
WILNIS/MIJDRECHT

Tientallenbomen
gaan tegendevlakte

Bijna zestig bomen gaan ko-

mende weken tegen de vlakte in

Mijdrecht en Wilnis. Gisteren is

de gemeente begonnen met de

grootschalige kapronde, die nog

tot volgende week vrijdag voort-

duurt. De buitendienst is begon-

nen in Wilnis. Volgens de ge-

meente ligt ‘onevenredige over-

last’ ten grondslag aan de grote

bomenkap. Onder meer aan de

Blauwe Zegge in Wilnis (vijftien

Italiaanse populieren) en aan de

Raaigras (acht elzen) wordt gaan

bomen tegen de grond. En ook

aan de Mijdrechtse Houtzaag-

molen (zes elzen) en aan onder

meer de Dukaat (twaalf essen) is

het raak.

Kok: ‘Dezegeneratie is
nogwel iets te leren’

Dreigende vogelgriep
treft de jubilerende
‘kippenknip’ Kamerik
Het 90-jarig jubileum van de

Kamerikse Pluimvee Vereniging

(KPV) (‘kippenknip’) had een

groot feest moeten worden.

Maar de jaarlijkse tentoonstel-

ling van deze week gaat niet

door vanwege de vogelgriep.

Douwe Anne Verbrugge

Kamerik

„Oprichter Freek van Ee was kap-
per op het dorp”, licht voorzitter
Bas Verduijn (70) de koosnaam
toe. „‘Was ie niet aan het knip-
pen, dan zat ie bij zijn kippen,’
werd gezegd. Vandaar onze naam
de ‘kippenknip’.’’

Maar dit jaar is er in de Kame-
rikse ‘Schuylenburgh’ geen ten-
toonstelling van zo’n 400 kip-
pen, watervogels, duiven, konij-
nen, cavia’s en een enkele muis.
„Die stond gepland voor morgen,
donderdag en vrijdag. Het loopt
er altijd storm,’’ weet Verduijn,
die sinds 1971 deel uitmaakt van
het KPV-bestuur. „Hoewel ons
ledenbestand vergrijst, wordt de
tentoonstelling op handen ge-
dragen door Kamerikers. Ik heb
een wachtlijst voor adverteerders
in onze boekjes en flyers.’’

De populariteit van de ten-
toonstellingsdagen zit ’m in het
nostalgische karakter. „Bij ons
geen exorbitante prijzen of gek-
doenerij. Deelnemers winnen
een worst van de slager, een le-

vensmiddelenpakket van 25 euro
of een taart van de bakker uit
Kockengen. We zijn een vriende-
lijke en vrolijke vereniging.’’

Onder de 100 leden zijn er 45
die actief fokken. „Gelukkig ook
een paar jeugdleden, maar dat
zijn er niet veel. Je moet natuur-
lijk wel de ruimte hebben om
beesten te houden en buurtbe-
woners moeten het eens zijn dat
je een haan in de achtertuin hebt.
Zelf heb ik ook vier hanen. Ik heb
in de buurt gevraagd of iemand
er last van heeft. Anders worden
het soephanen.’’

Zwarteoogranden
Verduijn had graag met zijn kip-
pen, konijnen én eenden op de
tentoonstelling gestaan. „Hoe
moeilijker de fok is, hoe leuker ik
het vind. Zo mogen bij de witte
Hotot-konijnen, de zwarte oog-
randen maar 4 millimeter dik
zijn. Bij een op de tien konijntjes
lukt mij dat. Wat ik met de rest
doe? Ik hang een briefje bij de
supermarkt op, liefhebbers ge-
noeg voor deze schattige beest-
jes.’’

Het verzetten van de tentoon-
stelling is volgens Verduijn geen
optie. „Van het nationale pluim-
vee-bestuur mag je alleen van
oktober tot januari tentoonstel-
lingen houden. Hopen dat we het
volgend jaar beter treffen. En dan
op naar de honderdste editie.’’

Z Kok Gerrits tussen basisschoolleerlingen in Mijdrecht: „Mijn generatie is al verpest.’’ FOTOMARLIESWESSELS

Z Verduijn: ‘Volgend jaar op naar de 100’. FOTODOUWEANNEVERBRUGGE

Chef-kok André Gerrits van ster-

renrestaurant ’t Amsterdammer-

tje in Loenen kookte gisteren op

de Driehuisschool in Mijdrecht.

Rosanne Kok

De Ronde Venen

Schorseneren, pastinaak, zoete
aardappel en aardpeer. Veel leerlin-
gen van de Driehuisschool zien
deze vergeten groenten vandaag
voor het eerst. „Door hen structu-
reel te laten kennismaken met
groenten en koken, hoop ik hen het
belang van gezonde voeding bij te
brengen’’, zegt chef-kok Gerrits.

Een van de noodgebouwen van
de school is omgetoverd tot kooklo-
kaal. Snijplanken en grote messen
liggen klaar. „Ik mag thuis af en toe
wel iets snijden’’, vertelt Daphne
uit groep zes. „Maar ik heb nog
nooit zo gesneden zoals hij.’’

Kok André legt uit dat je van je
hand een soort kraaienpoot moet
maken, waarbij je alle vingers in
veiligheid brengt. Voorzichtig gaan
de leerlingen aan het werk met het
snijden van de schorseneren, kool-

rabi en de pastinaak. In drie kwar-
tier maken ze volkorenpasta met
vergeten groenten.

„Vier keer per jaar gaan we een
hele dag met de kinderen koken.
Van het gerecht dat we maken, krij-
gen alle leerlingen het recept mee.
Het is de bedoeling dat ze het ge-
recht thuis wekelijks nog eens ma-
ken, om het te oefenen.’’ De gerech-
ten die de chef-kok met de kinde-
ren maakt, zijn vegetarisch.

„Groenten zijn gezond. Ik wil jullie
laten proeven dat groenten ook heel
lekker kunnen zijn. Het is ook veel
beter voor de wereld als we met el-
kaar veel minder vlees en vis eten.’’

Rebecca en Demi doen ijverig
hun best om de koolrabi in kleine,

gelijke stukken te snijden. Thuis
heeft Rebecca wel eens geholpen
met het snijden van paprika of ui,
maar deze groenten heeft ze nog
nooit gezien. „De enige groente die
ik echt lekker vind, zijn sperziebo-
nen. Verder eet ik het liefst onge-
zonde dingen zoals pizza en patat.’’

Ook Demi is geen liefhebber van
groenten. „Ik lust alleen van die
kleine groene balletjes die je met
worteltjes eet. Hoe heet dat ook al-
weer? O, ja, doperwtjes.’’ Daphne
en Jay vormen vandaag een tweetal.
Daphne helpt haar moeder weleens
met het bakken van cake. Jay heeft
helemaal geen ervaring in de keu-
ken. „Ik weet niets eens wat er alle-
maal op deze plank ligt. Dus geen
idee of ik dit lekker vind.’’

De chef-kok wil juist die onwe-
tendheid wegnemen. „Zo veel
mensen weten niet eens wat ze
eten. Er wordt veel met pakjes ge-
kookt. Daarin zitten allemaal toege-
voegde stoffen en veel te veel sui-
ker. Mijn generatie is al verpest.
Daarom zetten we in op de genera-
tie van onze kinderen. Deze gene-
ratie kunnen we nog iets leren.’’

Alleensperziebonen

vind ik lekker.Verder

eet ikhet liefst

ongezondedingen

–leerling Rebecca

WOERDEN

Natuurfilmscholieren
maakt kansopprijs

De Brede Scholen in Woerden

krijgen morgen mogelijk een

prijs, omdat zij de leukste, mooi-

ste of spannendste film over hun

belevenissen in de natuur heb-

ben gemaakt. Op het Provincie-

huis in Utrecht wordt de prijs uit-

gereikt tijdens het afsluitende

evenement van project ‘Groen

doet goed’. Dit is een samenwer-

kingsverband tussen gemeenten

en provincie, dat jeugd motiveert

om de natuur in de trekken.

Ongeveer 180 kinderen uit de

provincie Utrecht zijn afgelopen

maanden op zoek gegaan naar

de 50 dingen die zij het leukste

vinden om in de natuur bij hen in

de buurt te doen.

WEST-UTRECHT

Syntus zeker van
contract busvervoer

Syntus krijgt definitief het busver-

voer in West-Utrecht en de rest

van de provincie Utrecht. De hui-

dige vervoerder Connexxion vond

dat de provincie had moeten on-

derzoeken of Syntus in strijd met

de Mededingingswet heeft ge-

handeld en of het vervoersbedrijf

niet over de schreef was gegaan

met provinciegrens overschrij-

dende buslijnen. Het College van

Beroep voor het bedrijfsleven

(CBb) heeft de protesten gisteren

afgewezen. Dat betekent dat

Syntus vanaf december het bus-

vervoer in de provincie Utrecht

mag verzorgen. De uitspraak is

definitief, want het CBb is de

eindrechter in deze zaak.

§ Het Fort bij Abcoude is zaterdag tijdens de Open Monumen-

tendag Special open voor het publiek. Men kan van 10.00 uur

tot 16.00 uur vrij rondlopen op het fort of deelnemen aan rond-

leidingen. ARCHIEFFOTOMARLIESWESSELS

Kijkje nemen in fortAbcoude
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