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Sidderen met slangen op Tintefeest
TINTE - De 29e editie van het Zomerfeest dat Stichting
Tinte 400 afgelopen weekend onder het motto ‘local
heroes’ heeft gehouden, was weer een zonovergoten
succes. Zoals elk jaar kwamen van heinde en ver
bezoekers naar het feest in het kleine dorpje, dat
inmiddels haar naam met het feest heeft gevestigd. De
drie podia en het feestterrein vol activiteiten aan de
Lodderlandsedijk gaven de feestgangers volop plezier.
Vrijdag klonken soul- en funkmuziek. Ook de jeugd kwam
aan zijn trekken, onder meer met een reptielenshow. Een
reuzedikke slang zorgde wel even voor een spannend
momentje ... FOTO: John Biert

Blij met ruim 93 procent geslaagden

Tekenen

BRIELLE - Het was een sfeervolle bijeenkomst in het
BREStheater tijdens de diploma-uitreiking van de geslaagde examenkandidaten van
PENTA college CSG Bahûrim:
55 van de 59 leerlingen behaalden uiteindelijk het felbegeerde diploma. In zijn
toespraak gaf de directeur aan

ZWARTEWAAL - Neem uw
eigen schetsboek, potloden,
verfspuiten en stoeltje mee
en kom tekenen rondom het
pittoreske haventje van Zwartewaal. De organisatie is in
handen van Kunstkring Voorne. Om 10.30 uur start deze
activiteit in de Galerie van de
Kunstkring aan de haven in
Zwartewaal. Alle resultaten
komen na zaterdag 14 juli, tegelijk met de datum van de
Sketchcrawl, in een digitaal
album te staan. Iedereen is
van harte welkom. Voor koffie/thee en fris wordt gezorgd.
Deelname is gratis.

Summerschool

Rijbewijskeuring senioren

BRIELLE - Summerschool is
een educatief en laagdrempelig programma tijdens de
zomervakantie voor kinderen
in de basisschoolleeftijd. Van
workshop Kunstgeschiedenis
tot Franse Les en van workshop programmeren tot het
bakken van koekjes. In de zomervakantie kunnen kinderen van maandag t/m vrijdag
terecht in één van de Bibliotheken voor een activiteit. De
kosten per Summerschoolactiviteit bedragen €3,50 per persoon. Het start om 9:30 uur en
duurt tot 11:30 uur. Meer info:
www.leerenbeleef.nl/jeugd.

BRIELLE - Senioren, chauffeurs
met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen
hiervoor op 27 augustus terecht op het spreekuur in Brielle bij de Catharina Stichting
Welzijn Ouderen, Rozemarijnstraat 42 en tevens op 20 juli in
Rozenburg in Huis van de Wijk
Het Veerhuis, Blankenburg
5. Voor senioren kost de keuring € 40,- en voor chauffeurs
tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E
is dat € 60,-. Voor informatie
en een afspraak belt u tijdens
kantooruren naar het landelij-

ke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088-2323300. Zelf een datum
inplannen kan natuurlijk ook
via www.regelzorg.nl. Geadviseerd wordt om ten minste
vier maanden voor het verlopen van de geldigheid van
het rijbewijs een afspraak te
maken voor een keuring. De
wachttijd kan soms erg lang
zijn en zo loopt u geen risico.
Veel gemeenten verstrekken
geen keuringsformulier meer
en verwijzen naar het CBR. De
gezondheidsverklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost € 41,-.

tevreden te zijn met de resultaten en wenste hij hen succes
bij hun vervolgstudies. Jasmijn
Tol ontving een diploma met
de vermelding ‘Cum Laude’. Zij

behaalde vier achten en vier
negens op haar eindlijst. Bovendien scoorde Jasmijn een
10 voor het centraal eindexamen wiskunde.
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Op zoek naar een leuke
bijbaan?
Word bezorger!

De leukste nieuwtjes en
verhalen uit jouw stad
indebuurt.nl

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).

Interesse?
Meld je dan aan op:

krantjecontantje.nl
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Discussie over metro tot in Westvoorne
De meningen zijn erg verdeeld
Martin van Gurp

Dat Voorne-Putten slecht te bereiken is, zullen weinig eilanders ontkennen. Als het om de oplossing gaat van dit probleem, dan zijn de meningen erg verdeeld. Een nieuw idee
liet aan de reacties al snel zien dat er nog veel water richting
de zee zal gaan, eer er een gemeenschappelijk standpunt kan
worden ingenomen over de ontsluiting van Voorne-Putten.
VOORNE - Tim Sekac uit Amsterdam studeerde logistiek
en heeft een warm hart voor
duurzaamheid. In den lande
kijkt hij letterlijk rond naar mogelijkheden het openbaar vervoer te verbeteren. Hij kwam
in contact met fractievoorzitter
Ben van Stijn van de Brielse
PvdA en stak zijn licht op op
Voorne-Putten.
Sneller
Het idee van Sekac is de metro vanuit Spijkenisse door te
trekken over Voorne-Putten.
“Als dat gerealiseerd kan worden, zal het minder druk worden op de A15 en zul je vanuit
Voorne-Putten sneller in Rotterdam kunnen zijn. De bus en
het overstappen naar de metro
zal dan tot het verleden behoren.” Hij denkt dat gebruikmaken van de oude route van
het treintje van de toenmalige
RTM een mogelijkheid biedt.
Ooit is daar een fietspad van
gemaakt. “Die mogelijke op-

lossing zal relatief goedkoop
zijn en is goed voor het milieu.”
Sympathiek
“Het is een sympathiek idee,”
zegt van Stijn. “De PvdA Brielle streeft naar beter en sneller
openbaar vervoer. Wie weet
is het doortrekken van de metro de beste oplossing. Maar

FILES VERDWIJNEN,
MAAR DE
CRIMINALITEIT
NEEMT TOE?
misschien zijn er ook wel alternatieven te bedenken.” Sekac heeft inmiddels al meer
dan duizend handtekeningen
verzameld van inwoners op
Voorne-Putten die achter zijn
ideeën staan.
Discussie
“Wij zijn van plan om in september een discussie-avond
te organiseren, waar naast

Tim Sekac vindt dat er nog een wereld te winnen is rond het openbaar vervoer. FOTO: Martin van Gurp

politieke partijen iedereen die
zich betrokken voelt bij dit onderwerp, welkom is,” zegt van
Stijn. Hij waardeert initiatieven
zoals die van Sekac. Hij is erg
benieuwd naar wat vooral jongeren hierover te zeggen hebben. “Zij hebben de toekomst
en naar hen moeten we vooral
luisteren.” Sekac hoort het aan

Vlinders in de duinen

EEN KNALORANJE VLINDER MET EEN
TEKENING VAN ZWARTE STIPPEN
Als groot liefhebber werd het half uurtje dat ik in de planning
had om de ingezaaide stukken te bezoeken, al snel flink langer. Ik
kon daar maar liefst twaalf vlindersoorten bewonderen. Dit betrof onder meer soorten die we allemaal wel kennen, zoals de
atalanta en de dagpauwoog. Maar ook trof ik twee soorten dikkopjes aan welke ik daar niet direct verwacht had. Maar de meest
onverwachte en de mooiste die ik zag, zal ik er even uitlichten. Dit

genoegen was niet wederzijds,
want deze vlinder ging er na
twee seconden al gelijk weer
als een speer vandoor.
De soort die ik zag, is een
knaloranje
vlinder
met
een tekening van zwarte stippen. Hij heet de kleine
parelmoervlinder.
Deze vlinder is redelijk zeldzaam en heeft een sterke
voorkeur voor zandgronden.
Daarom is het niet heel vreemd
dat deze soort vooral in duingebieden leeft. Deze soort is
te zien van april tot oktober
en bijzonder genoeg zijn dit in
deze periode drie generaties.
In onze omgeving komen ongeveer 25 soorten voor en
daarvan zag ik al bijna de helft
op onze ingezaaide percelen.
Erg mooi resultaat en ook erg
leuk dat dit zo succesvol is voor
vele andere insecten.

Zomer-orgelconcert in Brielle
BRIELLE - Op maandag 16 juli,
aanvang 20.15 uur, zal in de
Catharijnekerk in Brielle het
zomerorgelconcert worden gegeven door Susanna Veerman
uit Amsterdam. Zij zal een programma brengen met muziek
van Bach, Franck, Vierne, Rimsky-Korsakov, Bélier, Schumann

en Andriessen. De toegang bedraagt 8 euro, met vriendenpas 7 euro en kinderen tot 12
jaar hebben gratis toegang.
Na afloop is er gelegenheid
tot napraten onder het genot
van koffie of thee, aangeboden
door de Culturele Commissie
Sint-Catharijne. Op zaterdag

waren soms heel negatief. Dat
er naast applaus in september
ook boe-geroep zal zijn over
zijn ideeën, is geen gewaagde
voorspelling.
Asfalt
“Hoe dan ook: we moeten met
z’n allen iets gaan doen aan de
steeds maar groter worden-

de onbereikbaarheid van het
eiland”, zegt Ben van Stijn tot
slot. “We kunnen niet op onze
handen blijven zitten en helemaal niks doen.” De discussie
over openbaar vervoer wordt
in september verder gevoerd.
Meer asfalt lijkt in elk geval
voor niemand een goed alternatief te zijn.

Peuters naar opvang

COLUMN BOSWACHTER

Eerder schreef ik al over de zorgelijke en
enorme afname van de bijen en andere
insecten in Nederland. Het Zuid-Hollands Landschap gaat hier wat aan
doen en we zijn druk bezig de actie ‘Red
de bij!’ Als eerste stap om bijen te redden, hebben we in verschillende gebieden
een aantal delen ingezaaid met bloemenzaad. Deze staan nu allemaal vol in bloei en het is hier erg druk
met heel veel insecten. De actie is natuurlijk gericht op de bijen,
maar alle insecten profiteren hiervan. Zo vloog een aantal grote
keizerlibellen driftig jagend over deze stukken. Maar ook maken
vlindersoorten dankbaar gebruik van deze plekken. Met de ontvangen steun helpen we dus eigenlijk alle insecten!

en glimlacht. Tegenstanders
van de metro naar Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne
zijn bang dat met de eventuele komst van de metro, ook
de criminaliteit het eiland verder op komt. Zij wijzen daarbij
naar Spijkenisse. De opmerkingen die Sekac van tegenstanders op internet kreeg,

14 juli, aanvang 16.00 uur, zal
eveneens in de Catharijnekerk
het inloopconcert worden gegeven door Leendert Verduijn
op orgel en Gerlinde Neele op
blokfluit met muziek van Telemann, Sweelinck, Franck en
Liszt. Toegang: uw gift. Meer
info: www.catharijnekerk.nl.

HELLEVOETSLUIS - De gemeente Hellevoetsluis vindt
peuteropvang belangrijk voor
ieder kind, omdat het een
goede start op de basisschool
geeft. Daarom maakt de gemeente het voor alle Hellevoetse peuters mogelijk twee
dagdelen in de week naar de
peuteropvang te gaan. Ook
voor de kinderen van ouders
met een minimum inkomen of
van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
van de belastingdienst. Ouders
kunnen gebruik maken van de
regeling vanaf het moment dat
hun kind 2 jaar en 3 maanden
is, totdat hij of zij naar de ba-

sisschool gaat. Hellevoetsluis
heeft twee peuteropvang-organisaties: Smallsteps en de
Kinderkoepel. Ouders met een
inkomen tot 120 procent van de
bijstandsnorm kunnen kiezen
uit de locaties van deze organisaties. Let op: het aanmelden
van een kind voor peuteropvang gaat via de gemeente, loket Werk Inkomen en Zorg of
kijk op www.hellevoetsluis.nl
voor de peuteropvanglocaties
en het aanmeldformulier. Ouders met een inkomen boven
120 procent van de bijstandsnorm kunnen hun kind aanmelden bij de Kinderkoepel
www.dekinderkoepel.nl.

Vrijwillig
HELLEVOETSLUIS - Voor
het onderhoud van de
oude kerk in Nieuw Helvoet is een enthousiaste
groep vrijwilligers in de
weer. Er is nog genoeg
werk. Daarom is de groep
op zoek naar een nieuwe
vrijwilliger die hen daarmee komt helpen. Kijk op
www.centrumvrijwilligerswerk.nl/hellevoetsluis
of op www.fijnjetezien.nl.
De koffie staat al klaar.

COLOFON
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
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knop Schrijf Mee.
Bied je agendabericht aan via
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gedrukte als digitale uitgaven van de Persgroep.
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Met de wielen door de hele vette klei
Tractorpulling meer dan gas geven
Martin van Gurp

Tractorpulling is een sport waar de pk’s die uit een motor
worden getoverd, heel belangrijk zijn. Dat het meer is dan
met grof geweld een zo groot mogelijke afstand afleggen,
blijkt al snel als Lauri Klap en Bram de Pijper gaan vertellen.
VIERPOLDERS - “Ik ben nu al
zo’n 38 jaar aan de gang met
de tractor en het zal me nooit
meer loslaten,” begint de Pijper. De Pijper komt uit een
familiegaragebedrijf. De motoren, het ronken, de benzine- en olielucht, het sleutelen;
alles is hem met de paplepel
in gegoten. Voor Klap was dat
anders. Min of meer toevallig
kwam hij met het team ‘European maid’ uit Vierpolders in
contact. Vanaf dat eerste moment is hij er nooit meer weg
geweest. “Tractorpulling is
geweldig.”
Brandstoftoevoer
Bij tractorpulling is het de
kunst met de tractor een zo
lang mogelijke weg af te leggen op een baan van 110 meter.
Je zou wellicht denken dat het
elke keer een kwestie is van vol
gas geven en maar zien waar je
uit komt. Niets is echter minder waar. Zo kun je, afhankelijk
van het soort baan, het zwaartepunt van de tractor verplaatsen van voor naar achter of

andersom. “Maar er zijn nog
veel meer aspecten die een rol
spelen, zoals de brandstoftoevoer,” zegt de Pijper. Het team
gaat nu alweer met de derde
generatie tractor op pad. Door
aanpassingen levert de motor
zo’n 5.500 pk.
Finetuning
“De acceleratie van de nieuwe
‘European maid’ is zo groot dat

OLIEDAMPEN,
SLEUTELEN EN
OPVOEREN
hij elke sportwagen makkelijk de baas is”, zegt Klap trots.
Uiteraard gaat er geen diesel
in, maar methanol. Dat is een
gevaarlijk licht ontvlambaar
goedje, maar prima voor de
tractorpulling. Nu zijn ze bezig
met de finetuning.
“Dat is een proces van maanden,” zegt de Pijper. Dit jaar
doet het team ‘European maid’

Bram de Pijper zit op de bok met Lauri Klap naast de 'European maid'. FOTO: Martin van Gurp

niet mee aan internationale
wedstrijden. “Er moet aan de
nieuwe tractor nog te veel gebeuren om ook internationaal
succes te hebben. Volgend
jaar willen we zover zijn om
dan weer internationaal voor
de ereprijzen te kunnen gaan
strijden.”

OP REIS
Er kunnen negen teamleden in de speciale vrachtwagen mee naar de wedstrijden. “Het totale team bestaat uit twaalf leden. Maar niet altijd is iedereen beschikbaar
door andere verplichtingen, bijvoorbeeld door het werk,” zegt de Pijper. Volgend jaar weer
naar Zweden voor een wedstrijd. Vrijdag snel in de auto, zaterdag de wedstrijd en zondag
weer naar huis om maandag weer te gaan werken. In 1978 was er nog eens een wedstrijd
in Tinte. De mannen vinden het jammer dat dat voorbij is.
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Dankbetuiging

- Drieluik -

De ‘drieluik’ is een combinatie
van de Kennisgeving, Dankbetuiging en In Memoriam.
Deze kunnen in dezelfde
herkenbare persoonlijke
stijl uitgevoerd worden.

Kennisgeving is meer
Dan een verDrietige
meDeDeling

Geef uw wensen aan via:
familieberichten
088-0139999
familieberichtenweekbladen@
persgroep.nl
www.familieberichtenonline.nl

COLOFON | Familieberichten
CONTACTGEGEVENS

MENSENLINQ.NL

E. familieberichtenweekbladen@persgroep.nl

De overlijdensberichten worden tevens op

T. 088- 013 99 99

mensenlinq.nl geplaatst.

I. U kunt ook zelf uw advertentie opmaken

Op mensenlinq.nl kunt u overlijdensberichten

of uploaden via familieberichtenonline.nl

opzoeken bekijken en een reactie plaatsen.
Per overledene is een online condoleance-

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

register beschikbaar.
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Lips positioneert Neerlands’ muziek
Het Nederlandse lied boven alles
Martin van Gurp

Hoewel Ricardo Lips niet in Brielle geboren is, woont hij daar
al bijna zijn hele leven. Als zanger van het Nederlandse levenslied timmert hij stevig aan de weg en doet zijn derde
single ‘Nog eentje dan’ het prima.
BRIELLE - “Ik kreeg muziek, en
vooral het Nederlandse lied,
met de paplepel ingegoten.
Mijn ouders hadden de radio
altijd aan staan en alle uren
klonken de Nederlandse liedjes
door de luidsprekers.” Of dat er
mee te maken heeft dat Lips
alles op alles zet om als zanger van het Nederlandse lied
te slagen, is moeilijk te zeggen.
Maar hij gaat er helemaal voor.
Als kind wilde hij al het podium op om te zingen. Tijdens
het gala waar de ‘Koos Alberts
awards’ werden uitgereikt,
mocht Lips optreden. Daar
zag en hoorde hij mannen als
Jannes en Tino Martin. “Zo
worden contacten gelegd en
komen uiteindelijk de boekingen binnen,” zegt hij lachend.
Accordeon
“Tot voor kort zong ik alleen
maar covers van andere Nederlandse zangers. Nu heb
ik ook eigen materiaal, zoals
‘Mijn stad’ en ‘Ik kan niet zonder jou’.” Daarmee ontwikkelt
Lips zijn eigen stijl. “Aan de

reacties van mensen merk ik
dat vrolijke zomerse liedjes het
goed doen.” Vaak met een accordeon als één van de begeleidende instrumenten, zingt
hij de pannen van het dak. Die
muziek spreekt de mensen aan
die hem volgen. In ‘Mijn stad’
bezingt hij niet Brielle, maar
daar is de clip wel opgenomen.
Zijn derde single is op youtube
al meer dan zesduizend keer
bekeken. Lips is er blij mee en

ONDERWEG NAAR
NOG MEER
BEKENDHEID
hoopt dat het aantal nog verder zal groeien. Youtube is tegenwoordig belangrijker dan
de verkoop van de single CD.
Optredens zijn ook belangrijk.
Hijskranen
Maar de concurrentie is moordend. Op dit moment werkt
Ricardo nog als technicus in

Ricardo Lips zoals hij op het hoesje van zijn laatste single CD staat afgebeeld. FOTO: Peter Hoofdman

de Rotterdamse haven, waar
hij zich vooral bezighoudt met
het onderhoud van hijskranen. Wie weet kan hij, net als
Lee Towers, ooit de haven en
de hijskranen vaarwel zeggen
en zich helemaal toeleggen op
het Nederlandse lied. Dat zou
in elk geval wel zijn wens zijn.

BEKENDHEID
Optredens in het land zijn de springplank naar nog meer bekendheid. En daar
werkt Ricardo nu hard aan. Dat hij daarvoor naar Groningen moet of een rit moet maken
naar Limburg, deert hem niet. Voor het slagen van zijn carrière heeft hij veel over, waarbij
hij veel hulp krijgt van zijn vader. Zijn liedjes zijn terug te horen op youtube. Zie ook
Facebook.com/ricardo.lips. Hij is verbonden aan boekingskantoor STORM music en
concepts RECORDS.
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Blok is met vlag en
wimpel vrijwilliger

ACTUEEL

Drukbezocht festival
op de Brielsche Aap

Martin van Gurp

BRIELLE - Onlangs werd op de
Brielsche aap, het ravelijn bij
de Jumbo, voor het eerst het
Bewust Voorne-Putten Festival gehouden. Ondanks dat
de Brielsche aap nog volop in
aanbouw is, werden de poorten deze dag toch geopend,
als locatie voor de vijfde editie van dit regionale festival.
Veel mensen maakten gebruik
van de mogelijkheid het eiland
te bekijken en kennis te maken met onder meer yoga en
meditatie.
Het festival werd geopend door
OXYGEN - HealingForMusic uit
Rozenburg. Bezoekers genoten
van klanken van instrumenten van over de hele wereld.

Wim Blok is een bekende inwoner van Vierpolders. De
meeste mensen zullen hem
vooral kennen als de man
van de vlaggetjes.
VIERPOLDERS - Nog niet zo
lang geleden ging Blok met de
VUT. Nu is hij met pensioen.
Maar het is al jaren geleden
dat hij begon met het maken
van vlaggetjes voor de Sportweek Vierpolders.
“En dat is begonnen toen ik aan
mijn handen ben geopereerd.
Na de eerste week mocht ik
gaan revalideren. Toen kwam
ik op het idee vlaggetjes te
gaan maken en die in slierten
te gaan ophangen in de straten
van Vierpolders.”
Saucijzenbroodje
Inmiddels is dat een uit de
hand gelopen hobby, waarbij dit jaar naar zijn schatting
zo’n acht kilometer vlaggetjes
zijn opgehangen. Blok doet dat
niet alleen. Dat zou, gezien het
gigantische werk dat het met
zich meebrengt, ook niet meer
kunnen. Zijn steun en toeverlaat zijn Robin Grootscholten

Ze verzorgden in een eigen
tent ieder uur een ‘klankbad’,
waarbij de nieuwsgierige bezoeker van het festival zichzelf
kon laten onderdompelen in
klank en trilling. Daarna kon
men over het hele eiland bij
meer dan dertig deelnemers
korte consulten en verschillende massages ondergaan.
Daarnaast waren er op twee
workshopvelden gratis workshops yoga, tai chi, meditatie,
pilates en buikdans. De initiatiefnemers van de Brielsche
aap zorgden voor drankjes, gezonde snacks en lekkere koffie.
Bezoekers kwamen massaal op
het festival af en genoten volop van de sfeer op het eiland.

Wim Blok in zijn schuur, waar duizenden vlaggetjes in kartonnen dozen klaarliggen om weer gebruikt te
gaan worden. FOTO: Martin van Gurp

en Krijn Nieuweland. Zij helpen vooral bij het ophangen
van de slierten en het er weer
afhalen. Dat is al een klus op
zich. Er wordt voor de Sportweek heel veel gedaan. Het
lijkt wel of iedereen betrokken
is bij alles wat gedaan moet
worden.
“Als ik niet uitkijk, dan heb ik
alleen al aan dat ophangen
meer dan twee dagen werk.
Want in veel straten waar ik

dan kom, willen de mensen
even een praatje met je maken, bieden ze een bakkie koffie aan en voor je het weet,
staat er een saucijzenbroodje
voor je neus.”
Betrokkenheid
Die wederzijdse betrokkenheid en interesse in elkaar is
precies wat Blok ervaart als
hij voor de Sportweek bezig

is. Alles bij elkaar is hij weken
in de weer om uiteindelijk de
slierten vlaggetjes weer te laten wapperen. “Ik kijk elk jaar
alles na, vervang als het nodig
is en voorzie op verzoek ook
nieuwe straten van vlaggetjes.” Zolang hij hulp krijgt van
Grootscholten en Nieuweland
is hij van plan om door te gaan.
“Bij de Sportweek zijn ze voorlopig niet van mij af,” besluit
hij lachend.

De opening werd verzorgd door OXYGEN - HealingForMusic uit
Rozenburg. Bezoekers genoten van klanken uit de hele wereld.

Ideeën voor afvalvrije school van
eerstejaars PENTA college Brielle

Het Brandaris schoolplein aan de Branding was omgetoverd tot een hele grote waterspeeltuin; van
buikschuifbaan tot stormbaan.

Geslaagd zomerfeest op
basisschool Het Brandaris
HELLEVOETSLUIS - Het Brandaris-schoolplein was onlangs
omgetoverd tot een grote waterspeeltuin. Van buikschuifbaan tot stormbaan en van
badjes met sponzen en waterballonnen tot badjes waarin de
kinderen lekker konden afkoelen. Daarnaast waren er ook
nog gewone spelletjes en konden de kinderen op het springkussen. En niet te vergeten:
clown Kim die de hele ochtend
voor de kinderen ballondiertjes
heeft staan maken. Om kwart

voor negen stond iedereen te
popelen om het schoolplein
op te mogen. Meer dan 175
kinderen kwamen de school
uitgerend en zochten hun favoriete plekje. Ook aan de inwendige mens was gedacht:
limonade, fruitspiesjes, patat
en ijs. Om het allemaal nog gezelliger te maken, was er een
heuse DJ aanwezig. Ondanks
de warmte waren er kinderen
die een dansje waagden. Nadat om twaalf uur het eindsignaal klonk gingen de kinderen

moe, maar voldaan weer terug naar de klas, waar iedereen zich weer kon omkleden.
Dankzij de vele ouders is het
een superdag geworden. De
Brandaris groep 5 t/m 8 van de
Plataanlaan hadden hun eigen
feestje. De hogere groepen reden op de fiets richting Aqua
Splash, terwijl de jongsten met
auto’s gebracht werden. Op
het strand konden de kinderen spelletjes doen en mocht
iedereen gebruikmaken van
Aqua Splash.

BRIELLE - Bijna 120 leerlingen van het PENTA college
CSG Bahûrim in Brielle hebben deelgenomen aan het
gastlesprogramma
over
zwerfafval en afvalvermindering van de Stichting Milieu Dichterbij. Vier groepjes
eerstejaars
presenteerden
hun ideeën om afval beter te
scheiden en (zwerf)afval op
school te verminderen aan
gastdocent Lily Venema, Richard Leentvaar, projectleider Omgekeerd Inzamelen
bij de gemeente Brielle, en
docenten.
Zwerfaval
Leerlingen van alle vier eerste
klassen vmbo-havo werkten
in teams enthousiast aan het
gastlesprogramma ‘Zwerfafval als uitglijder en de school
zonder afval!’ van de Stichting
Milieu Dichterbij (SMD). Lily
Venema, gastdocent van de
SMD, hielp hen tijdens de eerste les op weg. De eersteklassers kregen een maand de tijd
om de opdrachten over zwerfafval en het verminderen van
(zwerf)afval op hun school uit
te werken. Aardrijkskundedocent Thomas Doolaar begeleidde hen hierbij. De jongeren
vonden het een leuk en leerzaam project.
Gemiddeld 7,1
De laatste les was ingeruimd
voor de vier groepjes met de

Richard Leentvaar geeft eersteklassers vmbo-havo PENTA college
Brielle uitleg over Omgekeerd Inzamelen.

beste presentatie. Het bleek
dat deze leerlingen gedegen
onderzoek hadden verricht. Zo
was er becijferd dat het opruimen van zwerfafval jaarlijks
250 miljoen euro kost en mensen gemiddeld een 7,1 aan hun
omgeving geven. Verder ligt er
vooral veel zwerfafval op parkeerplaatsen en bij bankjes
in parken. De jongeren willen
dat snackbars en winkels worden verplicht het zwerfafval in
hun omgeving op te ruimen.
Ballonnen oplaten moet verboden worden, omdat dit veel
afval geeft en dieren in zo’n
ballonrestant kunnen stikken.
Mensen moeten zelf hun troep
in de bak doen of het mee naar
huis nemen. Maar vooral geen
rommel náást de afvalcontainers zetten. “Want dan gaan
meer mensen dat doen en

wordt het een troep op staat”,
aldus een groepje. Het groepje
dat zichzelf ‘Het Hulpje’ noemde, had thuis onderzoek gedaan. Een grote zus was vooral
degene die afval niet scheidde.
Afvalpreventie
Voor het verminderen van de
hoeveelheid afval op school
kwamen leerlingen met het
idee om zelf broodtrommels
en bekers mee te nemen. Enkele leerlingen hadden aan de
conciërge, docent Rick de Vree
en directeur Jelle Holwerda gevraagd wat de school zoal doet
aan afvalpreventie. De ondervraagden bleken al een cursus
over duurzaamheid te hebben gevolgd bij de Hogeschool
Rotterdam. Tevens willen ze
heel graag het afval op school
scheiden, vertelden ze.
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Interview

Frits van Driel staat in het zonnetje. Zijn vrijwilligerswerk doet hij liever in de schaduw. FOTO: Martin van Gurp

Van Driel is vrijwilliger uit duizenden
Martin van Gurp

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend
“Er worden nog wel eens mensen doorgestuurd die van de gemeente vrijwilligerswerk
moeten gaan doen, omdat ze een uitkering hebben. Ik weet inmiddels uit de praktijk dat
vrijwilligers die niet tot op het bot gemotiveerd zijn om het werk te doen, vroeger of later
afhaken. Vrijwilligerswerk is, als je er eenmaal aan begint, nu eenmaal niet vrijblijvend.
Ook als je als vrijwilliger afspraken maakt, dan moet je die nakomen. De mensen rekenen
vanaf het allereerste begin op je. Anders gezegd: het vrijwilligerswerk doe je er niet zo
maar even bij. Het schept verplichtingen.”

Fris van Driel is een vrijwilliger uit duizenden. Brielle is daar
blij mee en de instanties waar hij zich dagelijks voor inzet,
zijn dat net zozeer.
Waar stond je wiegje?
Ik ben geboren in Utrecht.
Dat was op 8 oktober 1957 in
de Tulpstraat. Dat zal weinig
Briellenaren iets zeggen. Maar
het was wel vlakbij het Wilhelminapark, waar de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog
hun Nederlandse hoofdkwartier hadden.
Hoe ben je in Brielle terecht
gekomen?
Wij woonden oorspronkelijk in Ouddorp. Wij vormden
een gezin met acht kinderen.
Mijn ouders gingen scheiden
en mijn moeder trok, met alle
kinderen in haar kielzog, naar
Brielle. Daar woon ik, met een
kleine onderbreking in ver-

band met mijn studie, nu alweer 52 jaar.
Ben je trots op Brielle?
Bij die vraag moet ik gelijk
denken aan hoe wij hier met
z’n allen met elkaar omgaan.
Tuurlijk zijn er ook in Brielle
wel problemen, maar die lossen we meestal wel op zonder
lang met elkaar te blijven bakkeleien. We hebben, ook in de
politiek, respect voor elkaar.
Wat zou er beter kunnen in
Brielle?
We hebben hartstikke mooie
en goede voorzieningen. Neem
nu het cultuurhuis en het medisch centrum. Het minpunt
daarbij is dat het voor oude-

ren of anderen die niet meer
zo goed ter been zijn, snel te
ver weg kan zijn. De buurttaxi
is vaak geen oplossing, omdat
die maar een beperkt aantal
haltes kent. Hier hadden ze beter over moeten nadenken.

Een oud familiekiekje met rechts Frits van Driel. Hier hurkt hij samen met zijn zusje -vlak voor het slapen
gaan- voor een leuke foto. FOTO: Familiearchief

ONOPVALLEND
AAN HET WERK,
PRETTIGER LEVEN
VOOR DE ANDER

ook nog eens twee dagen bij
de ‘Infirmerie’. Maar ik doe
bijvoorbeeld ook nog het nodige voor de ‘Duinhuisjes’ in
Rockanje.

Waar kennen de mensen je
van?
Mijn leven bestaat voor een
belangrijk deel uit vrijwilligerswerk. Zolang een betaalde
baan voor mij niet haalbaar is,
werk ik voor meer dan honderd procent als vrijwilliger. Zo
ben ik twee dagen per week
in de ‘Plantage’ te vinden en

Blijf er voldoende vrije tijd
over?
Ach, wat is voldoende vrije
tijd? Als het zo uitkomt, begeleid ik ook nog mensen die
voor een doktersbezoek naar
het ziekenhuis moeten. Ik probeer de donderdag meestal
helemaal vrij te houden voor
mezelf. Dat lukt maar een en-

kele keer. Maar dat vind ik helemaal niet erg.
Wat wil je nog zeggen?
Veel van wat het leven van
de bewoners in de Plantage

aangenamer maakt, moet van
vrijwilligers komen. De professionals hebben daar geen tijd
voor. Bijvoorbeeld een gezellig
potje koersbal zou niet kunnen
zonder vrijwilligers.

BRIELLE OF NIET
“Ik heb geen familie wonen in Brielle. De
meesten wonen rond of in Utrecht. Maar ik heb geen
plannen om uit Brielle te vertrekken. Ik heb hier helemaal
mijn draai gevonden. Misschien dat een betaalde baan
mij ooit hier nog eens weg zou lokken. Ik kan natuurlijk
niet in de toekomst kijken.”
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Interessante grafstenen op Maria Rust
Themaweek: Tussen Kunst en Kist
Klaas Schipper

Het thema van de vijfde Week van de Begraafplaats was dit
jaar ‘Tussen Kunst & Kist’. Ook op de oude begraafplaats Maria Rust in het centrum van Rockanje werd daar aandacht aan
besteed. Er werd zelfs een rondleiding verzorgd door Korrie
Korevaart van de ‘Werkgroep Maria Rust’, onderdeel van de
‘Historische Vereniging Westelijk Voorne’.
ROCKANJE - De in 1828 aangelegde begraafplaats wordt
door de Rockanjenaren steevast aangeduid als de oude
begraafplaats in tegenstelling
tot de nieuwe begraafplaats
in de duinen waarvoor pas in
1946 grond werd aangekocht.
Maar dankzij de inspanningen
van de ‘Werkgroep Maria Rust’
is de feitelijke naam langzamerhand toch ook een begrip
geworden.
Een oase van rust midden in
het dorp, goed voor een mooie
wandeling. Met interessante
grafstenen vol symbolen die
veelal duiden op vergankelijkheid. Op een derde deel van
de 370 grafstenen staan takken
afgebeeld. Maar lang niet allemaal dezelfde, zo wordt duidelijk als men op details wordt
gewezen.
Meerdere interpretaties
“Het is maar net wat je onder
kunst verstaat,” legt Korrie Korevaart uit, “het kan gaan om

kunstenaars die hier begraven liggen zoals Aart van den
Haspel die naast zijn werk als
huisschilder ook wat kunstzinnig bezig was. Of over een
kunststroming zoals de Nieuwe Zakelijkheid waarvan hier
wat monumentjes te zien zijn
dan wel over ambachtelijke of
kunstzinnige symbolen.

‘HET IS MAAR NET
WAT JE ONDER
KUNST VERSTAAT’
Bijbelteksten zijn literatuur en
de elf portretjes die we op stenen aantroffen, kan je ook wel
tot kunst rekenen.” Een zandloper met vleugels (vleermuis
en duif) staat symbool voor
goed en kwaad. Een kruisbloem met vier hogels, stammend uit de neogotiek van
Pierre Cuypers, is evenals andere uitingen een symbool van
vergankelijkheid.

Korrie Korevaart (rechts) geeft op Maria Rust graag uitleg over de interessante symbolen op de grafstenen. Foto: KLAAS SCHIPPER

Opknappen
Van notabele families als
Trouw, Vlielander Hein en
Goudswaard zijn prachtige
monumenten op Maria Rust te
bewonderen. Een werkgroep
houdt zich al jaren bezig met
het opknappen van de stenen
en monumenten. Wie met de
werkgroep in contact wil ko-

men, moet juist op dinsdag
een bezoekje aan de begraafplaats brengen want dan zijn
de vrijwilligers er aan het werk.
Zaadbol
De zaadbol van een papaver
verwijst naar de slaapgod Hypnos, zo horen de meer dan
geïnteresseerde deelnemers

aan de rondgang. Een eufemistische vorm van overleden
zijn. Een duif met olijftakje is
een bijzonder symbool dat teruggaat op het bijbelse verhaal
van Noach.
Beroepssymboliek, weergegeven door een helm, ontbreekt al evenmin. Korenaren,
een houder met vlam, de tekst

‘Zalig is het kinderlot, jong gestorven vroeg bij God’, ze zeggen vooral veel over de wijze
waarop tegen de dood werd
aangekeken.
De pleurante (treurende vrouw
met roos in de hand) bij het
graf van de Familie L. Goudswaard is wel hét juweeltje van
Maria Rust.
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Vakantieverhaal: beschoten in de bus
Op backpackvakantie in Colombia
Bob Exmann

We waren voor zes weken op backpack-vakantie in Colombia. In de laatste week daarvan gebeurde dit. We reden we
over de hoogvlakte tussen Popayan en San Augustin door een
woest en dichtbegroeid landschap. Nu is het heel daar normaal dat er bewapende militairen op sommige plaatsen langs
de weg staan, dus ik keek er niet van op toen ik een figuur
met een automatisch wapen (M16) langs de weg zag staan.
REGIO - Op het moment dat
ik me realiseerde dat hij geen
uniform droeg, richtte hij het
wapen op onze bus en begon
op de banden te schieten. Redelijk slordig, want ik hoorde
een kogel achter mij in de carrosserie slaan. We schrokken
ons kapot natuurlijk en doken
op de grond in het gangpad,
de bus stopte en het was even
doodstil. Dat duurde maar voor
even, want vervolgens klonken
er weer systematisch schoten
buiten de bus. Achter ons in
de bus hoorden we mensen
bidden.
We zaten niet met veel mensen in de bus, een stuk of
achttien, gok ik. Hoofdzakelijk Colombianen, gezinnetjes
met kinderen, een Fransman
en twee Amerikanen. Er was
geen paniek of gegil, alles was
muisstil. Op zo’n moment gaat
er natuurlijk van alles door
je heen. Wat gaat er gebeuren? Moeten we alles wat we

hebben afgeven? Worden we
meegenomen, of nog erger?
Deze onzekerheid duurde misschien een kwartier, waarna
de deur van de bus open ging.
Je kon bijna iedereen horen
denken: “Nu zullen we het
hebben.” Maar nee, een van
de chauffeurs kwam binnen

ER WAS GEEN
PANIEK OF GEGIL,
ALLES WAS
MUISSTIL
en vertelde dat ze weg waren. We kwamen overeind en
toen bleek dat mijn broekspijp
doorweekt van het bloed was.
Schrikken natuurlijk. Broekspijp omhoog, maar geen
schrammetje te zien. We kijken achter ons en zien dat de
mevrouw achter ons in haar
voet geschoten is. Het bloedde
als een rund, flinke plas bloed
op de grond en daar had ik in

De buschauffeur was bezig met de bus. Per toeval kwam er een ambulance en een bus langs. De vrouw werd geholpen; wij vervolgden onze reis.

gelegen. Er werd van alle kanten hulp aangeboden en de
chauffeur bracht een noodverband aan. Rijden kon de bus
niet meer, want alle banden
waren lek geschoten. We gingen naar buiten; even de frisse lucht in. De twee chauffeurs
waren met de banden bezig, er
passeerden wat vrachtwagens,

maar die hadden niet in de gaten wat er aan de hand was.
Uit het niets was er opeens
een ambulance en vlak daarna een bus. Toeval? De gewonde vrouw verdween met
haar gezinnetje in de ambulance en wij konden onze reis
voortzetten in de andere bus.
Onderweg reden drie tanks in

kolonne ons tegemoet. Wat
die konden uithalen in een
dichte jungle, is mij een raadsel. Wat nu precies de reden is
geweest van deze overval zal
altijd gissen blijven voor ons.
De bagage is niet meegenomen en we zijn niet beroofd.
Misschien hebben de chauffeurs geld bij zich gehad om

ze af te kopen. Het is gelukkig
allemaal goed af gelopen en
het heeft onze vakantie zeker
niet verpest. Gelukkig hebben
we er ook geen nachtmerries
aan overgehouden. Het was:
‘verkeerde tijd, verkeerde plek.’
Colombia is hoe dan ook een
prachtig land met vele facetten
en bijzonder aardige mensen.
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Agenda
Donderdag
12 juli
19.30 uur ZOMERAVONDCONCERT Het Rozenburgs
Mannenkoor sluit het seizoen
af met een zomeravondconcert in Muziektheater De
Ontmoeting. Aanvang 19.30
uur en de toegang is gratis.
Het concert staat onder
leiding van dirigent Martin
van Broekhoven. Tijdens dit
concert komt de veelzijdigheid van het Rozenburgs

Op 12 juli is er een zomeravondconcert en op 15 juli een
romantisch zomerconcert.

Mannenkoor in het repertoire
volledig tot uiting met
klassiekers als het ‘You raise
me up, het vrolijke lied
‘Stoomboot op de Mississippie’ en de negrospiritual ‘Steal
away’. Maar ook populaire
zang als ‘I Dream A Dream’ uit

Les Misérables en ‘Can You
Feel the Love Tonight’ uit The
Lion King behoren tot het
repertoire van het veelzijdige
koor.

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 programma duurt een uur. Toegang is
gratis, consumpties voor
eigen rekening.

Zondag
15 juli
10.30 uur KERKDIENST IN
OPENLUCHT Er is een
kerkdienst in de openlucht in
het Droogdok Jan Blanken
met thema ‘Jona’. Voor de
bezoekers aan Hellevoetsluis,
onze zomergasten, is het een
mooie combinatie van
kerkdienst met een belangrijk
stuk historisch Hellevoetsluis,
het Droogdok Jan Blanken.
Dominee Evert-Jan Vledder
ziet ook andere effecten. Het
kan laagdrempeliger zijn voor
mensen die nieuwsgierig zijn
of juist hun belangstelling
voor de kerkdienst weer eens
willen vernieuwen. Vorig jaar
bedacht hij de eerste editie
‘kerkdienst in het Droogdok’.
Het thema was Noach, en de
regen viel met bakken uit de
hemel. De dienst moest toen
verplaatst worden naar het
bezoekerscentrum. Maar toch
heeft men het er nu nog over,
hoe leuk en bijzonder het
was. Dus dit jaar zal hopelijk

Donderdag
28 februari

In 'Leuker kunnen we het niet maken' duiken Patrick Nederkoorn en Jan Beuving in de kleinste letters en de
grootste valkuilen van onze belastingdienst, maar leggen ook de liefde bloot achter al die bureaucratie.

de kerkdienst in het Droogdok
écht op de bodem van het
dok plaatsvinden, in de open
lucht. Iedereen is hartelijk
welkom. De dienst duurt
ongeveer een uur. Na afloop
is er koffie, thee en limonade
in het bezoekerscentrum.
Meer info: www.pghellevoetsluis.nl.
14.30 uur ZOMERCONCERT
Op zondag 15 juli vindt in de
Onze Lieve Vrouwekerk in
Geervliet een romantisch
zomerconcert plaats dat

gegeven zal worden door
leerlingen van Frédérique
Klooster. Er zal een zeer
gevarieerd en laagdrempelig
programma worden uitgevoerd door een keur aan jong
vocaal talent. Toegang,
programmaboekje en
consumpties zijn gratis. Uw
gift voor het onderhoud van
de kerk is van harte welkom.
Het concert begint om 14.30
uur. Koffie, thee en fris staan
eerder al klaar. Zie ook www.
resantiquae.nl

Donderdag
19 juli
19.30 uur TREFPUNTAVOND
Het bestuur van de Duinhuisjes verzorgt het voorprogramma. 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

20.30 uur VOORSTELLING
Patrick Nederkoorn en Jan
Beuving komen met ‘Leuker
kunnen we het niet maken’
naar BREStheater in Brielle. In
deze voorstelling duiken de
heren voor u in de kleinste
letters en de grootste
valkuilen van onze belastingdienst, maar leggen ook de
liefde bloot achter al die
bureaucratie. Dé voorstelling
met toegevoegde waarde.
Hoeveel soorten belasting zijn
er? Wie likte eigenlijk al die
blauwe enveloppen dicht? En
kunnen we het écht niet
leuker maken? Beide heren
werden genomineerd voor de
Neerlands Hoop 2017. Bestel
uw kaarten via www.
brestheater.nl.
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Vierpolders en OVV in sterke 3D-klasse
Een seizoen met nieuwe kansen
Cris Rolandus

Vierpolders en OVV komen in het nieuwe seizoen uit in de
derde klasse D. De KNVB heeft de concept-indeling bekendgemaakt voor de nieuwe voetbaljaargang. Met hier en daar
wel een enkele wijziging ten opzichte van vorig seizoen. Zo
verdwijnen DRL, IJVV de Zwervers en SV Charlois uit de competitie.
VIERPOLDERS - Nieuw-Beijerlander Paul Bestebreur is de
eindverantwoordelijke
bij
Vierpolders, dat vorig seizoen
via de nacompetitie promoveerde naar de derde klasse en
daarmee geschiedenis schreef.
Nooit eerder speelde Vierpolders op dat niveau. “Ik vind dit
een prima afdeling, alleen De
Jonge Spartaan en Den Bommel zijn misschien verrassend.
Met dus ook de clubs uit de
Hoeksche Waard. Voor mij
geen extra tintje als trainer. Ik
ken die verenigingen wel beter, dat wel. Het wordt pittig in
3D, wij willen overleven.”
Sterker
Ook GHVV ‘13-trainer John
Stougje kijkt uit naar een
nieuw seizoen. “Een mooie,
leuke afdeling. Wij willen
vooruit, nou, dan moeten
we het maar laten zien. Deze
competitie is nog sterker dan
vorig seizoen. Met een aantal
kanshebbers, een groot mid-

denstuk en een aantal degradatiekandidaten. Denk dat wij
bij de middenstuk horen. Wij
moeten zelf ook laten zien dat
we sterker zijn geworden.”
Anders gehoopt
Hans de Heer, de nieuwe trainer van De Jonge Spartaan,
was liever niet in 3D ingedeeld.

GEEN PERIODE
PAKKEN, GEWOON
KAMPIOEN
WORDEN
“Ik hoop dat het nog gaat veranderen, maar volgens mij
kunnen wij hier als club weinig
meer aan veranderen. Vorig
seizoen zat De Jonge Spartaan
in 3B, een makkelijkere competitie, daar hoopten wij nu
ook weer op. De club, maar
ik ook als trainer. In de derde
klasse D ken ik alle clubs, iedere speler. Ik vond een andere
afdeling wel verfrissend”, al-

Vierpolders en OVV komen in het nieuwe seizoen uit in de derde klasse D. FOTO: John de Pater

dus de oud-trainer van NBSVV,
die vorig seizoen in 3D degradeerde met Rockanje.
Speciaal
Voor Arjan Vuik worden de
duels van zijn club SC Botlek
tegen OVV extra speciaal. “Ja,
tegen mijn broer (Rob Vuik,
red.). We speelden nog nooit

tegen elkaar. OVV is sowieso een leuke vereniging, net
als Vierpolders. Dat leeft toch
meer dan wedstrijden tegen Rotterdamse clubs. Het
is een sterke competitie. Met
een sterk FC Binnenmaas en
een sterk Rijnmond Hoogvliet
Sport, verwacht ik,” aldus Arjan Vuik.

Kampioen worden
Wij willen geen periode meer
pakken, maar gewoon kampioen worden”, zegt Rijnmond
Hoogvliet Sport-trainer Klaus
Lingen enthousiast en ambitieus. “Leuk dat OSV Oud-Beijerland erbij zit, die club hoort in
de derde klasse thuis,” vind de
Rijnmond Hoogvliet Sporttrai-

ner. “Heb geen idee wat ik van
Piershil moet verwachten, zij
beginnen weer helemaal opnieuw. Met een jonge groep,
met eigen jongens heb ik begrepen. En voor ons is het leuk
dat we Rhoon weer gaan treffen. Dat zijn altijd spectaculaire
wedstrijden. Ik ben benieuwd;
wij gaan er vol voor.”
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HOROSCOOP

Ram
Uw aangeboren bescheidenheid bewijst u niet altijd een dienst. Vooral
niet als u omringd bent door mensen die
denken dat alleen zij de juiste keuzes maken. Oefen op een vastberaden opstelling.

Stier
Een persoonlijk verlies geeft u het
gevoel dat opnieuw de bodem onder u vandaan is geslagen. Na een korte
rouwperiode komt er weer hoop. Probeer
tot dan uw hoofd boven water te houden.

Tweelingen
In oorlog en liefde gelden voor iedereen andere regels. Overdrijf echter
niet in uw opstelling. In uw huidige situatie zou u toch beter moeten weten en is
bescheidenheid een beter plan.

Kreeft
U streeft naar meer harmonie. Er liggen geen onoverkomelijke problemen in het verschiet dus dat moet gaan
lukken. Besteed ook voldoende aandacht
aan momenten van rust. Benut deze.

Leeuw
Probeer rustig en beheerst uw omgeving van uw mening te overtuigen.
Tact is hierbij natuurlijk onmisbaar. Hoewel dat in het heetst van de strijd moeilijk
is, kunt u dat uiteindelijk wel opbrengen.

Maagd
Als u voor uzelf zeker weet dat u op
de juiste weg bent moet u zich door
niets of niemand laten tegen houden.
Negeer ongenuanceerd commentaar van
mensen die jaloers zijn en zet door.

Weegschaal
Probeer eens wat vastgeroeste gedachten overboord te gooien. U zult
zien dat het leven er lichter op wordt.
Daar hoeft geen deskundige hulp aan te
pas te komen maar dat kan wel helpen.

Schorpioen
Niemand anders kan bepalen hoe
u uw leven moet leiden. Wees daar
heel duidelijk over. Let er echter wel op
dat u ook kunt doorslaan in standvastigheid. Dat werkt averechts.

Boogschutter
U weet als geen ander dat verkeerde keuzes onherroepelijk tot een kater leiden. Met name in de liefde. U kunt
oppervlakkige verleidingen steeds beter
weerstaan, maar luchtigheid mag best.

Steenbok
Verbreek voorlopig alle banden die
u beknellen. Het zal uw gemoedsrust
zeker goed doen en de andere partij misschien de gelegenheid geven eens zelfkritisch te zijn. Steek energie in uzelf.

Waterman
Tot uw genoegen kunt u vaststellen
dat u veel nieuwe kansen geheel op
eigen kracht heeft weten te realiseren.
Gebruik ze allemaal om uw positie te verbeteren. Zowel zakelijk als persoonlijk.

Vissen
Zelfs tegenslag gaat voorbij. Hoewel
u het misschien nog somber inziet,
zullen uw kansen spoedig keren. U zult
binnenkort echt steeds vaker gelukkige
momenten ervaren.

De snavel van de Lepelaar lijkt onhandig, maar voor stekelbaarsjes en garnalen is hij uiterst ideaal. FOTO:
Natuurmonumenten – Tim van der Torre

Een ‘onhandige’ vernuftige
snavel is uiterst ideaal
REGIO - Het lijkt onhandig,
zo’n enorme snavel, maar die
van de lepelaar is een toonbeeld van vernuft. De vogel eet
bij voorkeur stekelbaarsjes en
garnalen en juist daarvoor is
de snavel perfect. Boswachter
Ted Sluijter van Natuurmonumenten: “De opening dit jaar
brengt immers meer vissen
en garnalen ‘naar binnen’ en
verbetert hun leefomstandigheden. Op het Quackjeswater,
een prachtige plas op Voorne,
broeden er zo’n 200. De kolo-

nie behoort daarmee tot een
van de grootste van ons land.”
In het najaar is het Haringvliet nóg belangrijker voor de
prachtige witte vogels. Dan komen honderden lepelaars die
elders in Nederland broeden,
op de oevers bij-eten voor ze
aan hun lange reis naar het
zuiden beginnen. Een energieslurpende reis, waarvoor
een gezond Haringvliet onontbeerlijk is. Nog even terug naar
die snavel, die spatel waarmee de lepelaar door het wa-

ter maait. Ondiep water, want
een lepelaar foerageert lopend.
Het jachtveld is aanzienlijk: de
snavel is 20 centimeter lang en
beweegt 25 centimeter links
en naar rechts. De snavel is al
vissend geopend en dat is niet
voor niets. De binnenkant ervan is namelijk bekleed met
honderden gevoelige cellen, de
zogenaamde ‘Orgaantjes van
Herbst’. Zodra de lepelaar een
stekelbaars of garnaal voelt,
sluit hij de snavel en gooit de
kop omhoog. Hap, slik, weg.
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Rinus Boshuisen pent al dik 70 jaar
‘Ik doe alles nog zelf’
Klaas Schipper

Rinus Boshuisen, die morgen -donderdag 12 juli- 86 jaar
wordt, heeft al heel wat woorden aan de tekstverwerker toevertrouwd. Hij ‘schrijft’ of ‘pent’ -om zijn eigen woorden te
gebruiken- eigenlijk al 70 jaar. Van zijn hand zijn diverse gedenkboeken van bedrijven verschenen en in zijn werkzame
jaren maakte hij de bedrijfsbladen voor Matex, Van Ommeren en zelfs Vopak.
ZWARTEWAAL - Boshuisen
ontvangt ons op deze snikhete dag keurig met das in zijn
met mooie schilderijen en veel
kristal ingerichte woning aan
de Willem-Alexanderstraat. Hij
heeft het laminaat vanwege
het bezoek nog even gesopt,
vertelt hij. Wordt het binnen
of buiten? Eerst moet dé blikvanger van de kamer, een indrukwekkend olieverfschilderij
van Arie Dubbeldam van de
Vischstraat in Brielle uitgebreid bekeken worden. Daarop
staat ook zijn in 2012 overleden
tweede vrouw Adri nog afgebeeld. Net als op veel foto’s in
de kamer. Zij is het volgende
onderwerp van gesprek als we
toch maar in de tuin neerstrijken. Op de vraag aan Boshuisen wie dit allemaal zo netjes
bijhoudt, antwoordt hij bijna
verontwaardigd: “Wat dacht
je? Dat doe ik allemaal nog
zelf zonder enige hulp. Ik houd
de tuin bij, het huis, ik was en

ik strijk. Ik doe nog wekelijks
boodschappen. Ik rijd nog auto
en ik heb nog geen stok, rollator of scootmobiel nodig.”
Na een glaasje water in de tuin
gaan we, na de eerste verdieping bekeken te hebben, met
de vlizotrap de zolder op. Daar
staan meer dan 30 fotoboeken

‘ALS JE IETS DOET,
MOET JE HET WEL
GOED DOEN’
waarin het verhaal van dit rijke
en gezegende leven van de geboren Amsterdammer in beeld
komt. Ook de vele door hem
gemaakte modelschepen hebben er een plaatsje gevonden.
Aan de schuine kanten hangen
de enorme legpuzzels die hij
maakte en opplakte. Ook één
van zijn hobby’s. De strijkplank
staat uit. “Vanmorgen vanwege de warmte maar vroeg het

De bijna 86-jarige Boshuisen schreef zijn 143 pagina's tellende gedenkboek voor Europoort in vier weken tijd. FOTO: Klaas Schipper

beddengoed gestreken. Dan
kan ik de rest van de dag in de
tuin zitten en van de zon genieten.” Terug naar de huiskamer
waar papieren gepakt worden
en verhalen verteld. Over de
bedrijven waar hij werkte en
het nieuws verzorgde. Over de
hongerwinter die hij met zijn
twee jaar jongere broer Jan

doorbracht bij de familie Van
Dijk in Winschoten, over zijn
zoons Bernhard en Ron, over
de vele contacten met de gemeente Brielle. Er komt een recente brief van ambtenaar Van
Noordennen op tafel, waarin hij uitgenodigd wordt mee
te praten over de aanleg van
een parkeerplaats. “Ze kennen

lega’s met een heerlijke taarten
en diverse cadeaus om de dag
te starten. Na het gebak begon
het sportieve gedeelte met een
fietstocht welke onder andere
leidde via de walmolen ‘t Vliegend Hert op de vestingwal in
Brielle naar de Kogeloven aan
het Brielse Meer. Hier stonden
spelletjes op het programma
en natuurlijk het beklimmen
van de trappen van de Kogeloven zelf. Via het Kruiningergors ging de tocht naar het
Zuid-Hollands Landschap waar
de boel was versierd en er een
grote picknick was opgesteld.
Heerlijk genietend van de zon
heeft een ieder zich hieraan
tegoed gedaan en Nicolien genoot zichtbaar van dit alles.

keren en toegang tot het evenement zijn gratis en aan de
innerlijke mens wordt uiteraard gedacht.” Van 12.00 tot
17.00 uur worden er doorlopend demonstraties gegeven.
“De meeste mensen verwachten bij de term modelvliegtuig
iets heel anders als een toestel
van drie meter met een motor
die drie keer zo groot is als die
van een gemiddelde brommer,” vervolgt Tom. “Maar het
wordt een show met veel variatie. HobbyKing, ‘s werelds
grootste fabrikant van hobbymaterialen, is aanwezig en
toont haar nieuwste modellen. Bovendien hebben we dit
jaar nog iets nieuws: over de
dag worden er een aantal offroad demo’s gehouden met
radiografisch bestuurde modelauto’s.” Meer info: www.
facebook.com/emcrozenburg

me daar wel. Ik schroom niet
wethouders en ambtenaren
op allerlei zaken te attenderen
die niet helemaal goed gaan.
Als je iets doet, moet je het
goed doen. En daar schort het
nog wel eens aan.” Tenslotte
wordt de foto getoond waarop
Boshuisen in zijn jongere jaren
als een ware filmster in El Djem

met zijn vrouw Adri afgebeeld
staat, met wie hij bijna 25 jaar
getrouwd was. Vrouwen ...
Womanizer Boshuisen weet
waarover hij praat, want straks
komt zijn vijftien jaar jongere
Russische vriendin Tamara, die
elke dag een heerlijke maaltijd
op tafel zet en hem verder gezelschap houdt.

KORT NIEUWS

Vertelmiddag
GEERVLIET - Op zondag 22 juli
zullen in de Onze Lieve Vrouwe
kerk in Geervliet verhalen worden verteld zoals die 2700 jaar
geleden na een eeuwenlange
mondelinge overlevering zijn
opgetekend en op naam van
Homerus zijn overgeleverd.
Na de Ilias komt vanmiddag
de Odyssee aan bod. Jan Pieter Baan geeft Homerus een
stem, ook in het oud-Grieks.
De middag is speciaal geschikt
gemaakt voor kinderen vanaf
12 jaar. Toegang, programmaboekje en consumpties zijn
gratis. Uw gift voor het onderhoud van de kerk is van harte
welkom. De vertelmiddag begint om 14.00 uur. De kerk is
open om 13.00 uur. Koffie, thee
en fris staan dan klaar. Zie ook
www.resantiquae.nl

High Tea
VOORNE - Afgelopen zondag 8
juli, trakteerden de dames van
Soroptimistclub Voorne-Putten/Rozenburg, de bewoners
van woonzorgcentrum Bernissesteyn op een geslaagde high
tea, spelletjes, een verhaal en
een advocaatje met slagroom.
Schalen vol lekkere hapjes en
zoetigheid, vazen vol bloemen
en thee en koffie op vrolijk
gedekte tafels. Dat stond de
bewoners van Bernissesteyn
afgelopen zondag te wachten.

Na een welkomstwoord deden
ze zich te goed aan al dat lekkers en werd een verhaal voorgelezen van Mies Bouwman.
Daarna werden er onder het
genot van muziek en een advocaatje met slagroom spelletjes gedaan. De winnaars viel
een knuffelbeest ten deel. De
bewoners genoten van de persoonlijke aandacht. Een middag die zeker voor herhaling
vatbaar is.

40-jarig
jubileum
BRIELLE - Pedagogisch medewerkster Nicolien van der
Ent werd afgelopen zaterdag
7 juli 2018 verrast door haar
collega’s van Kinderdagverblijf
Watergeusje en Buitenschoolse opvang Roezemoez en
Geuzenwout, onderdeel van
Kinderopvang Humanitas, uit
Brielle. Nicolien vierde haar 40
jarig jubileum in de kinderopvang en gaat vanaf 31 augustus
2018 genieten van haar welverdiende pensioen. De kinderen laat ze niet geheel achter
zich want vanaf dat moment
zal zij als oma meer tijd hebben voor haar kleinkinderen.
Als verrassing werd Nicolien
thuis opgehaald en in een versierde Stint naar het Kinderdagverblijf aan het Gooteplein
in Brielle gebracht. Daar werd
ze opgewacht door al haar col-

Vliegshow
ROZENBURG - Op zondag 29
juli organiseert E.M.C.R. Rozenburg, de modelvliegclub
aan de Noordzeeweg op de
Landtong in Rozenburg alweer voor de vierde keer een
spectaculaire modelvliegshow.
“Het wordt weer een feest voor
alle leeftijden,” vertelt Tom De
Weerdt, voorzitter. “Ook dit
jaar zijn er een honderdtal piloten uit tien verschillende landen die allemaal hun mooiste
vliegtuigen, helikopters en jets
meenemen voor de vliegshow.
Daarnaast hebben we voor de
kinderen snoep droppings en
een groot springkussen. Par-

Cum Laude
BRIELLE - Voor het eerst bij de
afdeling VMBO-BB/KB was er
dit jaar de mogelijkheid voor
leerlingen om Cum Laude te
slagen. Om dat te bereiken
dienden zij op hun eindlijst
voor alle vakken een 8 of hoger te scoren. Twee leerlingen
van het Maerlant, te weten
Brian Garretsen en Jeroen van
Dooren uit de afdeling Elektro
haalden die hoge scores. Op
hun diploma staat de vermelding Cum Laude. Tijdens hun

In Brielle werd Nicolien van der Ent opgewacht door al haar collega's
met heerlijke taarten en diverse cadeaus.

diplomering werden zij extra
in het zonnetje gezet en ontvingen zij een restaurant bon
voor Restaurant Lotus in Brielle, beschikbaar gesteld door eigenaar de heer Ka.

Tabletcafé
ROCKANJE
Bibliotheek
Zuid-Hollandse Delta organiseert met regelmaat een Tabletcafé. De eerstvolgende
bijeenkomst in Bibliotheek
Rockanje vindt plaats op vrijdagochtend 20 juli. Wil je
meer uit je tablet halen? Wil
je bijvoorbeeld weten hoe je
e-books kunt lezen op je tablet
of ben je op zoek naar leuke
apps, tips & trucs van andere tabletgebruikers? Kom dan
langs in het Tabletcafé! Je kunt
je vraag ook 24/7 online stellen
via de Facebookgroep “Tabletcafé Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta”. Het tabletcafé is op
20 juli van 10.00 tot 11.30 uur.
Toegang is gratis.

Lezers gezocht
HELLEVOETSLUIS - Houd je
van lezen en vind je het leuk
om over de gelezen boeken te
praten? Dan is een leesgroep
iets voor jou. Een leesgroep is
er voor fanatieke lezers, maar
ook voor mensen die een stok
achter de deur nodig hebben
om aan een goed boek toe te
komen. Het met elkaar bespreken van boeken geeft bovendien veel meer inzicht in de
boeken die je gelezen hebt. Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
zorgt voor de te lezen boeken
en voor ruimte in de Bibliotheek. Stichting Senia verzorgt
de bijbehorende Leeswijzers
met discussievragen en achtergrondinformatie. Het nieuwe Leesgroepenseizoen gaat
in september van start. Wil je
meer informatie of heb je interesse om aan te sluiten bij een
Leesgroep? Stuur een email
naar Lindsay Pelt via lpelt@
bzhd.nl of contact de Bibliotheek bij jou in de buurt.
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Feestdagen & Evenementen

Contact

Braderiën & Markten

Bemiddeling

Personeel Aangeboden
Contacten

Huis & Tuin
Overig

Privé & Erotiek
Clubs

Auto & Vervoer
Caravans, Campers &
Vouwwagens

Zakelijk &
Financieel

Zakelijk?
plaats een rubriek in de krant

Te Koop Gevraagd

Belasting

rubrieken@persgroep.nl

Vacatures & Personeel
Personeel Gevraagd

Tuin

RUBRIEKEN
HUIS AAN HUIS BLADEN
Reserveren op werkdagen van 8.30-17.00 uur
via e-mail rubrieken@persgroep.nl of
telefoon 088-0139999 (optie 2)
Sluittijd: vrijdag 15.00 uur of
2 kolom voor
48 mm
drie werkdagen
plaatsing
Brief onder nummer naar:
Postbus 8759, 3009 AT Rotterdam

RUBRIEKEN

Massages
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Spanjersbergh klaar voor toekomst
Groot zijn door klein te blijven
Toekomst

Patricia van den Blink

Eind 2001 startten John en Margaret Spanjersbergh een uitvaartcentrum in Spijkenisse. In al die jaren heeft hun bedrijf
een positieve groei doorgemaakt. Met de nieuwe locatie De
Seizoenen aan de Rivierlaan in Spijkenisse is anderhalf jaar
geleden een intensieve periode begonnen om het bedrijf te
vernieuwen. De nieuwe huisstijl is begin deze maand samen met een nieuwe website en logo officieel gelanceerd.

SPIJKENISSE- De reden om
ooit voor het beroep uitvaart
ondernemer te kiezen is voor
John destijds een bewuste
keuze geweest. “Op mijn negentiende werkte ik als grafdelver op een begraafplaats

“PRATEN OVER DE
DOOD WAS
VROEGER TABOE”
in Vlaardingen. Ik vroeg daar
of ik mee mocht helpen met
andere werkzaamheden. Dat
was even wat anders”, weet
John zich te herinneren. “Ik
kreeg meer te maken met
de overledenen en het verdriet van de nabestaanden.”
Zijn vrouw Margaret heeft
hij op de begraafplaats leren kennen en inmiddels
zijn ze al 34 jaar getrouwd.
Als John en Margaret eind

2001 hun bedrijf starten, is
dit opnieuw een bewuste
keuze. John: “De drijfveer om
voor onszelf te beginnen was
niet omdat we beter wilden
zijn, want iedereen doet
zijn best in dit werk, maar
we wilden meer in Spijkenisse en op Voorne-Putten
gaan werken. Ik werkte toen
in Goeree-Overflakkee en
wilde dichter bij huis gaan
werken.”
Veranderingen
John en Margaret beginnen
hun bedrijf in hun eigen huis
aan de Beukenlaan in Spijkenisse. “We zijn begonnen
in onze slaapkamer en later
op zolder. Door het hele huis
stonden dozen met enveloppen. De verwachting was
toen nog dat we zo’n 30 uitvaarten per jaar zouden gaan
verzorgen”, vertelt John. “En

Ondanks de veranderingen, willen John en
Margaret geen concessies doen wat betreft
hun dienstverlening.
Ondanks de vernieuwingen willen ze groot zijn,
door klein te blijven. Het
stel kijkt positief naar de
toekomst en hoopt voor
veel mensen een steun
te kunnen zijn in het
waardig afscheid nemen
van hun dierbare(n).

John ontmoette zijn vrouw Margaret voor het eerst op de begraafplaats. Eind 2001 startten ze een
uitvaartcentrum in Spijkenisse. Nu is het tijd voor vernieuwing. Foto: Patricia van den Blink.

ik bleef nog een tijdje werken in de gezondheidszorg”,
vult Margaret hem aan. Maar
dat duurde niet lang, want
wanneer het aantal uitvaarten boven de 80 per jaar uitkomt, besluit ze om ook in
het bedrijf mee te gaan hel-

pen. Het bedrijf is inmiddels
aanzienlijk uitgegroeid met
een veelvoud aan uitvaarten
per jaar en 11 werknemers.
Ook zien John en Margaret
dat de manier waarop een
uitvaart plaatsvindt, is veranderd. “Praten over de dood

NIEUWE HUISSTIJL
De nieuwe huisstijl is inmiddels gelanceerd. En
daarbij ook het nieuwe logo. Het nieuwe logo beeldt de
“oneindige cyclus van het leven” uit en past goed bij het
logo van De Seizoenen. Nieuwe website: www.spanjersbergh.nl en www.afscheid-deseizoenen.nl.

was vroeger taboe en ook
was er vaak een vast patroon
tijdens de uitvaart. Eerst een
dag waarop men kon condoleren, daarna een kerkelijke
dienst en dan de begrafenis
zelf.”
“Tegenwoordig wordt vaker een eigen invulling aan
het afscheid gegeven. Het
is informeler en er is meer
mogelijk. Het kan heel uitgebreid, maar als men samen
alleen wil zijn met koffie of
een glaasje wijn, dan kan
dat ook gewoon. We luiste-

ren naar de wensen van de
overledenen en de nabestaanden. Hoe zij het graag
willen. Er wordt nu gewerkt
met meer tijd, aandacht en
empathie”.Went het eigenlijk ooit om te werken in een
omgeving waar de dood zo
centraal staat? “Ik kan niet
zeggen dat het went, maar je
raakt er wel mee vergroeid”,
probeert John uit te leggen.
“Op de ‘automatische piloot’
werken,mag nooit gebeuren.
“Zodra dat dit gebeurt, is het
tijd om ermee te stoppen”,
vindt hij.

Nog één keer naar de
Oostenrijkse bergen
Dankzij een ondernemer met
het hart op de juiste plaats,
in dit geval Peugot dealer
Blauwendaal in Hellevoetsluis, kon de familie De Wolf
nog één keer de Oostenrijkse
bergen bezoeken samen met
hun vakantievrienden.

De jeugdleden van de Hellevoetse Hapkido vereniging Mudo Kwan deden examen in sportzaal de Bonsen.
Alle leerlingen zijn geslaagd. De trainer was zeer trots op het hoge niveau.

Hoog technisch niveau op
Hapkido-examen: geslaagd
HELLEVOETSLUIS - De jeugdleden van de Hapkido vereniging Mudo Kwan deden
examen in sportzaal de Bonsen. Er hing een ontspannen
sfeer in de goed gevulde zaal
met oma’s, opa’s, papa’s en
mama’s. Na het gebruikelijke groeten en een welkomstwoord legde hoofdtrainer
Ronald Verheuvel duidelijk uit
wat er van de kinderen werd
verwacht. Het examen begon
met een warming-up en een
fitheidstest, hetgeen moeite-

loos werd uitgevoerd door de
enthousiaste deelnemers. Na
een pauze mochten alle gegadigden hun zelfverdedigingstechnieken aan het publiek en
Meester Ronald laten zien. Na
afloop van het examen kwam
al snel de verlossende mededeling dat alle deelnemers geslaagd waren, en dat meester
Verheuvel erg blij was met het
steeds hoger wordende technische niveau van de studenten.
Bij het overhandigen van de
zeer verdiende certificaten was

er een persoonlijk woord voor
elke leerling. Mocht u of uw
kind interesse hebben in onze
Hapkido trainingen, kom dan
gerust langs om een keer gratis mee te trainen. Ervaar zelf
hoe effectief en leuk Hapkido
kan zijn. De trainingen zijn op
dinsdag van 18.30 tot 20.00 uur
voor de jeugd en van 20.00 tot
22.00 uur voor volwassenen.
Meer info: www.mudokwan.
nl. E-mail: info@mudokwan.nl
of telefoon: 0181-328725 of 0646293169 (Ronald Verheuvel).

HOOGVLIET - “Zo’n 32 jaar geleden leerden twee echtparen
elkaar op langlauf vakantie in
Oostenrijk kennen en bouwden een mooie vriendschap
op, waaruit nog vele vakantie’s
in Oostenrijk volgden. Toen
kreeg één van de vier te horen dat hij niet meer heel lang
te leven had en ging hij heel
snel van alles regelen, voor
zijn vrouw die achter zou blijven. Hij ruilde onder andere
zijn grote mooie auto in voor
een kleinere en sprak bij de
dealer al uit dat hij al blij zou
zijn als hij de nieuwe auto van
zijn vrouw nog zou zien, want
die had twaalf weken levertijd.
Hij probeerde nog wat chemokuren om zijn leven te verlengen maar besloot na drie kuren
dat hij de kwaliteit van leven
belangrijker vond, en stopte
ermee om te gaan genieten
van de tijd die hem nog restte.
Wonder boven wonder knapte
hij op en durfde aan zijn kinderen uit te spreken nog 1 keer
zijn geliefde Oostenrijk te willen zien. Maar de auto van zijn

Familie De Wolf en de familie Koppenol nog een keer met elkaar in de
Oostenrijkse bergen.

vrouw was niet gemaakt voor
zo’n rit. Zijn schoondochter bedacht een plan om de Peugeot
dealer om een gunst te vragen.
Martijn en Youri van de dealer vonden het zo’n bijzonder
verhaal en dus gingen de twee

echtparen en hun kinderen in
een Peugeot 308 die gratis ter
beschikking werd gesteld op
pad. Het blijft een prachtige
geste dat er nog bedrijven bestaan die menselijk zijn en geven om hun klanten, Hulde!”

