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Krommerijnder project van start
WIJK BIJ DUURSTEDE - Eeuwenlang ging het vervoer van
Wijk bij Duurstede naar Utrecht
en de gehele regio over de
Kromme Rijn met een schip dat
aangepast was aan de kronkelende en vrij smalle rivier. Na
een jaar lang voorbereiden gaat
het project om deze zogenaamde 'Krommerijnder' te herbouwen op 1 maart van start.
Om dit schip te herbouwen is
een heel jaar lang door initiatiefnemer Coos van den Hoek en de overige bestuursleden van de Stichting
Wijkse Projekten overleg gepleegd
met gemeente, subsidiegevers,
sponsors, mogelijke medewerkers
en nog veel meer partijen om de
benodigde financiën bij elkaar te
krijgen en een locatie te vinden
waar het schip gebouwd kan worden. Het doel is om dit schip te
herbouwen met een groep vrijwilligers en jongeren die, door mee
te werken aan het project, in staat
worden gesteld een goede start te
maken in de maatschappij.

Bouw van de Krommerijnder

Op 1 maart is het eindelijk zover. Er is een ruimte gehuurd in het
bedrijf Støreland van Tony Roeland
waar de Krommerijnder gebouwd
zal gaan worden. Uiteraard moet
de ruimte eerst geheel worden
ingericht. Werkbanken moeten
gemaakt worden, gereedschap gekocht en kasten gebouwd om het
gereedschap op te bergen. Kortom, er is nog het nodige te doen
voor er daadwerkelijk aan de boot

gebouwd wordt, maar dat is een
kwestie van weken. Daarna is het
volop bouwen aan de Krommerijnder. Voor het grootste gedeelte op
de oude traditionele bouwwijze,
zo nu en dan verrijkt met moderne
technieken die de levensduur en
het onderhoud van het schip ten
goede komen.

Actief ondersteunen

Nu al kunt u op de website www.
krommerijnder.nl veel lezen wat er
op dit moment over het project
bekend is. Een fraaie en bijzonder
informatieve website die u de hele
bouwperiode van waarschijnlijk
anderhalf jaar op de hoogte houdt

van de stand van zaken. Daar staan
ook de instellingen en bedrijven
genoemd die het project financieel, materieel of met raad en daad
steunen. Houdt u deze website in
de gaten want er staat binnenkort
op hoe u het project ook zelf actief
kunt ondersteunen. En mocht u de
komende tijd in de gelegenheid
zijn, komt u dan gerust eens kijken
bij Støreland aan de Molenvliet 16.
De bouwers van het schip vertellen
u graag over het project en over de
manier waarop de Krommerijnder
gebouwd wordt.
Voor informatie kunt u ook bellen naar Coos van den Hoek, telefoon 0343-571846.

De daarop volgende jaren zijn
Wilma en Ivo vooral bezig om
van dit huis een echt bush-huis te
maken. Er kwam een terras, aan
de irrigatie werd gewerkt en het
huis kreeg een nieuw rieten grasdak. Het huis is niet luxe, maar
wel comfortabel. Er kwam bijvoorbeeld airco en een oprit met een
carport. Twee jaar geleden hebben
ze een drinkwaterinstallatie laten
aanbrengen. Aan de wanden zijn
prachtige, door hen zelf gemaak-

Open Lions lezing over nieuwe
trend: spreadsheet management

Je zou hem een trendwatcher
kunnen noemen. Zelf noemt hij
zich auteur en organisatieactivist.
Jaap Peters vergelijkt moderne organisaties met de veehouderij. Volgens Jaap Peters veranderen onze
organisaties in verbluffend tempo
in intensieve Menshouderijen. Hij
bedoelt: plekken waar anonieme
sturing en procedures heersen.
De mens doet er niet meer toe.
Volgens Peters komt dat door het
vaak lukraak toepassen van Angelsaksische managementmethoden.
In onze organisaties gaat het niet
meer om vakmanschap, maar over
managen. De vakmensen raken willoos overgeleverd aan praktijken
van opknippen, beheersen en voorspellen. De rationaliteit is doorgeslagen en de kwaliteit is daarin
opgelost. Bezieling heeft plaatsgemaakt voor geld. Onderwijs, zorg,
overheid raken in hoog tempo geïnfecteerd met dezelfde manier van
doen. We dreigen het kind met het
badwater weg te gooien. Maar er
is wel degelijk een alternatief voor
het omgaan met de toenemende

De zaal is open vanaf 19.30 uur,
het stuk zal beginnen om 20.00
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
ingang en zijn € 5,- voor kinderen
t/m 12 jaar en € 7.50 voor volwassenen. Op beide avonden is er een
verloting met prachtige prijzen.
Op zaterdag is er aansluitend het
jaarfeest. Het toneelstuk bestaat
uit drie bedrijven en speelt zich af
in de gevangenis. Vier mensen, die
elkaar niet kennen, worden gear-

te, foto's te zien. Een buurman in
Wijk bij Duurstede hoorde van hun
huis in Zuid-Afrika en vroeg of het
eventueel te huur was. Aanvankelijk was dit niet de bedoeling,
maar het stelde hen wel in staat
om met inkomsten uit verhuur het
huis verder op te knappen. Hierbij
hebben ze zoveel mogelijk lokale
mensen ingehuurd. Dit vinden zij
belangrijk om zo contact te maken
met de bevolking en hen tevens te
helpen bij het vergaren van een
inkomen. Tijdens hun afwezigheid
wordt alles rondom het huis keurig
verzorgd. Onderhoud blijft een belangrijke rol spelen. Iedere keer is
er wel weer wat te doen, maar dat
kan natuurlijk ook niet anders als
je kiest voor een huis waar de dieren rondom het huis lopen. Als het
huis niet schoongemaakt wordt, zit
het in een mum van tijd vol met
gekko's en spinnen.

Natuur

Het echtpaar maakt graag tochten door de natuur, ook verschillende malen in kleine groepen. In
kleine kampjes wordt drie tot vier
dagen in de natuur gebivakkeerd.
Avontuurlijk en onvergetelijk. "Het
is prachtig om te kijken naar een
giraffe die staat te eten. Dit kan
maar zo een uur duren als ze op
straat staan en je niet verder kunt
rijden." Ze hebben zich dan ook
helemaal aangepast. Vaste afspraken zoals in Nederland, dat heeft
men daar niet, het kan maar zo een
uur later worden. Maar daar krijg
je dan wel heel veel voor terug.

Geasfalteerde wegen zijn schaars,
maar ze leven er wel in hun eigen
enorme dierentuin. Het leven is er
basic, maar de rust, de ruimte en
het andere levenstempo is fantastisch. De reis er naar toe met het
vliegtuig en een lange autorit is natuurlijk niet goedkoop, het levensonderhoud daar echter wel. En dan
genieten bij het huis, in het Kruger
Nationaal Park of verdere uitstapjes. "Voor iemand die van de natuur houdt is het heel bijzonder."

Iets doen voor de bevolking

Ivo en Wilma genieten volop
van hun vakantieplek, maar daarnaast willen ze ook graag iets doen
voor de bevolking. Zo hebben ze
onder andere gekeken of het mogelijk is om tweedehands fietsen
te importeren. Dit zou fijn zijn
voor de inwoners, omdat ze zoveel
moeten lopen. Dit blijkt echter nog
niet zo gemakkelijk. Ook verzamelt
Wilma al drie jaar lang oude mobieltjes. De telefoontjes voor prepaid kaarten met oplader zijn een
groot succes en worden uitgedeeld
via townships. Wilma zet zich hier
graag voor in, omdat ze graag iets
terug willen doen voor de bevolking daar in het land dat hun hart
heeft gestolen.
Ivo en Wilma Lauteslager hebben een eigen website waarop heel
veel informatie is te vinden over de
prachtige omgeving en hun huis
daar. Zie www.vakantiehuisbijkrugerpark.nl (AvV)

Drs. Jaap Peters
complexiteit in de wereld. Zolang
er nog mensen zijn die een vak verstaan, is het nog niet te laat.
Drs. Jaap Peters is bedrijfskundige en oprichter van 'DeLimes ?
Nieuw Organiseren'. Hij is als gastdocent verbonden aan de Universiteit Nijenrode en Universiteit Wageningen. Hij weet zijn boodschap
op vaak humoristische wijze over te
brengen. Daardoor is het aanstekelijk en overtuigend. Peters schreef
vele boeken zoals 'Intensieve Menshouderij', 'Het Rijnland Boekje'.
'Bij welke reorganisatie werk jij?'
en 'Nieuw Europees Organiseren'
(februari 2011). Hij is mede-oprichter van het kwartaalblad Slow Management.
Bent u geïnteresseerd? Kom
naar deze lezing!

Toneelstuk PJGU
LANGBROEK - Het duurt nog
een aantal weken maar op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart vindt
de jaarlijkse toneeluitvoering
van PJGU Langbroek plaats. Dit
keer wordt het toneelstuk 'Bajes Bonje' gespeeld in de Binder
in Leersum.

WIJK BIJ DUURSTEDE - Ze zijn
al weer even terug van hun
huis in Zuid-Afrika. Het is voor
hen niet mogelijk om vaker dan
twee keer per jaar naar hun
vakantiewoning daar te gaan,
maar als ze er over vertellen
dan stralen ze beide en zijn ze
eigenlijk weer een beetje op die
plek. Ivo en Wilma Lauteslager
raken er dan ook niet over uitgepraat, het land dat hun hart
veroverde. Je één voelen met
de natuur, genieten van de rust
en vooral ook van de dieren die
gewoon vanuit de tuin bekeken
kunnen worden.

Veel tijd en energie

Waar blijft de mens?

WIJK BIJ DUURSTEDE - Werkt
u in een organisatie waar
steeds meer op cijfers en getallen wordt gestuurd? Dan moet
u deze lezing meemaken! De
lezing begint op 15 februari
om 20.00 uur. Vanaf 19.50 uur
bent u alvast welkom bij Aegir
Marine, Molenvliet 34. Meldt u
aan via: lionswijkbijduurstede@
gmail.com

Ivo en Wilma Lauteslager en hun
vakantiehuis Mhofu

In 1997 maakten ze via een
reisorganisatie voor het eerst een
rondreis in Zuid-Afrika. Daar zag
Wilma voor het eerst in haar leven grote dieren in het wild, een
unieke ervaring. Ivo was al eens
in Kenia geweest. Het werd een
bezoek om nooit te vergeten en
ze besloten terug te gaan. Via een
kennis huurden ze twee weken een
huis in Marloth Park, een bewaakt
vakantiedorp dat aan de rand ligt
van het Kruger Nationaal Park. 's
Morgens vroeg stonden de zebra's
in de tuin en toen besloten ze dat
ze hier oud wilden worden. Dit was
de plek waar ze zich thuis voelden
en ze namen het besluit om zelf op
zoek te gaan naar een huis. Wilma
had al meteen een idee hoe het
moest gaat worden. Het moest een
echt boshuis worden met een rieten dak dat past in de omgeving. In
2004 vonden ze hun huis 'Mhofu'
op een fantastische plek. Het huis
staat vlak bij de Krokodill-rivier.
Wilma vertelt: "Het is een fantastisch gezicht om de dieren water
uit de rivier te zien drinken." Aan
het huis moest nog wel het een en
ander gebeuren, maar dat namen
ze voor lief. Elektriciteit was er
niet, stromend water wel.
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resteerd vanwege verdenking op
een bomaanslag. Alle verdachten
hebben zeer verschillende karakters en samen moeten zij proberen
te overleven in deze bajes. In afwachting van hun proces maken ze
kennis met een strenge directrice,
een louche advocaat en maffe gevangenbewaarders. Ondertussen
zitten de partners van sommige gevangenen niet stil en proberen zij
via rare trucs de gevangene te bevrijden. De chaos wordt compleet
wanneer een inspectrice van de
overheid de gevangenis komt controleren en er een levensgevaarlijke psychotische patiënt uit het
gekkenhuis overgeplaatst wordt.
Personeel en verdachten hebben er
hun handen vol aan.

Veiling op het Revius voor
CliniClowns
WIJK BIJ DUURSTEDE - Op
dinsdag 14 februari organiseert
het Revius Lyceum een veiling
voor de Stichting CliniClowns
Nederland. Van 16.00 tot 18.00
uur worden uiteenlopende artikelen uit het oude schoolgebouw geveild.
In de krokusvakantie verhuist
het Revius Lyceum van Middelweg
Oost 2 naar Remus 4. Niet alle spullen uit het huidige gebouw kunnen
echter mee naar de nieuwbouw.
Een deel van deze artikelen zal
worden geveild en de opbrengst
wordt geschonken aan de Stichting
CliniClowns Nederland. Deze stichting biedt kinderen met een ziekte
of handicap afleiding en plezier.
De CliniClowns laten hen weer
even baas zijn over hun eigen situatie, laten hen gewoon weer even
kind zijn. De Stichting CliniClowns
bereikt nu ongeveer een derde van
alle zieke en gehandicapte kinderen in Nederland. Een geweldig
aantal, maar ze streven naar meer!
De komende jaren willen ze minimaal de helft van deze kinderen
bereiken. Daarom hebben de CliniClowns extra steun nodig.
De artikelen die worden geveild
zijn onder meer prachtig beschilderde plafondplaten, schilderijen,

meubels en landkaarten. Een aantal afbeeldingen hiervan kunt u
zien op de website van de school:
www.reviuswijk.nl Aankopen moeten contant worden afgerekend. U
wordt van harte uitgenodigd om
bij deze veiling aanwezig te zijn.
Locatie: Middelweg Oost 2.

