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Het Sporthuis Abcoude
klaar voor gebruik

Online Open avond
Fotoworkshop
De Ronde Venen

Natuur dicht bij huis

REGIO MEDIA GROEP

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Wij zijn met SPOED

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Warmtepompen
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

BEZORGERS/STERS
op zoek naar serieuze
Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)

BEZORGERS/STERS

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL

voor omg. Agaat te Mijdrecht
(125 kranten)
Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl

Stijn Melenhorst

Een begrip in de regio

Amstelplein 74 • Uithoorn
Telefoon 0297 - 56 70 01

Het zwaar beschadigde monument in Wilnis

Jaarwisseling in De Ronde vrij
rustig verlopen
De Ronde Venen – Hoewel er – ondanks het verbod - overal in De Ronde
Venen vuurwerk werd afgestoken, zelfs prachtig siervuurwerk, zijn er
relatief weinig echt ernstige incidenten geweest in De Ronde Venen.
Buiten de jaarlijkse ‘vreugde’vuren in
Wilnis en Vinkeveen, werd in Wilnis
werd op het parkeerterrein bij het
speelwoud een klein aanhangwagentje in brand gestoken. Ze deden
dit bijna tegenover de brandweerkazerne. De brand was zo geblust.

Helaas moest ook het monument ter
herinnering aan de dijkverschuiving
van 2003 in Wilnis het ontgelden en
is door vuurwerk ernstig vernield. En
dan had je nog een stel dwazen die
het nodig vonden om diverse vuilcontainers en een glascontainer leeg

te kiepen in Mijdrecht dorp en dit her
en der te verspreiden. Al zal niet
iedereen het hier mee eens zijn, al
met al valt de ellende mee en kun je
spreken van een vrij rustig verlopen
jaarwisseling in De Ronde Venen. Het
grootste deel van de bewoners
hielden zich keurig aan het dringende verzoek ‘blijf thuis’. Dat er
raddraaiers zijn, dat is elk jaar zo en
krijg je toch nooit helemaal weg.

Winnaars KerstInn-bingo gezocht!
De Ronde Venen - Op eerste en
tweede kerstdag was op RTV Ronde
Venen viermaal een speciaal KerstInnprogramma te zien, omdat er
vanwege de corona-pandemie dit jaar
geen reguliere KerstInn kon plaatsvinden. Het is inmiddels traditie dat er
tijdens de KerstInn een muzikale
kerstbingo wordt gehouden. Dat was
ook ditmaal het uitgangspunt. Tijdens
de tv-uitzending kwamen er kerstliedjes voorbij die op de bingokaart
aangekruist moesten worden. Bij een
volle bingokaart waren (en zijn nog
steeds) mooie prijzen te winnen, want
nog niet alle winnaars hebben hun
kaart ingeleverd! En dat is heel erg

jammer, want de organisatie heeft
vele lokale bedrijven en particulieren
bereid gevonden om leuke prijzen ter
beschikking te stellen. Dus: heeft u
een winnende KerstInn-bingokaart?
Meld u! Heeft u de tv-uitzendingen
gemist? Op het YouTube-kanaal van
RTV Ronde Venen is het KerstInnprogramma alsnog terug te zien.
Mocht u niet in staat zijn om de kaart
op één van de op de bingokaart
vermelde adressen (Buitenkruier 18 of
Heemraadsingel 13, allebei in Mijdrecht) in te leveren, dan mag u ook
bellen met tel. 06-53902920 of tel.
06-23117671 of uw gegevens mailen
naar kerstinndrv@gmail.com.

Schapen killer actief in Mijdrecht

Kijk uit met ongebruikt vuurwerk
De Ronde Venen – De politie waarschuwt nog steeds: kijk uit met spelen
met restanten van vuurwerk. Een 11-jarige jongen uit Vinkeveen heeft
hierdoor ernstig, blijvend letsel aan een hand opgelopen nadat een
cobra in zijn hand ontplofte.
De politie waarschuwt voor niet
opgeruimd vuurwerkafval. Dit is
levensgevaarlijk voor rondstruinende
kinderen. Op zondag 3 januari was
een groepje kinderen aan het spelen
aan de Oudeland in Vinkeveen. Zij
vonden tussen de restanten vuurwerk van de jaarwisseling een cobra
met nog een stukje lont. De kinderen

probeerden de cobra alsnog aan te
steken, waarbij het vuurwerk
ontplofte in de hand van de 11-jarige
jongen. Het kind liep ernstig letsel
op.
Vuurwerkafval opruimen
Hoewel het afsteken van vuurwerk
verboden was tijdens de afgelopen
jaarwisseling werd er nog heel wat

afgestoken en helaas werden de
restanten niet opgeruimd door de
afstekers en is er her en der in de
gemeente vuurwerkafval te vinden.
Pas op bij het opruimen van ongebruikt vuurwerk en vuurwerk dat niet
goed is afgegaan. Bel altijd de politie
voor niet-afgegaan vuurwerk en illegaal vuurwerk zoals cobra’s en shells.
Raak het vuurwerk niet aan en breng
het niet zelf naar een politiebureau.
Mogelijk moet de EOD het vuurwerk
opruimen. Bel bij twijfel de politie op
0900 8844.

Mijdrecht – Zondagmiddag ontdekte
een wandelaar twee onthoofde
schapen in de berm aan de Hoofdweg
in Mijdrecht. Die hevig geschrokken
wandelaar waarschuwde direct de
politie. Bij onderzoek bleek dat niet
alleen de koppen van de beesten
waren verdwenen, maar dat ze totaal
waren geslacht. Al het vlees was
verdwenen. De ingewanden lagen in
vuilniszakken iets verderop. De politie
heeft de zaak in onderzoek. Het
vermoeden bestaat dat de schapen

uit een weiland zijn gehaald, geslacht
en de restanten zijn gedumd. De
dader(s) maken het de onderzoekers
wel erg moeilijk. Schapen hebben
meestal een oormerk waardoor de
eigenaar is te achterhalen. Vandaar
zijn blijkbaar de koppen er niet bij.
Volgens de coördinator van de
dierenambulance is de lugubere
vondst er eentje die ‘zeker niet eerder
in deze mate is De gemeente heeft in
samenwerking met de dierenambulance de dieren opgehaald.

Getuigen gezocht
Mijdrecht – Op 2 januari jl, tussen
15.00 en 21.30 uur is er ingebroken in
een woning aan de Weegbree in
Mijdrecht. De verdachten drongen
via de achterzijde van de woning
binnen. De bewoners waren op dat
moment niet thuis. Wat er precies
buit is gemaakt, is niet bekend

gemaakt. Vorige week vond er in
diezelfde wijk ook al een inbraak
plaats. Toen werden de inbrekers
‘gestoord’. De politie vraagt: heeft u
iets verdachts gezien in de omgeving
van de Weegbree of heeft u andere
informatie neem dan contact op via
0900 - 8844 of via www.politie.nl
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LEZERSPOST
VERSCHIJNT WOENSDAG

Ik houd mijn hart vast

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT,
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Mijn corona-app meldt zaterdag jl. langdurig contact besmet persoon.
Vertelt keurig wat nu de bedoeling is... Melding kwam trouwens 7 uur
nadat ik erover was gebeld door deze inmiddels zieke bekende. Ondergetekende, risicogroep met enz. enz., krijgt maandag corona gerelateerde
klachten, zieke nacht, belt dinsdagmiddag met GGD voor een test. Ha, dat
had je gedacht! Hoe behulpzaam de GGD dame ook is, voor iemand die
niet in staat is zelf naar Amsterdam te rijden is er in het systeem bij locatie
Mijdrecht niet te zien wanneer de mobiele testlocatie er zal zijn en of er
plek is. Of ik woensdagmorgen, de dag dat ik volgens de regels getest
moet worden, om 08.00 uur weer wil bellen... misschien dat er dan iets te
vinden is. Meer woorden onnodig hierover. Ik hou mijn hart vast voor het
vaccinatie-proces.

UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.MEERBODE.NL

M.J. van Duijvenbode, Mijdrecht
Een abstracte foto. Foto: © Iris Depassé

Online Open avond
Fotoworkshop De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op maandag 11
januari 2021 van 19.45 tot 22.00 uur
geeft Iris Depassé een interactieve
onlinepresentatie over Abstracte
Fotografie op de open avond van
Fotoworkshop De Ronde Venen. Het
is een programma met veel praktijkvoorbeelden en korte filmpjes, afgewisseld met kleine oefeningen om de
koppeling naar de praktijk te
maken. Abstracte Fotografie is een
beetje een ondergeschoven kindje in
de fotografie. Er is geen aandacht
voor in de reguliere opleidingen.
Toch is er een grote groep liefhebbers. Op Facebook is er een internationale groep met maar liefst 30.000
leden. Iris Depassé is oprichter en
eigenaar van de Academie voor
Abstracte Fotografie. Zij ontwikkelde

Gulle donaties voor de Voedselbank in de decembermaand
Uithoorn - Afgelopen weken zijn we
bij de Voedselbank weer overstelpt
met vele prachtige donaties voor
onze cliënten. Begin december
begon het met een krat met schoencadeautjes voor de kinderen van de
Voedselbank en Actie Pepernoot
financierde een cadeau voor alle
kinderen op 5 december. Kringloopwinkel Ceres heeft voor alle cliënten
een tasje met kerstversiering
beschikbaar gesteld en voor al onze
vrijwilligers stelden AH Jos van den
Berg en Choco Toko lekkernijen ter
beschikking. Voor alle cliënten is er in
de week voor Kerst een pakket van
50x50x50 cm beschikbaar gesteld
door Iwan Hullegie dat voor de helft
gevuldWij
was met
houdbare
kiezen
producten. Ook waren er extra donaties van voor
AH Jos vaneen
den Berg, Transportbedrijf
Nagel,
Beagle
beter milieu.
Copperman, Blokker, Aldi, Cora
Bakker, Basisschool de Zwaluw en
Deze krant is gedrukt
Liberty GBW.

op gerecycled papier.
Deze krant is gedrukt

beter milieu.
voor een
Wij kiezen

op gerecycled papier.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

de eerste en enige onlinecursus over
Abstracte Fotografie. Daarnaast
verzorgt zij presentaties over dit
onderwerp. Zij jureert bij fotowedstrijden en ze stond bij Professional
Imaging drie dagen geprogrammeerd op het hoofdpodium om haar
verhaal te vertellen.
Woon je in De Ronde Venen en overweeg je om je aan te sluiten bij een
fotoclub?
Dan is dit misschien een mooie gelegenheid om eens kennis te
maken. Geïnteresseerd? Dan ben je
van harte welkom op maandag 11
januari. Stuur even een mailtje
naar: fotoworkshopdrv@gmail.com.
Je ontvangt dan de gegevens om
online in te loggen via Zoom.
Meer informatie: fotoworkshopdrv.nl

Basisschool
Basisscholen de Zon en de Springschans hielden een scholenactie en
dat leverde 42 kratten met levensmiddelen op.Vlak voor de lockdown
en kerstvakantie kwamen de kerstpakketten van het Alkwin Kollege
met dank aan de verhuisbedrijf P.A.
van Rooijen voor de geleverde
dozen. Daarnaast hebben we van het
Alkwin Kollege 120 cadeaubonnen
mogen ontvangen van €25,-. 75
bonnen van de Hema en 45 bonnen
van Primera, die onze cliënten daar

kunnen omwisselen naar een
cadeaubon van hun keuze. Voedselbank Uithoorn-De Kwakel bedankt
bovenstaande donateurs, maar uiteraard ook alle andere gulle gevers
(kerken, bedrijven, stichtingen,
fondsen, winkelbedrijven, banken,
adviesbureaus, serviceclubs, etc) die
gedurende het hele jaar hun (financiële) bijdragen leveren aan de
Voedselbank!”
Met al deze donaties, in de vorm van
geld, voedsel en non-food hebben
wij weer een jaar lang al onze
cliënten wekelijks kunnen helpen
met een paar fatsoenlijke maaltijden.
Nogmaals grote dank. Zonder deze
gulle bijdragen kan de Voedselbank
dit niet doen.

Vinkeveen centrum, weg uit het “moeras ”
Wanneer men ervoor kiest, zoals recentelijk in het nieuws, om de op- en
afritten bij de N201 te verlengen met behoud van de huidige verkeerssituatie in Vinkeveen, dan wordt het volgens mij nog moeilijker om nog iets
anders te bedenken. Wat een geschiedenis inmiddels. Nu is er al bijna
geen alternatief meer. Het zal mogelijk meer verkeer aantrekken omdat
men het toegankelijker vindt om de N201 op te rijden. En hoe moet het
dan met andere plannen voor Vinkeveen centrum; nog meer verkeer. Is
het toch niet beter om een brainstorm te veroorzaken met oplossingen
die Vinkeveen betreffen. Ik doe hierbij een poging en gebruik daarbij
eerdere ideeën. De op- en afrit N201 in Vinkeveen Herenweg beperken
tot een oprit richting Hilversum. En een afrit vanuit Hilversum die niet
uitkomt op de Herenweg, maar er overheen en over de Ringvaart (event.
Gedeeltelijk verlegd) daarna naar links afbuigend onder de N201 uitkomt
onderlangs de Ringvaart (eenrichtingsverkeer), op polderniveau en
achter een damwand of eventueel tunnelbuis. Uitlopend op de Reigerstraat voornamelijk richting winkelcentrum. En beperkter richting de
Katholieke kerk eenrichtingsverkeer evenals Herenweg richting viaduct.
Eventueel door de Ringvaart ter plaatse van de N201 een U bocht te
geven zover als nodig richting de Herenweg zou het toch mogelijk
moeten zijn om over de Ringvaart en onder de N201 door naar links af te
buigen en onderlangs de Ringvaart te komen. Ondanks dat er ruimte
nodig is voor de verlegde afrit (van de oostzijde van de Herenweg naar de
andere zijde) is er volgens mij ruimte om een eenrichtingsweg te creëren
(deels i.p.v. de huidige oprit deels ernaast met een overgang over de
Ringvaart. die naast de Ringvaart als scheiding met de ringvaart uitkomt
op de Reigerstraat. De andere op- en afritten komend van Mijdrecht laten
plaatsvinden via de Mijdrechtse dwarsweg d.m.v. een rotonde met
grotere capaciteit en betere doorstroming op de Mijdrechtse dwarsweg.
Voordeel is volgens mij dat het verkeer op deze manier gestuurd wordt
wat minder belasting oplevert voor Vinkeveen centrum en maar 1 oprit
bij het viaduct. Ter verdere overweging:(In de zomerperiode) eenrichtingsverkeer vanaf de Baambrugse Zuwe. Verkeer via Waverveense pad.
Omdat Demmerik en Herenweg tot aan de Kerklaan en de Oudhuyserweg
30 km zijn een ontsluitingsweg via de Uitweg naar de Mijdrechtse
dwarsweg.
De Baambrugse Zuwe doortrekken naar de ring zoals geopperd in
eerdere plannen en laten aansluiten op het Dijkgedeelte
Een te ontwikkelen woonwijk ten zuiden van de N201 kan ontsloten
worden via de eenrichtingsweg i.p.v. de huidige oprit.
G. Brouwer, Vinkeveen

AMIVEDI
Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen | Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com | www.amivedi.nl
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor vermiste
en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren.
Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen,
dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat vele huisdieren
weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/of andere zaken binnen uw
regio, kunt u telefonisch contact opnemen met het meldpunt Mijdrecht/
Ronde Venen, of met het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
1683829, 3-1-2021, kat, Eddie, kater, europese korthaar of huiskat, cypers
grijs/zwart gestreept met wit onder de neus, op de kin, en kaaklijn.
Zwarte punt aan de staart. Burgemeester de Beaufortlaan, Abcoude.
1683836, 26-12-2020, kat, Spook, kater, gecastreerd, europese korthaar of
huiskat, wit met een lichtgrijs vlekje boven op de kop. De Hoef Oostzijde,
De Hoef.
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NATUUR DICHT BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen:
telefoon 0297-563183.

Een vogel met
humor

Op bijgaande foto links, Raymond Verschut, penningmeester Legmeervogels, rechts Ton Pronk, de trainer zondagselectie
Legmeervogels na de feestelijke ondertekening van de overeenkomst voor het seizoen 2021-2022

Pronk blijft hoofdtrainer bij
Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels en Ton
Pronk hebben beide besloten om de
huidige overeenkomst die zou
aflopen op 30 juni 2021 met één jaar
te verlengen. Dit wil zeggen dat Ton

Pronk nu tot en met 30 juni 2022 zal
aanblijven als hoofdtrainer bij
Legmeervogels zondagselectie. Hij
zal daarbij ook in het seizoen 20212022, worden geassisteerd door Iwan

Kolf. Ook blijven bij de zondagselectie van Legmeervogels
betrokken verzorger Marcel Tukker
en de teammanagers Sjaak van de
Tol en Terry Vernooij.

Stembureauleden gezocht voor
de Tweede Kamerverkiezingen
Vervolg van de voorpagina.
Taken
U bent met andere stembureauleden
verantwoordelijk voor één van de
stembureaus in Uithoorn. Afhankelijk
van uw functie en het tijdstip waarop
u begint, heeft u de volgende taken:
• U zet alles in het stembureau klaar;
• U controleert de stempas(sen) van
de kiezers en reikt hen een stembiljet uit;
• U ziet erop toe dat het stemmen
volgens de regels verloopt;
• U draagt mede zorg voor het
uitvoeren van de extra coronamaatregelen, zoals het reinigen van
potloden, stemhokjes, tafels, etc.;
• Na 21.00 uur telt u de stemmen.
De stembureauleden werken in principe in ploegen van 7.00 tot 14.00 uur
of van 14.00 tot 21.00 uur. Na 21.00
uur worden de uitgebrachte stemmen
handmatig geteld, op partijniveau.
Hierbij gaan we ervan uit dat de stembureauleden van beide ploegen
aanwezig zijn om mee te tellen, dit
kan enkele uren duren. De invulling
van het vervroegd stemmen op 15 en
16 maart 2021 is op dit moment nog
niet exact bekend. Met de kennis van

nu gaan we ervan uit dat de stembureauleden die op deze dagen worden
ingezet ook in ploegen gaan werken:
van 7.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot
21.00 uur. Op deze dagen vindt geen
telling plaats.
Gastvrouw/Gastheer?
Door de extra maatregelen hebben
we meer deelnemers nodig dan voorheen. Daarom is de taak van een van
de aanwezige stembureauleden om
kiezers te helpen in de covid-19
omstandigheden veilig hun stem uit
te laten brengen en stembureauleden
veilig hun werk te kunnen laten doen.
Dit stembureau-lid zorgt er, in een rol
als gastheer/ gastvrouw, voor dat de
maatregelen rondom corona goed
worden opgevolgd:
• U ontvangt de kiezers;
• U houdt toezicht op de maatregelen
en op het naleven van de
hygiënevoorschriften;
• Indien nodig spreekt u mensen aan
die zich niet houden aan de
genomen maatregelen;
• U informeert kiezers bij drukte op
het stembureau;
• U houdt toezicht op de looproute;
• U helpt na 21.00 uur mee met het
tellen van de uitgebrachte stemmen.

Ze kent

nu

Richtlijnen RIVM
Veiligheid en gezondheid gaan boven
alles. Wij doen er alles aan om
besmetting te voorkomen. We laten
het aan uw eigen beoordeling over of
u het verantwoord vindt om deel te
nemen als stembureau-lid. Kijk op de
website van het RIVM voor meer
informatie over het coronavirus. Ook
heeft het RIVM een lijst met
aandachtspunten voor kwetsbare
medewerkers opgesteld.
Aanmelden en meer informatie
Aanmelden als stembureaulid kan via
het aanmeldformulier voor stembureaulid of stemmenteller, wat u na
invullen en ondertekenen kunt
scannen en mailen naar verkiezingen@uithoorn.nl, of inleveren bij
het Klant Contact Centrum.
Wilt u zelf niet deelnemen als stembureau-lid, maar kent u iemand die dat
wel wil?
Geef het dan door aan diegene.
Meer informatie over de verkiezingen
ontvangt u per e-mail. De benoeming
en indeling van de stembureaus
ontvangt u medio februari 2021. Hebt
u vragen, mail dan naar
verkiezingen@uithoorn.nl.

Kluun...

Komrĳ

Laat jongeren kennismaken
met méér cultuur. Ga naar
cultuurfonds.nl/educatie

nog!

Sinds begin maart zit ik, noodgedwongen door uweetwel, hele
dagen thuis te werken met uitzicht
op eigen tuin. Aanvankelijk
gebeurde daar weinig maar met
het aanbreken van de winter kwam
er meer leven in de brouwerij. Dat
ik nogal wat pinda’s en zaden had opgehangen, hielp natuurlijk wel een
handje. Het nadeel was dat er steeds meer halsbandparkieten en kauwen
op af kwamen, druktemakers die ik liever op een afstand houd. Als het om
dat formaat vogels gaat, heb ik toch liever eksters in de tuin. Net als
kauwen vormen eksters paren voor het leven, maar zij leven in gezinsverband en niet in de grote groepen die kauwen prefereren. Bovendien zijn
eksters schavuiten met groot gevoel voor humor. Zo zag ik een kauw in
het zonnetje op de nok van mijn schuur die niet gediend was van de
ekster die vlak naast hem was gaan zitten. Geërgerd pikte hij naar zijn
buurman die eenvoudig over hem heen wipte en weer aan de andere
kant neerstreek. Daar schoot de kauw natuurlijk niets mee op en hij pikte
nog nijdiger naar zijn plaaggeest. Onverstoorbaar sprong deze weer op
om zich op zijn oude plekje te nestelen. Dit tafereel herhaalde zich enkele
malen totdat de tot razernij gedreven kauw het opgaf en de wieken nam.
Als ik me niet vergis zag ik een lichte grijns verschijnen rond de snavel
van de ekster. Humor wijst op intelligentie en eksters blijken slimme
beesten te zijn. Als een van de weinige dieren zijn ze bijvoorbeeld in staat
zichzelf in een spiegel te herkennen en bevinden zich daarmee in het
exclusieve gezelschap van o.a. mensen, mensapen, dolfijnen en olifanten.
Als je naar hun nesten kijkt, zou je kunnen twijfelen aan hun slimheid. Die
zien er nogal rommelig uit: hoog in de boom een grote, nogal chaotische
hoop takken met weinig structuur. Maar vergis je niet: het heeft een heus
dak erop, is verstevigd met modder en gaat enkele jaren mee. Met een
beetje pech wordt het zelfs ingepikt door een kraai, torenvalk, ransuil of
zelfs een eekhoorn. Het echtpaar is meer dan een maand bezig om het in
elkaar te zetten dus wees niet verbaasd als je binnenkort eksters alweer
met takken in de weer ziet. Komisch is het ook om een ekster te zien
landen op het achterwerk van een schaap in het weiland, net achter mijn
tuin. Dat ziet er plagerig uit, maar de schapen hebben er geen enkel
probleem mee. Sterker nog, de ekster is op zoek naar allerlei lekkernijen
die zich daar kunnen bevinden zoals maden en andere parasieten. Maar
toch, als ik zo’n ekster nieuwsgierig rondkijkend door mijn tuin zie paraderen, maatje vlak in de buurt, ben ik altijd benieuwd wat voor een streek
hij nu weer gaat uithalen. En een beetje humor kunnen we wel gebruiken
in deze tijden.
Sep Van de Voort , IVN Natuurgids

Thamen start met buitentraining,
kom je meetrainen?
Regio - Honk- en softbal zijn eigenlijk
echte zomersporten en normaal
gesproken beginnen de teams dan
ook nu met hun jaarlijkse voorbereiding in de diverse gymzalen in
Uithoorn. Ook nu begint onze voorbereiding, maar start die buiten op
ons complex en mogen wij veld 4
van Qui Vive in het weekend
gebruiken. Er zal de komende 2
weken dus aangepast getraind gaan
worden en dan hopen wij na 19
januari weer in de gymzalen terecht
te kunnen. Lijkt het je leuk om geheel
vrijblijvend mee te trainen bij een
van onze teams neem dan contact
met ons op er zijn voldoende mogelijkheden voor jeugd en volwassenen. Honk- en softbal is een stoer,
flitsen en leuke sport voor kinderen
vanaf 5 jaar en veel ouder, maar ook
voor 18+ die het leuk vinden om in
teamverband zomers een sport te
beoefenen. De aller jongste
beginnen met simpele spelregels en
op een kleiner veld en hoe ouder je
wordt hoe groter het veld gaat
worden. Thamen is een echte breedtesport vereniging met 17 teams
waarbij er voor iedere leeftijd en

niveau voldoende mogelijkheden
zijn op zowel honkbal als softbal
gebied, gedurende een seizoen
spelen wij de meeste wedstrijden in
de regio Haarlem en Amsterdam, dus
met de reisafstanden valt het ook wel
mee. In het seizoen 2020 werd
Thamen door de Koninklijke Nederlandse Honk- en Softbal Bond in het
zonnetje gezet met de Award voor
Vereniging van het Jaar. Dit komt
door de brede groep vrijwilligers,
maar ook omdat wij naast het honken softbal nog veel leuk andere activiteiten organiseren. Voor meer informatie neem contact op met Linda
op 06-51679394 of check onze
website www.thamen.info waar je je
kunt opgeven om mee te trainen.

8 NIEUWS

inderegio.nl • 6 januari 2021

LEZERSPOST
Kleurrijk zoekplaatje voor jong en oud (2)

Op de foto (v.l.n.r.): Willem-Jan Ruizendaal (voorzitter SZA), Marco Smit (eigenaar van De Sprong) en Rob Fokkinga (eigenaar van
Calypso Sport).

Het Sporthuis Abcoude klaar
voor gebruik
De Ronde Venen - Op 2 januari heeft
de stichting Zwembad Abcoude de
sleutel van Het Sporthuis Abcoude
overgedragen aan de exploitanten
Rob Fokkinga van Calypso Sport en
Marco Smit van De Sprong. Een mijlpaal voor het bestuur en al die
mensen die zich jarenlang hebben
ingezet voor de realisatie van Het
Sporthuis Abcoude. Op zaterdagmiddag 9 januari om 16.00 uur is dit
bijzondere moment online te zien op
de website www.hetsporthuisabcoude.nl/online-opening. Willem-Jan
Ruizendaal, voorzitter van de Stichting Zwembad Abcoude overhandigde de sleutel: “De realisatie van
Het Sporthuis Abcoude was een lang
en intensief traject. Als stichting
hebben we samen met andere vrijwilligers keihard gewerkt om deze
accommodatie voor Abcoude en
omgeving te realiseren. En met
succes. We geven de sleutel nu vol
vertrouwen aan Rob en Marco. Zij
staan er klaar voor om al die mensen
die reikhalzend uitkijken naar de
ingebruikname van Het Sporthuis
binnenkort van harte welkom te
heten. Abcoude krijgt met Het Sporthuis volop de kans in beweging te
komen. Ik roep dan ook iedereen op
om er veel gebruik van te gaan
maken.”
Niet zonder slag of stoot
Sinds 2012 staat het zwembad hoog
op de agenda in Abcoude. Met de
dreigende sluiting van het zwembad
kwam het bestuur van Het Meerbad
in actie. Nieuwe vrijwilligers sloten
aan en sindsdien werd in de pers en
politiek onafgebroken aandacht
gevraagd voor het belang van een
zwembad voor Abcoude, Baambrugge en omgeving. Vanaf 2016
werd hierbij samengewerkt met de
Stichting Abcoude Sport, eigenaar
van de Kees Bonzaal, en ontwikkelden beide stichtingen een business case voor de realisatie van een
gecombineerd zwem-/gymgebouw
met een ontmoetingsruimte, wat
later Het Sporthuis Abcoude zou
gaan heten. Een meerderheid van de
gemeenteraad van De Ronde Venen
raakte overtuigd van de haalbaarheid van het plan. Maar dat ging niet
zonder slag of stoot. Onder meer

werden risico-analyses, demografisch
onderzoek, gebruikersprognoses,
omgevingsanalyses, werkbezoeken
en een maatschappelijke kostenbatenanalyse gedaan. Ook werden
informatiebijeenkomsten, voorlichtingsavonden en vele gesprekken
met fracties, raadsleden en inwoners
georganiseerd. De stichting liet er
niets aan gelegen om het belang en
de haalbaarheid van Het Sporthuis
Abcoude aan te tonen. De stichting
kon deze onderzoeken laten
uitvoeren dankzij de financiële steun
van vele inwoners, maar ook door de
expertise van veel vrijwilligers.
Middels een burgerinitiatief,
gesteund door ruim 3.250 inwoners,
werd het plan ingediend bij de
gemeente. Hierin werd gevraagd om
een rijks-/gemeentebijdrage voor de
gymzalen, een borgstelling voor de
lening die de stichting aanging en
een jaarlijkse exploitatiebijdrage van
de gemeente.
Groen licht
Op 28 september 2017 kwam er dan
eindelijk een positief besluit over het
Burgerinitiatief Het Sporthuis
Abcoude. Maar liefst 26 van de 27
raadsleden stemden voor. Al de dag
na het positieve besluit, vond de
eerste bouwvergadering plaats. Met
behulp van het bouwbegeleidingsbureau en de architect werd budget
bewaakt ontworpen en werden de
aannemer en de installateur gezocht.
De bouwmarkt was op dat moment
gespannen en ook de duurzaamheidseisen vroegen extra aandacht
en financiering. Mede dankzij optimalisaties aan de tekentafel, een
extra gemeentelijke bijdrage, een
aanvullende lening door de stichting
én een meedenkende aannemer en
installateur kon op 2 april 2019 de
handtekening onder de bouwovereenkomst worden gezet. Een paar
maanden later al – op 27 augustus
2019 - werd de eerste paal, die
beschilderd werd door een groep
schoolkinderen, geslagen. Ondanks
enkele tegenslagen, zoals de Pfasproblematiek, de retourbemaling van
het grondwater en de coronapandemie, is Het Sporthuis binnen de
gestelde tijd en het budget
gerealiseerd!

Online ‘opening’
Het Sporthuis is nu klaar voor ingebruikname. Helaas gooit het coronavirus roet in het eten en zal Het
Sporthuis Abcoude - net als alle
andere voorzieningen in Nederland
- pas opengaan als de coronamaatregelen dat toelaten. Vooralsnog is dit
gepland op woensdag 20 januari.
In afwachting van de versoepeling
van de lock down – en daarmee de
werkelijke ingebruikname van Het
Sporthuis Abcoude – is op zaterdag 9
januari om 16.00 uur een online
programma te zien met de sleuteloverdracht van de stichting naar
exploitanten Rob en Marco en wordt
– samen met direct betrokkenen en
burgemeester Divendal en verantwoordelijk wethouder Alberta
Schuurs – stilgestaan bij het bijzondere ontstaan van Het Sporthuis
Abcoude. Ook een online rondleiding door Het Sporthuis Abcoude zal
niet ontbreken.
Op deze manier kan iedereen alvast
een beetje ervaren hoe mooi Het
Sporthuis Abcoude is en wat het te
bieden heeft.
“Het heeft lang geduurd maar de
stichting heeft eindeloos veel inzet
en geduld getoond met het
telkens weer beantwoorden van
kritische vragen en vinden van
nieuwe mogelijkheden. En de
stichting heeft altijd de verbinding
gezocht met de politiek, het
college en met inwoners van nabij
en uit de wijde omgeving.
Iedereen is meegenomen in het
traject en daarmee krijg je het
voor elkaar.”
(Burgemeester Maarten Divendal)
Ook na de sleuteloverdracht blijft de
stichting Zwembad Abcoude nauw
betrokken bij Het Sporthuis
Abcoude. Enerzijds vanuit haar rol als
eigenaar van Het Sporthuis Abcoude,
anderzijds vanuit haar sportieve en
sociaal-maatschappelijke missie om
zwemmen, binnensporten en
ontmoeten in Abcoude te faciliteren
en stimuleren.
De uitzending is zaterdag 9 januari
om 16.00 uur te zien op www.
hetsporthuisabcoude.nl/
online-opening.

Uithoorn - De afvalkalender 2021 is uit! Wat een kleurig feest. Volgens
een artikel in de Nieuwe Meerbode van enkele weken geleden zou deze
met de Gemeentegids in december in de brievenbus glijden. Nog steeds
niet ontvangen. Daarom de kalender op het Gemeentehuis gehaald. Een
hele verrassing. Mooie kleuren, leuke icoontjes zoals vierkantjes, sterretjes, rondjes, driehoekjes, boompjes enz. En een (m.i. onnodig) groot
formaat. De vraag is nu of dit ontwerp de klachten over de kalender 2020
oplost. Mijn korte antwoord: nee, te veel icoontjes, kleurtjes en maandkalendertjes. Wat is het doel van een afvalkalender? Heel eenvoudig: geeft
hij de datum aan waarop de papier- en PMD-containers worden geledigd
en waar? Ja, maar met veel kleuren, iconen en kalenders. De kalender van
2020 was kort en duidelijk. Het enige bezwaar zou voor sommigen
kunnen zijn dat de letters en cijfers wat klein zijn afgedrukt. Dat is snel op
te lossen. Iets groter afdrukken. Eenvoudig toch? En het formaat voor elke
wijk is ook kleiner. Niet twaalf kalendertjes raadplegen, maar een knipsel
van 10 bij 8,5 cm en klaar om in de keuken op te hangen voor het hele
jaar. De 2021 afvalkalender is niet transparant, te veel tekens, kleuren en
kalendertjes. De ontwerper moet een zeer creatieve dag hebben gehad
voor een kleurig kinderboekje: kleurige icoontjes uitzoeken, uitzoeken
welke bij wat hoort en bij welke wijk. enz. Goed voor een regenachtige
middag. Kortom niet efficiënt voor het te bereiken doel en wellicht
duurder dan noodzakelijk. Het geld kan beter aan de jeugd- en thuiszorg
worden besteed. Ondanks deze kritische noten, waarbij ik volledig
aansluit bij de brief van Bob Berkemeier (zie Nieuwe Meerbode van 30
december), wens ik het Gemeentebestuur en alle gemeenteambtenaren
en Gemeenteraad een goed en efficiënt 2021 toe.
Jacques B. van der Steur

Mijn wens voor Uithoorn in 2021
Is een schonere leefomgeving!
Vandaag de dag lijkt Uithoorn op heel veel plaatsen wel een openbare
vuilnisbelt, met name de toegangswegen/paden, naar de scholen en
winkels zien er uit als een vuilnisberg. Iedere 5 meter kom je blikjes,
plastic flesjes en lege verpakkingen van etenswaren tegen, de laatste
maanden aangevuld met tientallen mondkapjes.
Het interesseert de jeugd van tegenwoordig helemaal niets hoe straten
en openbaar groen er uit zien, het is veel stoerder om je afval op de grond
te deponeren ipv in de daarvoor bestemde afvalbakken, ook al staan deze
binnen handbereik. Mijn wens voor 2021 is dat de middelbare scholen en
ouders de verantwoording voor deze vervuiling nemen en beginnen met
schoonmaken en opvoeden. Alkwin en Thamen, wat is er mis mee de klas
tijdens een tussenuur vuil te laten prikken, in jullie wijde omgeving kunnen jullie dagelijks meerdere vuilniszakken vullen met afval.
Leerkrachten, ouders, fiets of loop eens in de omgeving van de school
van uw kind, met name richting winkels, u zult verbijsterd zijn over al het
afval wat u tegenkomt. Tegen beter weten in lopen de bewoners dit vuil,
bijna dagelijks, te rapen met de gedachte als het eenmaal schoon is blijft
het wel schoon, helaas : niets is minder waar! Als je zelf ziet dat leerlingen
hun afval op de grond gooien, er mee gaan voetballen, je vervolgens vriendelijk vraagt dit afval bij het weggaan in de afvalbak te doen,
krijg je steevast hetzelfde antwoord: “ het is niet van mij” kortom deze
jeugd interesseert het werkelijk geen moer of hun omgeving, lees; tuinen,
speelveldjes en openbaar groen, vol ligt met hun eigen troep.
Mijn wens is een schoner Uithoorn in 2021 en dat ik mij niet dagelijks
hoef te ergeren aan deze openbare vuilnisbelt zodra ik een voet buiten de
deur zet. Kortom laten we er iets aan doen, een schoner milieu begint bij
jezelf, toch...?
H.M. Hulscher

Ruim €2.000,- voor
KDO handbal
De Kwakel - In september zijn de
jeugdleden van KDO handbal op pad
gegaan om loten te verkopen voor
de Grote Clubactie. Er zijn in totaal
905 loten verkocht met een totale
opbrengst van €2141,80. Dit jaar was
de actie grotendeels online en
konden de kinderen met een QR scan
code digitaal de deuren langs. Naast
deze nieuwe manier van verkopen,
konden de kinderen ook nog
gewoon met een boekje langs
familie en vrienden.
Superloten
Dit jaar heeft KDO handbal een

nieuwe record gevestigd. Er zijn maar
liefst vier superloten (50 loten
ineens) verkocht! Deze sponsoren
(OZ Planten, Fridsma bv, en nog twee
gulle gevers) zijn enorm belangrijk
voor onze vereniging.
De topverkopers van KDO handbal
dit jaar zijn Flinn Koningen en Saara
Ben Idder. Het bestverkopende team
was de E1 met een verkooptotaal van
374 loten. Dit is een applaus waard!
Lezers die een lot hebben gekocht,
kunnen zien of ze in de prijzen zijn
gevallen via
https://lotchecker.clubactie.nl/.

VEENLANDEN COLLEGE MIJDRECHT

Kennismaking in Coronatijd

Beste leerlingen en
ouders van leerlingen
uit groep 8,

Groot nieuws:
een Makerspace voor het
VeenLanden College
Een mooi resultaat van een intensieve samenwerking tussen school, bedrijven en gemeente…
Als leerlingen een mavo-, havo- of atheneumadvies krijgen, dan denkt men doorgaans niet aan
een loopbaan in de Techniek. Dat is heel jammer,
want in de Techniek is een enorme behoefte aan
geschoolde en kundige mensen. Je zou zelfs
kunnen stellen dat Techniek de toekomst heeft
en dat dit alleen maar verder zal toenemen.
Vroeger werd er bij technische opleidingen vaak
gedacht aan laaggeschoolde en laagbetaalde
banen, maar deze gedachte is al lang achterhaald. De tijd waarin we leven is onlosmakelijk
verbonden met technologie en de roep om
vakmensen is groot.
Was er vroeger zo goed als geen aanbod in het
lesprogramma en had een handige leerling met
twee rechterhanden op een middelbare school
gewoon pech, daar komt op het VeenLanden
College steeds meer verandering in. Het grote
nieuws is dat de plannen voor de bouw van een
VeenLanden College Makerspace (of een
Techlab) in een vergevorderd stadium zijn. Als
alles rondkomt en meezit gaat in de voorjaarsvakantie de eerste paal de grond in.
Een Makerspace?
Bart Kappé, docent NLT en MakeX: “Jawel, een
werkplaats met 3D printers, lasersnijders, naaimachines, snijplotters, video-editing, CNCmachines en ons eigen datacenter. Een werkplaats waar enthousiaste leerlingen van het
VeenLanden College dingen kunnen maken. Dat
kan door bijvoorbeeld op de computer dingen
te ontwerpen, en ze door de machines te laten
maken. Slimmeriken kunnen dat heel gemakkelijk leren en er gaat een wereld voor ze open!
Want ook de laatste tijd hebben we niet stil
gezeten. Zo maken leerlingen van het VeenLanden College zelf drones (we wonnen er maar
liefst drie eerste prijzen mee in één wedstrijd) en
doen we met zelfgebouwde robots mee aan de
First Tech Challenge. Ook zijn we bezig om ons
eigen datacenter op te zetten, met oude servers
die we kregen van KBA automatisering. Onze
leerlingen vinden het echt geweldig leuk om
daarmee bezig te zijn!”
Meer dan een Technieklokaal
Maar de plannen zijn nog breder, is het niet?
“Jazeker, de Makerspace is meer dan een technische werkplaats. De school wil ook dat het een
ontmoetingsplek wordt waar technisch geïnteresseerde leerlingen mensen van buiten de
school kunnen ontmoeten, om te leren van en
aan elkaar. Ook kun je denken aan leerlingen van
de basisscholen die samen met onze leerlingen
technische dingen gaan maken. We hopen dat
we ruime openingstijden kunnen realiseren, ook
buiten de schooltijden. Er is nu al contact met
oud-leerlingen die een technische vervolgopleiding doen en onze leerlingen helpen met het
datacenter en met de eigen website (vlcinstruct.
nl). Er zijn studenten Artificial Intelligence die

leerlingen helpen met de AI-module van het vak
NLT. We hebben een spelletjes-programmeur die
leerlingen (online) helpt met Python en Unity,
gewoon, omdat hij dat zo leuk vindt. We hebben
contacten met het Repaircafé in Mijdrecht, zodat
leerlingen onder hun begeleiding straks in de
Makerspace hun eigen en andermans spullen
leren repareren. Kortom, de mogelijkheden zijn
niet op één hand te tellen.”
Trotse rector
Henk Ligthart, rector van het VeenLanden
College: “Bedrijven zitten te springen om slimme
goede techneuten en we willen als middelbare
school mogelijkheden bieden aan onze leerlingen om zich hierin te ontwikkelen. We werken
nauw samen met Technet Amstel en Venen om
zo veel mogelijk inhoud te geven aan de Makerspace. Niet alleen doordat techneuten van
bedrijven daar onze leerlingen eens af en toe
komen helpen, maar bijvoorbeeld ook door leerlingen een Maakstage te laten doen. Een dag
meelopen op een bedrijf en aan het einde iets
moois maken op de machines die ze daar
hebben. Zo hoorde ik dat een leerling uit havo 5
zijn eigen elektrische gitaar maakt, en de body
en de neck worden gemaakt tijdens zijn Maakstage bij Bluemink in Wilnis. Zij hebben een
grote CNC-machine. Dat zijn geweldige dingen
om te horen. Ook is het in theorie mogelijk dat
leerlingen een bijbaantje kunnen krijgen op een
technisch bedrijf in de omgeving. Daartoe
hebben we een contract gesloten met Young
Tech Talent (youngtechtalent.nl). Het zal je niet
verbazen: ook dat bureautje is opgezet door een
leerling van het VeenLanden College: Dyami, en
vindt zijn oorsprong bij het project Junior
Company van het vak economie in atheneum 5.”
Alles komt samen
Bart Kappé: “Eigenlijk draait het in de Makerspace niet alleen om die ruimte met de moderne
apparatuur. Het gaat om contacten en om
samenwerking. Onervaren en geroutineerde
techneuten die samen optrekken in een
gedeelde passie. Leerlingen die elkaar vinden en
samen aan de slag gaan. Er komen steeds meer
contacten tot stand. Ook met mensen en
bedrijven buiten de school. Zo hebben we nu
ook een afspraak met de Kringkoop in Mijdrecht.
Leerlingen mogen in hun afvalstroom naar
hartenlust grasduinen. De oude apparaten die ze
vinden, mogen ze demonteren. Om te zien hoe
het werkt, maar ook voor onderdelen voor
nieuwe projecten. Upcycling is een mooi
streven. In de huidige Makerspace worden nu
van oude schoolcomputers, nieuwe computers
gemaakt. Hier is, alweer een Junior Company,
namelijk Cycle Site van de leerlingen Philippe,
Emanuel, Zenno en Terence mee bezig. Het is
mooi om te zien hoe alles samenkomt, zeker als
dat vanuit zoveel passie gebeurt.”

U treft hier onze advertentie aan met alle activiteiten die wij hebben
bedacht om de leerlingen uit groep 8 kennis te laten maken met
het VeenLanden College. Hoe vervelend is het
om een school te moeten kiezen, zonder dat je
er binnen bent geweest, de sfeer te hebben
geproefd, ontmoetingen te hebben gehad met
docenten en leerlingen van onze school.
Een deel van de leerlingen heeft deelgenomen
aan onze sportmiddag in november en zij
hebben zich misschien al een beetje een beeld
gevormd van het VeenLanden College. Een
ander deel mist ook die ervaring.
Wij hopen natuurlijk dat onze kennismakingsactiviteiten door kunnen gaan. De activiteiten
die online zijn geregeld voor de ouders zullen
niet al te veel problemen opleveren. Dat ligt
anders voor de bezoeken van de leerlingen uit
groep 8 aan onze school. Niets is met zekerheid
te zeggen, we zullen de situatie van dat

moment moeten beoordelen alvorens we
groen licht kunnen geven. Een uiteindelijke
beslissing zullen we nemen in nauw overleg
met de basisscholen. Wij streven ernaar en
hopen het van harte om het bezoek van de
leerlingen uit groep 8 mogelijk te maken
voordat de inschrijvingen in maart plaatsvinden. Mocht dit niet lukken dan zullen we er
alles aan doen om in ieder geval voor de
zomervakantie een activiteit voor onze toekomstige brugklassers te organiseren, zodat zij met
vertrouwen het nieuwe schooljaar in kunnen
gaan. In deze onzekere tijd waarin niets gaat
zoals je het van tevoren hebt bedacht, hopen
we dat de leerlingen van groep 8 van één ding
zeker zijn en dat is dat wij er alles aan zullen
doen om de overstap van de basisschool naar
onze school zo gemakkelijk mogelijk voor ze te
maken. Rest ons nog alle kinderen een mooie
afsluiting van hun basisschooltijd te wensen in
de hoop, maar ook het vertrouwen, dat we in
2021 elkaar kunnen begroeten onder betere
omstandigheden.
Henk Ligthart
rector VeenLanden College

Mét de leerling praten is
veel zinvoller dan over de
leerling praten
Op locatie Mijdrecht kunnen bovenbouwleerlingen al enige tijd hun eigen mentor kiezen.
Sinds begin van dit schooljaar is er nu ook in de
onderbouw gekozen voor een andere vorm van
begeleiding en coaching van leerlingen. Een
vorm waarbij de focus meer ligt op de ontwikkeling van bijvoorbeeld de werkhouding van
leerlingen en minder op hun cijfers alleen. Door
de coachgesprekken tussen mentor en leerling
komen leerlingen ook sneller in beeld die in
hun werk gehinderd worden.
Op scholen wordt vaak alleen óver leerlingen
gesproken en te weinig mét de leerlingen. Hier
is geen sprake meer van op het VeenLanden
College. Mariska en Joost begeleiden de
mentoren in hun nieuwe rol: hun rol van coach.
Zij zijn zeer enthousiast over dit systeem, dat
ook goed aansluit bij de nieuwe methode van
leerlingbespreking en zij vertellen er graag en
heel enthousiast over.
Mariska: “Wij zijn erg enthousiast over de
coachgesprekken. Je leert de leerlingen veel
beter kennen en voor hen wordt de drempel
veel lager om je in vertrouwen te nemen. Zo
hebben we naar aanleiding van de coachgesprekken kunnen vaststellen dat veel leerlingen
moeite hadden met het gebrek aan fysiek
onderwijs vorig schooljaar, ondanks dat ze het
zo op het oog heel goed deden. Ze hebben de
school echt gemist. De leerlingen die buiten de
norm zijn overgegaan vorig schooljaar in
verband met het vreemde schooljaar, hebben
we door dit systeem nu ook goed in beeld en
kunnen we goed begeleiden.”
Joost: “Parallel aan de invoering van de coachgesprekken loopt de invoering van de leerlingbespreking. Ook hierbij is het doel: wat heb je
nodig om het beste uit je zelf te kunnen halen
en hoe pakken we dat aan?
Mariska: “Wat betreft de leerlingbespreking
moet je niet meer denken aan een vergadering
tussen vakdocenten waar de leerlingen één
voor één voorbijkomen. In plaats hiervan geven
de vakdocenten in een digitale omgeving hun
feedback. Zowel de leerling als de mentor
hebben hier inzage in. De feedback varieert van
excellent en ga zo door tot let op of pas op! Ook
kan de vakdocent een korte zelfgeschreven
feedback geven. Bij Actie vullen de vakdocenten dan in wat de leerling zou kunnen doen
om nog beter te worden of vragen ze de leer-

ling wat zij denken te kunnen doen. De leerling
schrijft naar aanleiding van alle feedback een
Plan van Aanpak. Bij excellent en ga zo door
hoeft dat natuurlijk niet, maar ik adviseer het
wel te doen bij let op en pas op. Hoe eerder je
in beeld hebt waar de schoen wringt, hoe
beter.”
Joost: “Als de leerling zijn Plan van Aanpak
heeft geschreven komt er een driehoeksgesprek tussen mentor, leerling en ouder over het
Plan van Aanpak en worden eventuele
afspraken concreet ingevuld.
De coachgesprekken zijn drie keer per jaar, de
driehoeksgesprekken naar aanleiding van de
feedback, twee keer per jaar. De mentor speelt
dus een grote rol voor de leerling en voor de
ouder worden de gesprekken op school een
stuk inzichtelijker.”
Mariska: “Aan het begin van het schooljaar
begint de mentor met een coachgesprek met
elke leerling. Zo leren ze elkaar vast een beetje
kennen. In de brugklas doen we nu het hele
traject van drie coachgesprekken en twee driehoeksgesprekken. In klas 2, 3 en 4 doen we de
drie coachgesprekken en het driehoeksgesprek
als daar echt een aanleiding voor is. Ook wij
leren al doende bij tijdens zo’n traject. De reacties zijn tot nu toe heel positief. Het voordeel
van deze aanpak is dat mentoren ouders en
leerlingen snel goed leren kennen en een band
opbouwen. Gesprekken gaan snel de diepte in
en naar de kern. Dat maakt het mooi, alleen
voor de mentor is het behoorlijk intensief. Joost
en ik helpen de collega’s zoveel mogelijk om te
wennen aan deze nieuwe taak.”
*Binnen de structuur van het gepersonaliseerd
onderwijs in Vinkeveen werd al invulling gegeven
aan coaching van leerlingen en gesprekken tussen
coach, ouder en leerling.

VEENLANDEN COLLEGE MIJDRECHT

Zo boven, zo beneden…
Door Jeroen Fransen, docent van de Kunstklas
op het VeenLanden College en
beeldend kunstenaar
Het is al weer bijna kerstvakantie. De eerste
periode Kunstklas ligt bijna achter ons, De tijd

vliegt en in de Kunstklas al helemaal. Een goed
teken, want de veel gehoorde uitspraak: “Is het
nu alweer tijd?”, duidt op enthousiasme en
focus van de leerlingen. Het is mooi wanneer
leerlingen in hun eigen teken- en schilderbubbel terechtkomen, beter bekend als flow of
hyperfocus. Zo’n flow in de klas ervaar ik als
reizen met een ruimteschip door het universum
met de snelheid van het licht. Niet letterlijk
natuurlijk, maar metaforisch.
Maar waar begin je met nieuwsgierige en leergierige kinderen in de Kunstklas? Heel
eenvoudig, bij het begin! In den beginne is er
licht... in dit geval een wit stuk A3 papier. Vierkant was misschien beter geweest maar een
rechthoek mag de pret ook niet drukken. Een
rechthoek heeft iets landschappelijks als
liggend kader. Voor een portret zetten we het
kader rechtop. Zoals we dat met onze IPhones
doen, vaak zonder erbij na te denken. In die zin
zou je kunnen zeggen dat we bij deze werkstukken te maken hebben met een portret als
(innerlijk) landschap of vice versa.
En dan: kleurpotloden
De spelregels. Zachtjes en schetsmatig kleuren
met de zijkant. De tekening opzetten vanuit het
vlak en mengen. Omtreklijnen zoals we die zien
bij kleurplaten is iets om achter ons te laten.
Niet dat er iets mis is met een lijn, maar die
moet dan een rol hebben. Ja, we gaan hier
verder dan buiten de lijntjes te kleuren. Er zijn
helemaal geen lijntjes. Dat is in het begin even
lastig maar het went zo snel.
In deze tekeningen is er geen boven, geen
beneden, geen links of rechts. Bij ieder getekend element wordt het blad een kwart, half of
driekwartslag omgedraaid. Er is geen horizon of
perspectief, geen diepte. Uiteindelijk is het nog
de bedoeling deze tekeningen op kleine motortjes te bevestigen zodat ze gaan draaien. We

zijn ermee bezig in samenwerking met
Matthias, docent Techniek van het VeenLanden
College. Vakoverstijgend is voor kunst eerder
regel dan uitzondering en de samenwerking
geeft altijd extra inspiratie.
Het thema van de opdracht
Teken dat waar je inspiratie huist. Je hoofd, ja
dat kan. Alleen vergeet niet dat je ook nog een
lichaam hebt. O ja, want ik dans ook zo graag
en houd van rolschaatsen! Juist, precies; dat is
ook inspiratie. Verbeeld wat je inspireert, teken
wat voor jou te maken heeft met kunst vanuit je
eigen perspectief. Soms is dat een woord, voorwerp, dier of soms iets zoals kleur, vorm, een lijn
als lijn. Met andere woorden: iets met een voorstelling of iets zonder voorstelling. Een aspect
van de vormgeving. Tja vaak worden die twee
begrippen door elkaar gehaald door leerlingen.
In de kunstklas lijkt het mee te vallen. En ja, dit
keer mochten er ook woorden gebruikt worden.
Op de Rietveld Academie hebben ze er een
aparte afdeling voor: Kunst en Taal. Dus ja, dat
moet kunnen.
Alweer sta ik helemaal versteld van het resultaat. Kleurrijke uitnodigingen voor een gesprek
met de jonge kunstenaars. Want tekenen is
geen monoloog. Het is een dialoog, een
gesprek met jezelf en op de tweede plaats een
uitnodiging voor mij om vragen te stellen. In
gesprek te gaan met de leerling en zijn of haar
werk. Het grappige is dat ik me dan helemaal
geen docent voel maar eerder een soort van
loods, die het schip, de leerling, door het vrije
water laat bewegen. Om de zandbanken heen.
Zo boven , zo beneden
Als ik naar beelden kijk die met aandacht, focus
en flow zijn gemaakt, openbaart het doorgaans
meer dan een leuk aardig plaatje. Het openbaart iets, de universele mens. Ik zie iets dat
mijn snaren raakt, mij in beroering brengt en
tot mij spreekt. Doordat je via een omweg iets
van je diepste zelf herkent. We zijn allemaal

jong geweest. En hoe mooi, de uitnodiging, om
jong te blijven van geest, flexibel en met geestelijke ruimte en creativiteit te leven.
De performance kunstenares Marina Abramovtich zegt: ‘The deeper you go inside the more
universal comes out.’
En dat is precies waar het mij ook om gaat.
Kunst, beelden kunnen onze snaren raken,
waardoor we zien dat we als mensen meer met
elkaar gemeen hebben dan dat we van elkaar
verschillen. Het zijn de nuances die ons uniek
maken. En het universele is het herkenbare dat
in jou en in mij huist.
En als ik dan zo in de klas sta, en het werk onder
mijn ogen tot voltooiing zie komen ben ik
dankbaar. Alsof een kiemplantje uitgroeit tot
een bloem. Lesgeven... het is net meditatie...
bidden met open ogen. Het klopt en ik heb het
zoals altijd niet van te voren kunnen bedenken.
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Naar welke brugklas ga jij?
IK DROOM
VAN EEN EIGEN
RESTAURANT
Isabella, 2e- jaars
Hotelschool

WAT IS JOUW
DROOM?
Meld je vanaf 7 januari aan
voor ons online Open huis
en ontdek wat bij jou past.

ONLINE
OPEN HUIS
1 t/m 5 FEB
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GYMNASIUM ATHENEUM HAVO VMBO-T

NEDERLANDSTALIG | TWEETALIG

Tweetalig onderwijs:
hoe ziet dat eruit?
Bilingual education:
Engels en Nederlands op hoog niveau
Op het Hermann Wesselink College kun je al
heel lang tweetalig vwo doen. In 2014 startte
het tweetalig vmbo-t en sinds 2018 is er ook
een tweetalige havo. Maar wat houdt tweetalig
onderwijs (tto) nu eigenlijk in?
Vanaf de eerste schooldag word je bij sommige
vakken ondergedompeld in het Engels (‘immersion’ noemen we dat). Tijdens de lessen en
andere activiteiten spreekt de docent Engels,
maar ook voor de leerlingen is Engels dan de
voertaal. Natuurlijk wordt er in het begin reke-

ning mee gehouden dat dit voor veel leerlingen
nieuw en moeilijk is, maar je zult merken dat je
het supersnel onder de knie krijgt. Je bereikt
gemakkelijker een hoog niveau in het Engels
dan in de Nederlandstalige afdelingen, omdat
je veel meer input krijgt en zelf ook meer Engels
spreekt en schrijft. In het tweetalig vmbo-t
krijgen leerlingen in de onderbouw de helft van
de vakken in het Engels. Op het tweetalig vwo
en havo wordt meer dan twee derde van de
vakken in het Engels gegeven. De overige
lessen zijn in het Nederlands, want het is
natuurlijk belangrijk om ook die taal verder te
ontwikkelen. Voor leerlingen met een internationale achtergrond betekent dit dat zij bereid
moeten zijn om flink in hun beheersing van het
Nederlands te investeren.
Wereldburgerschap
We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen
inzicht krijgen in hoe de democratische rechtsstaat werkt. Je leert alles wat je nodig hebt om
daar later als volwassene op een goede manier
in te kunnen meedraaien en leert ook zien wat
daarvan de waarde is. Voor alle drie de tweetalige opleidingen geldt dat er binnen de vakken
veel aandacht is voor zaken die spelen in de

GYMNASIUM ATHENEUM HAVO VMBO-T
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Challenge
yourself!

Wil je (nog) beter worden in de Engelse taal?
Wil je je met oog voor anderen en vanuit een
internationaal perspectief in de wereld begeven?
Durf je uitdagingen creatief, onderzoekend,
ondernemend en in samenwerking aan te gaan?
Dan zijn de tweetalige opleidingen op het HWC
echt iets voor jou!
Voor meer informatie en inschrijving voor
de voorlichtingsavonden en de tweetalige
lessen ga naar www. hethwc.nl.

TTO
Tweetalig onderwijs
VMBO-T
HAVO
ATHENEUM
GYMNASIUM

LESJESMIDDAGEN

Live

VOOR GROEP 8 LEERLINGEN
WOENSDAG 17 FEBRUARI
tweetalige lessen
14.00-15.30 uur
Gymnasiumlesjes Latijn en Grieks
15.30-16.30 uur
(inschrijven via website)

VOORLICHTINGSAVONDEN

Digitaal

MAANDAG 15 FEBRUARI
Tvwo/gymnasium live stream 19.00 uur
DINSDAG 16 FEBRUARI
Thavo en Tvmbo-t live stream 19.00 uur
Startbaan 3
1185 XP Amstelveen
info@hethwc.nl
020 6459751
www.hethwc.nl

(inschrijven via website)

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

RONDLEIDINGEN

OPEN HUIS

Live

VOOR GROEP 8 LEERLINGEN
25 T/M 29 JANUARI
iedere dag van 15.30 tot 18.00 uur
woensdag vanaf 14.00 uur

EN

(inschrijven voor tijdslot via website)

OPEN HUIS

Digitaal

ZATERDAG 30 JANUARI 9.30-13.00 uur
10.00, 11.00 en 12.00 uur live stream presentatie
DONDERDAG 11 FEBRUARI 19.00-21.30 uur
19.30 en 20.30 uur: live stream presentatie
gelegenheid tot het stellen van vragen via chatkanalen
virtuele rondleiding door nieuwe gebouw
(toegang via links op de website)

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

Live
Digitaal
LESJESMIDDAGEN

Live

VOOR GROEP 8 LEERLINGEN
WOENSDAG 3 FEBRUARI
reguliere lessen
WOENSDAG 17 FEBRUARI
tweetalige en reguliere lessen
14.00-15.30 uur
Gymnasiumlesjes Latijn en Grieks
15.30-16.30 uur
(inschrijven via website)

VOORLICHTINGSAVONDEN
Startbaan 3
1185 XP Amstelveen
info@hethwc.nl
020 6459751
www.hethwc.nl

Digitaal

MAANDAG 15 FEBRUARI
Tvwo/gymnasium live stream 19.00 uur
DINSDAG 16 FEBRUARI
Thavo en Tvmbo-t live stream 19.00 uur
(inschrijven via website)

wereld om ons heen. Je kunt daarbij denken
aan verkiezingen, wereldwijde vraagstukken op
het gebied van klimaatverandering, technologische ontwikkelingen, migratie en internationale
samenwerking, maar ook aan natuurverschijnselen en koninklijke huwelijken. Bij buitenlesactiviteiten zoals excursies en reizen, zoomen we
ook in op de specifieke cultuur van de landen
waar we naartoe gaan.
Persoonlijke ontwikkeling
Tweetalig onderwijs draagt ook bij aan je
ontwikkeling als persoon. Je wordt er zelfverzekerder en zelfstandiger van. Het is best spannend om op school opeens een vreemde taal te
spreken, maar samen met je klasgenoten krijg
je het voor elkaar. Er zijn ook internationale
uitwisselingen, waarbij je gaat logeren bij een
leeftijdsgenoot op een school in het buitenland
en je diezelfde leerling ook hier in Nederland
bij je thuis ontvangt. Dat is intensief en vraagt
veel van je zelfstandigheid en aanpassingsvermogen, maar daardoor groei je er ook van! Dit
schooljaar kunnen deze uitwisselingen helaas
alleen online plaatsvinden, maar we hopen

allemaal dat we onze bevriende scholen in het
buitenland volgend schooljaar weer echt
kunnen bezoeken.
Intake
Op de tto-afdelingen werken we met een
intake voor de leerlingen die zich hebben
aangemeld. Tijdens deze intake kijken we in de
eerste plaats naar je motivatie. Je voert een
gesprekje met een docent in het Engels en in
het Nederlands. Daarnaast krijg je een Engelse
test op groep 8-niveau en moet je in het
Nederlands een motivatiebrief schrijven.
Tijdens deze intake willen we vooral zien of jij
zelf gemotiveerd bent voor tweetalig onderwijs
en ook in staat bent om dit actief op te pakken
Interesse?
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag
meer weten over het HWC en de tweetalige
opleidingen? Ga dan naar onze website
www.hermannwesselinkcollege.nl.
Daar vind je nog veel meer informatie over
onze school en over voorlichtingsactiviteiten
voor nieuwe leerlingen.

WELL ANTCOLLEGE WESTPL AS MAVO A ALSMEER

Westplas Mavo, een kleine
school met grote kansen
en keuzemogelijkheden
Wellantcollege Westplas Mavo is een begrip in
de omgeving. Ondanks dat we onder de grote
noemer Wellantcollege vallen, zijn wij nog
steeds die kleine, gezellige, vertrouwde school.
Binnen het reguliere mavo-onderwijs dat wij
aanbieden, valt er veel te kiezen en zijn er
voldoende mogelijkheden om je te profileren.
Projectklas
Eén van de themaklassen waar we trots op zijn,
is de projectklas. Elke periode hoort bij een
beroep en werk je aan grotere opdrachten die
passen bij dat beroep. Op een creatieve manier
kruip je in de huid van iemand met dit beroep.
Zo ben je 8 weken een kunstenaar, een historicus, ontwerper, journalist of wetenschapper.
Ook ga je in de twee jaar projectklas aan het
werk als docent, bioloog en in een tak van de
horeca. Dit helpt je misschien ook wel met je
beroepskeuze later.
Businessklas
De andere themaklas, die onze school succesvol
maakt is de businessklas. Met je docent bereid
je allerlei activiteiten voor, waaronder een
(online) veiling voor het goede doel. Hierbij leer
je hoe je reclame maakt en waar je allemaal
rekening mee moet houden bij het voorbereiden van evenementen. Dit alles vormt de
basis voor het opzetten van je eigen bedrijf in
de bovenbouw.
Keuzwerktijd
Naast de reguliere lessen staat er ook keuzewerktijd op je rooster. Tijdens deze momenten

PRAKTIJKSCHOOL UITHOORN

Praktijkschool Uithoorn zet
virtueel de deuren open
“Ook in deze bijzondere tijden willen wij onze
toekomstige leerlingen een blik gunnen in onze
school,” legt directeur Mw. drs. S.M.I. Halkers uit.
“Natuurlijk ontvangen wij het liefst die nieuwe
leerlingen en hun ouders en begeleiders met
open armen. We laten ze tijdens de open dag
het liefste zien waar wij voor staan als Praktijkschool Uithoorn, maar dit is een mooi
alternatief.”
Helaas zorgen de Corona-maatregelen ervoor
dat de op 20 januari geplande open dag niet
door kan gaan. Fysiek iedereen in de school
ontvangen, rondleiden en ook deel laten
nemen aan korte activiteiten, is helaas onmogelijk. Wel zal er via de website in de maand
januari een virtuele tour te volgen zijn. Achter
de schermen wordt daar op dit moment hard
aan gewerkt. We zijn van mening dat je zo toch
een heel goede indruk kunt krijgen hoe de
school er van binnen uit ziet en hoe de leer-

lingen en leerkrachten het vinden om samen
onze schoolcultuur vorm te geven.
Je kunt dus een virtuele wandeling maken door
het gebouw én je kunt luisteren en kijken naar
leerlingen en leerkrachten die vertellen over de
school en hun vak. Op deze manier krijg je toch
een goed beeld van de school.
Directeur Halkers vertelt verder: “Wat wel
hetzelfde blijft, is de wijze waarop de aanmeldingen op onze school verlopen. Heeft uw zoon
of dochter een praktijkschool advies, dan neemt
u contact op met de school door even te bellen.
De collega’s van ons zorgteam maken dan een
afspraak met u voor een uitgebreid aanmeldingsgesprek. Hiervoor hoeft u niet te wachten
tot een specifieke datum, dat kan vanaf heden.”
Houdt dus de website in de gaten voor de
publicatie van de virtuele rondleiding door
Praktijkschool Uithoorn.
www.praktijkschooluithoorn.nl

mag je zelf bepalen aan welke studiewijzer
(weektaak) je gaat werken. Hierbij wordt je
ondersteund door een coach en krijg je hulp bij
het plannen. Op deze manier heb jij dus zelf de
regie over de verdeling van je studielast per
vak, niet iedereen hoeft tenslotte even lang aan
bijv. Engels te werken en jij kunt daardoor extra
tijd stoppen in het vak waar je wat meer moeite
mee hebt.
Havo-kans-traject
Om je te stimuleren het beste uit jezelf te halen,
bieden ook het havo-kans-traject. Wil je graag
doorstromen naar de havo, dan kun je je in klas
2 hiervoor aanmelden. Na de kerstvakantie volg
je dan een traject waarin je vier vakken op havo
niveau krijgt. Hiermee kun je ontdekken of dit
niveau bij je past. Aan het eind van leerjaar 2
kun je dan doorstromen naar havo-3 op het
Amstelveen College of het Hermann Wesselink
College in Amstelveen. Onze leerlingen hebben
daar sowieso een plek. Zo zijn wij echt een
kleine school met grote kansen.
Rondleidingen en lesjesmiddagen
Door de Corona maatregelen kunnen we geen
open dag organiseren, we willen natuurlijk wel
onze school aan jou laten zien. Via onze website
kun je je aanmelden voor een persoonlijke
rondleiding. Wil je ervaren hoe het is om in de
les te zitten? Kom dan naar onze lesjesmiddag
op woensdag 17 februari.
Je kunt je hiervoor opgeven via onze website:
wellantwestplasmavo.nl
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Kerstman deelde lichtjesbokaal
uit aan prijswinnaars Lichtjesfeest
Uithoorn - Het Uithoornse Dorpscentrum en
de Vinckebuurt stonden in de decembermaand
in het teken van het Lichtjesfeest! Buurtbeheer
Uithoorn Centrum is van mening dat feestverlichting mensen vrolijker maakt. Daarom
hebben Brenda, Rianne, Caressa en Sylvia, 4
leden van de activiteiten commissie, het initiatief genomen om het Lichtjesfeest te organiseren en bewoners op te roepen om hun huis,
tuin en/of balkon feestelijk te verlichten. Veel
bewoners en ondernemers hebben hier gehoor
aan gegeven. De kans om de wisselbeker in de
wacht te slepen was een extra stimulans voor
bewoners om groots uit te pakken. Familie Van
der Hoort, wonende aan de Thamerweg 43
heeft als eerste de wisselbeker van het Lichtjesfeest gewonnen. Zij hebben niet alleen hun
huis, de tuin en het bijgebouw verlicht, maar
ook een groot deel van de weg zelf versierd
met 6 verlichte kerstboompjes, 2 rendieren en
een kerststalletje waar zelfs kerstmuziek klinkt.
Zij zijn overigens niet de enige bewoners aan
de Thamerweg die meededen met het Lichtjesfeest; vele andere bewoners hadden súper hun
best gedaan om voor de wisselbeker in
aanmerking te komen!
Extra straatprijs
Een aantal bewoners had niet alleen hun eigen
huis of appartement verlicht, maar samen met
buren uit de straat de handen ineengeslagen
om er gezámenlijk iets moois van te maken.
Neem maar eens een kijkje in de Koningin Julianalaan, bij het nieuwe appartementengebouw
De Regentes & Stadhouder aan de Wilhelminakade en de Burgemeester Brautigamlaan.
Omdat de organisatie zo enthousiast was over
dit gezamenlijke initiatief, hebben ze besloten
ook een wisselbeker in het leven te roepen
voor de Straatprijs en deze is uitgereikt in de
Vinckebuurt!
Kerstman en Kerstelfje steken mensen een hart
onder de riem

Het uitreiken van de wisselbekers kon aan
niemands aandacht in het Dorpscentrum
ontsnappen, want onze enige echte kerstman
en kerstelfje uit de stal van Ferdinand Beuse’s
X-mas Company reikten de prijzen uit. Maar dat
was niet het enige dat zij deden. Zij bezochten
de 23e ook een groot aantal bewoners die door
hen werden toegezongen met vrolijke kerstliedjes. Bij het ene huis werden nieuwe bewoners welkom geheten, bij het andere huis werd
een bewoner die te kampen heeft met
ondraaglijke pijnen een hart onder de riem
gestoken. Weer een ander bewoner werd
geprezen en toegezongen vanwege haar inzet
voor het Dorpscentrum en ook de oudste
bewoner van het centrum: de 93-jarige Joop
Buskermolen, die al vele járen in het dorpscentrum woont en er mooie verhalen over kan
vertellen, werd persoonlijk toegesproken door
de kerstman. Het zingende Kerstelfje en de
Kerstman bezochten ook een aantal ondernemers, waaronder Café Bonaire, tijdelijk omgebouwd tot geschenkenwinkel, restaurant het
Spoorhuis, waar hard werd gewerkt aan thuismenu’s en de Phonehouse, die mensen nog wel
hulp op afstand biedt. Al met al kan Buurtbeheer terugkijken op een geslaagd eerste Lichtjesfeest en verheugen zij zich net als vele
anderen weer op het licht van de zon!

ADVERTORIAL

OP IEDER POTJE ……..
‘Voor iedereen een
match bij Relatiebasis’
stelt Edina van Breemen.
REGIO - ‘Op ieder potje
past een dekseltje’ is het
motto van Edina van
Breemen. Met deze overtuiging is zij in 2007 haar
relatiebemiddelingsbureau
Relatiebasis begonnen.
In de afgelopen jaren heeft
ze aan de wieg gestaan van
vele ontluikende relaties.
Voor iedereen is een match
te vinden ongeacht opleiding, leeftijd of achtergrond.
Wat is kenmerkend voor
de mensen die zich bij
Relatiebasis inschrijven?
“De één wil graag samenwonen, de ander zoekt een
maatje om de eenzaamheid
van de weekenden te
verlichten. Wat wel voor
iedereen geldt is dat ze op
zoek zijn naar warmte, een
luisterend oor en iemand
om samen leuke dingen
mee te doen. Kortom een
aanvulling op het leven”,
aldus Van Breemen.
Waarom kiezen
partnerzoekenden
voor Relatiebasis?

Edina van Breemen
“Bij Relatiebasis ligt de
nadruk op persoonlijke
bemiddeling. Het begint
bij een vertrouwelijk
gesprek, waarbij we
elkaar leren kennen en
bespreken wie ze hopen
te ontmoeten. Dit gesprek
vindt plaats bij de mensen
thuis”, zegt Van Breemen.
De woonomgeving draagt
namelijk bij aan een zo
compleet mogelijk beeld
van ze. Vervolgens ga
ik voor ze op zoek naar
iemand die bij ze past.
Ik bouw een persoonlijke
band met mijn cliënten
op. Betrouwbaarheid en
persoonlijk contact

staan voor mij hoog in
het vaandel. Ik streef
naar een respectvolle
en positieve omgang
met mijn cliënten.”
Wie nieuwsgierig is
geworden kan vrijblijvend
kennismaken met
Relatiebasis door
contact op te nemen
met Edina van Breemen
op 0299-714009
of via email
info@relatiebasis.nl.
Meer informatie
www.relatiebasis.nl

