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Societyjournaliste Jitske-Sophie Venema loopt alle bruisende bijeenkomsten af. Binnenkort ook een feestje,
opening of gezellige bijeenkomst in de regio?
Nodig haar uit via e-mail dd.bubbels@ad.nl
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VENEMA

Voorjaarsborrel Bouwteam Dordrecht

WAT: Netwerkborrel Bouwteam Dordrecht WAAR: Skybar, Van der Valk Dordrecht WANNEER: Donderdagavond LEUK? Mannen onder elkaar die zaken doen met een biertje in de hand. Ontspannen én gezellig, dus:

★★★✩✩

DiscussiërenoverhetKoningslied
Biertjes drinken, beetje ouwehoeren, grappen over ’t Koningslied en
er zelf nog beter van worden ook. De
mannen van Bouwteam Dordrecht
weten als geen ander hoe de crisis
te bestrijden. Sinds ze drie jaar geleden de koppen bij elkaar staken en
het Bouwteam oprichtte, gaan de
zaken weer stukken beter.
,,Bouwteam Dordrecht bestaat uit
dertien bedrijven uit de regio die in
dezelfde branche opereren,’’ legt initiatiefnemer Leen Overduin van
Syntec 2000 uit. En omdat er geen
dubbele disciplines binnen het
Bouwteam zijn, proﬁteert iedereen
mee. Leen: ,,We komen eens in de
maand bij elkaar en dan nodigen we
relaties uit. We hopen elkaar door
middel van ‘kruisbestuiving’ aan opdrachten te helpen en dat lukt aardig. Zaken doen gaat nou eenmaal
prettiger met een biertje in de hand
én we discussiëren vanavond lekker
over het Koningslied.’’
En dat Koningslied is niet om aan
te horen, daarover zijn alle heren
van het Bouwteam eensgezind. ,,Wij
bouwvakkers gaan voor het lied van
RTL Boulevard. Dat kun je tenminste nog een beetje meezingen; het
lied van Ewbank is veel te moeilijk.
,,Dat lied is een drama,’’ doet
Overduins ‘concullega’ Jeffrey de
Visser van Eurodecor projecten er

Niels Ruyter van Bouwend Nederand praat de avond aan elkaar.

Initiatiefnemer Leen Overduin
ziet niets in het Koningslied.

Zoon en vader Van der Mijle van Natuursteenbedrijf Van der Mijle
hebben al eens eerder een crisis overleefd. FOTO’S RINIE BOON

Jeffrey de Visser is overtuigd
van de win-winsituatie.

nog een schepje bovenop. ,,Daar
hadden wij van Bouwteam vast iets
veel mooiers van kunnen ‘bouwen’.
Ook De Visser die ‘in de vloerbedekking en raamdecoratie zit’, is overtuigd van de win-winsituatie
waarin hij momenteel verkeert.
,,Zo’n vijftien tot vijfentwintig procent van mijn opdrachten krijg ik
nu via mijn contacten binnen Bouwteam.’’ Vanavond doet Jeffrey dan
ook zijn uiterste best om met iedereen een praatje te maken. Resultaat:
een binnenzak vol met visitekaart-

jes. ,,Ik ben blij dat wij de handen
ineen geslagen hebben,’’ vertelt hij.
,,Je kan wel gaan zitten sikkeneuren
dat het in de branche zo slecht gaat,
maar daar heb je niks aan.’’
Gerrit en zoon Rein van der
Mijle van Natuursteenbedrijf Van
der Mijle zijn het daar roerend mee
eens. Gerrit: ,,Ik heb de crisis van de
jaren tachtig ook overleefd, maar je
moet er wel wat voor doen. Dankzij
mijn lidmaatschap bij het bouwteam gaat het ons nog steeds voor
de wind. In 2021 bestaat het bedrijf

Schilder Tommie Nijhoff riep de
hulp van zijn bouwcollega’s in.

Ook eventmanagers Astrid van der Post en Samira Pel hopen een
graantje mee te pikken.

alweer honderd jaar.’’ Niels Ruyter
van Bouwend Nederland is vanavond uitgenodigd om een praatje
te houden over de bouwnijverheid
en de huidige crisis. Hij is onder de
indruk van ‘de dertien’. ,,Alleen ben
je er misschien sneller, maar samen
kom je verder,’’ prijst hij het Bouwteam. ,,Ze zijn hartstikke sterk bezig
en hebben écht wat aan elkaar.’’
Eén van de leden die enorm proﬁteert van de contacten binnen het
team is schilder Tommie Nijhoff.
Zijn zaken hebben hem geen windeieren gelegd en daarom kon hij een
paar jaar geleden een spiksplinternieuw ‘Romeins paleisje met wellnessruimte én sauna’ laten bouwen
in hartje Dordt. ,,Tijdens de bouw
van mijn woning ben ik lid geworden van het Bouwteam en ik heb er
mijn voordeel mee gedaan,’’ legt Nijhoff uit.
Zijn vloerbedekking is daarom gelegd door Jeffrey, de kunststof vloer
in de garage komt van Leen, de natuursteen patio is aangelegd door pa
en zoon Van der Mijle en de installaties zijn nagekeken door De Vraagbaak Groep.
,,En het is prachtig geworden.’’
Enthousiast scrolt Tommie door de
foto’s op zijn iPhone. ,,Ik vind het

grappig dat sommige bedrijven drie
jaar geleden niets zagen in ‘ons’
bouwteam, maar inmiddels is er
zelfs een wachtlijst. Ze zien eindelijk
in hoeveel het oplevert.’’
Als freelance-eventmanagers hebben Astrid van der Post en Samira Pel op het eerst gezicht niets
te maken met ‘de dertien’. Maar
schijn bedriegt. ,,We zijn gespecialiseerd in events voor de bouwbranche,’’ legt Samira uit. ,,Sinds
kort bundelen we onze krachten,
net als het Bouwteam doet. Hopelijk
kunnen wij ook een graantje meepikken.’’
(Rianne Snijder)

BOEFJES
De zware jongens halen de
voorpagina’s,
de boefjes
niet. Sander
Sonnemans
doet elke
week verslag
van een doodnormale Rotterdamse
rechtszaak.

Doordronkenschapdetijdenhetkindvergeten
Een alcoholprobleem. Daar begint de
ellende mee in de rechtszaak tegen de
28-jarige, alleenstaande Rotterdamse
moeder. Haar 7-jarige zoontje is letterlijk het kind van de rekening. Ma gaat
aan de drank bij een kennis om de
hoek, vergeet de tijd én haar knulletje.
Het is een buurman die ’s nachts het
ventje zo’n anderhalf uur onafgebroken hoort huilen en schakelt uiteindelijk de politie in. Agenten treffen het
jongetje alleen thuis. Als moeder zich
dan meldt en blijkt dat ze behoorlijk
onder invloed is, besluiten ze haar
kind uit huis te halen. De stoppen

slaan door, de vrouw gaat volledig uit
haar dak. De dienders worden belaagd, geslagen, gestompt en gekrabbeld. Dat ze de agenten ook heeft gebeten, zegt ze zich totaal niet meer te
kunnen herinneren.
Moeder beweert haar kind hooguit
anderhalf uur alleen te hebben gelaten. Het jochie verklaart de hele dag
in zijn eentje te zijn geweest, zonder
eten en drinken. ,,Ik had niet veel gedronken, maar te weinig gegeten,’’
verdedigt mevrouw zich. De rechter
constateert, met het dossier voor zich,
dat er toch behoorlijk wat drankjes

moeten zijn genuttigd.
De ofﬁcier eist vrijspraak voor de verwaarlozing. Het is de verklaring van
de buurman tegen die van de moeder.
Geen bewijs dus. Dat ze zich heeft verzet tegen haar aanhouding staat volgens de aanklager wel vast. Evenals de
mishandeling van een agent, in een
later gevalletje van dronkenschap.
De rechter vindt alleen bewijs voor
het laatstgenoemde feit. De weerspannigheid bij haar aanhouding wordt
weggestreept. Want ofﬁcieel wordt de
Rotterdamse pas aangehouden nádat
ze de agenten te lijf was gegaan.

Sander
Sonnemans.

Ma krijgt een werkstraf van vijftig uur
opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. En omdat ze na de arrestatie
twee dagen in voorarrest heeft gezeten, gaat daar vier uur vanaf.
Uiteindelijk gloort er hoop in de ogenschijnlijk uitzichtloze situatie. Moeder, die zegt in te zien dat haar alcoholverslaving de bron van de misère
is, is op eigen initiatief bij een instelling in behandeling gegaan. En haar
zoontje? Dat woont bij oma.

