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Verdachte
containers

Wilnis – Vrijdagmiddag jl. heeft de
politie, naar aanleiding van een onderzoek naar illegaal vuurwerk in
Tiel, een aantal zeecontainers opengebroken in Wilnis. In de omgeving
van Tiel (provincie Gelderland) had
de politie een dag eerder een grote
hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Tijdens het onderzoek
naar de herkomst, stuitten men op
een locatie in Wilnis. Mogelijk zou
de opslag zijn op een boerenerf aan
de Padmosweg in Wilnis. Daar staan
tientallen zeecontainers. De meeste
van die containers worden allemaal
apart verhuurd. In overleg met de
eigenaar van het terrein, konden
de containers worden geopend. Illegaal vuurwerk werd er echter niet
aangetroffen. Wel ontdekten zij een
lading gestolen goederen. De huurder van deze container is direct aangehouden. De politie zet het onderzoek naar het illegaal vuurwerk
voort, maar hoopt ook de gestolen
goederen te kunnen koppelen aan
een diefstal waarvan aangifte is gedaan.

Surveilleren
met honden
Mijdrecht – Al ruim een jaar zijn
er onrustige momenten in en
om winkelcentrum de Passage in
Mijdrecht. Hangjongeren maken
er de boel onveilig en het schijnt,
dat ondanks al ruim een jaar klachten, dat het niet verbeterd, nee
het wordt alleen maar erger. Bewoners, winkeliers en de eigenaar van winkelcentrum De Passage in Mijdrecht zien met lede ogen
de overlast van hangjongeren in
en rond het complex toenemen.
Daarbij gaat het om racen in de
parkeergarage, zowel met gewone
auto’s als met op afstand bestuurbare, het vernielen van verlichting, nooduitgangsbordjes, nooddeuren en het met brommers afen aanrijden op het plein voor de
Passage. Tevens is er geluidsoverlast door muziek en schreeuwende
hangjongeren. Worden er muren
en ramen met voedsel besmeurd
en overal vind je afvalresten. Ook
zijn er diverse malen ballonnetjes
en lachgaspatronen aangetroffen.
De onrust is al ruim een jaar aan de
gang en voor de Vereniging van Eigenaren is de maat nu vol. In gesprekken met gemeente, politie
en boa wordt goede wil getoond,
maar daar blijft het bij en de situatie verslechtert. Inmiddels zijn de
jongeren op camerabeelden vastgelegd en gaat beveiligingsbedrijf
VMB Security & Services surveilleren met honden om de overlast terug te dringen.

Mijdrecht, 19 oktober 2020
Beste inwoners,

Hertenkamp Mijdrecht bestaat
50 jaar! Wie kent het niet!
Mijdrecht – Donderdagmiddag overhandigde loco-burgemeester Rein Kroon, namens de gemeente Mijdrecht bloemen aan Harry en Annemiek voor het veertig jaar verzorgen en onderhouden
van het hertenkamp in Mijdrecht en een bos bloemen voor de ‘oude mevrouw Wahlen’, die de eerste tien jaar verzorgde.
De familie Wahlen heeft het vijftig jaar en veel liefde gedaan en
wat hen betreft gaan ze er mee
door. Het is niet altijd rozengeur
en maneschijn geweest. De gemeente De Ronde Venen heeft
al verschillende keren het hertenkamp weg-bestemd in de be-

groting. Gelukkig werd dat steeds
gezien. Nog geen 5 jaar geleden
stond het hertenkamp op de nominatie om te verdwijnen. Dankzij een actie in deze krant, lieten honderden bewoners weten
dat dit te gek was voor woorden.
Het ging om een bedrag van nog

geen 8000 euro per jaar en dat
moest toen zo nodig bezuinigd
worden. Gelukkig is er nog altijd
de raad die besluit en het geld
werd gevonden. Het hertenkamp
bestaat deze maand vijftig jaar en
laten we hopen dat het nog vijftig jaar bestaat. Wie kent namelijk
het hertenkamp in Mijdrecht. Iedereen is er als kind geweest en
later als ouder en nu misschien
zelfs als opa of oma. Hertenkamp
Mijdrecht is niet meer weg te
denken.

RVB lanceert www.tegenwindmolens.nl

Zeg NEE tegen windmolens
in De Ronde Venen
De Ronde Venen – In een persbericht laat de fractie van Ronde
Venen Belang het volgende weten: De gemeente De Ronde Venen wil in 2040 energieneutraal
zijn. Aan die doelstelling wil Ronde Venen Belang zich als lokale
partij ook zeker houden. Alleen
ziet Ronde Venen Belang windmolens niet als het juiste middel.
Ronde Venen Belang wil dan ook
iedereen die tegen windmolens
in De Ronde Venen is een stem
geven. Daarom heeft Ronde Venen Belang de website www.tegenwindmolens.nl gelanceerd

Veel te groot en te massaal
In heel Nederland schieten de
megalomane windturbines als
paddenstoelen uit de grond. Dit
vooruitzicht vormt een bedreiging voor het cultuurlandschap
en de mooie natuur. Fractievoorzitter van Ronde Venen Belang
Maarten van der Greft: “Ze steken uit tot ver boven de horizon
en leiden de aandacht af van alles wat zo mooi is aan onze mooie
Groene Hart gemeente.”

Greft: “Het gevolg is een ondemocratisch proces, waarbij de inwoner niets te zeggen heeft. Wij
hebben als Ronde Venen Belang
dan ook NEE gezegd tegen de Regionale Energietransitie, ook wel
de RES genoemd. De gemeente is
nu bezig met het zoeken naar geschikte gebieden voor het plaatsen van zonnevelden en windmolens in de gemeente. Via een
website konden de inwoners geschikte locaties aanwijzen en uitsluiten. Je kon maar één gebied
Klimaatakkoord
uitsluiten en dus niet heel de geLandelijk is het klimaatakkoord meente. Kortom, je mag je meachter gesloten deuren geslo- ning geven, maar alleen als je
ten. Vervolgens worden er voor mening aansluit bij die van de geNederland in 30 regio’s afspra- meente. Ronde Venen Belang is
ken gemaakt om aan de energie- het hier niet mee eens en wil intransitie inhoud te geven. De ge- woners via www.tegenwindmomeente De Ronde Venen werkt lens.nl de kans geven om hun
hierbij samen met 15 andere ge- stem te laten horen.”
meenten in U16 verband. Van der Vervolg elders in deze krant

Het is een onwerkelijke periode waarin we
leven. Na het voorjaar met de ‘eerste golf’ van
het coronavirus, zitten we nu in een tweede golf
en een gedeeltelijke lockdown. Ik heb gezien
dat heel veel mensen - jong en oud -, bedrijven
DEZE WEEK
INhun
DEbest
KRANT
en organisaties
ontzettend
hebben
gedaan om verdere verspreiding van het virus te
voorkomen. Daar mogen we als gemeente trots
op zijn! Helaas is de werkelijkheid dat het virus
opnieuw hard toeslaat. Nieuwe beperkingen zijn
de enige mogelijkheid om hier weer uit te komen.
Veel meer besmettingen dan in de eerste golf
In de hele eerste golf waren binnen de gemeente
ongeveer 100 inwoners besmet. Alleen al in de
maand oktober zijn het er tot nu toe meer dan
300. Iedereen die hiermee of met de gevolgen
te maken heeft gehad, wens ik sterkte en een
spoedig herstel toe. Sinds vorige week gelden
in het hele land nieuwe regels. Ik begrijp dat
over verschillende van de losse maatregelen
vragen zijn. Draagt zo’n maatregel echt bij aan
het terugdringen van het virus? Dat is niet altijd
precies te zeggen. We kunnen en moeten vooral
ons best doen, met als doel dat de optelsom van
alle maatregelen zorgt dat we de verspreiding van
het virus verminderen.
Niets lijkt meer vanzelfsprekend
Dat vraagt veel ons: de horeca die weer op slot
zit, sportverenigingen die zich weer moeten
aanpassen, mensen die thuis moeten werken,
scholen, bedrijven en organisaties die te
maken hebben met zieken en medewerkers
die in quarantaine zitten. Niets lijkt meer
vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor mensen die
hun sociale activiteiten missen, jongeren die in
een onzekere tijd leven, oudere mensen voor wie
dit een eenzame periode is. De grote vraag is hoe
lang dat duurt. Het eerlijke antwoord: dat weten
we niet. We moeten geduld hebben.
Alleen samen
Ik hoop dat we in de gemeente met elkaar de
veerkracht en energie kunnen opbrengen om vol
te houden. Voor onszelf en naar elkaar toe.
Op die manier kunnen we overeind blijven en
samen het coronavirus onder controle krijgen.
Dat maakt onze gemeente mooi en bijzonder.
Ik wens u allen veel sterkte in deze moeilijke tijd!
Hartelijke groet,
Maarten Divendal
Burgemeester De Ronde Venen

Verwonderland Ter Aar
is dagelijks geopend!
Kom jij ook genieten?

DEZE WEEK IN DE KRANT
Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000
Elke zondag open van 10 tot 17 uur
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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 Vinkeveen,
Tuinderslaantje 3, 3645 EX
Vinkeveen, 0297-262 033. Open:
ma. t/m vr. 8.00-17.30 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.
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 do.
8.30-18.00 u., vr. 8.30-20.00 u., za.
9.00-17.00 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 dgn per week,
24 uur per dag mob. bereikb. voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7 dgn 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

Sublieme geluidservaring in elke ruimte:

OrangeAudio opent
Audio Showroom
aanbieden in zowel kwaliteit als
prijs, waarbij de service hoog is.
Deze selectie bestaat uit 3 merken. Ons eigen merk OrangeAudio met inbouwspeakers, Yamaha
wat met name versterkers zijn die
onze OrangeAudio speakers aansturen en KEF die vooral speakers
aanleveren,” legt Thomas uit.

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.
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.

Geslaagde keuring ‘Onze
Langoren’

Thomas Berger (links) en Toine van Hal (rechts)
Mijdrecht - Wie belangstelling
heeft voor audio die niet ‘gezien’ hoeft te worden maar waarbij de belevenis centraal staat,
moet een bezoekje brengen aan
OrangeAudio. De fabrikant en leverancier van audio heeft zich
sinds begin september gevestigd in Mijdrecht. De focus van
het bedrijf ligt op inbouwspeakers met een goede geluidskwaliteit en een hoog gebruiksgemak.
Bij een bezoek aan hotels, restaurants, keukenbedrijven of badkamerspecialisten etc. is de achtergrondmuziek misschien niet het
eerste waar de aandacht naar toe
gaat. Toch kan deze een positieve bijdrage leveren aan een fijne sfeer gedurende een bezoek
of mogelijke aankoop. De verborgen audio installaties binnen deze bedrijven zijn met een grote
waarschijnlijkheid geïnstalleerd
door OrangeAudio.
Audio Showroom
Zes jaar geleden begon het audio avontuur voor Thomas Berger
en zijn team in Breukelen, met
een opslag en een kleine luisterruimte. Tot een jaar geleden lag
de focus primair zakelijk, waarbij een eigen merk inbouwspeaker is ontwikkeld als de audio
oplossing voor bedrijven. Daarmee werd een onderscheidende
marktpositie verworven. Al snel
bleek dat ook de vraag van consumenten om direct bij OrangeAudio te kunnen kopen steeds
groter werd. Zo is besloten om
een geschikte plek te zoeken
waar het mogelijk is om de audio
te kunnen beluisteren en direct
te kunnen bestellen. Deze locatie
is gevonden aan de Genieweg 4
in Mijdrecht. Thomas: “Onder andere hotels zijn een belangrijke
klant van ons. Onze apparatuur
hebben we al in duizenden hotelkamers geïnstalleerd. Audio die
mooi verwerkt is in het interieur,
is een luxe binnen hotels. Daardoor merk je in deze corona tijd
dat veel hotels hierop besparen.
Gelukkig voor ons is de omzet uit
de webshop en ook de particuliere verkoop toegenomen. Mogelijk heeft dat te maken met het
feit dat men nu meer thuis klust
Regio - Afgelopen vrijdag is bij de
Langoren’ de jaarlijkse tentoonstellingskeuring gehouden. Dit
jaar vanwege de Corona zonder
publiek en verder helemaal volgens de regels van het RIVM. Voor
de fokkers was het erg fijn dat de
dieren toch nog gekeurd konden
worden al konden ze dan niet aan
het publiek geshowd worden.
De winnaars zijn:
Fraaiste konijn van de tentoonstelling: Een Zilvervos van de Hr.
S. Smit
Fraaiste konijn C-klasse: Een
Thrianta van de Hr. W. Plasmeijer
Fraaiste sierduif van het geheel:
Een Cauchois van de Hr. F. Verkerk
Fraaiste grote hoender: Een Amrock van de Hr. F. Verkerk
Fraaiste kleine hoender: Een Vorwerk kriel van de Hr. Th. De Graaff
Fraaiste gedomesticeerde watervogel: Een Gele boomeend van
de Hr. J. Akerbooom
Fraaiste oorspronkelijke watervogel: Een Kwakereend van de Hr. D.
Hoogeveen
Fraaiste dier jeugdlid: Een kleurdwerg van Vajen Kroon

en werkt. Er is daarom meer vraag
voor (ingebouwde) speakers van
een goede geluidskwaliteit in
het huis. In Breukelen moesten
onze klanten langs stapels dozen lopen om muziek te kunnen
luisteren bij ons. Vandaar dat we
zijn gaan zoeken naar een mooie
ruimte waar naar verschillende audio oplossingen kan worden geluisterd. In de audio-showroom zijn twee woonkamers gecreëerd waarbij in elke ruimte
twee home cinema-sets (waarbij
speakers het TV-geluid drastisch
verbeteren) zijn ingebouwd. De-

Speakers
Hoewel vrijstaande speakers nog
steeds populair zijn, wordt de
vraag naar ingebouwde audio in
huis steeds groter. Dit geldt vooral voor nieuwbouw en renovatieprojecten. “Vrijstaande speakers hebben een impact op het
interieur en nemen onnodig veel
plaats in. Je moet er ook niet aan
denken dat een jong kind bijvoorbeeld je apparatuur omstoot
met kostbare gevolgen. Onze inbouwspeakers zijn praktisch. Ze
leveren een goede geluidskwaliteit terwijl ze niet opvallen. Met
de bouw of verbouwing kan samen met de klant worden uitgezocht hoe de audioset netjes in
het huis kan worden verwerkt.

je en een drankje. De nadruk lag
op ‘week’ vanwege de corona
maatregelen, waarbij de bezoekersaantallen verspreid werden.
Daarnaast kunnen klanten tijdens
deze opening van de showroom
genieten van mooie kortingen op
een aantal producten. Standaard
één van de goedkoopste KEF en
Yamaha aanbieders biedt OrangeAudio daar bovenop 10% korting. Bij OrangeAudio worden
niet alleen de reguliere winkeltijden gehanteerd. Op afspraak is
het mogelijk om ook op andere
momenten langs te komen. Zelfs
in de avond! De klanten krijgen
hierdoor alle tijd en altijd het beste advies.
OrangeAudio is gevestigd aan de
Genieweg 4 in Mijdrecht. Telefoon 0294 295349. Meer informatie is te vinden op www.orangeaudio.com

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

ze zijn nu erg in trek net als multi-room audio (audio in meerdere
kamers). Zo kan een klant perfect
de keuze maken welke opstelling
het beste past en genieten van
het mooiste geluid.”

Zo kan het beste effect worden
bereikt. Achter muren of onder
de vloer, in een plint verwerkt
of achter de spiegel in een badkamer. Ook boekenplankspeakers behoren tot de mogelijkheden. Natuurlijk moet er rekening
Aanbod
worden gehouden met het budIn de audio kamers kan er zowel get. Van ons eigen merk hebben
naar surround als inbouw spea- we al speakers vanaf 50 euro terkersets worden geluisterd. Ver- wijl de duurste speakers richting
derop staat een bank waar naar 3000 euro gaan. We zorgen uiterandere audio-oplossingen geluis- aard ook voor de apparatuur die
terd kan worden voor in de zitka- deze speakers aanstuurt. Dat gaat
mer of andere ruimtes. Denk aan tegenwoordig draadloos en heel
de keuken, badkamer, tuin en ve- simpel via een app op de teleranda, maar ook de woon-, werk- foon of tablet,” vertelt Thomas beof kinderkamer. Ook headsets en dachtzaam.
2.0 speakers behoren tot het aanbod. “Om de keuze overzichtelijk Kortingen
te houden, bieden wij een kleine Afgelopen week tijdens de opetopselectie merken aan. Zo kun- nings ‘week’ werden bezoenen wij de consument het beste kers verwelkomd met een hap-

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 31.650

Klink-Klaar wordt uitgesteld
De Ronde Venen - Door de recente coronamaatregelen, die
vanaf woensdag 14 oktober zijn
ingegaan, kan Klink-Klaar niet
plaatsvinden op zondag 8 november 2020. Bij betere perspectieven, zal het programma in februari of maart 2021 alsnog tot
stand worden gebracht. KlinkKlaar;‘Tekst en Muziek voor Klein
Publiek’ stond gepland in ‘t Oude Parochiehuis te Mijdrecht. In
2019 vond Klink-Klaar voor de
eerste keer plaats, maar toen was
het over tal van huiskamers verspreid in Vinkeveen, Wilnis en
Mijdrecht. De gratis optredens
bevatten naast muziek ook verhalen en gedichten, in een afwisselend programma van drie
keer een uur. Onder de podiumtalenten die een bijdrage leveren is: Adriana Kegley met Martijn
Nieuwenhuijzen, Trio Jam Mama

en het Lucy Dijkman Trio, verder
sterren groot en klein van zangdocente Greetje de Haan, Ineke
Bams met verhalen en trio Gijs
Wagenaar, dwarsfluit met gedichten o.l.v. Judith Glasbeek, Tonke
Kuijt en Johannes Luttik met Indiase zang en muziek alsmede Moniek van Dam met gedichten en
fluitmuziek van Cintha Kooistra.
Voor meer informatie over KlinkKlaar en het programma kunt u
terecht bij Cultuurpunt Ronde
Venen www.cultuurpuntrondevenen.nl/klinkklaar. Cultuurpunt
Ronde Venen verbindt, organiseert en faciliteert alles rondom
kunsteducatie en amateurkunst
in Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis,
De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.
Zodra een nieuwe datum in het
vooruitzicht is, zal dit bekendgemaakt worden.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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LEZERSPOST

Goed geschoten...

Reactie op verzoek aanwijzing zoekgebieden
voor wind en zonne-energie
Als wijkcomité Amstelhoek zijn
wij begin augustus benaderd
door een projectambtenaar van
de gemeente met de vraag om
mee te denken over het bepalen van zoekgebieden voor alternatieve energie in De Ronde Venen. Het doel is om te komen tot een energie neutrale gemeente op termijn. Daarna zijn we niet meer benaderd
maar hebben we zoals vele inwoners een brief gekregen met
de vraag of wij de zoekgebieden
aan zouden kunnen wijzen. Op
die manier zouden wij als burgers kunnen gaan bepalen waar
wel of geen windmolens resp.
zonnevelden zouden kunnen
komen in de gemeente. Inmiddels hebben wij kennis genomen van het initiatief stichting
Veenenergie die al van plan was
om een stuk natuurgebied te re-

serveren voor hun eigen energieopwekking en hebben de
bewoners rond het Gein al bewerkstelligd dat het Geingebied
gevrijwaard zal blijven van de
plaatsing van windmolens.
Digitale webapp
Nadat wij de digitale webapp
hebben geraadpleegd kwamen
wij tot de conclusie dat hier een
soort van nepinspraak op touw
was gezet. De app was voor ons
totaal onbegrijpelijk en beperkt.
Zo konden we maar èèn gebied
aanwijzen waar je geen windmolens wenste en was het aanwijzen van zonnevelden dermate gebruiksonvriendelijk dat
wij zijn afgehaakt ofschoon wij
geen digibeten zijn. Bovendien
is er een sterke aandrang om
wel gebieden aan te wijzen. Alsof het recht om geen gebieden

aan te wijzen niet van toepassing is. Dit komt de objectiviteit
van het onderzoek niet ten goede. Zo kwamen wij tot de conclusie dat wij hier niet alleen
met een nutteloze actie bezig
waren maar dat door het ontbreken van een kader wij als
burgers niet echt serieus genomen werden. Immers Veenenergie en de bewoners rond het
Gein hadden hun punt al gemaakt.
Inzichtelijker
Het zou beter en inzichtelijker
zijn geweest om eerst te weten hoeveel elektrische energie de gemeente op termijn
nodig heeft om te kunnen bepalen hoeveel windmolens en
zonnevelden er nodig zijn. Ons
vermoeden is nl. dat gezien de
groeiende behoefte aan energie in de toekomst, het de vraag
is of de gemeente op termijn
energieneutraal kan worden.
Een tweede punt is dat het aanwijzen en implementeren van
zoekgebieden helemaal niet
door de burgers gedaan kan
worden. Het zijn straks de energiemaatschappijen en landeigenaren en projectontwikkelaars die (misschien nu al) de
troeven in handen hebben.
Daarnaast zal er binnen De Ronde Venen ook geschoven moeten worden met de rode contouren d.w.z. de groengebieden a la het Gein. Ook daarover
is ons niets bekend.

Lukraak
Met de vraag om zoekgebieden
aan te wijzen gaat de gemeente voorbij aan haar plicht om
een ruimtelijk ordening beleid
te voeren. Het lukraak plaatsen
van windmolens zal leiden tot
een verrommeling van het landschap met als gevolg dat overal
conflicten ontstaan tussen burgers en landeigenaren/gemeente. Want wie wil er nu een windmolen in de achtertuin?
Dus er zal eerst een ruimtelijk ordeningskader vastgesteld
moeten worden op politiek niveau waarin ook de burgerij kan
meepraten. Pas dan kunnen we
komen tot een invulling en een
berekening of de doelstelling
van energie neutrale gemeente
gehaald kan worden.
Daarbij zou je kunnen kijken
naar stroken langs de N201 voor
windmolens en zonnepanelen
inclusief geluidswerende wallen. Ook de daken van bedrijfsgebouwen bieden mogelijkheden. Ook zou je kunnen beginnen met de eis dat alle nieuwbouwwoningen voorzien moeten worden van zonnepanelen.
Tot slot vinden wij dat er niet alleen gekeken moet worden naar
windmolens en zonnepanelen maar ook naar andere meer
creatieve vormen van energieopwekking zoals waterstof en
stadsverwarming op aardwarmte.
Wijkcomité Amstelhoek

Open brief aan de leden van de
gemeenteraad De Ronde Venen
In de programmabegroting van
de gemeente De Ronde Venen
lezen wij onder punt 9 – ODRU
- een voorgenomen ombuiging
in de taken van ODRU. Gezocht
wordt naar samenwerking met
andere gemeenten met als resultaat een efficiencyslag op gebied van milieu- en bouwtaken
en verminderde inzet op milieueducatie. € 100.000 in 2022,
€ 100.000 in 2023 en € 100.000
2024.
Daarbovenop nog eens € 20.000
ODRU als onderdeel van domein 1, verantwoord als minder gefaciliteerd milieu en educatie taken voor scholieren en
nog eens € 20.000 die wordt gezocht in ombuiging via maatschappelijke partners. Wij, het
bestuur van IVN De Ronde Venen en Uithoorn, kunnen we
niet anders lezen dan een bezuiniging op het NME centrum van
de gemeente De Ronde Venen.
Wij menen dat met name de

activiteiten van NME een meer
dan substantiële bijdrage leveren aan de bewustwording bij
jongeren tot de vroege puberleeftijd met betrekking tot eigen verantwoordelijkheid zorg
voor natuur en milieu.
Juist nu
Juist in deze leeftijd groep
wordt de basis gelegd voor het
op volwassen leeftijd op een
verantwoorde manier kunnen
omgaan met de eigen leefomgeving en daarmee voor het realiseren van regionale en landelijke milieudoelstellingen. Dat u
als Raad voor lastige afwegingen staat begrijpen wij, maar regeren hoort vooruitzien te zijn
en nu bezuinigen in plaats van
investeren in een generatie die
straks het moeilijkst te realiseren
deel van milieu en klimaatdoelstellingen voor de kiezen krijgt,
zien wij als kortzichtig.
Hoeveel het NME centrum in

Vier kleine woorden

Soms veranderen een paar
woorden je hele dag. Woorden
die ogenschijnlijk geen betekenis hebben, blijken ineens heel
waardevol. “Wat een mooie
fiets!”
Piekerend over wat was – en
over hoe het nu verder moet
– fiets ik over de industrieweg
van Wilnis naar Mijdrecht. “Wat
een mooie fiets!” Woorden die
van heel ver lijken te komen,
ik hoor ze… Aarzelend draai ik

mijn hoofd om en zonnestralen
vallen op mijn wangen. Ik kijk
in de vriendelijke ogen van een
oudere man.
Hij staat zijn vrachtwagen uit te
laden. Als bij toverslag ben ik terug in het hier en nu. Ik stap van
mijn fiets voor een praatje. “Jij
kan wel een vriendelijk woord
gebruiken. Die ernstige blik
spreekt boekdelen,” zegt hij. Ik
lach, “nou inderdaad, dat heeft
u goed gezien hoor!” Als bij to-

Wilnis in de praktijk betekent
voor de bewustwording van
jongeren in onze gemeente kan
worden geïllustreerd via onderstaand staatje, waarin overigens
aspecten als bijvoorbeeld het
met jongeren werken in de tuin
(15-20 leerlingen per twee weken), de tussen 750 en 1000 bezoekers aan tentoonstellingen
of de 200 leerlingen die participeren in het 50 dingenboekje
nog niet zijn meegenomen.
Aantallen
Bereik leerlingen
primair onderwijs
8.019
Bereik aantal scholen
20
Producten (leskisten en natuur
in de klas pakketten)
68
Deelnemers aan excursies
Boerderij in de Kijker (lln) 729
Deelnemers aan overige
excursies (lln)
2.241
Deelnemers aan afvalvrije
scholen en zwerfafvalprojecten (lln)
980
verslag ben ik terug in het hier
en nu. “Kijk zo’n glimlach maakt
ieders dag mooier.” Als ik dan op
mijn móóie fiets stap en verder
ga, voel ik hoe de zon mijn gezicht verwarmt, ruik ik de zwoele hitte van de zomerdag, hoor ik
de vrolijke koolmeesjes kletsen.
Met een heel ander gevoel fiets

Bereik leerkrachten
en ouders
Vrijwilligers
Vrijwillige uren

1600
45
2.303

Wij realiseren ons terdege dat u
voor lastige beslissingen staat.
Maar als u de milieu en klimaat
doelstellingen serieus neemt is
het terugdringen van investeringen in de generatie die het
straks voor ons allen waar moet
maken geen slimme keus. Zo’n
maatregel zou ook haaks staan
op bijvoorbeeld de investeringen die u als gemeente doet in
de vier Tiny Forests of andere
groen-initiatieven, schoonmaak
acties enz. Wij geven u dan ook
ernstig in overweging bovenbedoeld deel van de invulling bezuinigingen in uw termijnbegroting te heroverwegen.
Namens het bestuur van IVN De
Ronde Venen en Uithoorn
W.P. Ezendam, voorzitter
ik de rest van mijn dag tegemoet.
Een beetje aandacht voor een ander kan een wereld van verschil
maken, doe mee en geef iemand
op straat eens een complimentje,
een aardig woord, een stukje van
je tijd!
Kelly Kessen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of
zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een
standpunt inneemt.

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.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.
Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.
nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Alles is in de war!
“De familie eend aan de wandeling
in de Steven van Rumelaerstraat in Mijdrecht”
Riet van der Meer

Geslaagd voor examen
bij EHBO Wilnis
Wilnis - Op 18 maart 2020 stond
het EHBO examen van de kandidaten van EHBO vereniging Wilnis gepland. Helaas moest ook dit
Oranje Kruis EHBO examen door
de Coronamaatregelen worden
geannuleerd. Voorzitter Frank
Hopman vertelt: “Voor de cursisten, en ook voor ons als vereniging, was het best spannend
wanneer ze dan toch veilig examen konden doen. Met een vertraging van ruim een half jaar en
na een aantal opfrislessen, konden de kandidaten op 7 oktober
dan toch coronaproof hun EHBO
examen afleggen. We hebben het
examen aangepast op de geldende RIVM maatregelen. Normaal
werken we met speciaal opgeleide LOTUS-slachtoffers. Vanwege de 1,5 meter maatregel werd
er nu op een arm of been van een
pop verbonden.”

bij de vereniging en de herhalingslessen.”

EHBO vaardigheden
Frank Hopman vervolgt: “Elk jaar
bieden wij een nieuwe volledige EHBO opleiding, inclusief verbandleer, reanimatie en AED. Onze docente Elze Timmer heeft de
drie cursisten van dit jaar wederom met enthousiasme wegwijs
gemaakt met de theorie en praktijk van de basisbeginselen van
verbandleer tot levensreddende
handelingen.” Uiteindelijk kon de
Wilnisse EHBO vereniging de juiste faciliteiten en maatregelen bieden om het examen door te laten gaan. “We zijn heel blij dat alle drie de cursisten geslaagd zijn
voor hun examen.
Een ervaren arts en verpleegkundige hebben het examen professioneel beoordeeld. We feliciteren de geslaagden en heten de
nieuwe leden van harte welkom

Meer informatie of aanmelden?
Wil je meer informatie over de
opleidingen? Kijk dan op www.
ehbowilnis.nl. Opgeven kan via
de website of info@ehbowilnis.nl.

Drie nieuwe opleidingen 2021
EHBO vereniging Wilnis biedt diverse EHBO opleidingen. “Niemand weet hoe het gaat lopen
met de coronamaatregelen. Als
de situatie het toelaat starten we
in januari 2021 met een nieuwe
volledige EHBO opleiding, inclusief verbandleer, reanimatie en
AED. Er blijkt daarnaast een grote
vraag naar een cursus EHBO aan
kinderen, en ook hiervoor bieden
we een nieuwe cursus aan,” aldus
Frank. Daarnaast biedt EHBO vereniging Wilnis herhalingslessen
AED en reanimatie aan voor leden van AED Reanimatie Team
De Ronde Venen. Voor een beginnerscursus AED en reanimatie kunt ook bij de vereniging terecht.

Oliebollen verkoop voor
gevangenen zorg
Vinkeveen - Op zaterdag 24 oktober bakken vrijwilligers van de
Protestantse gemeente “De Morgenster” oliebollen voor stichting
“Open Doors”. Deze stichting zet
zich in voor verdrukte en vervolgde christenen. De ZWO groep wil
graag geld inzamelen voor stichting “Open Doors” om onze broeders en zusters te ondersteunen.
Wij kunnen het ons niet voorstellen wat het is om vervolgd te
worden, je werk te verliezen, dat
je kerk in brand gestoken wordt,
dat je zelfs in de gevangenis gegooid wordt of naar heropvoedingskampen gestuurd, vanwe-

ge je geloof. Zowel bij het bakken
als bij de verkoop worden de corona richtlijnen van het RIVM opgevolgd. Dat betekent dat we afstand houden van elkaar. Maar
ook dat alleen gezonde mensen
aan het werk zijn die met handschoenen aan werken.
Wilt u dit project steunen of gewoon lekkere oliebollen eten; de
verkoop start rond 8.30 uur en
loopt door tot in de middag. De
ZWO groep van de kerk verkoopt
de oliebollen zaterdag 24 oktober
op het parkeerterrein van winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen.
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Tweede Lockdown
Horeca: Hoe nu verder?
Regio - Dinsdag 13 oktober rond
etenstijd. Gespannen gezichten
bij het personeel van een restaurant in De Ronde Venen. Uitgelekte berichten over nieuwe aangekondigde maatregelen tegen
corona. Men voelt de bui alweer
hangen. Niet veel later deelt het
kabinet de ‘verlossende’ woorden, al zullen deze niet zo worden opgevat. Een gedeeltelijke
lockdown is weer een feit in Nederland, met de horeca opnieuw
als één van de meest getroffen
sectoren.

Een dag later, woensdag 14 oktober, zijn de maatregelen om 22:00
uur officieel ingegaan. Alle horeca is 4 weken lang gesloten, met
uitzondering van hotels, uitvaartcentra en luchthavens voorbij de
security check. Afhaalrestaurants
mogen open blijven en ook de
coffeeshops tot 20:00 uur als afhaal loket. Onbegrip en teleurstelling heersen bij de horecaondernemers in Uithoorn en De
Ronde Venen.

Jettiez - Mijdrecht, André: “Misschien moeten wij maar bed en
“Dit is niet te begrijpen. Echt breakfast worden! Het is onbevolkomen onzin!” Moppert een grijpelijk dat hotels, maar ook cavrouw een tafel verderop. Haar sino’s meer mogen dan wij. Trek
tafelgenoot valt haar bij: “Ze ne- één lijn zou ik zeggen. Voor nu
men al onze vrijheid af. Dit kan gaan wij weer verder als afhaalecht niet hoor. Blijkbaar mogen restaurant. Overigens denk ik wel
de toeristen wel blijven komen dat wij er beter doorheen zullen
en het virus verspreiden.” Niet komen dan in de grote stad. Je
veel later sluiten de twee aan bij hebt hier een vaste klantenkring
de rest van hun gezelschap een die je nooit in de steek laat. Zij
tafel verderop. “Het is maar goed komen gelijk weer terug na deze
dat er een muur voor staat en nie- lockdown. In de stad zijn ze meer
mand kan zien hoe deze groep afhankelijk van toeristen.”
de corona maatregelen volledig
negeert. Het is dit soort gedrag Brasserie de Waard - Wilnis, Tibor
waarom het tot een nieuwe be- van Nie: “We moeten weer omsmettingsgolf is gekomen” ver- schakelen. Weer kijken hoe we de
zucht de restauranthouder.
financiën op orde gaan krijgen.
Het Rechthuis ontour komt deze keer nu. Dat wordt nu de Plop-Up Store?

De alternatieven zullen het bezorgen en afhalen van maaltijden
zijn. Ik snap wel dat er moest worden ingegrepen, maar er heerst
toch ook onbegrip. Hier in de
Ronde Venen zijn een aantal zaken de afgelopen tijd niet goed
gegaan. Dan heb ik het voornamelijk over groepsactiviteiten en
veel jongeren die op bepaalde
plekken blijven samenkomen. Illegale feestjes onder viaducten
en in parken. Daar is een stukje handhaving tekort geschoten.
Ook binnen de horeca zelf is er
gefaald. Verspreid door het land
zie je dat een aantal collega’s zich
eveneens niet aan de maatregelen hebben gehouden. Als de beslissing is dat we de ‘loop en verplaatsing van’ eruit moeten krijgen, moet er dus rigoureus worden ingegrepen. Dat gebeurt
nu in de horeca, maar een rechte lijn mist wel. Als het gaat om
hoe lang bepaalde beroepsgroepen eruit liggen zijn er grote verschillen. Ook tussen verschillende
sporten. Zorg er als regering voor
dat we alle bijeenkomsten en verplaatsingen stilleggen. Dat is jammer, maar er zijn wel levens mee
gemoeid.
We geloven dat onze klanten
weer terugkomen. De vraag is:
Wanneer? Ze hebben het nu over
4 weken, maar het kan gemakkelijk weer een hele lockdown worden die veel langer gaat duren.
Dan is het een simpel rekensommetje. De ruimtes die we hebben
kunnen we niet vullen, maar daar
moeten we wel voor betalen. Je
krijgt een scheefgroei in je omzet. Dus hoe lang kunnen we onze adem inhouden? En hoe vaak
gaat dit nog gebeuren?”
Het Pannenkoekenfort - Uithoorn, Piet Visser: “Wij hebben
de zaak anderhalve jaar geleden

gekocht. Je probeert een bedrijf
op te bouwen, maar als je binnen 17 maanden tijd 4 of 5 maanden dicht moet, is dat heel lastig.
We draaiden al goed mee, maar
het probleem is dat we nu steeds
opnieuw moeten sluiten en opstarten. Het vraagt ook veel van
ons personeel. Zij zitten weer allemaal thuis. Bovendien kan een
pannenkoek niet bezorgd of afgehaald worden.
Het is niet fijn wat ons overkomt in
de horeca, maar ik kan de nieuwe
lockdown wel begrijpen. Er zijn
helaas heel veel mensen die zich
niet aan de maatregelen hebben
gehouden. Het is schrijnend dat
er operaties worden uitgesteld,
omdat de ziekenhuizen opnieuw
overlopen met corona patiënten.
Toch zou er goed moeten worden
gekeken naar de zaken waar het
wel goed gaat. Slechts 2,9% van
de besmettingen gebeuren in de
horeca. Van al die besmettingen
zullen de meeste in de cafés gebeuren. Mensen gaan zich losser
opstellen na een borreltje en komen dan dichter in contact tot elkaar. In supermarkten heb je een
grotere doorstroom aan mensen.
Daar zou beter moeten worden
gecontroleerd hoeveel mensen je
toestaat per vierkante meter, dat
een taak is voor de boa’s. Uiteraard is de consument zelf ook verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. De vaste looproutes zouden
beter gevolgd moeten worden
en men zou niet over elkaar heen
moeten hangen om iets te pakken. Daarnaast, als we toch in een
lockdown gaan, zou elk niet noodzakelijk goed ook moeten sluiten.
Denk aan kleding- of bloemenwinkels bijvoorbeeld. Dat is niet
misgunnen, maar met een harde
lockdown zul je meer bereiken.
Verder missen wij in deze lockdown de steun voor de ondernemer. Het is nog niet bekend welke regeling getroffen is. De vorige
keer had je eenmalig de TOGS regeling die € 4000- euro voor vaste
lasten betrof en een beetje NOW
voor het behouden van de werknemers. Overigens op dat laatste, de NOW1 van de maand april

Blij met het behoud van
De Hoeksteen
Uithoorn – In de serie ‘Kunst die je
bijblijft’ spreekt burgemeester Pieter Heiliegers met inwoners over
kunst in de gemeente Uithoorn.
Bij het kunstwerk ‘Samen verder’
had Zijdelwaarder Jos de Zwart
een vraag aan de burgemeester
over De Hoeksteen, daar vlakbij.
“De buurt is blij met het behoud
van het gebouw. Maar wat gaat er
nou precies mee gebeuren?” De

Intussen heeft eetcafé Het Rechthuis in Mijdrecht een foto geplaatst op facebook waarbij ze de
spanning flink opvoeren. ‘Een tip
van de sluier…nog even geduld.’
Op de foto zijn de ramen van het
eetcafé zichtbaar met de tekst:
‘Het Rechthuis voor thuis, De
Plop-Up Store,’ er zal geen tweede editie komen van Het Rechthuis ON TOUR.

Brasserie de Waard in Wilnis bezorgd nu aan huis en ook afhalen is een
optie

Vlaggen gemeentehuis en
Thamerkerk kleuren blauw

Mensen gezocht

een portretfoto gemaakt. De verhalen en foto’s zijn volgend jaar te
zien in Uithoorn.
Voor het project zijn we op zoek
naar mensen met verschillende
achtergronden. We willen graag
een zo breed mogelijke afspiegeling laten zien van de maatschappij. Van jong (vanaf 16 jaar)
tot oud (100 jaar) kan meedoen.
Kwakelaars, Uithoornaars en ‘import’: doe mee! We zoeken mensen met verschillende opvattingen, religie, afkomst, baan, inkomen, beperkingen, seksuele
voorkeur, enzovoorts. Lijkt het je
leuk om mee te doen? Geef je op
voor 31 oktober. Alle deelnemers
krijgen na afloop een afdruk van
hun portret, gemaakt door een
professionele fotograaf. De ont-

Lunchroom Tof - Mijdrecht, Gerard Veenhof: “Wij gaan niet helemaal dicht, omdat we een afhaal- en bezorgfunctie hebben.
Dat scheelt, maar als je de inkomsten vergelijkt met 2019 is het behoorlijk groot. We zitten hier al 30
jaar en het is een eigen pand, dus
we overleven het wel. Ik kan mij
wel voorstellen dat als je net met
een horeca onderneming begint
het allemaal wrang is momenteel. Er is hier 3 man personeel.
Dat maakt evenzeer dat het meevalt. Met 10 man personeel in een
huurpand bijvoorbeeld zou het
een heel ander verhaal zijn.”

Geniet aan de Amstel - Uithoorn,
Ron Brussel: “Wederom is dit een
terugval. Geen inkomsten en de
kosten gaan door, want wij doen
niet aan afhalen of thuisbezorgen. Het is nu een lastige kwestie
van afwachten hoe lang dit gaat
duren. De vorige keer duurde het
veel langer dan eerst werd aangegeven. Je weet gewoon niet
waar je aan toe bent. Het wordt
ook steeds moeilijker te begrijpen waarom het allemaal zo eenzijdig is. Waarom wordt de horeca
steeds getroffen en mogen andere branches doorgaan? De supermarkten worden druk bezocht,
maar wat dacht je van bouwmarkten die net zo goed druk bezocht worden? Het zou helpen als
het beleid eenduidig is. Een strakke, korte lockdown van 2 of 3 weken waarbij alles op slot is en we
er sneller vanaf zijn.”

75 jaar VN

Foto- en ontmoetingsproject ‘Dit zijn wij!’
Uithoorn - Met inmiddels meer
dan dertig duizend inwoners, is
de gemeente Uithoorn de afgelopen tientallen jaren fors gegroeid. Van dorp waarin bijna iedereen elkaar kende naar een forensengemeente. Wie zijn die inwoners van Uithoorn? Waar komen ze vandaan, wat doen ze,
hoe staan ze in het leven? Wat is
het dat deze inwoners met elkaar
verbindt? Met ‘Dit zijn wij’, een foto- en ontmoetingsproject, willen
we hierachter komen. Doel van
het project is om mensen met
verschillende achtergronden met
elkaar in contact te brengen. Ze
gaan met elkaar in gesprek en komen meer over elkaar te weten.
Het gesprek wordt vastgelegd in
een verhaal en naderhand wordt

en mei, ben ik nog steeds aan het
wachten. Op deze manier gaat er
heel veel horeca, zeker van jonge
ondernemers, ten onder. En personeel dat uiteindelijk moet worden weggestuurd. Lokaal worden
er dan wel mooie initiatieven georganiseerd. Zoals de vorige keer
een restaurant voucher die een
supermarkt aan de klanten verkocht. Zo werd de cashflow van
een aantal horeca zaken goed geholpen. Vergeet niet dat de lokale ondernemer altijd veel sponsort in het dorp. Daarom is het belangrijk dat de inwoners ons nu
komen steunen in deze moeilijke
tijden.”

Steven Partiman, één van de meest kleurrijke inwoners van Uithoorn.
Foto Naomi Heidinga
moetingen vinden in november
en december plaats, wanneer de
coronamaatregelen dit toelaten.
Voorwaarden voor deelname:
• Woonachtig in Uithoorn of De
Kwakel
• Bereid om in gesprek te gaan
met iemand met een andere
achtergrond dan jij

was de laatste kerkdienst. Zijdelwaard groeide minder snel dan
verwacht; daardoor werd het gebouw te duur. De gemeente kocht
De Hoeksteen en maakte er een
cultureel centrum van, met bibliHoeksteen werd in 1964 gebouwd otheek en een filmzaal.
als kerkelijk centrum voor de nieuwe woonwijk Zijdelwaard. De be- Restauratie noodzakelijk
roemde architect Gerrit Rietveld Na verloop van jaren werd duideontwierp het gebouw met strak- lijk dat grondige restauratie noodke lijnen en primaire kleuren, vol- zakelijk was: Rietveld bouwde niet
gens de regels van ‘De Stijl’ (ook voor de eeuwigheid. Het herstel
bekend van de schilderijen van zou de gemeente veel geld gaan
Piet Mondriaan). Na de opening in kosten. Plannen om De Hoekjuli 1965 is De Hoeksteen niet lang steen te slopen om plaats te maals gebedsplek gebruikt: al in 1983 ken voor woningen stuitte op fel
protest uit de wijk. En van de erfgenamen van Gerrit Rietveld zelf.
Zij waren het erover eens dat het
bijzondere kerkgebouw – Rietveld bouwde er maar 2 – niet verloren mocht gaan. In 2017 begon
Het Verschil B.V. samen met BOEi,
de nieuwe eigenaar, aan de restauratie. Het doel is om De Hoeksteen economische waarde te
geven én meerwaarde voor de
buurt. De werkzaamheden gaan

•

Geen bezwaar tegen publicatie van foto en verhaal
Het project wordt uitgevoerd
door Dolly Pieterson, fotograaf
en Naomi Heidinga, tekstschrijver en fotograaf in opdracht van
gemeente Uithoorn. Aanmelden
kan via ditzijnwijuithoorn@gmail.
com.
in twee fasen. In Fase 1 is al het
glas, hout- en schilderwerk van
het casco hersteld; deze fase is
volgens planning eind oktober
2020 klaar.
Fase 2
Daarna wordt in Fase 2 gewerkt
aan het herstel van wanden, geluid en interieur in de oude theaterzaal en verbetering van de bestaande kantoorruimtes. Het plan
om appartementen in de Rietveldkerk te bouwen is vooralsnog
van de baan. Wel is een meer definitieve inbouw gepland van GERRIT, de hippe horecagelegenheid
-met eigen brouwerij- die begin
2020 in het gebouw kwam. GERRIT nodigt de buurt regelmatig
uit voor bier- of wijnproeverijen
en brouw-workshops. Wanneer
Fase 2 is afgerond is nog niet met
zekerheid te zeggen. Maar dat
de Rietveldkerk behouden blijft,
staat vast. Als hoeksteen voor de
buurt, en als ontmoetingsplek
voor de inwoners en bezoekers
van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - De vlaggen bij het de organisatie, maar vooral ook
gemeentehuis en de Thamer- voor de waarden van de VN, aan
kerk in Uithoorn zijn deze week de hand van persoonlijke verhablauw verlicht. De reden is het len. Die verhalen worden onder75-jarig bestaan van de Verenig- steund door muziek van artiesde Naties (VN). Blauw is de huis- ten als Jeangu Macrooy, Giovankleur van de VN. De VN werd net ca, Douwe Bob, Maan, Ntjam Rona de Tweede Wereldoorlog op- sie en Bastiaan Everink. Burgegericht, met als doel solidariteit meester Heiliegers hoopt dat ook
en gezamenlijke inzet voor vre- jongeren gaan kijken naar de uitde en veiligheid. De Nederland- zending. ,”Het is belangrijk dat
se Vereniging voor de Verenig- de verhalen verteld blijven worde Naties heeft aan Nederlandse den. Dat jongeren (blijven) besefgemeenten gevraagd om zoveel fen dat we niet altijd in vrijheid en
mogelijk gebouwen en objecten vrede hebben geleefd.” Persoonblauw te kleuren om aandacht te lijke verhalen zijn ook te lezen via:
vragen voor deze mijlpaal. Burge- https://75jaarvn.vrijheid.nl/nl
meester Pieter Heiliegers geeft
hier gehoor aan. Want: ,”De Verenigde Naties zijn de belangrijkste organisatie die we hebben in
de strijd tegen mensenrechtenschendingen, het tegengaan van
armoede, klimaatverandering en
gewapende conflicten. De dreigingen in de wereld van vandaag
zijn onvoorspelbaar. Alleen samen, in internationaal verband,
kunnen we zorgen voor een veilig Nederland.”Op NPO 1 wordt
vrijdag 23 oktober om 20.25 uur
‘75 jaar Verenigde Naties’ uitgezonden. De NOS registreert de
viering, waarin niet alleen aandacht is voor de geschiedenis van
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Koninklijke onderscheiding voor
professor Frank Snoek
De Ronde Venen - Professor
Frank Snoek uit Abcoude is vrijdag jl. benoemd tot Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw.
Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn baanbrekende wetenschappelijke werk op het gebied
van de medische psychologie. Lo-

co-burgemeester Rein Kroon verraste Snoek met de onderscheiding tijdens het congres ter ere
van de Nationale Diabetes Dag
2020 dat werd gehouden in Nieuwegein. De versierselen werden
hem opgespeld door zijn vrouw.
Het onderzoek van Frank Snoek

(1954) behoort internationaal gezien tot de top, mede omdat de
inzichten goed toepasbaar zijn in
de klinische praktijk.
Daarnaast is hij nationaal en internationaal een gezaghebbend
expert op het gebied van de medisch psychologische aspecten
in de zorg voor mensen met diabetes. Deze kennis heeft hij op
een bijzondere manier breed verspreid en uitgedragen.
Wereldwijd een autoriteit
Diabetes kan een sterk negatieve impact hebben op de kwaliteit
van leven. Snoek is voor de ontwikkeling van het veld van de ‘diabetes psychologie’ enorm belangrijk geweest.
Hij is dé persoon die dit vakgebied in Nederland, Europa en
daarbuiten op de kaart zette en
wereldwijd dé autoriteit. Hij zette
de succesvolle onderzoekslijn ‘diabetes psychologie’ op en gaf in
de loop der jaren een gerenommeerde onderzoeksgroep vorm.
Zijn onderzoekprestaties zijn in
tal van gerenommeerde internationale tijdschriften gepubliceerd.
Inspirerend
Na zijn doctoraal examen Psychologie volgde Frank Snoek een lange loopbaan. In 2004 werd hij benoemd in zijn huidige functie als
hoofd van de Afdeling Medische
Psychologie en Medisch Maat-

schappelijk werk VUmc. Hij is
hoofd van de afdeling Medische
Psychologie van het UMC. Op het
gebied van onderwijs en opleiding is hij een zeer inspirerende
en gedegen begeleider van vele
jonge onderzoekers.
Hij doceerde aan verschillende
(para)medische en verpleegkundige opleidingen. Hij heeft zorgverleners weten te doordringen
van de noodzaak van goede psychosociale zorg bij een complexe
medische aandoening zoals diabetes. Door zijn onderzoek is het
belang van psychosociale zorg
voor mensen met diabetes op de
kaart gezet en is gezorgd voor instrumenten om die zorg daadwerkelijk te kunnen bieden. Hiervan hebben veel patiënten geprofiteerd. Voor menig patiënt
heeft dit een enorme stimulans
voor hun kwaliteit van leven betekend.
Exceptionele verdiensten
Gedurende zijn loopbaan vervulde Frank Snoek ruim 40 bestuurlijke functies, zowel in ons land
als daarbuiten. Vaak gaat het om
functies waarvoor hij als gezaghebbend expert werd gevraagd.
Daarnaast gaf hij talloze lezingen
en verzorgde hij workshops op
nationale- en internationale congressen. In zijn toespraak noemde loco-burgemeester Kroon de
verdiensten van Snoek dan ook
‘exceptioneel’: ”Uw werk is een
voorbeeld en inspiratiebron voor
velen en overstijgt in ruime mate
wat normaliter van een hoogleraar mag worden verwacht, zeker
waar het gaat om de maatschappelijke impact van uw werkzaamheden. ‘’

RVB lanceert www.tegenwindmolens.nl

Zeg NEE tegen windmolens in De Ronde Venen
Vervolg voorpagina

lige zonnevelden waarvan de inwoner financieel meeprofiteert.
Windmolens zijn niet
Daarnaast moet men volop inzethet antwoord
ten op het verder onderzoeken
Ronde Venen Belang vindt het en toepassen van CO2-vrije enervolstrekt onacceptabel dat de ge- gievormen, zoals bijvoorbeeld
zondheid van onze inwoners op moderne en veilige kernenergie
het spel wordt gezet om de ener- en aardwarmte voor verwarming
gietransitie te realiseren. Van der en opwekking stroom.”
Greft: “Windmolens veroorzaken
lawaai, horizonvervuiling, slag- Oproep: geef aan tegen
schaduw en beïnvloeden de ge- windmolens te zijn
zondheid. Maar dat is niet het eni- Ronde Venen Belang roept iege. Van de Europese rechter moe- dereen op die geen windmolens
ten de milieueffecten nader wor- in de Ronde Venen wil op om op
den onderzocht. Kortom: Wind- www.tegenwindmolens.nl online
molens zijn een slecht idee, om- zijn of haar handtekening achter
dat ze ook niet passen in ons ka- te laten.
rakteristieke
cultuurlandschap Van der Greft: “Wij weten zeker
in het Groene Hart. Windmolens dat veel inwoners het met ons
van 240 meter zijn vanaf 10-tal- eens zijn. Als de gemeente later
len kilometers zichtbaar. Verge- de zoekgebieden voor windmolijk dat eens met de Johan Cruijff lens en zonnevelden aan de geArena die 78 meter hoog is. Dus meenteraad voor legt kan Rondie windmolens zijn drie keer zo de Venen Belang met de digitale
hoog!
handtekeningen in de hand ondersteund door deze inwoners
Alternatieven voor
een vuist maken tegen windmowindmolens beschikbaar
lens in onze gemeente.”
Van der Greft: “Geen windmolens
en toch in 2040 energie neutraal.
Dat kan! Er zijn voldoende alternatieven voorhanden. Als je energie neutraal wil zijn en de CO2uitstoot terug wil dringen, dan is
het beter om in te zetten op alternatieven zoals windmolens op
zee, zoveel als mogelijk zonnepanelen op daken, of kleinscha-

Inloophuis ’t Anker weer gesloten
De Ronde Venen - Inloophuis
’t Anker heeft 13 oktober jl. met
onmiddellijke ingang zijn deuren voor onbepaalde tijd gesloten! Nu ook in De Ronde Venen
het coronavirus om zich heen
grijpt en het aantal besmettingen
enorm oploopt, wil ’t Anker zijn
verantwoordelijkheid nemen en
gevolg geven aan de oproep van
premier Rutte en minister De Jonge om de sociale contacten en
reisbewegingen drastisch te beperken. Op ’t Anker werden de
RIVM-maatregelen en het mondkapjesadvies goed nageleefd en
het inloophuis bleek de laatste
maanden (weer) een nodige en

graag bezochte ontmoetingsplek
voor mensen met kanker en/of
hun naasten. Naast de soms aangepaste activiteiten en de koffie/
thee “op gepaste afstand” zou in
oktober graag weer aandacht besteed zijn aan m.n. naasten van
borstkankerpatiënten in het kader van de jaarlijkse borstkankermaand.
’t Anker weet echter als geen ander hoe belangrijk en kwetsbaar
onze gezondheid is. Daarom wil
het geen risico’s nemen en zijn
de deuren helaas voorlopig weer
dicht. Zie www.inloophuishetanker.nl en via 06-12 11 11 00 voor
nadere informatie .

Nieuwe gevel Vinkenkantine

De Vinken verduurzaamt
clubgebouw
Vinkeveen - De afgelopen maan- Rabobank Dichtbijfonds steunde
den heeft korfbalverenging De ons project.
Vinken een enorme stap voor- De voorlopig laatste stap van
waarts gezet in verduurzaming het verbouwingsproject is gevan het clubgebouw in Vinke- zet door een enthousiaste groep
veen. Na een grootse verbou- Vinkenleden. Gewapend met rolwing van de gevel en het vervan- lers en kwasten hebben zij zich in
gen van alle kozijnen, heeft het het zweet gewerkt om alle muVinkencomplex een complete en ren van een nieuwe, frisse kleur
prachtige metamorfose onder- te voorzien. Een prachtig eindregaan.
sultaat!
In 2017 startte De Vinken een
meerjarenplan voor verbetering
en verduurzaming van het clubgebouw, met als doel het complex toekomstbestendig te maken. Na het plaatsen van zonnepanelen, een verbouwing binnen en het plaatsen van ledverlichting, startte RSD Kunststof
Kozijnen dit voorjaar met de volgende fase: het onder handen
nemen van de gevel. Alle houten kozijnen en deuren zijn vervangen door kunststof met hoog
rendementsglas. Er zijn extra hoge raampartijen en een extra
schuifpui geplaatst. Voor betere
rolstoeltoegankelijkheid is tevens
de hoofdingang verplaatst en
verbreed. Het complete verbouwingsplan zorgt niet alleen voor Cor Verlaan bij nieuwe openslaanmeer licht, een fraaie uitstraling de deuren
en minder onderhoud, in de komende jaren bespaart De Vinken
hiermee ook extra energie.
Sponsoren
Om het verbouwingsproject te
realiseren ontving De Vinken
naast subsidies ook bijdragen
van sponsoren. Specifiek vanwege het duurzame karakter van de
verbouwing, ontvingen we met
behulp van Vinkenlid Cor Verlaan
o.a. een mooie bijdrage van SC
Johnson uit Mijdrecht. Ook het

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Huurder voor ontmoetingsruimte in
Het Sporthuis Abcoude

Marco Smit maakt
De Sprong
Abcoude - Horecaondernemer
Marco Smit uit Ouderkerk aan
de Amstel is de huurder van de
ontmoetingsruimte in Het Sporthuis Abcoude. Onder de naam
De Sprong zal Marco vanaf januari 2021 voor alle inwoners van
Abcoude, Baambrugge en omgeving een aantrekkelijke ontmoetingsplek bieden. Marco
Smit heeft ruime horeca-ervaring en met de middelbare hotelschool en hbo-commerciële economie ook de benodigde opleidingen en papieren. Marco heeft
er zin in! Hij is druk bezig met de
voorbereiding van de inrichting
en streeft daarbij een eigentijdse ruimte met huiskamersfeer na
waar je terecht kan voor een activiteit, een kop koffie en iets te
eten. Marco zal met zijn tomeloze energie en frisse ideeën ervoor zorgen dat De Sprong een
plek wordt waar iedereen zich
welkom voelt. De Sprong, op de
eerste verdieping van Het Sporthuis Abcoude, is een ontmoetingsruimte voor niet-sporters
en sporters en heeft zicht op het
zwembad. Naast de ´huiskamer´
is er een zogenaamde ‘multifunctionele ruimte; een ruime, lichte
zaal met uitzicht over de weilanden. Ook is er een professioneel
ingerichte keuken waar onder
meer gezonde maaltijden, broodjes en smoothies gemaakt zullen
worden.

zondere locatie van Het Sporthuis Abcoude - tussen stad en
platteland, tussen dorp en weiland - én door sport te combineren met sociale activiteiten, ontstaat een unieke plek waar tal van
activiteiten georganiseerd worden om mensen met elkaar te
verbinden. Activiteiten zoals een
spelletjesmiddag, een (sport)activiteit met lunch, een proeverij van onder andere lokale producten, een kaartje leggen, een
workshop of een pub-quiz. Omdat de buurthuisfunctie van grote toegevoegde waarde is voor
Abcoude en omgeving zijn externe gelden geworven én toegekend. Zo heeft het VSB-fonds een
financiële bijdrage gedaan voor
de buurthuisfunctie en is een Europese Leadersubsidie toegekend voor het faciliteren en stimuleren van de verbindingsfunctie tussen stad en platteland.

Coronaproof
Juist in de huidige tijd met de
coronamaatregelen waarin veel
mensen (alleen) thuis zitten, kan
een coronaproof ontmoetingsruimte voor velen van grote betekenis zijn. Marco ziet het als een
uitdaging om in deze bijzondere tijd te starten en aan te sluiten bij de behoefte om elkaar te
ontmoeten. Hij heeft ontzettend
veel zin in het ontwikkelen van
De Sprong en ziet ernaar uit om
- vooralsnog op anderhalve meBrede sociale functie
ter - kennis te maken met de inDe Sprong heeft een brede so- woners van Abcoude, Baambrugciale functie. Het wordt een plek ge en omgeving. De Stichting
waar mensen van alle leeftijden Zwembad Abcoude is blij met
en met alle achtergronden elkaar Marco als ondernemer die onder
kunnen ontmoeten. Een plek ook de naam De Sprong, vorm en invoor de (sport)verenigingen die houd zal geven aan de ontmoein Het Sporthuis Abcoude een tingsruimte in Het Sporthuis Abnieuw thuis vinden. Door de bij- coude.

De Servicepunten
blijven geopend
De Ronde Venen - Het gaat nog
niet goed met de Corona-epidemie. Het aantal besmettingen
loopt nog steeds op. De meeste
ontmoetingsactiviteiten van Servicepunt & Tympaan-De Baat zijn
daarom voor vier weken stil gelegd.
Gelukkig kunnen wij de inwoners met aanpassingen nog wel
van dienst zijn. De sociaal werkers, mantelzorgondersteuning,
vrijwilligersondersteuning en de
jongerenwerkers draaien extra
uren om alle veranderingen op
te vangen. We gaan, indien nodig, ook nog op huisbezoek en de
diensten als Maaltijdbezorging
en Personenalarmering draaien ook gewoon door. De kantoren zijn met minimale bezetting
bemand. De medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis
en zijn per mail of telefoon te bereiken op hun gebruikelijke werkdagen.
De Servicepunten blijven bereikbaar en open. U kunt hen bellen
op 0297-587600; telefonisch kunnen al heel veel vragen beantwoord worden. De Servicepunten zijn open op de volgende locaties en tijden.
AbcoudeAngstelborgh
ma, di, wo, do, vr
09.00-13.00 uur
Mijdrecht Trekvogel
op afspraak

Mijdrecht Hoofdweg 1
ma, di, wo, do
09.00-16 uur
vr 09.00-13.00 uur
Vinkeveen Broedplaats
di, wo, op afspraak
13.00-16.00 uur
Wilnis Dorpsstraat 28
ma & do 9.00-16.00 uur
di, wo, vr 09.00-12.00 uur
Telefonisch 0297-587600
ma, di, wo, do
09.00-16.00 uur
vr 09.00-13.00 uur
En natuurlijk zijn wij altijd bereikbaar via onze website: servicepuntderondevenen.nl of stuur
een mail naar info@servicepuntderondevenen.nl.
Onze vrije inloop is op sommige
Servicepunten weliswaar weer
opgestart, toch vragen wij u om
zoveel mogelijk op afspraak te
komen zodat wij drukte kunnen
voorkomen. Mocht dit toch het
geval zijn, dan kunnen wij u vragen op een later tijdstip terug te
komen of we plannen meteen
een afspraak. Voor alle locaties
geldt: kom bij voorkeur alleen en
draag een mondkapje.
Maakt u zich zorgen om uzelf,
uw naaste of zijn er andere signalen uit de samenleving waarover u zich zorgen maakt, zoek
a.u.b. contact met ons. Wij denken graag met u mee.

13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Ben je ook benauwd en/of heb je
koorts? Dan moeten alle huisgenoten
thuisblijven.

Groepen
Binnen: max. 30 personen per
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
Groep van max. 4 personen of
1 huishouden.

Thuis

Vervoer en vrije tijd
Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland en naar het buitenland.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

In het ov is het dragen van een
mondkapje verplicht.

Buiten: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.
Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea, bibliotheken en monumenten: groep
van max. 4 personen of 1
huishouden. Bezoek is op basis
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden
sluiten.
Afhaalrestaurants blijven open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.
Verbod op evenementen, met
uitzondering van onder andere
markten en demonstraties.

Winkelen en boodschappen

Onderwijs
In het vo, mbo en ho draagt
iedereen een mondkapje buiten
situaties ook in
de les. In specifieke
speci
leslokalen.

Winkels sluiten uiterlijk om
20.00 uur. Supermarkten en andere
winkels die levensmiddelen
verkopen, zijn uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.
Speciale winkeltijden voor
mensen met een kwetsbare
gezondheid.

Sport
Sport met max. 4 personen, op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar zijn uitgezonderd.
Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.

Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registreren.

Geen publiek bij sport.
Sluiting van sportkantines,
douches en kleedkamers.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Andere kijk op energietransitie
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels
de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die
inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als
de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de
inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

Hoe zit het nu met de zitbankjes?

In de afgelopen weken heeft u waarschijnlijk wel kunnen lezen
dat de gemeente inwoners uitnodigt om de zitbankjes in De Ronde Venen te adopteren. Dat wil IVI heel graag en heeft daar vorig jaar ook al een plan voor ingediend hoe IVI daar samen met
en voor de inwoners invulling aan wil geven. De vraag is of IVI de
kans krijgt om dit ook daadwerkelijk te mogen gaan doen. IVI wil
graag op een bankje met de wethouder hierover in gesprek.
Wethouder Kiki Hagen vraagt
hulp aan inwoners
Vorig jaar is een motie van ChristenUnie-SGP aangenomen over het
onderhoud van de zitbankjes. Wethouder Kiki Hagen is enthousiast
over het voorstel. Om de kwaliteit
van de bankjes op een hoger niveau te krijgen heeft de gemeente
hulp nodig van de inwoners om de
bankjes te onderhouden geeft de
wethouder aan. Inwoners kunnen
de bankjes zelf onderhouden en
bedrijven kunnen geld beschikbaar
stellen om dit te mogelijk te maken
door middel van sponsoring.

rondrijden en koffie met een koekje gaan serveren bij de bankjes zat
in het plan verwerkt. Er is al een hele route bedacht nabij het Hertenkamp in Mijdrecht en ook een rollator wandeling is een onderdeel van
het plan. Ook was IVI al in contact
met het VSB-fonds over eventuele
financiering. Kortom IVI had er zin
in en tijd in gestopt.

talen. Goed voor de gemeentelijke
kassa. Wel ten koste van een kans
om de gewenste inwonersparticipatie vorm te geven. IVI wil de
wethouder toch nog eens vragen
Ligt het IVI plan in de
om na te denken over het voorstel
prullenbak?
van IVI. We nemen daarvoor graag
Na bijna een jaar niets te hebben plaats op een bankje naast de wetgehoord werd IVI kortgeleden ge- houder om hierover een goed geUitdaagrecht
beld door een gemeenteambte- sprek te voeren.
(Right to challenge)
naar die aangaf dat de gemeente
IVI vond dit echt een kans om dit het zelf gaat oppakken. Wij begre- Krijgt IVI nog een kans?
van onderaf op te gaan pakken en pen dat de verantwoordelijk amb- Hopelijk krijgt IVI dan alsnog de
uit handen te nemen van de ge- tenaar die het plan destijds had kans om bankjes te adopteren en
meente. Een beetje in het gedach- ontvangen inmiddels bij de ge- het plan te gaan uitvoeren. Doortengoed van het uitdaagrecht meente is vertrokken. Waarschijn- middel van sponsoring wil IVI een
IVI is al een jaar enthousiast
Niet alleen de wethouder is enthou- (Right to challenge) wat de over- lijk ligt het plan van IVI dus nog er- en ander gaan bekostigen. Een
siast. IVI is dat zeker ook. Al een jaar heid promoot. Het ‘uitdaagrecht’ is gens in een la of is het inmiddels in mooie kans om te laten zien dat inwoners in samenwerking met lokageleden heeft IVI namelijk al een een kansrijk participatie-instrument de prullenbak terecht gekomen.
le ondernemers werkzaamheden
heel mooi plan ingediend bij de ge- waarmee inwoners de mogelijkheid
uit handen kan nemen van de gemeente om een aantal bankjes sa- krijgen om een collectieve voorzie- Regie weer van bovenaf
men met inwoners te gaan onder- ning van de gemeente over te ne- Het is dus duidelijk dat bij het bank- meente. Dat kan nog wel eens veel
houden. IVI zag het helemaal zitten men. Inclusief het daarvoor beschik- jesproject de regie niet in handen meer voordelen opleveren dan alom er mooie ontmoetings-plekken bare budget. Omdat zij denken het komt van de inwoners maar de lo- leen de gemeentelijk pot te vulvan te maken voor (eenzame) ou- beter, goedkoper of efficiënter te kale overheid de touwtjes weer in len met euro’s. Als het aan IVI ligt,
deren. Zelfs met een koffiekar gaan kunnen doen. IVI heeft zoals werd handen neemt. Dus toch weer van stemt de gemeenteraad in novembovenaf de regie gaan voeren en ber in met het voorstel en mag IVI
geen ruimte geven aan de inwo- alsnog aan de slag. We houden u
ners. In de diverse mediauitingen op de hoogte!
werd dit nog maar eens bevestigd
doordat de wethouder trots op Wilt u meewerken aan
een bankje zit en uitstraalt dat dit het IVI- bankjesproject
een initiatief is van bovenaf en dat Vindt u het als inwoner leuk om
inwoners mogen meedoen.
samen met IVI iets te gaan doen
op het gebied van de zitbankGesprek met Wethouder
jes in de gemeente? Of wilt u weIVI kreeg nog wel te horen dat zij ten wat het IVI-banjesproject prebest een bankje mogen adopteren cies is? Of heeft u zelf een leuk
en gratis een bankje mogen gaan idee om rondom de zitbankjes
onderhouden voor de gemeente. te gaan doen laat het IVI weten
De gemeente strijkt dan het spon- door een e-mail te sturen naar:
sorgeld op wat bedrijven gaan be- info@iwonersvoorinwoners.nl.

Senioren wooncomplexen de
oplossing voor de toekomst
IVI is druk in de weer voor starters op de woningmarkt in De Ronde Venen. De woningnood is hoog onder deze doelgroep. Binnenkort wil IVI dan ook komen met een aantal mogelijke oplossingen
waar we graag samen met de wethouder mee aan de slag gaan.
Echter IVI is er voor alle inwoners in De Ronde Venen. Ook de behoefte voor senioren om op een prettige manier te blijven wonen
in onze gemeente behoeft de nodige aandacht. Bovendien kan dit
de doorstroming op de oververhitte woningmarkt bevorderen en
kan er een win-win ontstaan. In 2018 is IVI samen met een inwoonster uit Baambrugge een initiatief gestart voor een modern wooncomplex voor 60-plussers. Lees hier hoe het er nu voorstaat met dit
mooie inititatief met de prachtige naam “Het Dik voor elkaar huis’.
Een telefoontje van
Lien Ligtenberg
Het begon allemaal met een telefoontje van Lien Ligtenberg uit
Baambrugge. Zij had een prachtig
idee om samen met andere inwoners een mooi wooncomplex neer
te gaan zetten bij de dorpskern van
Abcoude. Niet een bejaardenhuis
maar een modern wooncomplex
met alle benodigde voorzieningen
en zorg bij de hand om samen oud
te gaan worden in een prettige leef
en woonomgeving. Wonen met gelijkgestemde mensen met behoud
van privacy in een gezellige omgeving was het idee van Lien. Lien
had het helemaal op haar netvlies
en zelf al een mooie naam bedacht
namelijk Het Dik voor Elkaar Huis”

IVI hielp Lien een stapje verder
Lien had dus wel een mooi idee,
maar hoe ze dit verder moest aanpakken wist ze eigenlijk niet. Toen
bedacht ze IVI eens te bellen om
haar idee voor te leggen. IVI was enthousiast over dit initiatief. Natuurlijk kon IVI er niet voor zorgen dat
er even een Dik voor elkaar huis gebouwd zou gaan worden in Abcoude. IVI heeft Lien toen aangeboden
haar te gaan helpen en een podium te geven om te kijken of er nog
meer gelijkgestemde inwoners waren die dit een mooi idee vonden.
IVI is toen gaan flyeren en heeft een
bijeenkomst georganiseerd.
Veel belangstelling
Op 6 februari 2019 zat de Ang-

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

gevraagd het plan ingediend bij de
verantwoordelijke gemeenteambtenaar. We zouden iets horen zodra
daar de tijd rijp voor was.

Onze wethouder Kiki Hagen geeft aan dat de lokale overheid met
onze inwoners staan voor een grote opgave. Als gemeente willen we in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarmee dragen we als gemeente bij aan het klimaatakkoord. De wethouder zegt dat we
dit nu doen met de best bewezen technieken: zon- en windenergie. De Wethouder geeft echter ook aan dat zij ook nieuwe technieken omarmen die duurzame energie opwekken. IVI hoort heel
veel verschillende meningen uit verschillende invalshoeken en
wil voor deze oplossingsgerichte ideeen graag een podium geven. Inwoner Ruud Goedknegt heeft een heel andere kijk op het
oplossen van de CO2 uitstoot. Deze week geeft IVI het podium
aan Ruud.
De schijn wekken van een
klimaat-neutrale gemeente
Ruud begint gelijk wel met de aanval in te zetten naar de gemeente.
Hij zegt dat de gemeente de schijn
wil wekken een klimaat-neutrale gemeente te worden. Meer dan
schijn is het volgens hem niet. Hij
vindt dat we als inwoners alleen
maar horen hoeveel CO2 er wordt
uitgespaard als we windmolens
en zonneweiden gaan plaatsen. Er
wordt volgens hem niet vermeld
hoeveel CO2 er wordt uitgestoten
bij het delven en verwerken van de
grondstoffen, van het staal, van het
beton en het transport. Er wordt
ook niet gesproken hoeveel het de
gemeente kost.
Kritisch over de kosten
voor inwoners
Ruud is kritisch over wat dit ons als
inwoners allemaal gaat kosten. Natuurlijk is het leuk dat we allemaal €
70 krijgen als tegemoetkoming van
de kosten, die wij maken om meer
energiezuinig te leven. Maar wat
is de prijs? Waarvan betaalt de gemeente dat? We lezen dat het afval
minder vaak wordt afgehaald, dat
we daar meer voor moeten betalen. We lezen ook dat ondernemers
88% meer moeten betalen aan
OZB, juist nu er veel bedrijven zijn
die vanwege corona minder inkomsten hebben. De inwoners moeten
meer betalen omdat de gemeente
de schijn wil wekken dat ze wat aan
klimaat doen.

Investering van 80 miljoen
Ruud komt vervolgens met een
berekening over de kosten om tot
2040 het gewenste gas wat de gemeente met windmolens per jaar
wil uitsparen.
Na een uitgebreide onderbouwde berekening komt hij tot de conclusie dat er een investering van 80
miljoen euro nodig is voor De Ronde Venen. Dat wordt wel weer terugverdiend, maar dat geld moet
stelborgh vol met 60 geinterre- koop). Midden in Abcoude is een toch eerst ergens vandaan koseerde bewoners van Abcoude geschikte locatie gevonden en er men. Uiteindelijk zal dit toch op
en Baambrugge om het verhaal is contact met de gemeente die ei- het bordje van de inwoners komen.
van Lien aan te horen. De behoef- genaar van de grond is. Een archi- Wie gaat dit geld immers anders
te aan voorzieningen om als ou- tect maakte een ontwerptekening ophoesten. De gemeente moet al
dere langer zelfstandig te kunnen en er is eveneens een fiscaal/ juri- bezuinigen lezen we overal.
blijven functioneren in een pretti- disch bureau bij betrokken. Aan alge woon-, zorg- en leefomgeving les wordt gedacht.
Minder leuk voor inwoners
in Abcoude en Baambrugge bleek
Voor de inwoners is het dus allegroot en men was erg enthousiast Oplevering in zicht
maal minder leuk voor de porteover Lien haar woonplan.
De woongroep hoopt voor het monne . Elektrisch je huis verwareind van dit jaar groen licht te krij- men is overigens volgens Ruud ook
Woongroep ontstaan
gen zodat het complex eind 2022 driemaal zo duur als met gas verWat er daarna gebeurde is precies of begin 2023 opgeleverd zou kunwat IVI hoopte dat er zou gebeu- nen worden. Natuurlijk is de race
ren. Een aantal enthousiaste me- nog niet gelopen en is het nog niet
debewoners met kennis van zaken zo ver, maar de woongroep is goed
sloten zich aan bij Lien en er ont- op weg. Met vereende inwonersstond een woongroep. Deze woon- krachten is het voorwerk gedaan
groep ging samen aan de slag om en kan de wethouder deze kans
het plan handen en voeten te gaan misschien gaan inkoppen.
geven. Natuurlijk wisten ze dat
het een lange weg zou gaan wor- Mooie oplossing
den, maar ze hadden zelf besloten IVI denkt dat de behoefte er in de
dat het ook weer geen jarenlang samenleving is voor deze initiatraject mocht worden. Ze wilden tieven van levensloopbestendige
er zelf namelijk nog wel even van ouderenhuisvesting. Het kan veel kades op te werpen met wet en regaan genieten.
problemen oplossen die er nu in gelgeving.
onze samenleving spelen. Denk
Behoorlijke stappen gemaakt
daarbij aan eenzaamheid, woning- IVI is best een beetje trots
Onder aanvoering Lien Ligten- nood en de steeds hoger oplopen- IVI is best een beetje trots dat dit
berg en Ton Steenhof uit Baam- de zorgkosten. Daarom vindt IVI initiatief is ontstaan bij onze inwobrugge en Ed de Vries uit Abcoude dat als inwoners het initiatief ne- nersbeweging. We hopen dan ook
zijn er inmiddels al heel wat stap- men van onderaf (wat de overheid dat dit een voorbeeld is hoe dinpen gemaakt. Er zijn reeds zo’n 40 ook wenselijk vindt) dat de lokale gen van onderaf door inwoners
geïnteresseerden voor 26 apparte- overheid er alles aan moet doen opgepakt kunnen worden en waar
menten in verschillende groottes om dit mogelijk te maken en dus de gemeente in mee gaat bewe(60m2 , 110m2 en 140m2 , meest moet faciliteren in plaats van blok- gen waardoor het ook daadwer-

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.

warmen. En als je het met aardwarmte doet, ben je helemaal duur
uit. Zonnepanelen op je dak helpt
daarbij natuurlijk wel weer om de
kosten wat te drukken, maar dat
het beter is voor het klimaatvalt
volgens hem nog sterk te betwijfelen.
Zonder windmolens
CO2 uitsparen
Ruud heeft een veel beter plan
voor de gemeente om echt bij te
dragen om CO2 uit te sparen. Een
heel creatieve manier waarbij we
geen discussies meer hebben waar
windmolens wel of niet moeten
worden geplaatst. Als de gemeente namelijk echt klimaatneutraal
wil opereren, laten ze dan bamboe
planten. Laten we gewoon stroom
van de centrales krijgen. Die leveren nog steeds goedkopere stroom
dan windmolens.
Rekensommetje
Ruud komt dan met een simpel
rekensommetje waardoor de gemeente echt kan bijdrage om een
mileuneutrale gemeente te kunnen zijn. De CO2 die de centrales
uitstoten kan je volgens hem neutraliseren door 850.000 bamboes
te planten in Ghana of elders in de
Sahel voor € 5 per stuk. Dan spaar
je de natuur in de Ronde Venen, je
spaart het klimaat in de wereld en
je werkt mee aan de herbebossing
van de kale savannes in Afrika. En
het is een stuk goedkoper voor de
inwoners in De Ronde Venen. Een
absolute win-win wat Ruud betreft.
Stichting Barbarugo
Ruud Goedknegt verzint dit natuurlijk allemaal niet en is het type
verander de wereld en begin bij jezelf! Hij is dan ook zeer actief met
de bamboe projecten in het west
afrikaanse land Ghana bezig met
zijn Stichting Barbarugo waarvan
hij voorzitter is. Vindt u dit ook een
mooie gedachte kijk dan eens op
de website van Stichting Barbarugo www.barbarugo.org waar veel
meer informatie te vinden is over
dit CO2 besparende project.
Ook een podium nodig
voor uw energieplan?
Heeft u ook oplossingen en/of een
mening over de energietransitie
laat het ons weten via info@iwonersvoorinwoners.nl. Wellicht dat
we u een podium kunnen geven
om uw verhaal te vertellen.

kelijk te realiseren is. Gewoon samen optrekken. Dat is pas echt een
boost voor inwonersparticipatie!
Geinterreseerd?
Vindt u dit ook een mooie gedachte? En wilt u misschien ook
met gelijkgestemde zo een initiatief beginnen om een senioren wooncomplex neer te gaan
zetten. Laat het ons weten via
info@iwonersvoorinwoners.nl.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

facebook.com/LijfenGezondheid
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• Périne’s Week van de Overgang
gaat (online) Live!
• Kindermodehuis.nl mode
voor je baby, kids en huis
• Vortho helpt bij onverklaarbare
maag- en darmklachten én overgewicht

PÉRINE’S WEEK VAN DE OVERGANG
GAAT (ONLINE) LIVE!
PÉRINE’S WEEK VAN DE OVERGANG

Dag
27-10

28-10

Périne.
Dat is
andere
huid

Programma
De overgang naar ander weer, naar een
andere manier van omgaan met elkaar, de
overgang van buiten naar binnen én natuurlijk de hormonale overgang. Alle vrouwen tussen de 40 en 60 jaar krijgen daar in
meer of in mindere mate mee te maken. Veel
klachten in die periode manifesteren zich als
PHPD (Pijntje Hier, Pijntje Daar), maar ook
andere ongemakken worden ervaren, waaronder het snel verouderende effect op de
huid in verslapping, zoals droogheid, pigment
en verslapping. In de week van 27 t/m 31
oktober staan zowel de Skin Concept Store
als de gehele salon in het teken van de overgang. Zo zijn er enkele gastsprekers uitgenodigd om meer te vertellen over de relatie
tussen voeding, suppletie en huid gerelateerde overgangsklachten, pigmentproblemen en hormoon ondersteuning bij de overgang.
De hele week staat dus in het teken van de
verschillende vormen van Overgang en wordt
afgetrapt op dinsdagavond:
DINSDAGAVOND 27 OKTOBER INSPIRATIESESSIES MENOPAUZE:
LIVE WEBINARS
De 3 gastsprekers nemen je vanavond mee
in hun kijk op het omgaan met overgangsklachten.
19.00 – 19.40 Natuurlijk beter – Mardge
Pascaud/Product developper and CEO
Pascaud
Een gezonde ‘binnenkant’ levert vaak ook
een mooiere en gezondere huid op. Wat voor

19.50 – 20.30 Go Spotless – Annemarie van
de Graaf/huidtherapeut en pigmentspecialist
Bruinige vlekjes op de huid worden vaak
donkerder of talrijker in en rond de overgang.
Er zijn verschillende soorten pigment, maar
over het algemeen geldt: pigmentvlekken
gaan niet vanzelf weg én ze zorgen ervoor
dat je huid er ouder uitziet dan je wilt. Over
het ontstaan van pigment, hoe je verergering
voorkomt én hoe je jouw pigmentvlekken
kunt vervagen, daarover komt pigmentspecialist Annemarie vertellen tijdens de tweede
Inspiratiesessie Menopauze.
20.40 – 21.20 Happy Menopause – Jeannette
Hessels/cosmetisch arts
Jeannette Hessels is cosmetisch arts en
komt in haar praktijk veel vrouwen tegen die
hinder ondervinden van de overgang op hun
huid. Inmiddels heeft zij zich in dit thema
gespecialiseerd en helpt zij vrouwen hun
hormonale balans in kaart te brengen en –
indien gewenst – met hormoonsuppletie bij
te sturen. Dit alles gebeurt uiteraard volgens
internationale medische richtlijnen.
De bijdrage* voor het bijwonen van een
webinar is € 7,50 en voor € 10,00 volg je ze
alle drie. Hiervoor ontvang je uiterlijk op de
dag zelf een verrassingspakket thuisbezorgd,
zodat jij extra aangenaam vanuit je luie stoel
de webinar(s) kunt volgen.
*Members van Périne kunnen zich kosteloos voor alle drie de sessies inschrijven én
ontvangen het verrassingspakket op tijd
thuisbezorgd.
WOENSDAG 28 OKTOBER –
CLEAN YOUR SKIN
De woensdagmiddag 28 oktober is de hele
salon gereserveerd om – op afspraak – alle
rode adertjes, bloedblaasjes en fibroompjes
weg te halen.
Voor diegenen die niet helemaal zeker weten
wat ze aan moeten met een bepaald vlekje
of bultje houdt Périne een Online Spreekuur
tussen 14.00 en 16.00 uur.
DONDERDAG 29 OKTOBER –
FEEL BRANDNEW IN YOUR OWN HOME
Op donderdagochtend is The Skin Concept
Store omgetoverd in juist die sfeer die je
thuis wilt creëren om het extra behaaglijk te
maken. Want een goed gevoel zorgt ook voor
een mooiere uitstraling! Voor wie het winkelen met andere personen toch wat te spannend vindt in deze tijd is er de mogelijkheid om een snuffel-afspraak te maken in

ONLINE Inspiratiesessies Menopauze
Laat je inspireren door onze drie
professionele gastsprekers, ieder
menopauze-specialist op het eigen
vakgebied over de huid, pigment en
hormonen. 3 Live Webinars in de avond.

Ja, op afspraak

Online Spreekuur met Périne
Weet je niet helemaal zeker wat je met je
vlekje(s) of bultje(s) aan moet? Maak dan
een afspraak voor het online spreekuur
met Périne.

Ja, op inschrijving

29-10

Feel Brandnew in your Own Home
Brandnew Lifestyle Wannahaves in de Skin
Concept Store: de sfeer die jij deze herfst
thuis wilt hebben!

’s Morgens vrije
inloop en inbel,
’s middags op
afspraak.

30-10

A New Make-up Look for The New You
Speed-date met de visagiste voor een
persoonlijk make-up stijladvies. Matchend
bij jouw nieuwe herfst-outﬁt of ontdek de
nieuwe Online make-uplook.

Ja, op afspraak

31-10

Périne’s Twisted Saturday
Proﬁteren van kleurrijke kortingen, live in
The Store of via videobellen.

’s Morgens vrije
inloop en inbel,
’s middags op
afspraak.

Week van de Overgang gaat
(online) Live!
effecten heeft de overgang op het lichaam en
specifiek op de huid? Mardge vertelt over het
positieve effect dat voeding heeft en waarom
nutriceuticals, ofwel suppletie nét dat beetje
extra kan geven voor het veranderende
lichaam en de dito huid.

Aanmelden of
inschrĳven?
Ja, op inschrijving

Vlekjesmiddag
Maak korte metten met die ontsierende
huidoneffenheden: Clean Your Skin! Go
Spotless. Onze eigen specialistes
verwijderen adertjes, ﬁbroompjes en/of
bloedblaasjes.

PERINE

Zodra de klok is verzet begint bij Instituut
Périne op 27 oktober de Week van de Overgang. Want van dinsdag 27 t/m zaterdag 31
oktober staat bij Instituut Périne in het teken
van al die vormen van Overgang. Périne
staat, naast haar behandelingen en adviesen in het instituut, bekend om haar activiteiten en evenementen op alle gebied rondom
het verbeteren van de huid. Met de huidige
situatie rondom het COVID-virus zijn fysieke
evenementen even een NO GO. Echter, Périne
is altijd op zoek naar mogelijkheden. ‘De
gezondheid en veiligheid van onze klanten en
ons team staan voorop!’, aldus Périne Heerooms, topspecialist en eigenaresse. ‘Zo is er
bijvoorbeeld voor gekozen om onze inspiratiesessies gewoon bij de mensen thuis op
het scherm te laten plaatsvinden, dus online.
Spannend, maar ook echt heel leuk om op
deze manier alles toch door te kunnen laten
gaan. Maar ook alle andere activiteiten, die
deze speciale week wel in de salon plaatsvinden, zijn zo georganiseerd dat onze strenge
hygiëne-maatregelen kunnen worden nageleefd.’

Activiteit

Scan de
QR-code voor
meer info en
aanmelden

Instituut Périne • Genieweg 8 • 3641 RH Mijdrecht
DAT

I S

A N D E R E

H U I D

Alle maatregelen zĳn getroffen! Wees welkom! Wĳ staan weer graag voor jou klaar!

de middag. Zo kun je even rustig in je eentje
de nieuwste Beauty & LifeStyle Wannahaves
bewonderen en de aankopen uitkiezen die
jouw thuis nog gezelliger maken.
VRIJDAG 30 OKTOBER – A NEW
MAKE-UP LOOK FOR THE NEW YOU
Vrijdag de 30e zit de huisvisagiste van Instituut Périne voor je klaar om je te begeleiden met de overgang naar een nieuwe makeup look. Leuk voor bij je nieuwe herfstoutfit
bijvoorbeeld. Of wat dacht je misschien van
een speciale online-look?

ZATERDAG 31 OKTOBER
PÉRINE’S TWISTED SATERDAY
Op zaterdag geeft Perine weer een verrassende actie dag met een vrolijke knipoog. De
hele dag kan er gebeld worden tussen 9 en
4 om te bestellen onder de actievoorwaarden en een afspraak te maken om de aankopen op te halen.
Er is dus weer genoeg te doen en te beleven bij Instituut Périne. Kijk voor meer informatie op www.perine.nl/nieuws, bel naar
(0297)273121 of mail naar info@perine.nl

Win het boek:

HART & HORMONEN
t.w.v. € 21,99

Waarom is het zo belangrijk om fit de overgang in te
gaan en hier al rond je veertigste mee te beginnen?
Waar moet je op letten om gezond ouder te
worden? Wat is de relatie tussen overgangsklachten en hart- en vaatziekten? Wat zijn je
risicofactoren en hoe verander je ze? Waarom wel
of juist niet starten met hormoontherapie? In Hart
& Hormonen - Fit de overgang in geven Dorenda
van Dijken (gynaecoloog) en dr. Janneke Wittekoek
(cardioloog) antwoord op al deze vragen. Zij vertellen je bovendien wat je zelf vanaf je veertigste kan
doen om gezond en fit ouder te worden.
Wij mogen drie boeken verloten onder onze lezers!

Meedoen? Ga naar
https://www.lijfengezondheid.nl/mail-en-win
en vul hier je gegevens in.
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UITERLIJK

Veertig procent van alle vrouwen
krijgt te maken met haaruitval
Kaalheid wordt over het algemeen geassocieerd met mannen. Ongeveer vier op de vijf
mannen wordt uiteindelijk geheel of grotendeels kaal. Kaalheid wordt namelijk over het
algemeen veroorzaakt door de aanwezigheid van testosteron. Dit mannelijke hormoon
remt de haargroei en daarmee is het verschil tussen de seksen op het gebied van haargroei
grotendeels verklaard. Een man heeft nu eenmaal veel meer testosteron in zijn lichaam.
Maar dat haaruitval ook voor maar liefst veertig procent van de vrouwen een serieus
probleem is, is veel minder bekend. Bovendien is de mentale impact die kaalheid veroorzaakt bij vrouwen juist vaak een stuk groter. Voor vrouwen is een uitbundige haardos
namelijk erg belangrijk voor het zelfbeeld. Sterker nog, niet één ander lichaamsdeel beïnvloedt het zelfbeeld van de vrouw sterker dan het kapsel. Maar waardoor wordt die haaruitval bij vrouwen dan precies veroorzaakt?
Over het algemeen gaat men er van uit dat
een gezonde vrouw niet kaal wordt. Dat
kaalheid optreedt wanneer iemand bijvoorbeeld chemotherapie ondergaat, is algemeen bekend. Dat wil overigens niet zeggen
dat het ook geaccepteerd wordt, getuige
het feit dat de meeste vrouwen in die situatie hun kaalheid verbergen door een pruik
te dragen gedurende de periode waarin
ze de behandeling ondergaan. Maar we
focussen ons nu even op de gezonde vrouwen die opeens tot de conclusie komen dat
ze veel meer haren verliezen dan gebruikelijk is. Normaal gesproken verliest een
volwassen mens elke dag zestig tot honderd
haren. Daarvoor komen doorgaans ook weer
nieuwe haren in de plaats. Wel is het goed
om te weten dat een mens geen nieuwe
haarzakjes aanmaakt in de loop van het
leven. Met de hoeveelheid haarzakjes die je
vanaf de geboorte hebt gekregen, zul je de

rest van je leven moeten doen. Uit een haarzakje kunnen overigens wel meerdere haren
groeien. Als je een haarzakje beschadigt, zal
er geen nieuwe haar meer uit groeien. De
behandelingen om bepaalde lichaamsdelen
permanent te ontharen, zijn daarop gebaseerd. Maar bij een doorsnee volwassen
vrouw zouden de haren dus gewoon moeten
blijven groeien. Het testosteron speelt hier
geen rol van betekenis, omdat een vrouw
er veel minder van heeft. Maar het uitvallen van het haar blijkt ook bij vrouwen doorgaans een hormonale kwestie te zijn. Die
hormoonhuishouding kan door veel invloeden worden verstoord. Dat kan bijvoorbeeld
komen door stress of door grote veranderingen in het lichaam, zoals een zwangerschap
of de overgang. Maar de verstoring kan
ook te maken hebben met invloeden van
buitenaf. Bepaalde stoffen kunnen ervoor
zorgen dat je lichaam anders gaat functi-
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oneren. Een bekende boosdoener is roken.
Vrouwen die roken, lopen daarmee het risico
dat zowel hun huid als haar in kwaliteit
achteruit gaat. Dat komt omdat de giftige
stoffen die worden ingeademd zich door
het lichaam gaan verspreiden en vervolgens
veel schade aanrichten.
Ook via onze voeding kunnen we vrij
gemakkelijk giftige stoffen binnen krijgen. Daarom wordt er zo op gehamerd dat
het belangrijk is om gezond en gevarieerd
te eten. Eigenlijk zou een mens op wekelijkse basis vijfentwintig verschillende soorten groenten en fruit moeten eten om te
kunnen spreken van een gevarieerd en
verantwoord dieet. Ga voor jezelf eens na of
je aan dat aantal komt? Precies, er is vaak
nog een hele omslag nodig om echt gezond
te leven! En wat te denken van de hormoonverstorende stoffen die in bepaalde cosmetica worden verwerkt? Een bekende wijsheid is dat je niets op je huid zou moeten
smeren wat je niet kunt eten. Die gedachte
is zo gek nog niet, want alles wat je op de
huid smeert, dringt in bepaalde mate
ook je lichaam binnen. De huid is
immers poreus en neemt stoffen
uit de omgeving op. Wanneer je op
die manier bijvoorbeeld parabenen
of andere schadelijke stoffen in je
lichaam brengt, kan dat van grote
invloed zijn op je gezondheid.
Een andere oorzaak van haar-uitval kan een gebrek aan vitaminen zijn. Met name vitamine B, vitamine D3 en
vitamine K2 worden in dit
verband vaak genoemd. Ook
met mineraal zink wordt
veel in verband gebracht
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met haaruitval. Dit is bovendien een mineraal waar veel mensen tekort van blijken te
hebben. Daarom is het goed om regelmatig
noten, zaden, oesters, eieren en linzen op
het menu te zetten. Dit zijn voedingsmiddelen die rijk zijn aan zink.
Als haaruitval zich slechts op enkele specifieke plaatsen voordoet en heel plotseling
ontstaat, is het overigens altijd verstandig om een arts te raadplegen. Er kan dan
een dieper verborgen oorzaak achter schuilen. Is het een meer geleidelijk proces,
dat een natuurlijk karakter lijkt te hebben,
dan kun je ook bij jezelf te rade gaan met
betrekking tot de wijze waarop je het kapsel
verzorgt. Gebleken is namelijk dat overmatige styling of verhitting (krultang, föhn)
het haar onherstelbaar kan beschadigen.
Probeer ook eens om niet elke dag shampoo te gebruiken, maar bijvoorbeeld hooguit enkele malen per week!

PSYCHE

Het spelen van games maakt je
intelligenter!
Over gamen valt veel te zetten. Jongeren, maar soms ook volwassenen, besteden een
aanzienlijk deel van hun tijd aan het spelen van computergames. De vraag is natuurlijk
of dat verstandig is. Vaak wordt daarbij gefocust op de gezondheidsrisico’s. Het traditionele beeld van een gamer is dat van een jongere met overgewicht, urenlang doorbrengend op een stoel, starend naar het beeldscherm van de computer. Obesitas, oogaandoeningen en een zwakke conditie zijn zaken die dan al snel een rol gaan spelen. Maar is dat
beeld eigenlijk wel terecht? En zijn er ook positieve effecten van gamen? Jazeker, die zijn
er. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat jongeren die gamen gemiddeld wat slimmer zijn
dan jongeren die dat niet doen!
Drie Nederlandse onderzoekers hebben
vorig jaar uitgezocht welke effecten het
spelen van games heeft op de zogenoemde
fluïde intelligentie. Je zou dat ook kunnen
omschrijven als het vermogen om nieuwe
problemen op te lossen door bepaalde
patronen te herkennen, verbanden te leggen
en logisch te redeneren. Die fluïde intelligentie heb je in het dagelijks leven voortdurend
nodig en die kun je door middel van computergames trainen. Het mooie is dat je allerlei vaardigheden op die manier eindeloos
kunt blijven oefenen en de wetenschappers
constateerden dat je er dan ook steeds beter
in wordt. Voor het uitvoeren van het onderzoek hebben de onderzoekers bijna duizend
kinderen tussen 3 en 7 jaar gevolgd gedurende een periode van vier jaar. Duidelijk
werd dat het niet zo is dat intelligente kinderen vaker gamen, maar dat kinderen die
vaker gamen wel intelligenter worden.

Andere voordelen
De stijgende intelligentie is niet het enige
voordeel van het gamen. Ook de concentratie en aandacht kunnen verbeteren door het
spelen van games. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat dit effect met name zichtbaar wordt bij action games, zoals schietspellen. Bij het oplossen van puzzels speelt
het veel minder een rol. Het lijkt er wel op
dat het vasthouden van de aandacht niet
alleen tijdens het spelen van games verbetert, maar dat die trend zich doorzet bij allerlei dagelijkse handelingen. Verder wordt het
spelen van action games gelinkt aan het
verbeteren van de ruimtelijke vaardigheden. De hand-oogcoördinatie gaat er door
het spelen van games op vooruit en eigenlijk
geldt dit ook voor allerlei andere motorische
vaardigheden.
Zelfvertrouwen
Kinderen en jongeren die weinig zelfver-

Knolselderij en linzen met hazelnoten,
rode kool en munt
•
•
•
•
•

3 el hazelnootolie
3 el (appel) azijn
zeezout en versgemalen zwarte
peper, naar smaak
1/4 rode kool, heel fijngesneden
4 el verse munt, fijngehakt
2 kroppen romeinse sla, (gem.
slaatjes)** buitenste bladeren
verwijderd en de harten in vieren gedeeld.

Bereidingswijze:
Rooster de hazelnoten zo’n 10-15 minuten in de oven of in een droge koekenpan op een
middelgroot vuur tot ze beginnen te geuren en helemaal goudbruin zijn. Blijf roeren en
opletten, want meer dan 2 minuten hebben ze niet nodig. Zet weg om af te koelen.
Meng de linzen, het water, de laurierblaadjes en de tijm in een pan. Breng aan de kook
en laat 15-20 minuten sudderen, of tot de linzen zacht zijn. Giet af door een zeef. Meng
de nog warme linzen (als ze zijn afgekoeld zullen ze niet alle smaken opzuigen) met de
olijfolie, twee eetlepels van de hazelnoot- olie, de azijn, zwarte peper en genoeg zout.
Doe intussen de knolselderij in een andere pan en kook die 8-10 minuten in juist genoeg
zout water om onder te staan. Giet af. Voeg de knolselderie toe aan de linzen en roer
goed. Proef en pas peper en zout aan.
De rode kool snijd je in fijne reepjes.
Verwarm wat ghee of kokosolie in een
wijde pan en roerbak de rode kool zacht,
voeg wat gemalen kaneel toe.
Pak een mooie wijde serveerschaal doe de
rode kool erin,de linzen met kn0lselderij in
het midden, de kleine slaatjes leg je erop.
Strooi er de munt en hazelnoten over en de
resterende hazelnootolie.
** De Gem slaatjes kun je rauw erbij op de
schaal leggen,maar omdat het nu Vata tijd is
ben ik niet meer zo van het rauwe en bak ik ze
kort op de platte doorgesneden kant op een
grillpan of in de koekenpan.

Gevaren
Moeten we onze kinderen dan juist volop
laten gamen? Nee, dat is niet verstan-

dig. Het kan leiden tot een inactieve leefstijl met ernstige gezondheidsrisico’s tot
gevolg. In het ergste geval kan het zelfs tot
een verslaving leiden waar ze maar moeilijk
vanaf kunnen komen. Verstandig is dus om
paal en perk te stellen aan de hoeveelheid
tijd die kinderen en jongeren aan het gamen
besteden. Stel duidelijke regels op en leg uit
waarom die regels er zijn. Overigens zijn er
ook games waarin bewegingsactiviteiten
verwerkt zijn. Die passen vaak heel goed in
een gezonde leefstijl.

Alka Winactie

RECEPT

Ingrediënten (voor 4 porties):
• 60 gr hazelnoten, grof gehakt
200 gram linzen, altijd eerst geweekt. b.v. Beluga linzen
• 750 ml water
• 2 laurierblaadjes
• 4 tijmtakjes
• 1 kleine knolselderij (650 g), geschild en in 1 cm dikke repen gesneden
• 4 el extra vierge olijfolie

trouwen hebben, kunnen gebaat zijn bij het
spelen van games. Ze worden ergens goed in
en daarvoor krijgen ze steeds een beloning.
Dit stimuleert ze om door te gaan en meer
vertrouwen te krijgen. Het doorzettingsvermogen dat kinderen hierdoor krijgen, kan ze
op school goed van pas komen en maakt ze
mentaal sterker.

De herfst doet langzaam zijn intrede.
Het is een tijd waarin de bladeren van
kleur veranderen, het weer kouder en
guur wordt en daarmee verkoudheden
en griep wederom op de loer liggen.
Het is verstandig om nu alvast aan je
weerstand te gaan werken, om energiek en vitaal door de herfstmaanden
te komen.

Alka® Crème
ontzuurt de huid en ondersteunt zo
de natuurlijke afweerfunctie. Daarbij
beschermt een mix van hoogwaardige
oliën je handen tegen uitdroging en
maakt de huid weer soepel en zacht.
Laat je huid ademen, ook bij koud en
guur weer!

Maar vergeet niet ook je huid daarin
mee te nemen. Ook zij heeft juist nu
extra zorg nodig. Alka® Thee en Alka®
Crème zijn jouw partners in crime de
komende maanden. Maak nu kans op
een gratis combipakket!
Stimuleer je lichaam om zure
afvalstoffen af te voeren
En hoe makkelijk kan dat al door het
drinken van een verwarmende en
ontzurende kop Alka® Thee! Een zakje
Alka® Thee is gevuld met 52 krachtige
kruiden, allemaal zorgvuldig gekozen
met een heel belangrijk doel: zure
afvalstoffen op de meest effectieve
manier afvoeren.
Dit moet je altijd doen na het
handen wassen…
Je handen vaker, grondiger en langer
wassen blijft erg belangrijk. Het intensieve handen wassen leidt er echter
wel toe dat de huid vaak uitdroogt
en verzuurt. En juist een te zure huid
maakt je handen weer kwetsbaar.

Doe mee met de mail & win actie
En maak kans op één van de drie Alka pakketten. Ga naar
https://www.lijfengezondheid.nl/mail-en-win en vul hier je gegevens in.

VORTHO

Helpt bij onverklaarbare maag- en
darmklachten én overgewicht
Wist je dat in de darmwand een immuunsysteem dagelijks aan het werk is om indringers
zoals virussen buiten te houden? En wist je
dat als er maag- en/of darmklachten zijn dit
op termijn tot een verzwakt immuunsysteem
kan leiden? Bij maagzuurklachten wordt
vaak een maagzuurremmer gebruikt terwijl
in 90% van de gevallen er juist te weinig
maagzuur wordt aangemaakt! En maag-

zuur is ESSENTIEEL voor een goede vertering. Te weinig maagzuur en het gebruik van
maagzuurremmers zijn de aanzet voor een
slechte vertering en gedoe in de darmen. Niet
goed voor-verteerd eten zorgt voor gisting
en rotting in de darmen met een opgeblazen gevoel en winderigheid tot gevolg. Daarnaast liggen mineraal- en B12-tekorten
op de loer. En maagzuur doodt normaliter

indringers. Dus met minder maagzuur in de
maag wordt de kans groter dat de indringers
verder komen dan de maag. Ook prikkelbaar
darmsyndroom komt vaak voor, een aandoening waar veel mensen mee moeten leven.
Maar dat hoeft niet! In mijn praktijk heb ik al
vele mensen van hun buikklachten af geholpen met behulp van gerichte voedings- en
suppletieadviezen op basis van laboratoriumonderzoek (ontlastings- en/of bloedtesten). Meten is weten.

parasieten, ziekmakende bacteriën, schimmels én virussen.
In het eerste uitgebreide consult kijk ik naar
het voedingspatroon, waar er disbalans is en
mogelijke vitamine- en mineraaltekorten.
Bijvoorbeeld vitamine D, juist nu zo belangrijk! Heb jij genoeg van je buikproblemen
en/of overgewicht en wil jij werken aan een
betere gezondheid? Er is geen betere tijd dan
nu om te starten. Bel mij (06-55117628) of
mail mij (mail@vortho.nl).

Is het in je maag en darmen een rommeltje? Dan is de kans groot dat je op termijn een
minder goed werkend immuunsysteem krijgt.
En dat maakt dat je vatbaarder wordt voor

Marjon Middelkoop-Huiskens
Orthomoleculair epigenetisch therapeut
Vortho
Hornweg 7 | 1432 GD Aalsmeer

men. Een opvallend verschil met de eerste
golf lijkt te zijn dat nu ook veel meer jonge
mensen in het ziekenhuis belanden. Hun
gemiddelde verblijfsduur daar is korter dan
gold voor de patiënten tijdens de eerste golf.
Binnen de regio Kennemerland wordt de situatie aangeduid als ernstig, terwijl in Amsterdam en Zaanstreek-Waterland het predicaat
zeer ernstig geldt. Het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) meldde eind vorige week
dat het sterftecijfer in Nederland niet was
gestegen ten opzichte van de week ervoor.
Hoewel nog wel dagelijks een nieuw besmettingsrecord wordt gemeld, lijken er voorzichtige tekenen te zijn dat de piek enigszins
begint af te vlakken.

tot een nieuw probleem, want de hoeveelheid zwerfvuil neemt verontrustend toe. Nu
al zie je op veel plaatsen gebruikte mondkapjes op straat liggen, omdat men kennelijk niet
het fatsoen heeft om die in een afvalbak te
gooien. Gevreesd wordt dat dit probleem in
de komende maanden nog groter zal worden.
Inmiddels is ook de veelbesproken coronaapp een feit. Het downloaden van deze app
wordt middels een grootscheepse campagne
gestimuleerd. Wie de app installeert, krijgt
een melding wanneer iemand, die besmet
blijkt te zijn met het coronavirus, langer
dan een kwartier in de directe omgeving is
geweest. Op de website www.coronamelder.
nl is uitgebreide informatie over deze app te
vinden. Begin deze maand werd ook duidelijk hoe Nederland nu denkt over de situatie.
Het RIVM en de GGD peilen regelmatig hoe
groot het draagvlak voor de genomen maatregelen is en hoe mensen zelf omgaan met
de omstandigheden. De helft van alle Nederlanders maakt zich zorgen over het virus en
dertig procent voelt zich hulpeloos of bang
en ervaart stress. Deze cijfers zijn nagenoeg
gelijk aan die van april dit jaar. Het vertrouwen in de aanpak van de overheid is nog altijd
hoog, maar blijkt wel licht te zijn gedaald.

MEDISCH

Coronavirus blijft Nederland in zijn greep houden

Medische zorg onder druk
Horecabedrijven zijn weer gesloten, bijeenkomsten met meer dan dertig mensen zijn verboden en binnenkort moeten we in winkels en andere publiekelijk toegankelijke gebouwen allemaal een mondkapje dragen. Kortom, Nederland is andermaal volledig in de ban van het
coronavirus. De maatregelen zijn gericht op het onder controle houden van het virus, het
beschermen van de kwetsbaren in de samenleving en het voorkomen van overbelasting van
de zorg. ,,We zijn in een ernstige situatie terechtgekomen”, zegt de Haarlemse burgemeester Jos Wienen. Hij is waarnemend voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland en licht toe:
,,Het aantal besmettingen blijft razendsnel stijgen en dat betekent dat onze gezondheidszorg
opnieuw onder grote druk staat. De nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk om weer grip op
het coronavirus te krijgen.”
Over het nut van de maatregelen die de
overheid eerder dit jaar nam, lopen de
meningen uiteen. Er zijn groeperingen die
zich verzetten tegen de beperkingen. Ze
menen dat het coronavirus niets meer is dan
een stevige griep, met een soortgelijk sterftecijfer. Deze mensen zien daarbij over het
hoofd dat door de plotselinge opkomst van
het virus en de heftigheid ervan, veel mensen
tegelijk in het ziekenhuis belanden. Zoals
Wienen al aangeeft, staat daardoor de zorg
ernstig onder druk. ,,Het water staat ons
tot de lippen’’, bevestigde Frank Bloemers
begin deze maand al. Hij is traumachirurg bij
het Amsterdam UMC en voorzitter van het
Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
Noord-Holland en Flevoland. Twee weken
geleden besloten hij en zijn collega’s om de
reguliere zorg in deze twee provincies met
twintig procent af te schalen. Tientallen coronapatiënten werden inmiddels vanuit deze
regio overgebracht naar ziekenhuizen elders
in het land om de ziekenhuizen hier enigszins
te ontlasten. In dezelfde week maakte het
Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk bekend
dat een tijdelijke opnamestop van kracht was
op de afdeling intensive care (IC). Reden hiervoor was dat vijftien medewerkers van het

ziekenhuis besmet bleken te zijn met het
coronavirus en om die reden thuis zaten. De
druk op de nog wel aanwezige medewerkers
zou te groot zijn geworden, als het ziekenhuis
geen opnamestop zou hebben afgekondigd.
Stijgend aantal besmettingen
In de Alkmaarse vestiging van de Noordwest Ziekenhuisgroep lagen vorige week
de vijf beschikbare IC-bedden voor coronapatiënten vol. Van een crisissituatie was
nog geen sprake en ook de reguliere acute
zorg was op dat moment nog niet in het
geding. Volgens voorvoerder Rinske de Wit
gaat dat echter niet lang meer duren, als
het aantal IC-bedden voor coronapatiënten
moet worden opgeschaald. In het ziekenhuis
kon twintig procent van de geplande reguliere operaties al niet doorgaan vanwege het
gestegen aantal coronapatiënten. En zo lijkt
het inmiddels overal te gaan. De reguliere
zorg komt steeds verder in de knel, naarmate
het aantal coronapatiënten stijgt. ,,Dit wens
je echt niemand toe’’, vertelt een 66-jarige
Beverwijker die plotsklaps in het ziekenhuis
belandde nadat hij het virus had opgelopen.
Hij heeft inmiddels aan den lijve ondervonden hoe hem letterlijk de adem werd ontno-

Mondkapjes en corona-app
Door de regering is het dringende advies
afgegeven om in alle publieke gebouwen,
zoals winkels, een mondkapje te dragen.
Verplichten kunnen ze het nog niet, aangezien daar wat juridische haken en ogen aan
zitten. Het ligt in de verwachting dat dit
traject binnen enkele weken doorlopen zal
zijn, dus in november zal die verplichting er
waarschijnlijk alsnog komen. Het massaal
gebruiken van mondkapjes leidt inmiddels
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Boeken nodigen uit tot
creativiteit bij OBS De Eendracht
Mijdrecht - Op de Eendracht is
lezen een belangrijk onderdeel in
het lesrooster. Veel actuele boeken in de klas, in de schoolbibliotheek én natuurlijk het Zwerfboekstation, waarmee de school
al enige jaren actief is.

boek voorgelezen en tijdens de
creatieve uurtjes werken de kinderen aan ridderschilden, vazen
uit de Griekse oudheid en monsterlijke boekenleggers.

De oudsten van de school lezen
voor in de groepen 1 t/m 4 en
Voor het lezen wordt door de er is een voorleeswedstrijd in de
leerkrachten zoveel mogelijk ex- hoogste groepen.
tra tijd ingeroosterd! Tijdens de Vlak voor de start van de herfstKinderboekenweek ‘En toen’ vakantie zal de schoolkampioen
staan vooral spannende verhalen voorlezen gekozen worden.
over ridders, oorlogen en de oudheid centraal.
De traditionele boekenmarkt
moet vanwege corona op een anDe leerlingen stappen met el- dere manier worden ingevuld. De
kaar in een soort tijdmachine en leerlingen van OBS De Eendracht
op een creatieve manier staan de hebben er met elkaar een feest
leerlingen stil bij het verleden. van gemaakt. Dát kan ook de
In elke klas wordt een spannend boeken in!

