
 Deel brievenbussen   weg
   BRIELLE  - PostNL haalt in de 
gemeente Brielle vanaf 4 au-
gustus vijf brievenbussen weg. 
Er blijven vijftien brievenbus-
sen staan. De reden voor de 
aanpassing is dat we in Ne-
derland steeds minder post 
versturen. Brievenbussen die 
weinig worden gebruikt, ver-
wijderen of verplaatst PostNL 
naar plekken waar veel men-
sen komen, zoals winkelcentra, 
supermarkten of locaties aan 
het begin van een woonwijk.
  Bij het bepalen van de locaties 
is rekening gehouden met de 
afstandseis voor brievenbus-
sen die de Postwet voorschrijft. 

Daarnaast konden lokale ver-
tegenwoordigers van belan-
genorganisaties zoals ANBO, 
Unie KBO, PCOBm I(e)derin en 
LvKK, advies uitbrengen op de 
plannen in de gemeente.
    Gezamenlijk is gekeken of 
brievenbussen voor iedereen 
bereikbaar blijven. Ook voor 
mensen die wat minder goed 
ter been zijn.
    Brievenbussen bij ziekenhui-
zen en zorginstellingen blijven 
om die reden dan ook staan. 
Ook het aantal verlaagde brie-
venbussen blijft ongewijzigd. 
Meer informatie via post.nl/
brievenbus.

 BRIELLE - Op picknickkleedjes op het gras en in heerlijk 
relaxte strandstoelen vermaakten gezinnen, vrienden en 
kennissen zich vrijdag, zaterdag én zondag tijdens het 
Foodtruck Festival. Zonovergoten was het driedaagse 
festival, dat na eerder succes weer plaatsvond op het 
Bleijkersbolwerk aan het Scharloo, op één van de 
ravelijnen die Brielle rijk is. Ontspannen met lekkere 
gerechtjes, verfrissende drankjes én mooie deuntjes van 
live muziek was het goed toeven in een intieme en 
gezellige zomerse sfeer. Het kroost vermaakte zich met 
het speciale kids entertainment, waaronder knutselen en 
groot formaat dammen.  FOTO: Jan-Willem Broere  

 De Kier op � lm
     VOORNE  - Een camerateam 
van National Geographic Chan-
nel bezoekt een aantal natuur-
gebieden in de monding van 
het Haringvliet. Dit voor opna-
men voor een serie die in 2019 
wordt uitgezonden en die over 
een zestal Europese natuurge-
bieden gaat waar interessante 
ontwikkelingen plaatsvinden. 
Voor één van die Europese 
natuurgebieden viel de keuze 
op het op een kier zetten van 
de Haringvlietsluizen vanaf 5 
september 2018. De sternko-
lonie op de Scheelhoekeilan-
den, de lepelaarkolonie in het 
Quackjeswater, de slikken van 
de Kwade Hoek en zeehonden 
staan ook op het programma. 

 Bouwplaat
     HELLEVOETSLUIS  - In de zo-
mervakantie is bij de kassa van 
de Buff el voor € 1,- de enige 
echte offi  ciële Buff el-bouw-
plaat te koop. Daarmee knutsel 
je thuis -of op de camping- je 
eigen Buff el. Op zaterdag 6 
oktober komen ouders, opa’s, 
oma’s en kinderen met het 
zelfgemaakte bootje naar de 
Buff el. Op de kade tussen 
de Buff el en het Droogdok is 
vanaf 14.00 uur een gezellige 
markt met hapjes, drankjes, 
muziek en leuke activiteiten 
voor kinderen. Om 19.00 uur 
‘s avonds doen de bootjes mee 
aan de Lichtjesparade. 

 Zwerm bijen bij Voorne
     OOSTVOORNE  - HavenRotter-
dam heeft een zwerm bijen la-
ten plaatsen op de Maasvlakte 
in de berm bij het Stenen 
Baakplein, nabij Oostvoorne. In 
dit deel van de Honey Highway 
zijn straks tienduizenden bij-
en stuifmeel en nectar aan het 
verzamelen. Het doel is het be-
houden en terugbrengen van 

de originele Nederlandse ho-
ningbij in de regio. De Honey 
Highway staat op dit moment 
in volle bloei.
  De bloemen -vorig jaar ge-
zaaid door basisschoolkin-
deren uit Brielle- kunnen 
bewonderd worden door au-
tomobilisten op de A15 die er 
pal langs rijden.   

 In Brielle verdwijnen vanaf 4 augustus vijf brievenbussen, omdat we 
steeds minder post versturen. Er blijven vijftien brievenbussen staan, 
zoals bij de zorginstellingen.   
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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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Media-advies
en advertentieverkoop
Joyce Jansen
088-0130448

J.Jansen@persgroep.nl
 
Krant gemist?
Vul svp het formulier op de website in onder de knop 
Krant Gemist of bel met 088-0561595.
 
Familieberichten
familieberichtenweekbladen@persgroep.nl
088-0137268
Zelf een familiebericht opgeven kan via:
www.familieberichtenonline.nl
 
Rubrieksadvertenties
rubrieken@persgroep.nl
0900- 6743836
 
Kantooradres
Delftseplein 27k
3013 AA Rotterdam

Redactie
Bied je nieuws aan op de website via de 
knop Schrijf Mee.
Bied je agendabericht aan via

Agendabericht plaatsen.
 
Voor overige redactiezaken:
Mirjam van der Boom
redactie.hb@persgroep.nl
088-0130448
(niet voor bezorgklachten)
 
Bezorger worden?
Meld je aan via www.krantjecontantje.nl
 
Algemene voorwaarden en overige informatie
(zoals advertentietarieven en oplage) ga naar

 d www.persgroep.nl

Dit is een uitgave van Persgroep Nederland BV.
Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de 
gedrukte als digitale uitgaven van de Persgroep.

Droogte
COLUMN BOSWACHTER

Het is al weken lekker warm weer. Nou 
ja, niet iedereen houdt ervan. Maar de 
temperaturen zijn vrij hoog en regen is 
al weken niet of nauwelijks gevallen. In 
elk geval goed weer om er dagjes op uit 

te gaan of naar het strand te gaan. 
 

De natuur is echter niet zo dol op dit weer. De 
warmte is niet erg en juist alleen maar goed voor veel soorten in-
secten en planten. Alleen die droogte maakt het moeilijk. Al we-
ken is er nauwelijks regen gevallen en veel planten hebben het 
zwaar. Op veel plekken zien we het gras al bruin worden en strui-
ken laten hun blad hangen. Grotere struiken en bomen hebben 
op het oog minder last van de warmte, ze staan immers met hun 
wortels in het grondwater. Maar ook dat zakt steeds dieper weg.
 
 

Bij stress door de droogte
verdampen bomen minder
 
 
Bij droogtestress laten bomen hun bladeren vallen en verdampen 
zo minder. De plataan laat zelfs zijn bast los. Bomen als de wilg 
en de populier kunnen goed tegen extremen. In de winter geeft 
het niet als ze met hun voeten in het water staan, terwijl ze in de 
zomer het diepst van alle bomen het vocht uit de bodem weten 
te halen.
 
Met de droogte begint het in de natuurgebieden nu ook te stui-
ven en is het flink stoffig. Planten zijn aan het verdrogen en poe-
len raker steeds leger. Poelen worden door dieren steeds vaker 
bezocht om de laatste druppels water te bemachtigen.
 
Sommige plantensoorten kunnen goed tegen de droogte en 
overleven deze periode wel. Andere soorten krijgen het moeilijk 
en zullen er lang over doen om te herstellen. Neem bijvoorbeeld 

plantensoorten die laat bloei-
en en door de droogte niet hun 
bloemen kunnen ontwikkelen. 
Volgend seizoen zal er aan-
zienlijk minder van deze soort 
groeien.
 
Dit klinkt allemaal vrij ernstig, 
maar dit zijn normale, na-
tuurlijke processen. Dit soort 
verschijnselen geeft andere 
soorten de kans zich meer te 
ontwikkelen en de sterkste ge-
nen van soorten overwinnen. 
De sterkste overleeft in de na-
tuur en dit is een barre selectie. 
De kou van afgelopen winter is 
zo’n zelfde soort selectie.
 
Deze droogte brengt echter 
ook een flink gevaar met zich 
mee. Iets wat in de natuurge-
bieden in Zuid-Europa redelijk 
vaak voorkomt, kan hier ook 
gebeuren. We hebben het dan 
over natuurbranden. Een na-
tuurlijke oorzaak is in ons land 
vrijwel uitgesloten. Vaak is een 
peuk of een kampvuurtje de 
oorzaak. Het spreekt voor zich 
dat een natuurbrand erg onge-
wenst is. Dan is er geen spra-
ke van selectie, maar overleeft 
heel weinig flora en fauna de 
droogte. Kortom: een buitje 
zou langzaamaan prettig zijn.
 
 
Menno van Lopik

Soms zijn er nog van die mooie, bijzondere momenten die 
gekoesterd moeten worden. Een aantal mannen zorgde voor 
zo’n moment, toen ze zich onlangs bij verpleegtehuis ‘de 
Plantage’ van hun beste kant lieten zien.

BRIELLE - Wim Kabouw en 
Joop van Doren van de stich-
ting ‘Vrienden van de Plantage’ 
liepen voorop in hun werkklof-
fie. “We gaan vandaag aan de 
slag om hier een mooi tuin-
huisje neer te zetten,” zegt Ka-
bouw. En met ‘hier’ bedoelt hij 
één van de afdelingen van het 
verpleegtehuis waar demente-
rende ouderen wonen.

Bouwpakket
De afdeling beschikt over een 
mooie tuin, waar de bewoners 
bij goed weer terecht kunnen. 
“Maar er ontbrak een plek 
waar je al of niet in de schaduw 
kan zitten en zelfs een regen-
buitje kan trotseren,” zegt Jan 
van Doren. Daarom heeft de 
stichting geld beschikbaar ge-
steld voor een tuinhuisje. Maar 
met de schenking van het geld 
was het nog niet voorbij. “Het 
tuinhuisje was een imposant 
bouwpakket met bouwte-
kening. Er moest het nodige 
gebeuren om van al die plan-
ken, schroeven en moeren, iets 
moois te maken.”

Als een beroep wordt gedaan 
op mannen als Johan Stam, 
Leen van Dijk, Jaap Rijsdijk, Al-
bert Sas, Kees de Bruyn, Kees 
Bije en Koos Steentjes dan is 
dat nooit tevergeefs. Zij waren 
er allemaal bij toen de handen 
uit de mouwen moesten wor-
den gestoken. Het resultaat is 
dat de gesloten afdeling van de 
Plantage een tuinhuisje rijker 
is. “Misschien heel gewoon, 

maar toch ook heel bijzonder,” 
zegt een tevreden van Doren.

Extraatjes
De Vrienden van de Plan-
tage geven elk jaar het ver-
pleegtehuis op basis van een 
wensenlijst van de bewoners 
meerdere cadeaus. En elke af-
deling krijgt daarnaast elk jaar 
een geldbedrag dat vrij kan 
worden besteed. Het is in het 

verpleegtehuis geen vetpot. 
“Al het noodzakelijke om een 
goede verzorging te bieden, is 
er. Maar voor extraatjes, of ei-
genlijk zoiets gewoons als een 
tuinhuisje, kan niet gezorgd 
worden. Daar ontbreekt dom-
weg het geld voor. En dan zijn 
wij er,” zegt Kabouw. Nog niet 
zo lang geleden hebben de 

vrienden een andere wens in 
vervulling kunnen laten gaan. 
“Een afdeling vroeg een gro-
te smart tv. Dan is het gewel-
dig dat wij daar voor kunnen 
zorgen.”

Koesteren
De dag van de bouw van het 
tuinhuisje werd gekoesterd. 

Vanaf de dag erna koesteren de 
bewoners van de gesloten af-
deling hun eigen momenten in 
de tuin. Als ze dat wensen. Met 
het soms tropisch warme weer 
van de laatste weken is het 
ook voor hen aangenaam om 
in de tuin te zitten; uit de zon 
met de deuren van het tuin-
huisje wagenwijd open. “Alles 

bij elkaar zijn we verschillen-
de dagen bezig geweest met 
het sjouwen, meten, zagen 
en timmeren,” zegt Stam. Dat 
bleek nog een hele klus. Maar 
daar draaiden de mannen hun 
handen niet voor om. “En alles 
wat we deden, deden we met 
veel plezier,” sluit Stam zeer 
tevreden af.

Vrienden Plantage bouwen tuinhuisje 
Voor mensen met dementie

Het was een kwestie van denken en doen. Samen werden alle 'problemen' opgelost. FOTO: Martin van Gurp

Martin van Gurp

HET WAS VOORAL 
SJOUWEN, METEN 
EN TIMMEREN

Vind ook een maatje op 
Voorne-Putten met MEE
Wil je met anderen leuke dingen doen? Kletsen, spelletje 
doen, wat drinken ... Kom naar de Vindplaats en ontmoet een 
maatje. MEE organiseert deze gezellige avond op 26 juli van 
19.00 tot 21.00 uur. Je bent van harte welkom als je 18 jaar of 
ouder bent en een lichte beperking hebt. 

VOORNE - Deelname aan deze 
avond kost slechts € 1,- (in-
clusief koffie of thee en twee 
drankjes) om mee te doen. De 
Vindplaats maakt onderdeel 
uit van het project Sociaal Ac-
tief van MEE. Sociaal actief is 
gesponsord door Fonds Ver-
standelijke Gehandicapten en 
het Oranjefonds. 

Meedoen is simpel, maar 
spannend en leuk. Je schrijft 
op een briefje wat je wilt doen 
met iemand. Bijvoorbeeld 
fietsen, wandelen, naar het 
strand (met je kinderen), rei-
zen met het openbaar vervoer, 
enzovoorts.
Dit briefje hang je vervolgens 
op het prikbord aan de muur. 

Iemand die hetzelfde wil doen, 
pakt jouw briefje. Samen 
spreek je af. En als je briefje 
niet gekozen wordt, probeer je 
het de volgende keer gewoon 
weer. Je hebt sowieso altijd 
een gezellige avond.
 

Aanmelden
Wil je meedoen of eerst meer 
informatie over de Vindplaats? 
Neem dan contact op met het 
servicebureau MEE Plus en bel 
0181-333507 of mail naar ser-
vicebureau@meeplus.nl.
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 Toneelvereniging Sint Leonardus deed ook vorig jaar weer mee aan het 1acte-fes-
tival. Jenny Mackenbach voerde de regie en had toneelstuk ‘de Freudjes, geen familie’ voor 
het festival bewerkt. “Ik heb het passend moeten maken door wijzigingen door te voeren 
en tekst te schrappen.” De voorstelling sloeg aan, want de vakjury beloonde hen met de 
aanmoedigingsprijs. “Drie jaar geleden wonnen ze het festival. Maar het meedoen was al 
een prijs op zichzelf,” zegt Jenny Mackenbach.   

 PRIJS   

 De Brielse Sint Leonardus toneelvereniging is opgericht op 29 
juni 1918. Dat was vorige maand precies honderd jaar gele-
den. Of deze dame op leeftijd nog levensvatbaar is? “Ik dacht 
het wel,” lacht Margreet de Jong.

     BRIELLE -  De Brielse toneel-
vereniging is, ondanks haar 
leeftijd, nog springlevend, 
hoewel hier en daar de wenk-
brauwen worden gefronst als 
ze het over de toekomst heb-
ben. Het is door internet en de 
sociale media een heel andere 
tijd dan honderd jaar geleden.

  Woensdagavond
    De oefenlocatie is bijzonder. 
In de personeelskantine van 
Globeplant aan de Veckdijk, 
ergens tussen Brielle en Vier-
polders, is elke woensdag-
avond iets heel anders te zien 
dan koffi  edrinkende mede-
werkers. Dan zijn een stuk of 
tien enthousiaste dames en 
heren in de weer met typetjes, 
teksten en decors. “Er is nog 
wel een tijd geweest”, zegt 
Margreet de Jong, “dat er nog 
veel meer geoefend werd. Ooit 
werden elk seizoen twee stuk-
ken opgevoerd. Elk stuk kwam 
dan wel vier of vijf keer op de 
planken.”
    Er komt heel wat bij kijken de 
toneelvereniging op de rails 

te houden. “En alles kost geld. 
Het is niet alleen de zaalhuur, 
maar het zijn ook de kosten 
van bijvoorbeeld de tekstboek-
jes en het vergunningengeld 
dat moet worden overge-
maakt naar de uitgever van de 
teksten.”
    De toneelvereniging heeft zo’n 
twaalf actieve leden. Dat is een 
smalle basis. Maar ze doen 
het ermee. Wie weet hoeveel 
nieuwe leden zich bij de start 

van het nieuwe seizoen nog 
aanmelden? Dat is in elk geval 
hun wens.
    Bij gelegenheid van het 100-ja-
rig bestaan liet de vereniging 
zich tijdens ‘Brielle achter de 
Voordeur’ op een wel heel 
speciale manier zien. Waren 
het niet koningin Maxima en 
Willem Alexander die wui-
vend voor het stadhuis ston-

den? Niet dus, er was geen 
koninklijk bezoek voor Brielle. 
Het waren leden van de to-
neelvereniging die tijdens hun 
act aan de voorbijganger een 
stukje taart aanboden. Het is 
bijzonder om honderd jaar én 
een springlevende toneelver-
eniging te zijn.

 De vereniging is klein, maar fi jn   

 Leonardus speelt al 100 jaar  haar spel  

 Hoogwaardigheidsbekleders gedrieën op een bankje. FOTO: Martin van Gurp   

 HONDERD JAAR
EN NOG STEEDS 
SPRINGLEVEND   

 Martin van Gurp   
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Dankbetuiging

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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 Van de redactie   

 Zomerse momenten in  beeld gebracht  

 ZWARTEWAAL - Rinus Boshuizen maakte met zijn vriendin 
en broer de haventocht en legde de Queen Elisabeth vast.   

 BRIELLE - Kevin Rouss ontvangt de wisselbokaal voor de 
succesvolle Vlootschouw van het Brielse Meer Spektakel.   

 Warm weerzien op Briels’ Foodtruck Festival   
 BRIELLE - Vrienden zijn blij elkaar te zien tijdens het Foodtruck Festival afgelopen weekend op het Bleijkersbolwerk en 
schudden elkaar hartelijk de hand. Even tijd om onder het genot van een hapje en een drankje bij te kletsen en te genieten 
van de aanwezige live muziek. Veel bezoekers hulden zich vanwege de zomerse temperaturen in luchtige kleding en 
menigeen bedekte het hoofd met een grote Cubaanse hoed, om de zon niet té veel toe te laten.  FOTO: Jan-Willem Broere 

 De Sint-Catharijnekerk met haar massieve toren van 58 meter 
hoog, de landmark van Brielle, is in het toeristenseizoen van 
april tot en met oktober geopend voor toeristen. De toeris-
tenbalie wordt gerund door een legertje van 40 vrijwilligers. 
Die nemen hun taak uiterst serieus en proberen zoveel moge-
lijk bezoekers over de drempel te halen.

     BRIELLE  - Het aantal bezoe-
kers per dag varieert sterk en is 
vooral ook a� ankelijk van het 
weer. Meestal wordt de balie 
bij de entree van de kerk be-
menst door twee vrijwilligers. 
Een enkele keer wordt er ook 
een solodienst gedraaid. “Maar 
dat vind ik niet zo prettig”, 
vertelt één van de gastheren 
die deze middag dienst heeft, 
“want je moet op veel dingen 
letten en je weet maar nooit 
of je hulp moet bieden in een 
noodsituatie.”

  Dubben
    Veel bezoekers nemen staande 
in de opening uitgebreid een 
kijkje en dubben dan of ze wel 
of niet naar binnen komen. En 
het blijkt nu juist de kunst te 
zijn om die zogeheten ‘drem-
pelwachters’ binnen te praten. 
Die ene euro die per bezoeker 
slechts gevraagd wordt -kin-
deren tot twaalf jaar half geld- 
blijkt soms toch een punt van 

discussie te zijn. Er zijn nog al-
tijd mensen die menen dat er 
niet betaald moet worden voor 
het bezoek aan een kerk. Maar 
dan komt het op de juiste toon 
aan. Gastvrouw van deze mid-
dag Anita Korevaar: “Het is een 
hele kunst om bezoekers als 
gasten te ontvangen.”

    Het lukt haar in elk geval pri-
ma. Als ze de euro’s heeft 
geïnd en de aantallen heeft ge-
turfd, reikt ze het informatie-
blad met plattegrond uit. Dat 
is zowel in het Nederlands als 
Duits, Engels en Frans beschik-
baar. Ze adviseert de bezoekers 
om vanwege het prachtige uit-
zicht toch vooral ook de toren 
met zijn 318 treden te beklim-
men en zet een cd met stem-

mige orgelmuziek op. Intussen 
dwalen de bezoekers door 
de kerk. Een aantal komt te-
rug naar de balie met gerich-
te vragen. Bijvoorbeeld wie 
de twee afgebeelde personen 
boven op het Tien Geboden-
bord, deels verborgen ach-
ter het Kamorgel, zijn. Na het 
vriendelijke antwoord: ‘ Mozes 

en Aäron’, komt een heel ge-
sprek op gang. Intussen vraagt 
een andere bezoeker waar nu 
precies de wezenbank is. Het is 
hem zelfs met de plattegrond 
erbij niet helemaal duidelijk. 
De gastvrouw loopt even mee 
en in een mum van tijd volgt 
er een verhaal over het nabij-
gelegen Merula Weeshuis, nu 

in gebruik als kantoor. Bij het 
verlaten van de kerk worden er 
vaak nog boeken, cd’s, kaarten, 
pepermuntdoosjes en andere 
hebbedingetjes verkocht. Kin-
deren die de toren beklommen 
hebben, krijgen een kaart met 
stempel erop. Dat blijkt zeer te 
worden gewaardeerd en niet 
alleen door de kinderen. De 

bezoekers wordt tenslotte ge-
vraagd om een speld te prik-
ken op hun woonplaats op de 
landkaart bij de uitgang. Als 
de laatste bezoekers om half 
vijf zijn vertrokken, wacht de 
gastheren en gastvrouwen nog 
een hele klus voor het alarm er 
op kan. Maar ze doen het met 
plezier!   

 Hele kunst om  bezoekers te ‘verleiden’  
 Middagje toeristenbalie   

 Veel toeristen bekijken eerst de informatie over de kerk via het touchscreen van de infozuil. FOTO: Klaas Schipper   

 Klaas Schipper   

 ‘HET KOMT AAN OP 
DE JUISTE TOON’   
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 “Na productiewerk bij Endemol in Aalsmeer gedaan te hebben, miste ik deze regio. Ik 
wilde terug. En wat er nog bij kwam, was, dat ik mijn scriptie nog steeds moest gaan 
afronden. Ik had het in Aalsmeer overigens prima naar mijn zin. Het was een geweldige 
ervaring. Die ik nooit had willen missen. Nu heb ik veel meer contacten met de mensen, 
waar je het uiteindelijk voor doet. Nog niet zo lang geleden zijn we binnen Spijkenisse 
verhuisd. We hebben het prima naar ons zin op een prachtige locatie. Wij blijven lekker in 
deze regio. Je weet het natuurlijk nooit. Maar het zou me verbazen als we binnen tien jaar 
toch gaan verkassen.”   

 Blij met de regio   

 Martin van Gurp   

 Chantal Kradolfer is ‘het gezicht’ van het nieuwe Brielse cul-
tuurhuis. Ze weet wat ze wil en geeft -soms na enig naden-
ken- overal, soms verrassend, antwoord op.

    Waar ben je geboren?
    Mijn ouders woonden in 
de Polderstraat in Rotter-
dam-Zuid. Ik ben er dus ook 
eentje van zuid. Ze zeggen dat 
je nog goed horen kan dat mijn 
wiegje in Rotterdam stond.

    Je hebt in Brielle nooit ge-
woond?
    Dat klopt. Ik kom uit Rot-
terdam, woon in Spijkenis-
se, maar verblijf de meeste 
tijd van mijn (werk) dagen in 
Brielle. Vaak koop ik hier mijn 
boodschappen en voor kleding 
kom ik ook graag naar de Ves-
ting. Het is gezellig in Brielle en 
je hebt er leuke boetiekjes. Wat 
Brielle als oud vestingstad-
je aan gezelligheid heeft, is in 

Spijkenisse niet te ontdekken.

    Waar ben je trots op als het 
om Brielle gaat?
    Veel Briellenaren leven mee 
met wat er in en rond de stad 
gebeurt. Ze zetten zich in en 
ze gaan er voor. Neem nou 
boekhandel ‘Hoofdstuk 1.’ 
Brielle mag blij zijn met zo’n 
boekenzaak met eigenaren die 
misschien eerst en vooral boe-
kenlie� ebbers zijn met alles 
wat daarbij hoort.

    Wat kan er beter in Brielle?
    Laat ik om te beginnen zeg-
gen dat ik altijd wel een be-
roep kan doen op vrijwilligers 
als ik om de een of andere re-
den hulp kan gebruiken. ‘Nee’ 

kennen de Briellenaren niet en 
meedenken om een of ander 
probleem op te lossen, is ook 
nooit een punt. Rond vrijwil-
ligers zou niets beter kunnen, 
maar ook graag meer jongeren 
erbij. Het is nodig dat wij ook 
de jongere generaties betrek-

ken in het vrijwilligerswerk en 
als ambassadeurs van Brielle.

    Waar kennen we je van?
    Ik ben directeur van de stich-
ting Kunst en Cultuur met voor 
elk wel wat wils. Ik mag leiding 
geven aan enthousiaste mede-
werkers en vrijwilligers. Wij 
geven een nieuwsbrief uit en 

organiseren verrassende eve-
nementen zoals ‘Brielle achter 
de Voordeur’, het Eenakterfes-
tival en de Maskarade, traditi-
oneel altijd op 5 december.

    Ben je blij met het Brielse 
cultuurhuis?
    Ik ben er heel blij mee. De 
Dukdalf, het theater en de bi-
bliotheek versterken elkaar 
volledig. Iedereen die het the-
ater bezoekt, ziet de sporthal, 
het zwembad en de biblio-
theek. En dat geldt anders-
om ook. Voor de bezoeker het 

weet, bladert hij een krant, 
boek of tijdschrift door, leest 
hij een folder over een voor-
stelling in het theater of kijkt 
hij even naar een sportwed-
strijd. Ik ben blij met het groei-

end aantal toeschouwers. We 
gaan in 2022 vieren dat Brielle 
450 jaar geleden bevrijd is. Het 
cultuurhuis zal dan zijn partij-
tje meespelen tegen die tijd. 
Dat doen we met elkaar.

     
     
     
        

 Chantal: een glimlach, blonde lokken en oorbelletjes. FOTO: familiearchief   

 Chantal Kradolfer is al 10 jaar in Brielle en nu in het nieuwe Brielse cultuurhuis. FOTO: Martin van Gurp   

 Chantal Kradolfer al tien jaar  in Brielle  

 Chantal werkt op de kop af tien jaar voor het 
theater. Ze zegt daarover: “Toen Elly Wester met pensioen 
ging, kreeg ik de kans haar op te volgen. Ik ben blij dat ik 
die kans kreeg en heb er nog geen moment spijt van 
gehad met het wagen van die sprong.”   

 HET THEATER ALS WERKPLEK   

 HET CULTUURHUIS 
VERSTERKT DE 
VERSCHILLENDE 
ELEMENTEN   

Interview
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Iedereen kan elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur bij 
Orchideeënkwekerij Phalaenova aan de Hoonaardweg te-
recht om orchideeënplanten te kopen. Maar van het bloeien-
de bedrijf van Joost en Jolanda van Adrichem met twee mee-
werkende participanten, acht vaste krachten en 30 
uitzendkrachten ziet men dan verder niets. Voor de Brielsche 
Courant tijd om er eens een kijkje te nemen.

BRIELLE - Joost en Jolanda van 
Adrichem kwamen in 2000 
vanuit ‘s-Gravenzande waar ze 
groenten teelden, naar Brielle. 
Ook daar gingen ze tot 2006 
door met de teelt van gele 
paprika’s. “Maar het was tijd 
om de bakens te verzetten en 
we kozen in 2007 heel bewust 
voor orchideeën. We reali-
seerden ons wel dat die pas in 
2008 zouden bloeien.”

Export
Joost vertelt het terwijl we bij 
een aangename temperatuur 
van 26 graden door de kassen 
met oneindig veel orchidee-
enplanten in onnoemelijk veel 
kleuren lopen. “Het blijft ook 
nu nog steeds een uitdaging 
om nieuwe soorten en nieu-
we kleuren te creëren. Ik deed 
vroeger veel aan wielrennen 
als sport en ik wilde altijd beter 
zijn dan een ander. Dat heb ik 
hier ook bij.”

Het overgrote deel van de or-
chideeën is bestemd voor de 
export, met name naar Rus-
land, Oekraïne, Polen en ook 
wel naar Zuid-Europa. “Daar 
zijn ze dol op de gekste kleu-
ren, maar we doen hier niet 
aan verven. Het draait om ver-

edelen”, vertelt Joost bij een 
felroze soort die Babylon heet. 
De donkerpaarse Sion valt ook 
op en de gele Alassio blijkt juist 
met Pasen heel populair. Ze 
zijn hier dus nu al bezig met 
Pasen 2019. Een paar mede-
werkers zijn constant aan het 
verspenen. Zo’n 60 procent 
wordt uit het lab gehaald en 
heeft dan nog anderhalf jaar 
nodig om tot volle wasdom te 

komen. Pootbare exemplaren 
slechts een jaar. Het toedienen 
van water is een secure klus. 
Een kwestie van niet te wei-
nig en vooral niet te veel, want 
dan ontstaan er schimmels. Er 
zijn bij Phalaenova ook men-
sen bezig met testsoorten. Het 
is hier vooral een kwestie van 
lange adem. De planten ko-

men voornamelijk uit Euro-
pa, maar voor de veredeling is 
men toch vooral op soorten uit 
Taiwan en China aangewezen.

Transport
Het hele transport binnen het 
bedrijf loopt via een rolcontai-
nersysteem en de daglengte 

van 16 uur wordt eveneens au-
tomatisch geregeld. De tempe-
ratuur loopt in de verschillende 
delen van het enorme kassen-
complex uiteen. Bij de takin-
ductie 19 graden, maar elders 
26 of zelfs 29 graden. Het voch-
tigheidspercentage is binnen 
75. Er komt dus heel veel kijken 
bij deze teelt die het hele jaar 

doorgaat. De verkoop gaat he-
lemaal via de veiling. Een deel 
wordt rechtstreeks verkocht, 
een ander deel via de klok. Eén 
van de twee participanten van 
het bedrijf doet de verkoop, de 
andere de planning. De Van 
Adrichems vinden het ook leuk 
wat meer bekendheid in de re-
gio te krijgen.

Steeds op zoek naar nieuwe kleuren
Orchideeënkwekerij Phalaenova

Jolanda en Joost van Adrichem stonden recent ook met hun stand van Phalaenova op de Bos & Burchtfair in Oostvoorne. FOTO: Klaas Schipper

Klaas Schipper

‘UITDAGEND OM 
NIEUWE SOORTEN 
EN KLEUREN TE 
CREËREN’
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Wethouder Jorriena de Jongh maakte het hekwerk met prikkeldraad los langs het toekomstige ruiterpad als 
symbolische start voor de aanleg van de 11 km lange route. FOTO: gemeente Westvoorne

De aanleg van het ruiterpad bij het Oostvoornse Meer is on-
langs van start gegaan. Wethouder Jorriena de Jongh maakte 
het hekwerk met prikkeldraad los langs het toekomstige rui-
terpad als symbolische start voor de aanleg van de 11 km lan-
ge route.

OOSTVOORNE - Paarden en 
prikkeldraad gaan niet goed 
samen, vandaar dat Jorrie-
na de Jongh een start maak-
te met het weghalen van het 
hekwerk.
De aftrap hiervan vond plaats 
tijdens de doe-dag van stich-
ting Ruiter- en Menroutes 

Westvoorne, initiatiefnemers 
van de route en onderdeel van 
‘Samen Doen’. Onder dit mot-
to betrekt de gemeente West-
voorne inwoners bij het beleid 
en moedigt hen aan ook zelf 
initiatief te nemen.
Daarbij is de boodschap: het is 
aan de initiatiefnemers om zelf 

aan de slag te gaan om tot een 
succes te komen.
Samen met ruim 20 vrijwil-
ligers heeft de stichting Rui-
ter- en Menroutes 400 meter 
prikkeldraad en palen langs 
het einde van de boulevard in 
Oostvoorne tot aan de Leiding-
straat van het Havenbedrijf 
verwijderd.
Het projectplan voor het ruiter-
pad rondom het Oostvoornse 
Meer is eind vorig jaar opgele-
verd. Info: www.ruiterpaden-
westvoorne.nl.

Start aanleg ruiterpad 
bij Oostvoornse Meer  

Samen trainen, samen eten, samen slapen, samen opruimen, samen een feestje bouwen, leren om op een 
juiste manier respectvol om te gaan met elkaar tijdens het kamp.

Karatevereniging Mu-Chin organiseerde voor de zestiende 
keer een minikamp in het Samuel Naardenhuis in Oostvoor-
ne. Ook leerlingen van sportcentrum Kooistee uit Hellevoet-
sluis deden dit jaar mee.

OOSTVOORNE - Een prachtig 
moment voor de jonge deel-
nemers naast de karatesport 
ook andere onderwerpen met 
elkaar te delen. Samen trainen, 
samen eten, samen slapen, 
samen opruimen, samen een 
feestje bouwen, leren om op 
een juiste manier respectvol 
om te gaan met elkaar. En niet 

te veel kletsen, maar laten zien 
wat je waard bent.

Zelfvertrouwen
Kortom, veel leren van het 
Kyokushin jeugdkarate met 
technieken leren, kata vormen 
leren, lopen in een aantal ver-
schillende standen, verdedi-
ging technieken leren, leren 

materialen breken. Wanneer 
er veel trainingsuren zijn ge-
maakt, kan een techniek met 
een vuist of voet worden ge-
test door deze uit te voeren 
op, deze keer, gasbeton blok-
ken. Het zelfvertrouwen om 
oefeningen goed uit te voeren, 
neemt door het toepassen van 
deze technieken toe.
Het kamp was mede mogelijk 
door de sponsoring van een 
tweetal plaatselijke winkeliers. 
Voor meer informatie over de 
vereniging: 06-54213034.

Karatekamp Mu-Chin voor 
zestiende keer weer succes
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Via de hectiek van het Rotterdamse havengebied naar 
de rust van de Biesbosch

Vaart u mee?

Sta oog in oog met de hectiek van het imposante 
Rotterdamse havengebied. Ontdek waarom vesting-
stad Dordrecht ook wel een ‘verborgen parel’ wordt 
genoemd. Geniet van de stilte en natuurpracht die 
‘Nationaal Park De Biesbosch’ u biedt. …En dat al-
lemaal vanaf het water!                                 

Nederland en water zijn natuurlijk onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het water loopt als een rode draad 
door het verleden, heden en (ongetwijfeld ook) de toe-
komst van dit land. Nu de zon weer stralend aan de 
hemel staat, het kwik naar ongekende hoogten stijgt en 
de vakantie is begonnen of op het punt van aanbreken 
staat, zullen velen het water weer op gaan zoeken. Is 
ultiem genieten op het water wat u zoekt? Dan heeft de 
Zilvermeeuw het antwoord! 

Natuurpracht

De Zilvermeeuw in Drimmelen verzorgt namelijk al 
meer dan een halve eeuw verrassende rondvaarten in 
het meest unieke natuurgebied van ons land: Nation-
aal Park De Biesbosch. In samenwerking met uw krant 
heeft dit rondvaartbedrijf voor deze zomer opnieuw een 
unieke dagtocht samengesteld. Een tocht die u van de 
drukte naar de rust brengt, kennis laat maken met de 
natuurpracht die ons land rijk is en waar u bovendien 
culinair verwend wordt.                             

Beroemdste Biesboschbewoner                

Om 10.45 uur wordt u in hartje Rotterdam, bij de 
Plantagelaan (oude watertoren, S-bocht) aan boord 
verwelkomd. Een kwartiertje later gooien we de tros-
sen los en kiezen het ruime sop. We zien allereerst het 
grootste haven- en industriecomplex van Europa aan 
ons voorbij trekken. De haven van Rotterdam slaapt 
nooit. Iedere dag opnieuw worden hier de handen met 
daadkracht uit de mouwen gestoken. Even later pas-
seren we Dordrecht; de stad die cultuur en geschieden-
is ademt. Via het Hollands Diep varen we vervolgens 
De Biesbosch in. Dit nationaal park staat al sinds jaar 
en dag synoniem voor natuurbeleving in optima forma. 
Als u goed om zich heen kijkt, ziet u misschien zelfs de 
beroemdste Biesboschbewoner – de bever – nog wel. 

Scheepslunch 

Om 16.00 uur arriveren we in Drimmelen, waar een luxe 
touringcar u weer terug naar het opstappunt brengt. 
Uiteraard ontbreekt het u onderweg aan niets. U wordt 
culinair volledig in de watten gelegd. Zo staan koffie, 
thee en gebak voor u klaar als we onze tocht starten. 
Omstreeks 12.30 uur wordt vervolgens een heerlijke 
scheepslunch geserveerd, met verschillende brood-
soorten, koud en warm beleg. En dat alles tegen een 
gereduceerd tarief van € 45,00. Vaart u mee? 

Aanbieding van € 53,85 p.p. 
voor € 45,00 p.p. 
Data: 20 juli, 27 juli, 3 augustus, 
10 augustus en 17 augustus

Reserveren:
www.zilvermeeuw.nl/naardebiesbosch
of telefonisch via 0162 682609
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Donderdag
19 juli
19.30 uur TREFPUNTAVOND 
Het bestuur van de Duinhuis-
jes verzorgt het voorprogram-
ma. Om 19.30 uur zullen 
vrijwilligers van het museum 
een korte inleiding verzorgen. 
Bram van der Waal komt een 
stukje muziek spelen, Opoe 
Jaantje is aanwezig en een er 
is een film te zien over ‘De 
Duinhuisjes’. Dit alles als 
voorbereiding op een reisje, 

volgend voorjaar, met 
geïnteresseerden naar het 
museum. De inleiding zal 
ongeveer 30 minuten duren, 
daarna pauze. Om 20.30 uur 
begint het optreden van 
Muziek in Huis. Het program-
ma duurt een uur. Toegang is 

gratis, consumpties voor 
eigen rekening.
 

Zaterdag
21 juli
11.00 uur CREAMARKT 
Openluchtmuseum De 
Duinhuisjes organiseert weer 
de jaarlijkse Creamarkt. Er zijn 
stands met sierraden, 
plantenbakken van pal-
lethout, haken en breien, 
quilten, spinnen, eigenge-
maakte kaarten en zeepjes, 
mozaïek-voorwerpen, quilt 
en aquarellen. Er zijn ook 
weer alpaca’s te bewonderen. 
Van deze wol zijn producten 
te koop. De kinderen kunnen 
zich weer laten schminken. 
De toegang is deze dag gratis. 
Het openluchtmuseum ligt 
aan de Duinstraat 18 in 
Rockanje. 
16.00 uur INLOOPCONCERT 
In de Bedevaartkerk aan de 
Rik in Brielle wordt het 
inloopconcert gegeven door 
Jan Hendrik van der Kamp, 
orgel en Daniëlla Ferdinand, 
cello met muziek van Bach, 
Fauré,Mendelssohn en Corelli. 
Toegang: uw gift. De 
concerten worden georgani-
seerd door de Culturele 
Commissie Sint-Catharijne, 

Brielle. Informatie: www.
catharijnekerk.nl.
 

Zondag
22 juli
14.00 UUR SCHATGRAVEN 
Stichting sportieve evene-
menten organiseert dit jaar 
traditioneel weer schatgraven 
voor de kinderen in West-
voorne tot 12 jaar. Bij het 
Oostvoornse Meer, tegenover 

paviljoen de Duinrand in 
Oostvoorne, kunnen zij naar 
mooie prijzen graven. 
Deelname is gratis en 
aanmelden is niet nodig. Als 
je zin hebt, doe je mee!
 

Maandag
23 juli
20.15 uur ZOMERORGELCON-
CERT Sander van den Houten 
uit Den Haag verzorgt in de 

Catharijnekerk in Brielle het 
zomerorgelconcert met 
muziek van Bruhns, Bach, 
Mendelssohn en Liszt. De 
toegang bedraagt 8 euro, met 
vriendenpas 7 euro en 
kinderen tot 12 jaar gratis.
 

Dinsdag
24 juli
19.30 uur ZOMERFIT Zin om 
tijdens de zomervakantie te 

sporten? Dit kan bij O.D.I. 
tijdens ‘Zomerfit met O.D.I’. 
Kom gezellig meedoen, 
samen met een vriend of 
vriendin! Dinsdag 24 juli 
Kracht en Aerobics met 
Annelies, maandag 30 juli 
Yoga met Anja, dinsdag 7 
augustus Kracht en Aerobics 
met Annelies, maandag 13 
augustus Yoga met Anja en 
dinsdag 21 augustus Kracht en 
Aerobics met Annelies. Voor 
iedereen vanaf 12 jaar in 
gymzaal Odiaan in Tinte. 
Kosten: 3 euro per les. Contant 
gepast betalen aan de leiding. 
Info: www.odi-tinte.nl.
 

Woensdag
8 augustus
11.45 uur ZOMERKINDERDA-
GEN Bij het RTM-trammuse-
um kunnen kinderen op 8 en 
9 augustus op de Punt-west 
in Ouddorp terecht voor een 
mix van stoom en bellen-
blaas. Treinen en materieel 
van de RTM worden geshowd 
en er is een programma 
bomvol kinderactiviteiten, 
zoals meerijden met de grote 
en historische trams. Deze 
rijden vier keer: om 11.45, 
13.30, 14.30 en 15.30 uur. Info: 
www.rtm-ouddorp.nl.

Openluchtmuseum De Duinhuisjes houdt zaterdag weer de jaarlijkse Creamarkt. Er zijn stands met onder 
meer sierraden, plantenbakken van pallethout, haken en breien, quilten en spinnen.

Bij het Oostvoornse Meer kan bij 
paviljoen de Duinrand zondag 
gratis  worden schat gegraven.

Agenda

Tijdens een voetbalwedstrijd afgelopen weekend rende Karin de Bruin uit Hellevoetsluis 
de polder in en schoot dit prachtige plaatje. “Op de Dijkweg had ik een geweldig uitzicht!”, 
aldus Karin, die graag de natuur op de foto vastlegt. Heeft u ook een mooi plaatje 
geschoten en wilt u dit met ons en de lezers delen? Stuur dan uw foto met een korte 
toelichting (maximaal tien regels) naar redactie.hb@persgroep.nl. Insturen via de website 
kan ook, dan komt uw bericht wellicht zowel online als in de papieren krant.

Ingestuurd: uniek 
vergezicht over polder

Tweelingen
Uw omgeving is zeer over u te spre-
ken. Op een enkele zuurpruim na, 

maar die kunt u het beste zoveel moge-
lijk negeren. De zon in het water kunnen 
zien schijnen is niet iedereen gegeven.

Boogschutter
De zomer zal wel een handje helpen 
maar uw negativiteit lijkt te vervagen. 

Laat dit gebeuren en schenk er niet teveel 
aandacht aan. Soms gaat het leven nu 
eenmaal zoals het gaat. Wat u ook doet.

Maagd
Het begint u aardig te lukken uw niet 
altijd handige overmoedigheid een 

beetje in te dammen. Dat geeft op korte 
termijn misschien niet alles wat u wenst 
maar wat wel bereikt wordt is blijvend.

Vissen
Leg alle moeilijke keuze maar eens 
even terzijde. Keulen en Aken zijn 

ook niet op een dag gebouwd. Soms is 
het beter even afstand te nemen van de 
beslommeringen van het dagelijks leven.

Stier
Uw zorgen lijken beduidend minder 
te worden nu u eenmaal een grote 

knoop heeft doorgehakt. Laat daarom 
andere beslissingen tijdelijk liggen en ge-
niet even van de vooruitgang in uw het 

Schorpioen
Begint u al bij te komen van de afge-
lopen tegenslag? Kijk dan weer eens 

vooruit en maak nieuwe plannen. Laat in 
eerste instantie uw fantasie de vrije loop. 
Bijsturen kan in een later stadium wel.

Leeuw
Sommige leeuwen kijken eerst lang-
durig de kat uit de boom voor ze be-

langrijke beslissingen nemen. Daar is 
niets mis mee maar af en toe uit de band 
springen maakt het leven wel feestelijker.

Waterman
Probeer eens een nieuwe aanpak in 
uw contact met anderen. De wereld 

vergaat echt niet als u duidelijk uw me-
ning laat horen.Wie daar niet tegen kan 
moet maar even uit de buurt blijven.

Ram
U heeft een hekel aan oppervlakkig-
heid. Dat is op zich een bewonde-

renswaardige kwaliteit maar niet alles 
hoeft tot op het bot geanalyseerd. Neem 
het leven af en toe luchtig!

Weegschaal
Mogelijk ziet u een nieuwe romance 
in het verschiet. Zelfs dit sterrenbeeld 

is ‘s zomers soms impulsief. Toch is het 
verstandig om een zomerliefde niet ál te 
serieus te nemen.

Kreeft
Vrijwel niemand kan zonder erken-
ning, ook de kreeft niet! Realiseer u 

dat dit in de eerste plaats uw eigen ver-
dienste is en loon naar werken. Geniet er-
van en blijf op het ingeslagen pad.

Steenbok
Een nieuwe - misschien tijdelijke - 
omgeving heeft een verkwikkende 

invloed op u. Kinderlijke argeloosheid is 
altijd te verkiezen boven volwassen cy-
nisme. Laat u vooral verrassen.
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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

Aankondiging?
plaats een rubriek in uw krant

rubrieken@persgroep.nl

Huis & Tuin?
adverteren onder een rubriek

rubrieken@persgroep.nl

Personeel nodig?
rubrieken@persgroep.nl

Onroerend Goed

Te Huur Aangeboden

Vacatures & Personeel

Personeel Gevraagd

Personeel Aangeboden

Huis & Tuin

Tuin

Overig

Feestdagen &
Evenementen

Braderiën & Markten

Auto & Vervoer

Te Koop Gevraagd

Caravans, Campers &
Vouwwagens

Zakelijk &
Financieel

Belasting

Contact

Bemiddeling

Dating

Privé & Erotiek

Escort

Massages

Clubs
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SPORT

BRIELLE - Atletiek is een 
sport die je op alle leeftijden 
kan beoefenen. Dat bewijzen 
het jongste lid en het oud-
ste lid van Voorne Atletiek. 
Miny Kop (83) rent nog elke 
woensdag en vrijdagochtend 
met haar groep in de bossen 
en duinen van Oostvoorne. 
Ze is al lid sinds Voorne At-
letiek werd opgericht. Weke-
lijks rent ze zo’n 15 kilometer. 
Ook tennist en wandelt ze 
regelmatig.
Miny kwam bij Voorne At-
letiek om fit te worden. “Elk 
jaar ging ik met mijn man, 

die inmiddels is overleden, 
langlaufen in Noorwegen”, 
vertelt ze. “Ik turnde wel, 
maar voor langlaufen was 
mijn conditie niet goed ge-
noeg. Toen ging ik bij Voorne 
Atletiek hardlopen.”
Langzamerhand begint Miny 
aan stoppen te denken. “Het 
wordt zwaar. Je bent 83, dat 
ga je toch merken. Mijn lijf 
doet niet meer precies wat 
ik wil.” Miny is nu de lang-
zaamste, maar de trainer laat 
iedereen in zijn waarde. “Ik 
ga door zolang als ik denk dat 
het gaat.”

Sara Hoftijzer (7) vindt het 
leukst aan atletiek dat je 
veel kunt rennen en sprin-
gen. “Ik vind ver springen het 
leukst”, vertelt ze. “Ik had een 
paar lessen uitgeprobeerd 
en toen wilde ik wel verder.” 
Sara had onlangs haar eerste 
wedstrijd, estafettes op de 
baan van Voorne Atletiek op 
het Geuzenpark. “Ik vond het 
spannend. Van tevoren was 
ik zenuwachtig. Toen zei ik 
tegen mijn moeder dat ik niet 
wilde. Maar toen ik meedeed 
vond ik het leuk. Mijn groepje 
is derde geworden.”

Atletiek is voor jong én oud 

Jong en oud vieren zondag 9 september het 25-jarig jubileum van Voorne Atletiek. Miny en Sara zijn er 
bij. Zie www.voorneatletiek.com.

BRIELLE - Bob IJzelenberg (16) heeft voor de tweede keer het JIM Exclusive Catering 
Toernooi op E’68 gewonnen. Hij won van Gertjan Boot 4-6 / 6-4 / 6-3 in het heren dubbel 
poel A. Het was een zeer druk bezocht toernooi, waar ook het jeugdlid Willemijn van 
Oranje in de finale stond. Zij verloor van haar Arubaanse tegenstandster. Het toernooi is in 
vijf dagen gehouden en is op de finaledag afgesloten met een feestavond. Dankzij het 
prachtige weer kijkt de vereniging terug op een fantastisch toernooi. FOTO: Henk Mol

Bob IJzelenberg wederom 
winnaar tennistoernooi

Peter Houtman is al jaren de vaste stadionspeaker van Feyen-
oord. De oud-spits van de club maakte dus ook veel Open Da-
gen mee. Komende donderdag weer, in ongetwijfeld weer 
een bomvolle Kuip. “Tja, vanaf 1998 alweer joh”, zegt de in 
Hoogvliet opgegroeide Houtman. “Dat was mijn eerste Open 
Dag als stadionspeaker. Twintig jaar zeg. En nog steeds vind 
ik het een prachtig feest.”

ROTTERDAM - Veel mensen 
kijken uit naar de Open Dag, 
toch een beetje de echte start 
van het nieuwe seizoen. Met 
hoopvol gestemde supporters 
op de tribunes. De ploeg van 
trainer Giovanni van Bron-
ckhorst is al enkele weken in 
voorbereiding, de selectie ver-
bleef vorige week in Zwitser-
land voor een trainingskamp. 
Twee keer oefenden de Rot-
terdammers. Van Young Boys 
werd verloren met 3-0, FC 
Basel werd wel op een ver-
rassend hoge nederlaag ge-
trakteerd (5-0). Yassin Ayoub 
en de onlangs gecontracteer-
de Colombiaan Luis Sinisterra 
komen uit de helikopter, die 
ieder jaar als slotstuk op de 
middenstip van de Kuip landt. 
Toch zullen veel ogen gericht 
zijn op Robin van Persie, die 
ondanks twijfels besloot om 
er nog een jaar aan vast te 
plakken bij de bekerwinnaar. 
“Een goede zaak”, vindt Hout-

man. “Voor de uitstraling van 
de club, kijk bijvoorbeeld eens 
hoeveel shirtjes er verkocht 
worden met Van Persie op de 
rug, én omdat hij nog steeds 
van meerwaarde is. Dat heeft 
hij vorig seizoen wel weer be-
wezen.” Houtman geniet ieder 
jaar van de Open Dag. “Ook 

omdat je mensen ziet die niet 
wekelijks in de Kuip komen. 
Niet direct de seizoenkaar-
thouders, de fans die er altijd 
zijn bij thuiswedstrijden. Fey-
enoord-supporters komen uit 
het hele land, met hun kin-
deren. Je ziet veel kinderen. 
Iedereen is natuurlijk gewoon 
welkom. Vaak zijn die kinde-
ren helemaal verkocht als ze 
dit hebben meegemaakt. Het 

gaat van vader op zoon, of 
dochter. En de Open Dag wordt 
zo massaal bezocht, ieder jaar 
weer. Die hele Kuip zit vol, met 
vijftigduizend mensen. Met 
als hoogtepunt de presentatie 
van de spelers, maar ook veel 
randactiviteiten in en rondom 
het stadion, met name voor 
de jeugdige supporters.” Voor 

Houtman is de Open Dag van 
Feyenoord allesbehalve een 
routineklusje geworden in de 
loop der jaren. “Nee joh, dat 
vergt de nodige voorberei-
ding hoor. We nemen een heel 
draaiboek door, doen zelfs een 
try-out de dag voor de Open 
Dag. Daar gaat veel tijd in zit-
ten. Maar ja, het is voor het 

goede doel hè, die supporters 
een mooie dag bezorgen. Dat is 
het belangrijkste.” Op donder-
dag 19 juli vindt de Open Dag 
plaats, de dag waarop de club 
precies 110 jaar bestaat. Twee 
dagen later, op zaterdag 21 juli, 
oefent Feyenoord in het Sükrü 
Saracoglustadion in Istanbul 
tegen Fenerbahçe. Bij die club 

is sinds deze zomer Philip Cocu 
de trainer. Van Persie heeft 
een verleden bij de Turken. 
De routinier van Feyenoord 
speelde, voor hij begin dit jaar 
terugkeerde in Rotterdam bij 
Fenerbahçe. Ook de oud-Fey-
enoorders Dirk Kuyt en Pier-
re van Hooijdonk hebben een 
verleden bij Fenerbahçe.

Houtman: ‘Open Dag prachtig feestje’
Feyenoord presenteert selectie

De helikoptervlucht op de middenstip van de Kuip is altijd een hoogtepunt tijdens de Open Dag (foto: John de Pater)

door Cris Rolandus

‘GOEDE ZAAK DAT 
ROBIN VAN PERSIE 
EEN JAAR 
DOORGAAT’




