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‘Maak me alsjeblieft wakker
voor een gevulde koek!’
Elke week brengt onze
verslaggeefster Lea van
Duivendijk bekende mensen
uit de regio in beeld. Deze
week Ron Booij, bekend van
Booij & Partners Advocaten
in Veldhuizen, De Meern.

u Door Lea van Duivendijk
U De Meern
Geboren
In 1963 in Boskoop en in 1993
in De Meern komen wonen.
Status
23 jaar getrouwd met Karina
(waarvan 23 jaar gelukkig) en
trotse vader van Joshua (15),
Kayleigh (13) en Noah (10).
Gestudeerd
Nederlands Recht en BOS, de
basisopleiding scheidsrechter
van de KNVB. Deze ging overigens ‘fluitend’.
Beroep
Advocaat, al bijna 25 jaar.
Grootste hobby
Hardlopen, ik liep onlangs nog
de ‘Utrechtse 10 kilometer’ (8,8
km) in een persoonlijk record!
Favoriet vakantieland
Noorwegen voor de fjorden,
Costa Rica voor alles.
Na aan je hart
Kinderen en psychiatrische

patiënten. Hun kwetsbaarheid
inspireert mij enorm bij het behartigen van belangen.

Vrijwilligerswerk
Extern vertrouwenspersoon van
diverse basisscholen, columnist,
scheidsrechter V.V. De Meern
en kerkelijk werk.
Iets geks meegemaakt
In mijn advocatenpraktijk gebeurt zoveel wonderlijks, dat
ik daarover columns ben gaan
schrijven. Die zijn nu gebundeld
in twee boekjes: ‘Prutadvocaat
maakt excuses’ en ‘Meester in

Hoogtepunt in het leven
Toen mijn vrouw ‘ja’ zei op mijn
huwelijksaanzoek.
Dieptepunt
Dat valt volledig in het niet,
vergeleken met de problemen
en het verdriet van anderen.
Uitspraak
Wat ik meedraag is de boodschap die mijn vrouw en ik,
maar vooral mijn zoon, meekregen van zijn biologische
moeder: ‘Vaya con Dios’ (‘Ga
met God)’.

Leidsche Rijn

Anne Wolf is een cursus
gestart waarbij het draait
om kunst vanuit het hart
maken: intuïtief schilderen.
Locatie is het atelier van
Vrijetijdscentrum Voorn in
Leidsche Rijn. Deze cursus
is bedoeld voor een ieder die
op een ontspannen manier
zijn of haar creativiteit verder
wil ontwikkelen. Kennis van
schilderstechnieken is niet
noodzakelijk, nieuwsgierigheid wel. De cursustijden
zijn van 19.45 - 21.45 uur.

0 Neem voor meer informatie contact via art-atelierriverflow@live.nl of kijk op
www.art-atelier-riverflow.nl

Vakantieweek
voor kinderen

‘Ik draag die
boodschap mee
in mijn hart’
ut recht’.

Schilderen
uit het hart

Vleuten

Ron Booij uit De Meern maakt zoveel wonderlijks mee in zijn advocatenpraktijk, dat hij de
ervaringen heeft gebundeld in twee boekjes.
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Wakker maken voor
Een zonnige vrije dag, lunchen
met Barack Obama, arbitrage in
de Champions League finale,
een gevulde koek, oh ja en voor
een brand in huis.
Wens voor de toekomst
Meer uren in een etmaal…
Wie zie jij ook graag in deze
rubriek
Fabienne Ruttyn, Hans van
Leeuwen, Arie Verburg.

Diploma voor medewerkers Abrona

De volgende keer in Het Estafettegesprek...
In Het Estafettegesprek laat dus allemaal hetzelfde!’”
verslaggeefster Lea van Duivendijk een bekend persoon
uit de regio aan het woord.
Lees het complete interVolgende week is dat ‘Rooie view met Arie Gresnigt in De
Arie’, oftwel Arie Gresnigt, Brug van volgende week. Is
de bezorger nog niet geweest?
zanger van de Redband.
“Ik zou wel van de daken wil- Lees ‘m dan in de digitale
len schreeuwen: ‘Alle men- krant op onze website www.
sen zijn van vlees en bloed, brugutrecht.nl
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Collecte voor
Kinderhulp

Van 13 tot en met 17 augustus is de Vakantie Ontspanning Vleuten Haarzuilens;
een kindervakantieweek vol
spelletjes en activiteiten voor
de basisschoolkinderen uit
Vleuten en omstreken. De
Kindervakantieweek Vleuten wordt al 51 jaar georganiseerd door Stichting VOVH,
die volledig uit vrijwilligers
bestaat. De stafleden van de
Stichting VOVH collecteren
tussen 29 mei en 1 juni in
Vleuten en Haarzuilens. Er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor leiding.

0 Inschrijven als leiding
en meer informatie over de
Kindervakantieweek op www.
vovh.nl

Midzomernachtdromen
met Sesar

Vleuten

De jaarlijkse collecte voor het
Nationaal Fonds Kinderhulp
heeft in Vleuten, De Meern
en Leidsche Rijn 5.083,51
euro opgebracht. Hiervoor
zijn 44 collectanten op pad
gegaan. Het ingezamelde
geld is bestemd voor kinderen in Nederland die in hun
leven veel ellende hebben
meegemaakt en ook ‘een
beetje gewoon geluk’ verdienen. Kinderhulp springt hier
financieel bij, zodat kinderen
bijvoorbeeld lid kunnen worden van een sportclub.

Films vergeten
groenten
Vleuten

De medewerkers van Abrona namen vol trots hun diploma voor de ‘horeca werkvloertraining’
in ontvangst.
De Meern

Maar liefst 97 cliënten op elf
horecalocaties van Abrona hebben afgelopen jaar de horeca
werkvloertraining gevolgd en
een diploma gehaald. Abrona
heeft onder andere een vesti-

ging in De Meern; BraZZerie
Abrona. In het restaurant werken cliënten in de keuken, de
huishouding, de bediening en
de bakkerij. De bakkerij is drie
dagen per week in bedrijf. In de
bakkerij wordt brood gebakken

voor het eigen restaurant maar
ook voor andere horecagelegenheden van Abrona. Zaterdag 12
mei namen de deelnemers vol
trots hun diploma in ontvangst
tijdens een uitreiking bij Abrona
’t Lichtpunt in Huis ter Heide.

Op boerderij RoodNoot
worden vrijdag 25 mei tussen 12.00 en 14.00 uur stopmotionfi lmpjes vertoond,
met vergeten groenten in
de hoofdrol. Leerlingen van
basisschool Hof ter Weide
maakten die met de kunstenaars van Rood|Noot. Toegang is gratis, reserveren via
www.roodnoot.nl/reserveren is verplicht.

Kaarten productie Mejoto’s

Zingend Glas bij de Toren

De Meern

Vleuten

De Mejoto’s repeteren hard voor
hun drie nieuwe producties:
‘De geheime club’, ‘Toen...’ en
‘Herengracht 2195’. Uitvoeringen zijn 2(19.30 uur) en 3 juni

(13.30 uur) in De Schalm.
Kaarten zijn vanaf 23 mei
verkrijgbaar in De Schalm
of aan de kassa. Reserveren
kan vanaf 5 mei via de site of
06 2058 1271.

Het evenement Zingend Glas
vindt 2 juni plaats rondom de
Zingende Toren in Vleuterweide. Tussen 12.00 en 16.00
uur vinden verschillende acti-

viteiten plaats als glasblazen en
workshops componeren. Natuurlijk wordt het glazen carillon bespeeld.
Bekijk het programma op www.
dezingendetoren.nl

Leidsche Rijn

Jeugdtheatergroep Sesar
speelt Midzomernachtsdroom op zaterdag 16 juni in
PodiumWerkPlaats Vleuterweide. Er zijn twee voorstellingen; om 15.00 en 19.00
uur.
Dit wordt de derde voorstelling van Sesar, en opnieuw
bewerkte de theatergroep
een klassiek toneelstuk voor
kinderen. Regisseur Tessy
Jansen: “Dit bijzondere toneelstuk van Shakespeare
is natuurlijk al veel vaker
gebruikt als uitgangspunt
voor een kindervoorstelling,
maar ik wil het in mijn voorstellingen altijd net even anders aanpakken. Wanneer de
kinderen tijdens de repetities
teksten willen toevoegen, namen willen wijzigen of grapjes er in willen brengen, dan
kan dat. Er is altijd volop
ruimte voor improvisaties

rondom de bestaande thema’s.
Voor kinderen is dit een leuke
manier van werken omdat hun
fantasie wordt geprikkeld en
ze kunnen meebepalen hoe de
voorstelling er uit komt te zien.
En voor het publiek is het leuk
omdat ze hele verrassende elementen in de voorstelling gaan
zien.”
Momenteel zijn de repetities in
volle gang, en dat betekent voor
de kinderen vooral teksten leren
en weten wanneer je op en af
moet. Maar ook wordt veel aandacht besteed aan het inleven in
de rol en deze zo goed mogelijk
uit te beelden.
Wie alvast wil kennismaken met
Sesar jeugdtheatergroep, kan
tijdens de Dag van het Park op
3 juni, in het Máximapark naar
een ‘sneak preview’.
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Kaarten voor de voorstellingen in de PodiumWerkPlaats zijn
te bestellen via www.sesar.nl.

Sesar, de jeugdtheatergroep uit Leidsche Rijn repeteert
hard voor hun nieuwe voorstelling ‘Midzomernachtsdroom’, gebaseerd op het toneelstuk van Shakespeare.

