
’Ik vind de middelbare school
niet eng want ik ga naar de-

zelfde school als mijn broer. Hij
kan me met veel dingen helpen,
bijvoorbeeld uitleggen waar een
bepaald lokaal is. Voor elk vak
moet je weer naar een ander lokaal. 

Eigenlijk lijkt het me niet leuk
om steeds heen en weer te lopen. Ik
ben ook bang dat je soms dingen
vergeet. Het leuke van de middel-
bare school is dat je weer opnieuw
kan beginnen. Je leert allemaal
nieuwe dingen en je krijgt er nieu-
we vrienden bij. Ik denk dat de
meeste kinderen gewoon aardig
zijn.

Ik ben nu bevriend met Sven,
Stijn en Ruben. We gaan vaak voet-
ballen of op de computer op Hyves.
Vroeger was ik gek op Lego, maar
nu speel ik daar niet zo vaak meer
mee. Ik ga mijn vrienden volgend
jaar wel missen. Doordat je veel
huiswerk krijgt, kun je minder
vaak afspreken. Ik denk dat ik ze af
en toe gewoon opbel.

Ik speel eigenlijk nooit met de
meisjes uit de klas, maar op Hyves
ben ik wel met ze bevriend en dan
chatten we soms. Onze klas is leuk.

Wij zeggen wel eens dat wij de
aardigste groep 8 zijn in de ge-
schiedenis van CSV!

Het eindfeest van groep 7 bij
Philip in de tuin vond ik gezellig.
Lekker kletsen, zwemmen en op de
trampoline. In het Archeon gingen
we onder meer kanoën en liedjes
zingen, dat vond ik ook leuk.

Van alle vakken vind ik rekenen
het belangrijkste dat ik geleerd
heb. 

Sukkel
Ook heb ik inmiddels geleerd dat
je nergens bang voor hoeft te zijn.
Als iemand bijvoorbeeld sukkel
tegen je zegt, moet je diegene
gewoon niet aankijken. In de kring
hebben we vaak over dat soort
dingen gepraat.

Tot mijn dertigste wil ik prof-
voetballer worden, het liefst bij een
Nederlandse club. Anders moet je
verhuizen naar het buitenland en
een andere taal leren, dat is niks
voor mij. Na mijn dertigste word ik
architect. Dan kan ik mijn eigen
huis ontwerpen, net zoals ik vroe-
ger met Lego deed. 

Het verdient nog goed ook!’

Bonne: ’Aardigste groep 8 ooit’

Bonne 12 jaar:
’Ik heb geleerd
dat je nergens

bang voor hoeft
te zijn’

’Qua karakter ben ik niet veel
veranderd. Als kind maakte

ik me nergens druk om en nog
steeds raak ik niet snel gestrest.
Wel kan ik inmiddels beter om-
gaan met verschillende soorten
mensen.

Broklede in Breukelen vond ik
een geweldige school, ik heb er
leuke vrienden leren kennen. Ik
studeer nu informatiekunde aan de
Universiteit Utrecht en ik vind alle
vakken leuk. Mijn studie is niet
heel moeilijk en best breed, je kunt
er veel kanten mee op. Naast mijn
studie werk ik twee dagen op de
supportafdeling van een mini-
opslagbedrijf. Ik doe allerlei klusjes
voor de ICT-afdeling. Een echte
kantoorbaan met leuke collega’s en
prima werk.

Het liefst wil ik later een baan in
de voetbalwereld, bijvoorbeeld bij
een bedrijf dat op basis van data
voetbalclubs adviseert bij het scou-
ten van spelers. Zo kun je dus
zoeken welke speler het beste past
bij de eisen van een club.

Voetbal betekent veel voor mij.
Vanaf mijn vijfde zit ik al op voet-
bal, ik speel FIFA op de PlayStati-

on, volg Ajax op de voet, en ik
werkte tot aan de coronacrisis als
steward in de Arena. Vanaf volgend
seizoen neem ik de seizoenkaart
van mijn vader over, want als sup-
porter de sfeer meemaken op de
tribune is natuurlijk nog vetter.

Het studentenleven in Utrecht is
heel leuk, vooral sinds ik bij een
studentenvereniging zit en een
kamer heb in het centrum. Ik woon
daar met een vriend die ik al ken
sinds de tweede klas van de mid-
delbare school. Mijn studieresulta-
ten zijn prima, maar naar college
gaan is soms wel een ding. Ik vind
het niet erg als ik een keer een
college mis. Misschien denk ik dat
iets te vaak…

De meeste volwassenen vonden
hun studententijd de leukste tijd
met de meeste vrijheid. Ik denk dat
dit ook voor mij geldt. Ik heb een
goede balans tussen studie, werk
en gezelligheid.

Over tien jaar wil ik op mezelf
wonen met een leuke vriendin,
misschien komen er kinderen. Ik
denk dat ik in een dorp als Breuke-
len wil wonen, want ik ben toch
meer een dorpsmens.’

Bonne (19): ’Ik ben meer dorps- dan stadsmens’.

Bonne 19 jaar:
’Ik liefst wil ik
bij een bedrijf
dat met data

voor clubs
voetballers

scout’
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Bunschoten Bij Nederlands
grootste bottervloot in Bunschoten
is de druk van de ketel door de re-
cente handreiking van de provincie.
De eerdere aanvraag was te ingewik-
keld, waardoor het gros buiten de
boot viel. Per 1 februari kunnen de
booteigenaren weer in de papieren
duiken, maar dan wel zonder al te
moeilijke boekhoudkundige vra-
gen.

„Wij zijn heel blij dat de provincie
het alsnog wil corrigeren met een
versnelde procedure. Het moet bin-
nen een maand rond zijn, is beloofd.

Vorige keer werd maar aan één bot-
tereigenaar steun toegekend”, aldus
voorzitter Marc Schoonebeek van de
Stichting Museumhaven Spaken-
burg. 

Door de coronamaatregelen
dreigde het pompen of verzuipen te
worden voor de historische haven
van Bunschoten-Spakenburg. De
schippers hebben het afgelopen jaar
nauwelijks inkomsten gehad, ter-
wijl de kosten voor onderhoud aan
de historische houten schepen ge-
woon doorgaan. Het onderhoud van
een botter kost jaarlijks gemiddeld
zo’n 15.000 euro. Volgens Schoon-
ebeek verkeert veertig procent in

zwaar weer. Begin deze maand
meldde de gemeente Bunschoten al
dat zij een eenmalige bijdrage van
80.000 euro wil verlenen om de eer-
ste nood te lenigen.

Mona Keijzer
Ook politiek Den Haag vindt dat er
snel iets gedaan moet worden voor
de instandhouding van het varend
cultureel erfgoed. Demissionair
staatssecretaris Mona Keijzer voor
economische zaken is dinsdagmid-
dag in de Tweede Kamer aan de tand
gevoeld door VVD-Kamerlid Aukje
de Vries. Zij vindt het te lang duren.

„De schippers zijn de wanhoop
nabij en moeten snel het geld op de
rekening krijgen”, zei ze. Sinds vo-
rig jaar september zou er al vijftien
miljoen euro beschikbaar zijn voor
400 tot 500 Nederlandse botters en
houten chartervaart. 

Mona Keijzer liet weten dat de re-
geling voor het verkiezingsreces
klaar is, maar dat die daarna nog
naar de Europese commissie moet.
De steun van het Rijk zal dus nog
wel even duren.

CULTUREEL ERFGOED Druk van ketel na financiële steun Rijk en Provincie Utrecht

Bunschoter bruine vloot gered
Er is een flinke financiële opsteker voor de bruine
vloot, die zwaar getroffen is door de coronacrisis
door gemis van passagiers. Het varend cultureel erf-
goed lijkt ermee gered van de ondergang. De pro-
vincie Utrecht, waaronder Bunschoten valt, is bereid
de eerste steunronde van vorig jaar opnieuw open
te stellen.

Jetty Claus

De bruine vloot in Bunschoten heeft weer wat financieel perspectief.
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