Regio
42

Zaterdag 15 december 2007

AR-B10

De Gelderlander

januari

feb.

mrt.

apr.

mei

jun.

jul.

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

Vakantie-assistent als derde oog
Datum
21-01-2007

Naam
Margo Eggermont

Terugblik naar:
Opzetten van bedrijf
De Vakantie-assistent
in Velp

H

et is al snel duidelijk.
Aan Margo Eggermont
kun je je huis en huisdier
met een gerust hart toevertrouwen. Maar ook een stevige schoonmaakbeurt of het
klaren van klussen is voor
het bedrijf van de 60-jarige
Velpse geen probleem. Begin dit jaar begon Margo Eggermont De Vakantie-assistent. De zaak draait goed.

‘Het draait om vertrouwen,
je laat niet zomaar
iemand toe in jouw huis’
Wat gebeurde er
verder in januari
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䊳
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䊳

䊳

Natuurmonumenten
ziet geen kans elektrobusjes of elektrokarren
te laten rijden op de
Posbank. Onderhoud is
een probleem.
Vitesse wil van PSV de
hoofdprijs voor transfer
van spits Lazovic.
Arnhems burgemeester
Pauline Krikke vindt in
nieuwjaarstoespraak de
politie, discriminatie en
grote stadsprojecten de
belangrijkste thema’s.
Piet Bruinooge begint
aan zijn laatste dagen
als eerste man van Renkum. Hij wordt burgemeester in Alkmaar.
Installatie van roltrap en
het openen van twee
nooddeuren in het station duren veel te lang.

Samen met haar partner Tijmen Rozenboom (68) bedacht de gepensioneerde
ambtenaar een nog niet bestaand concept: het verzorgen en in de gaten houden
van huizen van vakantievierende landgenoten. In de
ruimste zin van het woord.
Haar zoon ontwierp de keurige website www.vakantie-assistent.nl.
„We zijn nu op een heel
breed terrein bezig,” aldus
de hartelijke Margo Eggermont. „Het gaat al lang niet
meer alleen om vakantievierders, al blijft dat natuurlijk
onze corebusiness. We merken dat mensen het als een
zorg minder ervaren als wij
in actie komen. Noem ons
maar het derde oog.”
Poetsen, herstellen, toezicht
houden op huizen, huisdieren verzorgen; De Vakantieassistent regelt het allemaal.
Momenteel is Margo Eggermont bezig met het opzet-

Margo Eggermont en Tijmen Rozenboom op weg naar alweer een klus.
ten van een landelijk netwerk, waarin freelancers
ook buiten de regio uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Onder de paraplu
van De Vakantie-assistent.
Margo Eggermont: „Het
draait allemaal om vertrouwen, je laat niet zomaar iemand toe in jouw huis terwijl je er zelf niet bent. Voor-

OBC in Huissen start
met speciale sportklas
HUISSEN – Het Over Betuwe College (OBC) in Huissen begint komend schooljaar met een sportklas. Leerlingen die na het vmbo
een sportopleiding willen volgen,
krijgen wekelijks drie uur lichamelijke opvoeding extra.
Normaal gesproken krijgen scholieren op het OBC drie uur gym per
week. „We denken dat er veel belangstelling is voor een sportklas”,
zegt Herman Schrijver, locatiedirecteur van het OBC in Huissen.
De drie extra uren lichamelijke opvoeding gaan ten koste van andere
vakken. Welke uren dat zijn, kan
Schrijver nog niet aangeven.
De sportklas bereidt leerlingen
voor op een sportieve vervolgopleiding. Dat kan bijvoorbeeld het
Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) zijn.
Schrijver: „Als OBC zijn we bezig
met een samenwerkingsverband
met het ROC (regionaal opleidings-

centrum, red.). Dat zou betekenen
dat leerlingen makkelijker kunnen
doorstromen naar een mbo-opleiding.”
Kinderen die kiezen voor de sportklas, krijgen vanaf het eerste leerjaar zes uur lichamelijke opvoeding per week. Vooraf worden zij
getest. „We kijken of ze lichamelijk geschikt zijn voor de sportklas”, zegt Schrijver. „Ze moeten
motorisch sterk zijn. Ook worden
ze getest op motivatie.”
Het Hendrik Pierson College
(HPC) in Zetten heeft drie jaar geleden de eerste sportklas geïntroduceerd. Inmiddels heeft het HPC
zes sportklassen met in totaal 125
leerlingen uit het eerste, tweede
en derde leerjaar.
Middelbare scholen proberen, in
de strijd om leerlingen, steeds vaker zich inhoudelijk te profileren.
De ene school kiest voor sport, de
andere voor kunst.

dat we aan het werk gaan,
bezoeken we de mensen
thuis. Daarna maken we afspraken over wat wij moeten doen en de tarieven.”
Huishoudelijk werk kost 15
euro per uur, tuinwerk 17,50
per uur. De kosten van een
combinatie van huisoppas,
huishoudelijk werk en tuinwerk zijn afhankelijk van de
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lengte van de periode. Margo Eggermont gaat ver in
het tevreden stellen van
haar klanten. Zo leerde zij
hoe een ziek huisdier in
nood medicinaal geïnjecteerd dient te worden. „Dat
is niet standaard hoor, want
eigenlijk is dat werk voor
een dierenarts.”
Eddy van der Beek

Crazy Sunday

50%

korting op ondervloeren bij aankoop
laminaatvloer*
Nijverheidsstraat 15A Huissen

Terug
naar

GRATIS

dekbed bij aankoop
boxspring*

12.00 - 16.00 UUR

25%

korting op raamdecoratie*

* deze aanbiedingen zijn alleen
geldig op Crazy Sunday

www.wonenvoordelig.nl Gevestigd naast Superkeukens/Pronto Wonen

Nijmegen verwijdert poepbakken
uit vrees voor vuurwerkvandalen
NIJMEGEN – Vandalen moeten niet
opnieuw de kans krijgen kostbare
hondenpoepbakken met vuurwerk op te blazen. Daarom laat de
gemeente Nijmegen op verschillende plekken in de stad in totaal vijftig van de 250 bakken kort voor de
jaarwisseling tijdelijk weghalen.
Bij de laatste oudejaarsviering werden er in de stad vijftig compleet
opgeblazen of op zijn minst zwaar

beschadigd. Op de locaties waar
die stonden worden de bakken nu
verwijderd. Hondenbezitters ondervinden daar enig ongemak van.
Ze mogen de uitwerpselen van
hun dier niet op straat laten liggen.
Bij gebrek aan een poepbak in de
buurt zullen ze die daarom nu
thuis in de vuilniszak moeten
gooien. Het advies van de gemeen-

te is om extra zakjes mee te nemen om de rommel op te ruimen.
De hondenpoepbakken die tijdelijk worden opgeslagen, keren vanaf 7 januari terug op hun plaats.
Onlangs is de gemeente in enkele
wijken begonnen met het gescheiden inzamelen van plastic afval.
Daarvoor zijn kunststof containers
geplaatst. Ook die worden uit voorzorg tijdelijk verwijderd.

