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‘Ikvindhetheerlijkom
eenstuktebedenken’
Mirjam Gosselink (55) een Leerdamse creatieveling
LEERDAM | Van veel beroe-

pen kennen we wel het
bestaan, maar lang niet
alle ins en outs. In de rubriek Werk in Uitvoering
komen bijzondere beroepen aan bod. Vandaag
zelfstandig theatermaker
Mirjam Gosselink uit
Leerdam, ook verbonden
aan La Troupe in haar
woonplaats. ‘Bij mij staat
de speler altijd centraal.’

Scheepswerf IHC gaat bouwen
aan de eerste sleephopperzuigers met een installatie voor
vloeibaar aardgas ter wereld. De
bedoeling is dat het vaartuig
daardoor aanmerkelijk minder
vervuilend zal zijn dan traditionele sleephopperzuigers, al is
nog niet bekend hoeveel precies.
Er bestaan al wel vaartuigen
met zo’n installatie, maar voor
sleephopperzuigers is het nieuw.
Het gaat om vaartuigen met
achtereenvolgens een capaciteit
van 7950 en 3000 kubieke
meter. De oplevering staat gepland voor eind volgend jaar.
Het Belgische DEME is de koper
en mede-ontwerper.

THEATERMAKER

DORDRECHT

Z Theatermaakster Mirjam Gosselink in Stadspodium GO. ‘Bij mij staat de speler altijd centraal en ik werk
graag vanuit improvisatie.’ FOTO LISETTE VAN DE PAVOORDT

AMATEURTHEATER

Unieke toneelbibliotheek
De Nederlandse Vereniging voor
Amateurtheater (NVA), voormalig
belangenbehartigingsorganisatie
voor het amateurtheater, heeft
vanwege bezuiniging op subsidie
tegenwoordig nog maar één doel:
de unieke toneelbibliotheek met
een collectie van 19.000 titels,
waaronder studieboeken en na-

gaat over gedrag: ,,Ik vind het heerlijk een stuk te bedenken, de tekst te
schrijven, passende muziek uit te
zoeken, het decor te bedenken...”

Improvisatie
,,Bij mij staat de speler altijd centraal en ik werk graag vanuit improvisatie. Improviseren daagt uit met
ander gedrag en andere situaties te
experimenteren. Dan moeten mensen nadenken over hoe je een personage creëert.”

Gerard verliest kilo’sbijObese
Oud-Alblas is één van de deelnemers aan de nieuwe serie aﬂeveringen van het televisieprogramma Obese (RTL4).
Daarin gaan mensen die te
kampen hebben met extreem overgewicht de strijd
aan met hun overtollige
kilo’s. De 36-jarige Alblasserwaarder is een jaar geleden
onder begeleiding van trainer
Radmilo Sado begonnen aan
zijn afvalrace.
RTL4 ﬁlmde zijn vorderin-

De jaarlijkse braderie en rommelmarkt in Bleskensgraaf
vindt plaats op zaterdag 9 mei.
Er zijn ruim 150 kramen met
spulletjes, een rad van avontuur, muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Ook
wordt er voor eten en drinken
gezorgd. De markt start om
08.00 uur en de braderie om
09.00 uur. De verkoop eindigt
om 16.00 uur.
www.braderiebleskensgraaf.nl

IHC bouwt zuinige
sleephopperzuiger

WERK IN UITVOERING

OUD-ALBLAS | Gerard Kroon uit

Jaarlijkse braderie
en rommelmarkt
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LEVIEN VERMEER

Ze is van kinds af aan creatief bezig
en heeft het altijd leuk gevonden
een rol te spelen, zegt Mirjam Gosselink (55).
,,Ik kom uit een sociaal nest waar
iedereen op de gezondheidszorg gericht was. Creatieve dingen beschouwden we in ons gezin meer als
hobby. Na mijn studie ergotherapie
werkte ik in de psychiatrie en in
mijn vrije tijd speelde ik toneel. Tijdens een cursus clownerie stimuleerde de docent mij er meer mee te
doen en ben ik van richting veranderd. Na de toneelacademie ben ik
als zelfstandig theatermaker en docent drama in het onderwijs gaan
werken.”
Behalve theater bleven aspecten
van menselijk gedrag haar trekken
en die interesse kon Gosselink kwijt
in projecten met kinderen en jongeren over communicatie en groepsgedrag, zoals hoe je omgaat met pesten.
Sinds 1999 werkt ze ook als trainer-coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, omgaan met
stress, communicatie en presentatie.
,,De combinatie trainer-coach en
docent drama-regisseur is niet of
het één, of het ander. Het is juist én
- én; als trainer-coach komen cliënten mijn creatieve kwaliteiten tegen,
en als docent drama-regisseur ervaren de deelnemers mijn persoonsgerichte manier van werken.”
Ze houdt erg van creëren en de
rode draad die daar doorheen loopt

BLESKENSGRAAF

gen twaalf maanden lang. Gaandeweg is te zien hoe zijn gewicht
zich ontwikkelt en welke
moeite hij daarvoor moet
doen. Het resultaat van
zijn inspanningen is zondag 24 mei te zien op televisie. Kroon wil tot de uitzending nog niet verklappen hoeveel hij precies is afgevallen, maar dat hij is afgevallen staat vast.
Doorgaans verliezen de
deelnemers vele tientallen
kilo’s tijdens de opnames.

slagwerken, in stand houden en
beheren. Dit gebeurt door vrijwilligers. In de regio Utrecht is podium
voor amateurkunst Zimihc actief,
door initiatieven te bundelen en
ondersteuning te bieden. Meer informatie via: www.mirjamgosselink.nl, www.latroupe.nl,
www.nvabibliotheek.nl

Inhoud en vorm krijgen bij Gosselink evenveel aandacht zegt ze. ,,Ik
heb een idee en de spelers geven
daar al improviserend input aan.
Het is mijn rol de pareltjes uit die
improvisaties later weer terug te
halen, om daar scherp op te zijn. Ik
weet meestal wel wat ik terug wil
zien, maar als dat niet lukt, dan
gooien we het weg. Daar moet je
niet te bang voor zijn.”
Maar toch zit haar eigen karakter
weleens in de weg, want ze noemt

zichzelf niet alleen een duizendpoot:
,,Ik ben ook een bemoeial die het
lastig vindt om dingen los te laten.”

Kinderen
Gosselink werkt samen met de Leerdamse toneelvereniging La Troupe,
waar ze spellessen geeft en jaarlijks
een nieuwe theaterproductie regisseert. Ze heeft drie kinderen waarvan de jongste op La Troupe zit. ,,De
anderen zeiden ‘we doen thuis al genoeg’” lacht Gosselink. ,,En voor wie
dit leest, La Troupe kan altijd
nieuwe leden gebruiken. Je hoeft
geen groot talent mee te brengen,
alleen nieuwsgierigheid.”
Ook in haar vrije tijd is Gosselink
met haar vak bezig vertelt ze. ,,Toen
we vijftien jaar geleden vanuit Amsterdam in Asperen kwamen wonen
werd ik al snel benaderd om te helpen met de feestweek. Ik vind het
belangrijk om ook iets voor je directe omgeving te doen. Vandaag en
1 mei maak ik weer met een groepje
mensen straattheater. Wie wil
komen kijken, het begint om half
acht in de Achterstraat.”

Liniepont start seizoen
VIANEN | De Liniepont in de
Nieuwe Hollandse Waterlinie
start vrijdag het nieuwe vaarseizoen. Voor de gelegenheid vaart
de Liniepont vrijdag de hele dag.
In de middag varen vertegenwoordigers van de gemeenten
Houten, Vianen en Culemborg en
andere betrokkenen bij de
Nieuwe Hollandse Waterlinie
mee op de eerste vaart van het
seizoen. Het pontje maakt deel
uit van de Nieuwe Hollandse Wa-

terlinie. Het vormt de verbinding
tussen Werk aan het Spoel in Culemborg, Fort Everdingen en het
Werk aan de Groeneweg in
Schalkwijk (Houten). Er kunnen
twaalf passagiers per overtocht
mee. Elk jaar wordt de pont populairder, blijkt uit cijfers van de
afgelopen jaren. Vorig vaarseizoen heeft de Liniepont weer
meer personen vervoerd dan het
jaar daarvoor, namelijk 4040. Een
jaar eerder waren het er 3900.

Signeersessie bij
stripwinkel Sjors
Stripwinkel Sjors is 3 mei
het toneel van een dubbele
signeersessie. Illustrator
Mark Hendriks signeert
om 15.00 uur zijn nieuwe
graﬁsche roman Tibet. Het
stripboek gaat over een
slagersdochter die bezeten
is door een demon en op
zoek gaat naar een manier
om te genezen. Tegelijkertijd zet Milan Hulsing zijn
handtekeningen op zijn getekende vertolking van De
Aanslag van Harry Mulisch.

SLIEDRECHT

Concert organist
in muziekwinkel
Organist Minne Veldman geeft
vrijdag een concert in de showroom van muziekwinkel Joh. De
Heer aan de Leeghwaterstraat
46 in Sliedrecht. De toonkunstenaar heeft een programma
samengesteld dat in het teken
staat van oranje. Het concert
begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.

DRECHTSTEDEN

Gemeenten:
miljoenen over
Het samenwerkingsverband van
de zes Drechtsteden-gemeenten
heeft afgelopen jaar 10,5 miljoen
euro overgehouden. Meer dan
de helft daarvan is ‘verdiend’
door de sociale dienst. De winst
komt niet helemaal als een verrassing: bijna 5 miljoen was al
ingecalculeerd. Het Drechtstedenbestuur stelt nu voor om 5,5
miljoen euro uit te keren aan de
afzonderlijke gemeenten.
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