
 Tintelend zomerfeest Tinte
     TINTE  - Op 5, 6 en 7 juli is het 
Zomerfeest Tinte. Donderdag-
avond start met een fl ink dosis 
muziek. Ervaar het feestgevoel 

en combineer dit feest met een 
verblijf op Kemping Tinte, dit 
jaar omgedoopt tot Tintation 
Weiland. Info: www.tinte.nl. 

 HELLEVOETSLUIS - Vestingcode was afgelopen zaterdag, 
mede door het mooie weer, een groot succes. Het gratis 
festival voor jong en oud binnen de vesting bood veel 
optredens verspreid over 25 locaties. Kinderen konden 
zich laten schminken en zoals hier op de foto een echt 
suikerspin-prinses ontmoeten. Er was toneel en dans, er 
kon worden geschilderd en daarnaast waren er diverse 
nostalgische spelletjes voor de jongsten bij het Stadsmu-
seum, een pannakooi en een springkussen.

     FOTO: John Biert  

 Online nieuws
     BRIELLE/HELLEVOETSLUIS  - 
Volg ons ook online: www.
brielschecourant.nl en www.
hellevoetsepost.nl. Facebook: 
voorne.putten.nieuws. Zelf 
meeschrijven of een bericht in-
sturen kan ook via de sites, klik 
op ‘Schrijf mee’ of mail naar re-
dactie.hb@persgroep.nl. 

 Speeltoestel
     HELLEVOETSLUIS  - De ge-
meente trekt meer geld uit 
voor onderhoud van speeltoe-
stellen; het aantal is gegroeid. 

 Veteranendag 
     HELLEVOETSLUIS  - In cultuur-
huis de Nieuwe Veste vindt za-
terdag 23 juni de Hellevoetse 
Veteranendag plaats. Deze Ve-
teranendag staat in het teken 
van een eerbetoon aan ‘onze’ 
veteranen, waarbij een blijk 
van waardering en erkenning 
voor hen centraal staat. Het 
programma start om 10.30 
uur en omvat onder meer een 
lezing van schrijfster Roan-
ne van Voorst over veiligheid 
en veteranen en er is muziek 
door 4Fun met de New Man-
hattan Bigband. Aanmelden: 
veteranen@hellevoetsluis.nl. 

 Stekker uit Kinderhulp Voorne-Putten
     VOORNE  - Stichting Kinder-
hulp Voorne-Putten beëindigt 
haar activiteiten en heft daar-
mee de stichting op. Het terug-
lopend aantal bestuursleden, 
de steeds moeilijker wordende 
fondsenwerving en de soms 
lastige uitdaging om voldoen-
de gastgezinnen te vinden 

hebben het bestuur tot dit be-
sluit gebracht. Vanaf het aller-
eerste begin, 20 jaar geleden 
en toen nog onder de naam 
van Pax Kinderhulp, is het de 
doelstelling geweest kinderen 
die het niet breed hadden, de 
vakantie van hun leven te bie-
den. De kinderen die kwamen 

hadden zelf de Balkanoorlog 
meegemaakt, waren slachtof-
fer of kinderen van de ouders 
die de oorlog aan den lijve on-
dervonden hebben, mochten 
gast zijn. De laatste jaren lag de 
focus vooral op de kinderen die 
het economisch of sociaal niet 
breed hadden. 

 Rijbewijskeuring senioren
     HELLEVOETSLUIS  - Senioren, 
chauff eurs met rijbewijs C/D/E 
en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbe-

wijs moeten worden gekeurd, 
kunnen 25 juni terecht op het 
spreekuur bij Careyn Grooten-
hoek. Info: 088-2323300. 

  Zoete suikerspin tijdens Vestingcode    
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 Onderhoud in bossen Kooistee & 
Ravensehout nabij Hellevoetsluis   
  HELLEVOETSLUIS  - Staats-
bosbeheer start op 18 juni met 
werkzaamheden in de bossen 
Kooistee en Ravensehout. In 
beide bossen gaat het om zo-
wel regulier onderhoud als 
werkzaamheden in het ka-
der van de essentaksterfte. De 
werkzaamheden vinden plaats 
tussen 18 juni en medio augus-
tus. Het regulier onderhoud 
betreft hoofdzakelijk dunnin-
gen van de populieren in bei-
de gebieden. Op een aantal 
plekken in zowel Kooistee als 
Ravensehout vindt een verjon-
gingskap plaats, wat inhoudt 
dat alle populieren worden ge-

kapt en opnieuw ingeplant met 
verschillende soorten loo� out 
zoals eik, linde en iep. De es is 
helaas sinds een aantal jaren 
massaal ziek door de ziekte 
essentaksterfte. In Zuid-Hol-
land slaat de ziekte zwaar toe, 
zo ook in Kooistee en Raven-
sehout. De essentaksterfte is 
niet te genezen en verspreidt 
zich steeds sneller. De bomen 
hebben dode takken en een 
dunner wordende boomkroon 
of zwammen en zwarte plek-
ken op de stam. Soms ook is de 
ziekte minder goed zichtbaar. 
Aangetaste bomen zijn on-
veilig en kunnen ineens om-

vallen. Alle essen die dichtbij 
de paden staan, zullen daar-
om worden weggehaald. Na 
de werkzaamheden worden 
populieren aangeplant. In zo-
wel Kooistee als Ravensehout 
wordt eerst het regulier onder-
houd aan de populieren uit-
gevoerd. Daarna wordt vanaf 
half juli, na het broedseizoen, 
gestart met het weghalen van 
de essen. Plaatselijk kunnen 
de werkzaamheden voor over-
last zorgen. Daar waar gewerkt 
wordt, worden de paden tijde-
lijk afgesloten. Paden kunnen 
daarna tijdelijk minder goed 
begaanbaar zijn. 

 Marjan Peelen-Kamphuis uit Hellevoetsluis is een crowdfun-
dingsactie begonnen, met als doel zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te schrapen om een buurt-AED aan te kunnen schaf-
fen. Het is een bijzonder initiatief waar ze heel wat over te 
vertellen heeft.

     HELLEVOETSLUIS  - Crowdfun-
ding is hot. Vroeger kreeg je 
een subsidie of regelde je een 
sponsor om met dat geld iets 
maatschappelijks te onderne-
men. Tegenwoordig worden, 
met gebruik van internet, zo 
veel mogelijk mensen warm 
gemaakt geld te doneren.

  Hartstilstand
    “Mij gaat het om een buurt-
AED. Dat is zo’n apparaat dat 
bij een hartstilstand door een 
elektrische schok het hart weer 
kan activeren.” Peelen vertelt 
over wat haar zomaar ineens 
overkwam. Een paar jaar gele-
den werd ze ‘s ochtends wak-
ker door een tik in haar gezicht. 
Het is haar man, die een hart-
stilstand kreeg. Door te bellen 
met 112 kon ze hartmassage 
toepassen en is haar man uit-
eindelijk gered. Deze bizarre 
ervaring zette haar leven en 
dat van haar man behoorlijk 
op zijn kop. “Ik was altijd al erg 
betrokken bij alles wat er om 
mij heen gebeurt. Maar vanaf 
dat moment nog veel meer.”
    Peelen is er niet eentje die het 

bij woorden laat en afwacht 
wat anderen doen. Heel prak-
tisch volgde ze, samen met 
haar tot op het bot gemotiveer-
de man, eerst een reanimatie-
cursus van de Hartstichting. 
Ze wilde precies weten wat ze 
moet doen als ze weer eens in 
zo’n noodsituatie komt.

    Bereikbaarheid
    Daar bleef het niet bij. Ze vond 
het initiatief van Philips Neder-
land en de Hartstichting over 

crowdfunding voor een buurt-
AED. Wat hen betreft moet in 
elke buurt in heel Nederland 
een AED voor iedereen be-
reikbaar zijn. “Ze hangen wel 
in openbare gebouwen, soms 
in winkels of bijvoorbeeld bij 
scholen. Maar ‘s avonds, en 
meestal ook op zondag, zijn de 
meeste deuren buiten de eigen 

woning gesloten en zal een 
hartstilstand daardoor veel va-
ker fataal zijn. Daarom wil ik in 
mijn buurtje, op een centrale 
plek waar iedereen 24 uur per 
dag bij kan, een AED-apparaat 
ter beschikking hebben.”   

 Op zoek naar geld voor  een buurt-AED  

 De kosten van een goed AED-apparaat zijn zo’n 2200 euro. “Dat is een hoop geld, 
maar ik heb de helft van het bedrag al bijna binnen. Mijn actie loopt nog drie 
weken.” Wilt u een donatie doen of misschien zelf een crowdfunding beginnen, kijk dan 
voor meer informatie op www.buurtaed.nl. Al het binnen gekomen geld gaat naar een 
tussenrekening. Er blijft geen cent aan de strijkstok hangen.   

 24 uurs-beschikbaarheid redt levens   

 GELD MAAKT NIET 
GELUKKIG, MAAR 
REDT WEL LEVENS   

 Marjan Peelen-Kamphuis wil het vuurtje, als het om de buurt-AED gaat, graag nog wat verder opstoken. FOTO: Martin van Gurp   

 Martin van Gurp   
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CDA’er Wilbert Borgonjen (50) was 11,5 jaar een alom geres-
pecteerd wethouder in Brielle. Dat vond hij genoeg, zo gaf hij 
voor de verkiezingen aan. Maar vanuit zijn passie en betrok-
kenheid bij de lokale politiek is hij toch weer als wethouder 
aan de slag in buurgemeente Westvoorne.

WESTVOORNE - ‘De wethou-
der op de fiets’ zoals Borgonjen 
bij zijn afscheid in Brielle door 
burgemeester Gregor Ren-
sen werd getypeerd, fietst nu 
vanuit zijn woonplaats Zwar-
tewaal gewoon naar Rockan-
je. Hij doet er een kleine drie 
kwartier over, maar dat maakt 
hem niet uit. Op het knusse 
gemeentehuis heeft hij zijn 
draai al aardig gevonden. “Na-
tuurlijk is het ook een beet-
je wennen. In Brielle kende ik 
de mensen en hier moet ik me 
weer voorstellen, maar het is 
wel een mooie uitdaging. Een 
andere sfeer, andere mensen, 
maar ook een combinatie van 
bekend en nieuw.” 

Portefeuilles
Bij de portefeuilleverdeling 
kreeg Borgonjen ook in West-

voorne onderwijs, ouderen- 
en jeugdbeleid, gezondheid en 
welzijn. Sport, cultuur en ac-
commodaties gingen naar zijn 
collega Jorriena de Jongh van 
Gemeentenbelangen West-
voorne. Vooral op jeugdinstel-
lingen moet hij zich inwerken, 
want Horizon Jeugdzorg en 
Onderwijs valt nu ook onder 

zijn verantwoordelijkheid. In 
de samenwerking binnen de 
coalitie van VVD, Gemeentebe-
langen Westvoorne, CDA, D66 
en PvdA heeft hij alle vertrou-
wen. Hij merkt ook dat Partij 

Westvoorne en Inwonersbe-
lang Westvoorne kritisch maar 
opbouwend meedenken. “Er 
wordt steeds meer gezocht 

om op inhoud te discussiëren, 
ieders inbreng wordt gewaar-
deerd en meegenomen. Al blij-
ven er natuurlijk inhoudelijke 

verschillen bestaan.” Als eerste 
bewijs voor het positief mee-
werken en -denken noemt 
Borgonjen het feit dat alle vier 

de wethouders unaniem wer-
den gekozen. En daar is hij op-
recht blij over. “Ik sta echt open 
voor ieders inbreng.”

Nieuwe uitdaging Wilbert Borgonjen
Klaas Schipper

Van Brielle naar Westvoorne

‘IEDEREEN DIE ME 
WIL SPREKEN, KAN 
CONTACT MET ME 
OPNEMEN’

Wilbert Borgonjen poseert voor de kast van 't Secretarie der Heerlyckheijdt Naters ende Panckras Gorsch. Vroeger zelfstandig dorp in Westvoorne. 



Verdrietig, maar met een onuitwisbare
herinnering aan haar leven, hebben wij
geheel onverwacht afscheid moeten nemen
van onze dierbare tante

Helena Jacoba Kruik - van Helden

in de leeftijd van 87 jaar.

Weduwe van Izak Kruik.

Uit aller naam:
Karin, Peter enMonique Verhage

Correspondentieadres
De Ruijter Uitvaartverzorging B.V.
t.n.v. Fam. Verhage
Christiaan Huygenslaan 29
3204 CE Spijkenisse

De crematieplechtigheid vindt plaats op
vrijdag 15 juni om 14.00 uur in de aula van
begraafplaats Oostvoorne, Voorweg 33a te
Oostvoorne.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot
samenzijn en condoleren in de koffiekamer
van de begraafplaats.

De crematie zal in stilte plaatsvinden in
crematorium deOmmering te Spijkenisse.

Overeenkomstig de wens van tante:
geen bloemen.

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.

Huwelijk
Jubileum
Geboren
Overlijden

Dankbetuiging

Overlijden
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Aanstaande zaterdag vindt voor de tiende keer de Brielse 
scootmobieltocht plaats. Eén van de initiatiefneemsters was 
tien jaar geleden Silvia Kloos.

BRIELLE - “Ik kende Trudy An-
geneid. Zij maakte gebruik van 
een scootmobiel. Samen von-
den we dat de scootmobiel 
niet alleen maar om prakti-
sche redenen gebruikt moest 
worden, maar ook om zomaar 
een gezellig ritje te maken om 
er even tussenuit te zijn,” be-

gint Kloos. Van het één kwam 
het ander. Kloos mobiliseer-
de haar familie en kennissen. 
Zo is het tien jaar geleden van 
start gegaan met zo’n twintig 
scootmobielers.
“Ik liet linnen tasjes bedrukken, 
smeerde met mijn familiele-
den broodjes, stopten er een 

appel of banaan bij en uiter-
aard wat te drinken.” Niemand 
mocht wat te kort komen. En 
dan gingen we op pad.” Kloos 
is zo’n vier jaar betrokken ge-
weest bij de tochten. Daar-
na werd het allemaal wel erg 
veel wat op haar afkwam. Uit-
eindelijk droeg ze haar taken 
over. “Ouderen verdienen een 
gezellige oude dag. Je moet 
ze hier en daar een steuntje 
in de rug geven”, vindt ze. Ze 
praat met veel warmte over 
wat ze die vier jaar gedaan 
heeft. “Maar schrijf ook op dat 
Ans Kok en Trudy Angeneid 

zeker zo belangrijk waren in 
die eerste tijd van de Brielse 
scootmobieltocht.”

Soep
Eén van die eerste jaren is de 
groep met het voetveer de 
Brielse Maas over gevaren. 
“Zoonlief werkte toen bij Ho-
tel van Marion in Oostvoorne. 
Van Marion werd sponsor en 
daar waren we erg blij mee. Zij 
zorgden in die tijd voor de lek-
kere soep,” zegt Kloos.
Er wordt aanstaande zater-
dag, net als andere jaren, bij 
de Infirmerie gestart en daar is 

ook weer het eindpunt. Vanaf 
10.00 uur kunnen deelnemers 
zich nog laten inschrijven. 
Rond de klok van half elf gaat 
de groep op pad en zo rond 
vier uur ‘s middags zullen ze 
allemaal weer terug zijn.

Verrassingstocht
Welzijn Ouderen doet de or-
ganisatie. Marja van der Lugt 
zegt: “het is ook dit jaar weer 
een verrassingstocht. Ik ga er 
dus verder niks over zeggen. 
Maar gezellig wordt het zeker.” 
Kloos zegt tot slot: “over het al-
gemeen genomen is men bang 

een lekke band te krijgen of en 
andere vorm van pech waar-
door ze niet verder kunnen. 
Die angst moet worden over-
wonnen en daar kan de tocht 
toe bijdragen.”

Reünie
De begeleiding bestaat uit 
verkeersregelaars, fietsbege-
leiders, verkeersregelaar, ver-
pleegkundigen en EHBO-ers, 
een auto van de organisatie 
en een bezemwagen. Na af-
loop van de tocht is er een ju-
bileumbijeenkomst voor (oud)
deelnemers en vrijwilligers.

In 2016 waren er veel deelnemers, maar die moesten het in de eerste uren doen met af en toe een buitje regen.

Tiende editie Brielse scootmobieltocht
Martin van Gurp

Wielertour
BRIELLE - Het is bijna weer 
zover! Op maandag 13 augus-
tus gaat de 36e editie van de 
Jeugd Wielertour Brielle weer 
van start. De stoet van 180 kin-
deren zal dan weer zes dagen 
lang over de eilanden trekken. 
Het programma staat al vast. 
Sportiviteit, spellen en cultuur 
komen weer ruimschoots aan 
bod in verschillende competi-
tieve klassementen. Zo brengt 
de jeugd een bezoek aan het 
Ramtorenschip ‘De Buffel’ in 
Hellevoetsluis. Zwemmen in 
Stellendam en de negenkamp 
zijn ook onderdeel van het 
programma. En de playback-
show in de ‘DukdalfBres’ op 
donderdag ontbreekt ook niet. 
Zaterdag tonen de wielren-
ners zich aan het Brielse pu-
bliek met de versierde fietsen, 
waarna tijdens de grote finale 
alle prijzen worden uitgereikt 
en de Jeugd Wielertour fees-
telijk wordt afgesloten. Er zijn 
nog enkele plaatsen beschik-
baar. Mail naar Giny Pauwels: 
giny-jwt@outlook.com.

Summer-
school
BRIELLE/HELLEVOETSLUIS - 
In navolging van de succesvol-
le Summerschool in 2017 komt 
Summerschool dit jaar tijdens 
de zomervakantie ook naar de 
Bibliotheek in Brielle en Helle-
voetsluis. Tijdens de zomerva-

kantie (16 juli t/m 24 augustus) 
kunnen de kinderen terecht in 
Bibliotheek Brielle (maandag 
en woensdag) en Hellevoet-
sluis (dinsdag en vrijdag). Elke 
Summerschool-activiteit duurt 
van 09.30 tot 11.30 uur. Vanaf 18 
juni is het mogelijk om je aan 
te melden voor de Summer-
school-activiteiten. De kosten 
per Summerschool-activiteit 
bedragen €3,50 per persoon. 
Aanmelden via www.leeren-
beleef.nl of aan de balie.

Vrijwilligers
BRIELLE/HELLEVOETSLUIS 
- Om de Summerschool soe-
pel te kunnen laten verlopen, 
is Bibliotheek Zuid-Hollandse 
Delta op zoek naar een aan-
tal enthousiaste vrijwilligers 
die zich wil inzetten tijdens de 
zomerperiode. Wil jij graag je 
steentje bijdragen? Stuur dan 
een e-mail met je gegevens en 
de voorkeursplaats naar Daph-
ne van Nieuwenhuijzen, dvan-
nieuwenhuijzen@bzhd.nl.

Muziekavond
ROCKANJE - In Stuifakkers 
vindt woensdag 13 juni met 
als thema ‘Van Alpen tot 
Noordzeestrand’ een bijzon-
dere SWOR/Trefpunt muzie-
kavond plaats, verzorgd door 
de Egerländerkapel ‘Die Gre-
velinger Musikanten’ en het 
Bruinisser visserskoor die een 
verrassend optreden verzor-
gen in het woonzorgcentrum. 

De Alpenkapel uit Oude-Ton-
ge zal voor de pauze een Ti-
roler sfeer creëren met hun 
Egerländer-muziek, maar ook 
door meezingers en inhakers. 
Na de pauze is de bühne voor 
het Bruinisser Visserskoor. Ze 
zingen Nederlandse balla-
des en zeemansliederen. Om 
19.00 uur gaan de deuren aan 
de Briggemandreef 2 open; om 
19.30 uur start het optreden, 
dat voor alle ouderen uit West-
voorne gratis toegankelijk is.

Opruimactie
WESTVOORNE - Twintig vuil-
niszakken vol: zoveel afval 
raapten 35 vrijwilligers in twee 
uur tijd op tijdens een oprui-
mactie rondom het Haringvliet. 
De jutters vonden voorname-
lijk plastic afval, zoals touw, 
vislijnen en glas. In Westvoor-
ne verzorgden districtshoofd 
Bart Keunen van Rijkswater-
staat en wethouder Lies van 
der Pol vooraf de officiële ope-
ning van vijf recent geplaatste 
jutbakken. De opruimactie is 
onderdeel van Schoon Ha-
ringvliet. In dit project werken 
IVN, Rijkswaterstaat, Provincie 
Zuid-Holland en het Droom-
fonds Haringvliet samen met 
gemeenten en inwoners aan 
een schoner Haringvliet.

Repaircafé
BRIELLE - Repaircafé houdt 
een zomerstop in juni, juli en 
augustus. Woensdagmiddag 12 

september start het café weer 
in het BRES/cultuurhuis.

Mammoeten
HELLEVOETSLUIS - In His-
toryland zijn in de per-
manente tentoonstelling 
‘Mammoetsteppe’ twee nieuw 
aangekochte mammoetskelet-
ten opgebouwd. De skeletten 
zijn afkomstig van de Noord-
zeebodem, waar deze die-
ren zo’n 50.000 jaar geleden 
rondliepen, en zijn opgevist 
door de boomkorvisserij. De 
tentoonstelling is al een skelet 
van een mannelijke wolhari-
ge mammoet rijk. Dat skelet is 
samengesteld uit 185 verschil-
lende delen, afkomstig van 185 
verschillende mammoeten, 
allemaal van eenzelfde groot-
te, van hetzelfde geslacht en 
allemaal met eenzelfde indi-
viduele ouderdom. Met een 
schouderhoogte van bijna 3,5 
meter. Het indrukwekkende 
skelet van de mammoetstier, 
dat al gezelschap heeft van 
een levensechte replica van 
deze mammoetsoort (met haar 
dus), wordt straks vergezeld 
door een mammoetkoe met 
een baby. Info: historyland.nl.

Leesgroep
VOORNE - Houd je van ge-
schiedenis, van lezen en vind 
je het leuk om over de gelezen 
boeken te praten? Dan is een 
leesgroep Geschiedenis iets 
voor jou! Verdeeld over het jaar 
lezen de deelnemers uit een 
divers aanbod aan geschied-
kundige boeken, waaronder 
‘De stamhouder’ van Alexan-

der Mu¨nninghoff, ‘Het raad-
sel Spinoza’ van Irvin Yalom en 
‘De vergeten bankencrisis’ van 
Lodewijk Petram. Bibliotheek 
Zuid-Hollandse Delta zorgt 
voor de te lezen boeken en 
voor ruimte in de Bibliotheek. 
Stichting Senia (www.senia.
nl) verzorgt de bijbehorende 
Leeswijzers met discussievra-
gen en achtergrondinformatie. 
Het Leesgroepenseizoen gaat 
in september van start. Info 
via Lindsay Pelt: lpelt@bzhd.
nl of neem contact op met de 
Bibliotheek bij jou in de buurt.

Golfclub
BRIELLE - Na een uitgebreide 
renovatie van zes jaar heeft 
burgemeester Gregor Rensen 
afgelopen zaterdag Golfbaan 
Kleiburg aan de Krabbeweg 9 
geopend op hole 17, de laat-
ste hole die fors op de schop 
is gegaan. Rensen gaf in zijn 
toespraak aan onder de indruk 
te zijn van de prachtige baan 

en de accommodatie op het 
grondgebied van de gemeente 
Brielle, een aanwinst voor de 
regio. Na zijn toespraak ver-
richtte hij de feestelijke ope-
ningshandeling, waarna senior 
lid Leo Splinter de eerste was 
om deze hole in te wijden. 
Daarna was het de beurt aan 
topgolfer en televisiecommen-
tator Robert-Jan Derksen, die 
met een prachtige slag de bal 
direct op de green sloeg. Als 
derde sloeg ook Rosanne Boe-
re, het talentvolle jeugdlid van 
golfclub Kleiburg, een knappe 
bal, vlakbij de green.

Oproep
OOSTVOORNE - Lijkt het je 
leuk om te volleyballen? Volley 
Voorne houdt een clinicserie 
van drie gratis trainingen voor 
kinderen van 7-12 jaar. De trai-
ningen zijn op 19 juni, 26 juni 
en 3 juli van 17.00-18.30 in de 
Meander. Vooraf aanmelden 
via vv2000jeugd@gmail.com.

KORT NIEUWS

Burgemeester Gregor Rensen en Robert Jan Derksen openden 
afgelopen zaterdag samen met golftalent Rosanne Boere en seniorlid 
Leo Splinter hole 17 bij Golfbaan Kleiburg.





                          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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ACTUEEL

BRES in run ‘Meest gastvrij’
Het is weer zover: de derde editie van de verkiezing ‘Meest gastvrije theater’. Iedereen kan 
weer stemmen op zijn of haar favoriete theater. BREStheater Brielle hoopt dat betrokkenen 
massaal op BRES stemmen. Vindt u dat BREStheater een geweldig aanbod aan voorstellingen 
heeft? En geniet u in de pauze in de nieuwe foyer van een heerlijk drankje verzorgd door 
Dukdalf? Laat weten wat u van BRES vindt en breng via www.anwb.nl/theaterverkiezing ook 
uw stem uit. Het BRES-team kijkt ernaar uit.

BRIELLE - De ANWB heeft aan 
de hand van een onderzoek 
onder de leden een aantal cri-
teria opgesteld waaraan een 
gastvrij theater moet voldoen. 
Deze criteria zijn: aanbod van 
voorstellingen, bereikbaarheid, 
horeca in en om het theater, 
prijsniveau, sfeer en uitstra-
ling, zitcomfort en zicht op 
het podium. Theaters worden 
hierop beoordeeld. Het theater 

met de beste beoordeling wint 
de titel ‘Meest gastvrije theater 
2018’.

Topper?
De theaterverkiezing is voor 
alle theaters in Nederland. Er 
worden prijzen uitgedeeld in 
vier categorieën: een grote 
stad, een grote gemeente, een 
middelgrote gemeente en een 
kleine gemeente.

Het best beoordeelde theater 
mag zich een jaar lang ‘Meest 
gastvrije theater van Neder-
land’ noemen en krijgt een 
prijsbokaal en communicatie 
in het ANWB Theatermaga-
zine, dat verschijnt als bijlage 
bij Kampioen. Stemmen kan 
tot en met 15 juli.
Kijk voor het nieuwe aanbod 
van BREStheater op www.
brestheater.nl.

BuytenLust Festival in zomerse 
sfeer met muziek en foodtrucks 
De sfeervolle Hofwei in 
Oostvoorne wordt aanstaan-
de zaterdag voor de derde 
keer omgetoverd in het Buy-
tenLust Festival. Een festival 
met veel muziek, een Food- 
en Lifestyle market, straatar-
tiesten en veel activiteiten 
voor kinderen. Lekker eten 
en drinken wordt verzorgd 
door een variëteit aan origi-
nele foodtrucks. Ook zijn er 
een aantal oldtimers te be-
wonderen.

OOSTVOORNE - Jacoba van 
Beieren zal afdalen van de 
Burcht en is met haar ge-
volg gastvrouw op dit gezel-
lige en bruisende festival. Zo 
wordt een lange traditie in 
ere gehouden. De Burght is 
tenslotte Jacoba’s vroegere 
Buyten-verblijf.
Centraal op het BuytenLust 
Festival staan de foodtrucks. 
Vanuit de sfeervolle, authen-
tieke foodtrucks wordt een 
breed assortiment aan lek-
kere gerechtjes voor jong en 
oud geserveerd. Gedurende 
de gehele dag treden diverse 
muziekgroepen op, die zorgen 
voor een gezellig zomers sfeer-
tje. DJ TukTuk is vanaf zijn tuk-
tuk één van de muzikanten die 
meedoen, wat naadloos bij de 
vele originele foodtrucks past.

Kinderactiviteiten
Voor de jeugd zijn er over het 
gehele festivalterrein veel ac-
tiviteiten gericht op kinderen 
van 4 tot 14 jaar. Zo is er de 

knutselbus en over het gehele 
terrein staan er veel (oud) Hol-
landse spelletjes klaar om te 
spelen, leuk om te doen voor 
zowel jong als oud.

Oldtimers en fietsen
Liefhebbers van klassiekers 
kunnen hun hart ophalen. Wie 
kent ze niet: de lelijke eendjes, 
de snoeken oftewel ‘de godin-
nen van de weg’, de vrolijke 
fel gekleurde strandauto’s, de 
Mehari’s of de auto’s met de 
eigenwijs geplaatste achter-
ruit, de Ami’s? Allemaal karak-
teristieke ontwerpen van het 
merk Citroën.
Dit jaar zijn deze karakteristie-
ke Citroëns uitgenodigd mee te 
doen aan de zomerrit van het 
BuytenLust Festival. Na een 
succesvolle zomerrit in 2017 
voor de Karmann Ghia Club, 
waarbij 25 auto’s deelnamen 
aan een mooie rit over Voor-

ne en Goeree-Overflakkee, ge-
beurt dat dit jaar weer, nu met 
de Citroëns.

Zomerrit
Om 13.00 uur zal Jacoba van 
Beieren het startsein geven 
voor de zomerrit en direct na 
de start vindt de DuBuf-be-
hendigheidsproef plaats op het 
parkeerterrein aan de Hoflaan. 
Tegenover deze prachtige old-
timers, waarvan een groot deel 
gedurende de hele dag be-
wonderd kan worden, worden 
er ook fietsen tentoongesteld 
in de meest bijzondere vormen 
en uitvoeringen.
Het Festival gaat om 12.00 uur 
van start en eindigt om 20.00 
uur. Voor meer nieuws en 
updates van het BuytenLust 
Festival zie de website: www.
evenementenoostvoorne.nl of 
volg de actuele stand van za-
ken op de Facebookpagina.

Gedurende de gehele dag treden diverse muziekgroepen op, die zorgen 
voor een gezellig zomers sfeertje. FOTO: Gerard Stroeve Fotografie
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Corrie van der Linden-van der Waal (92) maakte op 11-jarige 
leeftijd al haar eerste gedichtje. Ze kan het zo nog uit het 
hoofd opzeggen. Ook nu maakt ze er nog wel eens één, maar 
dan moet ze het wel snel opschrijven. In haar knusse woning 
aan de voet van de Catharijnetoren vertelt ze hoe het alle-
maal begon en nog steeds gaat.

BRIELLE - Ze vindt het leuk 
om mensen blij te maken met 
haar gedichtjes. Daar is het ei-
genlijk allemaal om begonnen. 
Komt er een gids met toeristen 
langs het hofje waar ze woont, 
dan wordt er maar al te vaak 
gevraagd of ze één van haar 
gedichten wil voordragen. En 
wie Corrie van der Linden, een 
geboren en getogen Brielse, 
kent weet dat ze dat niet kan 
weigeren. Corrie is de vriende-
lijkheid zelve en haar lange le-
ven heeft eigenlijk altijd in het 
teken van hulpvaardigheid en 
meeleven gestaan. Toen de elf 
jaar oude slagersdochter langs 
de Rijksstraatweg liep om er-
gens in Nieuwenhoorn een 
bestellinkje te gaan bezorgen, 
zag ze drie paarden in de wei 
staan en haar eerste gedicht 
was geboren.

Serieus
Het werd allemaal pas echt se-
rieus toen ze als vrijwilligster in 
het Catharina Gasthuis werkte 
en de directrice, wijlen me-

vrouw Folkersma, haar vroeg 
of ze niet iets in het huiskrant-
je wilde schrijven. “Toen zette 
ik er een gedichtje in en de be-
woners vonden het zo leuk dat 
ze maar om nieuwe gedichtjes 
bleven vragen. Ze spaarden 
ze na verloop van tijd op en 
maakten er een boekje van.”
Haar eerste gedicht ‘De drie 
paarden’ stond ook in de 
Brielsche Courant en ook toen 
stroomden er volop leuke re-

acties beginnen. Corrie maakte 
het ene gedicht na het andere, 
veelal over de eigen omgeving 
en over de dingen die ze rond 
zich zag gebeuren. Soms op-
beurend, dan weer ontroerend.
Inmiddels zijn er twee dicht-
bundels van haar hand ver-
schenen: ‘In mijn hart’ en ‘Ik sta 
even stil’. Daarnaast schreef ze 

ook het boekje ‘Winkeltjes en 
andere Brielse zaken’ met leu-
ke verhaaltjes en hier en daar 
een gedichtje.
Met het slapende dichterscol-
lectief Polder//Poëzie treedt 
Corrie nog regelmatig op, als 

het gevraagd wordt. Zo was 
ze dit weekend nog in Helle-
voetsluis te horen. Op de vraag 
of dit allemaal niet een beetje 
veel is op haar leeftijd, schudt 
ze het hoofd.
“Ik vind het heerlijk om nog 

wat te doen, ik ga al veertig jaar 
elke woensdag naar de gym en 
ook nog wel eens hier en daar 
op bezoek. Met mijn neef die 
de boekhouding bijhoudt, ga 
ik elke maand ergens eten. Na 
het overlijden van mijn man 

Maarten in 1999, met wie ik 
veel gereisd heb, moest ik mijn 
leven toch weer een invulling 
geven. Mijn koppie werkt nog 
goed en met de rollator kom ik 
een heel eind. Daar ben ik heel 
dankbaar voor.”

Corrie van der Linden dicht al 81 jaar
Klaas Schipper

Drie bundels met poëzie

‘LEUK ALS JE 
MENSEN BLIJ KUNT 
MAKEN MET
EEN GEDICHT’

Corrie van der Linden maakt nog steeds gedichtjes en draagt ze nog altijd graag voor, ook voor passerende toeristen. Foto: KLAAS SCHIPPER

Oproep: Brandweer 
Land Rover uit 1953
Laurens de Smet is op zoek naar de eerste twee jaar (1953-1955) van deze oude Brandweer 
Land Rover uit 1953. Door een oud artikel in de Brielsche Courant weet hij dat er een 
demonstratie is gehouden met deze ‘Land-Rover brandweer-automobiel’ op 12 Oktober 
1953 in Nieuw-Helvoet. Dit op uitnodiging van het gemeentebestuur op een terrein van de 
heer Touw. Leidinggevende personen van de lokale brandweer waren ook aanwezig. In 
1955 is deze Land Rover als schade auto verkocht op een veiling. Weet u waar de auto de 
eerste twee jaar is geweest en wat ermee gebeurd is: pandathelandy@gmail.com.

Grondlegger van de Techno+groep 'meester Daan' neemt afscheid.

Wist u dat er aan het Goote-
plein de afgelopen drie jaar 
een bijzonder en geslaagd 
project gedraaid heeft? Elke 
donderdagmiddag werd er in 
een Techno+groep, onder lei-
ding van meester Daan en juf 
Bianca -én in de eerste twee 
jaren óók door juf Elly- ge-
werkt aan allerlei technische 
thema’s en projecten.

BRIELLE - Vanuit het concept 
‘onderzoekend en ontdekkend 
leren’ leerden de kinderen over 
bijvoorbeeld het licht, chemi-
sche reacties, zintuigen en de 

onderwaterwereld. Er werden 
proefjes gedaan, onderzoeks-
vragen opgelost, presentaties 
gemaakt en ook kwamen er 
techniekkisten en moeilijke 
spellen voorbij.
Dit project was zo uniek om-
dat de kinderen die in deze 
groep zaten, afkomstig waren 
van alle drie de basisscholen 
op het plein. Door de krachten 
te bundelen en samenwerking 
te zoeken, is er iets moois en 
waardevols tot stand geko-
men. Hier zijn de teams van de 
St. Leonardus, De Branding en 
Het Anker erg trots op.

Afgelopen donderdag was al-
weer de laatste les van dit sei-
zoen. Wat het een beetje triest 
maakte, is dat het de laatste 
les was van meester Daan … 
De scholen zijn hem dankbaar 
voor alles wat hij heeft opge-
zet om de groep tot een succes 
te maken. Juf Bianca gaat wel 
door als leidster van de ‘Tech-
no+groep’, maar zou dit graag 
samen met iemand willen 
doen. Daarom zijn de scholen 
op zoek naar versterking op de 
donderdagmiddag. Interesse? 
Neem dan contact op met één 
van de scholen.

‘Meester Daan’ zegt 
Techno+groep gedag
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 Het privémuseum In den Halven Maen van Cor Speelpenning 
en Tjitske Jousma geniet inmiddels landelijke bekendheid. 
Dit jaar is er naast de bestaande collectie ook een unieke ver-
zameling van posterij-artikelen te bewonderen. Een trekker 
van jewelste, zo bleek afgelopen maand al.

     TINTE -   Met Pinksteren was 
het zo druk in In den Halven 
Maen dat het op bepaalde mo-
menten dringen geblazen was 
in het knusse en oergezellige 
museum. Dat is al sinds 1991 
gevestigd in een oud cafeetje 
aan de ‘Kippedik’, de door-
gaande weg van Tinte naar 
Rockanje.
In de loop der jaren wisten Cor 
en Tjitske hun verzameling 
steeds uit te breiden en ook de 
grote tuin ging een steeds be-
langrijker rol spelen. Die wordt 
aangeduid als de Hof der Zo-
theid en terecht want dank-
zij de fraaie woordspelingen 
waarmee doodgewone voor-
werpen worden aangeduid, 
worden de lachspieren con-
stant aan het werk gezet.
Ook de Schnoepwinckel met 
oud-Hollands snoep neemt 
een bijzondere plaats in even-
als het terras waarop het bij 
mooi weer goed toeven is met 
koffi  e, thee en limonade en 
niet te vergeten de baksels uit 
eigen keuken.
Cor en Tjitske zijn terecht trots 
op de goed gevulde etalage 

midden in het museum, elk 
jaar goed voor een bijzondere 
tentoonstelling. Dit jaar is daar 
de privéverzameling te zien 
van Karel Kerkhof, die jaren-
lang postkantoorhouder was 
in Zwartewaal. Dat postkan-
toor was gevestigd in het oude 
gemeentehuis. Cor Speelpen-
ning, die zelf bij de Rabobank 
werkte direct achter het kan-
toor van Kerkhof, kende zijn 
verzameldrift en bekeek al die 
stempels, formulieren, pen-

ningen, miniatuur postauto’s 
en andere attributen maar al 
te graag. Hij wijst op het uit-
hangbord van het postkantoor 
Zwartewaal dat nu ook hier in 
In den halven Maen hangt. “Ik 
ben heel blij dat Karels wedu-
we me benaderde om de hele 
collectie te kopen. Die zou in 
mijn optiek ongetwijfeld de 

blikvanger van dit seizoen 
worden.” Met nog wat post-
petten van de Tintese postbo-
de Van Solingen uit Tjitskes 
hoedenmuseum op zolder is er 
nu een interessante tentoon-
stelling te zien. 

 In den Halven Maen al  27 jaar   in Tinte  

 Museum In den Halven Maen is gevestigd aan de Lodderlandsedijk 56a in Tinte 
en biedt een unieke verzameling kruidenierswaren, blikverpakkingen, tabaksar-
tikelen en hoeden. Het museum is van 1 april tot 1 november elke zondag van 10.00 tot 
17.00 uur geopend en op dinsdag en woensdag van 13.30 tot 17.30 uur. bij het museum zijn 
ook een terras en een snoepwinkel te vinden. Zie ook: www.indenhalvenmaen.nl.   

 Unieke posterijverzameling   

 LOOP VOORAL OOK 
DE HALVEN 
ZOOLENROUTE IN 
DE TUIN   

 Tjitske Jousma en Cor Speelpenning zijn heel blij dat ze de privéverzameling postartikelen van wijlen Karel Kerkhof konden kopen voor hun muse-
umpje. FOTO: KLAAS SCHIPPER   

 Klaas Schipper   

 HOROSCOOP   

Tweelingen
 Er dreigt een lang uitgestelde schei-

ding. Zakelijk of persoonlijk. Treur niet 
te lang, dit opent ook nieuwe wegen. 
Het leven zit nu eenmaal zo in elkaar dat 
groei vaak met pijn gepaard gaat.   

Boogschutter
 Tot uw verbazing blijkt u over veel 

meer zel� ennis te beschikken dan 
anderen u willen laten geloven. Ineens 
worden veel zaken een stuk helderder en 
dat komt niet door een roze bril.   

Maagd
 Uw liefde voor schoonheid kan tot 
een winstgevende onderneming lei-

den. Waarschijnlijk zijn daar volop nieu-
we mogelijkheden uit te distilleren. Laat 
twijfel uw succes niet in de weg staan.   

Vissen
 Help anderen door uw kennis en er-
varingen te delen. U zult zien hoeveel 

bevrediging dat kan schenken. Deel uit-
maken van een groter geheel geeft inner-
lijke rust. Lever uw eigen aandeel.   

Stier
 U gaat een nieuw plan tot volle bloei 

laten komen. Dat brengt allerlei posi-
tieve ontwikkelingen met zich mee, ook 
fi nancieel. Dat daar ook moeilijke keuzes 
bij horen kunt u het best accepteren.   

Schorpioen
 Het wordt tijd voor een beslissing die 

uw leven op zijn kop zal zetten. Uit-
stel is niet langer een verstandige optie 
en dat realiseert u zich ook. U bent ook 
daadkrachtiger dan ooit eerder.   

Leeuw
 Zielsverwantschap is een hoog goed. 
Laat op dat gebied geen mogelijkheid 

liggen als u er mee geconfronteerd wordt 
en koester de kansen. Desnoods eerst 
voorzichtig. Versterk uw innerlijke kracht.   

Waterman
 De juiste verhouding tussen gevoel 
en verstand, het blijft een klus om zo-

ver te komen. Toch kan het wel. De na-
tuur kan je daarin de weg wijzen. Laat dit 
vooral goed op je inwerken.   

Ram
 U staat eenzaam in uw zoektocht 

naar de waarheid. Vergeet niet dat de 
waarheid niet bestaat maar voor ieder-
een anders is. Blijf proberen om vooral 
naar uw eigen waarheid te leven.   

Weegschaal
 Veranderingen in uw leven kunnen 

eerst verwarring en onzekerheid met 
zich mee brengen maar uiteindelijk posi-
tief uitpakken. Vertrouw op uw beoorde-
lingsvermogen. Bijsturen kan altijd nog.   

Kreeft
 U krijgt de kans een en ander uit de 

wereld te helpen. Doe dat, het zal 
lucht geven. Laat niemand meer toe in 
uw leven die uitsluitend uit is op macht. 
U verdient echt beter dan dat.   

Steenbok
 Koester vooral uw vrouwelijke trek-

jes. Daar ontbreekt het nogal eens aan 
in dit leven. Een warme persoonlijkheid 
met een groot inlevingsvermogen is ook 
voor mannen geen teken van zwakte.   

 Zeemanshuis ontvangt 
alweer 5000e bezoeker   
 OOSTVOORNE - De kapitein van de Fiorela, een bulkcarrier gemeerd aan de Ertskade bij de 
EECV in Rotterdam-Europoort, stapte onlangs als 5000e bezoeker over de drempel bij 
zeemanshuis ISC The Bridge. Bestuursvoorzitter Bernt Koning verraste de kapitein met een 
cap en t-shirt van het zeemanshuis en een grote ontvangst door de dienstdoende 
vrijwilligers. De bemanning van de Forelia was blij met de aanwezigheid van The Bridge in 
de grootste haven van Europa. Hierdoor konden zij even uit hun omgeving komen en 
ontspannen aan de wal. Ook vrijwilliger worden? Mail: manager@isc-thebridge.com.   
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Volley Voorne DS4 
sluit het seizoen af
OOSTVOORNE - De dames van Volley Voorne DS4 hadden een succesvol seizoen met een 
mooie tweede plaats in de eindrangschikking, met recht op nacompetitie voor promotie 
naar de tweede klasse. Dat hebben ze helaas niet bereikt. De groep sloot het seizoen af 
met een diner bij Restaurant de Meidoorn, voor het tweede jaar hun shirtsponsor. Ook 
volgend jaar in de derde klasse als Volley Voorne DS3 blijft de Meidoorn shirtsponsor. De 
dames hopen weer op sportieve successen. V.l.n.r.: Jasmijn, coach Irene, Anoek, Joyce, 
Marit, Lisanne, Ilona, trainster Corine, Latisha, Luca en sponsor Raymond van der Lans.

Alle kinderen vanaf 10 jaar zijn van harte welkom om langs te komen 
en een daagje mee te varen.

Dit jaar houdt het Zeekadet-
korps Hellevoetsluis een 
vriendjes-, vriendinnetjes- 
en vaardag! Deze dag vindt 
plaats op zaterdag 23 juni. 
Dan gaan de zeekadetten on-
der meer varen met de 
Zeefakkel en zal er met goed 
weer lekker gezeild worden. 
Alle kinderen vanaf 10 jaar 
zijn van harte welkom om 
langs te komen en een dagje 
mee te draaien met de zee-
kadetten.

HELLEVOETSLUIS - Kom je 
deze dag alleen en ken je he-
lemaal niemand aan boord? 
Absoluut geen probleem! De 
zeekadetten zorgen ervoor dat 
je een leuke dag hebt en an-
dere kadetten leert kennen. 
Ook mogen papa en mama ge-
woon mee varen.

Lunch
De kinderen zijn om 10.00 uur 
welkom aan boord van de 
Zeefakkel en om 11.00 uur zal 
de Zeefakkel gaan varen op het 
Haringvliet. Rond 15.30 uur is 
de Zeefakkel weer terug in de 
haven, waarna de dag eindigt 
om 16.00 uur. Het is eventueel 
ook mogelijk om eerder van 
boord te gaan. Voor de lunch 
wordt gezorgd, maar het is 
handig om zelf iets te drinken 
mee te nemen en iets lekkers 
voor tussendoor. Ook is er een 
mogelijkheid om wat lekkers 
te kopen aan boord.
Van 30 april tot 14 mei is de 

zeefakkel het Jan Blanken dok 
in geweest voor een grote 
onderhoudsbeurt. Er zijn een 
aantal serieuze werkzaamhe-
den verricht om de Zeefakkel 
varende te houden. Daarbij 
kregen de kadetten hulp van 
diverse handige handen uit de 
omgeving.

Voor vragen en aanmelden 
voor de vriendjes-, vriendin-
netjes- en vaardag kunt u het 
beste contact opnemen met 
de commandant: H.Smit, com-
mandant@zkkhellevoetsluis.
nl. Alle informatie is ook te 
vinden op de website: www.
zkkhellevoetsluis.nl.

Meevaren op Vriendjes 
en Vriendinnetjesdag

Brielle-trainer Stanley Rieborn kon wel leven met de neder-
laag tegen Flevo Boys, in de finale van de nacompetitie met 
als inzet een plek in de hoofdklasse. De gasten waren met 1-4 
te sterk voor de Briellenaren. “Natuurlijk teleurstellend, maar 
zij waren gewoon beter”, gaf de oefenmeester toe. Geen 
hoofdklasse voor zijn ploeg, vooralsnog, Brielle gaat nog in 
de herkansing.

BRIELLE - Niet komend week-
end, maar op dinsdag 19 juni 
moet Rieborns elftal weer aan 
de bak. Waar veel clubs al ge-
nieten van de zomervakantie, 
dendert Brielle door tot eind 
juni, want ook op dinsdag 26 
juni kan het visitekaartje van 
de vereniging nog aan de bak. 
Tegenstander? Nog onbekend. 
De opponenten komen in ieder 
geval uit het volgende rijtje: 
DETO, Groningen, XerxesDZB, 
Sportlust ‘46 en WHC. “Een ge-
drocht van een nacompetitie”, 
lacht Rieborn.
Tegen Flevo Boys had Brielle 
zichzelf een dienst kunnen be-
wijzen door te winnen en dus 
direct promotie af te dwingen. 
De thuisploeg kwam, na eer-
der ARC te hebben verslagen 
in de eerste ronde (4-3), ook op 
voorsprong. Jeffrey Duijnstee 
zorgde na een klein half uur 
spelen voor vreugde door een 
strafschop te benutten. “Maar 
de 1-1 viel op een slecht mo-
ment, vlak voor rust, en snel in 
de tweede helft kregen wij een 

penalty tegen. Die 1-2 kwamen 
wij niet meer echt te boven. 
We konden het niet meer op-
brengen, zoals eerder tegen 
ARC. De 1-4 was uiteindelijk 
geflatteerd wellicht, maar Fle-
vo Boys was wel de terechte 
winnaar”, aldus een realisti-
sche Rieborn na afloop.
De teleurstelling was groot, 
maar maakte bij Rieborn toch 
ook snel plaats voor een trots 

gevoel. “We hebben Brielle 
echt op de kaart gezet in de 
wedstrijden tegen ARC en Fle-
vo Boys. Twee prachtige wed-
strijden in de nacompetitie, 
met veel publiek langs de kant. 
En ja, uiteindelijk kwamen we 
te kort in wedstrijd twee, maar 
ik vind wel dat wij als club iets 
hebben neergezet. Een be-

loning voor de mensen, dat 
verdienen zij. We hebben het 
(nog) niet kunnen bekronen 
met promotie, maar we heb-
ben dus nog een kans. Dat heb 
ik gelijk ook tegen die gasten 
gezegd. Het is niet over.”

Hellevoetsluis exit
Hellevoetsluis slaagde er niet 
in om de finale te bereiken 
van de nacompetitie, maar 
dan voor een ticket in de eer-
ste klasse. De ploeg van trainer 
Edwin de Koning ging bij de 

amateurs van Sparta nipt en 
onverdiend met 2-1 onderuit. 
Daardoor spelen de rood-wit-
ten, die op doelsaldo als twee-
de eindigden dit seizoen achter 
kampioen BVCB, ook na de zo-
mer in de tweede klasse. Spar-

ta speelt in de finale van de 
play-offs tegen Honselersdijk. 
Als de Rotterdammers pro-
moveren zou dat opvallend en 
knap zijn, aangezien zij vorig 
seizoen nog in de derde klasse 
actief waren.

Brielle gaat nog niet naar hoofdklasse
Cris Rolandus

Ploeg Rieborn gaat in herkansing

‘IK VIND WEL DAT 
WIJ ALS CLUB
IETS HEBBEN 
NEERGEZET’

Brielle was afgelopen zaterdag niet opgewassen tegen een beter Flevo Boys, dat zegevierde in Brielle, en zodoende promotie bewerkstelligde naar 
de hoofdklasse. FOTO: John de Pater
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NK Herenselectie groot 
succes voor KDO-Sport

sportnieuws

Tim Geuze en Sebastiaan 
Willemse turnden op de Ne-
derlandse Kampioenschap-
pen in Hoofddorp de meer-
kamp, waarbij zij alle 
toestellen turnden. Tim mag 
zich met een goede wedstrijd 
derde van Nederland noe-
men en Sebastiaan met een 
klein verschil vierde.

HELLEVOETSLUIS - Deze jon-
gens konden zich plaatsen 
voor het Nederlands Kampi-
oenschap in Ahoy, Rotterdam, 
waar alle toppers ook turnen. 
Bij Tim gingen de eerste ne-
gen door en bij Sebastiaan de 
eerste zes. Beiden hebben zich 
dus geplaatst en mogen in het 
weekend van 23 en 24 juni tur-
nen in Ahoy.
Op zondag 3 juni waren de toe-
stelfinales van het NK, waarbij 
de beste turners zich in de hal-
ve finale konden plaatsen voor 
een toestel. ‘s Ochtends moch-
ten Tim Geuze, Wald de Bruin 
en Sem van Heeswijk hun bes-
te oefeningen laten zien. Tim 
mag zich voor een jaar de beste 
noemen op het toestel brug en 
vierde op het toestel vloer met 
een klein verschil op de num-
mer drie. Wald mag zich ook 
nummer drie van Nederland 

noemen op het toestel sprong 
en vijfde op het toestel rekstok, 
met scores die erg dicht bij el-
kaar lagen. Sem turnde een 
hele mooie oefening op rek-
stok en mag zich nummer één 
van Nederland noemen!
Later op de dag mochten Ma-
rijn Prooi, Sebastiaan Willemse 
en Johan van Nimwegen ook 
turnen voor een toestelfina-

le. Alledrie hadden een toe-
stelfinale sprong bemachtigd. 
Marijn turnde twee mooie 
sprongen en mag zich tweede 
van Nederland noemen op het 
toestel sprong, met maar 0.025 
verschil op de nummer 1. Johan 
behaalde een tweede plaats en 
Sebastiaan is zesde van Ne-
derland op sprong geworden. 
Hij wist zich een mooie twee-

de plaats op het toestel rin-
gen te bemachtigen, waarbij 
de scores wederom dicht bij 
elkaar lagen. Met zes jongens 
die mochten turnen in de toe-
stelfinale -met een totaal van 
negen toestelfinales en twee 
meerkampfinales- is het nieu-
we trainersteam, dat bestaat 
uit Anthony van Assche, Zsolt 
Gál en Joleine van Es, erg trots.

Met zeven medailles en twee finaleplaatsen in Ahoy was het een erg geslaagd weekend voor KDO-Sport 
Hellevoetsluis. 

De dames kwamen met een score van 24.130 -een verschil van slechts 
0.01- niet boven de dames uit Friesland uit.

Brons voor Esra en 
Elaysha op NK Acro
Op de landelijke finale was 
de concurrentie uit het noor-
den en het oosten van het 
land erg groot. En de hoogste 
punten werden gescoord in 
het laatste blok, waar ook 
het damespaar van KDO-
Sport moest uitkomen. Als 
derde in het blok met nog 
maar twee paren te gaan, 
bleef de spanning er tot het 
einde in. Het damespaar voor 
Esra en Elaysha werd be-
loond met een 24.140 en 
stond daarmee op 1.

HELLEVOETSLUIS - Maar on-
danks de goed uitgevoerde 
oefening kwamen de dames 
van KDO-Sport met een score 
van 24.130 -een verschil van 
slechts 0.01- niet boven de da-
mes uit Friesland uit en bleef 
steken op de tweede plaats. 
Met nog maar twee damespa-

ren te gaan, werd het nog even 
heel spannend. Het op één na 
laatste paar uit Leek scoorde 
met 24,640 ruim boven num-
mer 1 en 2, met nog één paar 
uit Groningen te doen, was de 
spanning om te snijden. Maar 
zij wisten niet meer boven de 
al gescoorde punten uit te ko-
men en daarmee bleven Esra 
v.d Linden en Elaysha v.d Sluijs 
op de derde plaats staan en 
brons te bemachtigen op de fi-
nale van het NK Acro-gymnas-
tiek voor E-teams in Oss.

Clubkampioenschappen
Een prachtige afsluiting van 
het Acro-seizoen van KDO-
Sport. De Acro-turnsters ko-
men dit seizoen nog één keer 
in actie op de jaarlijkse club-
kampioenschappen van KDO-
Sport. Voor meer informatie 
kijk op www.kdosport.nl.
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De vijfde editie van het Bewust Voorne-Putten Festival wordt 
op 1 juli op het eilandje in de vest bij de Jumbo gehouden. 
Voor het publiek een unieke kans om de ontwikkelingen bij 
De Brielsche aap vooruitlopend op de verwachte officiële 
opening op Open Monumentendag nu al te zien.

BRIELLE - Carry Maria klein 
Gunnewiek organiseert al voor 
de vijfde maal met succes dit 
festival voor iedereen met in-
teresse in persoonlijke ontwik-
keling en bewust leven. “De 
belangstelling daarvoor is gro-
ter dan eerder verwacht”, zo 
vertelt ze. Ook deze keer is ze 
er weer in geslaagd een aantal 
coaches, masseurs en andere 
therapeuten uit de regio naar 
Brielle te halen. Vonden de 
vorige edities steeds plaats bij 
Villa Schoutenhoeck in Zwar-
tewaal, ditmaal bleek Edith 
Schoo initiatiefnemer van het 
nieuwe stadspark bereid dit op 
de eerste zondag van juli open 
te stellen.

Persoonlijke groei
Men kan er terecht voor een 
kort consult of om een mas-
sage te ondergaan. Deelname 
aan een gratis workshop yoga, 
mindfulness, tai chi en meer 
is eveneens mogelijk. Men-
tal coaches geven voorlichting 
over persoonlijke groei en ont-
wikkeling. “Het festival is dus 

echt bedoeld voor mensen die 
het belangrijk vinden om be-
wust te leven. Veel mensen 
zitten in de stress en in plaats 
van naar de fles te grijpen kun-
nen ze zich beter oriënteren 
om voor een andere, meer be-
wuste levenswijze te kiezen. 
Het is vaak een kwestie van 
oude patronen die niet goed 
voor je zijn loslaten en er meer 
voor jezelf zijn”, aldus Carry 
Maria die inmiddels al 35 deel-
nemers wist te strikken. Voor 

de belangstellende bezoekers 
is er dus een ruime keuze. Ook 
reiki-achtige activiteiten staan 
op het programma. Carry Ma-
ria zette al in 2010 een website 
over dit onderwerp op, om-
dat ze er bij haar komst naar 
Voorne-Putten weinig over 
kon vinden. “Deze materie 
zegt mensen vaak nog onvol-

doende, dus zette ik toen een 
festival op. En dat bleek dui-
delijk door de laagdrempelig-
heid al direct in een behoefte 
te voorzien.”
Eerlijke producten als sieraden, 
schoonheidsproducten, oliën 

en geuren zijn op het festival 
op de Brielsche aap eveneens 
te koop. Op dit ravelijn waar 
momenteel een natuurspeel-
tuin, horeca en een openlucht-
theater verrijzen, is de oude 
druivenkas al gerestaureerd. 

Voor deze gelegenheid wordt 
er een toepasselijk horeca-ar-
rangement aangeboden. “De 
sfeer op het eiland past per-
fect bij dit festival. Je waant je 
op vakantie. Het is echt heel 
ontspannend. Er is geen alco-

hol verkrijgbaar en geen harde 
muziek.” Het Bewust Voor-
ne-Putten Festival vindt plaats 
van 11.00 tot 17.00 uur. Entree 
3 euro, kinderen 1 euro. Bij de 
Jumbo is voldoende gratis 
parkeergelegenheid.

Bewust VP Festival op De Brielsche aap
Klaas Schipper

Unieke kans eiland al te zien

‘DE SFEER OP HET 
EILAND PAST 
PERFECT BIJ DIT 
FESTIVAL’

Organisator Carry Maria klein Gunnewiek is blij dat de lustrumeditie nu al bij de Brielsche aap gehouden kan worden. FOTO: KLAAS SCHIPPER

Zaterdag
16 juni
09.30 uur ORGELDAG zal de 
traditionele Orgeldag 
Tweestromenland plaatsvin-
den. Deze dag wordt 
georganiseerd door de 
organisten van Tweestromen-
land. Er is een reisje langs de 
kerken van Zwartewaal, 
Heenvliet en Geervliet, 
waarbij het orgelteam de 
orgels zal demonstreren. 
Daarna is er gelegenheid voor 
de gasten om op de orgel-
bank plaats te nemen. Dit jaar 
is het een bijzondere dag. 

Vorig jaar is het Metzler-orgel 
(1962) in Heenvliet ge-
renoveerd, dit jaar het Bakker 
& Timmenga-orgel (1902) in 
Zwartewaal. Start om 9.30 
uur in Zwartewaal met een 

bakje koffie. Na Zwartewaal 
zal de orgeldag in Heenvliet 
worden voortgezet, waar de 
afsluiting om 17.00 uur is en 
het Bätz-Witte hoofdorgel 
(1874) en het Fon-
teijn-Gaal-koororgel (1973) 
bespeeld kunnen worden. De 
kosten voor de gehele dag, 
inclusief consumpties, 
bedragen 10 euro. Kinderen 
kunnen meedoen voor 5 euro. 
Voor inlichtingen en 
aanmeldingen stuurt u een 
mailtje naar: haveman.wim@
gmail.com.

Dinsdag
19 juni
09.00 uur TUINREIS Voor dit 
reisje zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. De tocht gaat als 
eerste naar de herberg in 
Nisse, de tuin van Ria en 
Willem Lengton. Ria haar 
passie: tuinieren. Ze heeft de 
tuin omgetoverd tot een 
romantisch geheel en Ria 
geniet van de kleuren en 
vormen. Met verschillende 
hoekjes en een muur van 
kasteelsteentjes is het 
werkelijk een opmerkelijke 
tuin. De tuin is 3000m2. Alles 
op kleur en de tuin gaat over 
in een informeel gedeelte dat 
aansluit bij het landschap, 
een glooiende kreekrug. 
Vervolgens gaat de reis naar 

het Houtenhandsche hof in 
Koudekerke. Mooie ruime 
tuin van 5000 m2. De 
bijzondere( beelden)tuin van 
Conny Walraven. Zij verzamelt 
ook al 20 jaar bijzondere 
planten. In 2016 heeft zij de 
Seasons tuinwedstrijd 
gewonnen. Als laatste bezoek 
aan de ‘Preat’tuin van Hester 
en Peter Praet in Serooskerke. 
Een tuin met verschillende 
niveaus en diversiteit, met 
onder meer een bamboetuin, 
rozen, hortensia’s, bosplant-
soen, een moestuin en een 
beekloop die uitmondt in een 

grote vijver. Prijs voor leden 
€50,-, voor niet-leden €55,-. 
Aanmelden kan na 18.00 uur 
bij: Corrie, 0181-452965 of 
Emmy: 06-83557603 of per 
email: tuinreiskmtp@gmail.
com.

Zondag
24 juni
11.00 uur KOFFERBAKMARKT 
Nog even geduld en dan is 
het alweer de derde koffer-
bakmarkt van het seizoen bij 

kinderboerderij De Kerkestee. 
Zoals u misschien al weet, is 
er elke laatste zondag van de 
maand een markt. De markt 
is van 11.00 tot 16.00 uur. Hoe 
gaat het in z’n werk als u wilt 
komen verkopen. Heel simpel. 
U belt naar de kinderboerderij 
(0181-311484) of tijdens een 
bezoek aan de boerderij 
worden uw gegevens 
genoteerd zoals naam, 
telefoonnummer auto of 
kleed en u krijgt van de 
medewerker een reserve-
ringsnummer. Op de dag van 
de kofferbakmarkt gaat 

meestal rond 9.00 het hek 
open aan de Plattendijk. U 
word daar opgewacht door 
één van de marktmeesters. U 
geeft uw reserveringsnum-
mer en u mag doorrijden naar 
veld 1, 2 of 3. Later op de 
morgen komt er iemand bij u 
langs om te betalen. De 
kosten bedragen voor 
volwassenen € 7.50, voor 
kinderen € 2,- en jeugdleden 
mogen gratis, maar wel op 
vertoon van hun ledenpas. De 
volgende kofferbakmarkten 
zijn op zondag 29 juli, 26 
augustus en 30 september.

Donderdag
12 juli
19.30 uur ZOMERAVOND-
CONCERT Het Rozenburgs 
Mannenkoor houdt een 
concert in Muziektheater De 
Ontmoeting. Toegang gratis.

Woensdag
5 september
13.30 uur Cursus Bijbels 
Hebreeuws voor beginners is 
te volgen voor beginners in 
Rozenburg. De cursus vindt 1x 
in de twee weken op 
woensdag plaats. Prijs: € 
115,- + boek € 30,-. Info: 
Jessica Boode: 06-41996840.

Futureland bestaat vijf jaar en de Maasvlakte krijgt een 70 meter hoge radartoren. Zie: www.futureland.nl.

De kofferbakmarkt bij de 
Kerkestee vindt alweer voor de 
derde keer dit seizoen plaats.

Agenda



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

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

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

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

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

SNUFFELMARKT 24 Juni
Grote Visserijplein R'dam
Willy's 0653752741

Koeriersdienst zoekt chauf-
feurs die de pensioenge-
rechtigde leeftijd hebben be-
reikt of ZZP’ers die part-time
of full-time koeriersritten
willen rijden op onze wagens
of uw eigen bestelwagen.
Ook weekend en lange bui-
tenland ritten komen af en
toe voor. Graag mailen naar
info@reppelkoeriers.nl of
bellen op 06 23 76 81 10

= Vlooienmarkt & Braderie =
Zaterdag 16 juni Hoogstraat,
Schiedam. Actie Kraam €10,-
= Beukers 06-5058-3127 =

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

== Vlooi-Kofferbakmarkt ==
Zo 24 juni maasboulevard,
Schiedam. Auto bij de plek
=Beukers 06-5058-3127=

== Vlooi-Kofferbakmarkt ==
Zaterdag. 23 juni Bachplein,
Schiedam. Auto bij de plek
=Beukers 06-5058-3127=

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

Gevr. Huishoudelijke hulp
voor 1x per 14 dgn. in Spijke-
nisse. Tel. 06-51742658.

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

GOUDS MONT MARTRE
Spullen van vroeger, elke
woensdag Markt Gouda. 140
Kr.Gratis toegang vanaer-
lebv.nl

Zon 24 Juni Rommelmarkt
Margriethal in Schiedam 9-
17 u. MDV 06-41010900

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

ZON 17 JUNI Rommelmarkt
Maasboulevard Vlaardingen
Info www.bb-evenementen.
nl Kr huren Tel? 06-83036368

ZAT 16 JUNI Rommelmarkt
Stadsplein Capelle a/d IJssel
Info www.bb-evenementen.
nl Kr huren Tel? 06-83036368

Mercato Zaterdag 23 en zon-
dag 24 juni bazaar kr €35-, 2
dagen binnen Zondag 24 juni
ROMMELMARKT Kr€20-,
buiten info 0624338868 Wil-
helm tellplaats 56 Hoogvliet

R
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Snuffelmarkt?
rubrieken@persgroep.nl

De leukste nieuwtjes
en verhalen uit

jouw stad

indebuurt.nl

FEESTDAGEN & 
EVENEMENTEN

CARAVANS & 
VOUWWAGENS

HUIS & TUIN

SCHOONMAAK

BELASTINGIN EN OM DE TUIN

PRIVE / EROTIEKTE KOOP GEVRAAGD

FAMILIE & RELATIE

LOGISTIEK & 
TRANSPORT

ZAKELIJK & 
FINANCIEEL

RELATIEBEMIDDELING

WERK & INKOMEN

AUTO & VERVOER

BRADERIEEN & 
MARKTEN

INBOEDELS

EROTISCHE MASSAGES

CLUBS
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 Heidi Hoogvliet uit Oostvoorne heeft een bijzondere hobby, 
die helemaal bij haar past. Ze houdt bijen. Ook haar man is 
inmiddels helemaal ‘om’ en helpt haar, daar waar het kan en 
het nodig is.

     OOSTVOORNE -  “Ik ben al-
tijd al iemand geweest die de 
natuur hoog in het vaandel 
heeft staan,” begint Hoogvliet. 
Als kind had ze al belangstel-
ling voor alles wat groeit en 
bloeit. Toch heeft het nog jaren 
geduurd eer zij imker werd. 
“Het was niet allemaal toeval. 
Ik werk twee dagen per week 
als leerkracht op een basis-
school. Een paar jaar geleden 
gaf ik een natuurles over bijen. 
Een meisje stak op een gege-
ven moment haar vinger op 
en vertelde dat haar opa bijen 
hield. Al snel was de afspraak 
gemaakt, dat ik bij die opa op 
bezoek zou gaan. Een paar 
dagen later kreeg ik van hem 
mijn eerste bijenvolk.” Ik was 
toen al bezig met een basiscur-
sus bijenhouden bij Wim van 
Rooijen in Zuidland”, zegt ze.
   

    Scheppen
    Vorig jaar verhuisde Hoogv-
liet, samen met haar gezin, 
van Brielle naar Oostvoorne. 
De omstandigheden voor het 
houden van een bijenvolk zijn 
daar prima. “Nog maar een 

paar weken geleden kreeg ik 
een tip rond een zwervend bij-
envolk. Die bijen waren ergens 
in Oostvoorne neergestreken 
op een conifeer. Met behulp 
van een ‘halve korf’ heb ik 
dat volk, zoals dat genoemd 
wordt, geschept.” En dat is nu 
haar derde bijenvolk, want een 
half jaar daarvoor kocht Hoog-
vliet een nieuw bijenvolk. Dat 
bijenvolk staat in Zwartewaal 
tussen de bloemen in een 
mooi natuurgebied.
     

    Bijensterfte
    Bijensterfte neemt wereldwijd 
en in Nederland alarmerend 
toe. “Terwijl tachtig procent 
van onze eetbare gewassen 
a� ankelijk is van bestuiving 
door bijen en andere insecten.”
    De drie voornaamste rede-
nen van de bijensterfte zijn 
een exotische parasiet, het 

gebruik van steeds meer be-
strijdingsmiddelen en voedsel-
gebrek door minder bloeiende 
planten.
“Die bijensterfte moeten we 
z’n allen een halt toeroepen,” 
zegt Hoogvliet tot slot.

 Natuurlijk meer aandacht  voor de bij  

 Het is belangrijk kinderen te interesseren voor bijen in het algemeen en de 
bijenhouderij in het bijzonder. Want dan leren ze wat de bijen voor de natuur en 
voor ons mensen betekenen. De betekenis van bijen kennen de mensen haast niet meer. 
En ach, dat er uiteindelijk honing kan worden geoogst is hartstikke leuk, maar nooit een 
doel op zich geweest.   

 Het bestaan van de bij is belangrijk   

 HONING, DE KORF, 
BIJEN EN NATUUR 
HOREN BIJ ELKAAR   

 Heidi Hoogvliet aan het werk, waarbij ze altijd beschermende kleding draagt. FOTO: Martin van Gurp   

 Martin van Gurp   




