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Rectificatie

Vorige week berichtten wij abusievelijk dat met het vertrek van ‘t
Hellevoetje naar Kickersbloem de

laatste schoenmaker uit Hellevoetsluis verdwenen is. Dat veroorzaakte bij de vele trouwe klanten
van vak schoenmakerij Slyro een
storm van verbazing en verontwaardiging. ‘Hun’ schoenmaker
zit immers al 9 jaar aan de Rijksstraatweg 127 (bij de kruising met
de Koninginnelaan) en die mag
zich zelfs ‘Meester Schoenmaker’
noemen en is ofﬁcieel schoenmaker voor de duurdere merken als
Van Bommel. Vakmanschap staat
bovenaan aan de Rijksstraatweg en
voor wie zich verwonderd over het
grote reclamebord van LEGO boven de etalage: op de bovenverdieping verkoopt Slyro ook tweedehands Legosteentjes. Onze excuses
voor het ontstane misverstand.
Leo Blok

Wethouder van der Velde opent:
‘Het Raadhuis van M4care’

Maandag werd door wethouder
Hans van der Velde de praktijk
voor kind en gezin ‘Het Raadhuis’
van M4care geopend. Een toepasselijke naam, want niet alleen staan
de deskundigen van de praktijk u
met raad en daad terzijde, maar
boven is de praktijk gevestigd
in het sfeervolle oude raadhuis
van Nieuw Helvoet. De kern van
de praktijk wordt gevormd door
Maaike van Nielen en Marjon
Hollman. Maaike is GZ psycholoog en Marjon gezinsbegeleider/
systeemcoach. Als GZ-psycholoog
is Maaike van Nielen opgenomen in het BIG-register en Marjon Hollmann is geregistreerd bij
de BAMw. Met M4care beschikt
Hellevoetsluis over een medische
specialisatie vlak bij huis. Marjon
Hollmann:
‘Vroegtijdige onderkenning van
stagnatie in of bedreiging van de
ontwikkeling van een kind kan een
verschil voor het leven maken. Ieder kind verdient het om gezond
en veilig op te groeien. Op basis
van jarenlange ervaring binnen de
jeugdgezondheidszorg in het werken met jonge kinderen weten wij
dat interventies die op jonge leef-

tijd plaatsvinden een grote impact
hebben en werkelijk het verschil
kunnen maken voor niet alleen het
kind maar het hele gezin. Iedereen verdient de kans om maximaal
geluk te vinden in het leven.’ Ook
haar collega Maaike van Nielen
kijkt verder dan alleen het kind
zelf: ‘Voor mij gaat het helpen van
kinderen, of het nu gaat over hun
ontwikkeling, gedrag of de gevolgen van een stoornis, verder dan
de hulp aan het kind zelf. Voor mij
is een kind onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving; ouders,
broertjes of zusjes en soms grootouders. Of dit nu op een positieve
of negatieve manier is, gezinsleden
beïnvloeden elkaar wederzijds. In
deze verbondenheid ga ik met het
gezin op zoek naar ieders kracht
en kwaliteiten en vaak schuilt hier
ook de oplossing voor de uitdagingen waar een kind en zijn gezin
voor staat.’
Meer informatie kunt u vinden op
www.m4care.nl of door een bezoekje aan Smitsweg 74, 3222AJ
Hellevoetsluis of een telefoontje
naar0181-745074.
Blok & van Balen

Nicole en Karen zijn ‘Hit’
in Hellevoetsluis
Nog maar sinds enkele maanden
vormen Nicole van Tooren en Karen de Groot samen het Hellevoetse promotiebureau ‘HIT’ De letters
staan voor ‘Hellevoetsluis Is Top’
en dat is precies de boodschap die
Nicole en Karen over Hellevoetsluis willen uitdragen. Maar er is
meer dan alleen maar het promoten
van alles wat er in Hellevoetsluis
en vooral in de Vesting gebeurt.
Nicole en Karen organiseren ook

trips vanuit het hele land naar Hellevoetsluis. Nicole: we hebben die
naam niet voor niets gekozen. HIT
Hellevoetsluis is een lokaal bureau
voor tours, events en communicatie. Wij weten de parels van Hellevoetsluis te vinden voor de leukste
dagjes uit en de beste events. Wij
zijn daarom meer dan een organisator dank zij de service die wij
bieden op het gebied van communicatie.’ Karen is een ervaren com-

Uitbreiding en verbetering
marktterrein Hellevoetsluis
Het college van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Hellevoetsluis vraagt de raad akkoord
te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van werkzaamheden ter
verbetering en uitbreiding van het
marktterrein bij Winkelcentrum de
Struytse Hoeck. In juli 2013 werd
de Toekomstvisie van de weekmarkt vastgesteld. In deze visie

zijn maatregelen opgenomen voor
het toekomstbestendig maken van
de wekelijkse markt. Een aantal
van deze maatregelen is gericht
op de uitbreiding en verbetering
van het marktterrein. Met de werkzaamheden aan het terrein worden
tegelijk verbeteringen in de verkeerstroom rondom het marktterrein doorgevoerd. Het marktterrein
wordt duidelijk gemarkeerd voor

de verkeersdeelnemers. De parkeervakken worden gedeeltelijk
anders gesitueerd en uitgebreid.
Ook wordt het aantal parkeerplaatsen voor ﬁetsers uitgebreid. Daarnaast worden de voorzieningen
op de markt, zoals stormankers,
stroomkasten en bekabeling gemoderniseerd. Met deze maatregelen
is een investering gemoeid van €
83.758,--.

Bezoek de Pieten op De Buffel
Museumschip De Buffel in Hellevoetsluis is eind november het
woon-, werk- en slaapadres van de
Pieten. Ze pakken hier cadeautjes
in, schrijven gedichten en maken
surprises. De Pieten hebben het dan
erg druk en kunnen wel wat hulp
gebruiken van ‘hulp-pieten’. Vind
jij het leuk om gezellig spelletjes
te doen met de Pieten en zou jij wel
eens willen weten waar zij slapen,
eten en werken? Kom dan gezellig
een kijkje nemen aan boord en wie
weet, kom jij Sinterklaas ook nog
aan boord tegen. De Pieten-BuffelBoot is te bezoeken op vrijdag 28
november om 13.00 en 14.30 uur,
zaterdag 29 november om 11.00,
13.00 en 15.00 uur en zondag 30
november om 11.00 en 13.00 uur.
De Pieten willen natuurlijk graag
weten hoeveel kinderen er komen,
dus is het belangrijk je van te voren aan te melden. Wacht niet te
lang, want vol = vol! Meld je voor
25 november aan via de mail: buffel.activiteiten@gmail.com onder
vermelding van de voor- en ach-

ternaam van de kinderen, de dag
en het tijdstip en met hoeveel personen je bent (aantal kinderen +
volwassenen). De entreeprijs voor
kinderen bedraagt € 3,50 (inclusief
een traktatie) en voor volwassenen

Bridgeclub HEV
(Het Eiland Voorne)
De tweede parencompetitie op
dinsdag had zijn 4e ronde, en zo
lanzamerhand worden de contouren van promotie en degradatie
zichtbaar. Hans en Mary Oprel
zetten in de A-lijn 58,53% op
de kaart. Henny Struijk en Leen
van Adrighem haalden als gelegenheidskoppel 56,29% binnen.
Zij doen nog goed mee voor het
kampioenschap, waarvoor Dirk
Beelen en Bert van der Geest toch
nog de beste papieren hebben. In
de B-lijn waren Corrie en Its van

Staalduijnen in de winning mood
met 60,76%. Kitty Bik en Tineke
Huibers waren blij verrast met
55,9%.Lyn Kuster en Therese van
Schaijk waren echter de lachende
derde met 55,56% en blijven in
het kraaiennest zitten met 57,59
% gemiddeld. Op donderdag is de
Butler competitie afgerond. Rinus
Noordhoek en Hans Oprel verzamelden 47 imps. Eimert Doedens
en Bavo van der Poel incasseerden
45 imps. Gloria van der Toorn en
Henny Struijk voegden 27 imps

municatieadviseur met een ruime
ervaring o.a.in Amerika en Nicole
is behalve een kind van wind en
water, ook een gewaardeerd redactielid van deze krant. Opvallend
bij beiden is het enthousiasme dat
hen kenmerkt. Karen: ‘Hellevoetsluis zien wij als een ruwe diamant
die beetje bij beetje verder wordt
geslepen tot zij fonkelend, sprankelend en stralend is. Wij zien lokale stichtingen, ondernemers en
enthousiastelingen ieder op hun
eigen eilandje mooie dingen doen.
Wij willen een ieder graag laten
meegenieten van al het moois dat
Hellevoetsluis te bieden heeft. Van
museum tot product, van bedrijf
tot activiteit. HIT Hellevoetsluis
vindt het dan ook een uitdaging
de samenwerking met ondernemers en musea aan te gaan, zodat
we de schijnwerper vol op Hellevoetsluis kunnen zetten.’ De boodschap van HIT is in de afgelopen
maanden duidelijk overgekomen
bij de musea, de ondernemers en
vestingwethouder Peter Hofman.

Als het enthousiasme van Nicole
en Karen net zo overkomt naar het
publiek voor uw evenement als het
dat de afgelopen maand in Hellevoetsluis deed, dan wordt het zeker
een HIT!

€ 5,00 (inclusief een kopje kofﬁe
met speculaas). Jaarkaarthouders
krijgen gratis toegang. Breng ook
een schoen mee, want wie weet
stopt Piet er wel iets in!

aan hun saldo toe. Daarmee werden Jan Bing en Marijn Huber toch
de Butlerkampioen met 26,9 gem.
over de 5 ronden. Proﬁciat!
In de B-lijn zetten Jack Schouten
en Loek van Geloven zich schrap
en oogsten 49 imps en eindigen
zodoende als 1e promovendus met
30 imps gem. Mayke Kreutzer en
Riet de Wit poetsen hun imago op
met 33 imps. Klazien Maaskant en
Berry van der Vecht halen 32 imps.
Fija Engelhardt met Wilma Mulder verdienen promotie met 19,36
imps gem., evenals Lenie Boutkan
en Joke de Pon met 10 imps gem.
Voor verdere informatie omtrent
bridge:
www.nbbclubsites.nl/
club/14036

Informatie
U vindt HIT aan de Esplanade 5,
3321 LW Hellevoetsluis en u kunt
HIT telefonisch bereiken op(0)6 41
78 87 37 of (0)6 53 48 72 45. Meer
informatie is te vinden op www.
hithellevoetsluis.nl
Blok & van Balen

