
 Kof� e tussen de boeken
     ROCKANJE  - Maandag 9 juli 
van 13.00 tot 14.30 uur vind in 
de Merel aan de Dwarsweg 
23 in Rockanje Koffi  e tussen 

de boeken plaats. Meedoen 
is gratis en aanmelden hoeft 
niet. Meer info: MEE Plus op 
0181 33 35 07. 

 REGIO - In augustus houdt Natuurmonumenten op 
natuureiland Tiengemeten voor de eerste keer yogales-
sen. De primeur is aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 
jaar, die op zondag 12 augustus samen met een ouder/
begeleider kunnen deelnemen aan OERRR Dierenyoga. 
Door dieren als metafoor te gebruiken, worden de 
kinderen bewust gemaakt van de natuur. Een week later 
is het de beurt aan volwassenen die aan de hand van de 
natuurelementen leren nog beter te luisteren naar 
innerlijke signalen. “Yoga helpt bewuster te leven en 
genieten van de dingen die je doet”, zegt yogadocente 
Janine. FOTO: Natuurmonumenten   

 Groene vingers
     HELLEVOETSLUIS  - Voor het 
onderhoud van de mooie oude 
kerk in Nieuw Helvoet is een 
enthousiaste groep vrijwilli-
gers in de weer. Meer helpen-
de handen zijn altijd welkom. 
Groene vingers zijn geen must, 
interesse wel. Iedere maan-
dagochtend komen ze bijeen 
in de kerk aan de Ring voor 
het plannen en uitvoeren van 
werkzaamheden. Vanaf half 10 
staat de koffi  e klaar, dus loop 
gerust een keer binnen. Fijn je 
te zien terras donderdag 26 juli 
vanaf 10.00 uur Locatie: Cul-
tuurhuis Opzoomerlaan 106. 
Meer info: www.fi jnjetezien. nl.  

 Verwenmiddag
     VOORNE  - Serviceclub Soropti-
misten Voorne Putten-Rozen-
burg organiseert zondag 8 juli 
aanstaande een verwenmid-
dag voor de bewoners van 
Bernissesteyn in Zuidland. Tij-
dens deze middag wordt door 
de Soroptimisten een zelfge-
maakte high tea verzorgd en 
doen we met de bewoners 
oer-Hollandse spelletjes zoals 
Rumicub en Ganzenbord. Het 
geheel wordt omlijst met ge-
zellige muziek uit de oudere 
jaren. De middag duurt van 
15.00 tot 17.00 uur. De bewo-
ners worden dan heerlijk ver-
wend met een high-tea. 

 Borstkankeronderzoek in Hellevoet
     HELLEVOETSLUIS  - Vanaf 3 
juli kunnen vrouwen uit Hel-
levoetsluis die zijn geboren in 
de jaren 1943 t/m 1968 weer 
meedoen aan het tweejaar-
lijkse bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Zij kunnen daar-
voor terecht in het mobie-
le borstonderzoekscentrum 
op het parkeerterrein aan het 

Woordbouwerplein nabij win-
kelcentrum Struytse Hoek. 
Tot en met december worden 
ruim 5.400 vrouwen uit Helle-
voetsluis per brief uitgenodigd 
om borstfoto’s te laten maken 
in het onderzoekscentrum. Dit 
gebeurt in een (verplaatsbaar) 
onderzoekscentrum van Be-
volkingsonderzoek Zuid-West. 

Deelname is vrijwillig. Het doel 
van het bevolkingsonderzoek 
borstkanker is het zo vroeg 
mogelijk opsporen van afwij-
kingen die kunnen wijzen op 
borstkanker. Vroege ontdek-
king van borstkanker vergroot 
de kans op genezing. Meer 
info: www.bevolkingsonder-
zoekzuid-west.nl. 

 De zomermarkt in de Ravense Hoek in Hellevoetsluis was voor jong en 
oud een groot succes. Er was gezellige muziek, een springkussen en 
veel verschillende kraampjes. FOTO: John Biert   
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Reekalfjes zijn geboren
COLUMN BOSWACHTER

Zoals u vast al weet en vorige maand 
wellicht al eerder hebt gelezen: er zijn 
weer reekalfjes!
 
Ondanks dat er misschien al aandacht 

genoeg voor is geweest; één kalfje vond 
het nog niet genoeg. Bij mijn boswachters-

kantoor liep het kalfje heel de ochtend door 
de tuin te paraderen. Erg leuk om te zien en zonder dat het kalf 
het doorhad, kon ik een aantal leuke foto’s maken. En voor zo’n 
sierlijk dier kan er geen aandacht genoeg zijn toch? Daarom hier-
bij nog wat info en tips van mij.
 
 

HET GROOTSTE DEEL VAN DE REEGEITEN 
BRENGT EEN TWEELING TER WERELD

 
 
Reeën werpen vaak hun kalfjes aan de rand van een open veldje 
met daaromheen begroeiing. Het grootste deel van de reegeiten 
brengt een tweeling ter wereld. Echter een drieling of een een-
ling komt ook voor. Vanuit de bosschages komt de reegeit zo’n 
tien keer per dag langs om te zogen. De rest van de dag ligt een 
reekalf dus alleen in het gras. Dit maakt een kalfje natuurlijk erg 
kwetsbaar voor predatoren. Maar daar heeft de reegeit wat slims 
op verzonnen.
 
De reekalfjes zijn in de beginperiode helemaal geurloos en kun-
nen heel stil blijven liggen. Hierdoor kunnen predatoren ze heel 
moeilijk vinden tenzij ze er overheen lopen. En om bij het laatst-
genoemde risico de kansen te verspreiden zal een reegeit de twee 
kalfjes altijd een eindje uit elkaar leggen. Mocht een predator 
toch een reekalfje weten te vinden dan is de andere wel veilig.
 
Maar welke predatoren kennen we in ons gebied eigenlijk? Van 
nature zijn dit vossen en grote roofvogels. Beide hebben we in 
onze gebieden beperkt maar de grootste dreiging komt niet van 

de natuur maar van onszelf.
Wanneer mensen een reekalf-
je vinden dat alleen in het gras 
ligt denken ze vaak dat deze 
achtergelaten is. Vaak wordt 
een reekalf dan ook meege-
nomen. Voor een reekalf be-
tekent dat problemen. Het 
reekalf is na contact met een 
mens niet meer geurloos en 
zal daardoor te ruiken zijn door 
predatoren maar ook moeder 
ree zal om dezelfde reden af-
stand doen van het reekalf.
 
Maar de belangrijkste gevaren 
voor een reekalf zijn onze huis-
dieren. Zeker dichtbij bebou-
wing zijn loslopende honden 
een gevaar. Van nature zijn 
honden roofdieren en zal een 
eerste reactie bij het zien van 
een reekalf bijten zijn. Daarom 
is het zo belangrijk dat honden 
aangelijnd blijven.
 
Menno van Lopik
 

Online nieuws
BRIELLE/HELLEVOET - Volg ons 
ook online: www.brielschecou-
rant.nl en www.hellevoetsepost.
nl. Facebook: voorne.putten.
nieuws. Zelf meeschrijven of een 
bericht insturen kan ook via de 
sites, klik op Schrijf mee of mail 
naar redactie.hb@persgroep.nl.

Van de redactie

Wat vorig jaar als een pilot startte, is uitgegroeid tot een 
enorm succesvol evenement: Golf4Health groeide uit van zes 
naar 21 flights. Op golfbaan Kleiburg kwamen de deelnemers 
bij elkaar voor een tour over de golfbaan met in elke flight 
een bekende Nederlander of bekende Belg. Winston Post, 
Nelli Cooman, Gerda Havertong, Willy en René van de Kerk-
hof, Klaas Wilting, Dick Norman, Mariska van Kolck en Wil-
lem van Hanegem zeiden onder anderen dolenthousiast ‘ja’ 
tegen het tweede golfevenement.

BRIELLE - In aanwezigheid van 
de drie burgemeesters, Rensen 
(Brielle), De Jong (Westvoor-

ne) en Junius (Hellevoetsluis), 
sloeg Gerda Havertong (van 
Sesamstraat) de bal als eerste 

af. De twee oprichters van de 
Health Promoters South Africa 
Trust, Jelle Braaksma en Harold 
Robles genoten zichtbaar van 
het moment dat Gerda afsloeg.
“We zijn enorm trots dat dit 
evenement zo gegroeid is en 
dat er zoveel mensen begaan 
zijn met Health Promoters”, 
vertelt Braaksma. “En dat ook 
zoveel BN’ers vrijblijvend hun 
steun toegezegd hebben, is 
bijzonder!” vult Robles aan. 
Voordat de burgemeesters 
vertrekken, moedigden ze nog 
even hun mensen aan, want 

ook de gemeentes hadden 
deelnemers voor een flight 
uitgenodigd. Naast twee loka-
le bedrijven die voor hapjes en 
drankjes op de baan zorgden, 
was er ook een Afrikaans wijn-
huis dat de deelnemers voor-
zag van verschillende wijnen 
en een bubbeltje.
Rond 18.00 uur kwamen alle 
deelnemers binnen om tijdens 
de braai verder met elkaar te 
praten. Aan het einde van de 
avond maakte de coördinator, 
Regina Eggink, de opbrengst 
voor Health Promoters bekend. 

Zij overhandigde de cheque 
aan het bestuur van de Vrien-
den van de Health Promoters 
met een bedrag van maar liefst 
10.000 euro.
Health Promoters South Africa 
Trust geeft jaarlijks zo’n 20.000 
vrouwen -soms ook mannen- 
gezondheidseducatie in de 
townships van Zuid-Afrika. De 
senior Health Promoters zijn 
mensen uit de township die 
andere bewoners in hun com-
munity leren hoe ze met hygi-
ene om moeten gaan. Dagelijks 
sterven nog steeds kinderen 

aan bijvoorbeeld diarree om-
dat hun moeder haar handen 
bijvoorbeeld niet wast voordat 
ze gaat koken. Regina Eggink, 
coördinator van Health Pro-
moters: “Met dit geld kunnen 
we kleine extra centra’s opzet-
ten, waar je drie dagen in de 
week terecht kunt. Wanneer 
de deelnemers de workshop 
met succes hebben gevolgd, 
ontvangen ze een certificaat. 
Hierdoor hebben ze meer kans 
op een baan. Het is een vicieu-
ze cirkel. Als de basis goed is, 
kom je verder in je leven.”

In aanwezigheid van de drie burgemeesters Rensen (Brielle), Junius (Hellevoetsluis) en De Jong (Westvoorne) sloeg Gerda Havertong (van Sesamstraat) de bal als eerste af.

Tweede succes Golf4Health met BN’ers

COLOFON
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Brielle subsidieert 
stichting De Vakantiebank
BRIELLE - Gemeente Brielle 
gaat stichting De Vakantiebank 
subsidiëren. Hiermee geeft de 
gemeente verder vorm aan de 
bestrijding van armoede onder 
kinderen. De stichting maakt 
het voor gezinnen mogelijk om 
op vakantie te gaan. De Vakan-
tiebank heeft als doel mensen 
met minimuminkomen een 
week onbezorgde vakantie in 
eigen land aan te bieden. In 
2011 begon de stichting als klei-
ne maatschappelijk betrokken 
organisatie. Nu ontvangt De 
Vakantiebank belangrijke bij-

dragen van donateurs, sponso-
ren, ondernemers/organisatie 
en lokale overheden. Zij ma-
ken het mogelijk om de doel-
stelling te behalen. De subsidie 
maakt het voor maximaal 20 
Brielse gezinnen mogelijk om 
in aanmerking te komen voor 
een kosteloze week vakantie. 
Wethouder Bert van Raven-
horst spreekt van een mooi 
initiatief: “Het is van groot be-
lang dat ook kinderen in ge-
zinnen met een laag inkomen 
mee kunnen doen. Denk bij-
voorbeeld aan sportieve acti-

viteiten, maar ook aan net als 
andere kinderen op vakantie 
gaan. Met dit mooie initiatief 
maken we dit voor sommi-
ge gezinnen en hun kinderen 
mogelijk.’’ Gezinnen die op 
of onder het bijstandsniveau 
moeten rondkomen én met 
hun kinderen meer dan vijf jaar 
niet op vakantie zijn geweest, 
mogen een aanvraag indienen. 
Dit kan via Vakantiebank Briel-
le of www.devakantiebank.
nl. Zijn er meer aanmeldingen 
dan plaatsen? Dan komt er een 
wachtlijst.
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Klaas Schipper

Robert van der Kooi (47) zit namens Inwonersbelang Ge-
meente Brielle (IBGB) in het college van B en W. Tot voor kort 
vervulde hij een managersfunctie bij de gemeente Hellevoet-
sluis. Hij verhuisde vorig jaar naar Brielle en is anderhalve 
maand geleden met groot enthousiasme als wethouder voor 
de nieuwe partij aan de slag gegaan.

BRIELLE - Van der Kooi, vader 
van drie dochters van 8, 10 en 
12, voelt zich helemaal thuis 
in de wijk Meeuwenoord. “Er 
heerst hier een open sfeer, 
we werden in de buurt leuk 
welkom geheten. Die sfeer 
is kenmerkend voor Briel-
le.” Uiteraard kende hij Briel-
le al, maar nu hij er woont, 
is hij de stad nog meer gaan 
waarderen.

Welbevinden
“De stenen en de mensen ver-
tellen een prachtig verhaal. We 
hebben in Brielle goud in han-
den. Je kunt er ook op verhaal 
komen”, zegt hij als wethouder 
toerisme en recreatie, cultuur, 
onderwijs, openbare ruimte, 
verkeer en vervoer, accom-

modaties en niet in de laat-
ste plaats financiën. Voor de 
nieuwbakken wethouder staat 
vast dat Brielle mooi moet zijn 
en dat een stukje kwaliteit 

goed is voor het welbevinden 
van de inwoners en de toe-
risten, maar dat er niet meer 
uitgegeven moet worden dan 
erin komt.

Constructief
Eén van de eerste taken van 
Van der Kooi is goed inzicht te 
krijgen hoe het nu werkelijk 

met de gemeentelijke financi-
en is gesteld. “We gaan eerst 
kijken hoe lang de polsstok 
is. De financiën moeten op 
een moderne manier worden 

doorgelicht. Ik zie op dat punt 
geen strakblauwe lucht, maar 
daar moeten we wel aan wer-
ken.” Hij heeft er alle vertrou-
wen in dat hij erin slaagt met 

de ambtenaren en enkele ad-
viseurs van buiten een goed fi-
nancieel plaatje te leveren. Het 
woord ‘constructief’ valt een 
aantal malen tijdens het ge-

sprek. Zo hoopt de wethouder 
op een constructieve samen-
werking in de raad, zowel met 
de coalitie als met de oppositie. 
“Want samen zijn wij Brielle.”

Van der Kooi kiest voor kwaliteit
Ook letten op financiën

“De taal van de straat moet weerklinken in de raad. Ik ben op alles aanspreekbaar”, aldus Robert van der Kooi. 

‘WE HEBBEN
IN BRIELLE GOUD
IN HANDEN’

Gemeentenieuws
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 De Bedevaartskerk is geen museum. Het is een Godshuis waar respect en eerbied 
belangrijk zijn. Toch zijn er in de kerk verlichte vitrines die het verhaal rond de martelaren 
laten zien. Achter de kerk ligt het martelarenveld. Daar staat het ciborium met een nieuw 
leien dak, dat gebouwd is in 1921. Het is een altaar met een dichte boog uitmondend in een 
koepeltje erboven. Onlangs werd het gerestaureerd, zodat bij een bedevaart daar een deel 
van de plechtigheden kan plaatsvinden.   

 CIBORIUM   

 Aanstaande zaterdag wordt in de Brielse Bedevaartskerk zo-
als elk jaar ‘de dag van de bedevaart’ gevierd in de kerk die, 
ondanks haar relatief jonge leeftijd, veel historie herbergt.

     BRIELLE -  Henny Zevenho-
ven-Lobker is één van de 
gidsen die ‘s zomers rondlei-
dingen verzorgt. “De bedevaart 
is een betoon van eer en res-
pect voor de martelaren die in 
1572 werden vermoord om hun 
geloof. Dat verleden ademt 
deze kerk uit.”

  Schrijn
    In 1880 is op de plek waar ooit 
de turfschuur stond, waar de 
geestelijken werden vermoord, 
een houten kapel gebouwd. 
Deze kapel deed jaren dienst 
als trefpunt van bedevaarders. 
Eind veertiger jaren is deze ka-
pel afgebroken. Die had zijn 
tijd gehad. Onderdelen van die 
kerk zijn toen getransporteerd 
naar Den Haag en zijn daar ge-
bruikt voor een noodkerk. Ja-
ren daarvoor, dat was in 1932, 
werd de stenen Bedevaarts-
kerk gebouwd. In die stenen 
kerk hebben twee altaren, die 
ooit een plekje hadden in de 
houten kerk, weer een plaats 
gekregen. Na nu bijna 150 jaar 
laten zij, beiden aan één kant, 
hun eigen geschiedenis zien.

    Relikwieën
    “Maar er is nog veel meer aan 
geschiedenis te bewonderen,” 
zegt Ten Berge. Hij is namens 
de Rotterdamse bisschop, sa-
men met andere commis-
sieleden, de beheerder van 
het complex. Hij wijst op de 
schrijn, die midden voor het 
altaar staat. In deze kist wor-
den enkele overblijfselen be-
waard van de martelaren. Dat 
zijn de relikwieën waar nog 
elk jaar uit heel Nederland en 

België bedevaartgangers voor 
naar Brielle komen. “Ook dit 
jaar verwachten we weer veel 
bezoekers in de kerk,” zegt Ten 
Berge.

    Schermen
    De Bedevaartskerk beschikt 
sinds kort over twee grote 
schermen die in de rondgang 
om de kerk zijn geplaatst. Hier 

worden beelden getoond en 
een korte fi lm van zo’n acht 
minuten gedraaid. Iedereen 
die geïnteresseerd is en er 
even de tijd voor neemt, kan 
zich zo een goed beeld vormen 
van wat zich eeuwen geleden 
in de onmiddellijke omgeving 
van de kerk heeft afgespeeld.

 Zaterdag ‘dag van de bedevaart’   

 Bedevaartkerk kent  lange geschiedenis  

 Een foto uit vermoedelijk 1932 met op de voorgrond de stenen kerk met daarachter de houten kapel. FOTO: archief Bedevaartkerk     

 RESPECT, EERBIED 
EN VERERING 
VORMEN DE 
GRONDSLAG   

 Martin van Gurp   
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Mirjam van der Boom

UIT RESPECT VOOR 
KLAAS STAAN
DE WIEKEN IN DE 
ROUWSTAND

Open dag molen van Rockanje
Zaterdag staat de deur open: hét aanzicht van het dorp bestaat 300 jaar

Ze wilden hét aanzicht van hun dorp behouden en kochten in 
2007, na een jaar onderhandelen met de vorige eigenaar, de 
300 jaar oude molen van Rockanje. Een flinke onderhouds-
beurt volgde om de molen weer in goede staat te brengen. 
Adri en Huib Vermaat zijn er tot op de dag van vandaag blij 
mee en zetten aanstaande zaterdag vanwege het 300-jarig 
jubileum de deur van hun molen van 11.00 tot 15.00 uur open 
voor publiek.

ROCKANJE - Adri is een ech-
te Rockanjeese met hart voor 
haar dorp en Huib heeft sinds 
53 jaar een voorliefde voor het 
dorp. Beiden zijn zo betrokken 
bij Rockanje dat ze zich wilden 
inzetten voor het behoud van 
de molen. “In 2008 hebben we 
‘m volledig gerestaureerd. Zo 
is er een compleet nieuwe kap 
op geplaatst”, zegt Adri.

Pannekoeken
De molen is voornamelijk in 
gebruik voor het malen van 
veevoer en incidenteel, van-
wege de kosten, voor consu-
menten. “Alleen als daar vraag 
naar is, zoals pannekoeken-
meel. Mensen die zelf een 
stukje grond onderhouden en 
bijvoorbeeld hun maïs willen 
laten malen, komen dat bij 
ons doen. Het zijn hobbyisten 
die één of twee zakken bij ons 
neerzetten en wij voldoen dan 

aan de vraag”, vertelt mole-
naar Ad Boutkam. “We nemen 
ook zelf meel af, vooral als 
onze kleinkinderen pannekoe-
ken bij ons komen eten.”

Hart en ziel
Ook de vier kleinkinderen van 
Adri en Huib smullen daar 
graag van. Samen met Klaas 
Kleijwegt, die helaas afgelopen 
vrijdag is overleden en die zich 
met hart en ziel inzette voor de 
molen, bedient Ad al tien jaar 
lang elke vrijdag van 9.30 tot 
14.00 uur de molen, die dan is 
opengesteld voor bezoekers.

Conditie
Volgens Ad wordt over het be-
dienen van de molen vaak te 
licht gedacht. De wieken lange 
tijd stil laten staan, is sowieso 
niet goed, menen de drie erva-
ringsdeskundigen. “Onze mo-
len had in 1992 voor het laatst 

gedraaid en tot 2008, toen wij 
hem kochten, stil gestaan”, 
zegt Adri. “Zestien jaar niet 
draaien, is slecht voor het ge-
stel. Nu hebben we de molen 
weer in goede conditie.”

Tegenwind
“Wel moeten we altijd min-
stens met zijn tweeën zijn om 
de kap te draaien en op de 

wind te zetten”, licht Ad toe. 
“Het geheel weegt toch een 
aantal tonnen. Met zijn allen 
gaat het wel. En het is nog 
goed voor de conditie ook.” En 
dan is het wachten op de wind. 
“Als je fietst, heb je vaak te-
genwind. Bij een molen werkt 
dat niet zo.”

Boeiend
De liefde voor het molenaar-
schap is voor de beide mo-
lenaars ontstaan vanuit een 
hobby en is tevens voortge-
vloeid uit de vriendschap met 

Adri en Huib. “Ik moet altijd 
kijken als ik ergens ben. Dan 
stop ik even. Ik ken ook bij-
na alle molens in Nederland. 
Het afgelopen weekend heb 
ik weer drie verschillende ge-
zien”, glimlacht Ad. “Het is 
vooral ook dat ik lekker bezig 
ben, de cultuur en me verdie-
pen in de bouwkundige ge-
schiedenis, wat ik boeiend vind 
om te doen.”

Enthousiast
Zo is er op de begane grond 
van de molen aan de gelijk-
namige dijk in Rockanje een 
woongedeelte geweest en is 
de molen door de jaren heen 
aangepast. De oudste foto da-
teert van 1904. Tegenwoor-
dig worden bij de molen vaak 
bruidsreportages gemaakt 
-zo’n twee tot drie per jaar- en 
vinden zakenrelaties er hun 
weg naar toe. “We ontvangen 
Chinezen, Russen en Amerika-
nen die ‘even’ komen kijken”, 
vertelt Adri. “Vaak vliegen 
Chinezen de hele molen door, 
zó enthousiast zijn ze. Het is 
ook echt iets typisch Hollands. 
De molens die in Australië en 
Afrika staan, zijn veelal van 
Nederlanders.” 

Ad bezocht vanuit zijn pas-
sie vijftig molens, waarvan op 
Voorne tien. “Je hebt drie soor-
ten molens: een grondzeiler 
zoals deze, een stellingmolen 
en een standaardmolen. Bij 
een grondzeiler gaan de wie-
ken vlak langs de grond en 
vindt ook de bediening van-
af de grond plaats. Zuidland 
en Hellevoetsluis hebben een 
stellingmolen. Die zijn vaak 
een stuk verhoogd en de be-
diening gaat vanaf de stelling. 
Een standaardmolen is een 
vierkante kast op een hele dik-
ke paal, zoals in Brielle.”

‘Keukengerei’
Die kennis wil hij graag met 
bezoekers delen. Samen met 
Adri en Huib is hij aanstaan-
de zaterdag aanwezig om be-
langstellenden te ontvangen. 
“Er is een patatkraam, er zijn 
drankjes verkrijgbaar en een 
springkussen en ouderwet-
se spelletjes voor de kinderen. 
Ook exposeren Jan Rusken en 
Bram van de Waal onder de 
noemer ‘Keukengerei’ materi-
aal uit grootmoederstijd. Dat 
zal geen 300 jaar oud zijn”, 
lacht Adri. “Het zijn attributen 
afkomstig van verzamelaars. 

Bram speelt ook liedjes op zijn 
accordeon.”

Rouwstand
Voor meer informatie: Face-
book/de molen van Rockanje. 
De molen is behalve op vrij-
dag ook te bezichtigen als het 
bordje ‘open’ er hangt, als de 
wieken draaien en op verzoek. 
Dat kan door een telefoontje 
te plegen naar: 0181-401322. De 
wieken staan in verband met 
het overlijden van Klaas voor-
lopig in de rouwstand.

Geschiedenis
Uit de tweede helft van de 12e 
eeuw dateren de eerste wind-
molens in de kustgebieden 
langs de zuidelijke Noordzee 
en Het Kanaal. In Nederland 
verschijnen de eerste wind-
molens in de loop van de 13e 
eeuw. Dat zijn de ‘standerd-
molens’, waar graan tot meel 
gemalen wordt. Vermoedelijk 
pas in de 15e eeuw komen er 
molens voor de bemaling van 
polders. Vanaf de 17e eeuw be-
gint de Nederlandse windmo-
len aan een geweldige opmars, 
met als hoogtepunt de twee-
de helft van de 19e eeuw met 
9000 molens.

Adri en Huib Vermaat zijn tot op 
de dag van vandaag blij met hun 
molen en zetten zaterdag 
vanwege het 300-jarig jubileum 
de deur van de molen van 11.00 
tot 15.00 uur open voor publiek. 
FOTO: Mirjam van der Boom
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KORT NIEUWS

Certificaten 
Spaans
HELLEVOETSLUIS - Op OBS de 
Brandaris wordt al enige jaren 
Spaanse les gegeven aan kin-
deren die in de Plusklas zit-
ten. Kinderen die extra leerstof 
aankunnen mogen deelnemen 
aan de interne Plusklassen. Zij 
kunnen aan het begin van het 
schooljaar kiezen uit Spaans of 
Wetenschap & Techniek. Lisa 
Tkauz, Dylaisha Kock en Indie 
Boumeester hebben al vanaf 
groep 4 Spaanse lessen geko-
zen. Zij spreken inmiddels al 
een aardig woordje Spaans. 
Na groep 7 stoppen de les-
sen, omdat het volgen van de 
Spaanse lessen voor kinderen 
in groep 8 een te grote belas-
ting is. Alle drie hebben ze met 
een eindopdracht hun lessen 
nu afgesloten en het certifi-
caat Spaans behaald. Zij moes-
ten een stukje uit een Spaans 
boekje voorlezen en uitleggen 
wat ze gelezen hadden. Een 
Spaans liedje zingen, ze kre-
gen een dictee en moesten 
een brief schrijven daarna een 
eindgesprek voeren over de 
dagelijkse dingen. Dit hebben 
ze alle drie uitstekend gedaan 
en hebben daarmee hun certi-
ficaat behaald.
 

Opoe Jaantje
ROCKANJE - Aanstaande zater-
dag 7 juli is opoe Jaantje weer 

te bezoeken in huisje Hutten-
dijk bij het openluchtmuseum 
De Duinhuisjes. Opoe maakt 
haar huisje schoon, scharrelt 
wat rond, en gaat sokken brei-
en voor opa. Het voorleesboek 
van Piggelmee ligt wel klaar en 
opoe leest daar graag uit voor 
aan de kinderen. Openlucht-
museum De Duinhuisjes om-
vat vier historische duinhuisjes, 
die een indruk geven van het 
leven in het duingebied tussen 
1870 en 1950. De thema-ten-
toonstelling staat dit jaar in het 
teken ‘In blijde verwachting’. 
Openluchtmuseum De Duin-
huisjes ligt aan de Duinstraat 
18 in Rockanje. Het museum is 
geopend op zaterdag en zon-
dag van 13.30 tot 16.30 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 3,- euro 
en kinderen vanaf 4 jaar 1,50 
euro. Leden van de Historische 
Vereniging hebben op vertoon 
van hun lidmaatschapskaart 
gratis toegang. Kijk op www.
westelijk-voorne.nl voor de 
overige evenementen.
 

Nieuw seizoen
BRIELLE - Ook in het nieuwe 
seizoen kun je bij BRESthea-
ter naast voorstellingen ook 
terecht voor filmhuisfilms. Op 
zondagavonden om 19.30 uur 
voor 5,- euro om de hoek naar 
de film. De eerste paar titels 
zijn bekend. Dat zijn The Flori-
da Project, The Leisure Seeker, 
The Shape of Water en Dikker-

tje Dap. Aan de jeugd is ook 
gedacht. Middenin de herfst-
vakantie vertoont het BRES-
theater de familiefilm Dikkertje 
Dap. Een kinderkaartje kost 
maar 2,50 euro.
 

Doensdag
HELLEVOETSLUIS - Stichting 
Verdedigingswerken Helle-
voetsluis organiseert weer 
een Doensdag voor kinderen 
op woensdag 11 juli 2018. De 
Doensdagen in 2017 waren 
zeer succesvol. Deze dag is 
speciaal voor kinderen die sa-
men met begeleiders van harte 
welkom zijn. Doensdag is een 
samenvoeging van doen en 
woensdag. Dit kenmerkt dan 
ook deze activiteit. Kinderen 
gaan actief aan de slag met een 
speelse speurtocht om kennis 
te maken met het militair erf-
goed in de vesting van Helle-
voetsluis. Na de speurtocht 
volgt er een zoektocht naar een 
heuse schat die in het gebied 
van de kustbatterij achter de 
kazerne Haerlem verstopt is. 
Kinderen kunnen alleen deel-
nemen onder begeleiding van 
ouders/volwassenen.
De kosten per kind bedragen 
2,50 euro. Begeleiders betalen 
niets en krijgen een kopje kof-
fie of thee. Een zaklamp is heel 
handig. Opgeven kan door op 
de site www.fronttaal.info uw 
kind aan te melden of telefo-
nisch uw aanmelding door te 

geven op 06 - 31254909. Er is 
plaats voor de eerste 15 aan-
gemelde kinderen. Meer in-
formatie over de Doensdagen 
vind u ook op de website. U 
kunt ook bellen naar boven-
staand telefoonnummer.
 

Achter de 
voordeur
BRIELLE - Brielle Achter De 
Voordeur was een succes. De 
oplossing luidt: ‘De zwerfster, 
zij was bang om haar “wo-
ning” kwijt te raken. Het kleine 
bolletje was een deel van een 
piercing waarvan de zwerfster 
het andere eind in haar oor 
had.’ De winnaar van de juis-
te oplossing is G. Stroeve. De 
originaliteitsprijs gaat naar S. 
Hokke.
 

Orgelconcert
BRIELLE - Op maandag 9 juli, 
aanvang 20.15 uur zal in de 
Catharijnekerk tin Brielle het 
wekelijkse orgelconcert in 
de zomerserie worden gege-
ven door Paul Kieviet. Op het 
programma staat muziek van 
Couperin en Bach. De toegang 
bedraagt 8,- euro. Met vrien-
denpas 7,- euro en kinderen tot 
12 jaar mogen gratis naar bin-
nen. Na afloop is er gelegen-
heid tot napraten onder genot 
van een kopje koffie of thee. 

Een uitgebreid programma-
boekje is bij de balie verkrijg-
baar. Ook in de Catharijnekerk 
wordt het eerste zaterdag-
middag concert op 7 juli, aan-
vang 16.00 uur verzorgd door 
Auke Kieviet, in samenwerking 
met zijn vader Paul Kieviet. Zij 
spelen muziek van Sweelinck, 
Hesse, Bach, Brahms en Mo-
zart. De toegang is uw gift.
 

Zwarteband bij 
Taekwondo
SPIJKENISSE - Het is Vischal 
Horstink gelukt. Hij wist de 
jury bij het Nationaal Danexa-
men Taekwondo in Vianen te 
overtuigen van zijn kwaliteiten 
en behaalde hiermee na jaren 
zijn zwarte band. Vischal is als 
jonge jongen gestart met trai-
nen van taekwondo. Vanwege 
verschillende redenen moest 
hij met een rood/zwarte band 
stoppen. Drie jaar geleden 

heeft hij de draad weer opge-
pakt. Hij had maar één doel: het 
behalen van de zwarte band. 
Na een intensieve voorberei-
ding kreeg hij van hoofdtrai-
ner Randy Rijke toestemming 
om deel te nemen aan het 
danexamen. Het is een zwa-
re proef. Het examen bestaat 
uit een theoretische test en 
zes praktijkonderdelen: indivi-
duele stijlvormen, partneroe-
feningen zelfverdediging, 
kussengevecht, sparring en het 
breken van drie planken. Voor 
alle praktijken moet je een vol-
doende halen. Vischal was na 
het afronden van alle onderde-
len erg opgelucht. Alle deelne-
mende sporters werden op de 
mat geroepen. Het was enorm 
spannend tot op het laatste 
moment. Er was nog maar één 
diploma over en toen kwam 
het verlossende woord: Vischal 
Hortink geslaagd voor eerste 
dan! Het trainersteam is onwijs 
trots om er een zwartebander 
bij te hebben.

Lisa Tkauz, Dylaisha Kock en Indie Boumeester hebben al vanaf groep 
4 Spaanse lessen gekozen en hebben nu hun certificaat behaald.
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 Een goede ruimte in Brielle, naast het leslokaal dat de EHBO-afdeling met regelmaat 
huurt, is een groot probleem. Voor Vierpolders ligt dat anders. De EHBO-afdeling is blij met 
de mogelijkheden die het Dijkckhuis biedt. “Daar heb je bovendien gezellige mensen, die 
als het erop aan komt, met je meedenken,” zegt van Toledo. De vereniging komt daar 
graag. En dat van Toledo nog lange tijd deel zal blijven uitmaken van de afdeling, is erg 
groot. Want toen hem gevraagd werd naar een mogelijk vertrek uit Brielle, zei hij: “we 
hebben het prima naar ons zin hier, mijn vrouw, mijn dochter en ik. We blijven hier 
wonen.”   

 Het Dijckhuis in Vierpolders   

 Martin van Gurp   

 Jan van Toledo kwam in 2008 met de Brielse EHBO-afdeling 
in contact. Dat is nu tien jaar geleden. Een mooi moment hem 
eens nader aan de tand te voelen.

    Waar stond je wiegje?
    Ik ben geboren op zes juli 1968 
en dat was in Rockanje. Ik kan 
me daar maar weinig van her-
inneren, want toen ik twee jaar 
was, verhuisden mijn vader en 
moeder -en ik ook dus- naar 
Brielle.

    Waarom verhuisden jullie 
naar Brielle?
    Mijn vader werd in 1970 bad-
meester in Brielle. We kregen 
door de gemeente een woning 
aangeboden en daar hebben 
mijn ouders toen graag ge-
bruik van gemaakt. Vanaf mijn 
tweede woon ik dus in Briel-
le en ben er nooit meer weg-
geweest. Ik voel en ben een 
Briellenaar.

    Ben je trots op Brielle?
    Ik woon hier graag. Brielle 
heeft een lange geschiede-
nis en dat kun je zien, ruiken 
en beleven in met name de 
binnenstad. Als ik aan Briel-
le denk, dan komt gelijk het 
woord ‘knus’ in me op. Hele-
maal niet verkeerd om in Briel-
le te wonen.

    Wat zou er beter kunnen in 
Brielle?
    Het is altijd erg zoeken naar 
goede locaties om onze EH-
BO-lessen te kunnen geven. 
Zo vind ik het jammer dat ook 
het nieuwe cultuurhuis geen 
nieuwe mogelijkheden voor 
ons biedt om een voor ons 
geschikte ruimte te huren. De 

vergaderruimte daar is de eni-
ge optie en die is voor ons te 
klein en te gehorig. We maken 
nu gebruik van een klaslokaal; 
daar zijn we ook wel blij mee.

    Waar kennen we je van?
    Dat is natuurlijk de EHBO. Daar 

gaat menig vrij uurtje in zitten. 
Ik kwam ooit bij de vereniging 
om mijn EHBO-diploma te ha-
len. Toen ik merkte dat ze daar 
wel wat extra handjes konden 
gebruiken, ben ik er als vrijwil-
liger aan de slag gegaan. En nu 
zijn we inmiddels dus al weer 
tien jaar verder. De tijd gaat 
snel; ik heb het naar mijn zin.

    Wat doe je zoal bij de Brielse 
EHBO-afdeling?
    Ik ben voorzitter/secretaris van 
het bestuur van de vereniging. 
We doen het bestuurlijke werk 
met z’n vieren. Dus we kunnen 
die taken goed verdelen onder 
elkaar. Gelukkig maar, want bij 
een goed draaiende vereniging 
is veel te doen. Naast mijn be-
stuurlijk werk ben ik ook nog 
actief op de ‘werkvloer’.

    Vertel eens over jouw ‘werk-
vloer activiteiten’
    Wij geven verschillende cur-

sussen. En ik ben één van de 
docenten. Zo geven wij de ‘ge-
wone’ cursus EHBO. Iedereen 
die geïnteresseerd is, kan zich 
daarvoor opgeven. Dat gaat 
om elf lessen. Best wel pittig, 

maar de mensen leren veel en 
kunnen in geval van nood ook 
optreden en dat vinden wij erg 
belangrijk. De nieuwe cursus 
start op dinsdag 2 oktober. Ie-
dereen is welkom.

     
     
        

 Hij wilde als klein ventje in Brielle maar al te graag meedoen aan het 1 aprilfeest. FOTO: familiearchief   

 Jan van Toledo zoals hij onlangs te zien was tijdens de vlooienmarkt in Vierpolders. FOTO: Martin van Gurp   

 Tien jaar EHBO voor  Jan van Toledo  

 Elk jaar plant de EHBO-afdeling van Brielle een 
aantal herhalingsavonden. EHBO-ers zijn er voor hun 
diensten bij evenementen, zoals de avondvierdaagse en 
de vlooienmarkt in Vierpolders. Verder organiseert de 
afdeling een reanimatiecursus en sinds kort ook de cursus 
‘pleisters plakken’.

 ACTIVITEITEN   

 HET GEZIN, EHBO-
AFDELING EN DAN 
HET WERK IS ZIJN 
JUISTE VOLGORDE   

Interview
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 De vakantieperiode is bijna zover. Mensen maken dan allerlei reizen, ver weg of 
dichtbij. Gaan eindelijk op een droomreis naar Verweggistan of maken bijzondere en 
onverwachte dingen mee. Heeft u ook een bijzonder verhaal? Stuur uw verhaal dan in 
maximaal 500 woorden op naar redactie.hb@persgroep.nl. Een mooie foto erbij maakt het 
verhaal helemaal compleet. Het verhaal mag al wat ouder zijn. Als het maar leuk is voor 
een ander om te lezen.   

 OOK ZO’N LEUK OF SPANNEND VAKANTIEVERHAAL?   

 Wij waren op vakantie in Sissi op Kreta en wilden naar het 
plaatsje Vai rijden. Een jeep gehuurd van het bedrijf No Pro-
blem en op weg, want daar werden toen de de reclames van 
Bounty opgenomen.

    Op de terugweg ging de motor 
van de jeep sputteren en sloeg 
hij af. Na dit verschillende ke-
ren meegemaakt te hebben 
kwamen we bij een benzine-
station aan en tankten we de 
jeep vol. Naast ons stond er 
een Belgisch echtpaar waar 
we ons probleem over de auto 
mee deelden.

    Een donkere tunnel
    Zo spraken we af dat ze achter 
ons aan reden tot Agos Nikola-
os. Daar waren zij op vakantie. 
Daar aangekomen gebeurde 
er niets dus wij reden verder. 
Tien kilometer voor Sissi was 
de jeep alweer drie keer afge-
slagen en stonden we voor een 
donkere tunnel van 400 meter 
en maar twee smalle rijstro-
ken. We hebben 5 minuten ge-
wacht, de motor aangezet en 
zijn de tunnel ingereden.

    Lopend verder
    En ja hoor, in het midden van 
de tunnel sloeg de motor weer 

af. Ik heb, lopend tussen de 
voorbij zoevende auto’s, de 
jeep naar boven geduwd. Dat 
was toch behoorlijk zwaar 
doordat het heuveltje op was. 
We werden constant toete-
rend ingehaald, ook door een 
motor met twee Noord-Ieren 
erop. Zij zijn ons komen hel-
pen om de jeep uit de tunnel te 
krijgen. Dat is samen gelukkig 
gelukt. Na bedanken van onze 
kant hebben we de jeep aan de 

kant gezet, afgesloten zijn we 
lopend verder gegaan.

    Duim omhoog
    Het was nog een behoorlijk 
eind lopen, dus ik deed voor 
de grap mijn duim omhoog. 
Prompt stopte er gelijk een 
auto met Duitsers die bereid 
waren ons te helpen. Zij heb-

ben ons naar Sissi gebracht. 
Daar hebben we de sleutels 
afgegeven aan het bedrijf waar 
we de jeep hadden gehuurd 
en verteld waar de jeep stond. 
Gelukkig is het goed afgelopen 
en zo zie je maar, mensen zijn 
internationaal bereid te helpen 
als je in de problemen zit.   

 In de tunnel sloeg de motor weer af   

 Vakantieverhaal:  internationale hulp  

 Kreta is prachtig, maar een jeep die telkens afslaat is erg vervelend. Zeker als je in een smalle, donkere tunnel staat waar verkeer langs je zoeft.   

 ‘IK DEED VOOR
DE GRAP MIJN 
DUIM OMHOOG’   

 Ron Knoors   
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Donderdag
5, 6, 7 juli
Hele dag ZOMERFEEST 
TINTE Tinte en omstreken 
staan in het teken van het 
Zomerfeest Tinte 2018. 
Bezoekers kunnen genieten 
van vele artiesten, straatthea-
ter en lekkere hapjes en 
drankjes. Op het programma 
staan onder andere de 
Liptease Big Band, Gerard 
Ekdom, Sven Hammond, 
DareDevils, The Amazing 

Stroopwafels, Soul en U2 
cover band In The Name Of. 
Ook kunnen er elke avond 
foto’s gemaakt worden in het 
Fotobelevenis fotohokje, zal 
de Elektruck er zijn en ander 
entertainment als The Rolling 
Beat Machine, Mannekino en 

Teatro Pavana met haar 
giraffen. Voor een all inclusive 
ervaring is het mogelijk te 
blijven overnachten op 
Kemping Tintation Weiland. 
Deze kemping ligt op een 
steenworp afstand van het 
feestterrein. Gezellig eten en 
muziek om na te genieten 
van het feest. Ook wordt er 
speciaal voor de kempinggas-
ten een heerlijke barbecue 
georganiseerd op vrijdag-
avond. Meer informatie of 
kaarten kopen, kijk op www.
tinte.nl.
 

Zaterdag
7 juli
09.30 uur WANDELING De 
Slikken van Voorne liggen ten 
westen van Oostvoorne en 
maken deel uit van de 
Voordelta, een belangrijk zee 
reservaat voor de kust van 
Zuid Holland en Zeeland. Het 
gebied heeft een bewogen 
geschiedenis. In de monding 
van de Maas, waar eb en 
vloed vrij spel hadden, 
hebben zich geulen, 
zandplaten en duinen 
gevormd. In de vorige eeuw 
zijn er voor de kust van 
Voorne grootschalige 
projecten uitgevoerd; de Maas 

werd afgedamd en de 
Maasvlakte werd opgespoten. 
De duinen werden opge-
hoogd en vastgelegd. Aan de 
zuidkant van de Maasvlakte 
ontstond een nieuw 
dynamisch kustlandschap. Er 
is een wandeling langs de 
slikken en over de Brielse 
Gatdam. Ook wordt ‘hoekje 
Jans’ bezocht. Verzamelpunt: 
op de parkeerplaats bij 
restaurant aan Zee, aan het 
einde van de strandweg in 
Oostvoorne. Iedereen is 

welkom, deelname is gratis 
en vrijblijvend. Neem zelf wat 
te eten en drinken mee voor 
onderweg. Kijk voor informa-
tie ook op: www.ivn.nl/
afdeling/voorne-putten-ro-
zenburg
 
14.00 uur TERRASFEEST Het 
wordt feest in Stuifakkers. Op 
het terras, en binnen in ‘de 
Branding’, sinds enige tijd de 
plaats waar cultuur, culinair 
en welzijn elkaar ontmoeten, 
verzorgd de bekende zangeres 

Conny Vink een optreden. 
Bekende liedjes van haar als 
‘Bossa Nova Boy’, ‘De 
Toeteraar’, ‘Maak je niet dik’ 
en ‘Dansen is plezier voor 
twee’ komen langs, maar ook 
bekende evergreens van Vera 
Lynn en Edit Piaff staan op 
haar repertoire. In de 
namiddag komt de muziek-
vereniging ‘Ons Genoegen’ 
optreden. Onder leiding van 
dirigent Bjorn van Pruijssen 
verzorgt zij deze middag een 
miniconcert uit hun uitge-

breide muziekarchief. Alle 
muziekstijlen komen voorbij, 
van klassieke muziek tot 
hedendaagse popnummers 
en alles wat hier tussen in zit. 
Toegang is gratis en drinken 
en eten is aanwezig. Adres: 
Briggemandreef 2 in 
Rockanje.
 

Vakantie
Hele dag VAKANTIEKAMP IN 
OOSTVOORNE Al jaren 
worden er kampen voor 
kinderen georganiseerd in 
Oostvoorne door “Summer-
camp Oostvoorne”. De 
kampen voor kinderen van 6 
tot en met 14 jaar worden 
gedurende 5 weken georgani-
seerd op het Kruininger Gors. 
De hele dag is er wel wat te 
doen op het kamp, maar er is 
ook gelegenheid om rustig 
iets voor jezelf te doen. De 
kampen zijn voor iedereen 
bedoeld. Voor wie het 
kampbedrag van €225 niet 
haalbaar is, kunnen dit 
aangeven bij de organisatie. 
Tijdens de eerste 4 weken en 
tijdens de laatste week van de 
basisschoolvakantie zijn er 
kampen. Meer informatie en 
aanmelden kan via de 
website www.summer-
camp-oostvoorne.nl.

Het Summercamp in Oosvoorne is ieder jaar een tijd vol plezier voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. Er 
zijn spelletjes, een bonte avond, een kampvuur en er wordt gezwommen.

De opbouw van het Zomerfeest 
in Tinte is dankzij alle vrijwilligers 
al in volle gang.

Agenda

De Stichting Kunstwerk Westvoorne organiseerde vrijdag, 
zaterdag en zondag een kunstroute in de gemeente West-
voorne. Daarbij kon op veertien locaties het werk van maar 
liefst 41 kunstenaars worden bekeken. Tinte was daarbij deze 
keer met zestien kunstenaars op drie locaties heel goed ver-
tegenwoordigd. Vooral dankzij de locatie Tintestein was Tin-
te drie dagen in de ban van de kunst.

WESTVOORNE - De veertiende 
editie van de Kunstwerkroute 
trok dit jaar mede dankzij het 
prachtige weer heel veel be-
zoekers. De fiets bleek daarbij 
het favoriete vervoermiddel. 
De aanwezigheid van veel ex-
posanten in het nieuwe Tin-
tese verenigingsgebouw was 
daarbij een extra trekker. “We 
hebben hier vroeger op school 
gezeten en we willen wel eens 
even kijken hoe het er nu uit-
ziet.” De twee zeker niet meer 
piepjonge dames uit Vierpol-
ders kunnen bij de verschillen-
de lokalen zo nog de namen 
van hun vroegere meesters en 
juffen noemen. Ze zijn laai-
end enthousiast over de nieu-
we bestemming van de oude 
christelijke school. In de di-
verse lokalen en in de kamer 
van de vroegere bovenmeester 
was zeer uiteenlopende kunst 
te zien. Het werk van de Briel-
se kunstenaar Krijn van Driel, 
recent met Koningsdag gerid-

derd, leverde louter lovende 
opmerkingen op. Zijn paarden 
en kippen, Franse en typisch 
Nederlandse landschappen, 
stillevens met garnalen en met 
prei alsmede zijn portretten 
werden volop bewonderd. “Zo 
prachtig en ook nog eens heel 
betaalbaar.” Eén van de bezoe-

kers die het oog liet vallen op 
een aquarel met wilgen, wilde 
zijn aankoop liefst direct mee 
naar huis nemen. Dat kon niet, 
een rood stickertje gaf hem de 
garantie dat hij het pronkstuk 
maandag kon ophalen.

Blauwen
Veel kleuren blauw in de even-
eens prachtige schilderijen van 

Bram van Baalen werden door 
de bezoekers ook geroemd. De 
blauwen leidden ook tot ge-
sprekken tussen de bezoekers 
onderling. Van indigoblauw tot 
nachtblauw, er werd breed-
voerig over gediscussieerd. 
En dan waren er natuurlijk de 
fraaie transparante figuren van 
Antoinette Elsinga, gespeciali-

seerd in seleniet. Een uit Ma-
rokko afkomstige steensoort. 
Dit opvallende werk mocht 
vanzelfsprekend niet aange-
raakt, maar helaas ook niet ge-
fotografeerd worden. Dit werd 
zowel in het Nederlands als in 
het Duits vermeld. In de oude 
brandweergarage van Tinte, 
eigentijds getransformeerd tot 

woonhuis, trokken het kera-
miek van Nel Steltenpool en de 
schilderijen en tekeningen van 
Arianne van der Horst even-
eens veel bekijks. Bij AtelieR54 
aan de Rietdijk vielen schil-
derijen van Ina van der Burg, 
uiteenlopend beeldhouwwerk 
van Antje den Os en schilderij-
en en objecten van wolvilt van 

Ria Noordermeer te bewonde-
ren. In Oostvoorne en Rockanje 
was eveneens de nodige kunst 
te bekijken, onder meer in de 
omstreden Koepel Zeeburg. 
De sieraden van Elly van der 
Graaf en het beeldhouwwerk 
van John Mostert pronkten er 
dit weekend echter nog in vol-
le glorie.

Tinte drie dagen in de ban van kunst
Kunstwerkroute Westvoorne

De Franse landschappen van de Brielse kunstenaar Krijn van Driel stalen de show tijdens de Kunstwerkroute Westvoorne. FOTO: Klaas Schipper

Klaas Schipper

‘HEERLIJK ZO’N 
RONDJE FIETSEN 
LANGS ALLERLEI 
KUNSTVORMEN’
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Iets te koop?
rubrieken@persgroep.nl

Auto & Vervoer?
rubrieken@persgroep.nl

Kleine letters, groot bereik?
adverteren onder een rubriek

rubrieken@persgroep.nl rubrieken@persgroep.nl

2 kolom 48 mm

HUIS AAN HUIS BLADEN

RUBRIEKEN

Reserveren op werkdagen
van 8.30-17.00 uur via

rubrieken@persgroep.nl
of telefoon 088-0139999

(optie 2)

Sluittijd:
vrijdag 15.00 uur of drie

werkdagen voor plaatsing

Brief onder nummer naar:
Postbus 8759

3009 AT Rotterdam

Familie & Mededelingen

Onroerend Goed

Te Huur Aangeboden

Vacatures & Personeel

Personeel Gevraagd

Personeel Aangeboden

Huis & Tuin

Tuin

Overig

Feestdagen &
Evenementen

Braderiën & Markten

Auto & Vervoer

Caravans, Campers &
Vouwwagens

Te Koop Gevraagd

Zakelijk &
Financieel

Belasting

Privé & Erotiek

Massages

Clubs

Hobby &
Verenigingen

Verzamelingen
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De voetballers van Brielle spelen ook na de zomerstop ge-
woon in de eerste klasse. Het team van trainer Stanley Rie-
born slaagde er, nog maar dik een week geleden, niet in om 
in een verlengde nacompetitie promotie af te dwingen. In de 
finalewedstrijd was XerxesDZB te sterk. Rieborn maakte dat 
duel, en ook de eerste tegen Sportlust ‘46, niet mee. “Ik had 
mijn vakantie al geboekt, net als meer mensen.”

BRIELLE - In de eerste nacom-
petitie was Brielle er eveneens 
niet in geslaagd om een plekje 
in de hoofdklasse te bemach-
tigen. Het visitekaartje van 
de club mocht in de herkan-
sing, met als gevolg dat het 
seizoen er nu pas echt op zit. 
“Ongelofelijk natuurlijk. Hier 
is niemand bij gebaat. Com-
plete waanzin”, aldus Rieborn, 
die wel baalt van het mislo-
pen van promotie. “Natuurlijk 
is dat best een teleurstelling, 
we hebben twee keer de mo-
gelijkheid gehad om te pro-
moveren. Dat is niet gelukt. 
Jammer. Tegen XerxesDZB 
(3-0, red.) waren we redelijk 
kansloos, hoorde ik. We misten 
te veel jongens, ook nog de ge-
schorsten Alex van Dommelen 
en Jeff Duijnstee. Te veel van 
het goede.”
Brielle is ambitieus en had de 
stap graag gemaakt richting 
hoofdklasse. “Het is een beetje 
tweeledig. We hebben een pri-

ma seizoen gedraaid. Althans, 
lange tijd. Voetballend konden 
we vaak prima uit de voeten. 
Maar toen SC Feyenoord, de 
kampioen, het gat had gesla-
gen was het moeilijk om de 
boel draaiende te houden. Dat 
zag je na de nederlaag tegen 
Kloetinge. Ik vind daarom dat 

we het weer goed opgepakt 
hebben, daar kunnen we best 
trots op zijn. Keurig tweede ge-
worden. Deze ervaring nemen 
we weer mee naar het komen-
de seizoen, zo moet je het ook 
zien natuurlijk.”
Rieborn wil profiteren van die 
ervaring, met de nodige nieu-
we jongens in zijn selectie na 
de zomerstop. “Veel regiospe-
lers. Met veel potentieel. Denk 

dat wij een gooi moeten doen 
naar de hoofdklasse. Dat wil-
len we graag. Het kan ook, 
denk ik”, vervolgt Rieborn, die 
het stokje in het vorige seizoen 
overnam van Ben Spork. De 
KNVB heeft de indeling voor 
het nieuwe seizoen inmiddels 
al bekend gemaakt. Brielle 
is weer in 1B ingedeeld bij de 

volgende clubs: BVCB, RVVH, 
Rijsoord, Heinenoord, Honse-
lersdijk, Forum Sport, West-
landia, Deltasport, SHO, Die 
Haghe, Kloetinge, Meeuwen 
en SV Poortugaal. Laatstge-
noemde is een fusieclub, deze 
zomer ontstaan door een sa-
mensmelting van PSV Poortu-
gaal en Oude Maas. Hellevoeter 

Dyron Bijl gaat onder andere 
bij die club voetballen. Henk 
Dirven wordt de eerste trai-
ner van de fusievereniging. In 
het seizoen 2017/2018 eindigde 
Brielle als tweede, ruim achter 
kampioen SC Feyenoord. Het 
verschil na 26 wedstrijden was 
liefst achttien punten. Kloetin-
ge werd derde, op een puntje 

van de Briellenaren. Heinen-
oord, dat getraind wordt door 
Ralph Kalkman, eindigde als 
vierde. Laatstgenoemde club 
speelde afgelopen zaterdag 
vriendschappelijk tegen Sparta 
Rotterdam. Het werd 0-2 voor 
het elftal van de nieuwe trai-
ner Henk Fraser door goals van 
Dougall en Alhaft.

Brielle: deze ervaring weer meenemen
Ploeg Rieborn in mooie afdeling

Het team van trainer Stanley Rieborn slaagde er niet in om in een verlengde nacompetitie promotie af te dwingen. FOTO: John de Pater

Cris Rolandus

HET VERSCHIL NA 
26 WEDSTRIJDEN 
WAS MAAR LIEFST 
ACHTTIEN PUNTEN

De MudmaniacsRun heeft een uitdagend parcours met veel verschillende obstakels, dat is uitgezet bij 
Outdoor Valley in Bergschenhoek.

OOSTVOORNE - Kinderopvang 
Humanitas regio Zuid-Holland 
vierde Nationale ModderDag 
voor het vierde jaar op rij met 
een spectaculaire Modderrace. 
Een combinatie van bewegen/
sporten met ervaringen in de 
natuur. Nog nooit was de aan-
melding van kinderen en ou-
ders zo massaal. Niet alleen 
kinderen van Kinderopvang 
Humanitas hebben zich inge-
schreven, ook hun vriendjes en 
vriendinnetjes. Voor sommige 
kinderen was dit ook een leuk 

verjaardagspartijtje. Uit het ge-
hele land zijn bijna 600 men-
sen aan de zonovergoten start 
van de spannende Mudmani-
acsRun verschenen. De jong-
ste deelnemer was 2 jaar oud. 
De MudmaniacsRun heeft een 
uitdagend parcours met veel 
verschillende obstakels, dat is 
uitgezet bij Outdoor Valley in 
Bergschenhoek. Voor de kin-
dercentra van Kinderopvang 
Humanitas hoort spelen in de 
natuur bij de ontwikkeling van 
kinderen. Kinderen doen po-

sitieve natuurervaringen op. 
Ze staan onbewust stil bij de 
vraag: wat betekent de aar-
de voor ons? Op deze manier 
hopen we de verbondenheid 
van kinderen met hun omge-
ving te vergroten. Daarnaast 
stimuleren de opvang de kin-
deren om te bewegen. De bui-
tenactiviteiten zorgen ervoor 
dat kinderen de strijd aangaan 
met zichzelf én de elementen. 
Kinderen kunnen - met hun 
ouders - gratis deelnemen aan 
de MudmaniacsRun.

Humanitas vierde 
Nationale Modderdag

AD TOUR Wielerspel: stel je 
eigen ploeg samen en doe mee

Uw dagblad geeft de kans 
om de Tour de France nóg in-
tenser te beleven en de 
spanning op te voeren door 
mee te spelen met de ver-
trouwde ‘Lezerstour’! De 
Tour de France zonder wie-
lerspel is immers als een zo-
mer zonder zonneschijn.

Kan Chris Froome na de winst 
in de Giro d’Italia ook de Tour 
de France voor de 5e keer win-
nen of kan Tom Dumoulin 
weerstand bieden? Deze week 
start de Tour de France met 
een kleiner peloton, komen er 
dan minder valpartijen?

Mix van juiste renners
Via het AD kunnen lezers en 
onlinebezoekers een eigen 
tourteam samenstellen en ie-
dere etappe punten scoren. 
Van alle renners die op zater-
dag 7 juli van start gaan, kiezen 
deelnemers twintig favorieten. 
Dit zijn sprinters, klimmers, 
tijdrijders of klassementsren-
ners. Een mix van de juiste 
renners, geeft u kans op een 
zo hoog mogelijke score. Met 
uw eigen tourploeg is het mo-
gelijk om hoge ogen te gooien 
tijdens de etappes, maar ook in 
een eindklassement.
Sinds vorig jaar bestaat de mo-

gelijkheid om gedurende de 
Tour de France drie wissels 
toe te passen. Is een renner al 
vroeg in de Tour gevallen of 
blijkt hij niet over goede benen 
te beschikken, dan kunt u hem 
ruilen voor iemand die wél 
in vorm is. In de laatste week 
is het niet meer mogelijk om 
transfers toe te passen.

Wielervolgers
De fanatieke wielervolgers 
hebben hun lijstje waarmee 
ze hopen te scoren al met pot-
lood ingevuld. Maar ook deel-
nemers die minder goed op 
de hoogte zijn van de presta-
ties en het wielrennen dit jaar, 
kunnen gemakkelijk en gra-

tis meespelen en maken kans 
op mooie prijzen. Ook kan de 
hulp worden ingeroepen van 
prominenten, die een advies 
geven over op wie we moeten 
letten.

Tourkenner
Extra leuk is de mogelijkheid 
om subleagues aan te maken 
en zo tegen familie, vrienden 
of collega’s te ‘strijden’. Wie is 
de grootste tourkenner binnen 
uw eigen kring en misschien 
zelfs van heel het AD! De uit-
slagen komen dagelijks terug 
op de website maar ook in de 
papieren versie van het AD.

 d ad.nl/wielerspel

Pakt jouw ploeg straks de gele trui in het Tour Wielerspel van het AD? 
Doe mee en maak kans op mooie prijzen.

TOUR DE FRANCE




