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15%voordeelop het Aupingassortiment*

2e Kerstdag

open van

12 tot 17 uur

SLAAPKENNER FIDDER
Jaap Bijzerweg 9 Woerden
Tel: 0348 - 41 28 61
www.slaapkennerfidder.nl

BEZOEK OOK ONZE

WEBSHOP
FIDDER.nl

OPENINGSTIJDEN
Di. t/m do. van 9.30 tot 18.00 uur
Vr. van 9.30 tot 21.00 uur.
Zat. van 9.30 tot 17.00 uur

ADVIES OP MAAT | VAKKUNDIGE MONTAGE | SLAAPGARANTIE | GRATIS PARKEREN

‹ www.vechtstroom.nl Vechtstroom · woensdag 17 december 2014 · 16

Leerlingen basisscholen debatteren 
beter dan gemeenteraadsleden 
Donderdag was 
er een bijzondere 
raadsvergadering in de 
raadszaal in Loenen. 
Op de stoelen zaten 
kinderen uit groep 8 van 
vier scholen uit Stichtse 
Vecht. De vergadering 
ging over zelfbedachte 
plannen voor kinderen. 
Eén van de plannen 
wordt daadwerkelijk 
uitgevoerd!
Esther Smid

LOENEN AAN DE VECHT – Bur-
gemeester Liesbeth Spies 
opent de vergadering van 
de kinderraad. Ze vindt het 
fijn dat ze dit nog net kan 
doen voordat ze vertrekt als 
burgemeester van Stichtse 
Vecht. Ze legt uit dat de kin-
deren met respect moeten 
debatteren: “Jullie moeten 
nette woorden gebruiken en 
je mag pas praten als je het 
woord hebt gekregen van de 
voorzitter.”
De kinderen van de vier ver-
schillende scholen (Francis-
cus uit Maarssenbroek; Po-
dium uit Loenen; Ridderhof 
uit Vreeland en De Flam-
bouw uit Nigtevecht) zijn 
al sinds 13.00 uur aanwezig 
op het voormalige gemeen-

tehuis. Ze hebben over hun 
plannen gepraat en de kin-
dergemeenteraad goed voor-
bereid. Tobias Duijzer (11) 
van CSV Ridderhof uit Vree-
land is erg enthousiast: “We 
hebben hier gezellig met z’n 
allen pasta gegeten!”
De kindergemeenteraad 
begint met de presentatie 

van de plannen. De leerlin-
gen van de verschillende 
scholen vertellen over een 
vieze-blote-voetenpad, een 
speeltuintje, een doolhof en 
waardebonnen voor school-
spullen. Ook lichten ze hun 
begroting toe.

Debatteren
Tijdens het debat worden 
kritische vragen gesteld: 
“Wat als de modder van het 
vieze-blote-voetenpad hard 
wordt?” Dan gooi je er water 
overheen!” “Is 1.000 euro 
niet wat veel voor een ope-
ning?” “Ja maar anders had-
den we geld over.” De kinde-
ren krijgen een compliment 
van de burgemeester voor 
de heldere, korte vragen en 
de duidelijke antwoorden. 
“Ging het in de echte raad 

ook maar zo”, verzucht Kai 
de Haan, gastdocent van 
ProDemos en raadslid in 
Diemen.
Na een peiling en waarschu-
wing dat geen enkel plan 
doorgaat wanneer iedereen 
op zijn eigen plan stemt, be-
gint de stemming. “Dames 
en heren dit schiet niet op”, 
zegt Burgemeester Liesbeth 
Spies na telling van de stem-
briefjes. “Jullie hebben toch 
allemaal op je eigen plan 
gestemd. Zo moeilijk is po-

litiek dus.” De vergadering 
wordt geschorst om te over-
leggen en onderhandelen. 
Na de derde stemronde wint 
Podium uit Loenen aan de 
Vecht met hun plan voor 

een speeltuintje voor gehan-
dicapte kinderen. Tobias 
Duijzer neemt het verlies 
sportief op: “Het gaat vooral 
om de ervaring dat ik hier-
aan mee mocht doen.”

Leerlingen van  de Franciscus uit Maarssenbroek, Podium uit Loenen, Ridderhof uit Vreeland 
en De Flambouw uit Nigtevecht debatteren in de raadszaal over Beter buitenspelen. Esther Smid

NIET OP JE EIGEN 
PLAN STEMMEN

Stichting ProDemos organiseert per provincie een kin-
dergemeenteraad. Voor Utrecht is dit in Stichtse Vecht. 
De leerlingen bereiden op school een uitvoerbaar plan 
voor, voor kinderen die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Het thema is ‘beter buitenspelen’. Het winnende 
plan wordt uitgevoerd met een budget van 2.000 euro, 
ter beschikking gesteld door Madurodam.

Vaders en 
dochters 
verzorgen lezing 
bij Natuurgroep
KOCKENGEN -  Natuurgroep 
Kockengen houdt vrijdag 
19 december een winter-
avondlezing in ’t Kockenest, 
Kon. Julianaweg 1. Aanvang 
20.00 uur.
Ter gelegenheid van het 40-
jarig jubileum wordt dit een 
bijzondere lezing met de ti-
tel: Zoals de ouden zongen, 
piepen de jongen. Vader 
Paul Vlaanderen en dochter 
Karen zijn evenals vader Ge-
rard van Zuilen en dochter 
Judith actief in de natuurlijke 
omgeving. Zij vertellen over 
de ‘ groene omgeving’  waar 
zij zich mee bezig houden. 
Paul Vlaanderen vertelt kort 
over zijn bevindingen met 
het ringen van vogels. Zijn 
dochter Karen studeerde in 
Groningen milieukunde. Zij 
zet zich in bij de Werkgroep 
Grauwe Kiekendief. 
Gerard van Zuijlen is me-
deoprichter van de Na-
tuurgroep Kockengen, Zijn 
dochter Judith werkt bij 
het waterschap De Stichtse 
Rijnlanden. Hun lezing 
gaat over de resultaten die 
tot nu toe zijn behaald met 
het beleid en beheer van de 
zwarte stern in het veen-
weidegebied in samenhang 
met waterkwaliteit en ecolo-
gisch beheer van het water-
schap. Na de lezing wordt 
de winnaar bekend gemaakt 
van de jubileumprijsvraag. 
Entree gratis.
Contact: ben.van.der.horst@
natuurgroepkockengen.nl


