12 AMERSFOORT

woensdag 29 augustus 2018
AC

RONDJE AMERSFOORT
IN DE VENSTERBANK

Bed & Breakfast op woonschip Robbedoes
Wie: Anneke Robbertsen (51)
Waar: Havenweg

Woonschip Robbedoes is net
terug van een reis van ruim een
maand. Het schip annex woning van Anneke Robbertsen
en haar man Wim heeft in die
periode onder meer tentoongesteld gestaan bij het Rotterdamse Maritiem Museum.
De Robbedoes, een vrachtschip dat door het echtpaar is
omgebouwd tot huis, wekt aan
de lopende band de interesse
van nieuwsgierige aagjes. Van
de wildvreemden die heel
graag een keertje binnen willen kijken tot architecten die
advies willen inwinnen van het
echtpaar, dat zelf overigens helemaal geen achtergrond in de
architectuur heeft.
,,Hartstikke leuk’’, vindt Anneke Robbertsen, die zonder
moeite uren kan praten over
haar woonschip. ,,Maar wel
vrijblijvend.’’

Stuurwiel
Vanaf oktober gaat haar tweede
droom in vervulling: een bed &
breakfast, gewoon op de boot.
,,Deze helft van de boot gebruikten we toch niet of nau-

welijks’’, zegt Robbertsen. ,,De
ruimte met het stuurwiel bijvoorbeeld, daar maken we alleen gebruik van als we op reis
zijn. Onze gasten kunnen hier
bijvoorbeeld ontbijten. Maar
dat kan ook prima op het dak.’’
De woonkamer en twee
slaapkamers zijn ingericht in
de stijl van de jaren. Langspeelplaten, oude bordspellen, an-

Onze gasten
kunnen ook prima
op het dak ontbijten
–Anneke Robbertsen

sichtkaarten uit die periode aan
de muur en een oude radio.
,,De ruimte was toch al uit de
jaren 60."
Vanaf de vensterbank kijken
gasten rechtstreeks uit op Eem,
waarvan het water in sommige
gevallen tegen het raam klotst.
Robbertsen heeft inmiddels
haar baan als administratief
medewerkster opgezegd om
zich op haar nieuwe rol van
gastvrouw te focussen. ,,Ik ben
heel graag onder de mensen’’,

▲

Anneke Robbertsen wil vanaf oktober gasten op haar boot ontvangen. FOTO ARNOLD DE VALK

zegt ze. ,,Mijn plan is in de toekomst een hele dag voor gasten te
organiseren. Langs niet-allerdaagse plekjes in Amersfoort.

IN UW BUURT
CENTRUM

Waarbij alles al betaald is en de
gasten alleen maar op tijd bij de
volgende plek hoeven te zijn. Een
ontzorgdag, noem ik het tot nu

Nieuws uit uw omgeving krijgt volop de ruimte in AD Amersfoortse Courant.
Tips en beelden kunt u sturen naar ac.redactie@ad.nl

DE ALLERGROOTSTE

LEUSDERKWARTIER

Workshop voor kinderen:
bouw zelf een orgel

Rommelmarkt met
kinderactiviteiten

Tijdens de Nationale Orgeldag op
8 september kunnen kinderen zelf
een mini-orgel bouwen. Om 13.00
en 15.00 uur kunnen kinderen de
de 127 onderdelen van het Doeorgel in elkaar zetten. Het bouwpakket bestaat uit een klein, maar
compleet orgel, met pijpen, toetsen en balgen. Per workshop is er
plaats voor 16 kinderen. De workshop is in de De Amersfoortse
Zwaan aan de Langestraat 61.

Op zaterdag 15 september wordt er
van 10.00 tot 15.00 uur een nazomermarkt gehouden rond de
Nieuwe Kerk. Kinderen kunnen
zich vermaken met allerlei spellen.
Ook staat er een springkussen.
Verder is er van alles te koop, zoals
curiosa, elektronika, speelgoed,
kleding en boeken.

Reserveren kan door te mailen met
info@orgelkids.nl.

HOEVELAKEN

De Nieuwe Kerk ligt aan de Leusderweg 110.
PETRUS100

LIENDERT

Prijs voor meest uit de kluiten gewassen pompoen

Lezing over het ‘echte’
verhaal van Vrouw Holle

▲

Historicus Annine van der Meer
geeft een lezing over haar nieuwe
boek Vrouw Holle en het Gouden
Hart. In dat boek ontdoet auteur
Annine van der Meer het sprookje
Vrouw Holle van boze heksen,
stiefmoeders en jaloerse stiefzusters. Die komen volgens haar in de
oerversies van het sprookje niet
voor. In het originele Grimm-verhaal is Vrouw Holle een verstandige vrouw die filosofeert over levenskunst, zo blijkt uit het onderzoek van Van der Meer. De lezing
is 8 september van 14:00 tot 17.00
uur in De Bron aan het Vogelplein

toe. Ik moet nog wel een betere
naam voor deze activiteitendag
verzinnen’’, beseft Anneke Robbertsen.

Wie kweekt de grootste pompoen? Meedoe? Lever dan je
pompoen in op de Duurzaamheidsmarkt, 29 september, 11.00
uur aan de Weedestraat in Soest. FOTO ERIK CHRISTIANSSON

1 in Amersfoort. Bij de lezing is er
ruimte voor inbreng van grootouders en ouders. Zij vertellen over
hun ervaringen bij het (voor)lezen
van het ‘originele verhaal’ van
Vrouw Holle. Kaarten 10 euro.

Inschrijven voor gratis
reanimatiecursus

Amersfoort houdt op zaterdag 29
september gratis reanimatiecursussen. In totaal wil de stichting
die dag 250 mensen opleiden om
te kunnen reanimeren. Er zijn 25
opleiders aanwezig. De workshop
is in Het Nieuwe Eemland aan de
Daam Fockemalaan 12. De tijden
worden nader bekendgemaakt. De
reanimatieles wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen
van Rabobank en de Rotary.

De stichting Reanimatie Netwerk

Aanmelden op hartslageemland.nl.

Aanmelden: bit.ly/2MRDMRr.
VLASAKKERS

Sixties-band geeft gratis
concert in café De Haen
De Amersfoortse band Sixties Generation geeft 1 september van
16.00 tot 18.30 uur een gratis concert in Grandcafé De Haen. Sixties
Generation speelt muziek uit de
jaren 60 en 70. In het repertoire
staat muziek van onder anderen
Elvis Presley, Status Quo, The
Cats, The Beatles, Boney M, Tom
Jones en André Hazes.
De Haen ligt aan De Brink 10A.
BINNENSTAD

Rondvaart met vertelling
van stadsdominee
Vanaf zaterdag 1 september zijn er
weer bijeenkomsten in de Amersfoortse Zwaan. Er staan concerten,

gesprekken, vieringen en exposities op het programma. Als seizoensopener worden belangstellenden uitgenodigd voor het
maken van een rondvaart met de
Waterlijn. Al varend vertelt stadsdominee Diederik van Loo een
verhaal over het ontstaan van
Amersfoort. Meevarenden kunnen
om 16.00 uur verzamelen in de Lutherse Kerk aan de Langestraat 61.
Vervolgens lopen deelnemers naar
het opstappunt van de Waterlijn
in de Krommestraat. De vaartocht
duurt ongeveer een uur. Er is
plaats voor veertig personen op de
boot. De kosten bestaan uit een
kleine vrijwillige bijdrage.
Het is niet nodig om lid te zijn van
de Amersfoortse Zwaan om activiteiten te bezoeken.
PETRUS100

SOEST

Introductieworkshop voor
nieuwe leden fotoclub
Fotografen Collectief Eemland,
een fotoclub met leden uit Soest
en Amersfoort, houdt een workshop speciaal voor potentiële
nieuwe leden. De club komt elke
derde woensdag van de maand bijeen en gaat er daarnaast met enige
regelmaat op uit om samen te fotograferen. De introductieworkshop is op 12 september van 20.00
tot 22.00 uur aan de Lange Brinkweg 111c. Deelname gratis.
Aanmelden peter@fotoclubsoest.nl.

