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Brielle gaat
vogels tellen
Brielle

Op zaterdag 6 oktober gaan
leden van de Vogelwerkgroep Voorne uit Brielle en
omgeving op stap om vogels
te kijken en te tellen. Zij doen
dit samen met meer dan 100
andere vogelwerkgroepen
verspreid over ons land. In
totaal tellen zij op ongeveer
150 verschillende plaatsen
in Nederland zoveel mogelijk
vogels. Zij doen dit in het kader van de Euro Birdwatch,
het Europese vogeltel-evenement van BirdLife International.

Videoclub:
info-avond
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ROBOToys overleeft alles
Bedrijf houdt zich knap staande in economische tegenspoed
Kijk, zo kan het dus ook. In
een tijd waarin we om de oren
geslagen worden met tegenvallende cijfers, omvallende
eenmanszaken en asgrauwe
economische voorspellingen, zijn er ook bedrijven die
het wel lang volhouden.

u Door Boudewijn Dijkstra
U Brielle
Daarvoor hoef je niet eens zover
buiten de deur: op bedrijventerrein Seggelant-West zit ROBO
Educational Toys.

Het bedrijf bestond op 1 oktober precies twintig jaar. “En wat
mij betreft komen er nog eens
twintig bij”, zegt directeur/eigenaar Anette van den Boogaard.
De ontvangst is allerhartelijkst:
okay, als je als automobilist niet
oppast, rijd je het pand op nummer 9 g voorbij, eenmaal gearriveerd raak je al snel onder de indruk van de gemoedelijke sfeer
in het immense pand. ROBO
Educational Toys, de naam
geeft het al een beetje aan, richt
zich op educatief speelgoed en
fungeert als tussenstation op
de route van fabrikant naar? Ja,

naar wat? “Onze afnemers zijn
met name basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen,
maar ook huisartspraktijken en

“Wat mij betreft
komen er nog
zeker twintig
jaar bij’
logopedisten”, zegt Anette van
den Boogaard.
ROBO, zoals het bedrijf in het
spraakgebruik meestal wordt
aangeduid, heeft een keur aan

educatief speelgoed. Handvertelpoppen, de time-timer
waarmee kinderen al in een
vroeg stadium wegwijs worden
gemaakt in de wondere wereld van het timemanagement,
droogrekken waarin je je schilderspaletje kunt opbergen.
Anette en haar inmiddels zes
personeelsleden hebben de opkomst van het bedrijventerrein,
waar ze sinds 1999 gehuisvest
zijn, meegemaakt. “En het is
nog lang niet uitontwikkeld”,
vertelt ze, wijzend op het braakliggende grasveld aan de overkant van het pand.

Zwartewaal

Met bijna elke mobiele telefoon en praktisch elk fototoestel kun je tegenwoordig
filmpjes maken. Maar wil
je van die beelden een leuk
filmpje maken, dan komt
er wat meer bij kijken. Eer
je onder de knie hebt hoe je
een filmpje op je computer
zet, de gewenste beelden in
de juiste volgorde kunt monteren en commentaar en/of
muziek kunt toevoegen,
ben je als beginneling wel
even bezig. Het resultaat is
dikwijls dat je de geschoten
beelden laat voor wat ze zijn
en dat is jammer.
Videoclub Phoenix wil filmers graag met een advies
op weg helpen en organiseert
daarom dinsdag 16 oktober
een avond waar zowel beginnende als wat meer ervaren
filmers met al hun vragen
terecht kunnen. Wil je van
deze uitnodiging gebruik
maken, dan ben je 16 oktober vanaf 20.00 u van harte
welkom in het dorpscentrum
de Gaffelaar Christinalaan 2
3238 AD Zwartewaal. Meld
je van tevoren wel even aan
bij het secretariaat: videoclubphoenix.secretariaat@
gmail.com

Westvoorne
huldigt sporters

Ja, we zijn twintig jaar
geworden en vieren feest!
Tijd voor taart, ballonnen en feest: ROBO Toys bestaat twintig jaar en wil dat weten ook.Meer weten? kijk even op de
website:www.robo-toys.com Het bedrijf bestaat geheel uit vrouwelijke medewerkers. “Maar dat is toeval”:, zegt directeur/eigenaar Anette van den Boogaard.
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Oostvoorne

Frank Rijken, Nederlands
kampioen turnen, Conny
Boer-Buijs, Nederlands en
wereldkampioen masters
zwemmen en Annemarie
Meijer tweede op het NK
openwaterzwemmen, worden op 10 oktober om 15.00
uur op het gemeentehuis
gehuldigd door burgemeester De Jong en wethouder
Groenewegen.

High Wine bij De Admiraal in Hellevoetsluis
Hellevoetsluis

Voor de tweede keer hield
Brasserie De Admiraal in
Hellevoetsluis de High Wine.
Iedereen weet wel iets van wijnen, vooral wat lekker is, maar
het is gewoon heel leuk om uitleg te krijgen over de afkomst,

het druivensoort en waar de
wijn goed mee te combineren
is. Bij deze High Wine gaf vinoloog Ton Grauss uitleg over
de meest lekkere en bijzondere
wijnen aan de aanwezigen. Het
vriendelijke personeel van Brasserie De Admiraal serveerde za-

lige hapjes bij de wijnproeverij
waardoor al snel een feestelijke
stemming ontstond. Alsof dat
niet genoeg was werd er ook een
spetterende modeshow door
Rietdijk Mode gegeven met de
nieuwste items voor herfst en
winter. Clockwise was aanwe-

zig met prachtige horloges en
sieraden van exclusieve merken
en ontwerpen. Kunstenaar Roel
Hofman exposeerde zijn kunst
en prachtige portretten en vertelde de aanwezige levensgenieters uitgebreid over zijn passie
voor kunst.

Sociale Werkplaats halve eeuw oud
Regio

Proost! De nieuwe zaak!
“Je gaat als een nieuw mens naar buiten”, zegt eigenaar
Ron Arensman die ‘zijn’ Angel and Demon Tattoo fors uitgebreid heeft. De ‘oude’ tattooshop zit nog steeds op nummer 47, maar wat op nummer 77 allemaal kan... “Het is
een compleet wellnessconcept. Binnenkort komen we hier
uitgebreider op terug.
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Dit jaar viert sociale werkplaats De Welplaat te Spijkenisse het 50-jarig jubileum.
Ter gelegenheid hiervan is er
zaterdag 6 oktober van 10.00
tot 15.00 uur een open dag
op de locaties aan de Laanweg 3, Lorentzweg 3-5 en
Voorweg 9b.
De oorsprong van de sociale werkvoorziening voert
ons terug tot in de jaren ‘20.
Na aansporing van gemeenten en enkele experimenten
kwam er in 1950 een sociale
werkvoorzieningsregeling.
In 1962 startte de gemeente
Spijkenisse een werkplaats
aan de Rozenlaan. Jaren later, in 1967, werd door het

gemeentebestuur van Spijkenisse de naam ‘De Welplaat’
geïntroduceerd. Door de jaren
heen is de sociale werkplaats
fl ink gegroeid. Sinds 2005
wordt De Welplaat ook voor
reïntegratie, werkervaring en
-training van inwoners in de
bijstand op Voorne-Putten en
Rozenburg ingezet. Inmiddels
biedt De Welplaat vanuit verschillende vestigingen werk aan
450 inwoners van de gemeenten
Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis,
Spijkenisse, Westvoorne.
Begonnen met onder meer het
verpakken van ijzerwaren voor
GebuVolco heeft De Welplaat
een rijke geschiedenis aan producten opgebouwd. Zo maakte
de werkplaats op de houtafde-

ling bedden en kasten voor
Morres Meubelen en verzorgde De Welplaat voor
De Schelde verrijdbare
basketbalstellingen die op
de Olympische Spelen van
Altlanta stonden. Een topproduct voor de Welplaat
is de assemblage van boegschroeven en de complete
productielijn van aluminium
vlucht- en dekluiken en patrijspoorten voor plezierjachten. Het labelen van conserven en krimpen van trays
is tegenwoordig één van de
hoofdactiviteiten van de vestiging aan de Halfweg. Ook
is hier een voorziening gemaakt voor het klaarmaken
van de export van aerosols.

Laatste
rondleiding
Hellevoetsluis

Op zondag 7 oktober is al
weer de laatste rondleiding
over de kustbatterij van Hellevoetsluis in 2012 georganiseerd door stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis.
In 2013 krijgen ze zeker een
vervolg. Voor dit jaar stoppen
echter de rondleidingen. Wel
is het altijd mogelijk om een
privé rondleiding te boeken.
Stuur daarvoor een bericht
naar info@fronttaal.info.
Uiteraard nemen de deelnemers een kijkje in de kazerne
Haerlem waar de kustartilleristen hun onderdak vonden
en waar de restauratie er hier
ook voor gezorgd heeft dat
een aantal mooie elementen
weer in oude staat zijn hersteld. De rondleiding start
om 13:00 uur. Er is beperkt
plaats en daarom is aanmelden via e-mail noodzakelijk.
U kunt daarvoor een bericht
sturen naar rondleiding@
fronttaal.info. Na aanmelding ontvangt u meer informatie.
Voor kinderen is er een fotospeurtocht, wil je daaraan
mee doen geef je dan op via
speurtocht@fronttaal.info.
De fotospeurtocht neemt
je mee over de kustbatterij.
Door het zoeken naar objecten vind je letters die je in
een puzzel kunt verwerken.
Zie ook de site http://www.
fronttaal.info/activiteiten
voor meer informatie. De fotospeurtocht kost euro 2,00
per persoon.

Zoektocht naar
vrijwilligers
Brielle

De Afdeling Brielle van de
Zonnebloem zoekt vrijwilligers. De huidige groep is
door natuurlijk verloop wat
klein geworden.
Een vrijwilliger bezoekt met
enige regelmaat een aantal
gasten die door een fysieke
beperking of ouderdom weinig buiten de deur komen.
Daarnaast kunt u een paar
keer per jaar met uw gasten
deelnemen aan een dagactiviteit.
Ook zijn er een aantal activiteiten enkel met de vrijwilligers om zo de onderlinge
band te versterken en wordt
van u verwacht dat u jaarlijks
een paar vergaderingen bijwoont om bij te blijven van
de ontwikkelingen op plaatselijk en landelijk gebied van
de Zonnebloem.
Wanneer u geen ervaring
hebt met bezoekwerk is dat
geen bezwaar. De Zonnebloem verzorgt een introductiecursus voor nieuwe
vrijwilligers.
Wilt u zich aanmelden of
wilt u meer informatie, dan
kunt u contact opnemen
met bestuurslid Joanne van
Noord, coördinator bezoekwerk, tel. 06 1109 0978 of
met de voorzitter van de afdeling Brielle, Felice Schmit
tel. 06 – 4315 1731.

Truckparking
geopend
Botlek

Minister Ivo Opstelten heeft
onlangs Truckparking Rotterdam officieel geopend.
Dat gebeurde op Truckparking Waalhaven aan de
Beatrix de Rijkstraat, goed
voor 124 parkeerplaatsen.
Truckparking Rotterdam
bestaat verder nog uit twee
bewaakte parkeerplaatsen.

