
 Startersdagen ondernemen
     BRIELLE  - Succesvol onder-
nemen vergt een goede voor-
bereiding. Daarom houdt 
Startersdagen.com, op initia-
tief van de Rabobank Voor-
ne-Putten/Interpolis en de 
gemeenten Westvoorne, Hel-
levoetsluis, Brielle en Nis-
sewaard, een evenement 
speciaal voor pre-starters, 
startup en scale-up onderne-
mers. De avond is bedoeld om 
ondernemers verder op weg te 
helpen en goed voor te berei-
den op het ondernemerschap. 
De startersdag vindt plaats op 
21 juni in de St. Catharijne-

kerk. Aanmelden is mogelijk 
via www.startersdagen.com/
voorneputten2018. Daar staat 
ook het aanbod workshops. 

  VIERPOLDERS  - Na nog geen wedstrijd te hebben 
verloren, speelden de jongens en meisjes van JO-11 
onlangs de polderderby tegen Zwartewaal. Bij winst was 
Vierpolders niet meer in te halen en zouden ze kampioen 
worden. Na een bloedspannende wedstrijd (0-1 Zwarte-
waal, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, rust 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4 en 6-5) 
wisten ze gelukkig toch de winst in Vierpolders te 
houden. Zoals echte kampioenen worden gehuldigd, was 
er champagne en confetti voor Tim, Luca, Jesse V., Tristan, 
Faye, Joey, Brian, Quinten, Kevlin, Jesse en Dion K. en 
natuurlijk de trainers/leiders Jonathan, Sandra en Daan. 

 12-uurs race
     BRIELLE  - In de nacht van 
vrijdag 15 en zaterdag 16 juni 
vindt de jaarlijks terugkerende 
12-uurs zeilrace plaats op het 
Brielse Meer. Alle waterscouts 
vanaf 10 jaar in de regio Maas-
delta doen mee. De start vindt 
plaats bij Zeeverkenners Cen-
trum Oosterland. Ruim veer-
tig lelievletten liggen vrijdag 
15 juni om 22.00 uur avonds 
klaar. Ze varen in 12 uur zoveel 
mogelijk rondes over het Briel-
se meer en beantwoorden vra-
gen. ‘s Morgens om 10.00 uur 
komen de scouts weer aan wal 
en volgt de prijsuitreiking. 

 Ski & Wake
     BRIELLE  - Diverse grote water-
sportbedrijven stellen op 23 en 
24 juni hun stands open voor 
een groot publiek tijdens Ul-
timate Ski & Wake. Bezoekers 
kunnen proefvaarten maken, 
er is een shopping area met 
watersportartikelen, waterski- 
en wakeboarddemonstraties 
en een Float party. Zelfs een 
vliegende boot (een soort haai 
die duikend over het Brielse 
meer gaat), er zijn fl yboarders 
en in de avond is er een grote 
afterparty in Paviljoen Breezze. 
Voor meer informatie: usw-
brielle@gmail.com. 

 Zomerfeest Tinte van start 
     TINTE  - Zomerfeest Tinte gaat 
op 5, 6 en 7 juli weer van start 
met op donderdagavond een 
fl ink aanbod aan optredens uit 
de regio, zoals Popkoor Tin-
tunes, My Own Army, Space-
bar, Lizzy V, Ferry Koestering 
en de U2 coverband ‘In the 
name of’. Op de vrijdagoch-

tend om 10:00 uur is er voor 
de allerkleinsten de gratis 
peutervoorstelling ‘Ollie Trol-
lie’ en ‘Mannetje Lampenkap’. 
De vrijdagavond staat in het 
thema van Soul & Funk. Kijk 
op www.tinte.nl voor het 
volledige programma en de 
kaartverkoop. 

  Jongens en meiden JO-11 kampioen!   
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 Intermediair 
‘Leergeld’
     HELLEVOETSLUIS  - Wegens 
uitbreiding van haar activi-
teiten is Stichting Leergeld 
Voorne-Putten op zoek naar 
vrijwilligers. Leergeld helpt 
als laatste vangnet kinderen 
met het kunnen ‘meedoen’. 
Als ouders een aanvraag tot 
ondersteuning indienen, 
wordt een afspraak ge-
maakt voor een huisbezoek 
door de vrijwilligers, ook 
wel intermediairs. Interes-
se? Bel: 0181-390607 of mail: 
hellevoetsluis@centrum-
vrijwilligerswerk.nl. 

 Buitenspeeldag 13 juni: 
loop Natuurspeeltuin
     HELLEVOETSLUIS  - Op woens-
dagmiddag 13 juni vindt voor 
de elfde keer de jaarlijkse Bui-
tenspeeldag plaats. In het hele 
land vinden dan allerlei activi-
teiten plaats en zo ook in Hel-
levoetsluis. In de Hellevoetse 
Natuurspeeltuin vindt van 
14.00 tot 16.00 uur voor kin-
deren uit groep 4 tot en met 8 
een sponsorloop met verschil-
lende nevenactiviteiten plaats.
  Het doel is tweeledig: via een 
sponsorloop geld ophalen voor 
Roparunteam Hooymeijer en 
de Roparun, daarnaast wil 
men kinderen laten zien hoe 
leuk het is om buiten te spe-
len en activiteiten te doen (op 
de Natuurspeeltuin, aan de 

Atalanta). Het opgehaalde geld 
wordt nuttig besteed: de deel-
nemers lopen voor de kanjer-
ketting. Deze ketting is er voor 
kinderen met kanker. De kan-
jerkralen zijn een lichtpuntje 
tijdens de zware behandeling. 
Minimaal deelnamebedrag per 
deelnemer is € 2,-. Meer mag 
natuurlijk altijd. Er zijn prijsjes 
voor deelnemers die het mees-
te geld hebben opgehaald en 
voor deelnemers die de mees-
te rondjes hebben gelopen. De 
deelnemers schrijven zich wel 
vooraf in en nemen het geld 
mee naar de activiteit. Vooraf 
aanmelden kan tot en met vrij-
dag 8 juni. Inschrijven: www.
hellevoetsluisbeweegt.nl.   

 Randy Salawan Bessie en Olaf Schuilenburg zijn twee van 
een groep van twaalf die samen ‘Rozenburg on Wheels’ orga-
niseren. Het evenement blijkt meer te zijn dan alleen maar 
een show van bijzondere auto’s.

     ROZENBURG  - Aanstaande za-
terdag 9 juni is het dan einde-
lijk weer zo ver. “Het is ook dit 
jaar een hele klus geweest om 
het allemaal rond te krijgen. 
Maar ik moet er wel gelijk bij 
zeggen,” zegt Salawan Bes-
sie, “dat we meeliften met de 
organisaties die de kermis, de 
braderie en ook nog de wieler-
ronde in hetzelfde weekend op 
poten zetten.”

  Goed doel
    Het auto evenement is ont-
staan toen een aantal Ro-
zenburgers, voornamelijk 
mannen, de koppen bij elkaar 
stak. Zij wilden iets voor Ro-
zenburg doen. Het werd de 
autoshow. “Elk jaar zamelen 
we met ons evenement ook 
geld in voor een goed doel. Dit 
jaar is dat de Maag lever darm 
stichting.”
    “In november vorig jaar over-
leed een in onze autowereld 
bekende jonge vrouw. We 
waren geschokt. Zij overleed 
nadat pas een paar weken 
daarvoor darmkanker was 
vastgesteld. Voor ons stond 
gelijk vast wat ons goede doel 

voor 2018 zou worden”, zegt 
Schuilenburg.

    Sponsor
    De organisatie heeft zo haar 
kosten, maar hoopt toch zo’n 
duizend euro te kunnen do-
neren aan de Maag lever darm 
stichting. “Voor elke auto die 
meedoet aan de show betalen 
de eigenaren een klein bedrag 
en verder zorgen wij voor col-
lectebussen,” zegt Salawan 
Bessie. “En dan hebben we als 
hoofdsponsor een garage uit 

Brielle kunnen strikken. Daar 
zijn we hartstikke blij mee.”

    Passie
    Er hebben zich meer dan twee-
honderd deelnemers aange-
meld die met hun auto’s naar 
Rozenburg komen. Het wordt 
zaterdag een volle bak. Er zal 
van alles te zien zijn: van slan-

ke Italiaanse sportwagens tot 
aan oude gedeukte Volkswa-
gens, maar ook bijvoorbeeld 
Alpine Renaults. “Het gaat er 
de eigenaren om dat de auto’s 
de passie laten zien die ze voor 
hun auto hebben.”   

 Vierde editie  ‘Rozenburg on wheels’  

 De eigenaren van de auto’s zijn hobbyisten die willen pronken met wat zij van 
hun auto’s hebben kunnen maken. Iedereen die dat wil, mag zaterdag meegenie-
ten met wat juist de wagens zo bijzonder maakt. Er komen deelnemers vanuit heel 
Nederland naar Rozenburg, maar ook uit België, Frankrijk en Zweden. ‘Rozenburg on 
wheels’ is voor de autolie� ebber beslist een bezoekje waard.   

 Auto’s te kust en te keur   

 GLANS, MAAR OOK 
DEUKEN, SPORTIEF, 
NIEUW EN OUD
EN VERSLETEN   

 Randy en Olaf weten zeker dat het zaterdag een echt autofeest zal zijn in Rozenburg. FOTO: Martin van Gurp   

 Martin van Gurp   

 ACTIE   

  BRIELLE  - Elk jaar geeft NCRV 
een mooi bedrag aan drie 
goede doelen die op een bij-
zondere manier bijdragen 
aan een warme, zorgzame 
samenleving. NCRV-leden 
kunnen het goede waar zij 
vrijwilligerswerk voor doen 
of een warm hart toedragen, 
aanmelden. Deze doelen ma-
ken kans op een donatie van 
€2.500, €5.000 of €10.000. 
  A� e Holwerda is namens 
De Sjoel één van de deelne-
mers aan deze actie en pro-
beert nu voor haar inzending 
‘De Stichting Behoud Syna-
goge Brielle’ zoveel moge-
lijk stemmen te werven, om 
zo misschien wel €10.000 te 
verdienen. Het voortbestaan 

van wat ooit de synagoge 
van Brielle was, staat heden 
ten dage voor de tweede keer 
op het spel. Afl ossing van hy-
potheek en onderhoud is een 
grote zorg.
    In 1871 werd de Sjoel in ge-
bruik genomen door de 
Joodse gemeente van Briel-
le. Toen in de herfst van 1942 
de Joodse families waren 
gedeporteerd, werd hun sy-
nagoge leeggeroofd en ver-
anderde die synagoge in een 
opslagplaats en pakhuis. In 
2004 werd begonnen met de 
restauratie. Met veel krach-
tinspanning en fi nanciële 
steun van bedrijven, parti-
culieren en de Joodse en Pa-
lestijnse jongeren van ‘Open 

House Ramle’ werd het pand 
gerestaureerd.
    In september 2005 werd de 
Sjoel in gebruik genomen als 
gebouw waarin sociale en 
culturele activiteiten kunnen 
plaatsvinden. Jaarlijks wor-
den de namen genoemd van 
hen die werden vermoord in 
de concentratiekampen, die 
a� omstig waren uit Brielle 
en omstreken. Zonder steun 
lukt het niet de Sjoel een blij-
vende bijdrage te laten leve-
ren aan een samenleving in 
een tijd waarin tolerantie en 
omzien naar elkaar sterk ver-
mindert.  Stemmen kan via 
 https://www.ncrv.nl/geven/
stichting-behoud-synago-
ge-brielle.

 De Sjoel in tv-actie ‘Warm Hart’   

 De Joodse geschiedenis krijgt in de Sjoel de aandacht die het verdient.    
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Je mag de wallen van Brielle, die samen met het stadje de 
vesting vormen, gerust uniek noemen. Je moet er lopen om 
te zien wat daarmee bedoeld wordt. Een aantal mannen 
spant zich al jaren wekelijks in voor het behoud van het unie-
ke karakter. Onlangs werden door hun inspanningen de wal-
len verrijkt met oorlogstuig uit een ver verleden en dat had 
veel voeten in de aarde.

BRIELLE - Een paar weken ge-
leden zijn er maar liefst vijf ka-
nonnen geplaatst. “En dat mag 
je best heel bijzonder noemen, 
want ik zou niet weten waar 
ergens anders in Nederland 
zo’n bijzondere toer wordt uit-
gehaald en met zo veel passie 
aan onze stad wordt gewerkt,” 
zegt Jan van ‘t Verlaat. En ter-

wijl hij dat zegt, wordt door 
één van de andere mannen 
bij een kanon in de loop geke-
ken. Daar staat te lezen dat het 
gevaarte maar liefst 3605 kilo 
weegt.

Secuur
Het is een secuur werkje. Het 
oorlogstuig wordt eerst bij het 
vertrekpunt opgeladen. Daarna 
worden de kanonnen vervoerd 
naar het Bleijkers Bolwerk. 
Daar krijgen ze na veel vijven 

en zessen alle vijf een plek-
je op de wallen. Ondanks de 
vele handen is het die dag 
geen licht werk. Een ochtend 
van hard werken doet Brielle 
er uiteindelijk nog stoerder en 
vervaarlijker uitzien met nog 
eens vijf kanonnen op het bui-
tengebied gericht.

Affuit
De kanonnen staan er inmid-
dels bij alsof ze er al jaren staan 
helemaal passend binnen het 
stadsbeeld van Brielle. Elk ka-
non rust op een meer dan fraai 
affuit. Zo’n affuit is gemaakt 
uit een massief houten blok. 
De bijzondere houtsoort, de 
constructie en het handwerk 
van de mannen zijn de ga-
ranties dat het affuit het zwa-
re gewicht van het kanon kan 
dragen.

Leen van Dijk
Veel van het voorbereidend 
werk dat moet worden ge-
daan, gebeurt in de werk-
plaats van Leen van Dijk aan 
het Maarland in Brielle. Van 

Dijk was tot een aantal jaren 
geleden aannemer. Inmiddels 
heeft hij zijn bedrijf overgedra-
gen aan dochter Carola. Maar 
zijn werkplaats was en is de 

uitvalsbasis van de werkgroep, 
waar hij ook lid van is. Stil zit-
ten doet van Dijk niet. Bij wijze 
van hobby maakt hij miniatuur 
affuiten, helemaal gelijkend op 

de ‘echte’ affuiten. Deze mini-
aturen zijn bierfleshouders en 
zo langzamerhand een gewild 
collectors item.

Bijzonder
Voor de veertien mannen is 
er de komende jaren nog ge-
noeg te doen. Dat de kanon-
nen die nu geplaatst zijn bij 
de gemeente Hellevoetsluis 
vandaan komen en van het 
automuseum in de Pinnepot 
in Oostvoorne, maakt het nog 
meer bijzonder. “We hebben 

de kanonnen uit Oostvoorne 
op onze kosten laten uitgraven 
en laten vervoeren. Wij hebben 
voor de gemeente Hellevoet-
sluis op hun kosten een affuit 
gemaakt en per saldo zijn we 
er financieel leuk uitgespron-
gen.” Kosten zijn er natuurlijk 
ook, bijvoorbeeld de aanschaf 
van het materiaal, maar ook 
inhuur van specifieke man-
kracht voor bijzondere klussen. 
De kosten komen voor reke-
ning van Brielle, die maar wat 
blij is met haar vrijwilligers.

Brielle is vijf nieuwe kanonnen rijker

Bungelend in de hengsels wordt één van de kanonnen met vereende krachten uit de laadbak getild. FOTO: 
Martin van Gurp

Vrijwilligers doen het zware werk

Hekken en trappen die her en der op de vesting 
staan, gaan de komende tijd de nodige aandacht 
krijgen. Het zal nog wel even duren, maar er komt een 
moment dat geïnteresseerden een rondgang kunnen 
maken over en langs de Brielse wallen, waarbij verschil-
lende bastions van binnen en van buiten te bezichtigen 
zijn met verlichting en informatieborden.

Wie denkt dat de 
werkgroep zo langza-
merhand is uitgewerkt, 
heeft het mis. Inderdaad 
zijn er nog maar een 
paar kanonnen die een 
plaatsje moeten krijgen. 
Maar alle kanonnen en 
affuiten vragen onder-
houd en dat gaan de 
mannen ook voor hun 
rekening nemen. Elk jaar 
een aantal, zodat alle 
kanonnen en de affuiten 
weer een paar jaar mee 
kunnen en weer en wind 
geen vat op ze krijgen.

KANONNEN, 
AFFUITEN, 
BASTIONS, HEKJES 
EN TRAPPEN

Martin van Gurp



Via dezewegwillen wij iedereen
bedanken voor:

Zoveel kaarten,
zoveel telefoontjes,

zoveel troostendewoorden,
zoveel bloemen,
zoveel bezoekjes,

zoveel handen geschud.

Na het overlijden vanmijn lieveman,
onze vader, schoonvader en opa.

Maarten van der Velde

Eefje van der Velde-Timmer
Kinderen en kleinkinderen.

Nieuwleusen, mei 2018

OverlijdenCOLO
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.

OMDAT U UW 
GELUK GRAAG 
WILT DELEN

Wilt u een blijde boodschap, 
zoals een verloving, bruiloft, 
geboorte, verjaardag of een 
jubileum in de krant plaatsen 
om uw familie, vrienden en  
relaties op de hoogte te brengen  
of wilt u iemand feliciteren?

Geef dan uw bericht op via:

- Blijde berichten -

fAMILIEBERIchTEN

 088-0139999

  familieberichtenweekbladen@ 
persgroep.nl

 www.familieberichtenonline.nl

Dankbetuiging
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Bert van Ravenhorst is sinds een paar weken Briels wethou-
der. Hij zit namens de PvdA in het college. Dat college wordt 
verder gevormd door de VVD en de IBGB. De laatste partij is 
helemaal nieuw en werd gelijk na de gemeenteraadsverkie-
zingen de grootste partij in de Brielse raad.

BRIELLE - “Als wethouder ben 
ik nieuw, maar dat ben ik niet 
als het om de Brielse politiek 
gaat.” Van Ravenhorst praat 
rustig en vertelt over zijn po-
litieke loopbaan. De afgelopen 
raadsperiode zat hij weliswaar 
niet in de raad, maar had hij 
wel zitting in twee Brielse 
raadscommissies. Verder was 
hij een aantal jaren geleden al 
wel raadslid en fractievoorzit-
ter voor de PvdA in de Brielse 
gemeenteraad. En ook was van 
Ravenhorst een periode lang 
voorzitter van de PvdA Brielle 
en later voorzitter van de af-
deling Voorne. Hij kent dus de 
Brielse politiek.

Parttimer
Naast de politiek bekleedde hij 
onder meer een bestuurlijke 
functie bij de Historische Ver-

eniging de Brielse Maasmond 
en werkte hij een zevental 
jaren voor de sociale werk-
voorziening in Rotterdam. De 
laatste dertien jaren stond hij 
op de loonlijst bij de gemeente 
Maassluis. “Daar blijf ik trou-
wens een dag per week ge-
woon werken. De andere vier 
dagen werk ik hier in het ge-

meentehuis als wethouder.” 
Van de drie Brielse wethouders 
is hij de parttimer.

Vertrouwen
De portefeuille die er bij de 

coalitiebesprekingen voor van 
Ravenhorst uit rolde, is er een-
tje waar hij blij mee is. Zonder 
alle vakgebieden op te som-
men, gaat het om onder meer 
de WMO, sociale zaken en 
ouderenbeleid.
“Die sociale thema’s passen 
goed bij de PvdA en bij mij,” 
zegt van Ravenhorst. Ook was 

het voor hem belangrijk dat de 
besprekingen met de andere 
twee collegepartijen construc-
tief en soepel verliepen. “Al 
snel voelde ik het vertrouwen 
van de anderen en dan is het 
goed afspraken maken met el-
kaar.” En zo is de PvdA, na een 
afwezigheid van meer dan tien 
jaren, terug in het Briels colle-

ge. “Ik wil me vooral inzetten 
vanuit de gedachte dat we zorg 
voor elkaar moeten hebben, 
met extra oog voor ‘zorg op 
maat’. Natuurlijk kennen we 
het probleem dat Den Haag, 
die verantwoordelijkheden 
doorschuift naar de gemeen-
te en dan gelijk een bezuini-
ging inboekt. Maar toch ga ik 

er voor. Ik geloof er in. Ik heb 
er zin in.”

Problematiek
Van Ravenhorst noemt ten-
slotte het project ‘fijn je zien’ 
als een mooi voorbeeld hoe de 
bewoners van Brielle zelf iets 
doen aan dreigende vereen-
zaming. Juist deze initiatieven 
zijn heel belangrijk en onder-
steunt hij van harte. Hoog op 
zijn agenda staat de alcohol- 
en drugsproblematiek. “Daar 
heeft ook Brielle steeds meer 
mee te maken. Het is geen toe-
val dat in Brielle onlangs twee 
hennepkwekerijen werden 
opgerold.”

Duurzaam
En tot slot: “Samen bouwen 
aan een duurzaam Brielle is 
niet zomaar de titel van het 
coalitieakkoord. Uit die titel 
spreekt de ambitie die we met 
z’n allen voor de komende vier 
jaar hebben. En natuurlijk be-
sef ik dat goede communicatie 
daarbij heel belangrijk is.”

Bert van Ravenhorst heeft er veel zin in
Martin van Gurp

PvdA sinds 10 jaar in het college

AMBITIE, 
COMMUNICATIE, 
ZORG EN 
DUURZAAMHEID

Bert van Ravenhorst vindt contacten met de inwoners heel belangrijk, want hij werkt voor hen. FOTO: 

Nicolette van Waart is sinds 24 april de nieuwe gemeentese-
cretaris van Brielle. Na twaalf jaar in Doetinchem hetzelfde 
ambt vervuld te hebben, is ze nu weer aan de slag in het wes-
ten, dichtbij haar geboorteplaats Rotterdam. En dat voelt 
goed, zo verzekert ze.

BRIELLE - Het gesprek met de 
nieuwe secretaris vindt plaats 
in haar kamer in het stads-
kantoor, maar ze probeert ook 
zoveel mogelijk mensen bui-
ten het gebouw te treffen. Zo 
was ze op 1 april, al in 1-april-
kleding, aanwezig om de typi-
sche Brielse sfeer op te snuiven 
en nam ze op Koningsdag ook 
de gelegenheid te baat kennis 
te maken met de Brielse ge-
decoreerden. Volgende week 
verhuist Nicolette met haar 
partner naar Hellevoetsluis 
en dan voelt ze zich helemaal 
thuis in deze regio waar ze de 
afgelopen weken al heel wat 
gelogeerd, gekampeerd, rond-
gefietst en rondgekeken heeft.

Doener
Het is evident dat Brielle met 
Nicolette van Waart een echte 
doener in huis heeft gehaald. 
Een gemeentesecretaris die 
ervaring met een grotere or-
ganisatie heeft opgedaan in 
een plaats als Doetinchem met 
57.000 inwoners. Met de amb-
telijke fusie organisatie (afo) op 
Voorne per 1 januari 2019 is ze 

in een rijdende trein gestapt 
waar ze zich ter voorbereiding 
op haar sollicitatie uiteraard 
al goed in verdiept heeft. Zelf 
ziet ze duidelijk voordelen in 
die schaalvergroting. “Als je 
een stem in de Metropool-re-
gio wilt hebben, moet je na-
tuurlijk wel verbreden. Maar 
ik houd absoluut niet van een 
koude sanering en probeer het 
altijd te doen met de mensen 
die je hebt. Zo’n ambtelijke fu-
sie moet ook voor ambtenaren 

beter zijn, evenals voor be-
woners, ondernemers en toe-
risten. Iedereen moet er beter 
van worden.”

Ideale schaal
“Gemeentegrenzen zeggen 
voor veel bewoners weinig, 
het gaat om de identiteit van 

de plaats waarin ze wonen en 
dan is 60.000 tot 70.000 inwo-
ners een ideale schaal”, vindt 
Van Waart, die zelf ook niet 
in een grotere gemeente zou 
willen werken. Ze zou dan het 
idee hebben in een ivoren to-

ren te zitten. “Ik houd van wer-
ken, onder de mensen zijn en 
ik ben ook wel een beetje van 
de inhoud en spar graag mee.” 
De nieuwe secretaris geeft aan 
erg van de verbinding te zijn, 
ook als het niet lekker loopt. 

Een conflict beschouwt ze so-
wieso als een verliessituatie. 
“En dan is er natuurlijk het sa-
menspel tussen de ambtelij-
ke organisatie, het college en 
de raad. Ook dat vind ik heel 
belangrijk.”

Naast werken houd Nicolet-
te van Waart ook van reizen, 
muziek, poppodia -ze was 
overigens al eens bij Brielle 
Blues- wandelen en fietsen. En 
binnenkort vaart ze zo het Ha-
ringvliet op.

Van Waart stapt in een rijdende trein
Klaas Schipper

Nieuwe gemeentesecretaris Brielle

‘BEN OOK WEL EEN 
BEETJE VAN DE 
INHOUD EN SPAR 
GRAAG MEE’

Nicolette van Waart ontmoet ook vooral graag mensen buiten het stadskantoor. Ze heeft op de fiets en wandelend al heel wat stukjes Brielle 
verkend. FOTO: Klaas Schipper
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Exact vier weken na het be-
zoek van de Poolse leerlingen 
aan Hellevoetsluis, was het nu 
de beurt aan dertien leerlingen 
van het PENTA college CSG Ja-
cob van Liesveldt om naar Na-
klo nad Notecia af te reizen. 
Daarbij werden de leerlingen 
begeleid door de heren Boers 
en Van der Linde.

HELLEVOETSLUIS - Leerlin-
gen van het derde jaar van het 

tweetalig onderwijs van PENTA 
college CSG Jacob van Liesveldt 
kunnen voor hun uitwisseling 
kiezen uit vier bestemmingen, 
waaronder de school in Polen. 
De samenwerking met deze 
school is dit jaar voor de ne-
gentiende keer.
Na de hartelijke ontvangst in 
de gastgezinnen op dinsdag-
avond, begon op woensdag 
het officiële programma met 
presentaties door leerlingen 

over Polen, Naklo en de school, 
gevolgd door een rondleiding 
op de meer dan 140 jaar oude 
school.
Het thema dit jaar is ‘Let’s Go 
and Find Solutions’ en dit werd 
op meerdere manieren uitge-
werkt: van Picture in Picture in 
Naklo tot een workshop in Br-
zozki, van beachvolleyball tot 
het kiezen van een wijze om 
hun evenement te publiceren 
op social media.
Deze laatste twee activiteiten 
speelden zich af rondom de 
Marina, de haven waarbij de 
leerlingen de opdracht hadden 

gekregen zelf een evenement 
te bedenken voor dit gebied. 
Het eerste deel was tijdens het 
bezoek aan Hellevoetsluis in 
het Droogdok geschreven en 
nu werden alle informatie, fo-
to’s en filmpjes
uitgewerkt tot twee zelf geko-
zen vormen van social media. 
In de Marina bracht ook de 
heer Milowski een bezoek aan 
de groep. Hierbij ontving hij 
cadeaus van het gemeentehuis 
en de hartelijke groeten van 
de burgemeester. Miloswki 
was vol enthousiasme over het 
bezoek van Milène Junius aan 

Naklo begin maart en vertelde 
voluit over de plannen die ge-
maakt zijn in navolging van de 
bezoeken.
Ook kwam er een nieuw as-
pect ter sprake. Dit jaar ging er 
een extra leerling mee die, in 
het kader van haar vijfdejaars 
programma, een internatio-
nale stage liep op de afdeling 
logistiek van het transportbe-
drijf HSF in Szubin. Deze stage 
was ontstaan door de samen-
werking van dit bedrijf, onder 
leiding van de Nederlandse di-
recteur Gerard Reijers, met het 
project.

Miloswki kwam bij de afslui-
tende barbecue nogmaals 
langs om zijn betrokkenheid 
bij het project te tonen.
Tevens nam hij cadeaus mee 
voor Junius. De barbecue werd 
gehouden in de tuin van me-
vrouw Krzyzanowska, die sa-
men met mevrouw Majcher 
wederom een gevarieerd pro-
gramma gemaakt had, waar 
de leerlingen met volle teugen 
van genoten hebben.
Of ze elkaar weer zien? Op 
het vliegveld van Poznan om-
schreef Isabeau het mooi: “Ne-
ver say goodbye, but cu again!”

‘Jacob’: van Droogdok naar social media
Van de redactie

Twaalf teams van leerlingen uit groep 7 maken kennis met de agrarische sector.

Voor de 16e keer houden le-
den van de agrarische orga-
nisatie ‘Boeren en Tuinders 
Voorne en Putten’ morgen, 
donderdag 7 juni, van 9.00 
tot 15.00 uur de Poldersport-
dag. Twaalf teams van leer-
lingen uit groep 7 maken 
kennis met de agrarische 
sector, maar gaan er deze dag 
ook sportief tegen aan.

TINTE - Om 9.10 uur geeft bur-
gemeester Gregor Rensen het 
startsein voor de Poldersport-
dag. In twaalf teams worden 
de leerlingen uit Vierpolders, 

Oostvoorne, Hellevoetsluis en 
Barendrecht verdeeld in de 
polder van Tinte. Ze krijgen 
onder meer te zien hoe een 
koe gemolken wordt, hoe een 
aardappel in de grond groeit, 
maar ook horen ze waarom de 
jacht zo belangrijk is.
Bij de sportieve onderdelen 
gaat het er om welk team het 
snelst over de hindernisbaan 
komt en wie het langst aan 
een spijkerbroek blijft hangen. 
Alle scores worden bij elkaar 
opgeteld en het winnende 
team wordt op 22 juni verrast 
met de polderbokaal. Dankzij 

vele vrijwilligers, sponsoren 
en de deelnemende agrarische 
bedrijven kan deze leerzame, 
sportieve dag georganiseerd 
worden.
De Poldersportdag vindt plaats 
rondom de Lodderlandsedijk, 
Vogelzangweg, Strypsedijk, 
Dwarsdijk en Toeloopweg. Be-
zoekers zijn welkom. Het ver-
zoek is met de fiets te komen. 
In verband met de Poldersport-
dag is de Lodderlandsedijk, 
Toeloopweg en de Vogelen-
zangweg vanaf 8.30 uur tot 
15.30 uur afgesloten voor door-
gaand verkeer.

Poldersportdag: een dag 
leren op het platteland

Jaap en Truus Varekamp zetten zich al 20 jaar in voor dit project. De 
kleding die ze aan hebben, komt ook uit Ghana. 

Tijdens de Bos en Burchtfair 
in Oostvoorne heeft de actie 
voor de Rockanjescholen in 
Ghana ruim € 4.000,00 opge-
bracht.

OOSTVOORNE - Al meer dan 
20 jaar zet de stichting Old Tafo 
zich in voor de Rockanjeschool 
in Ghana. Mede dankzij deze 
school kunnen straatkinderen 
in Kumasi naar school en krij-
gen ze goed onderwijs. Om 
nog meer kinderen in Kuma-
si goed onderwijs te kunnen 
geven is uitbreiding van de 
school gewenst. In samenwer-
king met stichting Wilde Gan-
zen is een prachtig bedrag bij 
elkaar gehaald. Hiermee kun-
nen extra klaslokalen gereali-
seerd worden.
Op de Bos & Burchtfair wer-
den allerlei verse groente en 
fruit en planten en bloemen 
verkocht. Alle producten zijn 
belangeloos beschikbaar ge-
steld door relaties die dit goede 
doel een warm hart toedragen. 
De variatie in producten was 
groot: van uien tot granaat-
appels, van orchideeën tot 
vetplanten. Kortom, voor een 
ieder wat wils. Het prachtige 
zomerse weer was perfect voor 
de verkoop van zoete aard-
beien en sappige meloenen. 
De gezellige drukte op de fair 
zorgde ervoor dat de kraam al 
voor het eind van de dag leeg 
was.
Simone Varekamp was ook 
de hele dag aanwezig om te 

helpen met de verkoop van 
de verse groenten en fruit en 
bloemen en planten. “We heb-
ben de dag als zeer positief en 
gezellig ervaren. Dankzij alle 
vrijwilligers en sponsoren kij-
ken we terug op een zeer ge-
slaagde dag met een prachtig 
resultaat voor de kinderen in 

Kumasi. Het warme weer was 
eigenlijk wel heel toepasselijk. 
Het was ‘Ghanees’ weer. En als 
je in Ghana bent, is standaard 
de reactie als iemand zei dat 
het warm was: “welnee, heet 
moet het nog worden.” Voor 
meer informatie over de actie: 
www.rockanjeschool.com.

Fair succesvol voor actie 
Rockanjescholen Ghana 
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COLUMN

Dan opeens is het geluid daar weer, duu-
de-lio! Uit het dichte bladerdek komt een 
mooi echoënd geluid. Een geluid dat ik 
altijd pas traag waarneem. Ik hoor het, 
daarna is het stil en soms heel lang. 
Heb ik het gedroomd? Was het een me-

rel of zanglijster? En vaak is dat dan ook 
zo. Zodra je weer de zang hoort, wordt het 

bevestigd.
 
Bij een koor van merels is het helemaal lastig. Hoorde ik het nu 
wel of niet? Daarbij is een bos vaak zo gelaagd dat je niet kunt 
horen waar het geluid vandaan komt. Kwam het van boven, van 
achter, van voor, of van opzij? En dan heel soms heb je geluk. 
Duu-de-lio, duu-de-lio klinkt het.
 
Door dit soort verrassende geluiden ben ik boswachter gewor-
den. Te zeldzaam in Zuid-Holland. De wens om de vogel dan toch 
te horen en -beter nog- te zien, gaf mij de drive om in de natuur 
te gaan werken.
 
De zang is van de wielewaal! Een fantastisch mooie vogel: een 
geel en zwart verenkleed en een prachtige zang.
 
 

 wielewalen hebben 
een sterke voorkeur 
voor populieren

 
 
De wielewaal is een vogel die het graag hogerop zoekt. Wielewa-
len zingen vooral vanuit boomtoppen en zijn daarom voor ons 
vanaf de grond moeilijk te zien. Daarbij hebben wielewalen ook 
nog een sterke voorkeur voor populieren. De populier is een hoge 
boom.
 
Wielewalen zijn echter niet zo lang in ons land. In mei keren de 

meeste weer terug vanuit de 
overwinteringsgebieden in 
Oost-Afrika om hier te gaan 
broeden en dan vervolgens 
weer in juli-augustus te ver-
trekken. Vooral in de periode 
van aankomst zijn de zingende 
mannetjes mooi te beluisteren.
 
Afgelopen weekend was ik op 
stap met een paar vrienden. Bij 
een wandeling door het bos 
hoorde ik het geluid weer. En 
met dat ik het hoorde, beves-
tigde een andere vogelaar het. 
Ik hoefde dus niet te wachten, 
maar wist het gelijk en ja, hoor: 
de vogel liet zich nogmaals 
horen.
 
Ik liet bij de andere voge-
laars mijn enthousiasme zien: 
“wow, de eerste wielewaal die 
ik hoor sinds een jaar of drie!” 
Eén van mijn vrienden, bos-
wachter in Flevoland: “oh, die 
wielewaal, hoor je die nooit? 
Nou, ik wel hoor. Ik ga meestal 
met oorkappen op het bos in, 
ik word dol van het geluid.”
 
Gelukkig waren de anderen 
wel net zo enthousiast als ik.
 
 

 d www.brielschecourant.nl

 d www.hellevoetsepost.nl

Met oorkappen het bos in!
NIEK KOPPELAAR
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 Tijdens Bunkerdag op zaterdag 9 juni gaat Atlantikwall-erf-
goed voor één dag open tussen 10.00 en 17.00 uur. Vaak onop-
vallend verborgen in het landschap, ligt de Nederlandse kust 
nog vol met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.

     VOORNE  - De betonnen ko-
lossen zijn vaak beperkt toe-
gankelijk. Soms verzonken 
in het zand of overgenomen 
door de natuur, vertellen zij 
nog altijd het verhaal van de 
Duitse bezetting. Gelegen op 
privéterrein in Rockanje, gaat 
de hospitaalbunker voor het 
eerst open.
  Naast de Biberbunker gaan dit 
jaar in Oostvoorne nog twee 
bunkers open. In Hellevoet-
sluis hoor je tijdens een wan-
deling meer over de sporen 
van de oorlog die nog altijd 
zichtbaar zijn in de stad.
    Atlantikwall De Europese kust 
veranderde tijdens de Duitse 
bezetting letterlijk in een ves-
ting. Nazi-Duitsland legde in 
de Tweede Wereldoorlog een 
6200 kilometer lange verdedi-
gingslinie aan: de Atlantikwall. 
Talloze bunkers, tankwallen en 
loopgraven, gebouwd op stra-
tegische plekken, zijn daarvan 
nog altijd de stille getuigen.
    De aanleg van de Atlantikwall 
had zeer ingrijpende gevol-
gen voor bewoners langs 
de Nederlandse kust. Ook in 
Oostvoorne en Hellevoetsluis 

moesten bewoners evacueren. 
De Duitse bezetter wilde de 
kust tegen een geallieerde lan-
ding verdedigen en een ruim 
schootsveld was daarbij nood-
zakelijk. In Hellevoetsluis werd 
zelfs tweederde van de bebou-
wing gesloopt.
    Wat van de buitenkant niet 
meer dan een blok beton lijkt, 
wordt tijdens Bunkerdag tot le-
ven gebracht door de verhalen 
van de vele vrijwilligers. Voor 
het eerst zal dit jaar de hospi-
taalbunker in Rockanje worden 

opengesteld. De bunker ligt op 
privéterrein temidden van tien 
andere bunkers waarvan een 
aantal ook te bezoeken zijn. 
In de bunker zal de expositie 
‘Verstoven Verleden’ te zien 
zijn met meer dan veertig ar-
cheologische vondsten van de 
Atlantikwall. Naast de enorme 
Biberbunker in Oostvoorne zijn 

dit jaar nog twee bunkers geo-
pend. Tijdens de stadswande-
ling in Hellevoetsluis ontdekt 
de bezoeker welke sporen van 
de oorlog nog altijd zichtbaar 
zijn. Ook is er de geschutsbun-
ker van het type 612 te zien.   

 Bunkers Atlantikwall  voor één dag open  

 Het hele programma is te bekijken op www.bunkerdag.nl. Tickets zijn online en 
op de dag zelf verkrijgbaar bij de verschillende bunkerlocaties. Meer informatie 
over de locaties, het programma en de verschillende activiteiten is te vinden op www.
bunkerdag.nl. Wanneer: zaterdag 9 juni van 10.00-17.00 uur Prijs: €6,- volwassenen, € 3,- 
kinderen onder 12 jaar. Met dit entreeticket zijn alle deelnemende locaties toegankelijk.   

 Vergeten erfgoed in de spotlights   

 DE SPOREN VAN DE 
OORLOG ZIJN NOG 
ALTIJD ZICHTBAAR   

 Bijzonder bij de bunker zijn de verhalen van mensen die in Hellevoetsluis en omgeving de oorlog hebben meegemaakt. Historische voertuigen 
vervoeren de bezoekers tussen de verschillende bunkerlocaties.    

 Van de redactie   

 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 
Buff el 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 fl ink in de 
natuur aan de slag op 
Historyland. Toekomstige 
onderwijzers gaan helpen op 
het Schrijverke en bij de 
Hendrik Boogaart en de 
sportieve leerlingen organise-
ren een sportdag. Info: www.
fi jnjetezien.nl.
 19.30 uur   OPERA  Bij Welzijn 
Ouderen in de Infi rmerie in 
Brielle is voor de zomerstop te 
genieten van de opera Pierre 
le Grand van André Ernest 
Modeste Grétry, een komische 
opera over het jonge leven 
van Tsaar Peter de Grote uit 
Rusland. Deze opera is een 
zogenaamde Vaudeville: een 
opera met populaire en 
makkelijke meezingers. 
Toegang: € 3,50. Bonuspas-
houders betalen € 1,50. Info: 
0181-728281.

  Donderdag
7 juni           
 
 10.00 uur   VRIJWILLIGER-
STERRAS  In de Kooistee, 
Haring 2. De balie van het 
Centrum Vrijwilligerswerk is 
in het Cultuurhuis Nieuwe 
Veste aan de Opzoomerlaan. 
Open dinsdag t/m vrijdag 
14.00-16.00 uur en dinsdag- 
en woensdagochtend 

10.00-12.00 uur. Info via: 
0181-390607, hellevoetsluis@
centrumvrijwilligerswerk.nl 
en www.centrumvrijwilligers-
werk.nl/hellevoetsluis.

        Zaterdag
9 juni           
 
 19.30 uur   CONCERT  De 
zaterdagavondconcerten bij 
het brandweermuseum zijn 
na eerdere successen weer 
van start gegaan. Het 
dagorkest Voorne Putten 

Rozenburg treedt op, gevolgd 
door op 16 juni de Delta 
Swing Bigband, op 23 juni 
muziekvereniging Sempre 
Crescendo en op 30 juni sluit 
de Sea Sound Bigband de 
serie af. Alle concerten duren 
tot 21.30 uur en zijn gratis.

        Maandag
11 juni           
 
 13.00 uur   KOFFIE  Het is weer 
tijd voor de volgende editie 
van Koffi  e tussen de boeken; 

voor iedereen die behoefte 
heeft aan contact met een 
ander tijdens een koffi  emo-
ment. Koffi  e tussen de 
boeken brengt dit keer een 
bezoek aan de Duinhuisjes en 
aansluitend drinken de 
deelnemers koffi  e in de 
Meidoorn. De Duinhuisjes zijn 
te vinden aan de Duinstraat 
18 in Rockanje. De bijeen-
komst van juli is gewoon 
weer in de bibliotheek. Koffi  e 
tussen de boeken wordt ook 
georganiseerd in Brielle, 
onderwerp daar is: Hoe ga jij 
een gesprek aan? Meedoen is 

gratis, consumpties zijn voor 
eigen rekening. Aanmelding 
via ellen.vanvliet@meeplus.nl 
of via MEE Plus, regio 
Zuid-Hollandse Eilanden: 
0181-333507.
 19.00 uur   AVONDVIERDAAG-
SE  t/m donderdag 14 juni 
wordt voor de 39e keer de 
Brielse Avondvierdaagse 
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: 
Franklin v/d Ende, 06-
51298234.

    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. De 
vertrektijd is tussen 18.00 en 
19.00 uur vanaf kor� alvereni-
ging ‘t Capproen, M.L 
Kinglaan. De kosten zijn 3,50 
euro. Info: wtac-waterstad.nl.

 Volgende week wordt de 25e editie van de avond fi ets4daagse van Hellevoetsluis verreden. 
Deze 25e jubileumeditie start op dinsdag 12 juni en duurt t/m vrijdag 15 juni.
   

 De zaterdagavondconcerten bij 
het Hellevoetse brandweermuse-
um zijn weer gestart.    

Agenda
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‘En Chantant’ geeft 
bijzonder concert
BRIELLE - Vocaal Ensemble ‘En Chantant’ geeft op 17 juni om 20.00 uur een bijzonder 
concert in de St. Catharijnekerk. Het ensemble laat u kennis maken met een muzikale 
vertolking van de liefde van God. Er is muziek van Chilcott 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 organist Adriaan Hoek 
op het orgel begeleiden. Kaarten zijn te bestellen via www.enchantant.nl, bij de koorleden 
en bij Boekhandel Hoofdstuk Eén (tot 14 juni). Entree € 15,-.

Voor de verandering eens een voorstelling zonder happy end. 

De derdejaarsleerlingen van 
Podiumkunsten van Helini-
um speelden onlangs de 
voorstelling ‘Muur’. Een 
voorstelling met een kritisch 
randje, namelijk over op-
groeien in een land waar 
hele strikte regels gelden en 
waar geen ruimte is voor ei-
gen invulling.

HELLEVOETSLUIS - En dat al-
lemaal verborgen achter een 
hoge muur. Tot er op een dag 
een bal over de muur valt en 
dit iemand aan het denken 
zet. Het balletje is gaan rollen. 

Koste wat kost doet diegene er 
alles aan om de rest van het 
volk te overtuigen, maar dat is 
lang zo makkelijk nog niet. Er 
wordt gestreden voor vrijheid, 
maar weet je wel waarvoor je 
vecht als je de waarheid nooit 
gekend hebt? Wanneer de zo-
genaamde vrijvechter het be-
wijs laat zien en vervolgens 
wordt afgevoerd door solda-
ten, begint er bij de rest van 
het volk iets te dagen. Wat was 
dat ding? En waarom werd ze 
afgevoerd? Een opstand be-
gint. Maar is dat voldoende? 
Met geluk en hulp weet de 

vrijvechter naar de andere kant 
te komen, terwijl de rest van 
het volk wordt neergeslagen 
en terugvalt onder het strakke 
regime.
De totstandkoming van het 
stuk was een bijzonder pro-
ces. Het raamwerk stond en de 
leerlingen konden zelf invulling 
geven aan het geheel. Ook bij 
de choreografieën was ruim-
te voor creatieve ideeën van 
leerlingen. Zo ontstonden in 
de twee casts twee voorstellin-
gen met eenzelfde verhaallijn, 
maar met soms verschillende 
dansen of teksten. 

‘Muur’ toonbeeld van een 
bijzondere co-productie 
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 Marijke Holtrop is directeur van het Historisch Museum Den 
Briel. Ze is trots op de bijzondere tentoonstelling die de ko-
mende week in het museum wordt geopend: ‘De vrouwen 
van Willem van Oranje’.

     BRIELLE  - “Al meer dan een 
jaar geleden ben ik begonnen 
met de eerste stappen om tot 
de realisatie van de bijzondere 
tentoonstelling ‘De vrouwen 
van Willem van Oranje’ te ko-
men”, begint Holtrop. Aanlei-
ding is dat het dit jaar 450 jaar 
geleden is dat met de slag bij 
Heiligerlee de Tachtigjarige 
Oorlog is begonnen; het begin 
van de opstand tegen de Span-
jaarden. “De ontevredenheid 
onder de bevolking was groot 
door onder meer de hoge be-
lastingen die werden geheven. 
Maar vooral het ontbreken van 
vrijheid van godsdienst deed 
veel mensen pijn.”

  Band
    Van oudsher is er een band tus-
sen Brielle en het vorstenhuis. 
“De basis van die band is al 
eeuwen geleden gelegd, toen 
stadhouder Willem van Oranje 
in Brielle trouwde met Char-
lotte de Bourbon,” zegt Hol-
trop. Daarom heeft ze erg haar 
best gedaan deze bijzondere 
tentoonstelling juist in 2018 te 
realiseren. “Eric Swart moet ik 
hier gelijk noemen, want hij 

heeft samen met mij de ten-
toonstelling samengesteld, 
uitbreidingen voorgesteld en 
als expert van dit onderwerp 
de publicatie geschreven.”
    Voor deze tentoonstelling 
zijn een aantal schilderijen en 
prenten in bruikleen gegeven 
waar Holtrop erg blij mee is. Ze 
noemt portretten van Willem 
van Oranje, Charlotte de Bour-
bon en Willems dochter Maria 
van Nassau.
    Belangrijke schilderijen moe-
ten tijdelijk het veld ruimen. 

“Dit kan niet anders. Het mu-
seum is nu eenmaal niet gro-
ter dan het is. Daarom moet er 
plaats worden gemaakt en ver-
dwijnen stukken voor een tijd-
je in het depot”, zegt Holtrop.

    Droom
    Daarna vertelt ze over haar 
droom. “Veronderstel dat het 

Briels museum drie maanden 
per jaar kan beschikken over 
het Arsenaal in de binnenstad. 
Nu de bibliotheek daar weg is, 
zou ik daar graag met regel-
maat iets moois willen orga-
niseren namens het museum.”

 Historisch Museum Den Briel  pakt uit  

 De schilderijen en prenten bij elkaar vormen een unieke verzameling die te 
bewonderen is van 13 juni tot 27 augustus. Maar er is meer: aanstaande dinsdag 
12 juni om 19.30 uur is in de Catharijnekerk de opvoering van een bijzondere voorstelling 
door theatergroep ‘Plankgas’; ‘de vier vrouwen van Willem van Oranje’. Voor kaarten en 
meer info: www.historischmuseumdenbriel.nl.   

 Bijpassend toneel door ‘Plankgas’   

 EEN JAAR VAN 
PLANNING, 
OVERLEG EN 
REGELEN   

 Marijke Holtrop bij een aantal belangrijke schilderijen die tijdelijk het veld moeten ruimen in verband met de bijzondere tentoonstelling. FOTO: 
Martin van Gurp   

 Martin van Gurp   



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

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

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

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

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

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

Postzegelverzamelingen
GEVRAAGD 0181-624635/
06-20457388

TUINMAN voor al uw tuin-
werk voor kleine klusjes
tot complete aanleg. O.a.
schoonmaken, snoeien en
fatsoeneren. Gazons, vij-
vers en beplanting. Ook
voor al uw (sier)bestra-
ting. R. de Graaf. Info:
06 - 17 04 65 13.

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

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

WONINGONTRUIMING
vakkundig en goedkoop
06-24197514

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

Te huur GOEDKOPE grote
opslagruimte 6x2,5m. vanaf
€ 60,- p. maand in Berg-
schenhoek. 06-13650462

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

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

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

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

NEUZELBEURS
De grootste koopjesmarkt
9 & 10 juni 10-17 uur
www.neuzelbeurs.nl

De Broodfabriek, Rijswijk

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

Familie zoekt gebruikte
nette tourcaravan
te koop tel: 06-31664693

SNUFFELMARKT 16 Juni
Maasboulevard Vlaardingen
kr. € 15, Willy's 0653752741

SNUFFELMARKT 17 Juni
Veerplein Vlaardingen C
kr. € 15, Willy's 0653752741

R.markt(kleedje) en fest.kids
Koeweide/Crooswijk 10 euro
10 en 24 juni 06-28270073

PER DIRECT
LUXE WOONRUIMTE VOOR OUDEREN

Permanent of tijdelijk. Met of zonder zorg.
Residence Roosenburch 0181-740 740

**GOLDENSUNPRIVE.NL**
Relaxen 7 dg p/wk geopend!
T. 010-2298197 Dames gevr.
Gezelligste adres in west.

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

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

= Vlooienmarkt & Braderie =
Zaterdag 16 juni Hoogstr.,
Schiedam. Kr €20,- 2kr €35,-
= Beukers 06-5058-3127 =

== MEGA Vlooienmarkt ==
Zondag 17 juni Visserijplein
R'damWest ?06-5058-3127
= Beukers-evenementen.nl =

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

Zorgzame vrouw 50+,
ZOEKT langs deze weg een
lieve hulpbehoevende man
70+ om voor leuke dingen te
ondernemen en om mooie
dingen van het leven te ge-
nieten, lichte handycap of
met een beperking geen be-
zwaar. lieve reaktiesBr. ond.
nr. WM29107 buro v.d. blad.

Welke handigeman 55+
helptmijmet div klussen
in huis als bijverdienste
wens1916@gmail.com

Kleine letters,
groot bereik?
adverteren onder een rubriek

rubrieken@persgroep.nl

R
U
B
R
IE
K
E
N

Groot bereik?
ga naar Kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?
adverteren onder een rubriek

Zoekt u contact?
rubrieken@persgroep.nl

Rommelmarkt of Neuzelmarkt?
adverteren onder een rubriek

rubrieken@persgroep.nl

ONROEREND GOED

WOONRUIMTE AANBOD

OVERIG

WERK & INKOMEN

OVERIG PERSONEEL 

VAKANTIE & RECREATIE

OVERIJSSEL

FAMILIE & RELATIE

CONTACT

RELATIEBEMIDDELING

HUIS & TUIN

IN EN OM DE TUIN

INBOEDELS

FEESTDAGEN & 
EVENEMENTEN

BRADERIEEN & 
MARKTEN

HOBBY & SPORT

VERZAMELINGEN

AUTO & VERVOER

CARAVANS & 
VOUWWAGENS

TE KOOP GEVRAAGD ZAKELIJK & 
FINANCIEEL

BELASTING

PRIVE / EROTIEK

EROTISCHE MASSAGES

CLUBS
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De voetballers van Rockanje kunnen zich nog steeds handha-
ven in de derde klasse. De ploeg van trainer Hans de Heer 
won afgelopen weekend in de nacompetitie van Gouds-
waardse Boys, waardoor het nog twee duels winnend moet 
afsluiten om niet af te zinken naar het laagste amateurni-
veau. De opponent uit de Hoeksche Waard werd zaterdag op 
een 3-0 nederlaag getrakteerd.

ROCKANJE - In de volgende 
ronde speelt Rockanje tegen 
Zwartewaal, dat juist vanuit 
de vierde klasse hoopt te pro-
moveren naar een niveautje 
hoger. Zwartewaal, uitkomend 
in 4G, won in Zuid-Beijerland 
met 3-0 van ZBVH, uit 4H. “Die 
afdeling is sowieso sterker”, 
zegt De Heer. “4H is de minste 
van die twee vierde klassen. 
Daar speelt ook Goudswaardse 
Boys. Tegen Zwartewaal wordt 
het voor ons een stuk lastiger. 
En daarna wacht BZC/Zuider-
park of Vierpolders. Ook allebei 
uit 4G.”
De Heer waarschuwt zijn 
ploeg. Hij vond Rockanje te-
gen Goudswaardse Boys al niet 
goed voor de dag komen. “Wij 
speelden dramatisch, maar ge-
lukkig viel de tegenstander ook 
fors tegen. Zij speelden heel 
afwachten, terwijl je juist zou 
zeggen dat zij iets te winnen 
hadden. Het leek wel een zo-
meravondpotje. Voetballend 
zijn we niet in de problemen 
geweest, bij rust stond het 1-0, 

in de tweede helft profiteerden 
wij van de ruimte die zij uitein-
delijk toch lieten. Het was geen 
wedstrijd tot het gaatje.”
Zaterdag moet blijken of Roc-
kanje ook opgewassen is tegen 
Zwartewaal. “Een aardig ploeg, 
weet ik. Met jongens van OVV 
en Brielle, die het daar net niet 
gered hebben. Een team om 
rekening mee te houden. De 
ploegen die kunnen promo-

veren zitten vaak in een flow, 
spelen om te winnen, wij 
vooral om niet te verliezen. Dat 
is wel anders.”
Vraag is ook hoe gretig de spe-
lers van Rockanje zijn. “Je ziet 
wel een beetje verdeeldheid. 
Binnen de groep, met jongens 
die er echt voor willen gaan, 
het netjes af willen maken, 

maar ook wel spelers die er 
wel klaar mee zijn. Ik zit zo niet 
in elkaar, ik vertrek ook, maar 
wil gewoon winnen. Derde-
klasser blijven met Rockanje”, 
vertelt De Heer. “In de club is 
die verdeeldheid ook aanwe-

zig, mensen die degradatie ook 
niet erg vinden. Ik hoop dat 
we nog even doorpakken. Te-
gen Zwartewaal, en een week 
later in de finalewedstrijd.” 
Zaterdag speelt Rockanje te-
gen Zwartewaal, de andere 

halve eindstrijd in de nacom-
petitie met als inzet een ticket 
voor de derde klasse, gaat tus-
sen BZC/Zuiderpark en Vier-
polders. Eerstgenoemde club 
won in Oud-Beijerland ruim 
van Zinkwegse Boys (2-5), dat 

daardoor gedegradeerd is uit 
de derde klasse, terwijl Vier-
polders veel te sterk was voor 
DVV ‘09 (4-1). De ploeg van 
trainer Paul Bestebreur speelt 
een uitwedstrijd in Rotterdam 
tegen BZC/Zuiderpark. 

Winnend Rockanje wacht flinke kluif
Cris Rolandus

‘Clubs uit 4G sterker dan 4H’

‘GEEN WEDSTRIJD 
TOT HET GAATJE’

Rockanje won in de eerste wedstrijd in de nacompetitie ruim van Goudswaardse Boys, maar overtuigen deed het elftal van trainer Hans de Heer 
niet. FOTO: John de Pater)




