Stedin heeft ﬂinke klus om
stroom op gang te houden

 www.hetkompasonline.nl
Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden
van mijn lieve schoonzus en onze tante

Huwelijk

Francina Bastiaantje
de Geus-de Man

KORENDIJK - Het elektrici-

Jubileum

In de leeftijd van 90 jaar
Wij wensen Marieke en Leen, Leen en Joke en de
(achter)kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te
dragen.
Adrianus de Man (in herinnering) en Gé de Man-Plaisier
Leo de Man en Janet Manting
Conny Groeneweg-de Man en Jan Groeneweg
Peter de Man (in herinnering)
neven en nichten

Geboren

Overlijden

In Memoriam

Dankbetuiging

Colofon
Familieberichten

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
betekend, laten wij u weten dat van ons is
heengegaan onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader en opa

Lambertus Tuk
Bert
4 mei 1935

23 september 2013
Bert en Mirjam
Wenske
Lotte
Sybrechje
Jacqueline
Margreet

Correspondentieadres:
Begrafenis Onderneming Zuidema
Oud-Cromstrijensedijk O.Z. 87b
3286 BM Klaaswaal
We nodigen u uit om samen met ons afscheid
te nemen op zaterdag 28 september om
10.30 uur in De Ark, Koninginneweg 4,
3284 KJ te Zuid-Beijerland.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aan de
Koninginneweg 23a, 3284 KJ
te Zuid-Beijerland, waarna er in De Ark
gelegenheid is tot condoleren.
Indien u geen kaart heeft ontvangen, kunt u deze
advertentie als zodanig beschouwen.

Neven en nichten
23 September 2013

In liefdevolle herinnering...
25 september 2008

25 september 2013

Marjan Baas - Hulsker
Zo stil, hoewel ik je nog iedere dag mis,
en waar je nu ook zijn mag, echt het is
me helder, dat stilte nu jouw vriend
geworden is.
Eva & Sanne

den de stroomvoorziening
in stand te houden. De benodigde aggregaten werden
met een kleine pont naar
het eiland Tiengemeten getransporteerd en aangesloten. Ook het gemaal bleef
op deze manier in werking.
Vervolgens moesten regelmatig volle brandstoftanks
per boot het gebied in, zodat
de aggregaten constant konden blijven draaien.

Freddy & Co prolongeren titel
Voor het eerst in het vijfjarig
bestaan van het Kubbtoernooi Hoeksche Waard is het
een team gelukt z’n titel te
prolongeren: Freddy & Co
verloor ook dit jaar geen
enkele set. Het toernooi in
Oud-Beijerland telde zo’n

80 deelnemers. Het podium
was geheel Belgisch: Kapido 2 en Kapido 1 legden
beslag op de plekken 2 en
3. Het Oud-Beijerlandse
team Blokkie Om was het
hoogst geëindigde Nederlandse team en viel met

z’n 4e plaats net naast het
podium. Het ‘Kubbtoernooi
Hoeksche Waard’ wordt georganiseerd door KubbHW,
een viertal vrienden uit de
Zoomwijck in Oud-Beijerland. Kijk voor alle info op:
www.KubbHW.nl.

VOOR BEGRAFENIS EN CREMATIE

Vergeet niet uw volledige adresgegevens te vermelden en uw
telefoonnummer voor eventuele
vragen.
Overlijdensadvertenties zijn ook
zichtbaar op:
www.mensenlinq.nl*
* Indien de advertentie niet
geplaatst dient te worden op
Mensenlinq, gelieve dit aan te
geven bij opgave van de
advertentie.

078 674 42 59
Wim & Door al 50 jaar samen!
Hoe houden ze het vol?

info@attaimmadi.nl ˜ www.attaimmadi.nl

Robert Saalmink
Uitvaartverzorging
Admiraal de Ruyterstraat 139
3262 XD Oud-Beijerland

Bert

Adr. Tuk
N.J. Tuk-Weij

een routineklus, maar in
Nieuwendijk was het wel
complex project. Zowel het
gemaal ‘De Eendragt’, dat
bij een hoge waterstand een
deel van de Hoeksche Waard
droog houdt, als de energievoorziening van Tiengemeten worden vanuit hetzelfde
huisje van elektriciteit voorzien. Monteurs moesten
veel werk moesten verzetten
om tijdens de werkzaamhe-

| familieberichten@
wegenermedia.nl
Telefoon| (088) 013 72 68
Internet | zelf opgeven kan via
www.familieberichtenonline.nl

Lambertus Tuk

Abr. Tuk (in dierbare herinnering)
M.B. Tuk-van Leenen

Wat een alledaagse klus leek werd een grote operatie om
Nieuwendijk en Tiengemeten van stroom te blijven voorzien.

Email

Na een moedig gedragen lijden overleed op
de leeftijd van 78 jaar onze geliefde broer,
zwager en oom

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

teitsnet continu en veilig
laten werken, is niet altijd
een eenvoudige klus. Stedin
staat als netbeheerder soms
voor uitdagende projecten
bij ogenschijnlijk eenvoudige verbeteringen van de
netten. Zoals ook bij de
succesvol afgeronde werkzaamheden in de gemeente
Korendijk. Daar moesten de
aggregaten die het eiland
Tiengemeten én een gemaal
twee weken van elektriciteit
voorzien en de benodigde
materialen worden getransporteerd via een kleine
pont. In Nieuwendijk en op
het eiland Tiengemeten, dat
sinds 2007 een beschermd
natuurgebied is, wilde Stedin dit jaar het elektriciteitsnet vernieuwen en automatiseren. Zo wordt het net
in de omgeving op afstand
bestuurbaar en nemen zowel impact als duur van een
eventuele stroomuitval aanzienlijk af. Op papier is het
vervangen van de inhoud
van een transformatorhuisje

Een familiebericht plaatsen
is een gevoelige zaak. Dat
is altijd zo geweest en dat
zal altijd zo blijven. Het gaat
immers altijd over het verlies
van een naaste, familie, vriend
of kennis. Wat wel verandert
is de manier waarop dat kan
gebeuren.
Met familieberichtenonline.nl
kunt u op een eenvoudige,
snelle en zekere manier uw
familiebericht samenstellen
en plaatsen in de door u
gewenste huis-aan-huiskrant.
Eenvoudig, want stap voor stap
wordt u geleid door de opmaak
van het bericht, snel, u ziet
direct hoe het bericht eruit
komt te zien, zeker (en veilig)
is de manier van betalen. Op
het door u gewenste moment
en in uw eigen tempo kunt
u uw familiebericht maken.
Want wat er ook verandert, het
opgeven van een familiebericht
blijft een zaak van emotie…
Graag staan wij u ook
telefonisch te woord voor
informatie over de opgave van
uw familiebericht. Hiervoor
kunt u contact opnemen met
(088) 013 72 68.

24-uur per dag bereikbaar
06-52715244
www.robertsaalmink.nl
info@robertsaalmink.nl

Kantoor & Rouwcentrum:
Prins Hendrikstraat 20-22
3262 ST Oud-Beijerland

www.uitvaartverzorgingmoree.nl

Omdat het ook anders kan...

Zuidema's
ng
Begrafenis onderneming
Oud-Cromstrijensedijk o.z. 87b
3286 BM Klaaswaal
0186-571517

Open dag Monuta
Van den Toorn.
U bent van harte welkom om
ons gerenoveerde uitvaartcentrum
te bezichtigen op donderdag
26 september van 16.00 tot 20.00 uur.
Monuta Van den Toorn
Jacques Dutilhweg 333, Rotterdam
Telefoon: 010 - 202 14 33
Ook als u niet of
elders verzekerd bent.
www.monuta.nl

st
Wanneer u iemand verliest
die u dierbaar is……
Onze uitvaartleider of uitvaartleidster
is u graag van dienst om de uitvaart
volgens uw wensen te begeleiden

0186-571517
(dag en nacht beschikbaar)
Onze kwaliteitszorg is
gecertificeerd door
Stichting Keurmerk uitvaartzorg
www.zuidemauitvaart.nl

