
OUDEWATER

Ambtenaren
officieel in dienst
Vrijwel alle zestig ambtenaren

van de gemeente Oudewater

zijn gisteren tijdens een officiële

bijeenkomst in dienst getreden

van de gemeente Woerden. En

daarbij hoort dat ze opnieuw de

ambtseed of de ambtsbelofte

deden. Ditmaal ter overstaan

van burgemeester Molkenboer

van Woerden. Overigens, bijna

alle ambtenaren werken al van-

uit Woerden en zij werken voor

twee gemeenten: Woerden en

Oudewater. ANDRANDRIE001

UTRECHT

VandenBerg
gedeputeerde
De Amersfoortse wethouder

Pim van den Berg is namens

D66 kandidaat-gedeputeerde

voor het provinciebestuur van

Utrecht. Hij is voorgedragen als

opvolger van Ralph de Vries, die

zou zijn vertrokken om zijn

liefde achterna te reizen. Vol-

gens Niels Hoefnagels, D66-frac-

tievoorzitter in de Provinciale

Staten van Utrecht, is Van den

Berg geschikt omdat hij strate-

gisch inzicht heeft en kan ver-

binden en inspireren. Naast

Ralph de Vries vertrekt ook

VVD-gedeputeerde Remco van

Lunteren. Hij wordt vervangen

door wethouder Jacqueline Ver-

beek uit Zeist. AD100

OUDEWATER

Kerkkomtmet
kleurrijkeglossy
De eenvoudige zwart-witte

kerkbode van de her-

vormde gemeente Oudewa-

ter/Hekendorp is vervan-

gen door een geheel ver-

nieuwd, kleurrijk blad. Het

gaat om een proef in sa-

menwerking met het Lan-

delijk Dienstencentrum

van de Protestantse Kerk

in Nederland. Het nieuwe

blad in Oudewater heeft de

naam Zin gekregen en ver-

schijnt een keer per

maand. Volgens redactielid

Marja Verhoeve brengt Zin

vooral de mensen uit de

kerkelijke gemeente in

beeld door interviews,

foto’s en columns. Bij wijze

van proef wordt Zin de eer-

ste vier keer verspreid

onder alle leden van de

hervormde gemeente, ook

zij die geen abonnement

hebben. WALKAT100

ABCOUDE

Lentefeest in
centrumdorp
De Ondernemersvereniging Ab-

coude/Baambrugge verzorgt

zondag een lentefeest in het

centrum van Abcoude. Veel win-

kels zijn open en zowel in de

Hoogstraat als op ’t Markvelt

staan kramen. Dat geldt ook

voor de omgeving van café De

Eendracht waar kramen komen

te staan. Het programma voor-

ziet verder in modeshows en op-

tredens van muzikanten. Voor

de kinderen staan een zweefmo-

len, bungeegym en een ballen-

fontein klaar. Het Lentefeest be-

gint om 13.00 uur en duurt tot

17.00 uur. STROER100
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,,Als fotograaf zijn dit de projecten

waar ik van bloei,’’ glimt Leeflang

van oor tot oor. De voormalig ver-

pleegkundige wist als twintiger dat

ze ooit fotograaf zou worden. Lang

bleef het bij vakantie- en familie-

foto’s met zo nu en dan een brui-

loftsreportage. Maar de student fo-

tografie weet nu wat ze wil: mensen

fotograferen zoals ze zijn. ,,Oudere

mensen met een heel leven achter

zich zijn daarom zo interessant.

Hun gezicht vertelt een verhaal.

Vandaar mijn fotoproject ‘Levendig

90’.’’

Ondanks de toepasselijke achter-

naam van de fotograaf, was de zoek-

tocht naar 90-plussers in Woerden

en omgeving nog best lastig. ,,Deze

mensen zijn nooit eerder model ge-

weest. Ik had heel wat te overwin-

nen. Een meneer belde mij een dag

na de fotoshoot op dat de foto’s toch

niet gepubliceerd

mochten worden.

Hij had de hele

nacht wakker ge-

legen van het idee

dat ‘iedereen’ zijn

foto te zien zou

krijgen.’’

Van de 30 gepor-

tretteerden

komen er 10 uit

Woerden, ande-

ren uit bijvoor-

beeld Kockengen,

Vinkeveen (de ge-

boorteplaats van

Leeflang), Drie-

bruggen en Alphen.

,,Veel van de ouderen staan ont-

zettend positief en vrolijk in het

leven. Volgens mij een voorwaarde

om zo oud te worden. Daarbij heb-

ben allen hard gewerkt en zijn ze

nog steeds actief en betrokken bij

alles wat er om hen heen gebeurt. Of

het nou familie is of het wereld-

nieuws; hun betrokkenheid voor-

komt veroudering.’’

IJdel
Dat er meer vrouwen dan mannen

op de foto zijn gezet is logisch vol-

gens de fotograaf. ,,Op deze leeftijd

zijn er gewoonmeer vrouwen. Tege-

lijk merkte ik dat het makkelijker

was om vrouwen voor de camera te

krijgen dan mannen. Ik bespeurde

soms een ondeugende ijdelheid bij

de dames. Heel grappig.’’

De 30 foto’s verschijnen eind mei

in boekvorm. Vooralsnog in een op-

lage van 1 exemplaar. ,,Ik moet nog

overleggen met sommige ouderen

over hun privacy. Als het even mee-

zit, worden de foto’s daarna publiek

op mijn website in aanbouw. Bij de

foto’s komen geen verhalen te staan.

Wel een door de ouderen zelf ge-

schreven korte omschrijving van

henzelf.’’

‘Dezemensenzijnnooit
eerdermodelgeweest’
WOERDEN |Verspreid over de keukenta-
fel liggen zwart-witfoto’s van oude
mensen. Fotograaf in opleiding Mirjam
Leeflang (45) portretteerde de afgelo-
pen maanden 90-plussers in Woerden
en omgeving.

DOUWE ANNE VERBRUGGE

RMirjam Leef-
lang (45) foto-
grafeert man-
nen en vrou-
wen die min-
stens twee-
maal zo oud
zijn als zijzelf.
FOTO DOUWE ANNE

VERBRUGGE

Mirjam Leeflang fotografeert allemaal 90-plussers

ZAdriaan Vroonland. Z Lies Oussoren. FOTO’S MIRJAM LEEFLANG

ROSANNE KOK

MIJDRECHT/WILNIS | De Ronde-

veense ondernemers Arjan van der

Beele en Ruud Keizer willen het

Oude Parochiehuis op de grens van

Mijdrecht en Wilnis exploiteren.

Ze hebben een plan naar het kerk-

bestuur, de eigenaar van het pand,

gestuurd. Dat levert voor de kerk

minder op dan de gevraagde 33.000

euro per jaar. ,,Dat bedrag vinden

wij buitenproportioneel hoog,’’ zegt

Keizer. ,,In ons voorstel doen we een

reëel, economisch onderbouwd te-

genbod. We verwachten dat het be-

stuur daarmee akkoord gaat, gezien

de huidige markt.’’

Keizer: ,,We hebben marktonder-

zoek gedaan naar de interesse van

de verenigingen en in kaart ge-

bracht welke partijen van onze dien-

sten gebruik kunnen maken.’’ De

uitkomst daarvan was dat het haal-

baar is om het Oude Parochiehuis

op te knappen en het vervolgens

aan derden te verhuren, maar niet

voor de gevraagde prijs van 33.000

euro.

Volgens Keizer is deze prijs niet

reëel vanwege de huidige status van

het pand. ,,Het interieur heeft drin-

gend een opknapbeurt nodig. De

uitstraling van het gebouw moet

naar 2020 worden gebracht in

plaats van dat het lijkt alsof je je in

1938 waant. Bordeauxrood is leuk,

maar niet meer van deze tijd.’’

Keizer heeft nog geen idee wan-

neer het bestuur reageert, maar

maakt zich over de uitkomst geen

zorgen. ,,Mijn verwachting is dat ze

met ons tegenbod akkoord zullen

gaan,’’ licht Keizer toe. ,,Zeker gezien

de huidige economische markt.’’

OndernemersdoenbodopOudeParochiehuis

‘Positief en
vrolijk in
het leven
staan is
volgensmij
een voor-
waarde om
zo oud te
worden’


