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KLIK & WIN ACTIE

KERSTACTIE
VOOR AFRIKA

DCMR ZIT ER
BOVENOP

Charles de Foucauld Mavo
houdt tweejaarlijkse grote
sponsoractie.

‘Bedrijven moeten het alle
dagen op orde hebben. Niet
alleen als wij langskomen’

»7

Jonas Jonasson
ook in dit boek
weer op z’n best

»3

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

‘Niet meer
ongevallen op
A15’

‘You’ll never walk alone...’

Gelukkig 2014
gewenst!

REGIO - Het aantal ongevallen op de A15 het traject
Rozenburg-Vaanplein is in
oktober en november niet
gestegen ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar.
Dat zegt Rijkwaterstaat naar
aanleiding van vragen van
deze krant; dat naar aanleiding van de extra drukke
periode op de rijksweg dit
jaar door de werkzaamheden aan de Hartelbrug én de
A15. Daar is de situatie met
het aanleggen van een extra
rijstrook voor bestemmingsverkeer ook veranderd voor
de weggebruiker.
Volgens
Rijkswaterstaat
waarbij die zich baseert op
de door de weginspecteurs
geregistreerde ongevallen
hadden er in oktober/november 2013 respectievelijk
35 en 20 ongevallen plaats
tegenover 34 respectievelijk
21 ongevallen in oktober/
november 2012. Het totaal
komt hiermee in beide periodes op 55.
Volgend jaar juli komen de
door de politie geregistreerde definitieve ongevalscijfers over 2013 beschikbaar.

Vaarwel 2013, een voorspoedig 2014! De Botlek wenst
de lezers een gelukkig nieuwjaar. En ging op zoek
naar ‘wensen van en voor mensen’. Gewone mensen
en mensen met lokale of regionale bekendheid. Wat
wensen zij anderen en zichzelf toe?
Door Joop van der Hor

De 82-jarige Annie Ras uit
Hoogvliet die in januari
1942 als eerste meisje door
de voetgangersbuis van de
Maastunnel liep, nagestaard
door een jonge Duitse soldaat die zichzelf vermoedelijk toewenste thuis te zijn
bij zijn naasten: ‘De goede
wensen klinken dezer dagen wellicht als een cliché,

‘IK WENS IEDEREEN
UITZICHT OP EEN
BETER, MOOIER EN
GELUKKIGER LEVEN!’
toch heb ik er mijn beste
bedoelingen mee. Ik wens
u hele fijne dagen en voor
de mensen die het juist nu
zwaar hebben de kracht om
dit te dragen. Voor hen heeft
deze periode een hele andere toon. Maar weet: you’ll
never walk alone!’

Lee Towers zelf wenst iedereen kort en krachtig
‘een gezond nieuwjaar’. Hij
weet als geen ander hoe belangrijk gezondheid is want
Mister Ahoy’ heeft het afgelopen jaar behoorlijk getobd
met zijn gezondheid en heeft
bovendien in november afscheid moeten nemen van
zijn lieve oude moedertje.
De jonge Spijkenisser politicus en gemeenteraadslid
Wouter Struijk wiens ster
bijkans hoger rijst als die
boven Bethlehem; ‘ik wens
iedereen het uitzicht toe op
een beter, mooier en gelukkiger leven!’
Oud-Feyenoorder, ex-international en stadionspeaker
Peter Houtman is ook niet
zo lang van stof maar de
woorden komen, samen met
zijn daden, altijd recht uit
het hart; ‘Ook ik wens u een
geweldig nieuw jaar, waarin

er respect is voor elkaar.’
IBP-raadslid Ron Brekelmans: ‘de toekomst is nog
ingepakt. Een nieuw jaar is
aangebroken. Gezondheid,
liefde en geluk. In kleur verpakte dromen’.

Roel Pot, tegenwoordig bekend van de Rotterdam Quiz
en als treinconducteur met
Nick en Simon, blijft dicht
bij zijn rood-witte hart; ‘Ik
wens iedereen een mooi en
gezond jaar toe. Hopelijk

Literair Café: analfabetie

Aantal ﬁles
neemt toe

Behoud polders Rhoon?

SPIJKENISSE - Goed kunnen

REGIO - Het aantal files in de
regio is het afgelopen jaar
toegenomen met 5 procent.
Vooral in de avondspits
stond het verkeer vaker stil.
Trajecten A15 Brielle - Vaanplein en A20 Kleinpolderplein - Terbregseplein scoren het hoogst in de file top
10. In Nederland nam het
fileparcentage met 8 % af.

REGIO - “Wij zijn opgelucht
dat de Tweede Kamer een
positief signaal heeft afgegeven over Het Buijtenland
van Rhoon”, zegt Johan van
Wolfswinkel (CU Albrandswaard). Hij is blij met het
aannemen van een motie ingediend door VVD-Tweede
kamerlid Rudmer Heerema
om het plan te heroverwo-

lezen en schrijven lijkt zo
vanzelfsprekend maar dat
is het niet. Meer dan anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben hier moeite
mee. Op zondagmiddag 12
januari organiseert Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse daarom een Literair
Café over taal en laaggeletterdheid. Interviewer Rutger

Wandelcafé voor
singles
REEUWIJK - Zondag 5 januari kunnen singles (40-59
jaar) mee wandelen langs
de Reeuwijkse Plassen en
door natuurgebied de Goudse Hout. Over graslanden,
langs verstilde plassen en
door de bossen. Afstand
circa 8 km. Relaxed tempo,
ontspannen sfeer. Na afloop
borrelen. Verzamelen 12.00
uur ’t bij Wapen van Reeuwijk. Vertrek 12.30 u. Deelname 10,= (ex fee) bij bestellen
kaartje via de site t/m 4 januari of 13,= op dag zelf.

Martens gaat in gesprek met
hoofdgast Koos Vervoort. Hij
is taalambassadeur, maar
was vroeger laaggeletterd.
Luister naar zijn bijzondere
verhaal! Een kaartje kopen
is niet nodig, kom er gerust
bij zitten! Datum: zondag 12
januari 2014. Van 13.00 tot
15.00 uur. Toegang: vrij.

staan we weer eens op de
Coolsingel om de Feyenoorders daar weer eens toe te
zingen .’
Meer op pagina 5.

gen om van de polders van
Rhoon een nat recreatiegebied te maken. Van Wolfswinkel: “Het is te absurd
voor woorden dat er 30 miljoen geïnvesteerd is om het
gebied onder water te zetten,
terwijl niemand hier zat te
wachten op natte voeten.
De boeren kunnen een toekomst tegemoet zien.”

Oude Maas

Pannenkoeken
SPIJKENISSE - Op vrijdag 10 ja-

nuari organiseert Stichting
Welzijn Ouderen (SWO) een
gezellige
pannenkoekenlunch in de ontmoetingsruimte Mei. Vanaf 13:00 uur
staan er heerlijk pannenkoeken op tafel met natuurlijk
het bijbehoorde beleg.
De kosten om gezellig mee te
eten zijn 5,00 per persoon
en hiervoor kunt u pannenkoeken eten en u krijgt een
heerlijk glas melk, karnemelk of chocolademelk erbij
Wilt u mee genieten? Reserveer dan alvast een plekje, u
kunt hiervoor langskomen
bij de Mei, Winston Churcilllaan 31 in Spijkenisse of
even bellen (0181) 506 752.

ALL-IN-ONE-PRINTER

Pannenkoekenhuis
,-

AL: € 89

NORMA

WINTERVOORDEEL
TOT 30 APRIL

ALLE
OUD HOLLANDSCHE

PANNENKOEKEN

E5

PIXMA MG 5550
Geavanceerde All-in-One printer • 5 single inktcartridges
• 6.2 cm TFT Kleurenscherm • Wi-Fi • Automatisch dubbelzijdig printen • Printen met maximaal 4800 dpi

KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Achterzeedijk 9 - Barendrecht
0180 - 617 576
www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

2 - 7 januari 2014

KOOPZONDAG!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Welkom
het hele jaar, 7 dagen in de week

5 JANUARI

MANAGEMENT

www.zesdaagserotterdam.nl

Klein in prijs, groot in service!

KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN
OPENINGSTIJDEN OP WWW.KLEIN.NL

