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PAPENDRECHT

Fotocollage in lege
etalage Oude Veer
De Papendrechtse fotograaf
Wim Schut heeft in een leeg
winkelpand aan het Oude Veer
in zijn woonplaats twee fotocollages opgehangen. Hij doet dat
om een lege winkel tijdelijk een
‘eigen gezicht’ te geven. Het zijn
collages van tientallen portretten die de amateurfotograaf de
afgelopen jaren maakte van zijn
dorpsgenoten. Met de foto’s
hoopt hij de loop weer in het
winkelstraatje in het dorpscentrum te krijgen. De afgelopen
tijd zijn er twee nieuwe winkels
geopend.
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DORDRECHT

Speelkaarten
uit 18de eeuw

Z Een deel van de vondsten

aan de Kuipershaven. FOTO AD

Het spel is bij lange na niet
compleet, maar de Dordtse gemeentelijk archeoloog Marc
Dorst is er de koning te rijk
mee: enkele nog redelijk intacte
speelkaarten uit de 18de eeuw.
Hij vond ze gisteren bij het uitzeven van een laag zand uit de
verdiepingsvloer van het 16deeeuwse pand aan de Kuipershaven 11 in Dordrecht. Verder
vond hij er onder meer knikkers, munten (‘vooral duiten’),
een hoornen kam en een benen
dobbelsteen. Dorst zal alle vondsten beschrijven en hoopt te
achterhalen wat precies de functies van de kamers op de verdieping waren.
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Onder de indruk van
innovaties aan Lekdijk
Rondleiding ‘zwaargewichten’ langs dijkverbetering
MOLENWAARD | Deltacommissaris Wim Kuijken en
watergezant Henk Ovink
toerden gisteren door de
Alblasserwaard. Zij lieten
zich bijpraten over de
dijkverzwaring tussen
het Schoonhovense veer
en Kinderdijk.
JAN-DIRK VERHEIJ

Deltacommissaris Wim Kuijken was
tevreden met wat hij zag. ,,Over een
lengte van elf kilometer drie innovaties. Ik ben zeer onder de indruk.”
Kuijken kreeg gisterochtend
samen met ’s lands eerste watergezant Henk Ovink een rondleiding
langs de dijkverbetering KinderdijkSchoonhovense veer (KIS). De twee
‘zwaargewichten’ wilden nu weleens
met eigen ogen zien wat er tot eind
2017 allemaal aan de Lekdijk in Molenwaard wordt verbeterd. Heemraad Goos den Hartog en projectleider Bram de Fockert van Waterschap Rivierenland fungeerden als
reisleiders.

Klimaatdijk
De 120 miljoen euro kostende monsterklus, vorig jaar gestart, herbergt
een aantal innovaties. Kuijken en
Ovink lieten zich onder meer bijpraten over (en op) de Klimaatdijk in
Streefkerk. Die is honderd keer steviger dan de norm. Daardoor kunnen er op termijn tussen de vijftien
en twintig huizen op staan, wat
Streefkerk een heel andere ‘smoel’
geeft.
Tussen Streefkerk en Nieuw-Lekkerland werd een tussenstop ge-

Z Wim Kuijken (l) en Henk Ovink worden bijgepraat door Bram de Fockert (r). FOTO’S CEES VAN DER WAL

maakt bij de Elzenhof, een woonhuis dat momenteel wordt opgevijzeld. De Elzenhof is één van de twee
bestaande huizen op het trajact die
dat ‘ondergaan’. Net als nieuwe dijkhuizen krijgt het een extra sterke
fundering, voorzien van stalen buispalen met daarop een betonnen
plaat. In de toekomst kan die eenvoudig worden ‘opgekrikt’, handig
bij het volgende dijkverzwaringsproject.
Nieuw zijn ook de boorpalenwan-

GROOT-AMMERS

N Het gezel-

Autobedrijf MAK
bestaat 50 jaar

schap bij de Elzenhof, één
van de opvijzelbare huizen.

Mak Auto & Techniek uit
Groot-Ammers bestaat 50
jaar. Het halve eeuwfeest
wordt vrijdagavond groots
gevierd in het onderkomen
op industrieterrein Gelkenes. Honderden zakenrelaties en klanten van MAK
zijn daarvoor uitgenodigd.
Oktober vorig jaar werd de
ﬁrma van Martin Mak en
de broers Chris en Bas de
Vos door de Bovag uitgeroepen tot ‘Autobedrijf van
het jaar 2014-2015’.
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HENDRIK-IDO-AMBACHT

Opening Cascade
door wethouder
Wethouder Michiel van der
Vlies opent morgen om 15.00
uur het vernieuwde Cultuurcentrum Cascade in Hendrik Ido
Ambacht. De verbouwing had te
maken met de verhuizing van
Jeugdteam Ambacht en het Sociaal Wijkteam Ambacht naar
Cascade. Ook het inloopspreekuur van Wijk- en Buurtgericht
Werken vindt vanaf begin september elke dinsdagochtend
plaats in de foyer.

den, een vinding van aannemer
Mourik uit Groot-Ammers. Het inbrengen van de boorpalenwanden
veroorzaakt veel minder trillingen
dan de traditionele damwanden,
waardoor geen of minder schade
ontstaat aan huizen in de buurt.

Ramp
Wim Kuijken is als commissaris verantwoordelijk voor het opstellen en
uitvoeren van het Deltaprogramma,
dat ervoor moet zorgen dat we ook
in de toekomst droge voeten houden.
Henk Ovink mag zich sinds 12
maart de eerste watergezant van
Nederland noemen. Zijn taak is het
nog beter internationaal vermarkten van de Nederlandse kennis en
kunde op het gebied van waterbeheer. Ovink reisde gistermorgen direct vanaf het vliegveld naar de Alblasserwaard, na een bezoek aan
New York. Van Manhattan naar Molenwaard in een paar uur tijd.
Ook voor directeur Roeland Hillen van het hoogwaterbeschermingsprogramma was gisteren een

Rachel inrace voorLeraarvan ’t Jaar
DORDRECHT | De Dordtse Rachel

N Rachel

Baan is één van de drie genomineerden voor de titel Leraar van het Jaar
2015. Uit bijna duizend genomineerden uit het hele land werd zij geselecteerd. ,,Heel gaaf,” reageert ze. ,,Je
weet dat je leuke dingen doet en er
hard voor werkt, maar als je dan genomineerd wordt, voel je je trots.”
Baan geeft techniekles op het Insula College in Dordrecht, maar
haalde ook haar bevoegdheid om
wiskunde- en ICT-lessen te geven. 13
jaar geleden stapte zij uit het bedrijfsleven, de klas in.
Ze zit in het bestuur van de
NVON, een vrijwilligersvereniging
voor mensen in het onderwijs in de
natuurwetenschappen en de technologie. ,,Ik ben genomineerd door

Baan geeft
met plezier
techniekles
aan haar
leerlingen
op het Insula.
PRIVÉFOTO

de rest van de techniekafdeling. Ik
denk dat dat komt omdat ik niet alleen voor de klas sta, maar ook veel
achter de schermen doe. Ik maak
bijvoorbeeld mijn eigen lesmethodes,” zegt Baan. ,,De dynamiek met
de leerlingen vind ik het leukst, al is
het soms ook zwaar. Ik maak mijn
eigen materiaal en dan is het geweldig om te zien dat de leerlingen er

plezier in hebben en ze zelfverzekerder worden.”
Na de nominatie van haar collega’s werd ze op basis van haar cv,
een motivatiebrief en een ﬁlmpje
uitgekozen uit de vele honderden
aanmeldingen. In vier categorieën
werden drie ﬁnalisten gekozen:
mbo, speciaal, basis en middelbaar
onderwijs. De jury richt zich op leraren die in staat zijn hun omgeving
te overtuigen van hun kwaliteiten,
hierover in gesprek durven en kunnen gaan met collega’s en beleidsmakers en die weten te inspireren.
,,Drie dingen zijn voor mij belangrijk in de klas: plezier, zelfstandigheid en zelfvertrouwen,” aldus Baan.
Op 7 oktober wordt de winnaar
bekend gemaakt.

Vroeger leefden we
van ramp tot ramp.
Nu proberen we een
ramp te voorkomen
–Roeland Hillen
plaatsje gereserveerd in de bus die
door Molenwaard toerde. ,,Vroeger
leefden we van ramp tot ramp. Nu
proberen we de volgende ramp te
voorkomen. De toekomst van Nederland begint met veilige dijken.”
KIS-projectleider De Fockert geeft
aan dat alles op schema loopt. ,,Eind
2017 zijn we klaar.” Met drie ondernemers is nog altijd geen akkoord
over de aankoop van grond. In het
uiterste geval kan het waterschap
een onteigeningsprocedure starten,
een stap die vooralsnog niet nodig
was bij de uitvoer van KIS. ,,Dat is
voor zo’n project tamelijk uniek.”

PAPENDRECHT

Aandacht
voor populier
In het kader van de Dag van de
Populier houdt Staatsbosbeheer
zaterdag 10 oktober een excursie
in het Alblasserbos om deze
boomsoort onder de aandacht te
brengen. De excursie begint om
10.00 uur bij Streek Natuur Centrum ‘De Alblasserwaard’ aan de
Matenaweg 1 in Papendrecht.
Tijdens de excursie gaat de boswachter in op het feit dat het
niet goed gaat met de boom. De
aanplant is fors afgenomen en
populierenlanen en populierenbosjes verdwijnen snel. Meer informatie is te vinden op de website www.populierenland.com.

