SCRAPPEN CONTRAST
ALPHENS MOOISTE

CCTJE

Scrappen met bloemen
Rowan werkt bij de bank, maar is ook een creatieve meid
marleen stelling
marleen@alphen.cc

V

ier keer per week staat
Alphens mooiste in de
kijker op de voorpagina en hier met
een interview. Vandaag is dat Rowan
Cazander(23) uit Langeraar.
Rowan en haar vriend Jelle (25) waren op
zoek naar een kraamcadeautje. Tot Rowan
door alphen.cc gevraagd werd om Alphens
mooiste te zijn.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
„Dat was in Noordwijk bij het uitgaan. Ik
vond hem in het begon wel een beetje vaag,
hoor. Het is inmiddels alweer vijf jaar geleden. We waren natuurlijk aan het stappen
en hij was een beetje aangeschoten. Toen
vroeg hij of ik een keertje met wilde afspreken. Nou, dat wilde ik wel.”

Wat doe je voor werk?
„Ik werk bij de Rabobank. Mijn functie heet
adviseur verkoop en service. Het ligt eraan
of ik op een dag het telefonische werk doe of
met internet werk. Maar het komt erop neer
dat ik alles regel wat er binnenkomt. Als
iemand bijvoorbeeld een Regenboogrekening wil openen, stuur ik een overeenkomst
op. Nu krijg ik vooral veel aanvragen voor
verzekeringen binnen. Mensen zijn toch
weer bezig met het regelen van hun vakantie en willen dan een reisverzekering.”

Heb je nog hobby’s?
„Ja, ik houd erg van scrappen. Dat heb ik
van mijn schoonmoeder geleerd. Dan knip
je foto’s uit en die plak je dan op. Maar je
kunt er ook bijvoorbeeld bloemen in verwerken. Mijn zusje en mijn moeder zijn
inmiddels ook aangestoken. Maar schilderen vind ik ook leuk.”

En wat schilder je zoal?

kinderkamer een muurschildering gemaakt.
De figuren leken op de Walt Disney-tekenfilm Cars. Ook heb ik de naam van het zoontje geschilderd. Al met al is het een leuke
muur geworden.”

Foto Roswitha Koliloedjoer
Iemand opgeven voor Alphens mooiste?
BEL 0172-425708
of mail aan redactie@alphen.cc

DE TRANEN ROLLEN OVER MIJN WANGEN MET TBBT

Bazinga!
hedske vochteloo
hedske@alphen.cc

W

elke film moet ik
zien, welk boek
moet ik lezen en welke cd moet ik kopen? Redacteuren van alphen.cc brengen je op
de hoogte van wat zij hebben
‘gespot’ Vandaag de comedyserie
The Big Bang Theory.
Na een drukke dag werken, vind
ik het heerlijk om op de bank
neer te ploffen en naar The Big
Bang Theory te kijken. Over het

E

chte mannen eten geen quiche,
roept collega Annet vol afgrijzen, als onze commerciële man
staat te vertellen wat hij vanavond gaat eten.
Zij heeft geen enkel recht van
spreken. Want voor de krant van
aanstaande zaterdag maakt
Annet vijf verhalen over eten. En
dan gaat het niet over quiche,
maar over iets veel, euh, avontuurlijkers.
Het schijnt namelijk heel gezond
te zijn, vol proteïnen te zitten en
redelijk neutraal van smaak te
zijn. Zo’n gefrituurde sprinkhaan.
Annet maakt een grote productie
over het eten van beestjes. Geen
koe, kip, vis of varken (zoals
normale mensen eten), maar
enge beestjes. Kriebelebeestjes.
Beestjes waardoor je, als je ze
onder de microscoop bekijkt,
meteen overtuigd raakt dat er
leven bestaat op een andere
planeet.
Jonge dieren zijn meestal schattig. Kleine kittens, veulentjes,
zelfs uilskuikentjes. Wie ze ziet
kan een spontaan ‘aaaaaah’ niet
onderdrukken. Met jonge insectjes ligt dat toch anders. Aaaaaah, kijk nou eens wat een schattige larve. Aaaaaaah, zie je hoe
lief die kleine made door het oog
van dat dooie paard heen eet? Ik
heb het nog niemand horen
zeggen.
Nu houd ik best van koken.
Vooral van eten, maar ook best
van koken. De recepten die Annet zaterdag als leuk dingetje bij
haar insecten-eetverhaal in de
krant zet, ga ik toch maar niet
uitproberen. Nee, dan nog liever
quiche. Al eten echte mannen dat
natuurlijk niet, daar heeft ze
volledig gelijk in.

ANTON DI EDRICH

Rowan kan goed scrappen en schilderen.

„De natuur schilderen vind ik vooral heel
mooi. Laatst heb ik een bloem geschilderd,
dat was een klaproos. Het schilderij is heel
groot geworden, ongeveer een vierkante
meter. Het hangt nu in de woonkamer. Een
tijdje terug heb ik ook bij iemand in de

Beestjes

algemeen houd ik
niet echt van Amerikaanse comedyseries. Ik vind ze vaak
te plat en te makkelijk. Maar bij deze serie rollen
vaak de tranen van het lachen
over mijn wang.
De hoofdpersonen werken allemaal bij Caltech (het California
Institute of Technology), dat een
van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld is. Leonard, Sheldon en Rajsh zijn
alle drie gepromoveerd in een
natuurwetenschappelijke rich-

ting. Howard is een
ingenieur met een
masterdiploma.
Zoals het nerds
betaamt, houden
ze zich vooral bezig met het
aftroeven van elkaar op wetenschappelijk gebied. Maar ze
lezen ook veel stripboeken,
spelen videospelletjes en verkleden zich regelmatig als personages uit Star Wars. Het contrast
tussen de vier vrienden en hun
blonde overbuurmeisje Penny
levert iedere aflevering weer
hilarische momenten op. Vooral

PONDUS

de gesprekken tussen de ietwat
autistische Sheldon en Penny
zijn erg grappig. Op de redactie
hebben we zo onze eigen Sheldon. Collega Wilfred Simons is
een ‘spitting image’. Hij pronkt
ook vaak met zijn intellectuele
veren, een beetje onhandig weliswaar, wanneer er een Alphens
mooiste op de redactie is.
En Sheldon’s woorden, zoals
Bazinga, worden liefdevol overgenomen door mijn vriendje.
Kortom; voor een heerlijke
avondje lachen, elke werkdag
om acht uur op Veronica.

NIEUWSLIJN

Xenophon haalt
700 euro op
Manege Xenophon en de ponyclub van de Groenendijkruiters
hebben 700 euro opgehaald
voor het goede doel. De manege
in Hazerswoude-Rijndijk hield
afgelopen weekeinde een actie
waarbij leerlingen verkleed op
muziek een zelfbedachte proef
reden. De Groenendijkruiters
gaven een demonstratie. De opbrengst is bestemd voor de
strijd tegen borstkanker.

Kraamspullen welkom in
ontwikkelingslanden
Kraamverbanden, steriele navelklemmen en luiertape. Na de
kraamtijd gooien veel Nederlandse stellen ze weg, maar in
landen als Benin, Ghana en Kameroen, maar ook in Suriname,
Hongarije, Roemenië en Albanië hebben ze er echt iets aan.
Vrijwilligers van de Stichting
Baby Hope verdeelt het daar. Alphen heeft sinds kort ook een
inzamelpunt.
Bel met 06-39792903, zie ook www.stichtingbabyhope.org

Wandelen en praten over
gezondheid
De open les ‘Wandel mee’ draait
morgen niet alleen om bewegen, maar ook om gezonde voeding en oefentherapie. Na al deze info is er een wandeltraining
van vijf kwartier door het Zegerslootgebied. Wanneer? Vrijdag 4 februari, 09.00 uur bij bezoekerscentrum ‘De Vlinder’.

