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Rotary charity diner voor Sophia
brengt 40.000 euro op
RHOON
Rotaryclub
Rhoon-Barendrecht hield zaterdag 31 januari voor de vijfde maal een prachtig evenement, het inmiddels niet meer
weg te denken ‘charity diner’.
De locatie was wederom het
kasteel van Rhoon. Dat dit
eerste lustrum extra feestelijk zou worden gevierd was
op voorhand geen verrassing.
Toch waren de 200 gasten
overrompeld en raakten ze in
de loop van de avond steeds
meer in extase. Bij aankomst
werd iedereen meteen feestelijk verwelkomd met een glas
champagne of wijn. De opbrengst van het charity-diner
was ditmaal het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam,
onderdeel van het Erasmus
Medisch Centrum. Het geld
gaat naar twee doelen: de inrichting van een ontvangstkamer voor patiënten die lijden
aan cystic fibrosis (taaislijm-

Ontvangst met champagne
ziekte) en het uitvoeren van
medisch
wetenschappelijk
onderzoek naar ‘de ziekte van
Pompe’.
Rotary voorzitter Jaap Kooimans, die als gastheer optrad,

De succesvolle Rotary-veilingmeester

Kleur Lokaal te
gast in TK&KS
Op zondag 8 februari wordt
er in het radioprogramma
Tussen Kerkbank en Kantinstoel bij regio omroep
010FM aandacht besteed aan
de kunsttentoonstelling Kleur
Lokaal die wordt gehouden
in het Kasteel van Rhoon. In
het tweede uur van het programma (12 tot 13 uur) wordt
gesproken met diverse kunstenaars uit Albrandswaard
en Hoogvliet. Wat krijgt men
te zien, wat is hun passie en
hoe vinden zij het om in het
Kasteel te kunnen exposeren
en mensen te ontvangen die
belangstelling hebben voor de
regiokunst. Het programma
is te beluisteren via het internet op www.010fm.nl en op
de kabel van Albrandswaard
FM.107.9. Herhaling op dinsdag 10 februari van 19 tot 21
uur.

Dierencentrale
Nederland
Vermist: Poes, schildpad,
witte sokken en bef, snuit
aan 1 kant rood, andere kant
zwart, is gechipt, Molendijk
Rhoon. Poes, cypers, witte
vlek op borst en kin, Meidoorn Poortugaal. Gevonden: Reu, Weimaraner, grijs,
is gechipt, halsband groen
met rood-zwarte sluiting,
Minstreel Rhoon. Voor gratis
registratie en informatie kunt
u bellen 010-4383832. Kijk
voor meer gegevens op www.
dierencentrale.nl

Brugge afkomstige echtpaar
Amaryllis Dieltiens (sopraan)
en Bart Naessens (dirigent,
maar nu op piano). Samen
vertolkten ze enkele klassieke stukken, waarbij Giacomo
Puccini’s ‘O mio babbino
caro’ één van de hoogtepunten was. Het echtpaar ia over
enkele weken weer in Rhoon
te horen en te zien tijdens
de Johannes Passion in de
Dorpskerk in Rhoon. Verder
waren er optredens van hilarische stand-up comedians en
zorgde een illusionist-goochelaar er voor dat menig gast
in totale verbijstering achter
bleef.
heette alle aanwezigen welkom en introduceerde twee
genodigden van het kinderziekenhuis. Annelies Kok,
verpleegkundig
consultant
van het CF team presenteerde
met behulp van foto’s zowel
de oude als de gewenste situatie van de patiëntenkamer
en de uit Rhoon afkomstige professor dr. Ans van der
Ploeg gaf vervolgens kort een
duidelijke uitleg over het belang van research. De gasten,
die er vanwege de verplichte
dresscode allemaal prachtig
uitzagen (heren in smoking,
dames in gala) werden tijdens
het vijfgangen diner culinair
verrast door de keukenbrigade
van Ad Janssen. De gerechten
werden natuurlijk voorzien
van heerlijke wijn. Tijdens
het diner waren er verschillende optredens. Hoogtepunt
vormde het uit het Belgische

Albert Heijn Rhoon
werkt samen met
boodschappenservice
Ubermart
RHOON - Albert Heijn
Rhoon is een samenwerking
aangegaan met de boodschapperservice van Ubermart.
Sinds 26 januari is het mogelijk om boodschappen binnen
2 uur thuisbezorgd te krijgen.
Dit kan al vanaf een besteding
van 20 euro.
Jurgen Mahu van Albert Heijn
Rhoon is enthousiast. ,,Ubermart is een bezorgdienst voor
boodschappen. Je bestelt online bij Ubermart.nl, een ‘personal shopper’, die in direct
contact staat met de klant,
doet de boodschappen hier in
de winkel en levert deze binnen twee uur na het plaatsen
van de bestelling af aan huis.’’
Narek Aramjan van Ubermart
is de initiatiefnemer van deze
service. Jurgen Mahu benadrukt: ,,Het staat dus helemaal los van de bestelsite van
AH.NL en het zit elkaar ook
niet in de weg. Deze service
van Ubermart is ook niet bedoeld voor de koopjesjagers.
De klanten zijn mensen die
het doen voor het gemak
en de tijdbesparing.’’ Narek
Aramjan benaderde Mahu
een tijdje geleden. Narek legt
uit: ,,Het idee komt oorspronkelijk uit Amerika. Daar bestaat sinds 2012 ‘Instacart’.
Ik vond dat een geweldig idee

en vroeg mij af waarom dat in
Nederland nog niet bestond.
Ik heb het idee voorgelegd
aan Mahu en hij wilde mij
graag de kans geven om mijn
service uit te breiden.” Jurgen
Mahu: ,,We moeten dit soort
jonge en enthousiaste ondernemers de kans geven om
iets op te bouwen en ik vind
het een leuke aanvulling op
andere bestelsites. Wat Ubermart natuurlijk uniek maakt
is de snelle bezorging. Narek
zei tegen mij ‘als klanten een
pizza bestellen wordt deze
binnen een half uur geleverd,
waarom zou het bezorgen
van boodschappen een dag of
meer moeten duren’ en hij had
daar wel een punt. Ik denk
dat er best wel belangstelling voor is.” Narek Aramjan
heeft er het volste vertrouwen
in. ,,Ik hoop in een aantal jaren een landelijke dekking te
hebben en een netwerk van
personal shoppers door heel
Nederland. Ubermart moet
bekend staan als de snelle,
toegankelijke en persoonlijke
boodschappenservice.’’
Jurgen Mahu: ,,Ik vind het
leuk dat Narek mij benaderd
heeft. Wanneer dit inderdaad
een succes wordt kan ik met
trots zeggen dat ik hieraan
vanaf het begin heb meegewerkt.’’

Tijdens een veiling na het diner konden de gasten bieden
op een brede selectie objecten, waaronder vliegtochten,
diners, kunst, overnachtingen
in bijzondere huizen, en dergelijke. De veilingmeester
voerde de spanning flink op
en de uiteindelijke opbrengst,
de combinatie van giften en
veiling, bleek alle verwachtingen te overtreffen. Dit was
aanleiding voor voorzitter
Kooimans om de inmiddels
enthousiast spelende band
‘Los Zand’ kort te onderbreken. Vol trots over het behaalde resultaat maakte hij bekend
dat de grens van 40.000 euro
inmiddels was gepasseerd.
De Rotaryclub Rhoon-Barendrecht kijkt dan ook terug op
een meer dan geslaagde feestavond en dankt iedereen die
een bijdrage heeft geleverd.
Foto’s: Koos Romeijn
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Benefietdienst met IJEkoor en Sparkling Voices
POORTUGAAL - In de
Dorpskerk in Poortugaal
wordt zondag 15 februari een
benefietdienst gehouden met
medewerking van het IJEkoor en Sparkling Voices. Het
thema is ‘Delen is Vermenigvuldigen’. De opbrengst
komt geheel ten goede aan de
stichting Stick2uganda. Aanvang: 15.30 uur, deuren open
15 uur. De toegang is gratis.
Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor de stichting
Stick2uganda.
Namens deze stichting zijn
gemeenteleden uit kerken in
zowel Rhoon als Poortugaal
enkele jaren geleden op reis
geweest naar Uganda om daar
ontwikkelingswerk te doen.
Het doel van de stichting is de
zelfredzaamheid van mensen
in Uganda te bevorderen, ken-

nis over te dragen en bovenal: mensen te steunen in het
opbouwen en verder uitbouwen van hun eigen bestaan in
Uganda.
Aan de benefietdienst zal
Erwin de Jongh meewerken
als spreker. Het IJE-koor
Rotterdam onder leiding van
Theo Theo A. Barendrecht
en Sparkling Voices Rhoon
onder leiding van Warner
Fokkens zorgen voor de muzikale inbreng. Zij zullen tijdens de benefietdienst zowel
afzonderlijk als gezamenlijk
liederen ten gehore brengen.
Koor en de samenzang worden begeleid door organist
Sander van der Kaaij en de
IJE-band. De collecte komt
geheel ten goede aan stichting
Stick2uganda.

Dansen in de Klepperwei
RHOON - Wie van muziek,
dansen en gezelligheid houdt
mag het muzikale ‘Mag ik
deze dans van u?’ in Geriatrisch centrum Klepperwei
aan de Zwaluwenlaan 1 in
Rhoon niet missen. Het wordt
gehouden op zondag 8 februari van 14.30 tot 17 uur.
Mag ik deze dans van u? is
een uitnodiging aan alle senioren uit Rhoon en omstreken
om gezellig te komen dansen.
De kosten bedragen 3 euro per
persoon, inclusief een kopje
koffie of thee. Kaarten zijn
bij aankomst in de zaal verkrijgbaar. Partners of (klein)
kinderen zijn ook welkom.
Zangeres Rita Young verzorgt
de presentatie en muzikale
begeleiding. Rita: ,,Sommige

bezoekers komen om de Engelse Wals te dansen, anderen
om alleen te bewegen vanuit
de stoel. Ook nemen mensen
regelmatig hun kinderen en

kleinkinderen mee, het is dus
ook echt een familiemiddag!’’
Meer informatie, locaties en
data op www.argoszorggroep.
nl.

Mini-trouwbeurs in Vertrekhal
Rotterdam
ROTTTERDAM – Aan de
Benjamin Franlinkstraat in
Rotterdam zal zondag, in
het kader van de Open Toptrouwlocatie Route, een mini-trouwbeurs plaatsvinden.
Deze wordt georganiseerd
door Evy IJsselstein van
Evy’s Proposal en Peter Straver, eigenaar van De Vertrekhal ,,Dit is slechts een opmaat
naar de trouwbeurs in het Van
Cappellenhuis op 22 februari,” zegt de onderneemster.
Toch staat er in de Vertrekhal
een hoop te gebeuren. ,,We
hebben leveranciers uit de

trouwbranche
uitgenodigd
hun product daar ook te promoten,” geeft IJsselstein aan.
,,Er is een memory boom,
sweet table met bruidstaart,
dame met kokerrokken, een
leuke BABS, visagiste en
deejay. Daarnaast worden er
kiekjes gemaakt en kan je je
eigen memory laten schieten
in een photobooth. Natuurlijk
worden gasten ontvangen met
een welkomstcocktail en hapjes en kunnen ze genieten van
live-muziek. Bij het weggaan
kunnen ze nog lekker shoppen in een Vintage Shop on

Wheels.”
De Vertrekhal wordt steeds
populairder. Het is robuust
en stoer, maar ook stijlvol en
warm. Individueel en anders
dan andere trouwlocaties.
Naast de officiële plechtigheid is het ook mogelijk om
de receptie, het diner en het
avondfeest binnen de Vertrekhal te houden. ,,De locatie wordt mooi aangekleed
en staat in ceremonie-opstelling,” geeft de weddingplanner aan. Iedereen is zondag
8 februari van harte welkom
van 11 tot 17 uur.

