
 Actie voor Ambulancewens
     REGIO  - Hoe de actie van ‘Stich-
ting Ambulancewens’ op een 
ludieke manier ondersteund 
kan worden, weet het Rands-
tedelijk Mannenkoor naar ei-
gen zeggen wel raad mee. 
Een concert op 5 juli 2018 in de 
dorpskerk in Spijkenisse is naar 
hun idee een mooie manier 
om de actie te ondersteunen. 
Ze beloven er een feest van te 
maken met de deelname van 
ook jonge talenten uit de regio. 
Daarnaast treden onder ande-
re Lindi Koning (bekend van 
The Voice) en Lieke de Bondt 
op. Alle leden zijn al hard aan 
het repeteren. ‘Stichting Am-

bulancewens’ probeert al ja-
renlang wensen van ernstig 
zieke mensen in vervulling te 
laten gaan. Hiervoor komen 
270 medisch geschoolde vrij-
willigers in actie met behulp 
van speciaal ontwikkelde am-
bulances. Het Randstedelijk 
Mannenkoor hoopt een fl ink 
bedrag op te halen en dus een 
volle kerk. Toegang is gratis, 
maar er wordt uiteraard wel 
een collecte gehouden ten 
bate van de ‘Stichting Ambu-
lancewens’. Tevens is dit op-
treden voor het Randstedelijk 
Mannenkoor de afsluiting van 
het seizoen. 

 ROCKANJE - Onder heerlijke weersomstandigheden vierde 
hét trekpaarden-evenement van Rockanje afgelopen 
zondag haar vijftiende verjaardag. Met een afgeladen 
Dorpsplein toonden -destijds op de Dorpsweg- de 
imposante trekpaarden en hun berijders wat het 
folkloristische ringsteken precies betekent.
Het ringsteken wordt ook nu nog verzorgd door ruiters en 
dieren van het Trekpaardenteam Rockanje, omlijst met 
een braderie. Paardenlie� ebbers kunnen hun hart 
ophalen bij de edele viervoeters, die zeer aaibaar zijn. 
Zoals deze opa met zijn kleinzoon ervaart.
FOTO: John Biert   

 Havens 
gesloten
     REGIO  - Waterschap Hol-
landse Delta had uit voor-
zorg de havens Spijkenisse en 
Oud-Beijerland tijdelijk ge-
sloten. Ook de Voornse Sluis 
passeren was tijdelijk niet mo-
gelijk. Zaterdagmiddag sloeg 
het tankschip Bow Jubail lek 
tegen een steiger in de 3e Pe-
troleumhaven. Daarbij is 200 
ton stookolie vrijgekomen. 
Hulpdiensten hebben 1200 
meter aan drijvende oliebarri-
ères geplaatst om verspreiding 
van de olie tegen te gaan. In-
middels zijn de havens weer 
open. 

 Tractor Pulling 
groot succes
     OUDENHOORN  - Onlangs 
werd door Stichting Tractor 
Pulling Oudenhoorn (STPO) 
weer de jaarlijkse Truck & 
Tractor Pulling georganiseerd. 
Het spektakel werd weer goed 
bezocht. Een groot aantal 
trucks en tractors waren aan-
wezig om hun vaardigheden 
en kracht te tonen. De indruk-
wekkende machines leverde 
dan ook spectaculaire foto’s op. 
Deze zijn ook terug te zien op 
de Facebookpagina en website 
van STPO. Daar zijn naast foto’s 
ook meerdere fi lmpjes te vin-
den van de geslaagde dag.  

 Theaterverkiezingen: BREStheater
     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, bereik-
baarheid, horeca in en om 
het theater, prijsniveau, sfeer 
en uitstraling, zitcomfort en 

zicht op het podium. Theaters 
worden hierop beoordeeld. 
Het theater met de beste be-
oordeling wint de titel Meest 
gastvrije theater 2018. Laat we-

ten wat u van het BREStheater 
vind en sleept het theater de 
winst binnen. Er kan gestemd 
worden op www.anwb.nl/the-
aterverkiezing t/m 15 juli. 

      

 Trekpaarden aaien   

 ROMMELMARKT 
NA JAREN OVER   

 3    5   

 STUUR ONS OOK
UW VERHAAL TOE   
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 GAS OP DE PLANK 
VOOR ALZHEIMER   
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 KORVER DANKBAAR 
VOOR MOOI LEVEN   
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 BRIELLE ACHTER
DE VOORDEUR   
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                          Bezorg één keer per 
                             week deze krant bij 

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

Op zoek naar een leuke 
bijbaan? 

Word bezorger!

      

       Interesse?  
       Meld je dan aan op:

krantjecontantje.nl
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 In de kas zit nog genoeg geld om dit en ook komend jaar de bewoners nog een 
boottocht te kunnen aanbieden. Die boottocht is vanaf het allereerste begin het doel 
geweest van al het werk rond de rommelmarkt. Daar werd al die jaren door Rijsdijk en zijn 
mannen hard voor gewerkt, want Rijsdijk vond en vindt dat de bewoners van het Gasthuis 
een leuk dagje uit verdienen. In 2019 komt er dus een einde aan de jaarlijkse boottocht die 
dan -ironisch genoeg- voor de dertiende keer gaat plaatsvinden.   

 DE KAS IS NOG LANG NIET LEEG   

 Twaalf jaar heeft Jaap Rijsdijk, samen met andere vrijwilli-
gers waaronder Frits den Boesterd, een rommelmarkt gehou-
den op de zolder van het Catharinagasthuis. Volgende maand 
komt er een einde aan deze lange reeks van jaren.

     BRIELLE  - In de bibliotheek is 
er een plekje om even aan ta-
fel te zitten. “Eigenlijk ben ik 
gewoon een vrijwilliger en zit 
ik in het bestuur van de stich-
ting ‘Vrienden van het Cathari-
na Gasthuis,” begint hij. Maar 
Rijsdijk is geen gewone vrijwil-
liger; elke week is hij uren voor 
het Gasthuis in de weer. In al-
les wat hij voor het gasthuis 
doet, is de rommelmarkt een 
belangrijk onderdeel.

  Zolder
    “Vroeger was het een jaarlijkse 
rommelmarkt. Later heb ik dat, 
met een stuk of zes trouwe 
helpers, anders geregeld,” zegt 
hij. De laatste jaren hielden we 
elke eerste en derde maandag 
en woensdag van de maand 
een rommelmarkt op de twee-
de verdieping van het gasthuis. 
“Zo was het niet meer nodig 
om alle spullen naar beneden 
te halen en wat niet verkocht 
wordt, weer naar boven te 
sjouwen. Ik had een prima plek 
op de zolder waar iedereen die 
eens wilde neuzen tussen de 

spulletjes, op zijn gemak zijn 
gang kon gaan.”

    Leeghalen
    Dat alles is nu verleden tijd. 
Het Gasthuis wilde zelf weer 
een deel van de zolder voor 
opslag gaan gebruiken. Rijs-
dijk moest daar dus weg met 
zijn rommelmarkt. De spulle-
tjes die hij verkocht, kwamen 
voornamelijk van bewoners 
die verhuisden of overleden 

waren. In overleg met fami-
lie leegden van Rijsdijk en zijn 
maten de vrijgekomen wo-
ning. Het leeg maken van zo’n 
kamer is de verantwoording 
en taak van de familie. Daar 
hecht het Gasthuis nu zo aan, 
dat Rijsdijk ook daarmee moet 
gaan stoppen. “Daarmee is 
de basis weg van een goed-
lopende rommelmarkt,” zegt 

Rijsdijk. En dat zegt hij met 
niet eens met veel spijt in zijn 
stem. “Ik wordt straks 75 jaar. 
Het is zo langzamerhand mooi 
geweest.” Na de verbouwing 
van het gasthuis dat in 2019 of 
2020 gaat plaatsvinden, had de 
rommelmarkt toch al het veld 
moeten ruimen.   

 In 2019 de allerlaatste boottocht   

 Rommelmarkt sluit na jaren  de zolder  

 Jaap Rijsdijk voelde zich op 'zijn' zolder als een vis in het water. FOTO: Martin van Gurp   

 ‘EINDE MET EEN 
LACH EN EEN 
TRAAN, ZONDER 
VERBITTERING’   

 Martin van Gurp   
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 Zomerfeest Tinte 2018 
 staat in de startblokken  
 Over minder dan twee weken start het jaarlijkse Zomerfeest 
Tinte. De voorbereidingen zijn in volle gang, de wei ligt er 
klaar voor en de vrijwilligers staan paraat. Er staan meer dan 
35 artiesten op het programma gedurende drie dagen. Ook is 
er aan de kleine feestgangers gedacht.

     TINTE  - Vrijdagochtend is er 
een speciale peuterochtend 
met gratis peutervoorstel-
ling en zaterdagmiddag is het 
genieten voor alle leeftijden. 
Houdt rekening met een door-
lopend muziekprogramma op 
zaterdagmiddag. Vergeet dus 
niet uw toegangskaartje voor 
‘s avonds mee te nemen zo-

dat u tussendoor niet naar huis 
moet.
  Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.tinte.nl of op een van 
de volgende locaties: Assu-
rantiekantoor Dekker Tinte, 
The Readshop Rockanje, Bru-
na Oostvoorne, Primera Briel-
le, De Abdij Brielle en Akcay 
Hellevoetsluis.

    De oude, vertrouwde parkeer-
gelegenheid aan de Hortweg 
is dit jaar gewijzigd naar het 
weiland aan de Strypseweg. 
Dit betekend dat er dit jaar ge-
parkeerd kan worden op loop-
afstand van het feestterrein. 
Binnen vijf minuten van de 
auto op het feest, ideaal! Het 
parkeren is gratis.
    Kijk voor meer informatie over 
het uitgebreide programma op 
de website: www.tinte.nl en 
houdt daarnaast ook de Face-
bookpagina in de gaten voor 
leuke acties.   
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Het feestelijke openingstoernooi op Golfbaan Kleiburg. De nieuwe hole is een onderdeel van het renovatie-
plan, dat golfbaanarchitect Bruno Steensels, in opdracht van de golfclub heeft gemaakt. FOTO: John Biert

BRIELLE - Golfbaan Kleiburg is 
gelegen in het recreatiegebied 
tussen het Brielse Meer en het 
Hartelkanaal. Op zaterdag 9 
juni is de volledig gerenoveer-
de hole 17 door burgemeester 
Gregor Rensen van Brielle ge-
opend. De nieuwe hole is een 
onderdeel van het ambitieuze 
renovatieplan, dat golfbaan-
architect Bruno Steensels, in 
opdracht van de Golfclub Klei-
burg heeft gemaakt. Sinds 2012 
wordt dit plan uitgevoerd en 
met de opening van hole 17 is 

een belangrijke mijlpaal be-
reikt. Alle grote verbeterin-
gen zijn nu gerealiseerd en in 
de komende jaren zullen de 
nog resterende kleinere aan-
passingen worden aangepakt. 
Sinds 2017 staat de golfbaan 
van Golfclub Kleiburg in de Top 
50 van beste golfbanen in Ne-
derland en Golfclub Kleiburg 
werkt hard om verder te stij-
gen op deze ranglijst. Met 750 
leden is Golfclub Kleiburg een 
belangrijk onderdeel van het 
sport- en verenigingsleven op 

het eiland Voorne-Putten en 
omstreken. De club beschikt 
over een uitstekende accom-
modatie met oefenfaciliteiten, 
een restaurant waar ook de 
voorbijganger welkom is en 
een Golfacademy met twee 
uitstekend opgeleide en en-
thousiaste golfprofessionals. 
Om de hole in stijl in te wijden 
sloegen jeugdlid Rosanne Boe-
re, seniorlid Leo Splinter en als 
klap op de vuurpijl topgolfer en 
televisie commentator Robert 
Jan Derksen de eerste ballen.

Golfbaan Kleiburg streeft 
vooruit: inwijding hole 17
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VAKANTIEVERHALEN

Het is bijna zover. Nog een paar weken en dan 
breekt voor veel mensen de vakantieperiode 
aan. Mensen maken dan allerlei reizen, ver weg 
of dichtbij. Gaan eindelijk op een droomreis naar 
Verweggistan of maken bijzondere en onver-
wachte dingen mee. Sommigen maken wellicht 
een wereldreis en bezoeken afgelegen streken. 
Weer anderen bezoeken bijzondere plekken of 
projecten en beleven onvergetelijke gebeurte-
nissen. We willen via een nieuwe zomerrubriek 
gelegenheid geven om uw/jouw bijzondere 
vakantieverhaal hier te vertellen. Het verhaal 
kunt u zelf schrijven en opsturen. Maar het is 
ook mogelijk dat wij het voor u schrijven. Een 
mooie foto erbij maakt het verhaal dan com-
pleet. Als u een bijzonder vakantieverhaal heeft, 
kunt u dat opsturen in maximaal 500 woorden. 

Het vakantieverhaal mag ook al wat ouder zijn. 
Als het maar bijzonder is en leuk voor een ander 
om te lezen. Mail uw verhaal of vragen hierover 
naar redactie.hb@persgroep.nl. We zijn erg 
benieuwd en zien uw vakantieverhalen graag 
tegemoet!

Uw vakantieverhaal gezocht

Sommige mensen zoeken het dicht bij huis, anderen maken een verre wereldreis per auto, fiets of te voet.



COLOFON | Familieberichten

CONTACTGEGEVENS 
E. familieberichtenweekbladen@persgroep.nl
T. 088- 013 99 99
I. U kunt ook zelf uw advertentie opmaken
 of uploaden via familieberichtenonline.nl 

AANLEVEREN EN RESERVEREN
Vermeld in uw email duidelijk de plaatsings- 
datum, uw naam, adresgegevens en telefoon-
nummer waarop u overdag bereikbaar bent. 
Familieberichten worden alleen geplaatst als 
verificatie van de afzender mogelijk is.

MENSENLINQ.NL
De overlijdensberichten worden tevens op  
mensenlinq.nl geplaatst.  
Op mensenlinq.nl kunt u overlijdensberichten 
opzoeken bekijken en een reactie plaatsen.  
Per overledene is een online condoleance- 
register beschikbaar.
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Mirjam van der Boom

‘ALS KIND VOND
IK HET AL LEUK
OM MET TOETERS 
TE SPELEN’

Gas op de plank voor Alzheimer
Inzet is een oude, gepimpte auto van nog geen 500 euro: de Klunsbus

Hij heeft altijd al iets voor het Alzheimer Fonds willen doen. 
Zelf verloor Michel van Geest (35) als 16-jarige jongen zijn opa 
aan de gevolgen van Alzheimer. “Dat heeft altijd pijn gedaan. 
Zeker omdat ik hem relatief kort heb gekend.” Samen met 
zijn beste vriend Bas Kamerman (36) besloot hij met de Car-
bagerun zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel. 
Inzet: een oude, gepimpte auto van nog geen 500 euro.

HELLEVOETSLUIS - “Het ging 
meteen al mis toen we de 
auto, een Citroën Evasion MPV 
uit 1999, in oktober vorig jaar 
gingen ophalen in Dordrecht”, 
lacht Michel. “Bij Ridderkerk 
kwamen we zonder benzine 
te staan, terwijl op de meter 
stond dat de tank half vol zat.” 
En dat terwijl de auto, hoe oud 
en goedkoop die ook is, vol-
gens de regels van de Carba-
gerun aan alle wettelijke regels 
moet voldoen.

Pechservice
“Er is geen pechservice of 
sleepwagen tijdens de Carba-
gerun. Het is namelijk dé ultie-
me roadtrip door Europa in een 
oud barrel met de maxima-
le dagwaarde van 500 euro”, 
vervolgt Michel. “Je moet het 
hebben van je mede-runners, 
want in de afgelopen jaren is 
gebleken dat het één grote fa-
milie is waarvan je tijdens die 

dagen -en daarbuiten- deel uit 
maakt.”

Jubileum
Dit jaar vindt de tiende editie 
plaats, een speciale editie met 
duizend teams en meer dan 
drieduizend deelnemers. An-
dere jaren konden zo’n drie-
honderd teams meedoen. Het 
gaat tijdens de run niet om 
snelheid en/of tijd, maar om 
creativiteit, gekkigheid, avon-
tuur en vooral veel lol. “Elke 
dag komen er opdrachten 
waarmee je punten kunt ver-
dienen en hiermee alsnog een 
prijs in de wacht kan slepen. 
Ook is er een originaliteitsprijs.”

Bed
Hiermee gingen de bei-
de vrienden aan de slag. Ze 
bouwden hun achtpersoons 
bus om met een bed van 1.40 
meter breed met een fatsoen-
lijke matras erin. “We hebben 

er met onze 1.93 meter lengte 
al gezellig lepeltje-lepeltje een 
proefavond in gelegen. Dat 
ging prima. En ondertussen 
zijn ook de ramen geblindeerd 
tegen het licht.”

Klunzen
Tijdens de Carbagerun over-
nachten de jongemannen op 
een camping met vele andere 

gepimpte auto’s van andere 
teams, afkomstig uit Neder-
land en België. Hun eigen MPV 
hebben ze de ‘Klunsbus’ ge-
noemd. “Dat is een mix van 
klunzen en klussen, iets waar 
we goed in zijn. Zo hebben 
we, om dat kracht bij te zetten, 
twee verfblikken op de uitlaat 
bevestigd en er een trap met 
hamers op bevestigd zodat we 
makkelijk op het dak kunnen 
komen. Ook hebben we een 
boormachine en slijptol met 
zwaailichten op de auto ver-
werkt”, aldus Michel.

Doel is zoveel mogelijk geld 
op te halen voor het Alzhei-
mer Fonds. Daarnaast hopen 
Michel en Bas op in elk geval 
de originaliteitsprijs. “De eer-
ste prijs behalen is moeilijk, 
want daar zitten best lastige 
opdrachten aan vast. We la-
ten de auto er zo gek mogelijk 
uitzien. Daarbij gaat het voor-
al om de lol. En zoals gezegd: 
zoveel mogelijk geld ophalen 
voor de verschrikkelijke ziekte 
die Alzheimer heet.”

Sponsors
Daarvoor hebben de Hellevoe-
ters nog meer sponsors nodig. 
“We zouden het fijn vinden als 
mensen ons steunen met bij-
voorbeeld 2 cent per kilome-
ter of een vast bedrag. De ene 
helft is voor voedsel en benzi-
ne, de andere helft gaat naar 
het Alzheimer Fonds. Iedereen 
die ons sponsort, mag zijn ei-
gen sticker met naam en/of 
logo op onze auto plakken.”
Michel en Bas leggen tijdens 
de tiende editie van de Car-
bagerun 2500 kilometer af. Ze 
starten al op 2 juli in Emmen 
en hopen 6 juli te finishen in 
Slovenië. Gemiddeld rijden 
ze dus zo’n 500 kilometer per 

dag. Eenmaal in Slovenië moe-
ten ze natuurlijk ook nog 1500 
kilometer terugrijden. Het is 
dus een uitdaging om de Citro-
en met al zijn toeters en bellen 
4000 kilometer op de weg te 
houden.

Bucketlist
Voor Michel en Bas is het rijden 
van de Carbagerun een item op 
hun bucketlist dat werkelijk-
heid wordt. “Een oude vriend 
van mij zei tegen me dat het 
net was alsof hij mij 25 jaar ge-
leden bezig zag. Als kind vond 
ik het al leuk om met toeters 
en lampjes te spelen. En nu 
kan ik dat weer doen”, zegt 
Michel met een knipoog.
Wie zin heeft om de Hellevoe-
ters uit te zwaaien, is van har-
te welkom op 2 juli bij de start 
van de Carbagerun bij de grote 
rietplas in Emmen. Om 08.00 
uur trappen Michel en Bas het 
gaspedaal in voor hun tocht.

Rally’s
De Carbagerun is gebaseerd 
op de in Engeland zeer po-
pulaire ‘Banger Rally’s’, die 
daar al sinds 2002 bestaan. 
The Carbagerun heeft op ba-
sis van dit concept een eigen 

draai gegeven aan dit bestaan-
de fenomeen. In het Verenigd 
Koninkrijk zijn er inmiddels 
tientallen van dit soort tochten 
die allemaal als overeenkomst 
hebben dat de waarde van de 
auto’s aan een maximum is 
gebonden.

Hardenberg
In 2008 deed oprichter Bram 
Eigenraam mee aan één van 
deze Britse Banger Rally’s. Na 
een fantastische week te heb-
ben gehad, bleek bij terug-
komst in Nederland na enig 
onderzoek dat een rally met 
oude barrels nog niet bestond 
in Nederland. Het idee was 
geboren, de naam werd ver-
zonnen, de inschrijving werd 
geopend en dat was het begin 
van de Carbagerun. Op 13 juli 
2009 ging de allereerste Carba-
gerun van start vanaf het Wil-
helminaplein in Hardenberg. 
Er verschenen 64 auto’s aan de 
start met deelnemers uit het 
hele land.

Steun
De Klunsbus ook steunen? Dat 
kan via klunsbus@gmail.com. 
Via Facebook zijn ook de laat-
ste ontwikkelingen te volgen.

Zelf verloor Michel van Geest 
(rechts) als 16-jarige jongen zijn 
opa aan de gevolgen van 
Alzheimer. "Dat heeft altijd pijn 
gedaan." Samen met zijn beste 
vriend Bas Kamerman wil hij 
zoveel mogelijk geld ophalen 
voor dit goede doel.
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 Dick Korver (77) die op 16 juni werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, is 
apetrots op zijn hoge koninklijke onderscheiding. Hij heeft zich zowel tijdens zijn reguliere 
werkzaamheden als na zijn pensionering in 2000 als vrijwilliger op een meer dan 
verdienstelijke wijze voor de samenleving ingezet. Maar hij benadrukt tijdens het gesprek 
telkens dat zijn onderscheiding ook voor zijn vrouw Alie is. Zij heeft hem steeds vrij 
gelaten om de dingen te doen waarvoor hij wilde gaan. “Deze onderscheiding is dus voor 
ons beiden”, aldus Korver in zijn woning aan het Brielse Rak, waar op de morgen van het 
interview de vlag van Overschie in de mast hangt.   

 ‘Ridder zijn is niet niets’   

 Klaas Schipper   

 Het huis van de familie Korver staat nog helemaal vol met 
fl eurige boeketten en op de schouw hangt een groot aantal 
felicitatiekaarten. Het is dus duidelijk feest in huize Korver. 
Enerzijds vanwege het ridderschap van de heer des huizes die 
overigens wel meerdere onderscheidingen ontving en ander-
zijds vanwege het feit dat mevrouw Korver het afgelopen 
weekend 80 werd. “Een tijd met hoogtepunten,” aldus de 
heer Korver, “en die waardeer je des te meer als je ook diep-
tepunten hebt gekend.”

     BRIELLE  - Het absolute diepte-
punt voor de familie Korver was 
het overlijden van hun zoon 
Richard in 2016, een gebeurte-
nis die het leven nog dagelijks 
tekent. Ook op het moment 
van de uitreiking van de ko-
ninklijke onderscheiding door 
burgemeester Gregor Rensen 
na afl oop van de 10e scootmo-
biel jubileumtocht werd het 
gemis enorm gevoeld. “Maar 
je moet verder. Het was heer-
lijk dat mijn andere zoon, onze 
beide schoondochters en de 

kleinkinderen er waren. Dat 
voelde als een warme deken,” 
vult mevrouw Korver aan. Ze 
zijn blij dat ze nog samen zijn 
en dat ze elkaar nog elke dag 
kunnen steunen en troosten 
met dit grote verlies.

  Brielle
    Dat de Korvers in Brielle be-
landden, had eigenlijk te ma-
ken met het feit dat Alie’s 
vroegere hoofdonderwijzer 
meester De Kruis er woonde 

en dat ze altijd contact met 
hem hielden. “We kwamen 
dus nog wel eens in Brielle 
en vonden het een leuk stad-
je in een mooie omgeving. 
Onze andere zoon die nu in 
Vierpolders woont, woonde 
eerder in Spijkenisse, ook dat 

speelde mee.” Nu zouden ze 
er niet meer weg willen. Hele-
maal geïntegreerd en actief in 
de Brielse samenleving na een 
boeiend leven.

    Oliestel
    Dick en Alie leerden elkaar op 
het laboratorium bij Shell ken-
nen. Alie werkte er als chemisch 

analiste en Dick belandde er 
gewoon tijdelijk uit nieuws-
gierigheid om vervolgens bij 
de politie aan de slag te gaan. 
“We zijn dus een oliestel, maar 
Dick vond vingerafdrukken 
veel interessanter”, lacht me-
vrouw Korver. Dick zet ook nu 
zijn grote forensische ervaring 
nog steeds in, onder andere bij 
het in de avonduren opleiden 
van agenten tot eenvoudige 
sporenonderzoekers. Hij zet-
te er zelfs een opleidingstra-
ject voor op. Het opzetten van 
een buurtbemiddelingstraject 

in Brielle is de volgende stap 
waaraan nog wordt gewerkt. 
Tijdens zijn periode bij het Re-
cherche Bijstand Team deed hij 
zoveel verschillende ervarin-
gen op, die hij nog steeds kan 

gebruiken. Zo is hij van 2014 
tot heden ook begeleider van 
mensen die een dierbare heb-
ben verloren. Niet gek dat Dick 
Korver zegt: “Ik ben dankbaar 
voor mijn boeiend leven.”   

 Korver, duidelijk ontroerd, ontving de onderscheiding vanwege zijn diverse verdiensten, waaronder als 
vrijwilliger bij de Catharina Stichting. FOTO: John Biert   

 De koninklijke onderscheiding is eigenlijk voor Alie en Dick Korver samen, vindt de nieuwe Ridder. FOTO: Klaas Schipper   

 Korver is dankbaar  voor   boeiend leven  

 De Amsterdammer is sinds 2004 actief als 
vrijwilliger bij de Catharina Stichting, onderdeel Welzijn 
Ouderen, in Brielle. In samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland geeft hij scootmobielcursussen en -trainingen. 
Ook organiseert hij scootmobieltochten en richtte hij de 
wandelclub ‘De Infi rmanten’ op.   

 SCOOTMOBIEL   

 ‘MIJN VROUW 
STOND NOOIT MET 
EEN STOPWATCH 
IN DE HAND’   

Interview
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KORT NIEUWS

Terras
HELLEVOETSLUIS - Een har-
telijke uitnodiging voor het 
Fijnjetezienterras op donder-
dagochtend 28 juni 10.00 uur 
in Cultuurhuis Nieuwe Ves-
te. Ontmoet anderen voor 
een praatje, vrijwilligerswerk 
of heb je als organisatie een 
vrijwilliger nodig: kom ze-
ker langs. Je kunt ook iets af-
spreken voor een wandeling, 
fietstocht of samen naar de 
Vesting. Speciale gast Sandra 
Stakel, van ‘Tante Joy’, vertelt 
over kinderen die mantelzor-
ger zijn. Ook informatie over 
andere culturen en een en-
thousiaste jongere bewoner, 
die op zaterdagavond samen 
met anderen een gezellige 
avond voor jong en oud wil 
organiseren. Leer van elkaar 
klaverjassen, bridgen, kortom: 
wie heeft een idee? De koffie 
staat klaar en natuurlijk ont-
breekt het lekkers niet. Info: 
www.fijnjetezien.nl.

Zwarte band
ROCKANJE - Wederom is het 
Sportstichting ‘Je eigen Pad’ 
gelukt twee judoka’s te laten 
slagen voor hun zwarte band. 
Rowan Brakel en Carlos van 
de Gronden (beiden JC Zuid-
land-Heenvliet) vonden een 
goede judopartner (Luc Lacroix 
en Boris Kamstra) bij Sport-
stichting ‘Je eigen Pad’ en heb-

ben afgelopen zaterdag met 
mooie cijfers het examen af-
gelegd en de begeerde zwarte 
band in ontvangst genomen.

25 jaar Akcent
BRIELLE - Activiteitencentrum 
‘t Akcent bestaat dit jaar al-
weer 25 jaar. Afgelopen week 
zat bomvol activiteiten. Er 
werden verschillende work-
shops aangeboden. Zo kon-
den de cliënten deelnemen 
aan de workshops Petit fours, 
Bonbons, Tapas en cupcakes 
maken. De creatieve deelne-
mers konden een biedermeier, 
een linnen tas beschilderen of 
een schelpenmobiel maken. 
De bingo was druk bezocht, 
evenals de Escaperoom en de 
Oud-Hollandse spelmiddag. 
Het Trefpunt was omgetoverd 
tot een herinneringsmuseum. 
De verhalen die bij alle artike-
len werden verteld door fami-
lie Dingemans. Deze verhalen 
zijn doorgegeven van opa op 
kleinzoons. Er kon een dansje 
gemaakt worden op de vele 
muziekoptredens van Muziek 
Bonbons, Ed Adriaanse, More 
than 2 of us, de Playback Show 
en als afsluiter van de feest-
week: de Delta Swingband.

Zomerfair
BRIELLE - Careyn de Plantage 
en Careyn ‘t Akcent houden de 

jaarlijkse, gezellige zomerfair 
op zaterdag 30 juni 2018. De 
openingstijden zijn van 10.00 
tot 16.00 uur. De fair zal bui-
ten worden opgesteld op het 
terrein van Careyn De Planta-
ge, waarbij de kramen gevuld 
zullen zijn met leuke cadeau-
tjes en hebbedingetjes. Te-
vens kunt u een gokje wagen 
met het Rad van fortuin en 
de diverse loterijen op de vele 
kramen. Uiteraard kunt u de 
bekende burger proeven en er 
worden poffertjes gebakenn. 
Er is nog veel meer, maar laat 
u vooral verrassen. Het fanfa-
re orkest De Hoop zal om 10.30 
uur een optreden verzorgen. 
Tevens nodigen wij u uit een 
dansje te maken tijdens het 
optreden van “de Franja’s” wat 
om 14.00 uur zal beginnen. 
Voor meer info: CAC ‘t Akcent 
tel. 0181-476000.

Geschiedenis
ROCKANJE - Openluchtmuse-
um De Duinhuisjes organiseert 
1 juli opnieuw een ‘Levende 
geschiedenis dag’. De gidsen 
gaan gekleed in klederdracht, 
verrichten allerlei werkzaam-
heden zoals de was, haken, 
breien en koekjes bakken. 
Elke maand is er iets speci-
aals te beleven. Aanstaande 
zondag wordt de witte kool 
geschaafd, gepekeld en in-
gemaakt. Voor de kinderen 
wordt om 14.30 uur een pop-

penkastvoorstelling gegeven 
en zijn er pannenkoeken ver-
krijgbaar. Openluchtmuseum 
De Duinhuisjes omvat vier his-
torische duinhuisjes, die een 
indruk geven van het leven in 
het duingebied tussen 1870 en 
1950. Het museum ligt aan de 
Duinstraat 18 in Rockanje en is 
ieder weekend geopend van 
13.30 uur tot 16.30 uur; vanaf 
half juni ook op de woensdag-
middag. Meer info: www.wes-
telijk-voorne.nl.

Veilig 
oversteken
REGIO - De fractie van Inwo-
nersbelang Westvoorne heb 
in commissie IZ/AZ gevraagd 
voor uitbreiding van deze vei-
ligheidsmiddelen, bij de ande-
re zebrapaden Voorweg,Ruy 
en Brielseweg.
Afgelopen maand is op de 
Heveringseweg en de Voor-
weg in Oostvoorne een aantal 
maatregelen genomen om de 
verkeersveiligheid te verbe-
teren en verkeersoverlast te 
verminderen. Zo zijn de zebra-
paden opvallender gemaakt 
door het plaatsen van palen en 
verlichting.
Hoogteverschillen bij de put-
deksels in het wegdek zijn 
weggeslepen. Aan- en om-
wonenden hebben 50km-stic-
kers gekregen om op kliko’s 
te plakken. Ook zijn er twee 

matrixborden aangeschaft die 
aangeven hoe snel een be-
stuurder rijdt.

Goed doel
HELLEVOETSLUIS - De voor-
jaarsbeurs van de ‘Jep!’ is weer 
goed bezocht. Hierdoor kon er 
een goed doel in Hellevoet-
sluis benaderd worden. Jep! is 
in contact gebracht met Lizette 
en Martin.
Lizette en Martin zijn in mei, 
met hun zoontje Lucas, op 
vakantie gegaan naar Mace-
donië. In hun accommoda-
tie maakten zij kennis met 
een vrouw die veel doet voor 
vluchtelingenwerk. Het maak-
te Lizette nieuwsgierig, samen 
met de vrouw bezocht zij het 
vluchtelingenkamp in de buurt 
van hun vakantiehuis. De witte 
containerwoningen en het ge-
brek aan medische hulp, eten 
en persoonlijke hygiëne raak-
ten Lizette enorm.
Maar vooral de persoonlijke 

verhalen van de vluchtelin-
gen daar. Terug in het vakan-
tiehuis kon ze niet stilzitten. 
Samen met Martin vroeg zij 
geld aan familie en vrienden. 
Met dat geld kochten zij spul-
len bij de lokale boeren en 
winkeliers, zodat ook zij mee 
kunnen profiteren van de hulp 
aan de vluchtelingen. Lizet-
te en Martin hebben een sys-
teem opgezet waardoor het 
vluchtelingenkamp de spullen 
in gedeeltes krijgt, zodat alle 
hulpgoederen gelijkmatig ver-
deelt kunnen worden in de ko-
mende tijd. De lokale boeren, 
de winkeliers en het vluchte-
lingenkamp hebben afspraken 
met elkaar gemaakt en ook 
met Lizette en Martin, zodat al 
het geld op de goede plek te-
recht komt.
Ook nu Lizette en Martin te-
rug in Nederland zijn is er nog 
steeds contact met de mensen 
in Macedonië. Ze zijn zo ge-
raakt door de mensen daar, dat 
ze willen blijven helpen. 

Activiteitencentrum 't Akcent bestaat dit jaar alweer 25 jaar. Afgelopen 
week zat bomvol activiteiten.
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Aanstaande zaterdag vindt ‘Brielle achter de voordeur’ weer 
plaats. Het kunstzinnig evenement dat zich nergens mee laat 
vergelijken. Het zal voor de bezoeker van dit evenement een 
kunst zijn om alle locaties af te gaan. Dit jaar zijn er maar 
liefst 25.

BRIELLE - Je kunt van alles be-
leven, zien en horen. Onder 
andere verzorgt ‘Rijp en Groen’ 
toneelvoorstellingen, Gabri-
ella Frerichs zingt, Ronald van 
Ham vertelt een verhaal, waar 
je nauwelijks chocola van kan 
maken, en toneelgroep ‘Sint 
Leonardus’ laat zien dat ze on-
danks hun honderdjarig be-
staan nog springlevend zijn. 
Ook treedt Garfield’s Cuppie 
Cake op, de schoolband van de 
Meester Ewoutschool. “En dit 
is nog maar een kleine greep 
uit het grote aanbod aan to-
neel, dans, muziek, film, ca-
baret en poëzie,” zegt Bram 
Poldervaart van de organisatie. 
Voor de bezoeker is een route-
kaart beschikbaar, zodat je met 
een beetje handige looproute 
maar weinig hoeft te missen.

The Raveons
Opvallende deelnemers zijn 
The Raveons. Met als slogan 
‘Seventies plays Sixties’ laat 
een stelletje ouwe rotten ho-
ren hoe meeslepend en ac-

tueel de muziek van de jaren 
zestig nog steeds is. Zij treden 
op bij de Infirmerie in de Roze-
marijnstraat. De band is in 1964 
opgericht en leden jaren lang 
een slapend bestaan. “In 2002 
maakten we een herstart”, zegt 
Ton van Eendenburg. Hij is, sa-
men met Jo de Bruin, Kees Jur-
gens en Johan de Weijer, vanaf 
het eerste uur al bij de band. 

Johan de Weijer heeft zich in-
middels ook toegelegd op het 
arrangeren van muziek.

Buddy Holly
De band repeteert elke twee 
weken. Bijna elke maand tre-
den the Raveons hier of daar 
wel op. “Als we willen, kunnen 
we meer optreden. Maar we 
zijn kieskeurig en worden al-
lemaal een dagje ouder,” zegt 

van Eendenburg. Spelen doen 
ze nog graag, ook af en toe in 
een theater. Zij deinzen ner-
gens voor terug. “Achter onze 
naam zit trouwens een ver-
haal”, zegt van Eendenburg. 
“Ooit was er een hit van Bud-
dy Holly genaamd Rave on. 
We waren onder de indruk 
van Buddy Holly en van die hit. 

En zo kwamen we op het idee 
onze band the Raveons te noe-
men.” Ook zaterdag spelen ze 
uitsluitend muziek uit de zes-
tiger jaren en niks anders dan 
dat. Dus bij hen geen André 
Hazes, Back Street Boys of wel-
ke zanger of groep dan ook die 
de zestiger jaren als artiest niet 
hebben meegemaakt. En juist 

met covers van de Beatles, de 
Rollings Stones en nog veel 
meer artiesten zullen ze ook 
aanstaande zaterdag weer de 
pannen van het dak spelen.

Balkonscène
Om twaalf uur begint ‘Briel-
le achter de voordeur’. Vanaf 
het balkon van hotel de Zalm 

wordt traditioneel het eerste 
muzikale optreden verzorgd. 
Daar zal Gabriëlla Frechis als 
eerste optreden. Ger Vos zal bij 
Expert van der Groef afsluiten 
met zijn slotconcert. Om vijf 
uur ‘s middags worden de ver-
sterkers weer uitgezet, sluiten 
de gordijnen en worden de mi-
crofoons weer opgeborgen.

Het gaat gebeuren achter de voordeur
Nog nooit zo’n gevarieerd aanbod

The Raveons spelen met hun muziek uit de sixties de pannen van het dak. FOTO: Trijntje Jurgens

Martin van Gurp

FILM, TONEEL, 
ZANG, MUZIEK, 
CABARET
EN POËZIE
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Vrijdag
29 juni
10.00 uur KOFFIE GEMIXT 
Jamila en Mathilda van ‘Koffie 
Gemixt’ organiseren van 10.00 
uur tot 12.00 uur een 
koffieochtend in het 
wijkgebouw aan de Ploeg-
schaar 13 in Hellevoetsluis. 
‘Wij maken geen onderscheid: 
alle vrouwen zijn welkom. 
Koffie of thee kost een euro, 
de gezelligheid is gratis.’

Zaterdag
30 juni
12.00 uur ELEKTRISCHE 
GITAAR BOUWEN In 
Cultuurhuis Nieuwe Veste 

kun je een elektrische gitaar 
bouwen. De workshop wordt 
gegeven door The Inventors 
en is voor de familie. De 
workshop omvat de fysieke 
constructie van de gitaar, het 
afstemmen van de snaren, tot 
het omzetten van de 
geluidsgolven in een 
elektrisch signaal met een 
elektromagnetische verster-
ker. Deelnemende uitvinders 
zullen de gitaar, de versterker 
en veel waardevolle kennis 
over geluidsgolven en 
elektrische signalen mee naar 
huis nemen. De workshop 
duurt 4 uur en kost 59,- euro. 
Voor meer info: www.
theinventors.io/workshops.
 
10.00 uur MOZAÏEKWORK-
SHOP Deze workshop staat in 
het teken van de zomer van 
10.00 uur tot 16.00 uur atelier 
The Window, Mr. P.J. Oudweg 
34 in Zuidland. In de 
workshop heb je de keuze uit 
diverse ondergronden. Of je 
een beginner bent of reeds 
ervaring hebt maakt niet uit. 
Je wordt individueel begeleid. 
Je kunt kiezen uit verschillen-
de materialen. Aan het eind 
van de dag ga je met je 
zelfgemaakte werkstuk naar 
huis. De kosten bedragen 
65,- euro incl. materialen, 
koffie/thee, iets lekkers, 

frisdrank en een wijntje) 
Tegen een meerprijs van 7,50 
euro verzorgen wij ook jouw 
lunch. Dit graag bij aanmel-
ding doorgeven. Aanmelden: 
Wanda via 06-47468837 of 
eenreiziger@msn.com.

Zondag
1 juli
09.00 uur ZOMERMARKT In 
de Ravense Hoek in Helle-
voetsluis zal voor de tweede 

keer een Zomermarkt 
gehouden worden. De organi-
satie van deze markt is in 
handen van de 17-jarige Jelle 
van den Bos die de wijk wat 
leven in wil blazen. Buiten de 
markt is er nog veel meer te 
doen. Kinderen kunnen 
ponyrijden, huifkar rijden en 
zich uitleven op het spring-
kussen. Er zijn twee soorten 
markten; de rommelmarkt en 
de gewone markt. Op de 
rommelmarkt mogen mensen 
hun spulletjes aanbieden 

vanaf een kleedje. Deelname 
hieraan bedraagt 3,- euro; 
zonder inschrijving. Deelne-
mers hiervoor zijn vanaf 
09.00 uur welkom. Bedrijven 
kunnen een kraam huren. 
Vanwege het beperkt aantal 
parkeerplaatsen en overlast 
voor de bewoners raden wij u 
aan op de fiets te komen. 
Meer info op de Facebookpa-
gina “Inwoners van de 
Ravense Hoek” en op de 
website www.Ravense-
hoek-Hellevoetsluis.nl.

12.00 uur ‘BRIC A BRAC’ 
MARKT Op zondag 1 juli 
wordt er een ‘Bric a Brac’ 
markt gehouden op de 
Struytse Hoeck in Hellevoet-
sluis op het plein bij de 
apotheek. Je kunt hier 
brocante, curiosa, artikelen uit 
grootmoedertijd, zolderoprui-
mingen en verschillende, 
andere gebruikte goederen 
vinden. De vlooienmarkt is 
voor publiek geopend tot 
17.00 uur en de toegang is 
gratis. Kijk voor meer 
informatie op: www.
vlooienmarkt-hellevoetsluis.
nl.

Maandag
2 juli
20.15 uur CONCERT In de 
Catharijnekerk in Brielle zal 
het volgende concert in de 
zomerserie worden gegeven 
door Pieter van Dijk, organist 
van de Laurenskerk in 
Alkmaar. Het programma 
vermeldt muziek van Bach, 
Mendelssohn, van Noordt en 
Rinck. De toegang is 8,- euro; 
met vriendenpas 7 euro en 
kinderen tot 12 jaar gratis. 
Inbegrepen is een kopje koffie 
of thee na afloop. Kijk voor 
meer informatie op: www.
catharijnekerk.nl.

Tijdens de workshop mozaïek kun je kiezen uit het maken van een schaal, een wandbloempot, een vierkant 
of boomvormig paneel, een bamboeschaal of (dier)figuren van MDF.

De 17-jarige Jelle van den Bos wil 
met de zomermarkt de wijk wat 
leven inblazen.

Agenda
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Op dinsdagavond 2 oktober 2018 speelt niemand minder dan Youp van 't Hek een try out van zijn nieuwe 
voorstelling 'Met de kennis van nu' in BREStheater. FOTO: Bob Bronshoff

BRIELLE - Op dinsdagavond 2 
oktober 2018 speelt niemand 
minder dan Youp van ‘t Hek 
een try out van zijn nieuwe 
voorstelling ‘Met de kennis 
van nu’ in BREStheater. Aan-
gezien we een stormloop ver-
wachtten bij de kaartverkoop, 
hebben we, samen met Youp, 
besloten om er een loting aan 
te verbinden. De afgelopen 
weken zijn veel ingevulde lo-
tjes binnengestroomd. Hieruit 
trekt vrijdag 29 juni de wet-
houder van Cultuur het eerste 

lootje. Daarna worden de rest 
van de winnaars getrokken. De 
gelukkigen ontvangen dan ‘s 
middags direct een bericht met 
een reserveringsbevestiging. 
Het is nog mogelijk om ook 
kans te maken op die theater-
kaarten. Stuur ons voor vrijdag 
29 juni een email met daarin 
uw contactgegevens en u loot 
mee.
‘Met de kennis van nu’: Dit is 
een van de meest gebezigde 
termen. Vooral van blunde-
rende politici, die hiermee iets 

recht proberen te praten. Bij 
Youp ligt dat anders. Je zal het 
hem nooit horen zeggen. Vol-
gens hem hoort blunderen na-
melijk bij het leven. In elk geval 
bij zijn leven. In dit programma 
praat hij niks recht. Integen-
deel. Hij praat het liever nog 
krommer. Samen met zijn vas-
te muzikant Rens van der Zalm 
komt hij langs om u en zichzelf 
bij te praten over alles waar 
het volgens hem echt om gaat 
in het leven. Vol zachte wee-
moed en keiharde actualiteit.

Youp van ‘t Hek speelt: 
‘Met de kennis van nu’

ROCKANJE - Dat er aan de Noorddijk een bijzonder kunstwerk staat, weten al veel 
voorbijgangers die vanaf de Tenellaplas en het Bezoekerscentrum naar Rockanje gaan. Op 
zaterdag 30 juni en zondag 1 juli kan iedereen de installatie van dichtbij komen bekijken. 
Alle kans dat ook de kunstenaar Mathijs Lieshout aanwezig is om uitleg te geven. Je kunt 
hem ook aan het werk zien; hij maakt bovenop het kunstwerk nog een vlonder. Het werk 
staat in de tuin van Jan en Regien Borren aan Noorddijk 1. Welkom van 11.00 tot 17.00 uur.

Kom bijzondere kunst 
kijken op de Noorddijk





Jaarlijkse ringsteken 
zorgt voor veel vertier
ROCKANJE - Op de jaarlijkse braderie op het dorpsplein in Rockanje is deze spectaculaire 
actiefoto gemaakt tijdens het ringsteken. Trekpaardenteam Rockanje liet wederom een 
geweldige demo zien die voor veel vertier bij jong en oud zorgde. Bij ringsteken rijdt ruiter 
met paard met een flink tempo op een ringetje af. Met de stok moet de ruiter het ringetje 
zien te pakken. FOTO: John Biert
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De ruim zestig jonge judoka's waren enthousiast en bloedfanatiek tijdens de bedachte spellen. Tussen de 
teams werd er fel gestreden voor de winst. 

HELLEVOETSLUIS - Onlangs 
deden ruim zestig kinderen 
van Sportcentrum Kooistee 
mee met de jaarlijkse strand-
training. Onder het genot van 
een stralende zomerzon liepen 
de kinderen vanaf de parkeer-
plaats al zingend richting het 
strand. De kinderen werden 
verdeeld onder vier teams en 
hebben bij elk onderdeel te-
gen een ander team moeten 
strijden. Als start moesten de 
teams al liggend in het zand 
het woord JUDO vormen. Bij 

het volgende onderdeel moes-
ten de teams twee sponzen 
vullen met water, deze in het 
judopak stoppen, een koprol te 
maken in het zand, de spons 
uit te knijpen in een emmer 
en het team dat uiteinde-
lijk het meeste water binnen 
de emmer wist te krijgen zou 
winnen. Dit werd team Paars 
met 14 cm. In twee tallen over-
gooien met een waterballon, 
alle winnaars van hun eigen 
team mochten het finale spel 
spelen: ‘wie houdt er als laat-

ste hun waterballon heel?’ Op 
een afgebakend veld ne-wa-
za (grond) partijen gedraaid, 
bij een houdgreep van 10 se-
conden was je de winnaar en 
moest je tegen een andere 
winnaar strijden. Als laatste 
zijn we met ze allen het water 
in gegaan voor een groepsfoto. 
En wat is nu het water in gaan 
zonder echt nat te worden. Alle 
kinderen mochten elkaar en de 
meesters en juf om de beurt in 
het water werpen met hun fa-
voriete techniek.

Judoka’s het water in met 
sport en spel: wat een pret
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Zes seizoenen speelde Dyron Bijl bij Spijkenisse, maar na de 
zomerstop is de keeper te bewonderen bij fusieclub SV Poor-
tugaal. De Hellevoeter was toe aan een nieuw avontuur. Met 
‘oude’ voetbalvrienden, jongens waarmee hij eerder al bij 
Spijkenisse voetbalde. “We kunnen iets moois neerzetten 
met deze club”, zegt de 26-jarige keeper.

HELLEVOETSLUIS - Bij de fu-
sieclub, ontstaan door een 
samensmelting van PSV Poor-
tugaal en Oude Maas, komt de 
sluitpost Shane van den Engel, 
Julien Gret en Jeffrey Schenk 
tegen, vrienden die ook een 
verleden hebben bij Spijkenis-
se. Met die club degradeerde 
Bijl in het inmiddels afgelopen 
seizoen uit de derde divisie. 
Eigenlijk het enige dieptepunt 
in zes jaar Spijkenisse. “Ik heb 
daar een fantastische tijd ge-
had, geweldige jaren, met de 
opmars van de eerste klasse 
naar de derde divisie.”
Toen Bijl bekendmaakte te 
vertrekken bij Spijkenisse (”ik 
was toe aan een nieuwe prik-
kel”) stonden de clubs in de 
rij. Het werd uiteindelijk, best 
verrassend, de nieuw te vor-
men fusieclub die in de eer-
ste klasse gaat starten in het 
seizoen 2018/2019. “Zeker na 
de degradatie met Spijkenisse 
wil ik snel weer starten bij SV 
Poortugaal. Je wilt die negatie-

ve laatste periode snel van je af 
spelen. Beginnen aan iets po-
sitiefs. We komen ongetwijfeld 
in een prachtige competitie, 
met veel bekende regioclubs. 
Met Spijkenisse moest ik het 
in het laatste seizoen het hele 
land door, zelfs in Groningen 
en Sneek. Vond ik ook een 
mooie ervaring hoor, mooi om 

een keer mee te maken”, aldus 
middentwintiger Bijl.

Henk Dirven
Henk Dirven wordt de eerste 
trainer van SV Poortugaal. Hij 
was in het afgelopen seizoen 
actief in Klaaswaal bij SSS, dat 
zich als promovendus hand-
haafde in de tweede klasse en 
Hellevoetsluis pijn deed door 
tweemaal te winnen van de 

ploeg van trainer Edwin de 
Koning. “Deze kans kon ik niet 
laten schieten”, zegt de oefen-
meester. “Voor geen enkele 
andere club was ik weggegaan 
bij SSS, maar dit was voor mij 
een unieke kans. Dat begrepen 
ze bij SSS ook. Het is niet ge-
bruikelijk voor mij om slechts 
één jaar bij een vereniging te 

blijven. Eén keer eerder voor-
gekomen, bij PPSC, maar daar 
had ik niet naar mijn zin. Bij 
SSS was daar totaal geen spra-
ke van.”
Bijl heeft Dirven meerdere ke-
ren gesproken. “Een no-non-
sense trainer, verder ken ik 
hem niet. Ik vond het attent 
dat hij mij appjes stuurde toen 

wij met Spijkenisse streden 
tegen degradatie. Ik vind het 
ook echt leuk om met mijn 
voetbalvrienden van Spijke-
nisse weer bij SV Poortugaal te 
spelen. Een soort reünie. Ben 
benieuwd hoe het gaat lopen, 
een nieuwe club, twee vereni-
gingen die samengaan. Eerst 
maar eens een stabiele eerste-

klasser worden met SV Poor-
tugaal”, aldus de Hellevoeter, 
die in de jeugd bij Hellevoet-
sluis speelde en uiteindelijk via 
het eerste elftal zes jaar gele-
den verkaste naar voetbalver-
eniging Spijkenisse. “Prachtige 
jaren, met veel successen. De 
degradatie is wel een domper, 
ja. Dat wel.”

Dyron Bijl klaar voor nieuw avontuur
Hellevoeter: weerzien met vrienden

Dyron Bijl kwam de laatste zes jaar in actie voor Spijkenisse, na de zomerstop staat hij bij SV Poortugaal onder de lat. (archieffoto: John de Pater)

Cris Rolandus

‘ZEKER NA 
DEGRADATIE MET 
SPIJKENISSE WIL IK 
SNEL STARTEN’
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Berenklauwen in Holland
COLUMN BOSWACHTER

Nee, we hebben het hier niet over de 
klauwen van die grote bruine beren 
die we kennen uit de dierentuin. We 
hebben het hier over een plantensoort. 
Maar hoe komt deze plant aan zijn 

naam?
 

Die verklaring is simpelweg te herleiden naar 
de vorm van het blad van deze plant. Het blad heeft de vorm 
van een grote klauw. Iedereen kent natuurlijk de berenklauw als 
plant waar je bij uit de buurt moet blijven. Maar waarom is dit zo?
 
 

‘BIJ CONTACT MET DE BRANDHAREN KUN 
JE FLINKE BRANDWONDEN KRIJGEN’

 

We kennen in Nederland twee soorten berenklauwen, eigenlijk 
vier maar twee daarvan zijn zeldzame importplanten. De meest 
bekende is de reuzenberenklauw. Dit is een exotische soort die 
men ooit als tuinplant erg mooi vond. En daarin kan ik ze geen 
ongelijk geven. Het is een heel mooie plant die reusachtig groot 
kan worden. De reuzenberenklauw groeit gewoonlijk in bermen 
en in stadsparken maar ook in natuurgebieden duikt deze steeds 
meer op. Deze soort kan maar liefst 5 meter hoog worden met 
een bloemkroon van maar liefst enkele tientallen centimeters 
breed.
 
Daarnaast hebben we in Nederland ook de gewone berenklauw. 
Deze lijkt op z’n grote broer maar kan maximaal anderhalve me-
ter hoog worden. Dat is nog steeds een erg grote plant natuurlijk.
 
Echter hebben berenklauwen een flink nadeel. En hiervan zul-
len de meeste mensen hem herkennen. De berenklauw heeft 
namelijk brandharen welke flink nare gevolgen kunnen hebben 
bij aanraking. De gewone berenklauw zorgt voor irritatie en in 
combinatie met zonlicht in het ergste geval een brandblaar. Dat 

valt op zich nog wel mee zou 
je zeggen en dat klopt ook wel. 
Maar de reuzenberenklauw 
is wat minder vriendelijk. Bij 
contact met de brandharen in 
combinatie met zonlicht kan 
je flinke brandwonden krijgen 
en als zo’n haartje in je ogen 
komt kan je er zelfs blind door 
worden.
 
Het sap van de reuzenberen-
klauw heeft hetzelfde effect 
dus wees erg voorzichtig als u 
het weghaalt. Bij aanraking di-
rect afspoelen met koud water 
en een week uit de zon blijven.
 
Een berenklauw is makkelijk 
te herkennen: de bladen zijn 
enorm groot tot wel een meter 
en de grote witte bloemen ko-
men tot 4 a 5 meter hoog. Het 
verschil tussen de grote en de 
gewone berenklauw is (behal-
ve de grootte) dat de gewone 
berenklauw geen rode vlekken 
heeft op de stengels en de reu-
zenberenklauw wel.
 
Mocht u ze zien, geniet van de 
imposante verschijning van 
deze plant maar blijf vooral uit 
de buurt.
 
 
 
 
Menno van Lopik
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Auto & Vervoer?
rubrieken@persgroep.nl

Groot bereik, veel plezier?
rubrieken@persgroep.nl

Bemiddeling

Vacatures & Personeel

Algemeen

Braderiën & Markten

Contact

BelastingTuin

Auto & Vervoer

Zakelijk &
Financieel

Te Koop Gevraagd

Caravans, Campers &
Vouwwagens

Overig

Privé & Erotiek

Massages

Huis

Huis & TuinFeestdagen & Evenementen

Clubs

Personeel Gevraagd
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Om je vingers
bij af te likken!actie

Voor:

5,00

Voor meer informatie:

www.kippie.nl

5 gegrilde
Kippenpoten

Kippie Hellevoetsluis - Winkelcentrum Struytse Hoeck

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur. Vrijdag is 
koopavond tot 21.00 uur. Op koopzondagen gesloten.

Struytse Hoeck 347 - 3223 DE Hellevoetsluis  - 0181-336872


