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 Ik ook 
 COLUMN BAS DEKKERS   

 In het donkerbruine café waren op dit 
tijdstip weinig bezoekers: twee man-
nen, beiden midden veertigers, aan de 
bar en ik een eindje van hen vandaan 
met een middag-pilsje.

Ik sloeg de krant open, een artikel over 
het ongevraagd en ongewild betasten 

van vrouwelijk schoon bij festivals trok mijn 
aandacht. Er werden vrouwen opgevoerd die in hun borsten en 
billen waren geknepen, gegrepen of ‘per ongeluk-expres’ waren 
bevoeld. “In het onderzoek zijn ongeveer duizend vrouwen be-
trokken. Meer dan vierhonderd vrouwen zeiden dat ze vorig jaar 
weleens betast waren, meestal tijdens het uitgaan” las ik. Ook in 
dit cafeetje was de #Metoo-discussie doorgedrongen. De twee 
mannen aan de bar zaten op gehoorsafstand van mij, ze praatten 
over de steeds korter wordende rokjes nu de zomer zich aandien-
de. En dat het toch verdomde lastig was er niet naar te kijken.

    “Als man blijf je een jager”
    En juist op dat moment kwam een meisje binnen van een jaar of 
twintig. Rode lippen, halfl ang blond haar in een paardenstaart. 
Ook háár kleding verried het warme weer. Ze had een kort jeans-
rokje aan, haar shirt werd een stukje opgetild door twee jonge,
pronte borstjes die hups en wulps de wereld in priemden. Ze 
trokken de aandacht van de mannen die abrupt stopten met hun 
conversatie, het meisje werd nagekeken. Na een halve minuut 
keken de mannen elkaar met opgetrokken wenkbrauwen aan. 
“Als man blijf je een jager” fl uisterde de linker man, maar ze ble-
ven beiden zitten. Het meisje nam plaats aan de andere kant van 
het café, zo ver mogelijk van de mannen, en mij, vandaan. Zonder 
ons een blik waardig te gunnen nam ze plaats aan een tafeltje 
vlakbij de toiletten en ging met haar rug naar ons toe zitten. Het 
gesprek ging verder op de opvoeding van de kinderen en dat je 
hen al jong moet leren wat respect is. Blijkbaar was dat de linker 
man niet helemaal gelukt. “Ik probeerde hem uit te leggen dat 
het niet gaat om het uiterlijk, maar om haar hart, om wie ze is en 
om haar innerlijk. Waarop mijn zoontje zei: Ik wil best naar hun 
hart kijken, maar hun tieten zitten in de weg.”   

 Vrijwilligers 
gezocht
     VLEUTEN-DE MEERN -  Wel-
zaam zoekt vrijwilligers voor 
Algemene Hulpdienst. Sociaal 
Makelorganisatie Welzaam 
ondersteunt burenhulpdien-
sten voor oudere bewoners en 
mensen met een beperking uit 
de wijk Vleuten-De Meern, die 
geen beroep kunnen doen op 
familie of bekenden en toch 
hulp en/of gezelschap nodig 
hebben. Een van deze buren-
hulp-diensten is de Algemene 
Hulpdienst. Welzaam zoekt 
voor enkele wijkbewoners een 
vrijwilliger voor een regelma-
tig gezelschapsbezoekje of 
wandeling (soms met een rol-
stoel). Nieuwe vrijwilligers zijn 
van harte welkom, omdat alle 
beschikbare vrijwilligers mo-
menteel zijn ingezet. Tijdens 
een kennismakingsgesprek 
met de vrijwillige coördinator 
van de Algemene Hulpdienst 
kunt u onder andere aange-
ven wat u zou kunnen be-
tekenen en hoeveel tijd u in 
deze burenhulpdienst wilt en 
kunt steken. Hulpvragen voor 
de burenhulpdiensten komen 
binnen bij de Telefoondienst 
van Welzaam Vleuten - De 
Meern. De vrijwillige coördi-
nator belt daarna of de vrijwil-
liger beschikbaar is voor deze 
hulpvraag. U bepaalt op dat 
moment zelf of het lukt. Be-
langstelling? Neem dan con-
tact op met Welzaam via de 
Telefoondienst 030 6773131, of 
mail uw contactgegevens naar 
wo@welzaamutrecht.nl.
Er wordt naar u uitgekeken! 

 Op www.regioleidscherijn.nl vind je naast blogs van bewoners, ook nieuws uit 
Leidsche Rijn en Vleuten - De Meern. Meld je aan op de nieuwsbrief op www.regio-
leidscherijn.nl/nieuwsbrief om wekelijks nieuws en de uitagenda in je mailbox te 
ontvangen.   

 WWW.REGIOLEIDSCHERIJN.NL   

 “Niets te doen in de Vinex? Organiseer het zelf!”, vindt Pau-
lien Ligtvoet, Leidsche Rijn bewoonster van het eerste uur. Zij 
is organisator van meerdere initiatieven in Leidsche Rijn, zo-
als de Vinex Vrienden, een kleurenpietenfeest en onlangs een 
horeca promotie-actie.

     LEIDSCHE RIJN -  Paulien: 
“Achttien jaar geleden ver-
huisde ik vanuit stad Utrecht 
naar Leidsche Rijn. Voor mijn 
dochters, toen 2 en 4 jaar oud, 
zocht ik een woonplek waar 
kinderen voor de deur kon-
den spelen. Nu wil ik niet meer 
weg, de sociale contacten en 
de onderlinge betrokkenheid 
in Leidsche Rijn geven mij het 
thuisgevoel dat ik in de anoni-
miteit van de stad niet kende!” 
In 2012 organiseerde Paulien 
een barbecue bij restaurant de 
Baai voor de Leidsche Rijners 
die actief zijn op social media. 
Haar doel was een communi-
ty te creëren waar men elkaar 
kon vinden en het Nieuwe Bu-
ren gevoel werd versterkt. Dat 
is gelukt: de Facebookgroep 
Vinex Vrienden heeft inmid-
dels bijna 4000 leden! Oude 
en nieuwe bewoners vinden 
elkaar met vragen en nieuw-
tjes over allerlei onderwerpen. 
Inmiddels zijn er drie nieuwe 
groepen aan toegevoegd: de 
Vinex Vakvrienden, waar men 

elkaar kan tippen over vak-
mensen op allerlei gebieden, 
Vruchten van de Vinex voor 
lokale producten en sinds kort 
Vrij-gezellig in de Vinex, waar 
singles elkaar kunnen opzoe-
ken om gezamenlijk iets te on-
dernemen. Samen met Gwen 
Jansen bedacht Paulien een 
actie voor het 20-jarig bestaan 
van Leidsche Rijn. Bij het 20 
jaar Leidsche Rijn T-shirt krijg 

je 20 bonnen voor gratis con-
sumpties bij 20 horecagele-
genheden. “Wij kwamen op 
het idee omdat veel mensen 
niet weten hoeveel leuke ho-
reca er is in Leidsche Rijn. Het 
is voor de huidige bewoners en 
voor de bewoners die er nog 
komen een perfecte manier om 
kennis te maken met de hore-
ca, de wijk en hun (nieuwe) 

buren.” Voor de allernieuw-
ste buren is er nu ook een 20 
jaar Leidsche Rijn rompertje! 
Leuk voor de baby én voor de 
ouders. Die kunnen straks lek-
ker op stap om te genieten van 
de horeca in Leidsche Rijn. Kijk 
op LeidscheRijnLijn.nl of op 
20jaarLeidscheRijn.nl

 De Vinex Vrienden in Leidsche Rijn   

 Ontmoet nieuwe buren  via Facebook  

 MAAK KENNIS MET 
DE HORECA, DE 
WIJK EN DE 
(NIEUWE) BUREN   

 Moniek Janssen   

 We hebben u gehoord; De 
Brug kiest nu voor rood   
 Rood verhoogt de hartslag en de ademhaling. Rood is het 
stromend bloed van de passie, hartstocht en het leven. Rood 
is vanaf nu ook uw lokale huis-aan-huiskrant.

     REGIO -  Nog niet zo lang gele-
den gaven we deze krant een 
nieuwe, frisse uitstraling. Als 
basiskleur kozen we blauw. 
We verwerkten die kleur in 
de inleidingen bij de verhalen, 
kopjes en rasters. Tot een fl it-
send nieuw geheel. Uw reactie 
op deze opfrisser was overwe-
gend heel positief. We kregen 
echter ook opmerkingen over 
de leesbaarheid van sommige 

teksten. We hebben goed naar 
u geluisterd. We hebben door-
gevraagd als u ons suggesties
deed voor verbeteringen.

Voor u ligt het resultaat. In 
deze nieuwe vormgeving zijn 
de inleidingen niet meer in 
kleur. Ook is het aantal kleur-
vlakken tot een minimum be-
perkt en bevatten ze alleen 
nog korte teksten.

  En uw krant is rood geworden. 
Rood is niet alleen de kleur van 
liefde, verleiding en vitaliteit. 
Rood is ook een ‘alarmkleur’. 
Denk maar aan een rood stop-
bord in het verkeer. Rood ac-
tiveert en stimuleert: je voelt 
dat je iets moet doen. Precies 
hoe wij denken over kranten 
maken: we willen informeren, 
inspireren en amuseren. Heeft 
u nog vragen of opmerkingen
over de vernieuwingen in uw
krant? Aarzel niet en deel ze
met de redactie via redactie.
wbr@persgroep.nl   

  Media-advies en
advertentieverkoop 
Jacqueline Busker
088- 0139 985

jacqueline.busker@persgroep.nl

   Krant gemist? 
Vul svp het formulier in op de website onder de knop
 Krant Gemist  of bel met 088-0561 595

   Familieberichten 
familieberichtenweekbladen@persgroep.nl
088- 013 72 68
Zelf een familiebericht opgeven kan via
www.familieberichtenonline.nl

     Rubrieksadvertenties 
rubriekenweekbladen@persgroep
0900-674 38 36

     Kantooradres 
Delftseplein 27k
3013 AA Rotterdam

     Redactie 
Bied je nieuws aan op de website via de 
knop  Schrijf Mee .
Bied je agendabericht aan via

 Agendabericht plaatsen .

   Voor overige redactiezaken: 
Melissa Smink
redactie.wbr@persgroep.nl
088 - 013 0424
(niet voor bezorgklachten)

       Bezorger worden? 
Meld je aan via www.krantjecontantje.nl

 Algemene voorwaarden en overige informatie 
(zoals advertentietarieven en oplage) ga naar:

 d     www.persgroep.nl

Dit is een uitgave van Persgroep Nederland BV. 
Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de 
gedrukte als de digitale uitgaven van de Persgroep.






