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Boni neemt afscheid van
bedrijfsleider Jan de Jong

Wat bezielt de gemeente om
tegen de wind in te roeien:
afval scheiden is allang
achterhaald!

Wat is IVI? Elisabetta
verheldert en doet mee!

REGIO MEDIA GROEP

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

• 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

Wij zijn met SPOED
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 Mijdrecht

Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl

SCAN DE
QR-CODE
EN MELD
JE AAN!

Het Bellopad totaal afgesloten door opslagplaats midden op het pad

Waarom doet wethouder niets aan
onwettige afsluiting Bellopad?
Vinkeveen – Het Bellopad, echte wandellaars weten dan direct wat je
bedoelt. Een prachtig wandelpad dat loopt langs het oude spoor. De
route is Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Baambrugge en Abcoude. De route
totaal is 19 kilometer en normaal (niet in de coronatijd) had je een aantal
pleisterplaatsen/restaurants, die nu gesloten zijn.
Over een stukje van dit Bellopad was
afgelopen woensdagavond, tijdens
een commissiebijeenkomst van de
Rondeveense raad een aardige
discussie. VVD-raadslid Rob Evers,
begon erover. Hij vroeg VVDwethouder Alberta Schuurs, waarom
nog steeds een deel van dit Bellopad

bij het oude station in Vinkeveen was
geblokkeerd doordat aannemingsbedrijf Vobi er ‘onrechtmatig’ een
opslagplaats heeft gecreëerd en niet
even, nee dit is al ruim anderhalf jaar
zo: Evers: wandelaars, fietsers, maar
ook omwonenden klagen al zeker
een jaar steen en been en ze worden

door de gemeente zoals dat heet van
het kastje naar de muur gestuurd. In
oktober heb ik uiteindelijk hier schriftelijke vragen over gesteld. Op 7
oktober schreef de wethouder, dat
het openbare weg was en dat de
Vobi het onverwijld moest verwijderen. Het was zelfs onrechtmatig.
De gemeente was in overleg om dit
snel op te lossen. Tot op heden is er
echter nog niets gebeurd”, aldus
Evers
Vervolg elders in deze krant.

Lijnbus bekogeld door vandalen
Regio – Vorige week dinsdagavond is
de lijnbus 130 (Breukelen - Uithoorn)
bekogeld met stenen. De inzittenden

Foto VTF

kwamen met de schrik vrij. De
buschauffeur is onderzocht door
ambulancepersoneel, maar kon ook

huiswaarts keren. Het incident vond
plaats op de busbaan tussen de
Amstelhoek en Uithoorn en was
duidelijk van tevoren gepland. Op de
busbaan lag namelijk een prullenbak
( die komt er niet vanzelf ), waardoor
de chauffeur moest afremmen en
uitwijken. Tijdens deze uitwijkmanoeuvre werd direct de bus bekogeld
met stoeptegels. Diverse tegels
kwamen tegen de vooruit van de bus
waardoor het raam aan diggelen ging
en de glasscherven in de rondte
vlogen. Gelukkig konden de chauffeur en de inzittende de glasscherven
ontwijken en werd erger voorkomen.
Nu kwamen allen met de schrik vrij.
Er werden in totaal vijf ruiten werden
compleet vernield. De busmaatschappij heeft direct aangifte gedaan.
Helaas zijn er nog geen verdachten
aangehouden. Wel zijn de camerabeelden uit de bus veiliggesteld

MAAK KENNIS MET WELLANT MBO
ONLINE VOORLICHTING 25 T/M 29 JANUARI 2021

wellant.nl/mbo/maakkennis

Heel even was het sneeuwpret
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Heel even was het
winter in De Ronde Venen met echte
sneeuw. Helaas geen bergen, zelfs geen
centimeters, maar er was sneeuw! Buiten
gaf het dan een ander beeld van de
natuur en de woonwijk. Vooral kinderen
vonden het prachtig... snel de slee uit

Foto Roos Uithol

de garage of schuur en gaan. Geen
slee? Een kleine sneeuwpop lukte nog
net. Helaas was het de volgende ochtend
hier in de regio snel verdwenen. Maar
toch heel eventjes plezier... en wie weet,
de winter is nog niet voorbij. Voor meer
foto’s zie elders in deze krant.
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Open dag Slimness online!
VERSCHIJNT WOENSDAG
DE RONDE VENEN, MIJDRECHT,
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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

Online onderwijs OBS
Willespoort succesvol
Wilnis - Net als alle andere scholen in
Nederland, moest OBS Willespoort bij
de tweede lockdown razendsnel
schakelen. “Na de eerste lockdown,
hebben wij als team uitvoerig geëvalueerd. Conclusie was dat bij een
eventuele volgende lockdown de rol
van de leerkracht veel groter moest
worden.” aldus Kim Spraakman,
directeur OBS Willespoort. “We
hebben nu de klaslokalen als het
ware verhuisd naar de huiskamers
van de kinderen. De leerkrachten van
groep 4 t/m 8 geven online live les en
kinderen kunnen van achter hun
scherm het reguliere schoolprogramma volgen.
Het grote voordeel is dat de kinderen
instructies live van de eigen leerkrachten krijgen en gelijk feedback
terugkrijgen op hun schoolwerk. Ze
houden ook het klassikale gevoel
omdat ze tijdens de lessen hun klasgenootjes in beeld zien.

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

Sluit aan bij de
Ontmoetingsgroepen
Uithoorn - Ondanks het coronavirus
kunnen de deelnemers terecht bij de
Ontmoetingsgroepen in de Bilderdijkhof. Dit kan door het treffen van de
nodige maatregelen. Hier komen
ouderen die last hebben van geheugenverlies en behoefte hebben aan
structuur in een gezellige professionele
setting. Wij hebben een programma
met verschillende activiteiten; elke dag
starten wij met een kopje koffie of thee.
Gezamenlijk wordt de krant gelezen,
bewogen en gewandeld. ’s Middag na
de lunch wordt er vaak nog een geheugenactiviteit of juist iets creatiefs
gedaan. Kortom voor ieder wat wils! De
groepen zijn open op elke ma-, dins-,
woe- en vrijdag. Lijkt het u ook leuk om
hierbij aan te sluiten? Voor info: Caroline Vrijbergen, 0297-533540, of mail
naar c.vrijbergen@participe.nu

Spanningboog
Voor de kleutergroepen gaat het
anders in verband met de spanningsboog van de jongste kinderen. Weke-

lijks krijgen zij een thuiswerkpakket
van de leerkracht die het thuis
brengt. Ook staan er dagelijks filmpjes per jaargroep online met reken-,
taal- en knutselactiviteiten en is er
twee keer per week een online
lesmoment met de eigen leerkracht
in kleinere groepjes.
De kinderen van groep 3 hebben
dagelijks 45 minuten live les van de
eigen leerkracht in kleinere groepjes.
Daarnaast hebben zij ook een thuiswerkpakket en zijn de leerkrachten
bereikbaar voor vragen.
De gymdocenten van alle scholen in
Wilnis hebben gezamenlijk een
fantastisch wintercircuit opgezet met
activiteiten die de kinderen thuis
kunnen doen om in beweging te
blijven. Onze manier van onlineonderwijs blijkt nu erg goed te werken.
Voor de kinderen, leerkrachten, maar
ook voor ouders, die we zoveel
mogelijk proberen te ontlasten met
deze aanpak. Het spreekt voor zich
dat wij het liefst de kinderen weer op
school zien, maar we zijn ontzettend
trots op hoe wij het onlineonderwijs
hebben neer kunnen zetten”.

Moderne, groene opleidingen
bij Wellant mbo Aalsmeer
Aalsmeer - Ben jij op zoek naar een
moderne, groene mbo-opleiding?
Wellant mbo Aalsmeer is al meer
dan 100 jaar dé groene school in
Aalsmeer en omstreken. De school
ligt op een overzichtelijke locatie
aan de Linnaeuslaan: vlak bij het
groene hart en de veiling. Wellant
heeft veel connecties met het
bedrijfsleven en persoonlijke
aandacht voor de studenten.
Kortom: voor een opleiding met
toekomst ben je bij Wellant aan het
juiste adres! Wellant mbo Aalsmeer
biedt diverse opleidingen in het
groen, teelt en handel, bloemen en
dieren.
Klimaat, stad en groen
Ben je geïnteresseerd in de klimaatverandering, de meerwaarde van de
groene leefomgeving in de stad, de
inrichting en het onderhoud van
groene ruimte in relatie tot waterkwaliteit en waterhuishouding? Dan
is de opleiding Leefbare Stad &
Klimaat echt iets voor jou! Mensen
hebben behoefte aan groen om zich
heen. Maar steden staan ook vol met
gebouwen en wegen. Het is vaak
lastig om de natuur de ruimte te
geven. Daar ligt de uitdaging waar
groenvoorzieners, hoveniers en
tuinontwerpers zich mee bezig
houden. Als groenspecialist zoek je
steeds naar groene oplossingen
voor een stedelijke omgeving.

Handel en teelt
Nederland is leidend als het gaat om
de groene handel. Continu is men op
zoek naar nieuwe markten en nieuwe
producten. Volop kansen dus voor
commerciële denkers en doeners, je
leert het allemaal in de opleiding
International Green Production &
Business. De Nederlandse tuinbouw
zit vol met moderne en duurzame
technieken, in de opleiding Green Tec
leer je alles over techniek en automatiseren en help je om te zorgen voor
genoeg eten in de wereld.

Mijdrecht - Op de online open dag
kun je informeren welk traject: individueel, samen of in groepsverband
het beste bij jou past. Begeleiding op
afstand kan zeker een goed duwtje in
de richting zijn naar een gezondere
leefstijl en jou zo ook aan het
bewegen brengen. We weten niet
hoelang de lockdown nog gaat
duren, dus waarom niet nu actie en
online van start gaan! Een gezond
gewicht is namelijk één van de
belangrijkste stappen die je kunt
nemen om je kans op psychische
klachten, kanker, diabetes, een hoog
cholesterol, hoge bloeddruk en harten vaatziekten te verkleinen. De
open dag die zaterdag 23 januari
tussen 09:00 en 14:00 gepland staat
gaat dus gewoon door, maar dan
online via Zoom. Zoom is een
programma waarmee je een op een
of met meerdere via internet kunt
videobellen met PC, laptop, tablet of
smartphone. Wil je Zoom met je
tablet of telefoon gebruiken dan kun
je de Zoom app downloaden. Ga 23
januari tussen 09:00 en 14:00 naar
www.zoom.us vul het meeting ID:
620 308 4943 in en je komt in de
virtuele wachtkamer van Slimness.

Even wachten totdat je wordt toegevoegd en we kunnen elkaar online
spreken en zien! 27 en 28 januari
gaan de groepen online van start. Op
de woensdag is nog een plekje en op
de donderdag nog drie plekjes. Meer
informatie over tarieven, afvallen in
groepsverband of opgeven kan via
de website www.slimness.nl

BRIEF AAN BURGEMEESTER
Lieve Burgermeester
van De Ronde Venen
Wilnis - Ik ben Hessel Hulsman en
12 jaar. Ik woon in Wilnis waar u
een beetje de baas over mag zijn.
Daarom schrijf ik u een briefje, ik
maak mij zorgen over het milieu.
En vooral over de diertjes die in het
wild leven. De mensen maken veel
troep, heel erg veel troep. Overal
ligt blikjes glazen flesjes, of mondkapjes. Daar word ik heel verdrietig
van. Nu moet ik van mijn vader en
moeder ons hondje Tommy uitlaten. Dan neem een zak mee en ook een
knijper, trek ook handschoenen aan en ga een uur wandelen. En ik
probeer dan de troep van een ander op te ruimen. Dit maak mij heel
gelukkig en blij omdat we zuinig moeten zijn op onze mooie dorp. Maar
Burgermeester als ik de volgende dag weer hetzelfde rondje gaat lopen
dan ligt er weer nieuwe zooi. Nu ben ik een weekend bezig geweest zelfs
toen het regende en ook ging sneeuwen. Ik heb het vuil even op voor u
opgespaard, zo dat u kan zien hoe heftig dit is, dus ook hier een foto van
al het vuil, wat in drie dagen is verzamelt. Dit zijn in totaal 10 zakken.
Maakt dit u ook niet verdrietig? Kunt u er misschien wat aan doen? Kunt u
ervoor zorgen dat de mensen na gaan denken? U houdt vast ook van
Wilnis en de andere dorpen waar u een beetje de baas over mag zijn U
houdt vast ook van de natuur en de dieren en van een schone dorp. Als
mensen deze brief zullen lezen, gaan ze toch misschien na denken, en
dan gooien ze misschien geen blikjes flesjes of mondkapjes op de grond,
maar keurig in een afvalbak. Ik hoop dat ik met deze actie de mensen laat
zien dat het ook anders kan. Lieve burgermeester hoopt u dit ook?
Vriendelijke groet Hessel Hulsman (12 jaar) uit Wilnis

Creatief en bloemen
Ben je creatief, heb je gevoel voor
styling en werk je graag met je
handen, dan is de opleiding Bloem,
Groen & Styling vast wat voor jou. Je
gaat aan de slag met bloemschikken
en bloembinden en er is ook
aandacht voor de zakelijke kant.
Dieren
Voor studenten die het leuk vinden
om met dieren te werken, is er de
opleiding Dierverzorging/Dier &
Management of Paraveterinair.
Ben jij op zoek naar een opleiding
met toekomst? Schrijf je in via de
website wellantmbo.nl voor de
online kennismakingsweek. Van 25
tot en met 29 januari volg je Q&A’s,
Talkshows of kun je Online Proefstuderen om meer te weten te komen
over de groene opleidingen.
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blokkeren. Maar het heeft onze
aandacht”, aldus de wethouder
Stam was tevreden, maar raadslid
Yvonne van den Heerik van Ronde
Venen Belang (jurist) was het zeker
niet eens met de beantwoording van
de wethouder: “Ik was blij dat Stam
deze vraag heeft gesteld en ik vind
dat het antwoord van de wethouder
niet helemaal correct is. Als een weg
openbaar is, dan moet hij altijd openbaar zijn! Ook al is hij van een ander.
Er zijn heel veel openbare wegen
waarvan de berm in eigendom is van
een privé persoon/bedrijf. Die
moeten er echter voor zorgen dat die
weg/berm altijd openbaar blijft en
dat is hier net zo”, aldus Van den
Heerik

Rob Evers VVD: pad al ruim jaar geblokkeerd

Waarom doet wethouder niets aan
onwettige afsluiting Bellopad?
Vervolg van de voorpagina
Wethouder Schuurs verschool zich
helaas weer achter de corona: “Er is
overleg met de eigenaar geweest en
er zou een gesprek komen. Helaas is
dat gesprek door de corona niet
doorgegaan. Maar je kan er gewoon
omheen lopen en vanuit het
oogpunt van veiligheid gaat dat
prima. Maar we zijn nog wel in
overleg”. Evers was niet echt blij met
dit antwoord: “Volgens mij kan dit
heel snel opgelost worden door die

Bellopad niet te betreden

opslag gewoon weg te halen”.
De wethouder bleef bij: “We blijven
in overleg hierover”. Evers liet het
hierbij, maar Wim Stam (CU/SGP)
niet: “Ik vind het antwoord van de
wethouder wel heel erg bijzonder.
De heer Evers zegt: ‘het had al een
jaar geleden opgeruimd moeten zijn.
Het pad is openbaar terrein, het is
dus niet van de aannemer zoals ik
begrijp en dan zegt de wethouder: ‘ja
we zijn in overleg, weten nog niet
wanneer het opgelost is enz. enz.
Als dat de manier is waarop in onze

Wethouder Alberta Schuurs: ‘We zijn
er mee bezig’

gemeente met openbaar terrein
wordt omgegaan. Dat een particulier,
een ondernemer of wie dan ook,
gewoon zijn rommel op straat kan
gooien en dit zo een jaar of langer
kan laten liggen, dan denk ik dat we
toch niet erg goed bezig zijn.
Ik ben toch wel een beetje benieuwd
naar de motivatie van de wethouder
om dit toe te laten en zo coulant te
zijn. Is ze dat ook bij iedere andere
ondernemer of inwoner die denkt ik
heb opslagruimte nodig, laat ik de
straat maar eens vullen?”, aldus Wim
Stam
Moet wel weer open
De wethouder ging er nu iets uitgebreider op in: “Het ligt wat minder
eenduidig dan nu schetst. Het pad is
eigendom van de ondernemer,
alleen omdat het al zolang in openbaar gebruik is wordt het aangemerkt als een pad dat openbaar
toegankelijk moet zijn. Maar het is
eigendom van deze aannemer.
Vandaar dat we er vorig jaar even
mee zaten Hoe pak je dat aan. Maar
het moet wel weer opengesteld
worden. Dus de situatie is wat
gecompliceerder dan dat iemand
een openbare weg die van ons is zou

Lichte daling criminaliteit in De Ronde Venen
De Ronde Venen - De criminaliteit in
De Ronde Venen is vorig jaar licht
gedaald. Dat blijkt uit een overzicht
van de criminaliteitscijfers over 2020.
In absolute aantallen verminderde de
criminaliteit van 1392 naar 1376
zaken. In de verschillende categorieën zijn grotere verschillen te zien.
Het aantal gevallen waarin sprake
was van geweld daalde met 22
procent in vergelijking met 2019. Het
aantal incidenten waarbij sprake was
van (online) fraude steeg met 39
procent. Het aantal meldingen
jongerenoverlast steeg met 76
procent. In alle 39 gemeenten van de
regio Midden-Nederland steeg het
aantal incidenten met jongerenoverlast. Het stijgingspercentage in De
Ronde Venen wijkt nauwelijks af van
het gemiddelde in de regio: 72
procent. Burgemeester Maarten
Divendal: ”De cijfers over jongerenoverlast verschillen sterk van jaar tot
jaar. De stijging dit jaar heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is
de coronacrisis. Daardoor zijn er veel
minder activiteiten bij sport- en

andere verenigingen en is er minder
fysiek onderwijs. Jongeren gaan
daardoor vaker de straat op om
sociale contacten te onderhouden,
hetgeen soms kan leiden tot overlast
bij anderen. Daarnaast speelde het
goede weer een rol, mensen waren
daardoor over het algemeen vaker
en langer buiten. Omdat mensen
door corona veel in hun woonomgeving bleven, is er meer zicht op wat
daar gebeurt en zien we ook dat
mensen sneller overgingen tot het
melden van overlast of andere zaken.
Dat vereist dat we de komende
periode gericht blijven investeren in
de mogelijkheden die jongeren
hebben om zich zonder overlast wel
te kunnen vermaken.”
Meer fraude
Het aantal incidenten waarbij sprak
was van geweld is met 22 procent
flink gedaald. De Ronde Venen steekt
daarbij gunstig af bij andere
gemeenten. Gemiddeld nam het
aantal geweldsincidenten in de regio
af met 4 procent. In (bijna) alle categorieën (straatroof, mishandeling,

openlijk geweld en bedreiging) is in
De Ronde Venen een daling te zien.
Het aantal meldingen van fraude is
opnieuw gestegen, in 2020 met 39
procent. Bijna de helft daarvan
betreft online handel. Het gaat hier
onder andere om producten die
online zijn besteld maar niet geleverd. Maar ook om phishing waarbij
slachtoffers naar een valse website
worden gelokt waar ze hun bank- of
andere inloggegevens prijsgeven. Of
ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als familielid.
Divendal: ”Criminelen spelen hierbij
in op de huidige coronacrisis. Zo
worden bijvoorbeeld uit naam van
het RIVM mails verstuurd om
persoons- en bankgegevens los te
peuteren. Of inwoners worden op
straat aangeklampt om te helpen bij
een digitale betaling omdat contant
geld niet wordt geaccepteerd. De
gemeente maakt hiervoor samen
met de politie een plan. Samen met
Tympaan/de Baat en ouderenorganisaties wordt hierbij onder andere
gedacht aan voorlichting in
verzorgingstehuizen.

Eigendom recht vervallen
“Als dit pad in eigendom is van de

VOBI, als dat zo is, dan kan het zo zijn,
als de weg al zolang openbaar is en
hij het niet claimt, dat het eigendomsrecht is vervallen.
Maar daar gaat het hier niet om.
Maar als deze weg als openbaar staat
aangeduid, dient hij ten allen tijden
openbaar te zijn. Dat is wat de
wethouder in haar brief vorig jaar al
heeft vermeld. En als dat is nu nog
steeds zo, Dan kan het niet zo zijn,
dat iemand nu zegt, het komt me nu
niet uit. Dus ik denk dat het
antwoord van de wethouder niet
helemaal correct was”, aldus Van den
Heerik. De wethouder bleef stoïcijns:”
“ik neem de opmerking van Van den
Heerik mee. En iedereen zweeg
verder. Het zal toch niet zo zijn dat
ook hier geldt: Ze dronken een glas,
deden een pas en alles blijft zoals het
was

De opslagplaats op het Bellopad in Vinkeveen

Yvonne van den Heerik (RVB):
‘wethouder antwoord niet helemaal
correct’

Wim Stam (CU/SGP)’vreemd antwoord
van de wethouder’

Voorleesdagen helemaal online
De Ronde Venen - De Bibliotheek is gesloten. Daarom tijdens de Voorleesdagen dit jaar geen voorleesuurtjes in de Bibliotheek. Maar online
hebben we een heleboel leuke tips, filmpjes en informatie.
Op de website van de Bibliotheek vind je elke dag een online tip over
voorlezen, leuke prentenboeken, knutselen of liedjes zingen. En omdat
de Voorleesdagen met twee weken zijn verlengd, duurt het nu 24 dagen,
tot en met 12 februari!
Prentenboek van het jaar
Het prentenboek dat dit jaar centraal staat bij de Voorleesdagen is ‘Coco
kan het!’ van Loes Riphagen. Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen.
Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? Of als een kat haar grijpt? Maar als
het wél lukt, kan ze samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is
Coco klaar om haar vleugels uit te slaan? Loes Riphagen leest het zelf
voor. En ze geeft ook knutseltips om zelf een eigen Coco te maken.
Voorlezen, leuk én belangrijk
De Voorleesdagen zijn er speciaal voor de allerkleinsten die nog niet zelf
kunnen lezen. Want voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel goed
voor de taalontwikkeling van een kind. Of je nu voor het slapen gaan een
mooi verhaal voorleest of overdag samen een prentenboek bekijkt, er
worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast leert je kind de
wereld om hem heen beter begrijpen. Een verhaaltje geeft je kind
houvast bij het ontdekken van de wereld, omdat je kind in het verhaal
dingen herkent uit zijn eigen leven, zoals in bad gaan, boodschappen
doen of uit logeren gaan. Samen een boek lezen over zo’n onderwerp kan
je kind helpen bij het voorbereiden op de gebeurtenis.
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Wat bezielt de gemeente om tegen de wind in te roeien:
afval scheiden is allang achterhaald!
De Ronde Venen - Afgelopen week vroegen wij u mening naar aanleiding van
een interview met Maarten van de Greft van Ronde Venen Belang over het afvalplan van de gemeente en dan vooral de diftar plannen: Eens per drie weken rest
afval ophalen vanaf 1 januari jl en volgend jaar eens per maand en wordt het: de
vervuiler betaald. Een chip op uw grijze container en aanbieden kost geld. Nog
een stapje verder en het wordt gewogen (kilo heffing). Komt er dan een slot op
de container? Nu worden de containers al vaak ‘afgevuld’ door buren. Dat is nu
geen punt, maar als je ervoor moet betalen wordt dat wel anders. Erg duidelijke
uitleg geeft de gemeente nog niet. Ook op de gemeentesite, als je intikt: Nieuwe
afvalplannen 2021, krijg je ideeen die de raad in april 2020 in de raad zal
bespreken. Als je zoekt op Diftar 2021/2022 vind je ook niet echt veel. Onduidelijkheid alom. Wat vindt u als bewoner van De Ronde Venen van deze plannen,
zo vroegen wij u vorige week. Wel dat hebben we geweten. Onze mailbox liep
woensdagmiddag en avond al vol en het ging maar door. Het is teveel zijn om
alles te publiceren, maar wel opvallend is het dat werkelijk niemand het mee
deze plannen eens is: Hierbij een greep uit de reactie:
DIFTAR ACHTERHAALD

Hier ben ik het helemaal mee eens.
Men moet eens meer om het geld van
de burgers denken. Er moet eerst
meer goed onderzoek gedaan
worden. Ik heb de indruk dat alles van
1 kant wordt bekeken. En vooral geen
Diftar, dit is reeds achterhaald en kost
de burgers veel te veel geld. Luister
ook eens naar de feedback van
medeburgers.
Mevr. P.H. Nieboer
WAT IS DE BEDOELING?

Zolang er steeds meer boodschappen
in dubbel verpakte vorm worden
aangeboden is het moeilijk de
hoeveelheid afval te verminderen.
Steeds meer papier: de containers
lopen nu al meer en meer over per
maand. Steeds meer plastic: terwijl
lang niet iedereen plastic aanbiedt. En
kijk eens in de GFT bak: wat daarin ligt
voldoet al lang niet meer aan de
eisen/wensen. En dan de wens om de
REST te doen verminderen: een
container erbij, of elders dumpen? Wat
is de bedoeling. Een verre van doordacht plan. Alleen ingegeven door
minder REST. Waar verder niet is over
nagedacht. Hoe dom kan je zijn. En
bovendien bij het aanbieden van afval
nog een rest rondom de aanbiedplaats. Jammer.
Wim en Marian Bos
GEMEENTE WORDT WAKKER!

De stelling van de gemeente over het
scheiden van afval kan ook wat mij
betreft de prullenbak in. Het stukje
wat jullie in de Meerbode hebben
geschreven laat hopelijk zien dat de
gemeente alleen bezig is zijn
vermogen tot inkomsten te vergroten
over de rug van de bewoners. Nog
meer betalen voor iets waar de
gemeente eigenlijk zijn verantwoording voor moet nemen, dat je betaald
voor afval prima, maar dan wel in de
vorm die we altijd hebben gedaan. Ik
hoop dan ook zeker dat de gemeente
daarin wakker gaat worden en zeker
de diftar wegwuift, want wie het niet
breed heeft gaat het ook overall
dumpen, dat is zeker een feit
Gemeente de Ronde Venen wordt
wakker!
M.veenvliet
NIET DOEN

De afvalplannen van de gemeente
Mijdrecht zijn m.i. een nodeloos kostbaar prestige plan. Leuk voor amateur
politici die zich willen manifesteren
maar minder voor de burger die dit
mag betalen. Er zijn al genoeg

onnodig kostbare kapitaalvernietigende plannen om van het gas af te
gaan, en dit te vervangen voor niet
recyclebare alternatieven zoals zonnepanelen en windmolens. Het idee om
net zoals in Amsterdam grote afvalcontainers in te graven en dan uiteindelijk voor het gebruik hiervan te
betalen is een idee dat niet bijdraagt
aan afvalscheiding. Als je in
Amsterdam kijkt zie je vaak de afvalscheiding zich beperkt tot het
plaatsen van het afval naast de ingegraven containers in plaats van erin.
Het huidig systeem in de gemeente
werkt prima Vervangen van dit
systeem door een diftar systeem met
ingegraven containers is kapitaalvernietiging en werkt vervuiling in de
hand. Niet doen dus.
Erik Bobeldijk
HELEMAAL MEE EENS

ik ben het helemaal eens met de heer
van der Greft dat het afvalplan de
prullenbak in moet en we moeten
stoppen met scheiden van plastic
omdat dat tegenwoordig door
machines nauwkeuriger kan dan de
mensen zelf. Ook het onzinnige plan,
van vooral mevrouw Kiki Hagen, die
doordraaft met alles wat met milieu te
maken heeft en vooral zichzelf wil
profileren als het braafste meisje van
de klas zodat ze door kan stoten naar
de landelijke politiek, om te laten
betalen voor je afval moet verdwijnen,
dat lokt alleen maar afvalverbranding
en afval dumpen uit. Laten we de heer
de Greft steunen!
hr. de Vries
DRAMMEN

Het percentage gewicht PMD per
inwoner bedraagt 9% en van OPK
40%, wij hebben nu een container
van 240 Liter die nooit vol zit dus de
overweging is om die te ruilen voor
een container van 140 Liter die per
jaar € 36,60 goedkoper is! Als wij het
plastic nu bij het restafval gaan flikkeren is de container van 140 Liter, te
klein dus weg € 36,60 voordeel! Zoals
iedere inwoner van deze gemeente
weet is de wethoudster die hierover
gaat niet erg zorgvuldig in haar overwegingen net zoals met haar windmolen en zonnepanelen gedram! Ze
loopt veel te ver voor de muziek uit
zodat ze die amper hoort ! Om het
een en ander te staven lijkt het mij
verstandig om de kosten van beide
systemen te (laten) berekenen zodat
de meningen meer gefundeerd zijn!
Dit is de mening van,
J.W.M.Mayenburg

DUMPEN

Ik ben voor het afschaffen van het
plan wat de gemeente voorstelt. Ik
heb in een andere gemeente gezien
dat er kilo heffing gedaan werd en dat
er dan vuilnis van een ander bij jouw
in de container gedumpt werd, en bij
ondergrondse containers met pas dat
men het er naast zet wat uit een
andere buurt komt die geen pas
hebben of kwijt zijn en bij hoogbouw
waar een grote 400 of 600 liter
container staat wordt er ook afval in
gedumpt wat niet van de bewoners
zijn.
Peter de Koning
PLASTIC STINKT

Het gescheiden ophalen van plastic
mag inderdaad van mij stoppen als de
afvalverwerking het beter kan
scheiden dan wij nu doen. De zakken
met plastic stinken namelijk in je
garage of schuur door achterblijvende
etensresten en zijn een sta in de weg.
Maar dan moet het ophalen van de
grijze bak wel weer terug naar om de
week want dit betekent dat deze bak
voller zal zijn. Ik snap sowieso niet
waarom in tijden van een lockdown,
waarin hele gezinnen thuis zitten en
dus meer afval hebben, de gemeente
beslist om de grijze bak maar om de 3
weken op te halen. Ik wil best betalen
voor mijn afval maar ben ook van
mening dat als ik een product koop in
de supermarkt of ergens anders, ik de
verpakking er bij moeten nemen en ik
daar vaak niet om vraag. Dus vind ik
dat de supermarkten en andere
winkelketens dan bij de deur ook een
bak neer moeten zetten waarin ik de
verpakking achter kan laten, zodat ik
thuis minder afval heb. Detailhandel
en fabrikanten mogen daar ook wel
aan meebetalen of eens actie ondernemen om de verpakkingsmaterialenstroom te verminderen. Waarom moet
de consument altijd overal de rekening voor betalen?
Gerda de Jonge
TEGEN

Ik wil hierbij doorgeven dat ik voor
bezuinigen ben en tegelijk ook aan t
milieu denk. Het is natuurlijk te gek
dat wij het afval apart scheiden en het
zet helemaal geen zoden aan de dijk.
Sterker nog: we gaan er zelfs meer
voor betalen. Het is beter om t plastic
in de restafval container te dumpen,
dan hangen er ook geen lelijke zakken
meer langs de weg, deze worden door
diverse mensen al gelijk aan de weg
gehangen, dan hoeven ze het zelf niet
in de tuin te bewaren. Ook worden de
zakken door katten, vogels kapot
gemaakt. Ze ruiken natuurlijk de
blikjes voer ed. Wat idd (zoals al in de
krant stond) zeker is, is dat er veel
zwerfafval komt. Dit moet dan alsnog
opgeruimd worden en dat kost meer
geld, dan t huidige beleid handhaven.
(De goede moeten betalen voor de
slechte (vervuilers). Ik ben het dus
NIET eens met de nieuwe
afvalplannen!
Marjan van Bemmelen
VEEL SUCCES

Wij zijn het helemaal eens met Dhr.
Maarten van der Greft betreft het
afvalbeleidsplan van de Gemeente. Als

nu blijkt dat een machine het afval
beter en goedkoper kan scheiden en
dat verschillende gemeentes daar al
toe over gaan, dan is het toch heel erg
zonde dat onze Gemeente daar geen
gebruik van gaat maken. Het lijkt wel
of de Gemeente geld over heeft! Wat
o.i. zeker niet het geval is. Wij delen
ook het standpunt van Dhr. van der
Greft , dat als er meer betaald moet
worden voor afval dit zeker zal leiden
tot meer zwerfafval en afvaldumping.
Geen fijn vooruitzicht. Wij wensen Dhr.
van der Greft veel succes met zijn
missie om het grondstoffenplan bij
het oud vuil te zetten!
John en Cora Blom, Mijdrecht
DIFTAR HEEFT VEEL NADELEN

De fractievoorzitter van Ronde Venen
Belang kraakt het afvalplan van onze
gemeente helemaal af. Lijkt op de
werking van een kraakinstallatie. De
heer van der Greft stelt dat centraal
scheiden beter en goedkoper is. Als
voorbeelden haalt hij o.a. de grote
steden Amsterdam en Utrecht aan.
Juist twee steden die ondanks een
vooral links GroenLinks beleid hebben
waar niet alleen het scheiden van het
afval, maar ook het op een goede
manier van het afval in de daarvoor
bestemde (ondergrondse) containers
brengen nogal eens te wensen overlaat. Ik ben wel van mening dat over
scheiding van afval meer duidelijkheid
mag komen omdat er soms door
onwetendheid wel eens wat verkeerd
gaat en daardoor partijen gescheiden
afval, en vooral die van plasticafval,
worden afgekeurd en alsnog (onterecht) bij het restafval terecht komen.
Toen het scheidingsbeleid destijds in
de Raad besproken werd, waren er
partijen, waaronder de RVB, heel sceptisch omdat o.a. het afvalbrengstation
op veel onbegrip kon rekenen. Juist
nu heeft dat deel van het afvalbeleid
het onterecht zijn van die kritiek
destijds bewezen. Ik was in de Raad,
en nu nog steeds, een groot voorstander van het beleid dat destijds
door mevrouw Cornelisse met verve
en zeer deskundig werd verdedig in
de Raad. Waar ik Ronde Venen Belang,
toen en nu, gelijk in geef dat DIFTAR
veel nadelen geeft en vuilnistoerisme
(naar de openbare ruimte en de
plassen bv) in de hand werkt. Laten zij
daar met goed onderbouwde argumenten in de Commissie en de Raad
mee komen in plaats van het gehele
beleid met slechte voorbeelden te
torpederen. Afvalheffing is een baatbelasting en moet dus kostendekkend
zijn. Geen “winst” object van een
gemeente dat dus ook duidelijk moet
worden gecommuniceerd.
Aat Hoogstraten, ex raadslid CDA
ACHTERHAALD PLAN

Wat een goede geste om de mening
te vragen over het afvalplan. Ik ben
het helemaal eens met Ronde Venen
Belang: geen Diftar invoeren. En
gescheiden afval ophalen is een
achterhaald plan, de verwerkingsindustrie kan dit veel beter scheiden,
veel in 1 keer ophalen scheelt ophaalritten en is dus goed voor het milieu
(daar gaat onze gemeente toch prat
op?) daarnaast waarom zoveel geld
over de balk gooien terwijl andere

gemeentes er al op terug komen. Laat
ze dat geld maar besteden aan
woningen voor onze starters.
P. Vink
NOG NIET TE LAAT?

Van harte mee eens, met het artikel
over het afvalplan in de Nieuwe Meerbode van 13 januari 2021. Ook ik
hoop, dat het afvalplan in de prullenbak gaat belanden. Van de zomer
hebben in de landelijke kranten al artikelen gestaan met de inhoud, zoals nu
beschreven staat in de Nieuwe Meerbode. Je zou dan kunnen denken, dat
wordt toch ook door beleidsmakers
gelezen? Het is nog niet te laat, laat de
gemeente snel het afvalpan wijzigen,
zodat er meer afval wordt gescheiden
in de nieuwe vuilverwerkingscentrales, waarin machinaal wordt gesorteerd. Voordeel minder gedoe met
scheiden, minder ophaalseccies! En
het voorkomen van meer zwerfvuil,
wat bij het nu bijstaande plan naar
mijn mening, zeker gaat gebeuren.
Corrie Bosman
EN WIJ BETALEN

Als het scheiden van afval niets toe
voegt aan het milieu en meer kost is
het on zinnig om hier aan te
beginnen. De grijze container 1 maal
in de 3 weken is voor de meeste
mensen te kort en zeker als het plastic
er weer bij moet. Elke week is beter
ook voor de stank in de zomer
maanden. Sommige partijen hebben
voor gesteld om de grijze container te
gaan wegen. De raadsleden die dit
graag willen, willen wij vragen om
iedere nacht voor de leging te komen
waken over onze containers. Dit ter
plekken van de Herenweg /Achterbos/
Demmerik staan omdat wij geen
controle over de container hebben en
ieder zijn vuil er in kan dumpen en wij
betalen. Dit is onacceptabel dat wij
dan voor deze kosten op moeten
draaien. Zo ontstaat zwerfvuil. De
koste van de groene container kunnen
makkelijk omlaag. In de winter
maanden is 1 maal in de 4 weken
meer dan genoeg(bijna geen tuin/
groenten afval)
Hr en Mevr van Wijk
LUIER AFVAL

Ik ben het helemaal eens met de
Ronde venen belang. In andere
gemeentes zijn ze inderdaad gestopt
met het plastic scheiden en ook geen
extra betaling voor het rest afval. En
een keer per drie weken ben ik het
ook niet mee eens. Wat te denken aan
alle jonge gezinnen met de luier afval,
maar ook in de warme zomer
maanden, dan zal de lucht niet te
harden zijn. Men zal overal afval gaan
dumpen, daar kan je op wachten. En
dan die Diftar, ook daar zijn
gemeentes al weer van terug
gekomen. Nog meer geld van de
burger jatten boven op alle zeer hoge
gemeente belastingen. De burgers
betalen meer dan genoeg.
Yvonne Heemskerk
TERUG NAAR OUDE SITUATIE

Wij waren al niet gelukkig met het
afval plan. Het inzamelen van plastic
afval in losse plastic zakken die je
nergens kwijt kan. Een dorp vol met
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willen vinden. Het is nu toch al
bewezen dat gescheiden afval op de
manier die de gemeente nu wil
ophalen achterhaald is. De gemeente
zou de documentaire over afvalverwerking op tv eens terug moeten
kijken, daar leren ze nog wat van en
het scheelt 1,4 miljoen euro.
Cisca van Toorn
BETER TEN HALVE GEKEERD ...

Dan ten gehele gedwaald. Als de
wethouder wat beter had opgelet dan
had ze al veel eerder kunnen weten
dat gescheiden plastic ophalen een
zinloze zaak is. Ik heb al jaren geleden
gehoord hoe Rotterdam het doet.
Verder zijn er al enkele keren op de TV
uitzendingen geweest over het zinloze
scheiden van plastic, omdat het
meeste toch al verbrand wordt en er
veel “vuil” plastic in de opgehaalde
zakken zit. Soms is het verstandig om
naar de oppositie luisteren. Dus denk
goed na en luister naar de inwoners
Rob Kerkhoven

plastic vuilniszakken op straat, op de
ophaal dag. Plastic wat wegwaaide.
Het legen van de grijze container
eenmaal in de drie weken. Lekker
hygiënisch. Nu lezen we vol verbazing
het artikel in uw krant! Dan vragen wij
ons af waar de gemeente inderdaad
mee bezig is. De burgers opzadelen
met het beheren van een hoop vuil.
Zoals vermeld een eigen milieustraat
in je tuin/schuur. En dan lezen dat het
allemaal extra duur is en dat het
scheiden van plastic door de techniek
al achterhaald is. Gemeente geeft
altijd kapitale uit naar onafhankelijke
onderzoeken, zijn ze nu zeker
vergeten. Kortom plan in de grijze
container en gauw terug naar de oude
situatie.
M.vr.gr. Paul Hartsink
VAN TAFEL

Het nieuwe afvalbeleid van de Ronde
Venen moet zo snel mogelijk van tafel,
zoals al bij veel andere gemeentes
bekend is het gecombineerd ophalen
van grijsvuil en plastic veel efficiënter.
De Ronde Venen lopen met meer
zaken achter de feiten aan zoals ook
met de energietransitie, windmolens
veroorzaken geluidsoverlast, ik houd
onze groene politieke partijen hiervoor verantwoordelijk.
Jaap Balder
ALLES ZO LATEN

Na het verschijnen van de eerste brief
van de Gemeente had ik al direct gereageerd. Ik wees de Gemeente op de
tegenstrijdigheden in de brief en het
al achterhaalde gescheiden ophalen
van plastic afval. De huidige regeling
voldoet en er hoeft niets aan worden
veranderd. Ook het zgn. “ Diftar” is al
weer achterhaald. M.a.w. alles laten
zoals het is en besteed de ca. 1,4
miljoen aan iets beters.
E. Engelsma
STOPPEN

Helemaal eens met het artikel.
Stoppen met al die containers en
verschikkelijke onhandige ophaalfrequenties. Kijk naar hoe andere steden
het doen en analyseer waarom zij nu
juist ook stoppen mat het scheiden
van afval. Doorzetten van een plan
voor het betalen voor afval leidt
onherroepelijk tot zwerfafval. Dus de
prullenbak in met dat plan.
Emile van Niel

GEEN GOED IDEE

Het goed scheiden van afval is belangrijk, maar overgaan op Diftar lijkt mij
geen goed idee omdat dit in andere
gemeentes al gebleken is dat dit niet
werkt. Ik weet ook zeker dat er
mensen zijn die afval bij een ander in
de container gaan stoppen of het in
de bosjes gaan dumpen of in de
groene container stoppen. Ik ben het
eens met Maarten v.d. Greft om dit
niet door te laten gaan, maar over te
gaan op hetgeen hij in de krant
schreef. Ook voor plastic scheiden
geldt dat is gebleken dat het beter in
het restafval kan en dat het wordt
gescheiden bij de afvalverwerker.
Tini den Hertog
HELEMAAL EENS

Helemaal eens met stuk inzake afvalplan in de prullenbak. Als diverse
gemeenten al overgestapt zijn om
plastic samen met restafval te
verwerken omdat dit goedkoper is,
dan moet je het wiel niet opnieuw
willen uitvinden door het anders te
doen.
Loes Hromadka
OP PAPIER PRIMA MAAR...

Hierbij reageer ik op uw artikel in de
Nieuwe Meerbode (dd. 13-1-21) over
het voorgenomen afvalplan van de
gemeente “De Ronde Venen”. Ik wil
me graag beperken tot een paar
simpele punten waarom bij diverse
andere gemeenten in Nederland
soort gelijke plannen een vroege
dood zijn gestorven. Vele jaren
geleden werd in Oostzaan (Gemeente
Zaanstad) een pilot project gestart
om te bekijken of men de bewoners
“eerlijk” kon laten betalen voor de
afvoer en verwerking van het afval
dat ze zelf produceerden. Het e.e.a.
werd berekend en mogelijk gemaakt
door een chip die in jouw persoonlijk
afval kliko verklonken zat. Binnen een
aantal weken na de start ervan lagen
er veel vuilniszakken met restafval op
stoepen, in straten en op pleintjes. ‘s
Avonds werd jouw kliko lekker gevuld
met afval van mede bewoners of
buren, ook werden vuilniszakken vol
met afval naar het werk meegenomen
om het daar gratis ergens “te lossen”
Ik werkte toentertijd op de Luchthaven Schiphol en daar werden de
afval containers bij de vrachtloodsen
voorzien van een slot om te voor-

KRAMPACHTIG

komen dat ze veelal gevuld werden
met huisvuil uit de Gemeente Zaanstad. Eindconclusie werd dan ook: er
wordt niet minder afval geproduceerd
of gescheiden maar er wordt gewoon
afval verplaatst naar elders. Het pilot
project in Oostzaan stierf gelukkig
voor alle betrokkenen (inclusief
Gemeente) een vroege dood. Het zal
de gemeente De Ronde Venen niet
anders vergaan als in andere
gemeenten, waar al weer vroeg
gestopt werd met dit plannen die op
papier er prima uitzien maar in realiteit volkomen onhaalbaar zijn. Gaat
dit plan wel door, dan zal de hoeveelheid zwerfvuil in onze gemeente
spoedig zeer drastisch toenemen en
worden onze straten, paden, struiken
en plantsoenen een diner tafel voor
allerlei soorten ongedierte dat zich
graag en snel vermenigvuldigd.
Kees Schouten
VERBAASD

Graag laat ik mijn instemming horen
over het artikel van Maarten van der
Greft over het afvalbeleidsplan van
DRV. Volkomen achterhaald is het bij
de burger scheiden. Er zijn zeer veel
gemeenten waar dit is ingevoerd en
weer terug is gedraaid. Ook afgelopen
weken lazen we hier diversen artikelen
over in de landelijke dagbladen. Als
relatieve nieuwkomer (woon nu een
jaar in Vinkeveen) verbaasde ik me
over de plannen van de Gemeente
over de investering (die de, wij dus,
burgers) moeten betalen voor achterhaalde afvalscheiding gedachten. Mijn
beeld is dat deze wethouder hier
tijden gelden mee begonnen is en in
een tunnel terecht is gekomen en dat
het (haar) middel het doel is
geworden. Mijn vraag is hoe wij het
als burgers nog voor elkaar kunnen
krijgen om deze wethouder ten halve
te laten keren in plaats van ten hele te
dwalen met ons geld. Is het bijvoorbeeld nog mogelijk om met een
petitie op de besluitvorming terug te
laten komen? Maarten laat ons horen
hoe we hier nog iets aan kunnen
doen! Ik doe overigens graag mee om
iets te organiseren en ons gemeenschapsgeld veilig te stellen.
Rob Dordregter, Vinkevener.
WAAROM?

Ik vraag me af waarom gemeente de
ronde venen het wiel opnieuw uit

Ik ben het eens met het stukje in de
krant, het is al een tiental jaren bekend
dat mechanisch scheiden veel goedkoper is. Ik het zuiden van het land
doen ze dat al heel lang, waarom hier
dat krampachtige gedoe
Henk de Geest
GELDVERSPILLING

Bij deze wil ik laten weten dat ik het
nutteloos en en geldverspillend iets
vind het scheiden van afval. Het
plastic slingert wekelijks door de
woonwijken en levert dus geen
besparing. Drie weken voor je kliko
geleegd wordt vind ik erg vies. Nu al
heb je in de zomermaanden vaak last
van maden. Een goede rede voor veel
inwoners om het afval elders te
dumpen denk.
J.Breedveld
WETHOUDER, KOM BIJ ZINNEN

Interessant stuk op de voorpagina van
jullie krant. Ik persoonlijk vind dat
Maarten precies de koe bij de horens
heeft gepakt met de issues die hij ziet.
Ik heb al eerder, tezamen met mijn
vriendin, in oktober jl. een mail
gestuurd naar mevrouw Hagen met
mijn zorgen: Linkend naar het stuk in
de Meerbode: ik heb daarnaast op 12
december jl. een mail gestuurd naar
mevrouw Hagen met daarin een
artikel toegevoegd van de NOS:
https://nos.nl/artikel/2360318-doorgeschoten-overheidsbeleid-leidt-totvervuiling-in-plastic-afval.html. Ook
hierbij om de vergaande plannen van
mevrouw Hagen in perspectief te
kunnen plaatsen. Hier heeft overigens
een medewerker van de gemeente
mijn voicemail over ingesproken om
hierover van gedachten te wisselen,
maar tot op heden heb ik nagelaten
om terug te bellen. Kortom, ik deel de
zorgen en denk dat haar afvalplan en
(extra) belasten niet de oplossing is. Ik
maak me ernstig zorgen over onder
meer afvaldumping, misbruik en
zwerfvuil (ik heb in de kerstvakantie
op de Ringdijk 2e Bedijking over een
afstand van 1,5 kilometer 5 volle vuilniszakken afval verzameld). Zwerfvuil
is sowieso een groter wordend
probleem in de gemeente, als ik zie
wat er langs wegen en in de bosjes
ligt. Hier lijkt ook minder aan gedaan
te worden. Ik hoop oprecht dat
mevrouw Hagen met haar ‘radicale’
milieuaanpak tot zinnen komt en

I N
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openstaat voor alternatieven, die een
betere of meer passende oplossing
kunnen zijn. Ik merk daarbij op dat
een eerdere uitspraak om haar route
bewandelen en niet anders hier niet in
haar voordeel spreekt om daadwerkelijk open te staan voor aanpassing van
haar plannen.
Erik Groen
SCHEIDEN BIJ DE BASIS

Ja, volgens mij moet het afvalplan in
de prullenbak. Als je de media leest
zien al veel gemeenten af van het
gescheiden ophalen van plastic afval.
Sterker nog afvalcentrales willen dat
ook niet meer. Mensen scheiden hun
afval slecht. Dat kunnen machines
beter. Ik hoor mensen die vertellen dat
ze hun plastic eerst schoonmaken
(denk aan het kostbare water) voordat
ze het bij het plastic gooien. Verder is
het heel moeilijk om te bepalen is dit
plastic, papier of overig. Een aanduiding op de verpakking zou plezierig
zijn. Kortom niet scheiden maar aan
de basis (bijvoorbeeld producenten)
beter aanpakken.
Pamela Dekker
ALLER BELANG

De redenatie van de heer van der
Greft is reëel en zou gevolgd moeten
worden. Lijkt in ons aller belang.
K.Zwerver, Vinkeveen
WEES SLIM EN GA MET DE TIJD MEE

Ik ben Lucie Wan en een inwoonster
van De Hoef. Ik vind het plan niet van
deze tijd en ook zeker geen oplossing!
Samen met een buurvrouw die ik aan
het zwerfvuil opruimen in de Ronde
Venen en soms ook gedeelte van
Uithoorn. U wilt niet weten hoe vaak
en hoeveel puin wij op moeten
ruimen. Omdat we alles lopend doen,
vragen we aan buurtbewoners om het
gevonden vuil bij hen (gaat echt om
tientallen vuilniszakken vol!!) in de
containers te kunnen ‘dumpen’. Dit
gaat bijna altijd met medewerking van
hen. Voor ons is het niet haalbaar om
alle volle zakken mee te nemen naar
huis en ook nog te blijven rapen. En
omdat we wat goeds willen doen voor
het milieu, past het ook niet in onze
visie om de zakken achter te laten en
deze met een auto op te halen. Ik zie
al hoeveel vuil er door mensen op
straat, meestal vanuit de auto, wordt
gedumpt in de natuur. Als we straks
moeten betalen voor t aangeboden
vuil, zal het voor ons niet meer lukken
om de gemeente schoon te lopen,
zoals wij dat noemen. Ten eerste
omdat er zeker sprake zal zijn van
meer zwerfvuil, ten tweede omdat de
bewoners niet meer gewillig willen en
kunnen zijn in zwerfvuil bij hen in de
containers te doen, omdat t simpel
wel belachelijk zou zijn dat de goede
mensen moeten betalen voor het
foute gedrag van de mensen, die hun
vuil niet op de juiste manier
aanbieden waar het ook daadwerkelijk
hoort. In hun eigen container. En
bewoners zullen vermoedelijk eerder
over gaan op kleinere containers
waardoor het simpelweg ook niet zou
passen om er zwerfvuil bij te doen.
Ook vind ik, dat de technologie al zo is
verbeterd, dat we er slimmer aan doen
om mee te gaan hierin. Dat is efficienter en goedkoper! Laten we lief zijn
voor elkaar, en ook voor de natuur! Ik
hoop van harte dat de fractie van
Ronde Venen Belang genoeg steun
krijgt hierin!!
Lucie Wan
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LEZERSPOST
Wie hoort ook die bromtoon

Vier thuis de Nationale Voorleesdagen
Uithoorn –Tijdens de Nationale
Voorleesdagen 2021 van 20 tot 30
januari maakt de bibliotheek thuis
een feest van het voorlezen. Geniet
van het mooie online programma
rondom het Prentenboek van het
jaar ‘Coco kan het!’ van Loes
Riphagen. Beleef de muzikale theatervoorstelling en leer van het
webinar over interactief voorlezen
aan je kind. Tijdens de Nationale
Voorleesdagen staat het voorlezen
aan kinderen centraal: altijd een fijne
en leerzame activiteit om samen te
doen, zeker in deze coronatijd. De
Bibliotheek Amstelland heeft een
programma gemaakt voor ouders en
kinderen van 0 tot 6 jaar. Naast
online bijeenkomsten kun je
meezingen met het enige echte
Coco-liedje, de Coco-kleurplaat

downloaden, en een mooi, spannend
of grappig e-book lezen. Ook de
kinderopvang en de basisscholen in
Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn
gaan genieten van voorstellingen
van de Bibliotheek.
Online programma
Zaterdag 23 januari - 11.00 uur
Theatervoorstelling Coco kan het!
Geniet thuis van de vrolijke muzikale
theatervoorstelling-met-poppen:
Coco kan het! Coco en haar vriendjes
uit het boek komen tot leven in de
handen van Jogchem Jalink, poppenspeler bij o.a. Sesamstraat en de
Boterhamshow!
Woensdag 27 januari - 19.30-20.30 uur
Webinar Interactief Voorlezen 0-6 jaar
Als kinderen al heel jong kennis-

maken met (voor)lezen, draagt dit bij
aan een goede taalontwikkeling,
verhaalbegrip én de woordenschat.
Op deze avond leer je alles over
interactief voorlezen, waarbij je een
gesprek aangaat met het kind over
het verhaal. Dat maakt het voorlezen
nog leuker en waardevoller.
De Maakplaats online
Tijdens de Nationale Voorleesdagen
heeft de Maakplaats een leuke online
workshop voor jou ontwikkeld. Meer
uitdagende en creatieve workshops
voor kinderen van 4 tot 12 jaar vind
je op: www.debibliotheekamstelland.
nl/maakplaats. Beleef de Nationale
Voorleesdagen thuis. Kijk voor alles
wat er te doen is en voor de kaartverkoop op: www.debibliotheekamstelland.nl/voorleesdagen

Meldpunt voor benadeelde
ouders toeslagenaffaire
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
helpt ouders die door de problemen
met de kinderopvangtoeslag
getroffen zijn. Deze hulp komt
bovenop de financiële compensatie
door de Belastingdienst. Ouders
kunnen zich met hun hulpvraag
melden bij de gemeente voor ondersteuning. De Belastingdienst
compenseert ouders die zijn
getroffen door de problemen met de
kinderopvangtoeslag. Maar soms is
die compensatie niet genoeg. Er
kunnen ook problemen op andere

Te koop:
4x Winterband i.g.st. zaten op Suzuki
Swift 205/55/r16 op stalen velg met
wieldoppen €60,-. Tel. 06-18455796
Te koop:
Campingbedje 60 x 120 cm incl.
matrasje €20,-.
Tel. 0297-560887
Gevraagd:
Verhuisdozen, gratis of 2ehands
tegen zacht prijsje (De Ronde Venen).
Tel. 06-50805567
Te koop:
Partijtje metselstenen ±175 st. afm.
205x100x50 mm €20,-. Licht getoogd
ijzeren onderstel voor loopbruggetje,
overspanning 400 cm x br 100 cm
€75,-. 10 Bruine grespijppen ø10 cm,
lg 100 cm €30,-.
10 Blokkerhuisjes €35,-. 2
Verchoomde emmers €20,-. Tel.
06-30022620
Te koop:
Partijtje metselstenen ± 400 st. dik
formaat, afm. 215 x 100 x 65 mm €40,-.
Tel. 06-12935536

vlakken ontstaan, waaronder
inkomen en schulden, werk, huisvesting, zorg en het opvoeden van de
kinderen. De Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) en de Belastingdienst hebben
afgesproken dat gemeenten deze
ouders hierbij gaan helpen.
Melden bij het Loket
Om welke ouders het gaat en
hoeveel benadeelde ouders er in
Uithoorn zijn, is bij de gemeente niet
bekend. De Belastingdienst mag,

Te koop:
Vloerkleed grijs/wit 100x240 €30,-.
Antieke olielamp €200,-. Parasonic
tv €75,-. 2 kpn digitenne €25,-. Tel.
06-52024697
Te koop:
Brother dcp 195c printer zelfreinigend
€30,-. Tel. 06-22682220
Gratis afhalen:
3 Voorleesboeken voor kinderen v.a. 2
jr. Tel. 06-54681239
Gratis afhalen:
Witte eettafel 80x1.60x77
Goed spelende grote Samsung tv
94x53 €25,-. Tel. 06-27359233
Gevraagd:
Jonge fazanten voor in de volière
Tel. 0297-520180
Gevraagd:
Jokers van het kaartspel. Tel.
06-18452707
Te koop:
Z.g.a.n. flymo 330 turbo lite electr.
grasmaaier zweefmaaier €40,-. Tel.
06-38371642

vanwege de privacywet AVG, geen
gegevens van ouders doorgeven aan
de gemeente. Daarom roept de
gemeente benadeelde ouders die
aanvullende hulp nodig hebben en
woonachtig zijn in de gemeente
Uithoorn, op om zich te melden. Dit
kan door telefonisch contact op te
nemen via het Loket van de
gemeente Uithoorn: 0297- 513111
en te vragen naar de contactpersoon
toeslagenaffaire. Samen met de
ouder wordt dan gekeken welk
maatwerk de gemeente kan bieden.

Te koop:
Grote Marklin treinbaan met o.a.
veel wissels, bovenleiding en div. toe
behoren €450,-. Tel. 06-46381104
Gratis afhalen:
Kleine w. Prins, doos met boeken
o. a. kookboeken, alles z.g.a.n. Tel.
06-14672738
Gratis afhalen:
Eiken salontafel 147x73x46 cm. Eiken
wandmeubel br 97x dp 36 x hg 200
cm. Tel. 06-18629553
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en
gewone fietsen om te knutselen. Tel.
06-14069852
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (Tegen vergoeding). Tel.
06-25384205
Gevraagd:
Gouden tanden en kiezen . Tel. 06-10770891
Gevraagd:
Oude werkbank / ladekast met veel
laadjes. Tel. 06-53346064

Sinds jaren hoor ik een bromtoon in Uithoorn (het klinkt als een
stationair draaiende vrachtwagen naast het huis), maar ik heb hulp nodig
om hem te vinden. Ik weet inmiddels dat er circa 10 mensen ook last
hebben van zo’n bromtoon in de buurt. Ik woon omgeving
Weegbree/Wikke/Geertruidahoeve (Legmeer-West). Ik ben al in contact
geweest met Alkwin Kollege en Thamen. Ik heb vooral last van de
afzuiginstallatie van Thamen, de gemeente en G.G.D heb ik ook al
ingeschakeld. Met de app op mijn telefoon meet ik een geluid van 50hz.
En volgens experts, ik zit op enkele fora over geluid, moet dit een
elektrische installatie zijn. En nu is mijn vraag, wie hoort deze
bromtoon ook ? Wie weet wat en waar het zou kunnen zijn. Want behalve
bij de 2 scholen zijn er nog 1 of meerdere bromtonen. Ik slaap er slecht
door, het is namelijk ook vaak in de zeer vroege ochtend. Ook in het
weekend. Wie helpt mij de bromtoon te vinden? Misschien kan er wat aan
gedaan worden. Nu er meer mensen thuis zijn door de lockdown, horen
meer mensen het ook en weten ze hopelijk waar het vandaan komt. Mijn
email is: thehum@caiway.net. Laat het mij aub weten als je wat weet.
Yvonne Van

Uithoorn een groene gemeente?
Sinds 7 februari 2020 proberen wij in contact te komen over elektrisch
rijden. Wij wonen zodanig dat we geen eigen laadpunt kunnen installeren, de gemeente wil geen laadkabels over de openbare weg. Redelijk,
wij willen ook niet dat mensen over onze laadkabel struikelen. Afgelopen
jaar startte de subsidieregeling op de aanschaf van elektrische auto’s bij
de overheid. Zonnepanelen op ons dak, afval scheiden, steeds meer
vegetarisch eten, we houden van de natuur en aarde. Dus een elektrische
auto kopen. Helaas heb je de gemeente Uithoorn nodig om te kunnen
laden! Sinds 7 februari 2020 proberen we dat te regelen. Eerst kregen we
geen antwoord. Na drie pogingen een klacht gestuurd. Toen bleken de
berichten naar “de juiste persoon” doorgestuurd, maar die was niet
aanwezig. Uiteindelijk contact met een medewerker, contact met het
bedrijf dat de openbare laadpalen plaatst en de aanvraag voldeed aan
alle voorwaarden. Top, het kon even duren, maar de elektrische auto
aangeschaft.
Wagenpark
Er staat 1 laadpaal in onze straat voor het uitbreidende elektrische
wagenpark. Daar staat een bord met twee pijlen die beiden op hetzelfde,
dus 1 parkeervak wijzen. Dit zou snel opgelost worden, maar u raadt het,
er is nog niets veranderd. De gemeente wil geen tweede laadpaal
plaatsen in onze straat, dat moet op het plein bij de kerk. Oké een stukje
lopen, maar we houden van de buitenlucht, dus als dat de oplossing is...
Maar u raad het al, geen enkele actie, laat staan een laadpaal. Ondertussen heb ik contact gehad met twee elkaar opvolgende medewerkers.
Ik weet niet meer wat ik moet doen om te zorgen dat de gemeente doet
wat ze beloven. Na bijna een jaar zijn we de communicatie en het gebrek
aan actie echt zat.
H. Pomstra

De uitgever van deze krant kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard ook, ontstaan door het
niet tijdig en/of onjuist plaatsen
van advertenties in onze bladen.
Fouten in telefonisch opgegeven
advertenties of ontstaan door
onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons
niet te worden gecompenseerd.
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar
particulier. Oosteinderweg 201a,
Aalsmeer. Tel: 0297-320058
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood, draagbare
kleding, schoenen, dekens enz.
Inleveradres: ma. t/m za. tussen 08.0020.00 uur Herenweg 36 in Vinkeveen.
Op zondag gesloten.
Tel. 0297-778103
Gevraagd:
Oude ansichtkaarten van Nederland.
Tel. 06-10770891

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Gevraagd:
Wie heeft er nog een oude of defecte
platenspeler van technics thorens of
bang&olufsen staan. Tel. 06-48344508
Te koop:
Batavus fiets 5versn €40,-. Bobikekinderzitje voor plus scherm €35,-. Tel.
06-31071115
Te koop:
Senioren bed mt. 90x1.90 met matras
€35,-. Tel. 0172-509847
Aangeboden:
Bambino stenen voor de liefhebber.
Gratis of een mooie plant. Tel. 0297329527
Te koop:
3 Doorzichtige vitrines, 2 tussenbladen dp 30 x br 50 hg x 80 cm € 75,-. .
Tel. 06-53544465
Te koop:
Goed onderh. piano €125,-. Tel.
06-53544465
Te koop:
Stokke xplory kinderwagen 2 in 1 met
reiswieg met voetenzak en nog meer
extra's €250,-. Tel. 020-4560555

Te koop:
Ligt eikenbuffetkast met glasdeurtje
en veel opbergruimte mt155cm
br x 200 cm hg x 45cm dp €75,-. Tel.
06-28147051
Te koop:
Gereedschap kruiwagen, als nw.
€120,-. Tel. 06-27281974
Te koop:
Red horse kinder paardrijcap €7,50.
Overgordijnen 3 st. br. 95 cm x hg.
230 cm, 1st. br.135 x 255 hg €50,-. Tel.
0297-327848
Te koop:
Mooi gevormde spiegel met geslepen
rand, 100 x 45 cm
€10,-. Tel. 06-25198434
Te koop:
Kindercampingbedje, opvouwbr.
€10,-. Tel. 06-25190843
Te koop:
Lg smart tv (Netflix etc.) 43"/106 cm ø
€100,-. Tel. 0297-324189
Gezocht:
Oud aambeeld / bankschroef. Tel.
06-38371642
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Boni neemt afscheid van
bedrijfsleider Jan de Jong
Door Roos Uithol
Mijdrecht - Zolang als de Boni supermarkt al in Mijdrecht te vinden is
geldt dat ook voor de bedrijfsleider
van deze vestiging. Daar zal vanaf 30
januari a.s. een verandering in
komen. De altijd zo betrokken en
betrouwbare Jan de Jong gaat met
pensioen en zal afscheid nemen van
de winkel waar hij nog altijd enorm
trots op is. Voor zijn opvolger Wilco
Versluis zijn het grote schoenen om
te vullen, maar hij is er klaar voor!
Hoe is het allemaal begonnen 40 jaar
geleden?
“In 1977 is Jan de Jong in dienst
gekomen bij de Boni in Mijdrecht.
Dat maakte hem met 23 jaar toen de
jongste bedrijfsleider ooit aangenomen bij de supermarktketen. Anno
begin 2021 is hij 43 jaar in dienst bij
het bedrijf. Beetje bij beetje heeft hij
de winkel zien groeien (ook door het
verdwijnen van naastgelegen zaken).
In zijn hart wilde Jan nog niet
stoppen, maar zijn vrouw Bea
moedigde hem vriendelijk aan dat
het echt tijd was geworden om
afscheid te nemen. Eigenlijk was hij
al een aantal jaren langer gebleven
om een geschikte opvolger te vinden
en toch nog even te kunnen
genieten van de winkel na de grote
verbouwing. Zowel voor de winkel
zelf, winkelcentrum de Lindeboom
als parkeerterrein Burgemeester
Haitsmaplein hebben er ingrijpende
veranderingen plaatsgevonden. Dat
zorgde er tijdelijk voor dat klanten
minder graag hun boodschappen bij
de Boni haalden.”
Wat waren de momenten die
echt zijn bijgebleven?
“Met de verbouwing was de Mijdrechtse winkel van deze Boni vestiging de eerste waar de vernieuwde
formule “Méér halen, minder
betalen!” werd toegepast. Daar is Jan
ook zeer trots op geweest en dat is
niet het enige. “De Boni is de enige
supermarkt in Mijdrecht die altijd op
dezelfde plek is gebleven, niet over-

genomen of van naam is veranderd.
En het draait nog altijd fantastisch.
Daar ben ik eigenlijk nog wel het
meest trots op! Ik ben natuurlijk een
echte Mijdrechtenaar en enorm
betrokken. Zeker richting de andere
winkeliers. Dat zal geholpen hebben
om te blijven bestaan. Ik heb vanuit
de organisatie ook altijd veel
vertrouwen gekregen en dat helpt
eveneens enorm!”
Wat ga je het meeste missen
nu je met pensioen gaat?
“Het loslaten van deze mooie winkel
zal ik wel even als lastig ervaren. Je
bent echt een team samen. Het
personeel werkt hier net zo goed al
voor een langere periode. Een aantal
zelfs al meer dan 30 jaar. Bij andere
ketens is dat meestal een stuk korter
en zeker tegenwoordig zie je dat
meer. Uiteraard zal ik er zelf nog vaak
genoeg komen om mijn eigen boodschapjes te halen!”
Heb je al plannen gemaakt
wat je allemaal met je nieuwe
vrije tijd gaat doen?
“We hebben vier leuke kleindochters
waar ik graag meer tijd aan wil
besteden. Ook kan ik weer mijn
muzikale hobby oppakken. Dat heeft
zo’n vijf jaar stilgestaan. Ik moet wel
eerst lessen nemen om het opnieuw
een beetje in de vingers te krijgen.
Zowel de accordeon als gitaar. Hopelijk, als dat lukt en de corona voorbij
is, kan ik op feestjes van familie en
vrienden spelen met een gelegenheidsband. Volgens het plan zullen
we jaren ‘60, ‘70 en ‘80 muziek spelen.
Daarnaast geniet ik altijd van
wandelen en fietsen.”
Wilco, we willen de lezers van de krant
en klanten van deze supermarkt een
beetje kennis laten maken met jou! Kun
je ons een korte introductie geven?
“Dat kan zeker! Ik ben Wilco Versluis.
50 jaar oud. Ik woon in de Meern met
mijn vrouw Ria. Ik heb twee kinderen
van 19 en 23 jaar oud. Bij een andere
supermarktketen heb ik 28 jaar ervaring opgedaan. Op een gegeven

Vernieuwd ING-servicepunt
geopend in Mijdrecht
Mijdrecht – Sinds 19 januari 2021 is
een spiksplinternieuw ING-servicepunt geopend in de Primera de Jong.
De Lindeboom 16. Ben je klant van
ING? Dan helpen ze je hier met je
online bankzaken. Je kunt hier ook
terecht voor je dagelijkse bankzaken
zoals het openen van een Betaal- of
Spaarrekening, het wijzigen van je
gegevens of het activeren van je
mobiel telefoonnummer voor Mijn
ING.
ING-klanten kunnen in de winkel van
J. de Jong dus niet alleen terecht voor
een ruim assortiment aan boeken,
tijdschriften en kantoorartikelen,
maar ook voor het regelen van hun
online bankzaken. Het ING-servicepunt is zo gemaakt dat ING-klanten
hier zelf hun digitale bankzaken in
hun eigen Mijn ING-omgeving
kunnen regelen. Doordat er altijd een
speciaal opgeleide en gecertificeerde
medewerker aanwezig is, kun je altijd
hulp inroepen als het even niet lukt.

En heb je een specifieke vraag die de
medewerker niet direct kan beantwoorden, dan is een afspraak met
een Adviseur op een ING-kantoor zo
gemaakt. Ook komt er in deze winkel
een nieuwe gele geldautomaat waar
je contant geld kunt opnemen en
storten. De openingstijden van het
ING-servicepunt zijn overigens gelijk
aan die van de winkel.
Klanten van ING worden digitaal
vaardiger
J. de Jong: “Ook wij zien dat de
behoeftes van klanten veranderen en
dat veel klanten steeds digitaler
worden. Dat is niet voor iedereen
even makkelijk. Onze medewerkers
zijn dan ook speciaal door ING opgeleid om klanten te helpen bij hun
digitale bankzaken. Zo helpen we
ING-klanten bij het installeren van de
Mobiel Bankieren App en wijzen wij
ze de weg in Mijn ING, de omgeving
voor internetbankieren van ING. Met

moment loop je tegen de situatie
aan dat je toe bent aan iets nieuws.
Daar heb ik lang over nagedacht en
zelfs nog aan iets heel anders dan de
supermarktwereld gedacht. Want de
wereld ligt aan je voeten, maar dat
gaat toch niet zo makkelijk! Ik ben
vervolgens door een recruitmentbureau benaderd die mijn ervaringen
op LinkedIn hadden gevonden.
Zodoende ben ik in contact
gekomen met de Boni. Daarbij heb ik
vernomen waar de Boni voor staat en
dat past goed bij mij! Uiteindelijk na
drie leuke gesprekken, waaronder
met de eigenaar van Boni, Bouke van
der Wal, ben ik aangenomen.”
Stage
De overgang van de ene keten naar
de ander bleek nog best wennen te
zijn voor Wilco. Daarom heeft hij
eerst stagegelopen bij een Boni in
Apeldoorn. De bedrijfsleider daar
kon hem goed helpen de bedrijfsorganisatie te leren begrijpen.
“Het meest belangrijke wat altijd
bovenaan heeft gestaan voor mij, is
de interactie en omgang met de
klanten. Ik geloof heilig in de beleving van de klant. Het moet niet
alleen om de producten gaan die je
verkoopt, maar dat de klant zich echt
welkom voelt. Dat moet je laten zien
aan je klanten, zeker in een dorp als
Mijdrecht. Dat je er bent voor ze en
daar hoort klantvriendelijkheid bij.
Als een klant ergens meekomt moet
dat eerst worden opgelost en daarna
kijken we waar het fout is gegaan. Ik
heb nu een week met Jan meegedraaid om kennis te maken met de
klanten. Zo heb ik al ervaren wat dat
betreft op één lijn te zitten met Jan.
Hij draagt hetzelfde uit naar zijn
klanten. De directie heeft daarop
gezocht voor deze winkel. Alleen
draait Jan deze winkel al 43 jaar. Dat
zijn grote schoenen om te vullen en
lastig om te evenaren!”
De opmerking over de ‘grote
schoenen’ maakt dat Jan wat
verlegen zegt: “Nou…nou…maar dat
hoeft ook niet! Er mag een frisse
wind komen met mooie, nieuwe

de Mobiel Bankieren App kunnen de
klanten veel bankzaken zelfstandig
met hun smartphone of tablet
regelen, op een plek en een moment
dat het hun uitkomt. ING-klanten
kunnen voor hun digitale en dagelijkse bankzaken zes dagen per week
terecht bij het nieuwe ING-servicepunt in onze winkel. Daarbij komt dat
er ook een geldautomaat in de winkel
wordt geplaatst zodat alle klanten nu
ook bij ons contant geld kunnen
opnemen en storten. Wij kunnen dus
nu nog meer diensten in onze winkel
aanbieden.” Ben je nog niet zo digitaal actief, dan helpen de medewerkers van Primera de Jong je natuurlijk
ook graag bij het aanvragen van
internetbankieren van ING. Breng je
ING Betaalpas en een identificatiebewijs mee, dan is het aanvragen van
Mijn ING en het activeren van de ING
Mobiel Bankieren App zo gedaan.
Bankieren wordt hiermee nog
eenvoudiger en je hebt nog meer
overzicht in je bankzaken. Je vindt
het ING-servicepunt in Primera de
Jong aan de Lindeboom 16 in
Mijdrecht.

Op bijgaande foto Jan de Jong (links) en Wilco Versluis

ideeën.”
Wilco: “Zeker, maar je betreedt
daarmee een grijs gebied. Je kunt
niet zomaar van alles veranderen.
Dat vinden mensen niet fijn, zeker als
je nieuw bent. Dat wil ik niet, ook al
heb ik heus uitdagingen gezien die ik
best wil aanpakken.”
Wilco wat zijn jouw verwachtingen
voor de aankomende tijd?
“Op korte termijn hoop ik dat de
klant mij accepteert. In een dorp kent
iedereen elkaar sneller. Ik kom
oorspronkelijk uit Montfoort, dat
eenzelfde dorpsmentaliteit heeft.
Verder gaan we binnenkort kennismaken met de ‘conculega’s. Ik hoop
daarmee een goed samenwerkingsband te krijgen. Zeker binnen de
Lindeboom. Samen bereik je meer en
dat merk je nu ook met de huidige
lockdown. Met het ontbreken van de
niet-essentiële winkels ontvang je
zelf daardoor ook minder klanten. Op
langere termijn hoop ik echt te
mogen participeren hier in de
samenleving. Dat je samen iets kunt
organiseren en ik zou best een klantenpanel willen ontwikkelen op
termijn. Bij de Boni is er al een ‘klantentevredenheidsonderzoek’, maar
dat is vrij algemeen. Ik zou meer in
detail willen spreken met de klant
over wat er bevalt en wat niet.” Jan
vult het verder aan: “Daar gaat het
om. Betrokkenheid. Betrokken zijn bij
je klanten. Betrokken zijn bij je
mede-winkeliers. Zie elkaar niet altijd

als concurrenten. Je moet het met z’n
allen doen!”
Veranderingen
Tegen het einde van het interview
kwam een personeelslid voorbij om te
pauzeren. Zij was bereid om kort haar
verwachtingen over de wissel te delen:
“Ik denk dat er wel wat veranderingen
aankomen. Maar ik hoop dat hij echt
zijn gezicht veel op de werkvloer zal
laten zien en niet alleen op kantoor te
vinden is. De Mijdrechtenaren zullen
naar het nieuwe gezicht zoeken.
Daarom is het belangrijk dat Wilco
zichzelf veel laat zien, zodat iedereen
hem goed leert kennen.”
Tot slot Jan, wat zou je Wilco willen
meegeven of toewensen bij de
overdracht?
“Heel veel succes natuurlijk! We
kennen elkaar niet zo lang, maar ik
hoop alleen maar dat het nog beter
gaat worden onder zijn leiding. Daar
heb ik zelf ook belang bij.” Wilco knikt
instemmend: “Jan en ik hebben al
een aantal ideeën uitgewisseld. Je
moet blijven vernieuwen en de klant
verrassen. De klant komt gemiddeld
2,3 keer per week langs en dan moet
je eigenlijk 2 keer minimaal een
andere winkel laten zien. Daar ben je
als leidinggevende constant mee
bezig. We hebben drie mensen die
deel uitmaken van het managementteam. Samen met hen moeten wij de
winkel besturen. Dat doet een
bedrijfsleider niet alleen.”

Positieve Gezondheid meten in de GGZ
De Ronde Venen - Dokter Bosman Mijdrecht is een van de eerste GGZorganisatie in Nederland die haar cliënten tools aanbiedt om hun Positieve Gezondheid te meten. “In de GGZ is het belangrijk om meer naar de
kracht van kinderen en jongeren tot 18 jaar te kijken en minder naar hun
zwakke plekken”, vindt Maruschka Kennis psycholoog bij Dokter Bosman.
Positieve gezondheid is een nieuwe manier van kijken naar gezondheid.
Gezondheid betekent meer dan de aan- of afwezigheid van klachten. Het
gaat om het kunnen omgaan met de sociale, lichamelijke en mentale
uitdagingen van het leven, zodat je er zelf invloed op hebt.
Positieve Gezondheid in de GGZ
“Dokter Bosman ziet je behandeling als een middel om je te helpen je
persoonlijke doelen te bereiken. Cliënten hebben zelf de regie over hun
behandeling. Door tijdens de behandeling te blijven meten weet je of de
behandeling werkt. Op deze manier gaan de gesprekken over wat voor
een cliënt persoonlijk echt belangrijk is en zo kunnen we écht maatwerk
bieden en het verschil maken”, legt Maruschka uit.
De vestiging van Dokter Bosman in Mijdrecht is een klein team voor
kinderen en jongeren tot 18 jaar. “Natuurlijk groeien we en kijken daarbij
goed naar de terreinen waarop zorg gevraagd wordt. Verder houden we
van korte lijnen. Een persoonlijke aanpak staat bij ons centraal. We zijn op
zoek naar GZ-psychologen om met ons verder te groeien”, benadrukt
Maruschka.
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Openbare Basisschool School
De Eendracht: Online lesgeven
maakt vindingrijk!
Door Roos Uithol
Mijdrecht – Met de verlenging van
de lockdown lopen de achterstanden
in het onderwijs verder op. Voor
leraren en leerlingen is het hard
werken om eventuele schade te
beperken. Zij roeien nu voor de
tweede keer met de digitale riemen
die ze hebben. Hoe staat het er op dit
moment voor binnen het digitale
onderwijs? Zijn er stappen gemaakt
van de eerste naar de tweede
lockdown?
De Nieuwe Meerbode sprak met
directeur Kim Prummel van OBS De
Eendracht in Mijdrecht.
“Het is mooi om te zien dat zelfs de
leerkrachten die aan het begin van
deze nieuwe digitale situatie wat
paniek kenden nu zelfs plezier
ervaren!” merkte de directeur op bij
een evaluatie moment afgelopen
woensdag. “Het was natuurlijk een
grote uitdaging om dit allemaal goed
te organiseren toen het ons vorig jaar
voor het eerst overviel.
En je zult altijd zien dat de één het
net wat sneller oppakt dan de ander.
Daar is zelfs een voordeel aan, want
zo kun je koppels vormen die elkaar
verder kunnen helpen.
Dan zie je in de groepsapp weer een
bericht voorbij komen met “Help!
Iedereen wordt eruit gegooid. Wat is
er aan de hand?” Binnen de kortste
tijd zie je een collega helpen om het
probleem op te lossen.”
Flexibel
\Een belangrijk kenmerk van een
leerkracht is dat je zeer flexibel moet
zijn. Door de pandemie is deze
eigenschap belangrijker dan ooit

tevoren. “Het is een heel spannende
situatie die steeds maar verandert.
De sluiting van de scholen wordt
kort van tevoren aangekondigd en
de verlenging gaat ook maar door.
Wanneer de scholen weer open
mogen gaan is met de Britse mutatie
op de loer nog niet duidelijk. Wat wij
blijven doen is denken in het belang
van de kinderen. Wat hebben de
kinderen nodig en is dat haalbaar
binnen onze marge? Er heerst ook
een stukje angst. Is deze mutatie
gevaarlijker voor kinderen en wat
voor gevaar is er voor ons als leerkrachten?” Kim benadrukt dat dit
bespreekbaar moet blijven.
Veel geleerd
Op De Eendracht is veel geleerd
tijdens de eerste lockdown. De
verkregen kennis kan nu worden
toegepast bij deze tweede lockdown. Dat maakt Kim tevreden over
hoe het nu gaat.
“Een groot verschil is dat wij tijdens
de eerste scholensluiting soms
gebruik maakten van tevoren opgenomen filmpjes en die delen met de
leerlingen. Daarnaast een aantal
contactmomenten voor extra
instructies of voor vragen.
Toen hebben we ervaren wat het
belang is van directe instructie en
interactie met de leerlingen.
Daarom hebben we ervoor gekozen
om gewoon te starten om half negen
en tijdens de morgen en middag een
lesrooster te volgen. Alle kinderen
loggen in en krijgen instructie. Elke
instructie duurt ongeveer een half
uur. Daarna hebben ze tijd om het
werk te maken om vervolgens
nieuwe instructies te krijgen voor

Directeur Kim Prummel in een school zonder kinderen.

een volgend vak. Het geeft de leerkracht bovendien ruimte om
verlengde instructies te geven aan
leerlingen die extra uitleg nodig
hebben. Zij blijven dan wat langer
hangen in de meet terwijl andere
leerlingen zelfstandig aan het werk
zijn. Je kunt als leerkracht beter
observeren of de lesstof wordt
begrepen, terwijl je dat eerder pas
kon zien aan de resultaten van het
ingeleverde werk. Dat maakt de
structuur vergelijkbaar met een
normale schooldag. De leraar kan
gebruik maken van verschillende
werkvormen, waaronder wisbordjes
die normaal in de klas worden
gebruikt. Bij een vraag kunnen de
leerlingen hun antwoorden op de
wisbordjes schrijven en voor hun
camera’s houden. Daardoor blijven
de leerlingen actief betrokken bij de
instructies.”
Instructiefilmpjes
Sommige ouders zouden de instructiefilmpjes terug willen zien. Daar
heeft de school begrip voor, omdat
het voor een aantal ouders makkelijker is als zij zelf kunnen inplannen
wanneer hun kinderen aan het werk
gaan. Het kan een lastige combinatie
zijn als vergaderingen voor het werk
tegelijk met de instructie en zelfstandige werken van het kind
samenvallen.
Dat je niet iedereen tevreden kunt
stellen is iets dat Kim als lastig
ervaart, maar uiteindelijk kiest de
school voor wat het beste is voor de
kinderen. “Deze keuzes leggen wij uit
aan de ouders waarbij wij begrip
tonen voor het feit dat dit veel vergt
voor iedereen.
Een pittige klus voor leerlingen, leerkrachten én ouders. Daarom hebben
we er deze keer ook voor gekozen
om toch wat leerlingen op school uit
te nodigen. Dat zijn leerlingen
waarvan wij weten dat het voor hen
moeilijk is om in de thuissituatie
goed online lessen te kunnen volgen.
Eerst alleen voor een aantal leerlingen uit groep 8. In dit laatste jaar
heeft een leerling intensief te maken
met de voorbereidingen op het
voortgezet onderwijs.
Daarnaast helpen wij nu ook een
aantal leerlingen uit andere groepen,
maar waken er wel voor niet te veel
leerlingen uit te nodigen. Daarom
hopen wij eigenlijk dat de scholen
binnenkort voor alle leerlingen weer
open mogen.”

Hoofdvakken
De digitale lessen zijn voornamelijk
gericht op de hoofdvakken. Dat zijn
rekenen, begrijpend lezen, spelling
en taal. Kim beschrijft dat ze dit wel
heel jammer vindt van deze lockdown tijd. “Ik hoop wel dat dit heel
snel voorbij is. Andere vakken krijgen
minder aandacht, zoals de zakelijke
en creatieve vakken.
Als er tussendoor tijd is wordt er wel
een aardrijkskunde of geschiedenisles gegeven, maar we hebben wel
met elkaar afgesproken dat de focus
op de hoofdvakken ligt. Mocht de
lockdown nog langer duren is een
volgende stap om te kijken of er
meer ruimte kan worden gemaakt
voor deze vakken.
Dat brengt wel wat moeilijkheden
met zich mee. Om een voorbeeld te
geven: wij kunnen wel knutselopdrachten geven, maar niet iedere
leerling heeft genoeg materiaal thuis
liggen. Bij de kleuters ligt dat iets
anders, omdat de ontwikkeling van
de motoriek meespeelt. Dan geef je
van tevoren aan welk materiaal moet
klaarliggen. Uiteindelijk moet je niet
te veel van dit soort opdrachten
geven, want het moet werkbaar
blijven voor ouders.”
Niet allemaal
Niet alleen de leerlingen moeten aan
de digitale schoolomgeving geloven.
Ook besprekingen tussen de leerkrachten, directie, MR en schoolbestuur worden nu online gehouden.
Net als contact met de ouders. Dat
maakt het tussendoor afspraken
maken op korte termijn gemakkelijker en meer efficiënt volgens Kim.
En hoewel iedereen de situatie het
liefst zo snel mogelijk terug bij het
oude wil hebben, lijkt het erop dat
het onderwijs na corona meer gedigitaliseerd zal zijn. “Onze maatschappij wordt steeds meer digitaal,
waardoor mediawijsheid een belangrijk vak is geworden op school. Ook is
het voordeel van digitaal opdrachten
maken dat leerlingen sneller feedback kunnen ontvangen. Werken in
Classroom zorgt ervoor dat leerlingen hun dagtaken overzichtelijk
kunnen zien en samen met hun juf of
meester binnen hetzelfde bestand
kunnen werken. Daar waren wij
eigenlijk al best ver mee. Helaas
heeft het onderwijs te maken met
een lerarentekort. Dat kunnen wij tot
zover goed opvangen als een leraar
ziek is. Maar stel dat je bij uitval wel
leerlingen moet verdelen, kunnen zij
in Classroom hun taken en
opdrachten vinden. Ze zijn het
intussen goed gewend.” Daar plaatst
zij nog wel een kanttekening achter
om niet alles digitaal te doen. “Ik vind
dat kinderen nog echt met de hand
moeten leren schrijven. Voor
sommige vakken is het van toegevoegde waarde als ze gebruik maken

van een werkschrift in plaats van het
rechtstreeks in de computer werken.”
Wisselende reacties
Wat vinden de leerlingen van de
Eendracht eigenlijk van opnieuw
digitaal onderwijs? De reacties zijn
nogal wisselend zegt Kim. Er is een
grote behoefte om weer samen met
klasgenootjes op school te zijn.
Lekker voor de les even kletsen en
samen buitenspelen. Het stukje
contact met elkaar wordt gemist.
“Wat wel grappig is, voordat de
lessen beginnen om half 9, doen de
leerkrachten een kwartier eerder de
online meeting open. Dan wordt er
in het lokaal rustig nog een kopje
koffie gedronken, maar horen zij de
stemmen van de leerlingen op de
achtergrond. Zo komen de praatjes
voor de lessen nog steeds voor! Ook
tussen de lessen door probeer je dat
nog een beetje te faciliteren. Vragen
over hoe het gaat en hoe ze zich
voelen. Toch kan de ene leerling
beter met deze situatie omgaan dan
de ander. Dat is begrijpelijk, omdat
de thuissituatie van iedere leerling
anders is.”
En de ouders zelf?
“We hebben vragen uitgezet voor de
ouders om te beantwoorden over
het onderwijs tijdens deze lockdown
periode. Daarbij is aangegeven of ze
tips, aanvullingen of suggesties voor
ons hebben om ons digitale onderwijs te kunnen verbeteren. Dat
nemen wij graag mee. Onlangs
tijdens een MR-vergadering kregen
we te horen dat ouders over het
algemeen heel tevreden zijn. Ze zijn
blij met hoe wij het nu hebben
aangepakt en dat is heel mooi om te
horen. Normaal zeg je tegen ouders
dat ze even naar binnen mogen
lopen als ze een vraag hebben. En
hebben we gedurende het schooljaar ‘open lessen’, waar ouders
welkom zijn binnen de les. Binnen
lopen kan nu helaas niet, maar
ouders kunnen altijd mailen of bellen
als ze een vraag hebben. Bovendien
is er nu elke dag ‘open les’ omdat
ouders rustig in de huiselijke achtergrond kunnen meekijken naar de
lessen van hun kind.”
Tot slot richt directeur Kim zich naar
iedereen betrokken bij de school. “Ik
ben echt heel erg trots op iedereen
hoe het nu allemaal verloopt in deze
moeilijke tijd. Niet alleen trots op
mijn team maar ook samen met deze
leerkrachten trots op het werk dat
leerlingen en ouders verrichten. We
willen natuurlijk niet dat deze situatie
nog langer duurt, maar als dit zich
onverhoopt wel zo ontwikkeld is dat
oké. Wij zullen er steeds het beste
van maken en blijven ontwikkelen.
Maar wat is onze school nu stil en
saai. We missen het om compleet te
zijn!”
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Succesvolle cross
competitie AKU
Uithoorn - Vrijdag 15 januari werd
op de atletiekbaan van AKU de 3e
editie van de Corona Cross georganiseerd. Op een uitdagend en afwisselend parcours gingen de AKU
talenten de strijd met elkaar aan.
Helaas zijn door de corona maatregelen alle crosswedstrijden voor de
jeugd afgelast. Omdat AKU plezier en
actief bewegen hoog in het vaandel
heeft staan, hebben de trainers zelf
initiatief genomen om een onderlinge cross te organiseren. In deze
tijd, waar veel kinderen niet kunnen
gymmen of sporten is het juist
belangrijk dat er naar de mogelijkheden wordt gekeken om een uitdagend sportaanbod te creëren. Juist
nu is fitheid, een goede conditie en
sportplezier in bewegen erg belangrijk. Gelukkig mogen de kinderen
nog wel steeds met elkaar buiten
sporten, daarom hebben de jeugdtrainers van AKU een onderlinge
crosswedstrijd georganiseerd.
Vrijdag 15 januari werd de “Grand
Finale” georganiseerd op de baan
van AKU. Ruim 100 enthousiaste en
fanatieke jeugdleden stonden aan de
start bij de 3e Corona Cross. Na de
vorige twee edities, werden tijdens
de 3e cross de individuele en teamprijzen verdeeld. Daarnaast was er
per startgroep een prestatieprijs voor
de atleet die de meeste progressie
had gemaakt.
Jongste pupilen
Bij de jongens mini was het Joeri die
tijdens de 3e editie als eerste mini
pupil over de finish kwam. Finn
finishte sterk als 2e, kort gevolgd
door Thiago. Jayden en Ben, die
beide hun debuut maakten op de
cross, eindigde op een 4e en 5e

plaatst. Ryan finishte op een 6e
plaats, Finn finishte een plekje voor
zijn broer op een 7e plaats. Luuk
finishte op een 8e plaats.
Jill kwam bij de meisjes mini als
winnares over de finish. Fyleine
eindigde heel knap op een 2e plaats,
kort gevolgd door Anastasia op een
3e plaats. Jelka won de onderlinge
strijd van Roos en kwam als 4e over
de streep, op 3 seconden gevolgd
door Roos.
Siem liet net als bij de vorige 2e
edities zien de sterkste te zijn en
kwam ook in de 3e race als winnaar
over de streep. Justin maakte er een
erg spannende strijd van en finishte
heel sterk op een 2e plaats. Abel liep
heel goed naar een mooie 3e plaats.
Als 4e kwam Joes over de eindstreep,
vlak voor Mats, Bram en Ahmed op
een 5e,6e en 7e plaats. Stijn (T)
kwam sprintend als 8e over de
streep, gevolgd door Jay (8e), Thijs
(9e) en Stijn (H) op een 10e plaats.
Finn finishte op een 11e plaats.
Bij de meisjes pupillen C maakten
Rowan en Lize er een hele spannende strijd van om de overwinning.
Rowan kwam als winnares over de
streep, vlak voor Lize op een 2e
plaats. Deliz liep een hele sterke
cross en finishte als 3e. Op een 4e
plaats eindigde Anna, vlak voor
Fenna op de 5e plaats.
B en A pupillen
Bij de jongens pupillen B zorgden
Mike en Roel voor een spannende
race. Aangezien Jip bij de junioren
meeliep, konden de jongens de strijd
aangaan om de 1e plaats. Mike liet
zien over een sterk eindschot te
beschikken en finishte als 1e, Roel
finishte na een mooie cross op de 2e

plaats. Finn eindigde knap op een 3e
plaats. Als 4e kwam Thijs over de
finish, kort gevolgd door Ruben op
de 5e plaatst, Frederik kwam als 6e
over de streep, een plek voor Ingmar
op en 7e plaats. Teis kwam strijdend
als 8e over de finish.
Bij de meisjes pupillen B was Lea, net
als tijdens de vorige twee edities de
snelste. Yasmine finishte liep heel
sterk en eindigde op een 2e op plek.
Evi kwam na een goed ingedeelde
race als 3e over de finishlijn. Kyara en
Lotte finishte na een spannende
eindsprint op een 4e en 5e plaats.
Norah finishte als 6e, vlak voor Esmee
op een 7e plek en Alicia op de 8e
plaats. Luuk was de sterkste bij de
jongens pupillen A1. Ruben V kwam
knap als 2e over de streep, gevolgd
door Idhant op een 3e plaats. Op de
4e plaatst finishte Ruben Z.
Bij de meisjes A1 won Maud met
overmacht haar race. Ze won niet
alleen de race in haar eigen categorie, maar ook van alle jongens en
A2 pupillen. Suus kwam strijdend als
2e over de finish, een plek voor Joy
op de 3e plaats. Op de 4e plaatst
eindigde Bregje, vlak voor Jonne op
de 5e plaats. Ayla eindigde op 6e
plaats, een plek voor Nida op de 7e
plaats. Bij de jongens A2 was Jay de
kampioen en kwam als winnaar over
de eindstreep. Op een 2e plaats
eindigde Collin, vlak voor David op
een knappe 3e plaats. Tim eindigde
op een 4e plaats, vlak voor zijn teamgenoten Sebastiaan (5e), Sam (5e) en
Tinio (6e). Emmanuella was de grote
winnares bij de meisjes pupillen A2.
Nynke liep een hele goede race en
pakte de 2e plaats, vlak voor Amara
op de 3e plaats. Janey finishte op de
4e plaats, kort gevolgd door Naomi
op de 5e plaats en Aranxia op de 6e
plaats.
Junioren
Robin liet tijdens de finale wedstrijd
nogmaals zijn klasse zien en won
met overmacht bij de D1 junioren.
Op een 2e plaatst finishte Jip. Na 2
overwinningen bij de pupillen, ging
Jip de strijd aan met de junioren. Een
zeer knappe prestatie van het AKU
talent. Mark en Jonne zorgden met
een mooie eindsprint voor een spannende finish. Mark eindigde op een
paar honderdste voorsprong op de
3e plaats voor Jonne op de 4e plaats.
Indy finishte op een 5e plaats, vlak
voor Nick op de 6e plaats en Christiaan op de 7e plaats. Roan eindigde
op een 8e plaats, vlak voor zijn trainingsmaatjes Ilian op de 8e plaatst
en Casper op de 9e plaats.
Fleur liep bij de meisjes junioren D1
een hele sterke race en kwam als
winnares over de streep. Dana kwam
sterk als 2e over de finishlijn, voor Isa
op een 3e plaats, Noah 4e, Marlou 5e,
Sophie 6e en Nienke op een 7e
plaats. Iver was de sterkste bij de D2
en C junioren en kwam als winnaar
over de streep, vlak voor Koen op een
2e plaats, Daniel op de 3e plaats en
Morris op een 4e plaats. Niels en

Eerste roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter
Uithoorn - De eerste jeugdkanopolo
training startte op zaterdag 9 januari
2021. Het leek een mooie dag te

worden maar er lag wel ijs en dus
deden we een circuitje met een
kano-ergometer, een roei-ergo-

meter, box-jump, touwtjespringen
en nog meer. Alles 1,5 minuut met
korte pauze. Kwam iedereen met

Ralph maakten er samen een zeer
spannende strijd van. Niels kwam als
5e over de streep, vlak voor Ralph op
de 6e plaats. Alexandre finishte op
een 7e plaats, gevolgd door Thomas
op de 8e plaats. Vera won, net als
tijdens de 2e vorige edities bij de
junioren met overmacht de cross.
Laura eindigde knap op een 2e
plaats. Izabelle finishte als 3e,
gevolgd door Melinda op een 4e
plaats en Nicole op een 5e plaats.
Bij de junioren zorgden de trainers
ook voor een mooi strijd. Wolf van
Strijen won de strijd van zijn collega
trainers en kwam als winnaar over de
streep. Sjoerd Zuiderduin finishte op
en 2e plaats, gevolgd door Wouter
Voorn die de 3e plaats in beslag nam.
Einduitslag
Na drie spannende crosswedstrijden
werd het individuele klassement en
het ploegenklassement opgemaakt
en werden de prijzen uitgereikt.
Jongens mini pupillen
1. Joeri Stolwijk
2. Finn de Kuijer
3. Thiago Ligtvoet
Meisjes mini pupillen
1. Jill Verhoef
2. Roos van Oudenallen
3. Jelka Schuit
Jongens pupillen C
1. Siem Verlaan
2. Justin van Vliet
3. Abel van Zaanen
Meisjes Pupillen C
1. Rowan van Kempen
2. Lize ten Pas
3. Deliz Honig
Jongens pupillen B
1. Jip Hofmeister
2. Mike van Ettinger
3. Roel Verlaan
Meisjes Pupillen B
1. Lea van den Berg
2. Evi Schoen
3. Yasmine Rekelhof
Jongens pupillen A1
1. Luuk van Manen

2. Ruben van Vliet
3. Jonas
Meisjes Pupillen A1
1. Maud van Kessel
2. Suus Hogenboom
3. Jonne van Diemen
Jongens pupillen A2
1. Jay van Kempen
2. Collin Roling
3. David Vennink
Meisjes Pupillen A2
1. Emmanuela Amani
2. Nynke Veen
3. Amara Blondeau
Jongens junioren D1
1. Robin van Montfoort
2. Mark Westra
3. Jonne van Schaardenburg
Meisjes junioren D1
1. Fleur Hofmeister
2. Dana Hogenboom
3. Marlou Smorenburg
Jongens junioren D2 en C
1. Koen Kaijen
2. Iver van Strijen
3. Daniel Vennink
Meisjes junioren D2 en C
1. Vera Bijlsma
2. Laura van Luinen
3. Tess van Tol
Teamprijzen:
Mini en C pupillen
Team 3 (Roos, Finn K, Lize,
Justin en Jay)
A/B pupillen
Team 5 (Lea, Aranxia, Joy,
Collin en Nynke)
Junioren
Team 5 (Nick, Britt, Elin, Ralph,
Daniel en Iver)
Prestatieprijzen, klapper
van de cross
Finn de Kuijer, Emmanuella Amani en
Marlou Smorenburg
Als organisatie kijkt AKU erg positief
terug op de Corona Cross. In een tijd
waar bewegen heel belangrijk is,
hebben de atleten en trainers zich
van hun beste kant laten zien. Een
heel groot compliment voor de
atleten, de trainers en de organisatie.

twee of drie jassen het terrein op
maar weldra stond iedereen in een
sporttrui. Na de warming up en
parcours, stond behendigheid op
het spel, Met een bal op de peddel
twee teams tegen elkaar. Dat alle-

maal buiten want binnen mag niet
meer getraind worden. Nog een
beetje hockey met een peddel en
een bal en tot slot weer een parcours
terwijl de ouders de jeugd weer
kwam ophalen.

DE RONDE VENEN 19

20 januari 2021 • inderegio.nl

De IVI pagina

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

Wat is IVI? Elisabetta verheldert
en doet mee!
Het is jullie als lezers wellicht al opgevallen dat er sinds enige tijd een ‘Inwoners Voor Inwoners’ (IVI)-pagina in deze krant te vinden is. De Nieuwe Meerbode heeft deze inwonersbeweging de gelegenheid gegeven om zo met
haar doelgroep, alle inwoners van De Ronde Venen, te communiceren. Mijn
naam is Elisabetta Santangelo, afgestudeerd journalist uit Mijdrecht en
daarmee ook onderdeel van deze doelgroep. Bij het lezen van de krant zag
ook ik regelmatig de IVI-pagina voorbij komen en begon ik me steeds meer
af te vragen waar IVI voor staat en wat het doel ervan is. Ik besloot contact
op te nemen om antwoord te krijgen op deze vragen. De grondleggers,
Henk Verhoek en Peter Pos, nodigden mij uit om langs te komen op de IVI
locatie in Mijdrecht. Ik kwam letterlijk bij hun aan de keukentafel te zitten
en terwijl we een kop koffie dronken stelde ik mijn vragen. De antwoorden
hierop zorgden dat het mij steeds duidelijker werd wat IVI voor inwoners wil
betekenen. Dit heeft mij geïnspireerd en doen beseffen dat deze informatie
voor iedereen belangrijk is. Inwoners Voor Inwoners blijkt namelijk niet
alleen van hen te zijn, maar van ons allemaal. Daarom besloot ik om ons
gesprek te delen, in de hoop ook jullie te inspireren!
Om te beginnen, wat is Inwoners
Voor Inwoners (IVI)?
IVI staat letterlijk voor ‘Inwoners Voor
Inwoners’, en is een inwonersbeweging
van en voor de inwoners van De
Ronde Venen. De beweging is bedoeld
om inwoners een stem te geven, om
op te komen voor hun belangen en
hen te informeren en verbinden om
dingen te ondernemen die goed zijn
voor hun leefomgeving, sociale leven
en welzijn. Vaak komen deze zaken
voort uit vragen, ideeën of klachten.
Jullie zijn de geestelijke vaders van
IVI, zouden jullie je kunnen
voorstellen?
Wij zijn Henk Verhoek en Peter Pos,
inwoners van Amstelhoek en Mijdrecht. We zijn al bevriend sinds de
jaren negentig en hebben elkaar leren
kennen op de voetbalvelden van SV
Argon waar we allebei als vrijwilligers
betrokken waren. Het klikte goed
tussen ons en we ontwikkelden een
vriendschappelijke band.
Waar begon het Inwoners
Voor Inwoners verhaal?
Vaak ontstonden er tijdens de keren
dat we bij elkaar over de vloer kwamen
gedachtespinsels over het verbeteren
van de wereld. Van de mooie ideeën
die we hadden kwam echter maar
weinig terecht, omdat wij net als veel
mensen druk waren met ons maatschappelijke en werkzame leven. Peter
was jarenlang als marketeer werkzaam
bij een pensioenfonds en Henk als
bedrijfsleider in het supermarktwezen.
Met daarnaast een gezin, een grote
familie en een druk sociaal leven bleef
er weinig tijd over om de wereld écht
te gaan verbeteren.
Wanneer kwamen jullie
dan wel in actie?
De kredietcrisis kwam en er was steeds
meer sprake van individualisme. Het
begon ons dan ook langzamerhand op

te vallen dat de wereld om ons heen
steeds harder en minder sociaal werd.
Onbedoeld maar wel bewust zelf
gekozen kreeg ons werkende leven
een ommekeer. We verlieten de
pensioen- en supermarktwereld en
hadden ons beiden ten doel gesteld
iets in de sociale hoek te gaan doen.

werden uiteindelijk binnen een week
toegevoegd aan het projectteam en
werden betrokken bij allerlei zaken op
het gemeentehuis.
Jullie kwamen dus in dienst van de
gemeente?
Nee, we werden geen ambtenaren
maar mochten als vrijwilligers
aanschuiven. Daar hadden we ook
geen probleem mee, want we wilden
immers de wereld veranderen en
deden het niet voor het geld. We
zagen het als een kans en een mooie
eerste stap in het sociaal maatschappelijk werkveld. Zo konden we namelijk meewerken aan de gewenste, en
wat ons betreft noodzakelijke, inwonersparticipatie. Wij kregen hier veel
energie van en hadden ook het idee
dat wij hierin serieus genomen
werden.

Hoe zijn jullie uiteindelijk bij het
idee van het oprichten van de inwonersbeweging gekomen?
Dat was niet een hele bewuste keuze
maar is eigenlijk bij toeval op ons pad
gekomen. De lokale overheid kreeg in
die tijd namelijk steeds meer verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid
en had duidelijk behoefte aan meer
participatie en inbreng van inwoners.
De gemeente had om deze inwonersparticipatie vorm te geven een
project opgezet onder de naam
‘Inwoner Centraal’. Dit project sprak
ons enorm aan.

In hoeverre zijn jullie nu nog
betrokken bij het project
Inwoners Centraal?
Wij zijn hier niet meer bij betrokken.
Het project bleek vooral bedoeld om
de ambtenaren en medewerkers te
inspireren om inwoners anders te gaan
benaderen in verband met de kanteling in het systeem. Wij merkten alleen
dat inwoners niet écht betrokken en
geïnformeerd werden. Dit terwijl het
volgens ons juist belangrijk was dat zij
bewust werden van de nieuwe mogelijkheden om meer instemming te
hebben bij de gang van zaken in de
lokale samenleving. Wij wilden hier
voor gaan zorgen en zagen wel kansen
om zaken samen met inwoners van
onderaf op te pakken.

Wat aan dit project sprak
jullie zo aan?
Het doel van het project was om inwoners veel meer van onderaf zaken te
laten oppakken en niet van bovenaf
alles door de lokale overheid te laten
regelen. Dit sluit heel goed aan op ons
gedachtegoed. Inwoners moesten zelfredzaam worden en de regie zelf in
handen nemen om bepaalde zaken op
te pakken. De gemeente zou hierin
meer in een faciliterende rol gaan
spelen om de inwoners hierbij te
ondersteunen. Het werd ook wel een
kanteling in het systeem genoemd en
hier wilden wij wel aan meewerken.
We kwamen in contact met de projectleidster en lieten weten dat we geïnteresseerd waren om deel te nemen. Gek
genoeg hoorden we dat er binnen het
projectteam nog geen enkele inwoner
betrokken was. Dat vonden wij eigenlijk heel vreemd omdat de inwoners
hierin volgens ons juist de belangrijkste ervaringsdeskundigen zijn. Wij

Was dit het begin van Inwoners Voor
Inwoners zoals het nu is?
Drie jaar geleden zijn we gestart met
het in gang zetten van de inwonersbeweging. Dit was niet eenvoudig omdat
er weinig steun kwam van bovenaf en
inwoners ook niet stonden te springen
om mee te doen. Het individualisme is
immers niet zomaar uit de mens. Daarnaast waren er ook slechts enkele
lokale politieke partijen die ons
begrepen en omarmden. Wethouder
Kiki Hagen luisterde wel wat ons doel
was met de beweging en mede door
haar inbreng is er subsidie gegeven
door de raad voor de website van IVI.
Daarnaast was het ook fijn dat lokale
maatschappelijke partners de inwonersbeweging niet als bedreiging
zagen maar als aanvulling op hun
vooral zorggerelateerde dienstenpakket. Er leek dus ruimte voor IVI, wat
goed uitkwam want wij wilden echt
een verbinder worden en een aanvulling op alle mooie initiatieven die er al

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

waren in De Ronde Venen. Ons doel is
nu nog steeds om zulke bestaande
initiatieven, en ook nieuwe initiatieven, zichtbaarder te maken en inwoners een podium geven.
Wat was de volgende stap?
We wilden graag onafhankelijk worden
en dus op eigen benen staan. Dat
bleek niet zo eenvoudig omdat je toch
alweer snel te maken hebt met allerlei
kaders en regelgeving waar rekening
mee moet worden gehouden. We
besloten daarom te onderzoeken hoe
dit elders in het land wordt aangepakt.
Al snel werd duidelijk dat het zonder
financiële middelen moeilijk is om je
doelstelling te behalen. Om echt een
kans te krijgen om inwonersparticipatie door te voeren is het belangrijk
dat de lokale overheid durft te faciliteren. We zijn dus nog meer op zoek
gegaan naar deze samenwerking en
hebben onderzocht hoe we verder
nog aan de benodigde (financiële)
steun konden komen.
In hoeverre kunnen jullie dus stellen
dat financiële middelen belangrijk
zijn om te kunnen overleven?
We kunnen niet ontkennen dat dit
heel belangrijk is, maar willen het
liever niet te veel over geld hebben.
De hoofdzaak is dat inwoners gestimuleerd worden om mee te gaan doen
aan onze lokale samenleving, want
daar begint het bij. Wij willen inwoners
met een initiatief een podium geven
en hen hierbij ondersteunen. In de
afgelopen tijd zijn er al een aantal van
deze initiatieven en projecten opgestart. Een van de projecten waar IVI
intensief mee bezig is, is de woningnood in De Ronde Venen. Dit blijkt een
groot probleem te zijn waar veel starters op de woningmarkt flink onder
lijden. Inmiddels is een grote groep
jonge woningzoekenden met IVI en
met elkaar in contact gekomen en
hebben ook verschillende grondeigenaren zich gemeld. Gezamenlijk
worden er nu stappen gezet om
dichter bij het vervullen van hun
woonwens te komen. Er wordt hierin
dus niet geklaagd of afgewacht wat de
lokale overheid doet maar er wordt
samen naar oplossingen gezocht. Wat
ons betreft is dit een mooi voorbeeld

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

waarin duidelijk wordt dat wanneer
mensen een stem krijgen en krachten
worden gebundeld, je echt ergens kan
komen. Samen kom je verder!
Wat hopen jullie voor de toekomst?
Wij hopen dat inwoners steeds meer
bekend worden met ons gedachtegoed en hier achter gaan staan. Het is
belangrijk dat het duidelijk wordt dat
IVI niet van ons alleen is, maar van alle
inwoners. Wij zijn slechts twee van de
ruim 43.000 inwoners die De Ronde
Venen telt en zijn alleen de beweging
opgestart. Nu hopen we dat inwoners
steeds meer betrokken raken bij IVI,
omdat het een club moet zijn waar
mensen bij willen horen. Alleen zo
kunnen we samen werken naar een
nieuwe lokale democratie waarin
inwoners een belangrijke rol gaan
spelen en waarbij economische
belangen ondergeschikt zijn aan
sociale belangen. Het moet een
samenleving worden waar de menselijke maat belangrijk is en bureaucratie
geen belemmering is om samen tot
oplossingen te komen. Een samenleving waarin we allemaal meedoen,
want dat is waar IVI voor staat!
Ik kan wel concluderen dat ik na dit
gesprek veel beter weet waar IVI nu
eigenlijk voor staat en wat wij hier als
inwoners mee kunnen. Ik hoop natuurlijk dat het jou nu ook iets duidelijker is
geworden. De komende tijd zal ik in
ieder geval met plezier als redacteur
aan de slag gaan voor IVI om deze
pagina te vullen met zaken die de
inwoners van de gemeente bezig
houden. Ik hoop dat ik jullie hiermee
weet te inspireren! Heb je naar aanleiding van dit interview nog vragen, wil
je IVI steunen of heb je zelf het idee
dat je een initiatief hebt waarbij wij
kunnen helpen? Dan kan je bij IVI
terecht. Dit kan ook als je een mooi
verhaal hebt of ergens aandacht voor
wil vragen. Ook dan ga ik graag met je
in gesprek en wie weet schrijf ik hier
dan wel een artikel over! Stuur gerust
een e-mail naar info@inwonersvoorinwoners.nl en dan wordt er gekeken
hoe we dit als inwoners samen kunnen
oppakken.
Samen staan we sterker!

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

