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jaar later. Vandaag:

Ruben

’Ik vond groep 1 en 2 het leukst
van de lagere school: ik hoefde

toen nog niet te werken, maar kon
gewoon lekker vaak met Lego
spelen. Het is wel raar om volgend
jaar weer helemaal opnieuw te
beginnen op een andere school. Ik
zou liever op CSV Ridderhof blij-
ven, want daar ken je alles goed en
het is er klein en gezellig.

Ik vind talen wat minder leuk
dan rekenen, maar wil wel tweeta-
lig vwo gaan doen op Broklede in
Breukelen. Doordat ik veel compu-
terspelletjes speel en films kijk,
ken ik al veel Engelse woorden en
zinnen. Ik krijg natuurlijk meer
huiswerk op de middelbare school.
Dat is wel jammer, want ik ga
natuurlijk liever met mijn vrien-
den buiten spelen of een computer-
spelletje doen.

Mijn beste vriend is Jippe. Hij zit
in groep 7 en woont een paar hui-
zen verderop bij mij in de straat.
Op de eerste dag dat ik in Vreeland
woonde, ging ik met hem spelen
en hij is altijd mijn vriend geble-
ven. Ik zie hem zowat elk weekend
en ik weet zeker dat dat volgend

jaar ook zo blijft.
Toen CSV Ridderhof 100 jaar

bestond, deed ik een diabolo-act
met de circusvoorstelling. Dat was
niet moeilijk, maar wel leuk. Het
kamp in het Archeon vond ik ook
heel leuk, vooral de gladiatorenge-
vechten. Een ander hoogtepunt
was dat we met een aantal kinde-
ren van school naar de voetbalwed-
strijd Ajax-AZ mochten. Ik was nog
nooit in de Arena geweest en het
was heel bijzonder omdat er alleen
kinderen en een paar begeleiders
bij die wedstrijd mochten zijn.

Ik ben net als mijn vader best
goed in rekenen. Mijn vader leerde
mij al rekenen voordat ik naar
school ging, omdat ik dat leuk
vond. In groep 3 heb ik mijn eerste
sommen met breuken gemaakt.

Ik heb een keer van technisch
Lego een robot gemaakt, die blok-
jes kon sorteren op kleur. Ook
maakte ik een snoepmachine: als je
er een muntje in deed, kwam er
een snoepje uit. Het is leuk om zelf
dingen te bedenken en uit te pro-
beren. Daarom wil ik later iets met
techniek of wiskunde doen.’

’Lekker vaak met Lego spelen.’

!!Ruben 12 jaar:
’Het is leuk om
zelf dingen te

bedenken en uit
te proberen’

’Als kind was ik nieuwsgierig
naar dingen die ik niet wist en dat
is eigenlijk nog steeds zo. Op dit
moment weet ik wel beter wie ik
ben dan toen ik 12 jaar was. Ik ben
ook meer tevreden met mezelf.

Het belangrijkste dat ik op
school geleerd heb, is nadenken,
conclusies trekken uit argumenten
en mijn standpunt op een goede
manier overbrengen. Op de mid-
delbare school probeerde ik vooral
om alles voor elkaar te krijgen met
zo min mogelijk moeite. Ik deed
tweetalig vwo op Broklede in Breu-
kelen, en bleef in de vijfde klas
zitten. Op dat moment dacht ik:
shit, nu duurt het allemaal een jaar
langer, maar achteraf maakt het
niet zoveel uit. Ik heb leuke vrien-
den overgehouden aan de middel-
bare school, die ik nog steeds alle-
maal zie.

Ik studeer Informatiekunde aan
de Universiteit Utrecht en zou
graag op kamers willen. Vreeland is
een mooi dorp, maar het is ver weg
van de bewoonde wereld. Daar heb
ik nu meer last van.

Zodra de corona-periode afgelo-

pen is, hoop ik weer door te kun-
nen met mijn leven zoals het was.
Ik denk dat mijn studententijd de
leukste fase van mijn leven zou
kunnen worden, maar maak me
wel zorgen of ik het terugkrijg.

Volwassen? Nee, zo zou ik mezelf
niet noemen en ik wil het ook
voorlopig niet zijn. Dat ben ik pas
als ik belasting betaal en een vaste
baan heb en een hypotheek. Maar
ik heb nog lang geen zin om dage-
lijks te gaan werken en me zorgen
te maken over rekeningen die
betaald moeten worden. Liever
blijf ik zo lang mogelijk studeren.

Over tien jaar hoop ik een eigen
plek te hebben in de stad, mis-
schien een kamer of een apparte-
ment. Nederland is een mooi land-
je, alles is goed geregeld dus ik
hoef niet per se naar het buiten-
land. Misschien heb ik een relatie
over tien jaar, maar kinderen hoef
ik echt nog niet voor mijn 30e. Ik
hoop tegen die tijd op een vaste
baan in het bedrijfsleven, maar ik
weet nog niet in welke richting.
Tot het zover is, ga ik gewoon
lekker leven.’

’ Meer tevreden met mezelf.’

!!Ruben 20 jaar:
’Ik ga gewoon
lekker leven’
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Baarn " Normaalgesproken staat
de Brink op Koningsdag zwart van
de mensen. Zoals het hele Baarnse
centrum eigenlijk. Vrijmarkt,
kunstmarkt, braderie, muziek, kin-
derspelen, en ga zo maar door. Maar
coronabeperkingen zitten de festi-
viteiten in de weg, en los daarvan
heeft het plaatselijke oranjecomité
de pijp nu echt aan Maarten gege-
ven. En opvolgers hebben zich (nog)
niet aangediend, wat in deze coro-
natijd ook wel begrijpelijk is. Ge-
volg: er is dit jaar niets te doen.

Visboer Eric de Graaf hoopt dat er

in elk geval nog wat volk de straat op
komt. „Daar gaan we wel een beetje
vanuit. De mensen moeten toch iets
op zo’n dag, dus we hopen dat ze
toch allemaal naar buiten gaan en
even langs de Brink komen wande-
len. Een grote markt staat er niet,
meer een mini-marktje. Wij staan er
met de vis, de patatkraam zou ko-
men, de bloemen en planten, en
misschien nog een paar. Tja, het is
niet veel maar er is in elk geval iets.”

Volgens de gemeente komt het
initiatief om gewoon een markt te
organiseren van een aantal markt-
kooplui. En omdat er verder in het
centrum geen enkel evenement op

stapel staat, zag de gemeente geen
reden waarom dat niet zou kunnen.
„Mits iedereen zich aan de coronare-
gels houdt wat betreft afstand en
drukte”, voegt de woordvoerder er
wel aan toe. De mini-markt staat
dinsdag o op het plein bij het beeld
van het Paard. Het parkeerterrein
blijft zo goed als zeker gewoon be-
schikbaar als parkeerterrein.

Dat er helemaal niets gebeurt in
Baarn is overigens ook niet helemaal
waar. Omroep MAX zendt namelijk
een groot deel van de dag live uit
vanuit paleis Soestdijk, inclusief op-
tredende artiesten. Maar helaas, al-
lemaal achter gesloten deuren...

KONINGSDAG Nauwelijks tot geen feestelijke activiteiten

Gewoon markt in Baarn
Het zijn rare tijden. Zo raar zelfs dat de weekmarkt
dinsdag gewoon doorgaat op de Brink in Baarn, on-
danks dat het Koningsdag is. Er gebeurt dit jaar ten-
slotte toch niets op Koningsdag in Baarn, dus waar-
om zou je de markt afblazen? Maar een grote markt
zal het niet zijn. „We kregen het wat laat meege-
deeld”, meldt visboer Eric de Graaf. „Dus de meeste
collega’s hadden er eigenlijk niet op gerekend.”

Eric Lorier

De Baarnse Brink in feestelijkere tijden. ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS
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