoen. Dat 
we het fantastisch hebben ge-

daan in de competitie. En we 
zijn nog niet klaar hè. Alleen 
ja, het is wel zo, zo dichtbij 
een kampioenschap als dit 
jaar kom je natuurlijk nooit 
meer.”
De maand april deed Helle-
voetsluis de das om. Met ne-
derlagen tegen Berkel en 
BVCB én SSS. “Van die eerste 

twee ploegen kan je verliezen, 
thuis tegen SSS mag niet. Zij 
hebben ons dit seizoen, net 
als jaren geleden een keer, 
veel pijn gedaan. Nul punten 
in twee wedstrijden. We heb-
ben het daarna weer goed op-

gepakt, kwamen weer op ge-
lijke hoogte met BVCB, bleven 
winnen. Maar dat deed BVCB 
ook de laatste wedstrijden. Ik 
geloofde er echt nog in zater-
dag. Neptunus-Schiebroek 
heeft een goede ploeg, bij 

BVCB stond er veel spanning 
op. Je hoopt, maar helaas. Nu 
de nacompetitie in, te begin-
nen tegen UVS zaterdag. En 
daarna wacht wellicht Nieu-
wenhoorn, dat tegen Sparta 
AV speelt. En later nog de fi-

nalewedstrijd. Zou geweldig 
zijn. We zijn even teleurge-
steld geweest zaterdag, maar 
nu wacht UVS. We gaan met 
een goed gevoel, met een paar 
zeges op zak, starten aan de 
nacompetitie.”

Hellevoetsluis: teleurgesteld én trots
Cris Rolandus

Ploeg De Koning nacompetitie in

DE KONING: ‘IK 
DACHT DAT DE 
KNVB ER WAS 
VOOR DE CLUBS’

Hellevoetsluis ontdeed zich afgelopen zaterdag op de slotdag van de reguliere competitie nipt van Strijen, maar de titel ging op doelsaldo naar 
concurrent BVCB. FOTO: John de Pater

Concerten
HELLEVOETSLUIS - Afgelopen 
zaterdagavond is de jaarlijkse 
reeks zaterdagavondconcerten 
in het Nationaal Brandweer-
museum weer van start ge-
gaan. Muziekvereniging Voor-
ne en Putten beet daarbij het 
spits af. Zij trakteerde het pu-
bliek op een avond vol mooie 
muziek waarbij onder meer 
nummers als ‘She’ van Charles 
Aznavour en een ‘Tribute to 
Michael Jackson’ ten gehore 
werden gebracht. Komende 
tijd volgen nog vijf zaterdag-
avondconcerten. Zo zal zater-
dag 2 juni de Sir Oliversband 
uit Den Bommel een swin-
gend optreden verzorgen. Het 
concert begint om 19.30 uur en 
duurt tot 21:30 uur. Iedereen is 
van harte welkom aan de In-
dustriehaven 8 in Hellevoet-
sluis. De toegang tot het con-
cert is gratis.

‘En Chantant’
BRIELLE - Op 17 juni om 20.00 
uur geeft Vocaal Ensemble ‘En 
Chantant’ een bijzonder con-
cert in de St. Catharijnekerk. 
Het ensemble, onder leiding 
van dirigent André Vis, laat u 
kennis maken met een muzi-
kale vertolking van de liefde 
van God. Er is muziek van Chil-
cott en de zogeheten Salve 
Regina’s van Pärt en Poulenc. 
Daarnaast hoort u het Pater 
Noster van De Klerk, het Sabat 
Mater van Kodaly en Ich lasse 

dich nicht van Bach en er is 
meer … Tevens komt de be-
kende organist Adriaan Hoek 
op het orgel begeleiden. Daar-
naast soleert hij in twee muzi-
kale werken van Bach, te we-
ten ‘Trio super: Herr Jesu 
Christ, dich zu uns wend’, 
‘G-dur BWV 655’ en het ‘Con-
certo in D BWV.596’. Kaarten 
zijn te bestellen via www.en-
chantant.nl, bij de koorleden 
en bij Boekhandel Hoofdstuk 
Eén (tot 14 juni). Entree € 15,-.

Rondleiding
HELLEVOETSLUIS - Op zondag 
3 juni om 13.00 uur houdt 
Stichting Verdedigingswerken 
Hellevoetsluis een rondleiding 
over het militair erfgoed van 
Hellevoetsluis en haar directe 
omgeving. Verdedigingswer-
ken van Hellevoetsluis wordt 
tijdens die rondleiding be-
zocht en besproken. De wan-
deling gaat over de kustbatte-
rij, de zuidwest hoek van de 
vesting. Het accent zal liggen 
op de bouw van die kustbatte-
rij van 1879 tot en met 1881 en 
de ontwikkelingen tot en met 
de de Koude oorlog. Vooraf-
gaand aan deze wandeling 
over de kustbatterij is er een 
korte inleiding. Voorts neemt 
men u mee langs de vele ste-
nen en betonnen objecten op 
de vestingwallen van Helle-
voetsluis. De kosten voor de 
rondleiding bedragen € 3,-. 
Kinderen tot 12 jaar betalen de 
helft. Kinderen jonger dan 5 

jaar zijn gratis. Donateurs be-
talen de helft. Aanmelden is 
noodzakelijk via https://www.
fronttaal.info of 06-31254909.

Foodfestival
NIEUWENHOORN - VP Zo-
merfoodfestival wordt geor-
ganiseerd door Muziekvereni-
ging Voorne & Putten op 7 juli 
vanaf 19.30 uur op het plein 
voor het verenigingsgebouw 
Achterdorp 3. Het VP Zomer-
foodfestival bestaat onder 
meer uit foodkraampjes, saté 
en hamburgers van de barbe-
cue, rad van avontuur, optre-
dens van de muziekvereni-
ging, een DJ en niet te 
vergeten een kampvuur.

Bridgen
VIERPOLDERS - Wekelijks 
bridgen in het Dijckhuis van 
Vierpolders kan weer! Bridge-
vereniging Kleiburg organi-
seert de Zomeravondbrigde, 
waarbij iedereen die kan 
bridgen welkom is. Op 4 juni is 
er een bridgedrive vanwege 
de 50e Sportweek Vierpolders 
(deze telt dus niet meer voor 
de zomeravondcompetitie), 
maar daarna tellen alle avon-
den t/m 6 augustus mee. Voor 
degenen die minimaal zes 
keer aanwezig zijn, is er op 13 
augustus nog een (gratis) slot-
drive. Ook als u niet elke keer 
wilt meedoen, bent u van har-
te welkom. Neem wel, als u lid 
bent van een bridgevereni-

ging, uw bondsnummer mee. 
Deelnemers dienen zich vóór 
19.15 u aan te melden of vooraf 
via bv.kleiburg@gmail.com. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 
3,- per avond.

Trefpuntavond
OOSTVOORNE - In Leemgaar-
de gaat optreden Theaterduo 
het Palet met hun programma 
‘Het schaep met de 5 Pooten’. 
Zij gaan het programma spe-
len dat eigenlijk op 19 april 
was beloofd. Die avond is de 
dvd gespeeld van de eerste 
opname van het nieuwe 
‘Schaep’. Nu komt ‘Duo Het 
Palet’ in levende lijve ons te-
rugbrengen naar de gezellig-
ste kroeg uit de jaren zestig. 
Barjuffrouw Ilona en huispia-
nist Alexander mijmeren sa-
men over hoe het toen was, 
hoe het is geworden en wat 
zal zijn. Intussen halen zij een 
flinke berg muzikale herinne-
ringen op en nodigen u uit om 
lekker mee te zingen. Een hi-
larische voorstelling vol gezel-
ligheid en nostalgie. ‘Het Pa-
let’ bestaat uit Alexander 
Broussard en Ilona Boeke-
noogen. Zoals altijd begint de 
avond om 19.30 uur en duurt 
tot 21.30 uur. De toegang is 
gratis, drankjes voor eigen re-
kening. Vergeet uw muntjes 
niet.

Scheren
ROCKANJE - Openluchtmuse-
um De Duinhuisjes organi-
seert 3 juni opnieuw een ‘Le-
vende geschiedenis dag’. De 
gidsen gaan gekleed in kle-

derdracht, verrichten allerlei 
werkzaamheden, zoals de 
was, haken, breien en bakken 
koekjes. Elke maand is er iets 
speciaals te beleven tijdens de 
‘Levende geschiedenis’. Deze 
zondag komt de kapper langs 
en hebben de heren de moge-
lijkheid zich nat te laten sche-
ren. Voor de kinderen wordt 
om 14.30 uur een poppenkast-
voorstelling gegeven en zijn er 
pannenkoeken verkrijgbaar. 
Zondag 17 juni is er vanaf 11.00 
uur weer de jaarlijkse Mini-
markt, brocante en verzame-
lingen. Openluchtmuseum De 
Duinhuisjes omvat vier histo-
rische duinhuisjes, die een in-
druk geven van het leven in 
het duingebied tussen 1870 en 
1950. De thematentoonstelling 
staat dit jaar in het teken ‘In 
blijde verwachting’. Alles 
rondom zwangerschap en ge-
boorte in vroeger tijden. Het 
museum ligt aan de Duinstraat 
18 in Rockanje (vlakbij de Te-
nellaplas) en is elk weekend 

geopend van 13.30 tot 16.30 
uur; vanaf half juni ook op de 
woensdagmiddag.

Sociëteit
HELLEVOETSLUIS - De soos 
biedt ontspanning aan unieke 
mensen met een verstandelij-
ke en/of lichamelijke beper-
king op de maandagavond 
van 19.30-21.30 uur in Buurt-
centrum ‘De Klinker’ aan het 
Bolwerk 48. Activiteiten deze 
maand: op 4 juni is er voetbal-
len. Neem gezellig supporters 
mee en/of een vriendje of 
vriendinnetje dat ook mee wil 
voetballen. Het voetballen 
vindt plaats bij VV Hellevoet-
sluis, Brielsestraatweg 6. 
Nieuwsgierig naar onze activi-
teiten? Er staan foto’s op onze 
facebookpaginawww.face-
book.com/societeitdeschakel. 
Informatie? Neem contact op 
met Elly Thijssen, 0181-313406 
of of mail naar societeitde-
schakel@outlook.com.

ACTIVITEITEN

Op 17 juni om 20.00 uur geeft Vocaal Ensemble 'En Chantant' een 
bijzonder concert in de St. Catharijnekerk onder leiding van dirigent 
André Vis.




