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Blue Monday
eestdagen achter de rug, vakantie nog ver weg, goede
voornemens alweer vervlogen, baggerweer, fileleed, Trumpvrees en een belastingaangifte in
het verschiet. De maandag (die we
alweer achter de rug hebben op
het moment dat u dit leest) beloofde, zo voorspelden ‘deskundo’s’ ons in de media, de meest
depressieve dag van het jaar te
worden. Daar bestaat een naam
voor, namelijk blue monday. Ik had
me voorgenomen daar geen last
van te hebben. Dat leek me nou
eens een voornemen dat ik wél
waar kon maken, aangezien ik van
nature nu eenmaal geen sombermans ben. Nee, zelfs een mijmerende Maarten van Rossem die op
een regenachtig kerkhof de totale
Apocalyps voorspelt, de ‘weglach’
van Rutte, de huiloogjes van Halina Reijn, het ruitjescolbert van
Toine van Peperstraten en een docusoap over Peter-Jan Rens, krijgen me normaal gesproken nog niet
eens een heel
klein tikkie
treurig,
maar
op
de
een
of

F

andere manier had het blue monday-virus me gisteren toch wel degelijk even te pakken.
Mijn maandagochtend in vogelvlucht: kleine teen gestoten bij het

opstaan, beschuitje met hagelslag
laten vallen (de laatste), koffieapparaat dat allergisch blijkt voor
huismerk-cupjes en de centrale
verwarming die rare geluidjes
maakt en nauwelijks warm wordt.
Dat laatste bleek, zo gaf een metertje in de badkamer aan, het gevolg
te zijn van bijna lege radiatoren.
Bijvullen dus. Maar dat ging niet,
want er ontbrak een bepaald nippeltje op de slang die ik daar toch
al jaren achtereen voor gebruik.
,,Zoiets kun je bést zelf doen, maar
je moet natuurlijk wél zo’n nippeltje hebben, anders past je slang
niet op je kraan’’, luidde het verhelderende advies van de onderhoudsmonteur, later die ochtend.
,,Maar waarom paste die slang vorig jaar dan nog wél? Ik heb dat
nippeltje er nooit afgehaald, want
ik bemoei me thuis namelijk nooit
met nippeltjes’’, luidde mijn weerwoord. De monteur keek me meewarig aan. Toen ik eindelijk, véél
later dan gepland, deze column af
had, lag ook nog eens het internet
er uit. Dat u mijn dagelijkse episteltje vandaag tóch leest, heeft u
aan mijn buurvrouw te danken.
Bij haar thuis was het gewoon
maandag.

Ik bemoei me thuis
nooit met nippeltjes

Panden Groothoofd van
Woonbron naar Dudok
DORDRECHT Woningcorporatie
Woonbron verkoopt zeven panden
aan het Groothoofd en de Palingstraat aan de gemeente Dordrecht.
Die verkoopt de gebouwen direct
door aan projectontwikkelaar Dudok. Daar houdt de gemeente ruim
vier ton aan over.
Het gaat om een aantal woonhuizen en de cafés Jongepier en Groothoofd. De gebouwen zijn sinds 1995
eigendom van Woonbron. In dat
jaar werd het gemeentelijk woningbedrijf geprivatiseerd. Bij die overdracht werd bedongen dat de gemeente het eerste recht van koop
had.
Ook werd afgesproken dat dat

zou zijn tegen de geïndexeerde
boekwaarde van toen. Het gaat om
een bedrag van 574.328 euro, waarvoor Woonbron de gebouwen van
de hand doet. De gemeente verkoopt ze vervolgens voor een miljoen door aan Dudok. De winst
komt ten goede aan de exploitatie
van het gemeentelijk vastgoedbedrijf.
Dudok wil de panden in de toekomst mogelijk herontwikkelen.
Het bedrijf zei gisteren nog geen
concrete plannen te hebben. Voor
de huurders verandert er nu niets,
behalve dat zij voortaan hun huurpenningen aan een andere huurbaas dienen over te maken.
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Meiden pikken
spullen bij Primark
Twee minderjarige meisjes zijn gisteren aan het
einde van de middag in
de Primark in Dordrecht
betrapt toen ze kleding
stalen. Een beveiliger
greep het duo in de
kraag. Agenten namen de
meisjes mee naar het bureau. Volgens de politie
probeerden de twee voor
nog geen 5 euro aan
spullen te pikken, maar
krijgen ze sowieso een
boete van 181 euro voor
winkeldiefstal.

Brouwerijen
verhogen de
bierprijzen in 2017
opnieuw. Ook cafés in de
Drechtsteden zijn daardoor
verwikkeld in een tweestrijd:
maken ze hun bier duurder of
niet?
Robin Nanninga
Dordrecht

PAPENDRECHT

Lammers op de
lijst Tweede Kamer
De fractievoorzitter van
Onafhankelijk Papendrecht, Ruud Lammers
(54, foto), is verkiesbaar
voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij staat op
de lijst van de Vrijzinnige
Partij. Hij is niet de eerste
Papendrechter die zich
aan deze partij verbindt.
Arno Janssen van de
PAB stond in 2015 op de
kieslijst van deze partij bij
de Provinciale Verkiezingen. Zonder succes.

H.I. AMBACHT

Moeder en dochter
gewond bij ongeluk
De politie is naarstig op
zoek naar getuigen van
een verkeersongeluk op
de Onderdijkse Rijweg in
Hendrik-Ido-Ambacht.
Daarbij liepen vrijdag een
moeder (45) en haar
dochter (14) nek- en rugklachten op, doordat iemand tijdens de gladheid
met een zwarte auto
tegen hun wagen aanreed. De bestuurder ging
er na de botsing direct
vandoor richting de
Vrouwgelenweg.

STRIJEN

Auto in sloot:
man overleden
De 59-jarige Strijenaar
die zondagochtend op
de Hoekseweg in Strijen
met zijn auto in de sloot
terechtkwam, is overleden. Dat heeft de politie
gemeld. Na het ongeval
hielden omstanders de
man boven water totdat
de hulpdiensten arriveerden. Dat mocht echter niet baten.

et is een jaarlijks terugkerende vraag
voor horecaondernemers.
Zij zien de
prijzen van
hun bier steeds verder stijgen.
Brouwers als AB InBev (onder
andere Jupiler en Hertog Jan),
Heineken en Bavaria verhogen
de bruto bierprijzen dit jaar
flink: tussen de 3 en 4 procent.
De meeste uitbaters voelen zich
genoodzaakt hun prijzen
daarop aan te passen.
,,Het is vier jaar geleden dat
wij onze prijs voor het laatst
hebben verhoogd. We doen niet
elk jaar mee. Als Heineken een
procent méér vraagt, ga ik niet
meteen mijn prijs met een paar
cent verhogen. Dat is onzin’’,
vindt Don Rijke van Stadscafé
Rijke aan het Scheffersplein in
Dordrecht.
Vanaf februari betaalt de
klant bij hem 10 cent meer voor
een glas Heineken: 2,60 euro in
plaats van 2,50 euro. ,,Dat heeft
niet per se met de prijsstijging

H

van dit jaar te maken. Ik moet
eerlijk zeggen dat ik niet eens
heb bijgehouden hoeveel er nu
is bijgekomen. We waren dat al
van plan.’’
Rijke loopt al 24 jaar mee in
de horeca. Hij kent het klappen
van de zweep. ,,Ik snap dat
brouwerijen hun prijzen wel
moeten blijven verhogen. Hun
grondstoffen worden steeds
duurder.’’

We moeten wel.
Dat is alles
wat ik erover
kan zeggen
—Ria van der Weijde
(Café Scheﬀers)

Een glas bier van 25 centiliter
werd in de afgelopen 16 jaar een
stuk duurder: van 1,28 euro in
2000 (toen er nog met guldens
werd betaald), tot 2,38 euro in
2015. ,,Natuurlijk is de prijs van
een biertje nu niet te vergelijken met de prijs van jaren geleden, maar dat is logisch. Alles

Ex-naaktmodel flyert voor
de Piratenpartij in Dordrecht
DORDRECHT Ex-naaktmodel
Ancilla van de Leest (foto)
komt zaterdag naar Dordrecht om campagne te
voeren voor de Piratenpartij. Zij is lijsttrekker van die partij.
Van de Leest gaat van
14.00 tot 17.00 uur in het
centrum in gesprek met passanten en deelt flyers uit.
Zij wordt vergezeld door
Dordtenaar Gertjan Kleinpaste,
die nummer 21 op de lijst is. De
Piratenpartij maakt zich onder
meer sterk voor privacy van
burgers.

Van de Leest verwierf onder
haar artiestennaam Ancilla
Tilia in het verleden
vooral bekendheid als
(naakt)model. Ook
maakte zij filmpjes
voor website
Flabber.nl en schreef
een column in mannenblad FHM. Sinds een aantal
jaren werpt zij zich op als hoeder van privacy. Onder meer de
toename van pinbetalingen ziet
zij als een slechte zaak, omdat
mensen aan de hand van hun
betalingsgegevens gevolgd kunnen worden.

