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Vaartocht
bevrijding

Zeg nou zelf
Morgen is ‘De Dag van de
Secretaresse’. De dag waarop
de leidinggevende zijn rechterhand in het zonnetje zet.
Het Da Vinci College dat in
deze regio toonaangevend is
in secretaresse opleidingen,
organiseert ook dit jaar op
deze dag weer een interessant en uitdagend programma. Een vakjury kiest onder
andere de secretaresse van
de regio.

Sliedrecht

Er zijn nog kaartjes te koop
voor de Bevrijdingsvaartocht. Op donderdag 5 mei
organiseert Stichting Comité 4 en 5 mei Sliedrecht in
samenwerking met de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
de jaarlijkse bevrijdingsvaartocht. De vaartocht gaat deze
keer door het ‘Nationaal
Park de Biesbosch’. De tocht
vertrekt om 13.00 uur vanuit
de Sliedrechtse haven, waar
de boot om ongeveer 17.30
uur weer wordt terugverwacht. Vanuit De Reling, Industrieweg 13 in Sliedrecht
worden de kaartjes verkocht.
De kosten zijn 8,50 euro inclusief twee kopjes koffie of
thee. Verzocht wordt gepast
te betalen, pinnen is helaas
niet mogelijk. Ook telefonisch reserveren is mogelijk
via telefoonnummer 0184416 729. Op de boot worden
GEEN kaarten verkocht. De
bootreis is bedoeld voor Sliedrechtse 55-plussers.

Badminton
Shuttle Up

Scheuren door het park met
een zelfgebouwde zeepkist
Kris kras met de zelfgebouwde zeepkist door het Burgemeester Feitsmapark scheuren in Sliedrecht dat kon vorige week.
De zeepkistenrace werd georganiseerd door het Natuur- en Milieu-educatiecentrum de Hooizolder. Ook waren er prijzen
te winnen.
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Sliedrecht

Badmintonvereniging Shuttle Up is een middelgrote
club en staat midden in de
Sliedrechtse samenleving. Er
kan door iedereen badminton gespeeld worden; jeugd,
recreatie, competitie, mindervaliden en 55+. Sociale
betrokkenheid wordt onder
andere uitgedragen door de
organisatie van het jaarlijkse
toernooi Aangepast Badminton. Dit toernooi voor
rolstoelbadmintonners en
upper/lower mindervaliden
wordt voor de 10e keer georganiseerd en vindt plaats op
15 mei van 10.00 tot 17.00
uur in sporthal De Stoep.
Iedereen die eens recreatief
wil komen badmintonnen
is op maandagavond (19.00
- 23.00 uur) welkom in
sporthal De Stoep en krijgt
4 weken lang gratis proefles.
Meer info: www.shuttleup.nl of 0184-414977.

Lisanne Willemsen
“Ik volg de opleiding secretarieel. Ik zit in het tweede
jaar. Als secretaresse ben je
het middelpunt van de organisatie. Je leidinggevende
valt terug op jou. Dat vind
ik het leuke van deze functie.
Een belangrijke vaardigheid
is organiseren, ook dat vind
ik leuk om te doen.”

Cross-line monument
Adoptie van monument door Henri Dunantschool en kranslegging
De Henri Dunantschool
heeft vandaag opnieuw
het Cross-line monument
geadopteerd. Groep zeven
heeft het monument ‘overgenomen’ van groep acht.

u Van de redactie
U Sliedrecht
De organisatie van het project
is in handen van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei en wordt
uitgevoerd door leerlingen van
de openbare basisschool Henri
Dunant. Het geadopteerde mo-

nument is het Cross-line monument aan het Albrechtplein, dat
is geplaatst om het werk van de
Sliedrechtse crossers en de verzetsgroepen, die de vijandige
linies doorkruisten ten behoeve
van informatie en diensten tijdens de Duitse bezetting, in levende herinnering te bewaren.
De activiteiten van de Stichting
richten zich met name op de
schooljeugd. De actie ‘Adopteer een monument’ is bedoelt
voor leerlingen in de leeftijd
van tien tot twaalf jaar. Het
doel dat met de adoptie is om
leerlingen vertrouwd te maken

met de ontstaansgeschiedenis
van het monument en deze te
leren begrijpen. De scholieren
leren waarom ‘hij of zij’ bereid

Weten waarom
men bereid
was hun leven
te offeren
was zijn of haar leven voor het
verkrijgen van vrijheid in de
waagschaal te stellen of op te
offeren en waarom zo velen zijn
omgebracht of op andere wijze

het leven hebben verloren. De
leerlingen kunnen op die manier meer inzicht krijgen in de
wezenlijke waarden van het
begrip ‘vrijheid’. Ook geeft het
de scholieren inzicht in de historische en hedendaagse ontwikkelingen die openlijk dan wel
sluipend een bedreiging vormen
voor de fundamentele waarden
van ons democratisch systeem.
De van het project is zo dat de
scholieren van de Henri Dunantschool zich gevoelsmatig
verbonden voelen met hun
adoptiemonument en dit ook
naar buiten uitdragen.

Angela van Hees
“Ik ben eerstejaars leerling
secretarieel. Ik loop nu een
snuffelstage om alle aspecten
van het vak te leren kennen.
Mijn werkzaamheden bestaan uit telefoneren, emails
beantwoorden, correspondentie en dergelijke .Er is
veel keuze in deze opleiding.
Ik zou het liefst richting management willen.”

De diensten voor de lijdensweek 20 t/m 23 april

Musical over terugdromen
Onlangs speelden alle kinderen van OBS De Overstap
hun tweejaarlijks toneelstuk in de Boerenklaas. Deze keer
heette de schoolmusical ‘Slot Zanzibar’ (of de kunst van het
terugdromen). Ruim 250 toeschouwers volgden, via een gespeelde videoboodschap, de spannende reis naar het eiland
Zanzibar en de avonturen op het bewuste eiland.

SLIEDRECHT
Chr. Geref. Bethel vr. 19.30u
ds. A. vd Zwan
Chr. Geref. Ebenhaezer vr.
19.30 ds. JW Schoonderwoerd
Ger.Gem. in Ebenhazer vr.
16.30u ds. GM de Leeuw
Geref. kerk vrijgem. vr.
19.30u ds. AJ Holsappel
Geref. kerk do. 19.30u ds A.
Dronkert; vr. 19.30u dhr G.
J. de Haan; za. 20.30u dhr J.
Schelling
Herv. Gem. Grote kerk
vr. 9.30u ds. M. Klaassen;
19.30u ds HJ vd Veen (HA).
Herv. Gem. Maranatha vr.
(HA) 9.30u ds J. F. Tanghé; 19.30u ds A. H. Groen
(HA). Ned. Geref. kerk vr.

9.30u en 19.30u ds. G. v. Dijk
R.K. kerk: do. 19.30u euch. viering in Alblasserdam pastor K.
Vlaming en T. Dam mmv Parochiekoor; vr. 15u Kruisweg;
19.30u kruishulde in Papendrecht. Vrijz. Geloofsgem. do.
19.30u ds H. Hartogsveld
Volle Ev. Gem. Nw Leven (De
Lockhorst) vr. 20u dienst
HARDINXVEL-GIESSENDAM
Herv. Gem. vr. 9.30u ds P. Molenaar; 19.30u ds. G.Mulder
Herst. Herv. Nassaustr. 9.30u
dienst; 19.30u kand. DJ Diepenbroek
Geref. kerk do. 19.30u ds. J.
Bruijn; vr. 19.30u ds. B.H.
Steenwijk; za. 22u drs. A.
Noordam

Geref. Gem. Eben Haëzer
vr. 19.30u ds. Karels. Herv.
Gem. oude kerk vr. 9.30u ds
A. Blijderveen; 19.30u ds.
A. ten Brinke. Herv. Gem.
nieuwe kerk vr. 19.30u ds.
TC Guijt. Herst. Herv.
Gem. vr. 9.30u ds NPJ Kleiberg; 19.30u ds A. Kos. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB
do. 20.30u drs. Z. Albada
tafelviering. Ned. Geref.
Kerk (herv.centr): vr. 19.30u
dienst. Geref. Kerk vrijgem.
vr. 19.30u ds. JJ Meijer
Geref. kerk do. en vr. 19.30u
en za. 21.30u ds. J. Bakker.
R.K. kerk: geen opg.
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Saskia Oosterwijk
“Ik ben management-assistent. Een leuke afwisselende functie. Als je de ruimte
krijgt, kun je je deze functie
zelf invullen. Je kunt steeds
meer naar je toe trekken en
maakt deel uit van een groter
plaatje. Ik ondersteun mijn
leidinggevende. We zijn zo
op elkaar ingespeeld dat ik
maar een half woord nodig
heb om aan het werk te kunnen.”

