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Swaan

’Vanaf mijn eerste schooldag bij
juf Conny ben ik bevriend

met Noumi. We speelden vaak met
elkaar en na vakanties vlogen we
elkaar in de armen. Mijn tweeling-
zus Luna zat bij juf Fennie. Op het
kiesbord koos ik vaak om naar de
andere kleuterklas te gaan, want ik
wilde bij Luna zijn. Luna kwam
nooit naar mijn klas; dat vond ze
eng. We zitten vanaf groep 3 bij
elkaar. Dat is leuk en ook handig
met huiswerk. Gelukkig worden
we bijna altijd samen voor verjaar-
dagsfeestjes uitgenodigd, want we
vinden het zielig als de ander niet
mag komen.

In groep 5 deden we met juf
Sandra de musical Ronja de rovers-
dochter bij boer Johan. Ik was
Lovis, de moeder van Ronja, die
gespeeld werd door Luna. Ik moest
een slaapliedje zingen voor Ronja,
dat was leuk. In groep 6 werden
Luna, Ruben en ik als mediator
gekozen. We kregen speciale me-
diator-lessen; dan mochten we
lekker tijdens rekenen weg.

De gezellige activiteiten op CSV
ga ik missen: kamp, schoolreisjes,
de circusvoorstelling, de talenten-

shows met Doe Maar en het lan-
denproject. Ook de sportdagen
vond ik supergezellig. Bij de prijs-
uitreiking zongen we keihard: CSV
olé olé, CSV neemt de beker mee!
Meestal werden we eerste, dat
maakte het nog leuker!

Het belangrijkste dat ik geleerd
heb op school is lezen. Het lijkt me
verschrikkelijk als je dat niet kan.
In groep 6 won ik de CSV-voorlees-
wedstrijd.

Ik ben bevriend met alle meisjes,
vooral met Jasmijn en Noumi. We
hebben vaak de slappe lach. Ik ben
een paar keer gevraagd voor verke-
ring, maar ik heb nooit ja gezegd.
De meeste jongens zijn opschep-
pers.

Ik heb zin in de middelbare
school: gezellig met vriendinnen
fietsen en kletsen in de pauzes. Wel
jammer dat je dan nooit meer
tikkertje doet. Ik vind het niet eng
om de jongste te worden; er zijn
heus wel oudere kinderen die je
helpen. Vroeger wilde ik kleuterjuf
worden, maar ik heb geen zin om
billen af te vegen of kots op te
ruimen. Misschien word ik wel
journalist.’

,,Misschien word ik wel journalist.’’

!!Swaan 12 jaar:
’Het lijkt me
verschrikkelijk
als je niet kunt

lezen’

’Ik ben natuurlijk wel veranderd
sinds mijn twaalfde, maar ik

ben vooral heel erg mezelf geble-
ven. In de puberteit stond ik altijd
achter mijn beslissingen bijvoor-
beeld om niet te gaan roken. Onze-
ker voelde ik me eigenlijk niet. Ik
vind mezelf inmiddels best volwas-
sen; het gaat goed met mijn studie
en ik woon op mezelf in Utrecht.
Ik kan me wel redden ja. Nadat ik
mijn vwo-diploma had gehaald op
Broklede in Breukelen, nam ik een
tussenjaar. Helaas kreeg ik toen
ook Pfeiffer, dat was wel een diep-
tepuntje. Iedereen begon aan een
nieuw leven met studeren, uitgaan
en nieuwe vrienden maken. En ik
was alleen maar moe en zat thuis
te puzzelen, een beetje zoals tij-
dens de coronacrisis. Gelukkig
lukte het in de winter wel om vier
maanden te reizen in Azië met
twee vriendinnen, dat was echt
geweldig. Er zijn veel leuke dingen
in mijn leven: mijn familie en
vrienden, mijn studie, mijn katten
en mijn baantje in de horeca. Ho-
pelijk kan ik deze zomer ook weer
werken op festivals. Sinds ruim
anderhalf jaar heb ik een vriend;

mijn eerste serieuze relatie. Ik voel
me honderd procent op mijn ge-
mak bij hem en dat is precies wat
ik ook verwachtte van een relatie.

Ik zie nog steeds mensen van de
basis- en de middelbare school.
Met sommigen denk ik dat het
vriendschappen voor het leven
zijn. We hebben veel fijne jeugd-
herinneringen samen.

Mijn studententijd was het eer-
ste jaar lekker relaxed. Ik ging elke
week wel uit, maar lag ook regel-
matig op de bank televisie te kij-
ken. Door corona kan ik niet meer
naar feestjes, maar heb ik wel nieu-
we hobby’s zoals gitaarspelen en
kombucha maken.

Ik studeer Interdisciplinaire
Sociale Wetenschappen aan de
Universiteit Utrecht en dat is veel
leuker dan de middelbare school;
ik vind alle vakken interessant.
Over tien jaar hoop ik dat ik mijn
studie en master heb afgerond en
dat ik nog een keer een mooie reis
heb gemaakt. Het liefst wil ik een
tijdje alleen reizen. Ooit wil ik wel
kinderen, maar ik zie dat niet als
het belangrijkste doel in mijn
leven.’

’Sommigen zijn vrienden voor het leven’

!!Swaan 20 jaar:
’Door corona
heb ik nieuwe
hobby’s, zoals
gitaarspelen en
kombucha
maken’
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Hilversum " Dat blijkt uit de jaar-
rekening van de Veiligheidsregio. Er
is voor 927.471 euro aan zwarte cij-
fers geschreven. Dat komt opvallend
genoeg door corona. Terwijl er toch
ook extra kosten zijn vanwege de
pandemie.

Er werd vooral minder uitgege-
ven op het gebied van personele kos-
ten. Zo werden er in 2020 minder
mensen ingehuurd en ook de vrij-
willigersvergoeding pakte minder
hoog uit. Ook konden oefeningen

niet doorgaan. Daardoor werd er bij-
voorbeeld minder uitgegeven aan
een realistische oefening in Weeze,
die wel gepland was.

Vanwege corona en het daardoor
niet kunnen reizen naar Duitsland,
viel deze trip in het water. Verder
werd er ook minder in multidisci-
plinair verband geoefend. Wel zijn
er digitale lessen geweest en werd er
in kleinere groepjes geoefend om
het personeel wel op ’vakniveau’ te
houden.

Natuurlijk zorgde de corona-uit-
braak en de daarbij behorende maat-

regelen ook voor extra kosten. De
Veiligheidsregio heeft iets meer dan
een kwart miljoen euro uitgegeven

aan onder meer mondmaskers, des-
infecterende gel, extra communica-
tieboodschappen en het opzetten

van een Covid19-organisatie.
Maar uiteindelijk is het dus zo dat

de kosten en baten vanwege corona
’positief’ uitvallen voor de Veilig-
heidsregio.

Naar rato
Hoeveel de gemeenten terugkrijgen
is naar rato van hun inleg. In totaal
wordt er 279.120 verdeeld onder alle
gemeenten. Zo wordt de gemeente-
kas in Hilversum gespekt met zo’n
107.000 euro en krijgt Huizen onge-
veer 41.000 euro op de rekening ge-
stort.

Het overige geld - zo’n 650.000
euro - gaat in de algemene reserve.
Dat wil de Veiligheidsregio gebrui-
ken voor financiële tegenvallers de
komende jaren.

In de diverse gemeenteraden
wordt de komende tijd gepraat over
de jaarrekening en de teruggave.

ECONOMIE Gemeenten krijgen deel bijdrage terug

Veiligheidsregio houdt
bijna miljoen euro over
De gemeenten die onderdeel zijn van de Veiligheids-
regio Gooi en Vechtstreek krijgen een deel van hun
bijdrage terug. De Veiligheidsregio heeft namelijk -
ondanks corona - een miljoen overgehouden van
het budget voor 2020.
Leander Mascini

Gek genoeg drukte corona sommige kosten in de Veiligheidsregio. FOTO AFP


