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Terwijl veel eindexamenkandidaten nog niet pre-
cies weten wat ze na het behalen van hun diploma
willen doen, heeft Angelique Plug het al helemaal
uitgedacht. In september begint de achttienjarige
aan de opleiding Verpleegkunde in Utrecht.

,,Ik weet al een paar jaar dat ik deze studie wil
volgen. Eigenlijk ben ik er zelfs al een beetje mee
begonnen, want ik heb vorig jaar mijn EHBO-
diploma gehaald. Je zou kunnen zeggen dat ver-
pleegkunde een beetje in mijn bloed zit, want
mijn oma heeft ook jaren in de verpleging ge-
werkt. Ze vertelde mij er altijd verhalen over, dus
ik denk dat dit onbewust mijn interesse in het vak
heeft gevoed”, concludeert de Hilversumse.

De ambitieuze scholiere weet al precies waar ze
uiteindelijk wil werken. ,,Het liefst in een zieken-
huis op de neonatologieafdeling. Hier liggen de te
vroeg geboren baby’s. Ik heb hier een keer een
korte stage gelopen. Het was heel indrukwekkend
en het lijkt mij bijzonder om zulke kleine wezent-
jes te kunnen helpen”, vertelt ze enthousiast.

Maar voor het zover is, moet er eerst nog een
havo-diploma worden behaald. Angelique staat er
goed voor, maar dat was niet altijd het geval. ,,Ik
heb vorig jaar besloten om de overstap te maken
van 5 vwo naar 5 havo. Ik wist al dat ik een hbo-
opleiding wilde doen. Daarvoor heb ik geen vwo-
diploma nodig. Het was een grote opluchting,
want ik hoef nu niet meer zo te stressen.”

,,Omdat ik tijdens tentamens nogal een stresskip
ben, bereid ik me zo goed mogelijk voor op de
examens. Mijn ouders hoeven mij dus niet te moti-
veren om te leren. Soms zit ik urenlang achter
elkaar in de boeken. Dan komt mijn vader juist
naar me toe om te zeggen dat ik moet stoppen en
iets leuks moet gaan doen”, lacht ze.

Mocht de achttienjarige tijdens de examens toch
in de stress schieten, dan heeft ze een trucje om
zichzelf weer rustig te krijgen. ,,Om te voorkomen
dat ik helemaal dichtsla, doe ik dan maar even
alsof ik op een onbewoond eiland ben.”

Stress of geen stress, het moet gek lopen wil de
Hilversumse haar diploma niet halen. Na haar
examens gaat Angelique met haar ouders naar
Griekenland en later in de zomer nog naar Kroatië.
,,Lekker per boot allemaal eilandjes af met mijn
vriend”, lacht ze.

EXAMENKLAS
2 0  1 2

Duizenden leerlingen in Neder-
land bereiden zich op dit mo-

ment voor op hun eindexamen
dat volgende maand van start

gaat. Deze krant volgt vijf havis-
ten en vijf vwo’ers van het Wil-
lem de Zwijger College in Bus-
sum tijdens deze spannendste

periode van hun middelbare
schooltijd. Wie zijn ze? Hoe

staan ze ervoor? En wat willen
ze hierna gaan doen?

Angelique Plug. FOTO STUDIO KASTERMANS

’Verpleegkunde zit in mijn bloed’

Angelique Plug (18)

Woonplaats: Hilversum
Profiel: havo, natuur en gezond-
heid 
Vakken: Engels, Nederlands,
Duits, management en organisa-
tie, wiskunde a, biologie, natuur-
kunde en scheikunde.
Sport: op dit moment niets
Uitgaan: Let’s get down in Hil-
versum
Kledingmerk: H&M
Muziek: top 40
Eten: pannenkoeken
Drankje: sinas en 7-up
Relatie: ja, al drie jaar
Geloof: nee
Bijbaan: oppassen
Vakantie: met mijn ouders naar
Griekenland en naar Kroatië met
mijn vriend.
Website/app: Facebook
Kan niet zonder: mijn vriendje
Na het examen: hbo verpleeg-
kunde

amersfoort

Gestolen auto
binnen dag terug
De politie heeft zondag in
Amersfoort een gestolen auto
binnen een dag teruggevonden.
Rond twee uur werd de politie
getipt over een man die al enke-
le uren aan één stuk met een
auto op de parkeerplaats bij de
Graaf Lodewijklaan op de
Amersfoortse Berg stond. Agen-
ten namen een kijkje en ontdek-
ten snel dat de bewuste auto
sinds eerder die dag als gestolen
te boek stond. De 32-jarige
Amersfoorter in de auto is aan-
gehouden. Tegen hem wordt
proces-verbaal opgemaakt. De
auto was eerder die dag bij een
woninginbraak ontvreemd.

baarn

Tibetaanse lama
weer in Baarn
De uit Tibet afkomstige tulku
Sonam Chodup Rinpoche komt
voor het derde jaar weer naar
Baarn. Komende donderdag
geeft hij onder meer consulten
van een half uur op de Faas
Eliaslaan, waar je vragen kunt
stellen en zelfs ook levensvraag-
stukken aan bod kunt laten
komen. Lama tulku Rinpoche is
voor de Baarnse Jacqueline
Spangenberg, die hem dit keer
naar Baarn heeft gehaald, een
inspirerend leraar. Meer info via
www.tulkusonam.nl en opgave
voor een sessie via 035-5429714.

soest

Stoethoeve soms
gratis beschikbaar
Zorgboerderij De Stoethoeve
aan de Birkstraat stelt doorde-
weeks en eventueel in het week-
einde de Schaapskooi gratis
beschikbaar voor leuke activitei-
ten voor ouderen. Wie een idee
heeft kan zich melden. Bij de
Stoethoeve denken ze zelf aan
activiteiten zoals toneel, zang,
sport, een voorlichtingsbijeen-
komst of gewoon een gezellige
ochtend met koffie of iets lek-
kers. Meer informatie: Tanja
Stoetman, info@stoethoeve.nl.

baarn

Land of Hope and
Glory in Baarn
Het Nederlands Komedie Thea-
ter komt vrijdag met de voor-
stelling Land of Hope and Glory
in De Speeldoos. Het is een
swingende voorstelling met
liedjes uit de jaren veertig, vol
Nederlandse hits maar ook met
naoorlogs repertoire. Kaarten
kosten 17,50 euro, aanvang voor-
stelling 20.15 uur.

amersfoort

Tunnel Stichtse
rotonde verrast
De provincie Utrecht wil een
fietstunnel bij de Stichtse Ro-
tonde, om de doorstroming op
de N237 (Utrechtseweg) te ver-
beteren, maar de plaatselijke
raadsfractie van D66 is er ver-
rast over. Ook omdat het plan
niet besproken is met de parti-
cipatiegroep Westelijke Ontslui-
ting, die zich bezighoudt met
het verkeer tussen Soest en
Amersfoort.
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C O L O F O N

S O E S T - Een groep van 25 lopers
en begeleiders uit Soest doet van
26 tot en met 28 mei mee aan de
Roparun van Parijs naar Rotter-
dam. Een estafetteloop van 530
kilometer om geld in te zamelen
voor mensen met kanker.

Wie zijn die Soesters die zich
met hart en ziel inzetten voor het
goede doel? In een ’estafette-se-
rie’ in deze krant stellen de vrij-
willigers van het team Roparun
Soest Smurfit Kappa zich voor.

Vandaag Peter Spier en Daniel
van de Kant. Zij geven het stokje
volgende week door aan Ben de
Bruin en Freddy van Keken.

Deelnemers Soester Team Roparun stellen zich voor in estafette-serie

Iedereen zet zich voor tweehonderd procent in 

• 41 jaar
• Bedrijfsleider bij Eetvilla v.d.
Brink
• Getrouwd met Mariël Spier en
vader van Romy Spier
• Functie in het team: loper

,,Toen ik vorig jaar Frans
Davelaar tegenkwam en hij zei:
’Ik ben iets aan het organiseren
voor het goede doel, loop je
mee?’, heb ik direct gezegd ’oké,
ik ben er bij!’.

Ik had toen nog geen idee wat
de Roparun inhield, maar
dacht: ik ben in ieder geval een
bevoorrecht mens dat ik in
goede gezondheid en met een
lieve vrouw en dochter mij geen
zorgen hoef te maken of ik iets
morgen nog wel kan.

Dat is bij zoveel mensen
anders. Die vragen zich door
hun ziekte af of ze er morgen

nog wel zijn. Toen ben ik mij in
de Roparun gaan verdiepen en
het is een prachtige organisatie
met vele goede doelen.

Enthousiast
Wat mij ook opvalt is wat een
sportief goed doel met mensen
doet. Iedereen is hartstikke
enthousiast en zet zich voor
tweehonderd procent belange-
loos in om zoveel mogelijk geld
in te zamelen om zo, uiteinde-
lijk deze rotziekte uit te roeien. 

Ik ben dan ook blij dat ik op
deze manier mijn steentje hier-
aan kan bijdragen en ontzet-
tend trots op de manier waarop
iedereen binnen het team zich
inzet en wat we met zijn allen
bereiken.

Bedankt allemaal.’’

Peter Spier
R O P A R U N  S O E S T • Chefkok Eetvilla Van den

Brink
• Getrouwd met Angelique
Rauch en vader van Chiara en
Bryanne van de Kant
• Functie binnen team, cateraar.

,,Met z’n allen een bus in
richting Frankrijk, stukje terug
lopen naar Rotterdam en weer
naar huis. Zo dacht ik ongeveer
twee maanden geleden over de
Roparun.

Kan best zeggen dat ik me
daar aardig in vergist heb. Wat
een organisatie is zo’n wed-
strijd. Trainen, route verken-
nen, vervoer regelen, slaap-
plaats verzorgen, eten inkopen/
regelen, sponsoring zoeken,
internet, media, vergaderen,
spinnen en alles wat ik nog
vergeten ben. Mooi dat ik deel
uit mag maken van dit team

enthousiaste mensen, onbaat-
zuchtig en maar één doel voor
ogen, een sportieve prestatie
neerzetten om zoveel mogelijk
geld op te halen voor kinderen
met kanker en het onderzoek
daarnaar. Want (cliché) iedereen
kent wel iemand of is iemand
verloren met/aan kanker, en dat
is altijd naar, maar als het dan
over kinderen gaat lijkt het bij
mij wel drie keer zo hard bin-
nen te komen. Het zou verbo-
den moeten worden en ik moet
er niet aan denken dat een van
mijn eigen kinderen de ziekte
krijgt, dus het lijkt mij niet
moeilijk uit te leggen waarom
ik graag meedoe met dit team!’’

PS: 30 april (Koninginnedag)
staat er op de koninginnemarkt
Soest een stand voor Roparun
Soest Team Smurfit Kappa.

Daniel van de Kant

BA ARN - Twee jonge Baarnaars (22 en 23 jaar) zijn gistermorgen vroeg samen met een 21-
jarige Amstelveense met de schrik vrijgekomen toen ze met hun auto rond half drie van
rijksweg A1 afraakten en over de kop vlogen. De Alfa Romeo waarin ze zaten, bestuurd door
de 22-jarige Baarnaar, belandde uiteindelijk op zijn kop in de naastgelegen sloot. De drie
konden zelf uit de auto klauteren. Niemand raakte gewond, maar ze moesten wel snel naar

huis voor een warme douche. Dat lukte echter pas nadat de brandweer Baarn was gekomen
om een ladder over de auto en de sloot te leggen, want ze stonden aan de verkeerde kant
aan wal. De politie heeft de drie, nadat ze door ambulancebroeders waren onderzocht, snel
met een busje naar huis gebracht. De auto kon door een takelbedrijf worden weggesleept. 

FOTO CASPAR HUURDEMAN

Over de kop Nachtelijke buiteling langs rijksweg A1 loopt goed af

De grote kermis rond Pasen
wordt normaal gesproken in
Den Dolder gehouden. Dit jaar
werd op vrij laat moment beslo-
ten het regionale evenement te
houden op de Kampweg in Soes-
terberg. De Soesterbergse kermis
is normaliter rond Koninginne-
dag.

Soest2002-raadslid Van Leijen-
horst vindt het vrij stijlloos dat
de luidruchtige kermis het dorp

uitgerekend rond de Paasdagen
op stelten zette.

,,De week voor Pasen is in de
christelijke traditie de goede of
stille week. Voor veel mensen is
het dan ook zeer teleurstellend
om op Goede Vrijdag of Stille Za-
terdag met de herrie van een ker-
mis te worden geconfronteerd.
Het luidknallende, afsluitende
vuurwerk op de avond van Stille
Zaterdag was daarbij een extra
bron van ergernis", schrijft Van
Leijenhorst aan het gemeentebe-
stuur.

Respect
Soest2002 vindt het van weinig
respect voor de christelijke Soes-
terbergers getuigen dat het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders toestemming heeft gegeven
voor een luidruchtig evenement
als een kermis tijdens de Paasda-
gen. De partij wil herhaling vol-
gend jaar voorkomen en pleit er
dan ook voor dat de Soesterberg-
se kermis weer rond Koningin-
nedag wordt gehouden.

Soest2002 wil tekst en uitleg

Kermis in
S’berg valt
verkeerd
van onze medewerker

S O E S T - De kermis die tijdens de Paasdagen in Soesterberg
is gehouden heeft tot veel klachten en verontwaardiging
gezorgd in het dorp. Dit zegt raadslid Martien van Leijen-
horst van Soest2002. Hij heeft het college van burgemees-
ter en wethouders om uitleg gevraagd.

De expositie geeft een overzicht
van de historie van de Joodse
gemeenschap in Naarden. Het
verhaal over de Naardense Jood-
se gemeenschap wordt verteld
aan de hand van teksten, foto’s
en voorwerpen die verbonden
zijn met de geschiedenis van
Joods Naarden en de Naardense
synagoge. De tentoonstelling is
voor een belangrijk deel inge-
richt rond de familie Henriques
de Castro, de oprichters van de
Joodse gemeente Naarden.

De historie van de Joodse
gemeenschap in Naarden kent
verschillende hoogtepunten, die
uitgebreid belicht worden.
Maar een belangrijk onderdeel
is natuurlijk hét dieptepunt, de
deportatie van Joodse medebur-
gers door de Duitsers ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog.

Het is dan ook geen toeval
dat de tentoonstelling is te zien
in deze periode, rond de her-
denking op 4 mei en de viering
van de bevrijding de volgende
dag. De tentoonstelling is het
resultaat van een samenwerking
tussen de gemeente Naarden,
het in Naarden gevestigde
Stads- en Streekarchief en de
Joodse Gemeente in Bussum,
die haar wortels in Naarden

heeft. Er wordt gebruik ge-
maakt van het materiaal van de
jubileumexpositie van de Jood-
se Gemeente Bussum, die eind
vorig jaar werd gehouden, maar
het is daarvan zeker geen kopie. 

De tentoonstelling Joods
Leven in Naarden opent zater-
dag 28 april. De toegang is

gratis. Op zondag 29 april en
zondag 6 mei zijn er rondlei-
dingen. Alleen 3 mei is de ten-
toonstelling gesloten. De expo-
sitie is tot en met 8 mei verder
dagelijks in de middaguren te
bezichtigen. Het stadhuis is te
vinden aan de Marktstraat 22 in
Naarden.

Expositie in hal van stadhuis

Joods Leven in Naarden
door alexander poort

NAA R D E N - De Joodse ge-
meenschap is diep geworteld
in de Naardense geschiede-
nis. Dat blijkt wel uit de ten-
toonstelling ’Joods Leven in
Naarden’, vanaf volgende
week te zien is in de hal van
het Naardense stadhuis.

De familie Henriques de Castro, wordt gezien als de oprichter van de
Joodse gemeente Naarden. PR-FOTO
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