De Ronde Venen gaat door
Door de maatregelen rondom het coronavirus
wordt veel afgelast en gesloten. Van ons
wordt eigenlijk een andere manier van leven
gevraagd. Een 1,5-meter-samenleving. Met
elkaar moeten we daar het beste van zien
te maken. Maar De Ronde Venen gaat door!
Het is fantastisch om te zien hoe deze tijd
het creatieve in iedereen naar boven haalt.
Daarom delen wij, als gemeente, graag al het
moois dat onze partnerorganisaties in deze
tijd aanbieden. Voor de thuisblijvers.

Boeken lezen met de ThuisBieb

Opvoedtips met videodienst Zoom

Voor een goed verhaal hoeft u de deur niet uit. In
de ThuisBieb zijn nu 100 e-books voor iedereen
beschikbaar, ook als u geen lid bent. Met de app willen
de bibliotheken iedereen die thuiszit een hart onder
de riem steken én een mooie leeservaring bieden. De
ThuisBieb is beschikbaar in de Google Play Store of de
iTunes App Store.

Thuiswerken met kinderen om u heen en als
stand-in leraar huiswerk begeleiden. Dat vraagt veel
van de ouders. Daarom organiseert Ouders Lokaal
activiteiten met de videodienst Zoom. Zo kunt u
andere ouders veilig blijven ontmoeten, ervaringen
delen en elkaar inspireren. U kunt uw verhaal kwijt
over hoe u de kinderen zo goed mogelijk opvoedt.
Over wat u wel en niet bespreekt. En hoe u de
kinderen helpt bij hun angsten en vragen.

Meer weten?
Kijk op www.bibliotheekavv.nl

Meer weten?
Kijk op derondevenen.ouderslokaal.nl

Platform koppelt hulpvraag en -aanbod

Lokaal nieuws op de radio

Telefonisch advies van relatiecoach

Een boodschap doen, een brief schrijven of de hond
uitlaten voor de buren? Bij Coronahulp De Ronde
Venen vindt u een overzicht van alle hulpacties in uw
buurt. Met dit platform komt vraag en aanbod bij
elkaar. U kunt een oproep plaatsen als u hulp nodig
heeft óf u kunt hulp aanbieden en iets voor een ander
betekenen.

Op RTV Ronde Venen is elke week een speciale
uitzending te horen over het coronavirus. Dit heet
You’ll Never Walk Alone. U hoort dan het laatste
nieuws uit onze gemeente. Elke dinsdag én vrijdag om
10.00 uur live te beluisteren.

Zorgt het thuiswerken met kinderen voor spanning
in uw relatie? Maakt u zich zorgen over gezondheid
en inkomen en geeft dat stress? Denkt u eraan om
uit elkaar te gaan? Of wilt u zich juist inzetten om die
mooie en liefdevolle verbinding in stand te houden?
Stel uw vraag via de telefonische relatielijn. Elke
maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00
uur. Bel met 088 900 4000.

Meer weten?
Kijk op www.coronahulp-derondevenen.nl

Meer weten?
Zender 105.6FM of rtvrondevenen.nl/radio/live

Meer weten?
Kijk op www.kwadraad.nl

Een volle koelkast voor iedereen

Beleef de lente in en om huis

Telefonisch advies bij burenruzie

Bent u uw baan kwijt, is uw contract niet verlengd
of heeft u als zzp’er geen inkomsten meer? Zit
u financieel zo krap dat het moeilijk is om voor
een gezonde maaltijd te zorgen? De Voedselbank helpt
u met een gratis af te halen pakket als aanvulling op
het dagelijkse eten. Maar er is meer. Naast eten en
drinken biedt zij een luisterend oor en verdere hulp
waar dat kan.

De Woudreus deelt tips voor in uw eigen tuin, op uw
balkon of binnenshuis. Maak van een leeg melkpak
een compostfabriek. Doe een speurtocht en ontdek
welke planten en dieren in uw tuin voorkomen. Of
maak een eigen broeikas op het raam en ontdek hoe
de bonen groeien. Beleef de lente en maak de natuur
van dichtbij mee.

We zijn aan huis gebonden. Dat kan voor irritaties
zorgen. Niet alleen binnenshuis, maar ook buitenshuis
met uw buren. Burenoverlast kan nu extra vervelend
zijn. Buurtbemiddeling kan dan een oplossing zijn. Stel
uw vraag via het telefonisch spreekuur. Elke werkdag
van 11.00 tot 12.00 uur. Bel met 088 900 4000.

Meer weten?
Kijk op www.voedselbankderondevenen.nl

Meer weten?
Kijk op www.odru.nl/de-woudreus/

Meer weten?
Kijk op www.problemenmetjeburen.nl

Kunt u één uur per week huiswerkbegeleiding geven?
Jongerenwerk De Ronde Venen is op zoek naar
vrijwilligers die scholieren helpen met de lesstof. Juist
in deze ongewone tijden is het belangrijk dat jongeren
hun schoolopleiding goed kunnen blijven volgen.
“Eén uur huiswerkbegeleiding per week vinden wij al
fantastisch”, zegt jongerenwerker Christiaan Zijl.
Het Jongerenwerk verzorgt sinds juli 2018
huiswerkbegeleiding onder de naam ‘De Inhaalslag’,
bestemd voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Nog voor het coronavirus werd aan 30 leerlingen per
week of om de week huiswerkbegeleiding gegeven
door vrijwilligers en stagiaires van het Jongerenwerk.
Dit vond plaats in de bibliotheek in Mijdrecht en op de
locatie van het Jongerenwerk (De Trekvogel).
Vanwege het coronavirus is het Jongerenwerk nu
bezig de huiswerkbegeleiding online vorm te geven.
Het heeft daarvoor behoefte aan extra vrijwilligers.
Bovendien zijn er plannen om de doelgroep uit te
breiden naar middelbare scholieren.

‘Fantastisch’

Jongerenwerker Christiaan Zijl: “Het hoeft niet
veel tijd te kosten. Als iemand één uur per week
huiswerkbegeleiding kan geven met videobellen, vinden
wij dat al fantastisch. Waarin en op welk niveau iemand
huiswerkbegeleiding geeft, bepalen we samen met de
vrijwilliger. We beginnen altijd met een startgesprek.
Daarna maken we een match met een scholier.”
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Christiaan Zijl via c.zijl@stdb.nl of 06 57 29 01 49.

