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KORT NIEUWS:

Knuffel gevonden

Uithoorn – Vorige week woensdag is deze knuffel gevonden.
Hij lag rond een uur of 11 op de
Christinalaan. Gezien het verbandje om zijn/haar poot zal de
knuffel best gemist worden. Ben
je hem/haar verloren? Bel 0297532433

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

Genoeg voor zes miljoen
xtc pillen
GRATIS TAXATIE

GOUD, ZILVER
EN MUNTEN
Prinses Irenelaan, Uithoorn
(t.h.v. Coop supermarkt)
Bekijk advertentie
verderop in deze krant

We zijn er voor je op
de momenten dat je
daar het meest
behoefte aan hebt.

Uit elkaar gaan
is zo’n moment...

KIJK VOOR MEER INFO OP:

WWW.WESTEINDER.NL

ZWARTEWEG 96, 1431 VM AALSMEER

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL

KNAW Onderwijsprijs voor
leerlingen Alkwin Kollege

bineerd met de wiskunde en natuurkunde die op school is aangeboden. Daarmee hebben de auteurs iets gemaakt dat tastbaar en
belangrijk is voor de samenleving
en zijn ze een van de winnaars binnen het profiel Natuur & Techniek.
Quote jury: ‘De auteurs hebben
een neuraal netwerk gemaakt, dit
getraind, gesimuleerd, de signalen
weer aan het neurale netwerk gevoed om dit te verbeteren en daarna geïmplementeerd in een zelfrijkunstmatige intelligentie te ma- dende auto (voorheen op afstand
ken. Zij besloten daarom een zelf- bestuurbaar). Bijzonder knap!’ Op
rijdende (speelgoed) auto te bou- welke plek (1, 2 of 3) de scholieren
wen, die zij aan de hand van kunst- binnen hun profiel eindigen wordt
matige intelligentie leerden rij- tijdens de feestelijke online prijsden in een gecontroleerde omge- uitreiking op dinsdag 9 juni beving. De eigen kennis over compu- kendgemaakt.
ters en programmeren is gecom- Zie vervolg in deze krant.

Regio - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft afgelopen week de winnaars van de KNAW Onderwijsprijs 2020 bekend gemaakt, de prijs voor de beste twaalf
vwo-profielwerkstukken van Nederland. De jury prees de werkstukken om hun ‘uitmuntende kwaliteit en vindingrijkheid’. De
winnaars verdiepten zich in uiteenlopende onderwerpen: van
een rechtszaak tegen paus Benedictus XVI, muziek voor doven
en het ontwerpen van een zelfrijdende auto, tot de emoties van
dieren en de opbouw van de samenleving op de Noordoostpolder. De KNAW ontving dit jaar maar liefst 314 inzendingen van
160 scholen. Met de jaarlijkse prijs wil de KNAW wetenschappelijk denken in het voorgezet onderwijs stimuleren.
Het winnende werkstuk Van Natuur en Techniek is gewonnen
door leerlingen van het Alkwin
Kollege uit Uithoorn. Fyor Klein
Gunnewiek en Winstijn Smit van
het Alkwin Kollege in Uithoorn
vroegen zich af hoe moeilijk het
is om een autonoom voertuig met

In De Ronde Venen komen
de bijtjes niets tekort
De Ronde Venen - Vorig jaar zaaiden Sandra en Kelly Kessen uit Wilnis, twee bloemenweides. Ze bloeiden prachtig tot diep in de herfst.
Eind november maaide de gemeente ze af… en toen begon het
grote wachten. Zouden ze in het
voorjaar weer tot bloei komen zónder bijgezaaid te hoeven worden?
Net als vorig jaar – na het inzaaien van de bloemenweides – was
de lente extreem droog. Al gauw
kleurden de bloemenweides geel
door het opkomende koolzaad.
Maar tot eind april bleef het spannend of er meer soorten tot bloei
zouden komen. Een paar fikse regenbuien brachten verlossing.
Kleurrijke verrassingen
De goudsbloemen waren de

eerste bloemen samen met de
slaapmutsjes. Daarna kwamen
ook de klaprozen terug en inmiddels staat er al een enkele korenbloem. Iedere keer als
ik langs het weitje loop, zoek ik
naar nieuwe kleuren en vormen.
En heel vaak wacht er een verrassing. Het leuke is dat er nu weer
nieuwe soorten bijkomen, onder andere judaspenning, vingerhoedskruid, duizendschoon
en vergeet-mij-nietjes. Dit zijn
tweejarige planten en die gaven
in het eerste jaar nog geen bloemen. Ze fleuren de wei nu extra
op.
Derde bloemenwei voor de bij!
Er is inmiddels een derde bloemenwei op komst. Bewoners van

de Amstelhoek vonden de bloemenweides in Wilnis zo leuk dat
ze de gemeente ook om toestemming vroegen. Ze keurde het verzoek meteen goed,
en hielp ook nu met het frezen
van de grond. Begin mei is er
een stuk van zeven hectare ingezaaid met hetzelfde mengsel als
de bloemenweide in Wilnis. In De
Ronde Venen komen de bijtjes
niets te kort! Meer weten? Kijk op
www.denatuurinmetkelly.blog

Uithoorn - In Uithoorn is aan de
Ondernemingsweg een bedrijfspand gesloten en voorlopig tot
verboden terrein verklaard door
de gemeente. De aanleiding
van deze sluiting is de vondst
van 200 liter methanol, waarvan
wordt vermoed dat het bestemd
was om harddrugs mee te maken. De methanol is reeds ruim
een maand geleden gevonden
door de Amsterdamse recherche, die door een tip van de FIOD
een huiszoeking deed in het bedrijfspand in Uithoorn. Dezelfde
dag werd een 41- jarige inwoner
van Uithoorn aangehouden, wel-

ke inmiddels weer op vrije voeten
is. Hij blijft echter wel verdachte in deze zaak. Methanol is een
belangrijk ingredient bij bijvoorbeeld harddrugs als xtc, mdma
en amfetamine.
Aangezien het spul licht ontvlambaar is en extreem giftig gelden er strenge eisen voor de opslag hiervan. Aan deze eisen voldeed het pand in Uithoorn zeker
niet. Volgens de politie is de aangetroffen hoeveelheid methanol
voldoende om zes miljoen xtcpillen, zo’n 210 kilo amfetaminepasta of tientallen kilo’s metamfetamine van te maken.

Vermist
Wilnis – Sinds dinsdagavond 19
mei is kater Elmo vermist. Elmo
woont aan de Wagemaker 32 in
Wilnis en is 1 jaar oud. Hij is wit,
grijs gestreept en bruin, wit buikje. Een bruin snuitje, vlekjes op de
poten, symmetrisch patroon op
hoofdje. Weet u waar hij is? Heeft
u hem gezien? Bel, sms of app
dan naar: 0657677638

Nieuwe jeugd leden Handbal gezocht!
De Kwakel – KDO- handbal uit
De Kwakel is op zoek naar nieuwe
jeugdleden. Met name voor de jongere groepen E en D- jeugd is KDO
- handbal op zoek naar nieuwe leden. De E - jeugd zijn jongens en
meisjes geboren in 2010 en 2011.
De D - jeugd zijn ook jongens en
meisjes maar dan geboren in 2009
en 2008. Er wordt 2x in de week getraind op het KDO-sportcomplex.

In de winter hebben ze natuurlijk hun eigen sporthal tot hun beschikking. Ongeveer 1x per week
heb je een wedstrijd. Kom je een
keer gratis meetrainen? Dat kan natuurlijk, door het Corona virus hebben ze wel strikte regels waar ze
zich aan moeten houden. Mocht
je mee willen trainen meld je dan
vooraf aan bij Desiree Schaefers 0652686722 / desiree@schaefers.nl

WOW
Parasol

TRINIDAD
Ø 300CM

89 99

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Intratuin Ter Aar ∙ www.intratuin.nl/teraar
DIVERSE KLEUREN, OOK LEVERBAAR IN Ø 250 CM
VOOR € 74,99 | LOUNGESET SANUR NÚ € 1499,-
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

Slot Zuylen opent haar
deuren voor bezoekers
Regio – Ook Slot Zuylen is sinds
Tweede Pinksterdag weer geopend voor bezoekers. Uiteraard
doen zij dit met inachtneming
van de veiligheid voor de bezoekers en medewerkers. Ze bieden
een bijzondere audiotour waarmee u zelf het Slot kunt verkennen. Daarnaast kunt u een wandeling maken door de prachtige tuinen met een goedgevulde
picknickmand. Het terrein biedt

voldoende ruimte om op ruime
afstand van elkaar te genieten
van een dagje uit in eigen land.
Met de audiotour wordt u meegenomen door de authentieke
kamers van Slot Zuylen. De inrichting bestaat vrijwel geheel uit
originele meubelstukken, schilderijen en gebruiksvoorwerpen.
Het lijkt wel of de kamers zo door
de bewoners zijn achtergelaten.
Ontdek meer over het Slot, haar

2 personen reserveren binnen 1 tijdslot, met uitzondering van gezinnen. U kunt reserveren voor een rondleiding
met toegang tot het hele terrein of alleen voor toegang tot
de tuin en het museumcafe.
• Ze bieden een audiotour aan
Picknicken in de tuinen
waarbij u zelf de izi.TRAVEL
Om de veiligheid van de bezoeapp vooraf kunt downloaden
kers en medewerkers te garanop uw telefoon. Instructies
deren bieden ze, naast beperkte
voor de audiotour ontvangt
plekken in het Koetshuis, goedu bij de online reservering.
gevulde picknickmanden aan.
Neem uw eigen smartphone
Ga met een goedgevulde picken oortjes mee naar het Slot.
nickmand op pad en geniet in de • Zij nemen maatregelen om de
tuinen van een heerlijke lunch.
veiligheid van de bezoekers te
Voor slechts 14 euro per persoon
garanderen. Zij vragen u, de
proef je lekkernijen uit hun eigen
bezoeker om rekening te houmoestuin. De picknickmand kunt
den met maatregelen. Neem
u vooraf reserveren bij uw bezoek
deze zorgvuldig door voor uw
aan het Slot via de site
bezoek. Deze kunt u ook op de
site lezen.
Praktische informatie voor
Foto: Trudelies de Graaf
uw bezoek
In verband met de coronacrisis
biedt Slot Zuylen per 1 juni 2020
een aangepast bezoek aan. We
werken met een maximale capaciteit en tijdslots om de afstand
tussen bezoekers te garanderen.
Uiteraard werken we volgens de
RIVM richtlijnen.
Verschijnt woensdag
• Bezoek aan het Slot kan uitsluitend met een online reserEDITIE 2
DE RONDE VENEN,
vering. U kunt voor maximaal
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Nieuwe Meerbode
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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NES A/D AMSTEL

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie 0900-8844.

Praktijkschool Uithoorn
doet wel eindexamen
Regio - Afgelopen week hebben
de leerlingen van Praktijkschool
Uithoorn gewoon eindexamen
gedaan, ondanks de Coronacrisis. Alle deelnemers slaagden en
liepen met een diploma, een vlag
en een uitnodiging voor een diploma-uitreiking zonder datum
de deur uit. Waar alle andere leerlingen in het middelbaar onderwijs dit jaar geen eindexamen
konden doen, konden de leerlingen van Praktijkschool Uithoorn
wél hun eindexamen gesprek
voeren. “Al vele jaren doen wij
én andere praktijkscholen op deze manier examen” vertelt teamleider Gerrit Eindhoven. “Na het

bewoners en de diverse pronkstukken die te bewonderen zijn.
De gids vertelt u aan de hand van
de audiotour alle unieke verhalen. Voor de rondleiding is vooraf online reserveren noodzakelijk
via hun de site, slotzuylen.nl

opbouwen van een portfolio met
bewijzen van het werk op school
over de afgelopen vijf of zes jaar
én een examenmap met certificaten van alle gevolgde vakken per
jaar, doen de leerlingen een eindgesprek waarin zij aantonen zich
ontwikkeld te hebben”. Een centraal eindexamen is er niet voor
de leerlingen in het Praktijkonderwijs. De onderlinge verschillen tussen de leerlingen maakt
dat er een examen op maat bedacht is. Iets wat ook in Den Haag
niet onopgemerkt gebleven is,
met als gevolg dat Minister Arie
Slob vanaf komend schooljaar
de wijze van examineren officieel

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Overlast van de
processierups?
Regio - Sommige mensen krijgen al jeuk bij het woord ‘eikenprocessierups’. De laatste jaren
zijn de haren van deze jeukrups
een enorme overlast geworden in
ons land. In je achtertuin zitten of
de hond uitlaten kan zorgen voor
overlast als bultjes en jeuk. We lieten enkele experts aan het woord
voor tips en advies en wat nou te
doen als je in aanraking komt met
de eikenprocessierups.
Bioloog Remco Peters uit doet al
jaren onderzoek naar de processie- en bastaardsatijnrups. Bezoek je een gebied met eikenprocessierupsen? Hij geeft wat
tips voor als je de natuur ingaat:
‘’Draag de juiste kleding als je op
pad gaat. Zorg ervoor dat je hals,
armen en benen bedekt zijn. Ga
niet zomaar op de grond zitten.
Ik raad je eigenlijk aan om fietsen
of wandelen in gebieden met eikenbomen te vermijden. Ook oude nesten van vorig jaar bevatten
veel brandharen en die kunnen
verwaaien. Krijg je dikke oogleden, dikke lippen, een dikke tong
en voel je je benauwd? Dan heb

vast zal leggen en de diploma’s
ook gecertificeerd gaan worden.

je misschien last van allergische
klachten. Bel dan direct je huisarts.’’
Bestrijding van de rups
‘’Je ziet dat de plaag van afgelopen jaar de ogen heeft geopend
bij een heleboel gemeentes,’’ vertelt Remco ‘Vorig rupsseizoen begonnen gemeenten pas met bestrijden toen de overlast al in volle
gang was. Dit jaar gaan ze preventiever te werk, bijvoorbeeld door
het ophangen van de nestkastjes voor de koolmees. Je kan ook
zelf nestkastjes in de tuin ophangen voor onder andere de koolmees en boomklever. Deze vogelsoorten vinden rups een ware delicatesse. Het resultaat merk je pas
wel het seizoen erop. Ga niet zelf
de rupsen bestrijden met biologische bestrijdingsmiddelen, hitte
of stofzuiger. Huur hiervoor een
deskundig bedrijf in of vraag om
advies bij de gemeente.’’

te Waarisdeprocessierups.nl opgericht. Bram: ‘’Nesten van de eikenprocessierups zijn te herkennen aan een hangende zak op
een boom of onder een tak, gevuld met langharige rupsen. Denk
je dat je zelf een nest bent tegengekomen? Je doet er goed aan
dit te melden aan de gemeente,
maar dit kan ook bij ons. Wij monitoren de klachten en staan in contact met lokale overheden door
het hele land. Het helpt om een
foto mee te sturen van de locatie.’’

Innovatieve gel tegen de jeuk
Robert-Jan de Boer uit Aalst (processierupsgel.nl) heeft een innovatief middel ontwikkeld tegen
jeuk en bultjes door de processierups. Hij deed hier anderhalf jaar
lang onderzoek naar. Robert-Jan:
‘’Heb je bultjes of jeuk? Ga niet
krabben of wrijven! Probeer de
brandharen van je huid te verwijderen met plakband anders blijven de haren irriteren. Spoel daarna je huid met lauw water. Was je
kleding op 60 graden. Smeer je
daarna tweemaal daags in met
onze geurloze gel. De processierups-gel heeft een actieve samenstelling die jeuk snel vermindert.
De gel werkt ook erg goed bij
Melding doen van een nest
Bram van de Watering heeft met huidirritatie door de bastaardsaeen groep vrijwilligers de websi- tijnrups’’.

lingen die het best tot hun recht
komen op een zorgboerderij, via
leerlingen die in de zorg, de HoAfronden
reca of die in grootwinkelbedrijDocente en mentor mw. An- ven aan de slag gaan, tot leerlinne Bakker vertelt: “Het is voor de gen die uitstromen naar MBOleerling vooral belangrijk om hun opleidingen in de techniek of in
schoolloopbaan echt af te ron- het bakkers vak. We hebben het
den. Ze werken naar het examen echt allemaal” vertelt een duidetoe door hun portfolio en exa- lijk trotse Gerrit Eindhoven.
menmap te vullen met behaalde
resultaten en certificaten. Hier- Elk half uur
bij kan dat gaan om officiële Ho- Van maandag tot en met donderreca papieren of diploma’s voor dag stonden er elk half uur ouders
schoonmaken in de groothuis- en collega’s voor deze toppers te
houding. Ook worden er certifica- klappen wanneer zij met hun diten behaald voor het mogen wer- ploma en vlag de grote trap in de
ken op een heftruck en het VCA- school af kwamen. Natuurlijk op
diploma om in de Bouw aan de gepaste afstand werden: Damon,
slag te kunnen.” Dit jaar deden Yousri, Iris, Lieke, Marten, Tom, Ta38 leerlingen examen. In een ge- rik, Alison, Matthijs, Fiori, Dylaine,
sprek met hun mentor en een as- Mark, Jersey, Diego, Deniz, Mansessor komen vragen aanbod die dy, Emma, Max, Jill, Sarah-Lee,
de leerling laten bedenken hoe Twum, Junior, Roos, Quincy, Sihet komt dat zij nu kunnen wat mone, Donatas, Robin, Justin, Mezij kunnen en hoe ze zo ver geko- lissa, Sandra, Joey, Jay, Stijn, Tim,
men zijn. Dit is voor elke leerling Naoual, Ritchy en Donny gefelicianders en het betekent ook dat ze teerd. “Het zijn stuk voor stuk alin allerlei verschillende richting lemaal talenten met hun eigen
uitstromen. “Ook dit jaar is de uit- kwaliteiten die ze op school maxistroom weer heel divers. Van leer- maal hebben leren inzetten. Ook

dit jaar weer een groep waar wij
trots op zijn,” aldus een glimmende Anne Bakker, die zelf vijf leerlingen van haar klas examen zag
doen. Wanneer de diploma-uitreiking, de avond waarop ze allemaal nog één keer in het zonnetje gezet zullen worden, door kan
gaan, is door de coronamaatregelen nu nog onduidelijk.

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
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Hulp voor huiseigenaren bij
verduurzamen woning
De Ronde Venen - Gemeente
De Ronde Venen organiseert in
samenwerking met ‘Winst uit je
woning’ voor huiseigenaren een
grootschalige inkoopactie voor
isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Hierdoor kunnen zij tegen lage kosten hun woning verduurzamen en hun energierekening verlagen. Ook kunnen huiseigenaren subsidies aanvragen,
hun cv-systeem waterzijdig laten inregelen en advies aan huis
krijgen over het nemen van energiebesparende maatregelen. De
komende weken ontvangen alle huiseigenaren in De Ronde

Venen hierover een brief. Hierin
staat ook aangegeven hoe zij gebruik kunnen maken van de regelingen.

Zoals het plaatsen van tochtstrips
of een waterbesparende douchekop. Deze subsidie ontvangen zij
in de vorm van een voucher van
70 euro die is in wisselen bij de loEnergiebesparende maatregelen kale bouwmarkt. Daarnaast is het
De inkoopactie geldt onder an- mogelijk het cv-systeem waterzijdere voor: zonnepanelen, vloe- dig te laten inregelen. Dit beterisolatie, spouwmuurisolatie en kent dat de radiatoren op de omisolatieglas. Huiseigenaren die vang en het gebruik van de ruimtwee of meer isolatiemaatregelen te worden afgestemd. Op die manemen, kunnen bij de rijksover- nier is er minder gas nodig om
heid gemiddeld 20% subsidie het water in de radiatoren te verkrijgen op de kosten. Ook kun- warmen. Tot slot is het mogelijk
nen zij subsidie ontvangen voor energieadvies aan huis te krijgen
het nemen van kleine energie- over het nemen van energiebebesparende maatregelen in huis. sparende maatregelen.

Veilig uitvoeren
werkzaamheden in
tijden van corona
Vanaf juni dit jaar kunnen huiseigenaren zich inschrijven voor de
inkoopactie en het waterzijdig
inregelen. Alle contactmomenten en werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM. De meeste werkzaamheden worden bui-

tenshuis uitgevoerd. Ook overlegmomenten met huiseigenaren vinden op gepaste afstand
buiten de woning plaats. Bij het
energieadvies is er sprake van
langer contact tussen huiseigenaar en adviseur. Daarom vindt
het advies aan huis vanaf september 2020 plaats. Dit geldt
ook voor de subsidie voor het
nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Om de drukte in de bouwmarkten niet te bevorderen, start de voucheractie
per september.
Klimaatneutraal in 2040
In 2040 wil de gemeente klimaatneutraal zijn. Binnen die ambitie
past het om inwoners te stimuleren in het nemen van energiebesparende maatregelen. Wethouder Kiki Hagen: “Naast de opwek
van duurzame energie hebben
wij een belangrijke andere stap

te nemen; minder energie gebruiken. Dit gebruik verminder je
door spaarzaam om te gaan met
energie en door woningen en
gebouwen goed te isoleren. Met
deze regeling kunnen huiseigenaren in onze gemeente belangrijke energiebesparende maatregelen nemen. Een goed moment
in een tijd waarin we toch al veel
in en rondom het huis klussen en
opruimen. ”
Regeling Reductie
Energiegebruik
Alle beschreven maatregelen zijn mogelijk door de Regeling Reductie Energiegebruik.
Een uitkering die het rijk aan gemeenten beschikbaar stelt om
huiseigenaren te stimuleren in
het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze regeling richt zich alleen op eigenaren van koopwoningen.

Alternatief ‘CSW
Minikamp 2020’

Wilnis - Elk jaar wordt op Hemelvaartsdag en de vrijdag daarna
CSW Minikamp georganiseerd
voor jongens en meisjes onder
de 13 jaar. Door de Corona-maatregelen vanuit de overheid mogen er geen vergunning plichtige evenementen plaatsvinden.
CSW had vanuit de gemeente de
Ronde Venen dan ook een bericht ontvangen dat Minikamp
2020 helaas niet door kon gaan.
Om toch iets te doen voor de kinderen is er op Hemelvaartsdag
een Online Minikamp Quiz georganiseerd. De winnaars per leeftijdscategorie hebben afgelo-

pen week een mooie beker ontvangen. Uiteraard met de nodige
maatregelen op 1,50 m1 afstand.
Hieronder de winnaars en de foto’s van het uiteiken van de beker.
Winnaar O13 Kick Hartel
Winnaar 011 Amber de Vries
Winnaar 09
Quin van Senten
De organisatie en de kinderen
willen Nant Hartel bedanken voor
de sponsoring van de bekers.
Ze hopen volgend jaar op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
weer een fantastisch Minikamp
te kunnen organiseren bij CSW in
Wilnis.

we uitgangspunten een community bouwen. Met de nadruk op
samen, maar waar wel iedereen
zijn eigen rol en verantwoordelijkheid pakt op basis van gelijkwaardigheid. Daar moeten inwoners dan wel bij betrokken zijn
en meedenken. Samen met politiek, gemeente ambtenaren, ondernemers en inwoners om tafel hoe we het samen anders en
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
beter kunnen gaan doen. IVI wil
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
daar graag de rol van communiinwoners 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
ty builders in krijgen. Politiek en
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
gemeente moeten dit toch wilinhoud 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.
len omarmen? In het gemeentelijk project ‘Inwoner Centraal’ gaf
inwoners te betrekken en wil dat men immers al aan dat inwoners
de politiek meer ruimte geeft aan veel meer van onderaf initiatief
een inwonersbeweging en deze moeten nemen en dat de rol van
ondersteunt en faciliteert. De uit- de lokale overheid en gemeennodiging van Rutte en Divendal is te veel meer faciliterend en ondan ook niet tegen dovenmans- dersteunend gaat worden. Een
oren gezegd. Maar niet alleen nu mooi uitgangspunt maar ook een
tijdens de coronacrisis maar juist mooie uitdaging voor inwoners.
als we dit achter de rug hebben
is het van belang dat we het veel IVI dialoog
In deze Coronatijd verwacht de (lokale)overheid iets van de inwomeer samen gaan doen. We moe- Als eerste stap in dit proces wil IVI
ners. We worden geprezen dat we ons goed houden aan de richtten veel meer naar een democra- een dialoog organiseren. Een dialijnen van de nieuwe 1,5 meter samenleving. Er wordt ons ook geloog waar iedereen zijn creativitie van het samenspel
vraagd of we creatief willen meedenken en werken om samen het
teit en expertise kan inbrengen.
coronavirus de baas te worden. Maar hoe is het straks als deze criWaar we samen op zoek gaan
Het hervormen van onze
sis achter de rug is. Worden de inwoners dan weer minder betroknaar een mooie toekomst voor
democratie
ken? Wat IVI betreft zeker niet en blijven inwoners ook na de crisis
IVI wil dan ook graag brainstor- De Ronde Venen. Waarschijnlijk
direct betrokkenen.
men over een nieuwe lokale de- een andere toekomst die we tot
mocratie. Een democratie van voor kort niet voor mogelijk hadnieuwe vormen, waarin de sa- den gehouden. Wij willen in eerMinister president Rutte
de tv-uitzending van Nieuwsronmenwerking tussen de inwoners ste instantie starten met 100 perMinister president Mark Rutte de op 20 mei bij RTV Ronde Veen de lokale overheid centraal sonen. In groepjes van 10 gaan
doet geregeld een oproep aan de nen konden we vernemen dat
burgers van Nederland om mee onze burgemeester de oproep politieke partij werd dan geacht staat. Een democratie waarin we we aan de hand van vraagstelte denken hoe we het coronavi- van het kabinet volledig onder- om de belangen van die inwo- ons moeten afvragen of we straks lingen brainstormen hoe we de
rus de baas kunnen worden met steunde en het zelfs nog wel wat ner te behartigen. In de praktijk weer terug willen naar een sa- participatiesamenleving kunnen
zo min mogelijk schade. In één wilde verbreden. Hij zei letterlijk bleek dat onmogelijk, want vaak menleving en economie die een- vormgeven en wat de rol van invan de laatste persconferenties “Wij kunnen de komende periode wegen de partijbelangen zwaar- zijdig is gericht op materiële wel- woners daarbij is. Natuurlijk wildeed hij nadrukkelijk een beroep alleen maar goed doorkomen als der dan het algemeen belang. vaart? Of willen we een wat soci- len we graag dat de huidige beop de jeugd om mee te denken ook mensen zelf hun verantwoor- Het vertrouwen in de politiek was alere economie waar we allemaal leidsmakers aanschuiven aan deen te praten. Ook vroeg hij aan de delijkheid nemen en meedenken dan onder de inwoners niet groot meedoen en de inwoner centraal ze dialoogtafels.
volwassenen en aan de lokale po- over wat het beste kan en hoe je en inwoners leken dan ook steeds staat? Die vraagstukken moelitici om jongeren meer te betrek- dat moet organiseren. En dat is verder weg te staan van de poli- ten we samen gaan invullen. Hoe Creatieve uitnodiging aan
ken. Hij zei letterlijk : “nodig de niet iets van je alleen aan volwas- tiek. Het coronavirus heeft ech- mooi zou het zijn als we onze de- politiek
kinderen hiervoor uit, betrek ze senen en ouderen kan worden ter alles in een ander daglicht ge- mocratie samen kunnen hervor- IVI heeft B&W en de raadsleden
bij de plannen en ga een serieus overgelaten, maar ook jongeren steld. Iedereen beseft nu dat het men. Geen populisme maar sa- dan ook op ludieke wijze uitgewellicht anders kan en moet. Sa- men goed nadenken en de dia- nodigd voor een nog te orgagesprek aan met de volwassenen pakken daar hun eigen rol in“
men kom je verder!
loog met elkaar aangaan. Samen niseren dialoog met inwoners.
van de toekomst.”
nadenken hoe en met wie we IVI heeft bij het gemeentehuis
Ander daglicht
Burgemeester Divendal
We zien dus een duidelijke kante- Democratie van het samenspel onze lokale samenleving in een 32 fraai ingepakte schoenendoOnze burgenmeester Maarten Di- ling . Tot op heden zijn politieke IVI had die overtuiging al ver voor mooie vorm kunnen gieten in De zen afgeleverd met inhoud. De
schoenendoos verwees naar het
vendal beaamde dit en vond het partijen in ons democratische sy- de coronacrisis en is dan ook ge- Ronde Venen.
feit dat wij als inwoners in demooi dat dit door onze minister steem leidend en geven inwoners lukkig met de woorden van de
president werd gezegd. Hij ging één keer in de vier jaar hun stem minister president en onze bur- Samen een community bouwen ze tijd niet graag in de schoenen
echter nog een stapje verder. In weg aan één politieke partij. De gemeester. IVI is al lang bezig om Samen aan de hand van nieu- staan van B&W en de raadsleden.

IVI nodigt inwoners, B&W en
raadsleden uit voor een dialoog

Samen op weg naar een
Nieuwe Democratie

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

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.

Wij inwoners verwachten nu immers heel veel van onze bestuurders. We willen dan ook graag samen om tafel hoe wij het na coronatijd samen kunnen gaan doen.
Moment van bezinning
onder genot kopje thee
In de schoenendoos zit ook een
boekje en een kopje thee. Het
verzoek aan de bestuurders is om
het boekje onder het genot van
een kop thee te lezen. Het boekje is ter overdenking en wil IVI als
leidraad voor de dialoog gebruiken. We hopen dat de politieke
kopstukken de uitnodiging aanvaarden en zich aanmelden voor
de IVI-dialoog. Samen de dialoog
met inwoners aangaan over een
mogelijke nieuwe democratie is
toch een mooi uitgangspunt voor
een nieuwe toekomst.
Inwoners kunnen zich
aanmelden
Inwoners die graag om tafel gaan
met onze beleidsmakers om deze dialoog te voeren worden van
harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden bij IVI. Wij
sturen u dan ter voorbereiding
ook het boekje ‘De marktwerking
voorbij’ van Jos Lans toe. U kunt
zich aanmelden voor deze IVIdialoog door een email te sturen
naar: info@inwonersvoorinwoners.nl
Wilt u niet meedoen maar wel
op de hoogte blijven van de activiteiten van IVI stuur dan ook
gerust een email of wordt gratis vriend(in) via onze IVI-website
www.inwonersvoorinwoners.nl

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl
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Meer ruimte voor
terrassen vanaf 1 juni
Gem

e e nte U i t

n
hoor

Vraag het de
burgemeester
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik
met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook
ga ik in op vragen die aan mij
gesteld worden.
Gemis aan persoonlijk
contact
Door het coronavirus kunnen we helaas veel minder fysiek contact hebben met onze vrienden, familie en collega’s. Ons sociale leven staat
op een laag pitje. In ieder geval wel op de manier zoals wij
het gewend zijn. Natuurlijk bestaan er verschillende manieren om elkaar virtueel te spreken. Denk aan videobellen of
aan WhatsApp. Na zoveel weken went het misschien een
klein beetje. Maar als u het
mij vraagt blijft het persoonlijk contact een groot gemis.
Iemand de hand te schudden,
een knuffel te geven, een omhelzing.

zettend belangrijk. Dat is ook
de reden geweest dat ik direct na mijn benoeming een
oproep heb gedaan aan iedereen om mij uit te nodigen om
kennis te maken. Na deze ‘kennismakingstournee’ heb ik gezegd dat ik verder wil gaan
met het ontmoeten van inwoners en ondernemers. Door zoveel mogelijk (bewoners) bijeenkomsten bij te wonen en
veel op werkbezoek te gaan.
Maar zoals u begrijpt gaat dat
nu niet zo gemakkelijk. Ik zeg u
eerlijk, dat mis ik enorm! Daarom ben ik heel blij dat beetje
bij beetje de coronaregels versoepeld worden. Daar snakken we met z’n allen naar. Maar
voor nu moeten we nog volhouden. Laten we uitkijken
naar de tijd dat we weer ons
oude leven terug hebben. Ik
kijk er in ieder geval heel erg
naar uit om u weer persoonlijk te mogen ontmoeten! Tot
slot wil ik laten weten dat mijn
gedachten uit gaan naar al die
mensen en ondernemers die
het nu niet makkelijk hebben,
eenzaam zijn of ziek zijn of iemand verloren hebben. Maar
ik denk ook aan degenen die
nu herstellende zijn. Ik wens u
veel kracht toe en veel beterschap.

Uithoorn & De Kwakel - Per 1 juni worden de landelijke coronamaatregelen voor de horeca versoepeld. Het college van B&W van
gemeente Uithoorn heeft een
aantal regels opgesteld om de
veiligheid en gezondheid in de
gelegenheden en op de terrassen te blijven waarborgen. Wethouder Jan Hazen: “Ik ben blij met
de openstelling van de terrassen.
Dat brengt weer een beetje meer
plezier in de samenleving. Maar
denk wel aan de regels, dus houd
voldoende afstand.” Het terrasseizoen breekt aan. De gemeente
doet er, met de ondernemers, alpot, maar ook om het afval in de les aan om horecagelegenheden
ondergrondse containers. Op dit en terrassen in Uithoorn en De
moment is het iets minder druk Kwakel open te stellen. Uiteraard
aan het worden, maar het is so- binnen de grenzen van het lanwieso nog steeds 20 tot 30 pro- delijke, regionale en gemeentecent drukker dan normaal. En de lijke coronabeleid. Daarom heeft
maatregelen van zeven auto’s op het college een aantal regels vasthet scheidingsdepot blijven we gesteld rond de openstelling van
hanteren, zolang de 1,5 meter af- de horeca en rond de vrijstelling
stand regel blijven gelden.”
van precariorechten voor terrassen op gemeentegrond in de geMeer (zwerf)afval
meente Uithoorn.
Door het thuisblijven en het thuiswerken is er veel meer afval dan Meer plek voor terrassen
we gewend zijn. Inwoners heb- Vanaf 1 juni 2020, 12:00 uur tot
ben de tijd om zolders en schuren en met 31 oktober 2020 geldt
op te ruimen en ook worden heel een gedoogbeleid voor alle howat tuintjes aangepakt. Dit is ze- recagelegenheden binnen de geker terug te zien in de containers meente: zij mogen, onder voorop het depot. Zo zitten de contai- waarden, hun terrassen openen
ners voor het tuin- en houtafval en (waar mogelijk) uitbreiden.
veel sneller vol. Ook de papiercon- Zo moeten de terrassen voldoen
tainer is sneller vol door alle inter- aan de eisen van de gemeente
net-bestellingen vanwege het on- en van de veiligheidsregio Amline winkelen. Nu alle maatregelen sterdam-Amstelland, aan de colangzaam versoepeld worden en ronaprotocollen van de Koninkook de terrassen weer open mo- lijke Horeca Nederland (KHN) én
gen, wil de gemeente wel een op- de normen van het RIVM. De onroep doen aan alle inwoners. La- dernemer moet zorgen voor volten we met z’n allen werken aan
een schone leefomgeving en veroorzaak geen (zwerf )afval!

Gemeente bezoekt
eigen scheidingsdepot
Uithoorn - De gemeente heeft
de afgelopen tijd diverse bezoeken gebracht aan verschillende
sectoren die hard worden getroffen door de coronacrisis. Burgemeester Pieter Heiliegers en wethouders Jan Hazen, Ria Zijlstra of
Hans Bouma zijn met mensen in
gesprek gegaan om te horen waar
ze tegen aan liepen. Op woensdag
27 mei bracht wethouder Hans
Bouma wederom een bezoek aan
ons eigen scheidingsdepot, want
ook hier is het anders dan anders
nu in coronatijd.

Het blijft druk
Begin april bracht wethouder
Bouma ook al een bezoek aan
het scheidingsdepot. “Toen was
het echt een gekkenhuis en zijn
we begonnen met het instellen
van een maximum van zeven beBurgervaderrol
zoekers op het depot”, aldus een
Ik zie het als mijn taak als burmedewerker van het scheidingsgemeester om veel in contact
depot. “Dat hebben we ingesteld
te zijn met inwoners en onvoor onze eigen veiligheid én
dernemers. Zodat je kan voevoor dat van onze bezoekers.” Inlen wat er speelt. En om de vermiddels zijn we een aantal webinding aan te gaan. Je wilt als
ken verder, maar is de conclusie
burgemeester midden in de
dat het nog steeds heel druk is. “In
samenleving staan. Die zogeapril hebben we 40 procent meer
noemde burgervaderrol neem Pieter Heiliegers,
bezoekers gehad, maar ook meer
ik heel serieus en vind ik ont- burgemeester.
afval. En dan gaat het niet alleen Tip voor het wegbrengen
om het afval op het scheidingsde- Wethouder Hans Bouma luisterde aandachtig naar alle verhalen
van de medewerkers op het scheidingsdepot, die aangaven dat het
gelukkig weer langzaam terug
“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op
gaat naar het normale niveau. Als
laatste wilde één van de medewerkers van het scheidingsdepot
graag een tip meegeven aan alle inwoners: “Als je naar het scheidingdepot komt, kom zo vroeg
mogelijk op de dag, neem zoveel
mogelijk mee in één keer, kom alleen en vermijd zoveel mogelijk
olgende week is het alweer 10 juni! Dan moeten jullie je ideeën
de zaterdag!”

doende ruimte rondom de terrassen om voetgangers, rolstoelers en scootmobiels veilig te laten passeren. Ook hulpdiensten
moeten ongehinderd hun werk
kunnen doen.
Gemeente helpt horeca
Wethouder Jan Hazen licht het
besluit van B&W toe. “De horeca is
belangrijk binnen onze gemeente. We willen dat de ondernemers
kunnen profiteren van het mooie
weer in het komende terrasseizoen en zo iets inhalen van de
schade door de coronacrisis.”
Daarom heeft het college, naast
versoepeling van de terrasregels, ook besloten dat de ondernemers over 2020 geen belasting
(zogenaamde precariorechten)
hoeven te betalen voor hun terrassen, inclusief de tijdelijke uitbreidingen. Ondernemers die al
betaald hebben, krijgen het bedrag terug.
Veiligheid en gezondheid
samen bewaken
Wethouder Hazen is blij met de
openstelling van de terrassen.
Voor de ondernemers, maar zeker ook voor de terrasgangers uit
Uithoorn, De Kwakel en van buiten. “Dat brengt weer een beetje
meer plezier in de samenleving.”
Dat betekent ook”, benadrukt
hij, “dat we samen de veiligheid
en gezondheid moeten bewaken, ook op de terrassen. Pas dus
een beetje op je eigen veiligheid
én die van andere bezoekers en
voorbijgangers. En van het personeel; werk mee als ze je vragen
om even te wachten, of om ruimte te maken.”

V

over de toekomst van Uithoorn en De Kwakel ingeleverd hebben!
(opsturen: caroline@cabasm.nl of brengen naar: Bruna Amstelplein)
Niet vergeten hoor, ik hoop echt dat je meedoet!!
De Bruna, de Choco toko en de slager Gert Stronkhorst sponsoren
mij, dus er zijn heel wat leuke prijzen te winnen!

Een halve school per dag,
maar toch een beetje samen

steed aan de sociale ontwikkeling
van de kinderen. Na zoveel weken
van social distancing is het voor
de kinderen extra belangrijk om
te werken aan het groepsgevoel.
Uithoorn - Op Openbare Basis- ze vreemde tijd naast de ‘normale’ Ondanks het feit dat de kinderen
En dan heb ik natuurlijk nog meer mooie prijzen klaarliggen voor de
school Toermalijn wordt er in de- schoolvakken extra aandacht be- met halve klassen tegelijk naar
kinderen die de elf raadsels kunnen oplossen.
school komen, worden er veel geDe hoofdprijs is een lange nacht slapen in Het Rechthuis! Ja, ja!
zamenlijk projecten gedaan. Zo is
er afgelopen donderdag en vrijEr zijn al negen raadsels geweest en vandaag is het tijd voor de laatste
dag door alle leerlingen hard getwee raadsels! Heb je ze alle elf ? Stuur ze dan ook op voor 10 juni!
werkt aan een prachtig schilderij
(Je kan ook aan één van de twee prijsvragen meedoen.)
van krijt op het schoolplein. De
kinderen die op donderdag naar
school gaan zijn met het schildeRaadsel 10
rij gestart en de kinderen van de
vrijdag hebben dit af gemaakt.
Vorige week zag je hier een foto van het
Alle leerkrachten zijn er ontzetoude Uithoorn, nagebouwd in het klein
tend trots op hoe goed de kinderen hebben samengewerkt om
Je herkende het vast, het was het
tot dit resultaat te komen.
Marktplein

Raadsel 11
Misschien denk je al na over hoe Uithoorn en De
Kwakel er in de toekomst uit zullen zien
Misschien beginnen de scholen dan pas om half
tien
Misschien zijn er extra verdiepingen op je school
gemaakt, net als in het verleden
Toen waren er en in Uithoorn en in De Kwakel
scholen waar ze dat deden!
Deze scholen worden genoemd in het boek
Ik wil de namen van die twee scholen, dus zoek!

Vroeger was hier echt de markt, er
werd van alles verkocht
Schapen, boter, er werd van alles uitgezocht
Tegenwoordig staat er een prachtig
kunstwerk op dit plein, welke zou dit
toch zijn?

A.

C.
B.
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Dansstudio Sietske treedt op voor
de bewoners Veenstaete
De Ronde Venen - Vrijdag 29
mei was het de Nationale Balkon Beweegdag. Bij Veenstaete
in Mijdrecht was het een gezellige ochtend. De organisatie lag
in handen van MTC Fysiotherapie. Die verzorgde de warmingup voor de bewoners en daarna
werd er een beweeg-bingo gespeeld. En als afsluiting mocht
Dansstudio Sietske er een feestje van maken. Drie dansgroepen
hadden zich voorbereid om er
een spektakel van te maken. Als
eerste was het de beurt aan de
eerste streetdance groep. Deze
dansers hadden allemaal vrolijke rode rokjes aan en hadden er
erg veel zin in. De zon scheen volop en zij dansten op het toepasselijke liedje: ‘Break a Sweat’. De
meiden deden het super goed en
hadden erg veel plezier. Als tweede mochten 3 ballerina’s laten
zien hoe mooi ze konden dansen.
Alle drie de meiden stonden klaar
in hun roze balletpak, roze panty, roze beenwarmers en natuur-

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

lijk een balletrokje. Ze waren erg
zenuwachtig maar toen de muziek begon te spelen, begonnen
de gezichten te stralen. Met de
mooiste balletpasjes wonnen ze
al snel de harten van alle bewoners van Veenstaete. Na een buiging en een luid applaus was het
alweer de beurt aan de laatste
groep van vandaag.

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Alle bewoners stonden op het
balkon in afwachting van het
liedje. De meiden van deze streetdance groep stonden klaar in een
zilver glitter rokje. De muziek begon. Door de speakers klonk: ‘Can
you feel it’ van The Jackson 5. De
ouderen herkenden het nummer meteen en begonnen mee
te klappen. Zo werd het een extra feestelijke dans en begonnen
de meiden nog meer te stralen
dan dat ze al deden. Aan het einde was het tijd om samen met de
ouderen te dansen. Alle kinderen
stonden in een rondje zodat de
ouderen goed konden zien wat

Vermist
• 1599792, 23-5-2020, Kat, Muts, kitten, Europese Korthaar/
Huiskat. Zwart met wit. Witte snoet met een zwarte neus. Dun
streepje wit over de bles. Rechter voorpoot grotendeels zwart,
linker voorpoot wit met boven de pols een zwarte vlek. Hoge
witte sokken aan de achterpoten. Staart helemaal zwart. Herenweg, Vinkeveen.

ze moesten doen. Toen het hele
gezelschap aan het dansen was
voelde je de liefde en gezelligheid. Warmte die juist in deze tijd
erg nodig is. Wij danken alle bewoners voor hun enthousiaste reacties en deelname. Ook bedan-

ken wij onze eigen juf Stasja dat
zij dit zo prachtig heeft georganiseerd met haar collega’s. Het was
een hartverwarmende ochtend
waar de bewoners van Veenstaete nog lang met plezier op zullen
terugkijken.

Het Johannes Hospitium
in Corona-tijd
De Ronde Venen - De maatregelen die de maatschappij door
de overheid in deze Coronacrisis
zijn opgelegd, gelden ook voor
medewerkers, vrijwilligers, bewoners en bezoek van het hospice in Wilnis. Het is echter goed
om te weten dat onze zorg voor
mensen die voor het hospice kiezen om de laatste fase van hun leven daar af te ronden, gewoon

doorgaat. 24/7 is er een verpleegkundige in huis en onze artsen
zijn, zoals gewoonlijk, beschikbaar. Bezoek voor de bewoners
is ook welkom. Het enige is dat
er minder vrijwilligers in huis zijn,
maar onze liefdevolle zorg is en
blijft dezelfde, zoals altijd! Wilt u
meer weten, kijk op onze website
www.Johanneshospitium.nl. Bellen kan ook naar 0297230290.

Mijdrecht - In groep 8 zijn de
leerlingen bezig met het hergebruiken van dingen die mensen
normaal gesproken zouden afdanken.
Een tweede leven en een nieuw
doel voor een voorwerp dat er na
de creatieve ingreep van de leer-

ling ook nog eens aantrekkelijk Daarna presenteren zij dit aan eluitziet. Onder de titel ‘Duurzaam kaar en stellen vragen over het
Design’ werken de leerlingen sa- proces.
men in een aantal werkgroepjes.
De volgende stap is het handelen
Ze maken een plan, schrijven een met het eigen product! Ze schrijpitch en proberen het artikel zo ven een ‘business plan’ en denaantrekkelijk mogelijk te maken. ken na hoe ze hun product zo

Duurzaam design in groep 8 van
OBS De Eendracht!

Dak of gevel vergroenen?

Vraag subsidie aan bij
de gemeente
De Ronde Venen - Een koele wogen de hitte binnen en buiten
ning tijdens een hete, droge zode woning terug.
mer? Of juist tijdens koude win- •
roene daken vangen regenters de warmte zoveel mogelijk
water op en voeren het verbinnenshuis houden? Een prettitraagd af. Hierdoor wordt het
ge omgeving voor insecten, vlinriool minder belast als het
ders en vogels creëren? Daarhard regent.
voor biedt een groen dak of groe- •
roene daken en gevels zijn
ne gevel de oplossing. Wie in De
een prettige omgeving voor
Ronde Venen investeert in een
insecten, vlinders en vogels.
groen dak of groene gevel, kan
Het groen vergroot het leefdaarvoor subsidie aanvragen bij
gebied van de dieren, biedt
de gemeente. Met de subsidie
voedsel én beschutting.
wordt het nog aantrekkelijker om • Een groen dak gaat tot wel 2
uw woning of bedrijfspand te verkeer langer mee dan een geduurzamen.
bruikelijke dakbedekking.
• De woning wordt onder een
Wethouder Kiki Hagen: “In vergroen dak ’s zomers niet zo
steende gebieden is er vaak minwarm als onder een zwart dak.
der ruimte voor groen. Terwijl
we, door klimaatverandering, Geïnteresseerd in de subsidie?
dat groen juist nodig hebben als Eigenaren van woningen of bevoorbereiding op extremer weer, drijfspanden binnen de bebouwzoals hoosbuien, hitte en droog- de kom van De Ronde Venen, die
te. Groene daken en gevels zijn uiterlijk 1 december 2020 zijn verhier een slimme oplossing voor. groend, komen in aanmerking
Deze vangen het water op bij ex- voor de subsidie. De subsidie betreme regenbuien en bij langdu- draagt maximaal € 750. Lees de
rige droogte werkt het juist als aanvullende voorwaarden voor
waterbuffering.
de subsidie op www.derondeveBovendien isoleert een groen dak nen.nl/groenedaken. Geïnteresof een gevel én gaat een groen seerde inwoners en ondernemers
dak langer mee. Insecten, vlin- kunnen hun aanvraag op deze
ders, vogels en kleine zoogdieren pagina met hun DigiD of eHerprofiteren ook van die extra groe- kenning indienen.
ne plek in de omgeving. Genoeg
reden om een groen dak of gevel Meer weten over duurzaamheid?
aan te schaffen.
Meer informatie over wat de geDaar stelt de gemeente een sub- meente, inwoners en ondernesidie beschikbaar voor. Doet u mers allemaal aan duurzame
ook mee?”
stappen zetten, staat op www.
duurzaamderondevenen.nl. Of
Een groen dak of gevel
meld u aan voor onze nieuwsbiedt veel voordelen
brief via www.derondevenen.nl/
•
roene gevels en daken drin- duurzaam.

Een groen dak is een dak begroeid met planten, kruiden of grassen. Een
goed mogelijk in de markt kun- groene gevel is een verticale plantenwand tegen de gevel.
nen zetten. Voorlopig zal de ‘verkoop’ nog binnen de muren van
de Eendracht plaats vinden, maar
wie weet ontpoppen zich weldra
een aantal leerlingen tot jonge
ondernemers in onze gemeente
De Ronde Venen!

Motorrijder gewond
Mijdrecht – Donderdagmiddag
jl. is er op de N201 bij Mijdrecht
een motorrijder gewond geraakt
bij een aanrijding met een personenauto. De auto reed vanaf
de Eerste Zijweg de N201 op en
heeft de motorrijder niet gezien
of verkeerd ingeschat. De mo-

torrijder kon een aanrijding niet
meer voorkomen en boorde zich
in de zijkant van de personenauto. Een vrachtwagen die achter de motorrijder reed kon door
hard te remmen voorkomen dat
hij er ook op reed. De motorrijder
is naar een ziekenhuis vervoerd.
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LEZERSPOST

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Tachtig Grutto’s
Het is half mei en ik sta met gemengde gevoelens te turen
naar foeragerende grutto’s in
een bij vogels en vogelaars populair plasdras-gebiedje. Ik tel
er minstens tachtig. Eind februari stonden ze er ook, met honderden tegelijk op dit weilandje
in Ouderkerk aan de Amstel, pal
naast de A9, dat door een boer
elk jaar in februari onder water
wordt gezet, waarna het binnen
de kortste keren vol staat met
water- en weidevogels op voorjaarstrek. Dat is al vanaf het eerste moment zo. Vogels hebben
kennelijk hun eigen sociale media. Het doet me altijd een beetje denken aan een truckerscafé vol langeafstandschauffeurs.
Het zou me niet verbazen als
het een van de rijkste vogelgebieden per vierkante meter in
Nederland is, dit Landje van Geijsel, genoemd naar de onvolprezen boer. Als natuurbeleving
een beetje armzalig met die
snelweg vlakbij, maar als vogelervaring een waar hoogtepunt.
Winter
In februari was het officieel nog
winter, maar het voorjaar trekt
zich steeds minder aan van
door ons getrokken datumgrenzen. Het weer leek nog te weifelen, maar met de aankomst van
de grutto’s was het startschot
voor de lente definitief gelost.
En hoe! De grutto’s baltsten er
fladderend als vlinders lustig
op los en al hadden ze een reis
van duizenden kilometers achter de rug, ze bruisten van positieve energie, ze hadden er echt
zin in, als kinderen die zich verzamelen voor een langverwacht
schoolreisje. Dat hun griettogrietto amper boven de verkeersherrie uitkwam leek ze niet
te deren. Ik voelde me getuige
van een feestje waar de aanvang
werd gevierd van een nieuw seizoen vol goede hoop: nog even
toasten op de veilige aankomst,
elkaar een goed broedseizoen
toewensen en dan ieder naar
zijn eigen broedgebiedje!
Kwetsbaar
En nu staan er dus weer grutto’s. Door mijn verrekijker zie ik
ze rondstappen in al hun kwetsbare pracht, op die breekbare
ranke poten van ze. Hun sprietige snavels splitsen zich in twee
nóg dunnere helften tijdens het
roepen van hun eigen naam, al
spreken ze die iets anders uit
dan wij. Dat de grutto is verkozen tot Nationale Vogel is niet
vanwege het oranje verenpak,
maar uit wanhoop. Nederland is
één van de belangrijkste broedgebieden en als ze hier verdwijnen zijn ze elders ook foetsie.
Als Nationale Vogel krijgen ze
misschien wat meer aandacht,
hoopt men, want welk land laat
nou z’n Nationale Vogel uitsterven? Wie laat überhaupt een vogel uitsterven..? Grutto’s worden gemiddeld een jaartje of elf,
maar er zijn individuen die meer
dan het dubbele halen. Heel
veel paren komen een leven
lang elk jaar helemaal uit Afrika om hier te broeden zonder
er ooit in te slagen een volwassen nakomeling voort te brengen. Tja, en als dat te lang duurt,
zijn ze echt weg.
Minder Uitbundig
Nu, in mei, is de stemming bij de

grutto’s een stuk minder uitbundig dan in februari. Er valt deze
keer ook weinig te vieren, want
hun aanwezigheid duidt op alwéér een mislukt broedseizoen.
Omdat er onvoldoende voedsel was, omdat de kuikens niet
konden vluchten voor de maaimachines of doordat predatoren de laatste jongen hebben
weggehapt. Veel vogelsoorten proberen het gewoon een
tweede keer als het eerste legsel niet is gelukt, maar daarmee
moet je bij de grutto’s niet aankomen. Eén legsel per seizoen,
daar zijn ze nogal rechtlijnig in.
Sommige grutto’s vliegen na
een mislukt broedsel linea recta terug naar het zuiden, anderen komen eerst nog even bij elkaar alvorens te vertrekken. Zoals deze tachtig exemplaren.
Laatst, tijdens een vogeltelling
probeerde een grutto mij met
oorverdovend gegrieto te verjagen, zijn snavel trok net geen
scheiding in mijn haar. Even later zag ik een gruttopaar een fel
maar hopeloos gevecht voeren
met een stuk of acht kauwen die
het op hun kroost hadden voorzien. Nee, aan de grutto’s ligt het
niet. Maar dat wisten we allang.
Het ligt aan een bodemgebruik
dat ze de ruimte niet gunt. Dat
is de reden dat ze er nu al weer
staan. Ze doen me denken aan
gedesillusioneerde fans die op
het vliegtuig naar huis staan te
wachten nadat hun dreamteam
in plaats van kampioen te worden al in de kwartfinale is uitgeschakeld. Het is nog niet tot ze
doorgedrongen dat ze in een
competitie spelen die ze nooit
zullen winnen.
Hinderden
Het zijn er maar tachtig, zeg ik
tegen mezelf, misschien staan
er half juni wel honderden. Als
dat zo is, als het hier over een
maand weer helemaal vol staat,
ja, dan is er misschien reden
voor een feestje, want dan kunnen het jonge vogels zijn die
het wel hebben gered. Dan zou
het kunnen duiden op een geslaagd broedseizoen! Dan gaat
de vlag uit en vieren we het lentefeest pas echt! Niet dat er nu
geen jonge vogels zijn. Ik zie er
genoeg, meerkoetkuikens met
hun kleurige koppies en heel
veel krakeendjes. Het Landje van
Geijsel is ook in mei een heel rijk
vogelgebiedje, tientallen tureluurs, allerlei eenden, ganzen en
dus tachtig grutto’s. Als je niet
beter zou weten…“Al die mensen! Wat is hier aan de hand?”
onderbreekt een stem mijn bespiegelingen. Ik draai me om,
achter me staat een jonge fietser, hij wijst naar de kijkhut iets
verderop. Ik had alleen oog voor
de grutto’s, maar nu zie ik het
ook. Bij de kijkhut staan tientallen vogelaars, opgesteld als een
vuurpeloton, de telelenzen in de
aanslag. Ik vertel hem over het
Landje van Geijsel en de grutto’s.
“Grutto..,” zegt hij zachtjes, “daar
heb ik wel eens van gehoord,
geloof ik.” “Het is de Nationale
Vogel.” “Oh, dat wist ik niet...” “Ik
vrees dat alleen vogelaars dat
weten.” “Grutto..,” proeft hij de
naam nog een keer, terwijl hij
aanstalten maakt om verder te
fietsen, “grutto klinkt een beetje als dodo.”
Jaap Kranenborg

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor
natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Specialistisch huidadvies
via een magische spiegel
Regio - Innovatief, altijd op zoek
naar veranderingen en verbetering om het beste voor de huid
van de klant te bieden. Ook nu
weet schoonheidsspecialiste Périne Heerooms op creatieve wijze haar klanten te voorzien van
een innovatie in haar Mijdrechtse huidinstituut en Skin Concept
Store. Sinds deze week mogen
schoonheidssalons weer open
onder strikte voorwaarden en
protocollen, nadat zij weken verplicht dicht waren als ‘contactberoep’. “Super fijn dat wij weer
aandacht mogen geven aan de
huid en de mens zelf”, zegt Périne Heerooms, eigenaresse van
schoonheidsinstituut Périne, opgelucht. Des te meer in deze
‘huidarme’ tijden en de huidhonger die veel mensen ervaren door
de verplichte social distancing
van de afgelopen maanden.
Nieuwe methode van werken
Heerooms is zich terdege bewust
dat de nieuwe werkwijze en de
situatie sommige mensen angstig maakt, zeker als zij tot een risicogroep behoren. Heerooms:
”Voor wie het toch nog te spannend vindt om een behandeling
te ondergaan, is het bij ons daarom ook mogelijk om een goede
analyse van de huid te laten maken met 1,5 meter afstand.” De
aan het huidinstituut verbonden
Périne Skin Concept Store introduceert als eerste in Nederland
de Magic Mirror. In de magische
spiegel is een innovatieve technologie verwerkt, waardoor deze spiegel een deskundige, digitale huidanalyse maakt. “De klant
gaat voor de spiegel staan en bedient deze zelf. De analyse wordt
gemaakt en door de specialist
uitgelezen, terwijl de klant erbij staat op voldoende afstand”,
schetst de schoonheidsspecialist.
Uiterlijke verzorging en
zelfvertrouwen
Huidverzorging en een goed zelfbeeld wordt in het licht van alle problematiek rondom het Co-

ronavirus nog belangrijker. Het
belang van uiterlijke verzorging
draagt zeker in deze tijd bij aan
een goed gevoel. “Het vele thuiszitten, het combineren van werk
en zorg in vaak één ruimte en de
stress om het ongrijpbare van
de situatie kan leiden tot gevoelens van onzekerheid. Wanneer
je spiegelbeeld dan die weerslag
in een doffe, onrustige huid laat
zien, kun je zomaar in een negatieve spiraal terecht komen met
je zelfbeeld,’ ziet Périne. Om de
huid op de juiste manier te verzorgen, is het goed te precies te
weten wat de huid nodig heeft.
De Magic Mirror scant de huid
om vast te stellen hoe het met
de huid gesteld is qua vocht, vet,
elasticiteit, droogheid, et cetera.
Zelf meten, zonder aanraking
Zonder de spiegel daadwerkelijk
aan te raken, kan de klant zelf zijn
of haar huid door de spiegel laten analyseren. Vervolgens is direct zichtbaar waar de aandachtspunten zijn om te kunnen verbeteren: rimpels, fijne lijntjes, donkere kringen, donkere vlekken,
ruwheid en poriën. “De analyse laat ook zien op welke punten
de huid juist goed scoort. Een belangrijke positieve impuls omdat
het eenvoudiger is om iets wat al
goed is te onderhouden, terwijl
daarnaast gewerkt wordt aan de
aandachtspunten”, laat Périne enthousiast zien.
Indien gewenst kan Périne, of één
van haar medewerkers uit het
deskundige team met deze scan
de klanten persoonlijk adviseren in de producten die het beste
werken op de aandachtspunten.
Op deze manier weet men zeker dat er thuis met de juiste producten wordt gewerkt. De klanten mogen zo vaak als ze willen
zelf komen meten en zo de werkzaamheid van de producten op
de huid zelf ervaren. Périne Skin
Concept Store is ingericht om
mét de 1,5 meter afstand-maatregel, toch een gevoel van beleving
en genieten te ervaren.

Ik heb je lief, madelief!
Na twee keer verhuizen zit ik
binnen een half jaar alweer in
een nieuw huis. Waar het laatste huis alleen een veredelde binnenplaats met tegels
als tuin had (met als belangrijke extra een dagelijks overvliegende koekoek, dat dan
weer wel), heb ik nu weer een
heuse tuin. En dat niet alleen:
zelfs met uitzicht over een weiland tot aan de achterliggende
Ringvaart, compleet met een
kleine kudde schapen. ’s Morgens is één mekker van mij
voldoende om de hele kudde
aan het blaten te krijgen, terwijl de kikkers in de sloot instemmend meekwaken. Vanwege de drukte van de verhuis
is het maaien van het gras erbij
ingeschoten en dat begint aardig uit te groeien. Op een van
de eerste dagen in ons nieuwe huis zit ik in het ochtendzonnetje wakker te worden
en kijk naar ons welig tierend
grasveld dat werkelijk bezaaid
is met madeliefjes. Haast een
te doodgewoon bloemetje om
een column over te schrijven
maar omdat het er zoveel zijn,
valt pas op hoe mooi ze eigenlijk zijn. Een knalgele kern met
daar omheen witte bladeren
(straalbloemen) gedrapeerd
die fijntjes afgewerkt zijn met
een likje roze. Maar het allermooiste is nog hoe ze de zon
aanbidden. Door het samenspel van zon en bomen wisselen de banen zonlicht en schaduw zich over ons grasveld af.

In de schaduw staan de madeliefjes nog depressief en stilletjes ineengedoken wat rommelig bij elkaar, de bloem samengeknepen tot een klein wit bolletje, droevig terneergeslagen
door de zwaartekracht. Maar
daar waar de zonnestralen de
aarde wakker kussen, komen
de kopjes omhoog en buigen zich eensgezind jubelend
naar de zon terwijl de straalbloemen zich wijduit spreiden
om zich zoveel mogelijk te laven aan het licht van onze eigen ster. Onder invloed van het
zonlicht past de stand van de
steel zich aan doordat in sommige cellen de inwendige druk
verandert door het verschil in
schaduw en licht. Heliotropisme heet dat, afgeleid van het
Griekse woord voor zon (helios) en het Griekse woord tropos, wat zoveel betekent als
manier of stijl. Natuurlijk kent
iedereen dit verschijnsel ook
van zonnebloemen (toepasselijke naam dus!), waarbij een
heel veld van deze prachtige
bloemen de hele dag blijmoedig met de zon meebeweegt.
Terecht dat zo’n doodgewoon
bloemetje de prachtige naam
madelief heeft gekregen. De
Latijnse naam, Bellis perennis, betekent zelfs “altijd mooi”.
Met zoveel mooie natuur direct
in en om onze tuin gaat het me
in dit huis vast veel beter bevallen dan in het vorige.
Sep Van de Voort,
IVN-natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

De mensen waren er aan toe…
Regio – Veel mensen waren
angstig voor wat er kon gebeuren maandag 1 juni met de openingen van de terrassen, en restaurants. Maar wat viel het mee.
In Uithoorn, De Kwakel en De
Ronde Venen is alles prima ver-

De Veenlopers starten
weer met sporten
Regio - Nadat de maatregelen van
de Corona regels per 11 mei zijn
versoepeld starten de Veenlopers
weer met wandelen en hardlopen.
Zij zijn blij dat zij weer in groepen
mogen sporten. Omdat de Veenlopers een protocol hebben opgesteld starten ze eerst bij wandelaars met maximaal 15 sporters en
hardlopen met maximaal 10 sporters dit natuurlijk om verspreiding
van het virus te minimaliseren. De
Veenlopers nodigen iedereen uit

om met hen mee te sporten. Dat
kan door een contactformulier in
te vullen op hun website www.
veenlopers.nl . De trainingen zijn
op dinsdag en donderdagavond.
Iedereen moet zich eerst aanmelden om mee te mogen trainen.
De eerste 4 trainingen zijn gratis hierna kan men besluiten om
lid te worden van onze gezellige
vereniging. Enthousiast? Aanmelden kan via de Veenlopers website www.veenlopers.nl.

lopen. Gezellig druk, geen groepen wat niet mocht, kortom
het was in deze regio erg gezellig. Op bijgaande foto de terrassen langs de Amstel in Uithoorn.
Best druk, maar alles volgens de
regels.
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LEZERSPOST

Je moet je schamen

Ondanks mails doet gemeente
niets aan zwerfafval
Uithoorn – Deze week ontving
onze redactie weer bericht van de
heer Ad de Kort uit Uithoorn over
zijn pogingen om rotzooi te laten
verwijderen uit de sloot. Zijn eerste melding was begin februari,
het heeft deze krant gestaan, er is
een mail gestuurd naar de burgemeester, maar tot op heden blijkbaar nog niets meegedaan. Ad de
Kort schrijft nu:
“We zijn alweer anderhalve
maand na de laatste mail (hieronder) en er is niks gebeurd. De
winkelwagen ligt er nog en misschien maar gelukkig want de natuur neemt het over! Een meerkoet die zich dankbaar op de winkelwagen heeft genesteld, zie foto’s. Dus als iemand in actie wil komen (gemeente Uithoorn? Albert
Heijn?) Laat s.v.p. onze meerkoet
eerst even de eitjes uitbroeden en
met haar jonkies vertrekken. Er
is ook nog geen reactie van de
gemeente op de herhaalde meldingen en de vragen. Die reactie
hoeft natuurlijk niet op het vertrek van de meerkoet te wachten”.
Deze brief is begin april gestuurd
naar de burgemeester:

Aan de gemeentelijke eindverantwoordelijke voor het verwijderen
van vuilnis in het Uithoornse milieu,
Edelachtbare heer P. Heiliegers,
Omdat de normale procedures niet blijken te werken meen
ik mij nu tot mijn burgemeester te moeten wenden. We zijn
nu twee maanden na herhaalde meldingen (zie mails onderaan) en het winkelwagentje (Blauwe onderdelen, Albert Heijn?) ligt
nog steeds in de brede sloot lang
de Randweg tussen de toekomstige Uithoorntram en de N201
fietsbrug Noorddammerweg. Om
precies te zijn ligt het ter hoogte
van de gemeentelijke grondbank
op ongeveer een meter vanaf de
kant, steekt iets uit boven het waterpeil en is moet gemakkelijk
met een haak op de kant te trekken zijn en af te voeren. Het wagentje ligt er al naar schatting
een jaar, als een niet zo fraai visitekaartje. De sloot wordt met regelmaat uitgebaggerd. Bij een laatste
keer is het winkelwagentje op de
schuine slootkant geplaatst waarna het na enkel weken weer in de
sloot lag. De hele gang van zaken
roept bij mij de volgende vragen
op en ik verzoek u beleefd om een
reactie.
• Hoe kan het zijn dat wij een
melding krijgen dat het
zwerfafval is verwijderd terwijl dat niet het geval is?
• Wat is er vervolgens gedaan

•

•

•

•

met onze tweede melding
hieronder?
Oefent de gemeente daadwerkelijke en eﬀectieve controle uit op het functioneren
van diensten zoals het correct verwijderen van zwerfafval en het correct informeren
van melders? Hoe en waar
zijn deze beschreven? Zijn er
prestatie indicatoren met bijbehorende doelstellingen en
welke?
Is er wellicht sprake van het
over de schutting kieperen van het probleem / het
zwerfafval? Het lijkt daar op
want degene die de sloot
schoonhoudt zet het op de
kant en daarna verdwijnt het
weer van de kant in de sloot.
Is er wellicht sprake van een
probleem wat ermee te maken heeft dat het gaat om
een grenssloot met Amstelveen? Waar loopt de gemeentegrens precies? Nogmaals, het winkelwagentje
bevindt zich bij de Uithoornse oever, via de Randweg
zeer goed bereikbaar.
Heeft de gemeente hoe dan
ook procedures / werkinstructies hoe om te gaan met

•

zwerfafval? Welke?
Doet de gemeente aan preventie van zwerfafval en wat?
Hoe wordt er gehandhaafd?

Afgelopen donderdag heeft
en (nog )onbekende, in de gemeente groen-tuin-afval-bak
op de Marsmanlaan in Uithoorn, zijn/haar huis-keukenafval en veel plastic voorwerpen, een dode plant, in een al
kapotte plastic vuilniszak ‘gewoon’ in de groen-tuin-afvalbak gedumpt . Niet netjes IN de
bak maar net lekker ernaast op
de straat. Duidelijk herkenbaar
keuken- en huisafval, o.a. een
zakje peperroomsaus, een brikettenzak met nog enkele briketten erin. Het waait de laatste dagen nogal flink, plus de
vogels en ongedierte die lekker
hun best doen om nog wat eetbaars te vinden en de rotzooi uit
de vuilniszak nog groter te maken. Naast de groenbak staat
een bord met wat er in de bak
gegooid mag worden, lees dat
eens als je er weer langs loopt.
Was het je niet opgevallen dat
er idd alleen groen en/of tuinafval in ligt? Je moet je schamen!

Tot slot kan ik melden dat mijn
vrouw Marianne (de aanvankelijke melder) geheel vrijwillig en
op wekelijkse basis probeert die
Randweg tussen het toekomstige tramtraject en de fietsbrug
schoon van zwerfafval te houden.
Vanochtend heeft ze er weer drie
volle vuilniszakken opgeraapt. U
mag weten dat het bijna zonder
uitzondering Poolse verpakkingen betreft. Het lijkt mij erg nut- Buurtbewoner Wim
tig om de vele arbeidsmigranten
die in het gebied wonnen en werken middels een speciaal op hen
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
gerichte campagne te wijzen op
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te inonze regels en gewoonten. Wat
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
denkt Gemeente Uithoorn van dit
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
idee? Ik denk dat het gericht doen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijaan preventie en handhaving en
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interhet serieuzer omgaan met afvalviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
meldingen een belangrijke motionze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering
vator zal zijn om SAMEN ons miof wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
lieu enigszins te redden. Uw reackunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de
tie in woord en daad zien wij met
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt
belangstelling tegemoet!
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze
Vriendelijke groet,
redactie een standpunt inneemt.
Ad de Kort

Het Rechthuis ontvangt
‘de uit de mouwen award’
Mijdrecht – Het kon niet missen
dat het deze keer Het Rechthuis
uit Mijdrecht zou worden die de
‘handen uit de mouwen award’
overhandigd zouden krijgen van
de Vereniging Industriële Belangen (VIB). Regelmatig reikt de VIB
deze award uit. Hij is in het leven
geroepen om waardering uit te
spreken voor bedrijven of ondernemers die iets bijzonders heb-

ben gedaan en/of de handen uit
de mouwen steken. Deze keer
overhandigde de voorzitter van
de VOB, Daniel Storm de prijs uit
aan Rechthuis Eten en Drinken.
Ook dit restaurant moest in maart
haar deuren sluiten. Waar andere
restaurants kozen voor afhalen of
bezorgen van maaltijden bedachten zij wel een heel bijzondere
oplossing: “U kunt niet naar Het

Rechthuis komen, dus komen wij
naar u toe”. Met de mobiele keuken kwamen zij op afspraak bij de
mensen voor de deur de bestelde
gerechten klaarmaken en uitserveren, op servies van Het Rechthuis. Een prachtig voor voorbeeld
van creativief ondernemerschap
zo vond ook de VIB. Een welverdiende award voor het team van
Het Rechthuis.

schrijftijd, zoekduur en omstandigheden. Dit puntenaantal is bepalend voor de woningtoewijziging. Degene met het hoogste
aantal punten krijgt de woning.
Wachtpunten (inschrijftijd): per
jaar wordt één wachtpunt opgebouwd. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.
Zoekpunten: per maand wordt
één punt opgebouwd met een
maximum van dertig punten
Situatiepunten: Per maand wordt
één punt opgebouwd met een
maximum van twaalf punten.

Voor wie niet actief zoekt nemen
de zoekpunten ook weer af. Dat
gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand.
Het systeem met urgentie blijft
bestaan. Aan urgentie zijn echter
strikte regels verbonden. Als een
woningzoekende snel een woning nodig heeft, maar te weinig inschrijftijd en niet in aanmerking komt voor een urgentie, komen ze in de knel in het huidige
systeem. De toetsing op inkomen
en gezinsgrootte verandert ook
niet. En sommige doelgroepen

blijven voorrang houden, zoals
ouderen, grote gezinnen en voorrang voor eigen inwoners van een
gemeente.

Gemeenten starten inspraak op beleidsvoorstel

Een sociale huurwoning
zoeken verandert
Uithoorn - De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen
in vijftien gemeenten in de regio’s
Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland
gaat veranderen. De verandering
is nodig om huishoudens met
een dringende verhuiswens meer
kans op een woning te geven. Het
voorstel houdt beter rekening
met de woningzoekende die hard
een woning nodig heeft maar niet
in aanmerking komt voor een urgentie. Het voorstel voor een
nieuwe verdeling is gisteren door
de vijftien colleges van B&W vrijgegeven. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij
naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee
willen gemeenten en corporaties
recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug
nodig hebben. Vanaf dinsdag jl. 2
juni kunnen alle inwoners een reactie geven op het voorstel. Wethouder Laurens Ivens (Amsterdam, voorzitter van het bestuur-

lijk overleg van de regio) is tevreden met dit resultaat: “Het is mooi
dat we met 15 gemeenten en 14
corporaties tot een andere verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen en dat alle inwoners hebben kunnen meedenken over de groepen mensen die
voorrang zouden moeten krijgen.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat
de sociale huurwoningen vaker
terecht komen bij de mensen die
de woning het hardst nodig hebben.” Wethouder Hans Bouma vult
daarbij aan: “Met dit voorstel krijgen woonzoekende met een dringende verhuiswens meer kans. En
ook de kansen voor jongeren in
Uithoorn en De Kwakel verbeteren met deze nieuwe manier van
zoeken.”

den is. Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is mensen die actief zoeken meer kans
te geven. Daarmee hebben ze
zelf meer invloed op het verkrijgen van een woning. Situatiepunten bouwt iemand alleen op
als diegene specifieke dringende
omstandigheden heeft. Inwoners
zijn uitgebreid betrokken via een
regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten. 23.000 mensen hebben de
enquête ingevuld. Bewoners is
onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten
krijgen. De drie meest genoemde
omstandigheden zijn 1 op 1 overgenomen in het voorstel. De drie
situaties zijn: relatiebreuk met
kinderen, inwonende gezinnen
Wacht-, zoek- en situatiepunten en problematisch thuiswonende
Het nieuwe systeem werkt met jongeren.
punten. De huidige inschrijftijd
wordt omgezet naar wachtpun- Ingeschreven
ten. Wachtpunten blijven altijd Iedereen die ingeschreven staat
behouden, tot het moment dat op WoningNet of Woonmatch
een nieuwe huurwoning gevon- bouwt straks punten op met in-

Inspraak
Van 2 juni tot en met 28 juli 2020
kunnen inwoners in hun eigen gemeente een reactie geven op het
voorstel. Eind 2020 wordt door de
vijftien gemeenteraden een besluit genomen over het voorstel.
Alle informatie over het voorstel
is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.
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KNAW Onderwijsprijs voor
leerlingen Alkwin Kollege
Vervolg van voorpagina
Cultuur en Maatschappij
Habemus papam in de rechtbank|
Stedelijk Gymnasium, Nijmegen
Leerlingen: Elian Lavrijsen en Catíe
Joosten (v/v)
Zover bekend zijn tussen 1945
tot 1981 10.000 tot 20.000 kinderen in Nederland het slachtoffer geworden van seksueel misbruik in katholieke instellingen.
In dit werkstuk onderzoeken Elian
Lavrijsen en Catíe Joosten of de
toenmalige paus Benedictus XVI
juridisch verantwoordelijk gehouden zou kunnen worden voor deze misstand en op welke manier
dat het meest effectief zou kunnen. Op deze manier willen de
scholieren de mogelijkheden binnen de rechtstaat testen en uitzoeken wat er mogelijk is.
Shakespeare’s Romeo and Juliet:
An Explanation of the Differences
between Quartos One and Two|
Barlaeus Gymnasium, Amsterdam
Leerling: Marijn Boomars (v)
Marijn Boomars onderzoekt in
haar werkstuk de verschillen tussen de eerste twee versies van het
wereldberoemde Romeo en Julia van Shakespeare. Op zoek naar
een verklaring pluisde ze de wetenschappelijke literatuur door
en woog vervolgens de argumenten uit verschillende theorieën systematisch tegen elkaar af. In ‘debat’ met wetenschappers die haar
voorgingen formuleerde ze uiteindelijk een weloverwogen eigen mening.
Verlof bij TBS | ‘t Hooghe Landt,
Amersfoort
Leerlingen: Joyce Wiersma en
Maura te Grotenhuis (v/v)
Verlof bij tbs-verpleegden is een
onderwerp dat veel media-aandacht krijgt. Belangrijke vraag is
hoe tbs’ers weer kunnen terugkeren in de maatschappij, terwijl
de samenleving toch voldoende
wordt beschermd. Alle risico’s uitsluiten is onmogelijk, zo maken
Joyce Wiersma en Maura te Grotenhuis in hun profielwerkstuk
duidelijk, maar welke mogelijkheden zijn er dan wel? Joyce en
Maura hebben allerlei vragen omtrent tbs uitgezocht om uiteindelijk tot een concreet advies te komen aan de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker.
Economie en Maatschappij
Executieve functies| GSR
Rotterdam, Rotterdam
Leerling: Lise Klapwijk (v)
Executieve functies zijn de denkprocessen die ons gedrag mede
in goede banen leiden. Door de
executieve functies te stimuleren
worden de leerprestaties van leerlingen vergroot. Onderontwikkelde executieve functies kunnen leiden tot ongepast gedrag, moeite met plannen, leren en het maken van werk. Lise Klapwijk verbindt theorie met praktijk en onderzoekt hoe executieve functies

Atriale fibrillatie, ook wel boezemfibrilleren genoemd, is een harten vaatziekte. Het probleem bij
boezemfibrilleren is dat de boezems in het hart onregelmatig samentrekken, waardoor er minder
bloed in de hartkamers terechtkomt. Dit kan leiden tot beroertes
en andere complicaties. Jaarlijks
bij kinderen in de leeftijd van acht muziek emotie kan oproepen en overlijden er wereldwijd ongetot en met twaalf jaar aan de hand dove mensen dit kunnen ervaren, veer 193.300 mensen door boevan een zelfontworpen spel kun- zijn ze aan de slag gegaan met zemfibrilleren. Liron Brundel en
nen worden gestimuleerd.
een prototype dat aan de hand Roy Korthout stellen zichzelf het
van geluidstrillingen muziek voel- volgende doel: het automatiseInsights from the Yugoslavia
baar maakt.
ren van de classificatie van ECG’s
and Rwanda Tribunals for later
in de categorieën normaal ritme,
and future tribunals for trialling
Oorzaken en Preventie van
boezemfibrilleren, een willekeuinternational core crimes|
polsblessures bij turnen heren|
rig ander ritme en ruis. Zo willen
Haarlemmermeer Lyceum (BdC),
CSE Zwolle (Centre for Sports &
zij boezemfibrilleren sneller kunHoofddorp
Education), Zwolle
nen diagnosticeren. Hun concluLeerling: Camille Lennaerts (v)
Leerling: Coen Linn (m)
sie is dat kunstmatige intelligenCamille Lennaerts bereidt zich Coen Linn die op topniveau turnt, tie een potentiële oplossing is
met haar profielwerkstuk voor vraagt zich vaak af ‘hoe wij als tur- voor het arbeidsintensieve werk
op haar vervolgstudie Internatio- ners in staat zijn de complexe be- dat komt kijken bij het beoordenal Business Law. Ze onderzoekt wegingen uit te voeren’. En mis- len van ECG’s.
welke inzichten de Rwanda en schien nog wel belangrijker: kan
Joegoslavië tribunalen hebben je lichaam belasting op deze Een studie over cubesat
opgeleverd en in hoeverre de- schaal wel aan en hoe voorkom voortstuwingssystemen|
ze zijn gebruikt in latere tribuna- je blessures? In zijn profielwerk- Eckartcollege, Eindhoven
len. Uit haar onderzoek blijkt dat stuk geeft hij antwoord op deze Leerling: Juno Schuwer (m)
de Rwanda en Joegoslavië tribu- uitgebreide vraag. Aangezien tur- Elke dag maken we gebruik van
nalen revolutionair zijn geweest nen een gevarieerde sport is, be- informatie die we verkrijgen door
voor de aanpak van de vervolging perkt hij zich in zijn onderzoek een satelliet. Denk aan weersvan ernstige misdrijven als gevolg tot polsblessures, die onder meer voorspellingen of GPS. Van beide
van internationale conflicten. De vaak voorkomen bij het onder- denken we ten onrechte dat dit
tribunalen kampten echter met deel voltige. Om die zoveel mo- praktisch vanzelf gaat. De satellieeen imagoprobleem, hadden pro- gelijk te voorkomen ontwikkelde ten branden op den duur op in de
blemen met financiering, perso- Coen zelf een polssteun.
atmosfeer Ze zullen dus vervanneel en getuigensamenwerking
gen moeten worden. Juno Schuen duurden te lang. Het werkstuk Van instinct-machine naar
wer vraagt zich af hoe cube satelcombineert oplossingen voor de- emotioneel wezen| Vossius
lieten op een brandstofefficiënze en andere problemen met in- Gymnasium, Amsterdam
te en goedkope manier voortgezichten uit latere tribunalen om Leerling: Giulia Pipolo (v)
stuwd kunnen worden: ‘Het zou
aanbevelingen voor een ideaal Hebben dieren emoties, vraagt heel handig zijn als deze satellietoekomstig tribunaal te doen.
Giulia Pipolo zich in haar werk- ten voor een langere tijd in een
stuk af. Het is een controversiële baan om de aarde kunnen blijven
Noordoostpolder | Emelwerda
vraag waar veel gedragsbiologen zodat ze langer hun werk kunnen
College, Emmeloord
liever omheen lopen. Giulia stelt blijven doen.’ De oplossing zou
Leerlingen: Kirsten van Dalen, Julia dat dieren een vorm van emoties kunnen zijn om een raketmotor
Meijer en Nicole Overeem (v/v)
ervaren. Maar hoever gaan de- op de satelliet te zetten. Juno is
Over het algemeen ontstaat een ze emoties en in hoeverre zijn ze geïnteresseerd in dit onderwerp
samenleving in honderden, soms te vergelijken zijn met menselijke omdat er nog relatief weinig onduizenden jaren. De Noordoost- emoties? Doordat het simpelweg derzoek is gedaan naar raketmopolder is hier een extreme uit- niet mogelijk is het hele dieren- toren voor cubesats.
zondering op: dit gebied is op al- rijk hierbij te betrekken focust dit
le vlakken, zowel sociaal en geo- werkstuk zich op mensapen. En De KNAW Onderwijsprijs
grafisch, zo’n honderd jaar gele- stelt onder meer de vraag wat het Het is het twaalfde jaar dat de
den op de tekentafel ontwikkeld. gegeven dat dieren emoties zou- KNAW de Onderwijsprijzen uitHet plan was om een perfecte sa- den hebben, betekent voor die- reikt. Van elk profiel, Cultuur en
menleving te ontwikkelen. Hier- renrechten.
Maatschappij, Economie en Maatdoor kwamen Kirsten van Dalen,
schappij, Natuur en Gezondheid
Julia Meijer en Nicole Overeem Natuur en Techniek
en Natuur en Techniek, zijn drie
erachter dat hun woonplaats, de Artificial Intelligence | Alkwin Kolle- werkstukken genomineerd. De juNoordoostpolder, een plek is met ge, Uithoorn
ry bestaat per profiel uit vier weeen geschiedenis vol met verkla- Leerlingen: Fyor Klein Gunnewiek
tenschappers die gelieerd zijn aan
ringen waarom hun omgeving er- en Winstijn Smit (m/m)
de KNAW. De jury reikt de KNAW
uitziet zoals die er nu uitziet. Zij Zelfrijdende wagens worden Onderwijs op 9 juni om 16.00
onderzochten of deze bijzonde- steeds populairder. De technolo- uur uit tijdens een feestelijk onlire manier van het opbouwen van gie hierachter bestaat uit kunst- ne live-programma vanuit De Baeen samenleving invloed heeft matige intelligentie. Automer- lie in Amsterdam. Dan zal Ineke
gehad op het gebied zoals we ken Tesla en Waymo werken hier Sluiter, de nieuwe president van
het nu kennen en maakte er naast al jaren mee. Fyor en Winstijn vra- de KNAW, bekendmaken welke
een werkstuk ook een documen- gen zich af hoe moeilijk het is het werkstukken per profiel de eertaire over.
om een autonoom voertuig met ste, tweede en derde prijs hebben
kunstmatige intelligentie te ma- gewonnen. De eerste prijs bestaat
Natuur en Gezondheid
ken. Om deze vraag te beant- uit een studiebeurs voor het eerHoren zonder oren| Van
woorden bouwden ze hun eigen ste collegejaar t.w.v. € 2000, de
Maerlantlyceum, Eindhoven
zelfrijdende auto. En ze leerden tweede is een bedrag van € 1500
Leerlingen: Sophie Aulbers en
deze auto aan de hand van kunst- en de derde prijs bedraagt € 1000.
Aimée Mulderije (v/v)
matige intelligentie om te rijden Ook de docenten die het werkSophie Aulbers en Aimée Mul- in een gecontroleerde omgeving. stuk hebben begeleid krijgen een
derije genieten beide enorm van Hun grote kennis van computers onderscheiding van de KNAW en
muziek. Hoe moet het voor dove en programmeren combineerden de scholen ontvangen een plamensen zijn om geen muziek te ze met de wiskunde- en natuur- quette. De Akademie wil met de
kunnen luisteren? Hierdoor kwa- kundekennis die ze op school op- KNAW Onderwijsprijs benadrukmen de twee op het idee om een deden.
ken dat inspirerend onderwijs
instrument te ontwikkelen dat
de basis legt voor de ontwikkedoven muziek laat ervaren ter- Een intelligente ECG-analyse| SG
ling van de wetenschap. De prijs
wijl ze zelf de muziek maken. Na- Marianum, Groenlo
wordt mede mogelijk gemaakt
dat ze zich hadden verdiept in de Leerlingen: Liron Brundel en Roy
door het ministerie van Ondermanier waarop het oor werkt, hoe Korthout (m/m)
wijs, Cultuur en Wetenschap.

Rooskleurig Coaching heeft wat te vieren
Regio - Op 1 juni 2020 is Rooskleurig Coaching 10 jaar actief
binnen de regio en ver daarbuiten met loopbaancoaching, studiekeuzeadvies en sollicitatie- en
LinkedIn trainingen. Eigenaar en
Noloc erkend loopbaanprofessional Rose-Marie Lucas helpt graag
mensen die meer uit zichzelf, studie of werk willen halen en heeft
inmiddels honderden mensen gecoacht en getraind. Naast het begeleiden van particulieren weten ook bedrijven, organisaties
en scholen haar te vinden voor
groepstrainingen, workshops of
coach- en outplacementtrajecten.

wikkeling? Ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan? Wil je
weten waar je kwaliteiten liggen
of heb je ambities om te starten
als zelfstandig ondernemer? Er
kunnen talloze redenen zijn waarom je vastloopt in je werk. RoseMarie; “samen gaan we uitzoeken
in welke richting je je loopbaan
verder vorm wilt geven, wat het
beste bij je past en wat de mogelijkheden hiervoor zijn’’.

Veel belangstelling
Er is veel belangstelling voor
loopbaan coaching. Dat blijkt onder meer uit het succes van de
jaarlijkse Week van de Loopbaan Loopbaancoaching heeft als dit najaar van 14 t| 19 september doel meer regie op je eigen het gesubsidieerde Ontwikkeltraloopbaan te krijgen.
ject 45 plus voor 45 plussers en de
Wil je meer plezier en energie uit Nationale Werkbezoekdag. Roosje werk halen? Sta je stil in je ont- kleurig Coaching heeft in de loop

van de jaren het [studie]loopbaan
programma flink uitbereid en
doorontwikkeld, zoals de sollicitatietrainingen waarbij je leert hoe
je een overtuigende sollicitatiebrief en CV kan maken die er toe
doen en oefengesprekken voor
je sollicitatie[gesprek]. Daarnaast
ook de LinkedIn trainingen voor
het maken en optimaal gebruiken
van een LinkedIn profiel bij het
vinden van werk en opdrachten.
In 2016 introduceerde zij studiekeuzeadvies voor jongeren, die
het lastig vinden om een studie te
vinden die bij hen past of gestopt
zijn met hun opleiding en willen
switchen. Onlangs werd daar het
tussenjaar workshop voor jongeren aan toegevoegd. Een één-opéén online workshop voor scholieren die bewust voor een tussenjaar kiezen en deze goed wil

voorbereiden door een zinvolle
invulling van mogelijkheden en
planning van het tussenjaar.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak
daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Lockdown overwint Pim

Al Jaren en jaren stond op dit huisje langs de N201 tussen
Mijdrecht en de Amstelhoek te lezer: “Stem op Pim”. Sinds enkele weken is die tekst verdwenen en heeft plaats gemaakt voor
iets wat de hele wereld bezig houdt.

LEZERSPOST
De boom en de wethouder III
Nee, ik was niet van plan een
deel III te schrijven, doch mede gezien en gehoord alle positieve en instemmende reacties, opmerkingen en vragen
uit de omgeving hebben mij
doen besluiten het anders te
doen, ondanks het feit dat juristen het mij afraadden. “Al geven ze je nog zoveel munitie,
verschiet je kruid niet te vroeg”.
Maar de omgeving en inwoners
moeten/mogen weten hoe het
Raadhuisplein reageert of beter
niet reageert. Een veel gestelde vraag ”heeft de wethouder al
iets van zich laten horen”? Daar
kon ik natuurlijk, al kende men
het antwoord, volmondig ontkennend op antwoorden. Zeker
te druk met fotosessies die wethouders van ons, kreeg ik een
keer als reactie. Ja, dat is overduidelijk! Als onze wethouders
beloond worden op basis van
het aantal glimmende foto’s in
de kranten, dan begrijp ik dat de
WOZ van de inwoners zo flink
omhoog moet! Het doet mij altijd zo denken aan bloemen, onze narcissen! Helaas duidelijk is,
wethouders hebben geen enkel respect voor de inwoners
van de gemeente en een luisterend oor? Kom nou! Als ik dan
lees dat een van onze wethouders een nieuw praatgroepje in
het leven heeft geroepen om inwoners te betrekken bij belangrijke besluiten, dan werkt dat
toch echt op de lachspieren. Helemaal als ik het eerste onderwerp zie, Transitievisie Warmte
en dat van een D66 wethouder,
de partij van ongenuanceerd
doordrammen! Een feestje ongetwijfeld ter eigen meerdere
glorie! Hup, goed voor weer een
foto! En de burgemeester roept
ongetwijfeld vanuit zijn werkkamer ”douze points”! Maar, nog

altijd geen enkele reactie vanaf het Raadhuisplein, de boom
staat er nog altijd, zelfs nog
niet ingekort, ondanks toezeggingen, alle omwonenden klagen over de situatie, maar doof
en blind hè. Terug naar de officiële bekendmakingen van onze gemeente, buren wezen mij
er ook al op: de verleende kapvergunningen. Eens goed gekeken naar de redenen van de
aanvragen: overlast/te dicht op
erfgrens, onevenredige overlast,
te dicht op erfscheiding, scheefstand, takbreuk (gemeentemannen hebben van de week
weer een hoop takken opgeruimd). Deze motivatie gelegd
naast de situatie ter plekke dan
is hier heel simpel sprake van
een 100% score. Ik schreef het
al eerder onwil, onbegrip en onbenul, maar overduidelijk is dat
hier met twee maten gemeten
wordt, een trieste zaak! Hoe zou
het eigenlijk met bouwvergunningen gaan? En de boom, hij
groeide rustig verder. Tot... ?

Ruud van Halm, Mijdrecht
Bedankt
Rose-Marie wil al haar klanten
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
enorm bedanken voor het vertaak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te introuwen dat ze in haar gesteld
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
hebben en het feestje samen viealle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
ren door het organiseren van
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijeen speciale wedstrijd – waarbij
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of intermooie prijzen te winnen zijn. De
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
bedoeling is dat klanten in een
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadeverhaal of filmpje vertellen wat
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kenhet volgen van een coachtraject
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omof training hem of haar heeft gedat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gebracht en willen delen met anmaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordederen. Welke keuzes heb je gelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onmaakt? Waar ben je mee bezig of
ze redactie een standpunt inneemt.
wat ben je gaan doen? Welke inzichten, vaardigheden , ideeën,
kansen en uitdagingen hebben
het opgeleverd? De sluitingsdatum is 1 juli 2020. Klanten zijn in- is een dinerbon ter waarde van en derde prijs is een borrelbon.
middels per e-mail geïnformeerd € 100,00 – de tweede prijs is een Voor meer info: Zie de adverover de wedstrijd. De eerste prijs lunchbon ter waarde van € 50,00 tentie elders in deze krant
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Langs de Winkel

Bezoeker van de appgroep buurtkamer Meerwijk:

“Wat wonen we toch in
een mooie omgeving”

De bollenvelden bij Bilderdam

Uithoorn - Dit schreef een van de
bezoekers in de appgroep van
de buurtkamer Meerwijk. “De bezoekers van de buurtkamer missen hun gezellige koffieochtend
en maandelijkse
gezamenlijke maaltijd in deze corona periode. Het is goed om te merken dat
wij als buurtgenoten, door middel van een whatsapp groep contact houden. De app berichten
bestaan o.a. uit leuke filmpjes, info over belangrijke artikelen en
ook foto’s uit eigen tuin en onze mooie regio. Het mooie weer;
een strakke blauwe lucht en bijna
geen vliegtuigen geven de lente
een uitgesproken kans zich in volle uitbundigheid te laten zien. Wat

Veldweg

Gemaal bij Bilderdam

Boterdijk

Bovenlanden Kromme Mijdrecht

Amsterdamse bos

Hoek Wickelhofpark Mijdrecht

Westveense molen
zijn wij van de natuur gaan houden. De fietsers uit de appgroep
maken tijdens hun coronarondje mooie plaatjes en daar geniet

de hele groep van. Natuurlijk kijken we er naar uit om weer bij en
met elkaar koffie te kunnen drinken, maar dat gaat nog wel even

duren….Wil je reageren? Buurtkamermeerwijk@gmail.com
Foto’s, Evert Kulk en
Bert Verwei

