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Bijna helft jongeren laat
geld meteen rollen
BARENDRECHT - Bijna de helft van
alle jongeren geeft zijn geld direct uit.
Vijftien procent legt eigenlijk nooit
geld opzij. Daartegenover vindt een
krappe meerderheid van alle jongeren
zichzelf een spaarder. Dit blijkt uit een
peiling van MSN.nl in opdracht van
het ministerie van Sociale Zaken en
CentiQ, Wijzer in Geldzaken. Aan de
peiling deden 3.721 jongeren mee. De
deelnemers die sparen doen dat vooral
voor ‘de toekomst’. Daarnaast zetten
ze geld apart voor hun vakantie, games
of een telefoon of computer. In de poll
die is gehouden voor de campagne
Moneyfest’09 geven de jongeren verder aan dat ze eigenlijk teveel geld uit-

geven aan vooral uitgaan en kleding.
MoneyFest’09 is een campagne van
het ministerie van Sociale Zaken en
platform CentiQ, Wijzer in Geldzaken.
Hierin staan de opvattingen van jongeren over de rol van geld in hun leven
centraal. De website www.moneyfest2009.nl werd de afgelopen weken
meer dan 40.000 keer bezocht.
De opvattingen van jong Nederland
over het belang van geldzaken worden
tijdens het slotdebat op maandag 14
december in Den Haag gepresenteerd.
Dit gebeurt in aanwezigheid van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en vertegenwoordigers van de financiële wereld.

Verloren meesterwerk
Berlioz herleeft

BARENDRECHT - Wethouder Nootenboom (sport) heropent vrijdag 27 november rond 17.45 uur officieel fysiotherapiepraktijk ’t Oude Dorp. De praktijk vn Nico Rietveld en Leo de Bruin aan de Dorpsstraat is grondig verbouwd en uitgebreid
met een grotere oefenzaal. De ruim 400 patiënten kunnen in de praktijk terecht voor verschillende behandelingen, zoals
fysiotherapie, manuele therapie, fysiofit en sportfysiotherapie. Diverse fysiotherapeuten adviseren en begeleiden mensen
die sporten of dat willen doen. Maar ook mensen die belemmerd worden om goed te bewegen, ontvangen de juiste zorg.
Met de uitbreiding van de oefenzaal zijn ook de mogelijkheden voor de bezoekers uitgebreid. Naast trainingen die behoren
tot een fysiotherapeutische behandeling kunnen mensen zonder lichamelijke klachten hier op een verantwoorde manier en
onder begeleiding van een fysiotherapeut sporten. Voor sporters is het mogelijk hier het sporten na een blessure weer op te
pakken.
Fysiotherapiepraktijk ‘t Oude Dorp is gevestigd in de oude dorpskern van Barendrecht. De kern is onlangs benoemd tot
beschermd dorpsgezicht, met als doel deze te beschermen tegen toekomstige ongewenste ontwikkelingen. Het beeldkwaliteitsplan ‘Waar oud het nieuwe ontmoet’ dient om de functie en kwaliteit te versterken. Bas Nootenboom vindt de verbouwde
praktijk een mooi voorbeeld van een pand dat voldoet aan eigentijdse eisen, maar toch het karakter van de oude dorpskern
heeft weten te behouden.

Aansluiting op Spoorlaan
geopend
BARENDRECHT - Op donderdag 26 november heeft wethouder
Schreurs (Economische Zaken) de
Koopliedenweg met de toekomstige
Spoorlaan op bedrijventerrein BT-Oost
verbonden. Met behulp van een asfaltwals verwijderde Schreurs de huidige
afzetting waardoor de ontsluitingsweg
naar het nieuwe pand van Hillfresh
International BV in gebruik werd genomen. De Spoorlaan vormt straks de verbinding tussen de oostelijke rondweg
om Barendrecht en het NS-station en
is tevens dé ontsluitingsweg voor de op
BT-Oost gevestigde (AGF-)bedrijven.
De gemeente is met een aantal grote
AGF-bedrijven, waar onder Hillfresh,
Olympic Fruit en The Greenery, al langere tijd in gesprek om bedrijventerrein
BT-Oost te herstructureren. Dit is nodig
om ervoor te zorgen dat de aldaar gevestigde bedrijven ook in de toekomst optimaal kunnen functioneren. Inmiddels
zijn meerdere verouderde gebouwen
gesloopt of worden nog gesloopt en ver-

Oude Postkantoor open
HEERJANSDAM - ‘Het Oude
Postkantoor’ aan de Vlasakkers 27
is zaterdag 5 december 2009 voor
het publiek geopend van 10.00 tot
12.00 uur. Men kan op deze uren
terecht met vragen over stamboomonderzoek. Specialist op dit gebied
P.J de Penning zal aanwezig zijn om
vragen op dit gebied te beantwoorden. Er is een kleine collectie foto’s
en schilderijen van Heerjansdam te
bewonderen. Ook het dorpsdiorama
anno 1935 is er te zien. Er is een
boekentafel waar diverse uitgaven
gekocht kunnen worden en men
zich als donateur kan aanmelden
voor 5 euro per jaar.

vangen door nieuwe panden. Daarnaast
wordt in het totale gebied de openbare
ruimte opnieuw ingedeeld. Hierin is de
belangrijkste exponent de aanleg van
de nieuwe Spoorlaan. Deze weg vormt
straks de verbinding tussen rondweg
en het NS-station en is dé ontsluitingsroute voor de bedrijven. Martin
Schreurs is trots op de belangrijke stappen die de afgelopen jaren zijn gezet.
“De Spoorlaan is van vitaal belang
aangezien het type bedrijvigheid op
BT-Oost gepaard gaat met veel transportbewegingen. Met de aansluiting
van de Koopliedenweg op de toekomstige Spoorlaan zetten we wederom een
stap in de richting van de herstructurering van het gebied.” Ook voor het
bedrijf Hillfresh dat binnenkort haar
activiteiten vanuit de Waalhaven overbrengt naar een nieuwbouwvestiging
op BT-Oost is het van groot belang
dat de ontsluiting van dit gebied optimaal geregeld wordt. De komst van
Hillfresh naar Barendrecht levert zo’n
55 arbeidsplaatsen op.

Vis&Gorter op
Exxact FM radio
BARENDRECHT - Elke woensdag is
op Exxact FM radio het actualiteitenprogramma Vis&Gorter te beluisteren.
Presentatoren Wouter Gorter en Jos Vis
brengen luisteraars tussen 20 en 21 uur
op de hoogte van het laatste plaatselijke
nieuws.
Vaste onderdelen in het programma
zijn onder meer het (Barendrechtse)
nieuws van de dag, een overzicht van
de inhoud van De Schakel, het gemeentenieuws, het best verkochte boek en/of
de cd van de maand met een nieuwe tip
en de politieberichten.
Vanaf januari zal Jos Vis in dit programma aandacht gaan besteden aan de
komende gemeenteraadsverkiezingen
van 3 maart 2010.

Prikken in De Driesprong

sers betalen €20. Kinderen tot en met 12
mogen gratis naar binnen. Kaarten zijn
onder meer te koop bij VVV Dordrecht,
Spuiboulevard 99 en Spiering Muziek,
Voorstraat 330. Ze zijn ook te reserveren via merwes.oratorium@hetnet.
nl of 078 6156179. De kaarten kunnen
worden bezorgd in Barendrecht. Meer
informatie: www.movdordrecht.nl.

Bijeenkomst
De Rozekwarts
BARENDRECHT - Spirituele stichting
De Rozekwarts houdt op 9 december 2009 een bijeenkomst in gebouw
Waterpoort aan het Middeldijkerplein.
Linda Ista geeft een boodschap via
zandlezen, naam of knikker. De avond
begint om 20.00 uur, zaal open 19.30
uur. Entree zes euro. Meer info: Ada
Vogel, 0180-690360 van 16.00 - 18.00
uur van maandag t/m vrijdag. www.
stichtingderozekwarts.nl

INGEZONDEN

Wereldwinkel voor
mooie kerstcadeaus
Buiten zien we dat de najaarsstormen
hebben gezorgd voor een tapijt van bladeren op paden en wegen. Het is herfst
en de winter is dichtbij. Nog een paar
weken en we zijn aan het einde van
2009. De maand december is in onze
traditie een feestmaand. Sint Nicolaas is
weer in het land. We zijn ons hoofd aan
’t fronsen bij het maken van passende
gedichtjes voor de uitgezochte cadeautjes. En dan komt Kerst. Kerst is voor
gelovigen en niet-gelovigen immers hèt
feest van onderlinge verbondenheid.
Een feest om te vieren in de warmte
van familie en vrienden. Een feest ook
om het goede van het leven met elkaar
te delen. Bij onze aankopen van producten uit de Wereldwinkel tonen we
onze verbondenheid met de mens achter
het product. Want de verkoop van deze
producten schept werkgelegenheid die
uitermate welkom is in plattelandstreken van bijvoorbeeld Afrika, Azië en
Latijns-Amerika. De prijs die er voor
is betaald is rechtvaardig en biedt de
producent perspectief. Hierdoor is hij
in staat om naast de lokale markt ook
de Europese markt te bereiken. In de
Wereldwinkel Barendrecht is een uitgebreid assortiment te vinden, zoals de
prachtige handnijverheidsproducten uit
Kenia die bij uitstek geschikt zijn voor
wie een origineel cadeau zoekt voor
Sinterklaas of Kerst. Ook zijn er de
bijzondere sieraden uit India, Nepal en
Afghanistan. De geurige wierook, kaarsen, boeddha’s, vazen en schalen. Op
zoek naar een authentieke kerststal uit
Peru of uit de Philippijnen ? Dan maar
eens gaan kijken in de Wereldwinkel.
En natuurlijk kan men er ook terecht
voor veel smakelijke levensmiddelen
zoals de koffie, thee en chocolade van
Max Havelaar, kruiden en sauzen en
niet te vergeten de heerlijke wijnen
uit Chili en Zuid-Afrika. De kaarten,
agenda’s en kalenders van Unicef en
Amnesty International zijn nog volop
verkrijgbaar.
Om nu nog even in de sfeer van
Sinterklaas te blijven: “In de Wereldwinkel vindt je een cadeau voor iedereen, want wat je daar koopt, dan is dat
niet alleen, een cadeau voor jou, maar
ook voor anderen meteen.’’ Kijk ook
eens op de website: www.barendrecht.
wereldwinkels.nl
Namens Wereldwinkel Barendrecht,
Tonny Ooms

Kerstmarkt op
kinderboerderij De Kooi
ROTTERDAM - Zondag 13 december is er vanaf 12 uur een kerstmarkt
bij kinderboerderij De Kooi aan de
Maeterlinckweg 85 in IJsselmonde.
Er staan allerlei kraampjes en er is
van alles te doen voor jong en oud.
Kinderen kunnen voor een euro een
tasje ophalen met benodigdheden
voor een kerststukje en een strippenkaart met daarop de rest van de
activiteiten: kerstbroodjes bakken
boven open vuur, kerststukjes knutselen, kerstkoekjes bakken en een
eigen kerstplacemat maken.
BARENDRECHT - Bijna drieduizend jonge kinderen en hun huisgenoten hebben
vrijdag in sporthal De Driesprong de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. 741
personen waren niet uit Barendrecht afkomstig. De GGD Rotterdam-Rijnmond
is tevreden over het resultaat en het verloop van deze eerste vaccinatieweek. Op
alle locaties verliep de organisatie vrijwel vlekkeloos, ondanks de korte voorbereidingstijd van twee weken. In totaal zijn tijdens de vijf prikdagen op 19 locaties
in de regio zo’n 1.200 medewerkers ingezet. De opgedane ervaringen worden
meegenomen in de voorbereiding van de tweede vaccinatieweek. Deze start op
maandag 14 december. Barendrecht is op 18 december aan de beurt. Meer info.
Informatienummer 14010.
Foto Jos Wesdijk

DORDRECHT - Vrijdag 11 december 2009 geeft Merwe’s Oratorium
Vereniging (MOV) een uitvoering onder
leiding van Patrick van der Linden. In
de Antoniuskerk te Dordrecht voeren
ze het Requiem van Gabriël Fauré
en de Messe solennelle van Hector
Berlioz uit. Het Requiem van kerkmusicus Fauré wordt uitgevoerd met een
symfonieorkest en orgel.
Het manuscript van de Messe solennelle van Berlioz is lange tijd verloren
gewaand, tot het in 1991 werd gevonden in Antwerpen. In 1994 werd het
werk voor het eerst in Nederland uitgevoerd. De Messe solennelle van Berlioz
wordt nu voor het eerst uitgevoerd in
Zuid-Holland.
Naast MOV werken ook sopraan
Caroline Stam, tenor Robert Luts,
bas-bariton Martijn Sanders, organist
Gerben Mourik en symfonieorkest
RBO Sinfonia mee.
De uitvoering begint om 20 uur aan
de Burgemeester de Raadtsingel 45
te Dordrecht. Kaarten kosten €22,50.
Mensen met een CJP-pas en 65-plus-

Voor vijftig cent kan er een greep
gedaan worden in de grabbelton.
De opbrengst daarvan gaat naar het
opknappen van de boerderijkonijn
aan de Maeterlinckweg. Verder zijn
er allerlei versnaperingen te koop en
zijn er live optredens van de zanggroep Ensuite uit Barendrecht en het
akoestische duo Henk en Elise.

Nieuw boek Roland Louwerse

Prijsuitreiking
kleurwedstrijd

BARENDRECHT - Het nieuwste boek van oud-Barendrechter Roland Louwerse
is nu verkrijgbaar bij boekhandel Onnink en Edel. In de bundel reisnotities ‘Vlag
wappert, we gaan!’ toont Louwerse zich van zijn meest zonnige kant.
Rondreizend over de wereld geeft hij lezers inkijkjes in de geschiedenis, literatuur
en architectuur van bekende en minder bekende culturen. Hij voert hen onder meer
mee naar de oerwouden van Guatemala, het water van de Nijl, de kerken van het
Kremlin en de Tempel van het Witte Paard in Luoyang.
Ook de menselijke tragiek krijgt een plaats met een blik op de slagvelden van
Ieper, het harde lot van Russische en Chinese boeren en het uitsterven van de
Indianenculturen in Midden Amerika.
Eerder verscheen van Louwerse de dichtbundel ‘Ach, de mens’ en de filosofische
bundel ‘In de spiegel zit de duivel’, eveneens bij de Gooibergpers. De boeken zijn
behalve in de boekhandel ook verkrijgbaar via www.gooibergpers.nl en www.
rolandlouwerse.nl.

Homeopathie ook
voor dieren
RIDDERKERK - Op dinsdag 8 december geeft Nancy Groeneveld een
lezing over homeopathie bij dieren
in het Natuur, Milieu en Educatief
centrum “De Groene Draak” aan de
Kastanjelaan 27 te Ridderkerk. De
Dierenbescherming Rijnmond en
Nancy bieden deze lezing gratis aan
voor belangstellenden in de behandeling van dieren en/of in de homeopathie. De lezing begint om 20.00 uur, de
zaal is open vanaf 19.30 uur.
Samuel Hahnemann ontdekte zo’n
tweehonderd jaar geleden de homeopathie. Hij ontdekte dat de stof die een
bepaald symptoombeeld kan opwekken, diezelfde symptomen ook kan
laten verdwijnen. Daar waar vroeger de
homeopathie het sluitstuk vormde van
de geneeskunde, maakt het tegenwoordig een onderdeel uit van het geheel
van geneeswijzen. Geen geheimzinnig gedoe met pilletjes en korreltjes
waarvan niemand weet wat het doet
en of het überhaupt wat doet, maar
volgens een goed stappenplan komen

tot een juiste behandeling van ziekten,
kwalen of gedragsstoornissen heeft de
homeopathie in de humane sector op
een hoger niveau gebracht. Ook in de
diergeneeskunde krijgt de homeopathie
steeds meer voeten aan de grond. Veel
dierenartsen specialiseren zich naast de
klassieke diergeneeskunde ook in deze
vorm van hulp. En niet zonder succes.
De ervaring wijst uit dat dieren erg veel
baat kunnen hebben bij homeopathische behandelingen. Nancy Groenveld
is klassiek homeopaat voor mensen en
dieren. Naast een eigen praktijk geeft
zij ook les in deze vorm van natuurgeneeskunde. De Dierenbescherming
Rijnmond heeft Nancy Groeneveld
bereid gevonden om voor een aantal
asieldieren homeopathische middelen
te adviseren. In een pilot project zal
een aantal dieren behandeld en gevolgd
worden met uiteenlopende aandoeningen. Gedragsstoornissen, gewrichtsklachten en huidproblemen, zijn slechts
een aantal voorbeelden waarbij homeopathie kan helpen.

Actie Schot & Van der Heiden:
isoleren met elektrisch rolluik
BARENDRECHT - Elektrische bediening is het helemaal, vertelt Wim Schot,
directeur van Schot & Van der Heiden.
Waar vroeger vooral werd gekozen
voor handmatige bediening van een
rolluik of zonwering, is dat nu verleden
tijd.

BARENDRECHT – Gistermiddag vond in Speelparadijs PlayCity de prijsuitreiking plaats van de kleurwedstrijd van De Schakel en een aantal Barendrechtse
winkeliers. De gelukkige winnaar was Gabriëlle Dijksman (7) uit Barendrecht. Zij
won met haar kleurplaat de eerste prijs: een speelarrangement bij PlayCity.
Foto Willem Monteban

Introductielessen
hoorn, trompet
en bariton
BARENDRECHT - Wie de instrumenten hoorn, trompet of bariton
eens wil uitproberen kan terecht bij
Harmonievereniging Barendrecht. De
vereniging gaat tot de kerstvakantie
twee keer per week gratis introductielessen geven.
Kinderen die minimaal 8 jaar zijn en
beide voortanden hebben gewisseld zijn
van harte welkom. Voor volwassen zijn
er naast bovengenoemde instrumenten
ook grotere instrumenten beschikbaar.
Muzikale ervaring is niet vereist en
meedoen is gratis. Deelnemers krijgen
het instrument mee naar huis om te
oefenen. Wie na afloop van deze lessen
verder wil gaan kan per 1 januari 2010
lid worden van de vereniging. Leden
krijgen gratis een instrument in bruikleen en kunnen de lessen vervolgen op
de daaraan verbonden condities.
Naast de wekelijkse individuele les,
spelen leden een keer per week mee in
een beginnersgroep. Vervolgens is het
de bedoeling om na verloop van tijd
samen te spelen in het Leerlingenorkest
en verder in verschillende orkesten
zoals het Jeugdorkest, Harmonieorkest
en/of Dagorkest.
Meer informatie en opgeven kan bij
Maria Prooi via mprooi@chello.nl of
www.harmoniebarendrecht.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.

Schot haalde vroeger gebak als hij
een zonwering of rolluik met elektrische bediening had verkocht. ,,Dan
was het van ‘Hoera, ik heb er weer een
verkocht.’ Nu kan ik maar beter geen
gebak meer halen, want tegenwoordig
kiest bijna iedereen voor elektrisch.’’
Het bedrijf heeft een actie die nog tot
eind december loopt. Klanten die een
rolluik aanschaffen krijgen er gratis een
motor bij en krijgen vijf jaar garantie.
,,Een van de voordelen van elektrische
bediening is dat het luik altijd met
dezelfde kracht en snelheid omhoog en
omlaag gaat. Bij handmatige bediening
heb je dat niet, waardoor het veel sneller verslijt. Het is ook veel handiger
voor grote rolluiken, want er is meer
kracht voor nodig om die omhoog te
krijgen.’’

Het is zelfs mogelijk de luiken elektrisch omhoog en omlaag te doen met
een afstandsbediening. Zo’n zestig
procent van de klanten kiest daar nu
al voor. De luiken kunnen allemaal
tegelijk bediend worden en apart. ,,Dat
brengt een hoop gemak met zich mee.
Je hoeft niet meer het hele huis door,
maar kunt vanuit je luie stoel alles
bedienen. Ook als je haast hebt is zo’n
systeem erg handig.’’
Bij rolluiken wordt vaak aan inbraakbeveiliging en zonwering gedacht. ,,Maar
het is ook een hele goede isolatie. De
aanschafprijs verdien je in een paar jaar
terug door de kosten die je bespaart
op de energierekening. De luiken gaan
twintig tot vijfentwintig jaar mee, dus
het kan een hoop geld schelen. Ook in
de zomer kan het wel vijf tot zes graden
schelen als een kamer voorzien is van
rolluiken.’’
Als de actie een succes blijkt, wordt
ze misschien verlengd tot eind januari.
Belangstellenden kunnen voor vrijblijvende informatie in de winkel terecht.
Zie ook www.schotvanderheiden.nl.

Mobility Centre Volvo erkend duurzaam

BARENDRECHT - Mobility Centre Volvo is sinds zaterdag 19 november een officieel Erkend Duurzaam autobedrijf. Het
bedrijf kreeg die dag het certificaat Erkend Duurzaam uitgereikt door de Bovag.
Erkend Duurzaam betekent in de dagelijkse praktijk bijvoorbeeld dat het bedrijf alleen nog maar stille en zuinige banden
verkoopt en de gebruikte banden op een milieuvriendelijke wijze afvoert. Dat geldt ook voor smeermiddelen en andere materialen. Mobility Centre Volvo heeft groene stroom en gaat zuinig met energie om. Verder biedt het bedrijf als alternatieven
op vervangend vervoer een elektrische scooter en fietsen aan.
Bij duurzaam ondernemen draait het in het autobedrijf ook om het aanbieden van duurzame mobiliteit. In de showroom staan
alle schone en zuinige modellen van Volvo. Het bedrijf merkt dat er steeds meer vraag is naar schone auto’s met een lage C02uitstoot en laag brandstofverbruik. Ook in de werkplaats wordt op een duurzame manier gewerkt met duurzame materialen.

