De Ronde Venen

Motorrijder
zwaar gewond

130 op de A2 van de baan
vanwege stikstofuitspraak

De Ronde Venen - Het groot onderhoud aan de A2 tussen Holendrecht en de Leidse Rijntunnel van de Rijkswaterstaat (RWS) zit
momenteel in de laatste fase.
Met stiller asfalt op de A2 zag de
minister Cora van Nieuwenhuizen ruimte om de snelheid op de
A2 ook overdag naar 130 km/uur
te verhogen. Wethouder Kiki Hagen van de gemeente De Ronde Venen: “Vandaag kregen wij
het fantastische nieuws dat deze
snelheidsverhoging nu niet doorgaat. De Ronde Venen heeft altijd

gezegd dat de snelheidsverhoging meer nadelen dan voordelen heeft. Volksgezondheid, natuur en klimaat gaan wat ons betreft voor een paar minuten tijdswinst.”
“De uitspraak komt ook op een
zeer gewenst moment. We waren hard op weg met een lobby

Vinkeveen - De zomer is nog lang
niet voorbij in het Spoorhuis, u
bent van harte welkom om u te
laten rondrijden in een rijtuigie
langs het oude spoor / het Bellopad met Open Monumentendag. Zondag 15 september houden zij van 11.00-16.00 Open
Huis i.v.m. Open Monumentendag. Met waterschap Amstel Gooi
en Vecht hebben zij een heerlijk
zomers programma samengesteld, tussen het Spoorhuis en het
industriële monument Gemaal de
Ruiter. En vanwege Monumentendag zijn alle activiteiten nog gratis ook:

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
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Mijdrecht - Er is een nieuwe beroepsopleider in de provincie
Utrecht. De SeT Academie is gevestigd in Mijdrecht en richt zich
op 40 plussers die graag omof bijgeschoold willen worden
voor de zorg. Er bleek een grote behoefte aan een laagdrempelige opleiding waar de nadruk niet ligt op de theorie maar
waar vooral praktijkgericht onderwijs wordt gegeven. Een opleider waar je met gelijkgestemden in korte tijd een eerste opleiding in de zorg, Helpende + kan
volgen en je ook meteen aan de
slag kan. Afgelopen donderdag
werd deze opleiding feestelijk geopend door wethouder Alberta
Schuurs die na een mooie speech
het lintje doorknipte. De SeT Academie komt voort uit de Thuiszorgorganisatie Steun en Toeverlaat in Mijdrecht die sinds 5 jaar
de inwoners van de Ronde Venen en wijde omstreken voorziet
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van warme maar vooral persoonlijke zorg. Zij zagen een behoefte
aan een nieuwe vorm van opleiden waarbij iedereen die gemotiveerd is in staat moet zijn zijn of
haar diploma te halen. Dit diploma is erkend door de overheid en
landelijk geldig.
Waarom Steun en Toeverlaat?
Marie-Jose van Hussen, oprichtster van Steun en Toeverlaat: “
Als ondernemer en vrijwilliger in
de gezondheidszorg merkte ik
dat er binnen de huidige zorgsector weinig ruimte is voor de
persoonlijke wensen en behoeften van mensen die zorg nodig
hebben. Onderliggende praktische of psychische problematiek
komt daardoor soms niet aan het
licht, waardoor de verleende zorg
niet altijd effectief is. Bij ons is
daar juist wel de ruimte voor persoonsgerichte aanpak”.
Vervolg elders in deze krant.

In een rijtuigie langs
uniek erfgoed

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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richting Provinciale Staten en het
Rijk om deze snelheidsverhoging
overdag te voorkomen. Provinciale Staten heeft inmiddels een
motie aangenomen die in lijn ligt
met onze wens. Ik hoop uiteraard
dat de snelheidsverhoging ook
in de toekomst niet doorgaat. Er
speelt meer dan alleen de stikstofproblematiek. Het is wat ons
betreft geen gewenste ontwikkeling. Het past niet bij waar wij
ons voor inzetten”, aldus wethouder Hagen.

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Warmtepompen
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

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

888

Nieuwe SeT Academie in
Mijdrecht geopend

KORT NIEUWS:

Wilnis - Een 37-jarige motorrijder uit Wilnis is donderdagochtend zwaargewond
geraakt bij een ongeval op
de A2 bij Amsterdam. Rond
de klok van acht uur kwam
de man in botsing met een
personenauto, op de verbindingsweg met de A10 op
knooppunt Amstel. De motorrijder kwam hierdoor ten
val en liep ernstig letsel op.
Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.
Hij verkeert buiten levensgevaar. De bestuurder van de
personenauto bleef ongedeerd. Het onderzoeksteam
van politie heeft zijn verklaring opgenomen. De politie is op zoek naar getuigen
of mensen die dashcambeelden hebben.
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Aktiewandeling - Oude Spoordijk
blijft natuurlijk - groot succes!
De Ronde Venen - TeVoet, Vereniging van wandelaars, aktiegroep Geen Asfalt op het Oude
Spoor en Rondeveners kwamen
zondag 1 september jl. samen op
voor behoud van de Oude Spoorbaan als natuurwandelpad. Ze
streden samen tegen de plannen
van de gemeente om een halfverhard fietspad aan te leggen op
het Oude Spoor in de vorm van
een Aktiewandeling.

deling vanaf het Raadhuisplein te
Mijdrecht. Diverse wandelaars
haakten aan op het Spoor zelf. Allerlei belangen werden besproken onder de deelnemers. Wandelaars van TeVoet gaven aan hoe
belangrijk het netwerk onverharde paden is voor recreatie. Ze wisten te vertellen dat er in Nederland maar heel weinig onverharde paden zijn. Rondeveners vinden rust op het pad, of lopen er
onder andere graag met de hond.
Het Oude Spoor moet
Eerder ondertekenden al bijna
natuurlijk blijven
1000 belanghebbenden de petiZondag twaalf uur startte de wan- tie tegen het fietspad op het Ou-

de Spoor en ook de VVD stelde
vragen over het nut van een fietspad over dit traject.
Symbolisch blauw fietspad
uitgemeten op het Oude Spoor
Op het Oude Spoor lag voor deze gelegenheid een symbolisch blauw fietspad van 3 meter
breed. Zo was goed te zien hoe
veel ruimte dit fietspad inneemt.
Er moet nog een wandelpad
naast komen en een haag ertussen. Voor de natuur blijft dan ontzettend weinig ruimte over.
Vervolg elders in deze krant.

inspiratie opdoen met Wim Sonneveld en Leen Jongewaard. Wel
even bij ons reserveren want vol
is vol.
- Wandelen met een gids van
Staatsbosbeheer door de
Demmerikse polder, inclusief de dit jaar geopende wetlands: de natuur is in de oogstmaand op zijn mooist.
- Onze klassieker: varen met
streek-historicus Klaas Pater, een vaartocht van een uur
tussen Spoorhuis en Gemaal
de Ruiter over de Vinkeveense Plassen en de Geuzensloot.
Pas op, de boot komt altijd vol!
Deelname is, dankzij de saIn een Rijtuigie!
menwerking met het WaterLaat u met paard en wagen rijden
schap, gratis, net als de koffie/
over het Bellopad, net als bij ‘Ja
thee. Voorinschrijven zeer aanZuster Nee Zuster’ helemaal naar
bevolen, zie www. hetspoorVinkeveen! Hier kunt u vast wat
huis.nl/evenementen.
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DOKTERSDIENSTEN
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
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

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
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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

le ing
‘Stinzenplanten’
Regio - Op donderdag 12 september komt Gerard van Buiten,
expert op het gebied van stinzenplanten, een lezing houden over
deze planten die in het voorjaar
een vrolijk aanzien aan tuinen
en buitenplaatsen geven. De datum is zo gekozen dat u tips die
op deze avond worden gegeven
kunt gebruiken bij het uitkiezen
en planten van bollen. Er zijn vast
veel tuinliefhebbers die meer
over deze vroege bloeiers willen
weten. De lezing van Gerard van
Buiten is zo interessant dat ook
mensen die zich professioneel
met tuinen of groenvoorziening
bezighouden, aan hun trekken
zullen komen.
In 1915 schrijft Jac. P. Thijsse in
zijn Verkade album “de Vecht”: “In
’t kleine tuintje met het theehuisje (in Loenen) groeit weer veel
Helmbloem of Corydalis. Ook al
een echte plant van kloosters en
kasteelen en oude buitens”. Daarmee typeerde hij een groep voor-

jaarsbloeiers die we tegenwoordig “Stinzenplanten” noemen en
die vaak uitbundig in grote aantallen parkbossen rond Utrecht
en in de Vechtstreek sieren. Wat

Jubileum
Ook nieuw dit seizoen is de Super Jazz Class van Dennis Span-

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

COLOFON

Laatste rit van buurtbuschauffeurs Nieuwe Meerbode
Enno en Pieter
Regio - Vrijdag 30 augustus hebben Enno Steenhuis Geertsema
en Pieter Sipkema hun laatste
dienstrit voor de Buurtbus lijn 526
gereden. Beiden hebben ruim 11

jaar 1x per week de Buurtbus gereden maar hebben nu de ‘buspensioenleeftijd’ van 75 jaar bereikt. Met weemoed hebben zij
afscheid genomen en een grote

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

jer. Dennis heeft zijn 5-jarig jubileum bij Dance Centre Uithoorn
net gevierd en staat bij iedereen
bekend als een gedreven, strenge doch vooral zeer vriendelijke Regio - Op vrijdag 6 en zateren toegankelijke docent. Boven- dag 7 september zijn er weer
al maakt hij prachtige choreo’s een STRETCHWALKER PROEFen speciaal op zijn verzoek start LOOPDAGEN bij Smit schoenen
Dance Centre Uithoorn met de- Mijdrecht.
ze nieuwe groep; ben jij 15 jaar Iedereen die kennis wil maken
of ouder, heb je (veel) danserva- met de award-winnende balans
ring? Vind je het leuk om hard te schoen is van harte welkom om
werken? Dan is deze les helemaal zelf te testen wat een verschil dewat voor jou! De SJC-les is een les ze revolutionaire schoen voor je
van 1,5 uur. De voorkeur gaat uit houding kan beteken. De klanten
naar leerlingen die minimaal 2 x mogen met een paar test schoeper week dansen. De open lessen nen een uur lang buiten gaan
zijn voor deze groep ook de au- wandelen of winkelen en ervaditielessen; Dennis beslist uitein- ren hoe balans je leven kan verdelijk wie er deel kunnen nemen anderen!
De oorsprong van STRETCHWALaan deze lessen.
Voor de allerjongsten, kleuters KER (zool) is gebaseerd op het
vanaf 3,5 t/m 5 jaar starten de les- balansprincipe van de oude trasen weer op 2 oktober. Ook zij ditionele Japanse sandaal Ipponmogen een proeflesje doen natuurlijk! Wil je meer informatie?
Kijk op de website: www.dance- men op reis te gaan: ‘En route’,
centreuithoorn.nl of bel: 06- met liedjes uit ons collectieve geheugen, een intiem concert vol
23180259.
herinneringen. Op reis naar de
tijd dat we in de auto naar Frankrijk reden en luidkeels meezongen met Gérard LeNorman, Julien
Clerc, Les Poppy’s, Michel Fugain,
Frida Boccara en Jacques Brel. En
dat we luisterden naar prachtige
chansons als ‘Les moulins de mon
coeur’ van Michel Legrand en
‘Laat me’ van Ramses Shaffy. Dus
gen vertellers en gepassioneerde ontkurk de wijn, want we gaan ‘en
muzikanten, ook vader van een route’!
jong kind en wonen ze op een
steenworp afstand van elkaar, Verfrissend en virtuoos
in het hart van de Amsterdamse Gerard Alderliefste was bandleiJordaan. Dat moest wel tot iets der op Shaffy’s laatste tournee en
moois leiden en dat heeft het ook maakt geen geheim van zijn liefgedaan.
de voor de muziek van Nederlands grootste chansonnier. De
‘En route’
combinatie van Cor’ s virtuositeit
In de studio bij Cor Bakker thuis op de piano en het geluid van Gewerd het plan geboren om sa- rard’ s gitaar maken het geheel

Opening scau-seizoen 2019-2020:

Gerard Alderliefste en
Cor Bakker
Regio - Het openingsconcert van
het nieuwe culturele seizoen van
de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) zal plaatsvinden op zondag 15 september a.s. om 14.30 uur in De Schutse te Uithoorn (de deuren van de
zaal gaan om 14.00 uur open). Pianist Cor Bakker en zanger/gitarist Gerard Alderliefste hebben elkaar op meer dan één vlak gevonden. Allebei zijn ze, naast bewo-

de meeste soorten prachtige stinzenplanten.
Let op dus niet op de vaste eerste
dinsdag van de maand maar deze keer op donderdag 12 september, 20 uur; NME-centrum Wilnis,
lezing over Stinzenplanten. De lezing begint om 20.00 uur in het
NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis. De zaal is open vanaf 19.45
uur. Er wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd van €2.50. Voor
meer informatie: Jetske van den
Bijtel, 0294-284640.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Super jazz class en open
lesweken bij Dance
Centre Uithoorn!
Regio - Vanaf 9 september gaan
de lessen weer starten bij Dance
Centre Uithoorn. De eerste twee
weken zijn OPEN lessen. Dat betekent dat iedereen die belangstelling heeft, vrijblijvend, de lessen van zijn of haar keuze mag
volgen. Het docententeam van
Dance Centre Uithoorn staat
weer te trappelen, Patty, Dennis
en Babet zijn er al jaren bij maar
ook dit seizoen weer nieuwe gezichten zoals Evelina; een zeer ervaren en gedreven docente. Zij
neemt op maandag de klassieke
balletlessen voor haar rekening
alsmede de lessen modern ballet en popshowdance. Ook Patty
blijft lesgeven en wel op de dinsdag, modern ballet. Babet is de
hiphop specialist en draait al jaren met succes de groeiende hiphopafdeling van Dance Centre
Uithoorn. Ook Babet krijgt er dit
jaar nieuwe lessen bij.

zijn stinzenplanten eigenlijk?
Waar komen ze vandaan en wat is
een goed “stinzenplantenmilieu”?
En kun je er ook nog wat mee in
je tuin?
In deze lezing geeft Gerard van
Buiten, hortulanus van de Botanische Tuinen van de Universiteit
Utrecht een kijkje in een typisch
Nederlands stukje tuingeschiedenis en vertelt honderduit over

Stretchwalker proefloopdag
ba geta, een balanssysteem, dat
de harmonie tussen mens en natuur symboliseert. Deze houten
Japanse sandaal balanceert op
een hak, die in het midden van
de zool is geplaatst waardoor de
drukverdeling onder de voet verdeeld wordt en je gewrichten
met 30% minder belast worden.
Doordat de zool iets verhoogd is
worden de bekken gekanteld en
komen de wervels boven elkaar

delegatie collega’s heeft ze aan
het einde van de rit opgewacht
met bloemen en een doos chocolade. Enno Steenhuis Geertsema heeft naast zelf rijden ook vele jaren als Dienstleider de chauffeurs in geval van vragen en/of
calamiteiten bijgestaan en hij
maakte deel uit van het bestuur.
Pieter Sipkema heeft zich samen
met enkele chauffeurs ook bezig
gehouden met de ontwikkeling
van de buurtbus-website; hij was
erg verheugd dat bij het afscheid
ook de secretaris Maj Vriesendorp
met ‘het rode tasje’ aanwezig was.
De heren worden hartelijk bedankt voor hun inzet als vrijwilliger-chauffeur.
Heeft u belangstelling om chauffeur te worden op onze inmiddels 40 jaar bestaande Buurtbus,
vraag dan om informatie door
een e-mail te sturen aan info@
buurtbus526.nl.
Dames en heren altijd welkom!
te staan, waardoor je nog makkelijker loopt. Het gepatenteerde stretchleer zorgen voor een
perfecte pasvorm en een ware
wellness voor uw voeten. Uitermate geschikt voor mensen met
reumatische klachten, gevoelige
voeten, rugklachten of diabetes
en voor iedereen die lekker wil lopen op hippe pasvormschoenen.
Wij zien u graag op vrijdag 6 of
zaterdag 7 september bij Smit
schoenen Mijdrecht en laat je verrassen door deze award winnende schoenen.

Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@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
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.
132e jaargang
Oplage: 16.400

tot een uiterst verfrissende samenwerking. Een greep uit reacties van bezoekers:
- “…een fantastische avond gehad!”
- “…zeer herkenbare liedjes, ik
hou van chansons.”
- “…De verhalen over Shaffy vond
ik geweldig!”

ren tot en met 16 jaar betalen
slechts €7,50. Op de website van
de SCAU is alle informatie te vinden: ga naar www.scau.nl
Daar kunt u ook online losse kaarten bestellen of liever nog een
abonnement nemen met naar
keuze acht, zes of vier evenementen/concerten. Dat levert een
aanzienlijke besparing op vergeGerard toerde in 2016 een half leken met losse kaarten en bojaar met Cor langs de theaters. De vendien: een abonnement maakt
twee muziekvrienden gaan maar dat je gaat!
al te graag in reprise. Zo staan er
in seizoen 2019-2020 weer tien
gepland.
Kaartverkoop en informatie
Ongeveer een week voor de concertdatum begint de verkoop
van losse kaarten in de boekhandels The Read Shop Express (winkelcentrum Zijdelwaard) en Bruna (winkelcentrum Amstelplein).
Ze kosten €15,- per stuk; jonge-

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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Werkzoekenden pakken hun kansen
De Ronde Venen - Het Werkcentrum opende deze zomer haar
deuren met workshops voor alle inwoners uit De Ronde Venen.
Tientallen gemotiveerde werkzoekenden kregen hulp bij het
opstellen van een perfect cv, netwerken met een LinkedIn-profiel
en werk maken van videosollicitatie. Met als resultaat een groot
enthousiasme om zelf aan de slag
te gaan, zo laten de ervaringsverhalen van deelnemers Hans, Marieke en Henri zien.
Hans uit Vinkeveen trapt af: “Ik
vond het erg prettig om in mijn
eigen gemeente praktische en
bruikbare tips te krijgen. Bijvoorbeeld over het gebruik van een
video waarin je jezelf voorstelt.
Daarmee kun je een potentiële
werkgever op een persoonlijke
manier een beeld van jezelf geven. Zonder dat je daar veel geschreven woorden voor nodig
hebt. Ook erg nuttig waren de
tips over de videopitch, het gebruik van LinkedIn en hoe je dat
allemaal kunt combineren.”
Inspirerend
Marieke uit Wilnis vervolgt: “Het
was heel inspirerend om hier van
en met elkaar te leren in een hele
veilige sfeer. Je voelde je vrij om
lekker aan de slag te gaan met de
informatie. Bijvoorbeeld met een
pitch of een videosollicitatie. Mijn
cv heb ik na de workshop daarover thuis helemaal herschreven,
want dat moest echt anders. Ik wil
hem nog verder uitwerken, zodat
‘ie echt prachtig wordt. En ik ga
een videosollicitatie versturen. Ik

In deze vaste column van gezondheidscentrum GezondWilnis stelt om de week een van
de gebruikers zich voor.
Deze week maken we kennis met diëtiste Susan Kentrop.
wil gewoon weten hoe daarop
gereageerd wordt.”
“Toen ik hier kwam, voelde het als
een warm bad. Je werkt met gelijkgestemden allemaal aan hetzelfde doel: een nieuwe baan krijgen. En met de trainers was het
ook meteen vertrouwd. Ik ga zeker gebruik maken van video bij
mijn sollicitaties. Het is een middel waarmee ik me kan onderscheiden van de andere kandidaten. Eerst wist ik er niets van,
maar hier heb ik handvatten gekregen om er zelf mee aan de slag
te gaan.” Zo constateert Henri uit
Abcoude.
Goed gevoel
Wethouder Alberta Schuurs kijkt
met een goed gevoel terug op de
workshops. “Een leven lang leren
is echt belangrijk. Met de workshops in het Werkcentrum is de
kans gegeven om daar deze zomer tijd aan te besteden. Hierdoor konden de vele werkzoe-

kenden, die hier hoopvol naartoe
zijn gekomen, hun kansen pakken. En dat deden ze vol enthousiasme. Ik hoop natuurlijk dat de
opgedane kennis en sollicitatietips tot echte banen gaan leiden.
Dat is waar we het voor doen!”
Het Werkcentrum, gevestigd aan
de Rondweg 1A in Mijdrecht, ondersteunt inwoners van alle leeftijden en achtergronden bij het
zoeken naar werk. Onder meer
door voor het versterken van
werkervaring en vaardigheden
bij lokale ondernemers te bemiddelen voor een stage, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. Maar ook door het opstellen
van een persoonlijk re-integratieplan en het geven van sollicitatietrainingen. Wilt u als werkzoekende weten wat lokale ondernemers voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met
het Werkcentrum via werkcentrum@derondevenen.nl of 0297
29 16 16.

De Ronde Venen krijgt er nog een zwembad bij

Slaan feestelijke paal Sporthuis
Abcoude een feit

De Ronde Venen – Vorige week
dinsdagmiddag is in de stralende
zon onder toeziend oog van Corien van der Linden van de stichting Zwembad Abcoude (SZA) en
Alberta Schuurs, wethouder van
De Ronde Venen, de feestelijke
paal van Het Sporthuis Abcoude
geslagen.
Wethouder Schuurs heeft Het
Sporthuis in haar portefeuille.
Zij is trots op dit burgerinitiatief.
“Het is heel bijzonder dat dit burgerinitiatief er is. Dat deze groep
zegt ‘we gaan dit gewoon doen’.
En ze hebben het ook voor elkaar
gekregen.”
Het was een gezellige drukte tijdens het slaan van de feestelijke
paal, die beschilderd werd door
een groep schoolkinderen. Eerder hadden alle schoolkinderen
van de basisscholen uit Abcoude
- die straks allemaal gymles krijgen in Het Sporthuis Abcoude een blanco kaart gekregen, waarop zij hun wens voor Het Sporthuis konden schrijven of tekenen.
Otto Staal, directeur Financiën
van de obs Piet Mondriaan overhandigde namens alle scholen
de wensen en tekeningen aan Ad
Geerlings, voorzitter van de Stichting Abcoude Sport.
De kaarten zijn samen met andere waardevolle herinneringen
van de sprekers van deze middag
in een tijdscapsule geplaatst. Corien van de Linden had het aan
de gemeente ingediende manifest meegenomen.
In dit manifest maakte de SZA in
2014 het belang van een zwem-

bad voor Abcoude duidelijk met
de zogeheten drie V’s: Veiligheid,
Volksgezondheid en het Voorzieningenniveau in Abcoude. Het
manifest was ondertekend door
onder meer de OuderenBelangenVereniging, de scholen en De
Merenhof en toonde het grote
draagvlak voor het zwembad in
Abcoude.
Munt
Wethouder Schuurs, plaatste de
Fanny Blankers-Koen herdenkingsmunt in de capsule in de
gedachten dat sporten voor iedereen heel belangrijk is en sommige kinderen hun sportcarrière misschien wel starten in Het
Sporthuis Abcoude.
Ad Geerlings liet tal van mogelijkheden de revue passeren, maar
koos er uiteindelijk voor om de
belangrijkste pagina’s uit het burgerinitiatief in de tijdscapsule te
doen.
Dat is per slot van rekening de basis waarop Het Sporthuis Abcoude tot stand komt. Hij voegde ook
nog een oranje zweetband met
‘stem voor’ toe, omdat dit illustreert hoeveel politieke overtuigingskracht er nodig was om de
raad voor Het Sporthuis Abcoude
te laten stemmen.
Hans van Norel van Bouwbedrijf Van Norel sloot af. Hij stopte
een waardecheque in de capsule,
voor als er ooit een nieuw Sporthuis gebouwd gaat worden. Een
cheque die oneindig geldig is, in
de verwachting dat Het Sporthuis
decennialang veel sportplezier in

In de rechtervleugel van GezondWilnis – aan de kant van
de huisartsen – is ook diëtiste Susan Kentrop gevestigd.
Op woensdagochtend en vrijdagmiddag kunnen cliënten bij
haar terecht met vragen over
voeding en leefstijl. “Als diëtiste zie ik veel meer mensen dan
die met overgewicht alleen’’, begint zij te vertellen. “Bij mij komen ook mensen met ondergewicht, hart- en vaatziekten of
darmproblemen. Tevens ben ik
er voor hen die even een duwtje in hun rug nodig hebben in
hun leefstijl of eetpatroon. Voeding is heel belangrijk. We hebben het allemaal nodig. Elke
dag. Goede voeding heeft veel
effecten op het lijf.
Ook als je even niet zo lekker
in je vel zit, kan goede voeding
helpen om je beter te voelen.’’

ten besproken, evenals het voedingspatroon.
“Vervolgens bespreken we de
verwachtingen van het traject’’,
legt Susan uit. “Wat wil een client bereiken? Als we dat helder
hebben, maken we een gezamenlijk plan. Ik wil iemand niet
vertellen wat wel en niet meer
mag, maar vooral richtlijnen,
tips en adviezen geven. Iemand
moet het eigen maken. Dat is
het belangrijkst. Pas dan kun je
structureel iets veranderen.’’
Voor het maken van een afspraak bij Susan is geen verwij-

zing nodig. “Soms komen cliënten wel bij mij via de huisarts of
praktijkondersteuners, maar je
kunt ook zelf een afspraak maken als je iets wilt bespreken.’’
De zorgverzekering vergoedt
drie uur aan behandelingen per
kalenderjaar vanuit het basispakket. “Belangrijk om te weten
is wel dat dit eerst van het eigen risico afgaat. Voor wie ook
aanvullend verzekerd is, gelden soms extra vergoedingen,
evenals voor mensen met kans
op diabetes Type II en hart- en
vaatziekten.’’

In een eerste kennismaking met
Susan worden de thuissituatie,
de leefstijl en eventuele klachGezondWilnis
Wagenmaker 99-c
3648 KV Wilnis
www.gezondwilnis.nl

Aktiewandeling - Oude Spoordijk
blijft natuurlijk - groot succes!
Vervolg van de voorpagina

Abcoude mag geven. Samen met
cabaretier en dorpsgenoot Najib
Amhali werd de tijdscapsule gesloten.
Deze capsule wordt straks onder
het zwembad geplaatst als herinnering voor toekomstige generaties.
En mocht het ooit zover komen dat Het Sporthuis vervangen moet worden, dan is er - als
dat nodig is - hopelijk weer een
groep betrokken inwoners dat ervoor zorgt dat opnieuw gesport
én gezwommen kan worden in
Abcoude.
Maar dat is de verre toekomst. Nu
ligt de focus op de bouw en de inrichting van Het Sporthuis.
De verwachting is dat Het Sporthuis eind 2020 wordt opgeleverd.

Besluitvorming uitgesteld vanwege ontbreken van budget
Twee dagen na het aankondigen
van de aktiewandeling maakte
de gemeente bekend dat de besluitvorming over het fietspad is
uitgesteld tot half november. Dit
vanwege het ontbreken van budget. De gemeente gaf aan het bodemonderzoek af te wachten en
intussen op zoek te gaan naar financiële mogelijkheden.
Extra fietspad onnodig: investeer
in achterstallig onderhoud en veiligheid
Er zijn fietspaden genoeg tussen
Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht
daarom is een fietspad over het
Oude Spoor is niet nodig. Er is
echter wel veel achterstallig onderhoud aan deze paden en de
fietsveiligheid moet verbeterd
worden op een aantal punten.
Ook is het wenselijk dat er een
goede oversteek is voor bewoners van De Maricken naar de rest
van Wilnis, een fietspad over de

hele Spoordijk is echter niet nodig.
Investeren in fietssnelwegen
Verder zou er geïnvesteerd moeten worden in fietssnelwegen om
woon-werkverkeer op de fiets te
stimuleren.
Hiervoor moeten de fietspaden
langs de N201, de Mijdrechtse
Dwarsweg en de Hoofdweg rich-

ting Waver goede verbindingen
krijgen met andere fietspaden,
en verbeterd worden. Aktiewandeling een succes Met bijna vijftig deelnemers was de aktiewandeling een succes. Er is een duidelijk statement afgegeven met deze protestmars! Natuurpaden zijn
belangrijk: laat de Oude Spoordijk natuurlijk… Natuurlijk!
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Watertappunten staan verspreid over de gemeente

Plek om gratis flesje water te
vullen in gebruik genomen

creanten nu makkelijk en gratis
hun flesje vullen.’’
Gezond drinkwater
De watertappunten zijn neergezet in samenwerking met Join
the Pipe, een organisatie die zich
hard maakt voor gezond drinkwater. Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid): ,,Het is niet alleen
dorstlessend, maar ook duurzaam
en gezond. Kraanwater drinken
uit een herbruikbare fles is een
uitstekend alternatief op voorverpakt bronwater en scheelt heel
veel plastic flesjes. Omdat het water voor iedereen op elk moment
beschikbaar is, zorgen we ervoor
dat de consumptie van frisdrank
vermindert en gaan we overgewicht tegen. Heeft u het tappunt
al ontdekt in de gemeente?’

Waar staan de
watertappunten?
De Watertappunten staan op de
volgende plaatsen. Wilnis: bij kruiWethouder Kiki Hagen en fractievoorzitter Pieter Kroon vullen hun fles bij sing Dorpsstraat/Wilnisse Zuwe,
het watertappunt in Wilnis.
De Hoef, hoek Oude Spoorbaan/
Oostzijde, Amstelhoek: MijdrechtDe Ronde Venen - Met het war- alle kernen van de gemeente te se Zuwe thv nummer 60, Waverme weer van de afgelopen dagen plaatsen is afkomstig van Pieter veen: Waverdijk/Nessersluis, Abwisten veel inwoners ze al te vin- Kroon, fractievoorzitter van PvdA/ coude: Kerkplein, Vinkeveen: Heden: de openbare kranen waar ie- GroenLinks in de gemeenteraad. renweg/Kloosterplein. Baambrugdereen gebruik van kan maken. In ,,Het Nederlandse kraanwater be- ge: bij de kerk in de Dorpsstraat.
(bijna) alle kernen staat zo’n wa- hoort tot het beste van de we- Het watertappunt in Mijdrecht
tertappunt. Wethouder Kiki Ha- reld en is vele malen goedkoper komt op het Haitsmaplein. Het
gen en raadslid Pieter Kroon na- dan water dat in flessen wordt wordt gerealiseerd als het Haitsmen de watertappuntenwoens- gekocht. Elke keer als een plastic maplein wordt opgeknapt.
dag 28 augustus officieel in ge- flesje water wordt gekocht, belasbruik en lesten hun dorst.. Het ini- ten we het milieu. Bij de watertaptiatief om de watertappunten in punten kunnen inwoners en re-

Oranjedelegatie Michiel de
Ruyter reist af naar EK
Regio Kano- en Roeivereniging
Michiel de Ruyter heeft zichzelf
ook dit jaar weer dubbel en dwars
bewezen als hofleverancier van
de nationale kanopoloselecties.
Maar liefst achttien leden zitten
momenteel in Portugal, waar komende donderdag het Europees
Kampioenschap van start gaat.
De Uithoornse club organiseerde afgelopen vrijdag een speciaal
uitzwaaimoment voor de Oranjedelegatie. Voor de U21-selectie
van de Nederlandse Dames mogen Veere Vroon en Robyn Uphof opnieuw laten zien wat ze in
huis hebben. Na het WK van vorig
jaar in Canada, is hun jonge team
nog altijd aan een groeispurt bezig. Megan Lotgerink heeft het dit
jaar voor het eerst tot de selectie geschopt, en speelt komende
week dus haar eerste eindtoernooi.
Bij het Jong Oranje uit de He-

Vermist
• 1508172, 27-8-2019, Kat, Marley, kater, gecastreerd, EUROPESE
KORTHAAR OF HUISKAT, Geheel zwarte kater. Wilnisse zuwe ,
Wilnis.

Jeugd theaterschool
Uithoorn start
met open lessen
Regio - Op maandag 9 september starten de lessen weer van de
Jeugd TheaterSchool Uithoorn,
kortgezegd JTSU. De eerste twee
weken zijn zogenaamde OPEN
LESSEN. Dat betekent dat iedereen die belangstelling heeft voor
de lessen vrijblijvend mee mag
doen.
Dit jaar start de JTSU met 4 groepen; nieuw is de groep voor 1418 jarigen. De leerlingen van de
JTSU worden ouder natuurlijk
en dan is het mooi wanneer er
voor deze leeftijdsgroep ook lessen zijn. De lessen worden gegeven door Caroline Smeets; zij
neemt de theaterlessen van de
allerkleinsten voor haar rekening. Vanaf 5 jaar kunnen ze terecht bij de JTSU. Mascha Bakker
neemt de overige theater/drama
lessen voor haar rekening en Sabrine Hallewas geeft de zang- en
danslessen.

gen van de afgelopen jaren, nog
steeds gesleuteld aan de formule van de JTSU. Dit jaar zullen 2
weken theaterlessen afgewisseld
worden met 2 weken zang- en
danslessen. En ook nieuw is dat
de JTSU haar eigen eindvoorstelling krijgt. In de afgelopen jaren
werd de voorstelling van de JTSU
gecombineerd met de voorstelling van Dance Centre Uithoorn.

Masterclasses
Vast onderdeel voor de Kids,
Teens en Teens Plus vormen de
masterclasses; minimaal 2 keer
per jaar extra workshops op zondag door een bekende figuur uit
de theaterwereld; afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld workshops geweest met Mark van
Haasteren, Yeliz Dogan en Mariska van Kolck. Ook dit seizoen
staan er al weer leuke workshops
in de planning. Ook een bezoekje aan een voorstelling van MasOverleg
kerade staat standaard in de lijst.
In overleg met Axel en Heleen Voor meer informatie over het
Colijn, de eigenaren van de JTSU, lesrooster en de tarieven kijkt u
wordt er, op basis van de ervarin- op www.jtsu.nl.

Maarten van der Greft

Rene Bultena

Nieuwe fractievoorzitter Ronde Venen Belang

Maarten van der Greft
volgt René Bultena op
De Ronde Venen - Maarten van
der Greft is de nieuwe fractievoorzitter van Ronde Venen Belang. Van der Greft is hiermee de
opvolger van René Bultena. René
Bultena ziet mede door de verbeterde economisch omstandigheden zijn zakelijke werkzaamheden toenemen. Hierdoor heeft hij
te weinig tijd voor het leiderschap
van de partij in de gemeenteraad.
Wel blijft hij lid van de vierkoppige raadsfractie van Ronde Venen Belang . Bultena: “ik heb met
veel plezier en inzet de fractie van
Ronde Venen Belang geleid. Zakelijk gezien heb ik het steeds drukker en ik kan het fractievoorzitter-

Red dieren als
berberaapje Musa

Vlammen
In het Portugese Coimbra zullen
het niet alleen de spelers zijn die

moeten gaan vlammen. Vijf leden
van Michiel de Ruyter bereidden
zich het afgelopen seizoen voor
om als coach hun teams naar de
overwinning te leiden. Suzanne
van Rijn en Lisanne Dreyfus doen
dat samen voor de U21-dames,
terwijl Youri Harder en Harm van
der Wilk het beste uit de U21-heren naar boven gaan halen. Michiel Boonacker treedt intussen
voor de derde keer op als coach
van de Deense Dames.
Van donderdag tot en met zondag wordt er gestreden om de
hoogste notering van Europa.
Ongekend spannend moet dat
gaan worden, zeker met oog op
concurrentie uit Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Italië.
Wil je de Uithoornaars live kunnen aanmoedigen? Zoek dan
naar de livestreams op http://
www.canoepoloportugal.com.

Stieva/De Kuiper wint
Cor Scholte trofee

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

rendivisie mogen vijf MDR-spelers voor hun land uitkomen. Reno van den Berg en Wessel Vroon
hebben al een aantal jaren ervaring en worden voor het eerst
vergezeld door Bram van ‘t Hart,
Joshua Uphof en Stan van den
Berg. Het team bestaat in totaal
uit acht spelers, wat dus betekent dat meer dan de helft van
deze selectie Uithoorn als thuisclub heeft. Voor de Nederlandse
Dames hebben Charlotte Bakkes,
Selina Dijkstra, Alisha van den
Berg en Marlen Wessels dit jaar
opnieuw de eer om voor Oranje te spelen. Intussen mag Remko van Vliet zich als enige MDRlid bij de Nederlandse Heren voegen, waar hij al meerdere jaren
succes boekte als keeper.

schap hier niet meer mee combineren. Ik doe een stap terug, maar
blijf mij uiteraard als raadslid inzetten voor onze gemeente.”
Blij
Maarten van der Greft is sinds
2011 raadslid en één van de vier
raadsleden van Ronde Venen Belang. Van der Greft is erg blij met
het vertrouwen van de fractie en
de partij. Van der Greft: “Ik kijk er
naar uit om leiding te geven aan
de grootste oppositiepartij van de
Ronde Venen. Ik ben een ander
mens dan Bultena, dus jullie zullen een ander type politicus zien.
De koers wijzigt niet. Zo blijft bij
Ronde Venen Belang het belang
van onze inwoner en inwonerparticipatie voorop staan.” Bij Ronde
Venen Belang geldt: “jij mag het
zeggen!” Tijdens de raadsvergadering van 26 september zal van
der Greft voor het eerst de rol van
Bultena overnemen.

Regio - Het biljartseizoen is weer
gestart. En traditioneel begint deze met de strijd om de Cor Scholte trofee. De algemeen kampioen van vorig seizoen komt daarbij uit tegen de bekerkampioen, vergelijkbaar met de Johan
Cruijff schaal in het betaald voetbal. Algemeen kampioen Stieva/De Kuiper 1 moest hun beste
beentje voorzetten om de trofee
te pakken, want bekerkampioen
De Kromme Mijdrecht 1 weerde
zich kranig. Beide teams hadden
de vier spelers met het hoogste
moyenne afgevaardigd. Het voltallige bestuur van de biljartfederatie was aanwezig om de jurering in goede banen te leiden.
Toine Douzé, voormalig voorzitter van de biljartfederatie, thans
speler bij Stieva/De Kuiper 1, was
de gehele avond aanwezig om
zijn teamleden te steunen, net als
Eduard Vreedenburgh tot steun
was voor zijn Kromme Mijdrecht
collega’s. Michael de Kuiper en
Toon de Kwant verzorgden de
“aftrap”. Michael speelde uiterst
geconcentreerd en gaf zijn tegenstander weinig kans, alhoewel hij nog wel 35 beurten nodig
had om de eerste overwinning en
daarmee 12 punten binnen te halen. De tweede partij waren de
rollen omgedraaid.

Heyman te verslaan, die op zijn
beurt echter wel de meest verrassende carambole van de avond
wist te maken. Dat lukte in het
verleden al vaker, de term Heymannetje staat niet voor niets synoniem voor een lucky-shot.
Omdat beide verliezers 7 punten
hadden behaald was de stand na
twee partijen gelijk. Vervolgens
trad Nico Koster aan tegen Kees
Westkamp. Nico begon voortvarend en Kees kwam maar niet lekker in zijn spel.
Na 20 beurten hoefde Nico er nog
maar 10 te maken, terwijl Kees er
nog 30 moest.
Door een goede eindsprint wist
Kees in de laatste 10 beurten nog
21 caramboles te maken, waardoor het eindresultaat 12-7 was
in het voordeel van Stieva/De Kuiper. In de laatste partij stond Chris
Esser van De Kromme Mijdrecht
voor de uitdaging om 6 punten
meer te scoren dan zijn tegenstander Kees de Zwart om de trofee te kunnen bemachtigen.
Wat niet lukte. De ervaring en stabiliteit van Kees gaf de doorslag.
Na 19 beurten had hij al de noodzakelijke 7 punten binnen en na
25 beurten was de strijd volledig
gestreden. De definitieve eindstand op het wedstrijdformulier was 43-30, waarmee Stieva/
De Kuiper 1 de terechte winnaar
Willem
van de Cor Scholte trofee is geWillem de Graaf wist in 31 beurten worden.
namens De Kromme Mijdrecht de Op maandag 2 september start
ietwat teleurstellende Martien De Ronde Venen competitie weer.

Buurtbingo in
Present

Word donateur

WWW.AAP.NL

Mijdrecht - De vakantie is weer
voorbij en dan gaan ze weer gezellig bingo spelen op dinsdagmiddag 10 september a.s. in wijkgebouw Present, Johan van Renessestraat 16 in Mijdrecht (ingang schoolplein).Er zijn, zoals
altijd, weer hele mooie prijzen te
winnen. De bingo start om 14.00
uur en er worden 8 ronden gespeeld. De bingo kaartjes kosten
50 eurocent per stuk. De koffie en
thee zijn gratis. U bent van harte
welkom

Gezocht

zijn meerdere ramen beklad, is de
muur voorzien van meerdere ‘vervelende’ kreten en ook de tafelVinkeveen - Vinkeveen is de afge- tennistafel werd beklad. De polilopen week voorzien van meerde- tie is op zoek naar eventuele gere Snake kreten. De graffiti spui- tuigen en roept op alert te zijn.
ter heeft zijn werk achtergela- Heeft u meer informatie over de
ten op bushokjes, bijgebouw- graffiti spuiter bel dan 0900-8844.
tjes, maar ook op een school. Daar Ziet u ze bezig?, bel direct 112.
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G. DE HAAN & Zn.
Zand - Grind - Grond - en Erfverharding

Hét adres voor o.a.:
l

BOZENHOVEN 19, MIJDRECHT • SUN-CARE.NL
Gevraagd:
Oude werkbank / ladenkast / gereedschapskast/ werktafel etc.
Tel. 06-22885528
Te koop:
Krups keukenweegschaal met
afneembare bak weegt tot 3000 gram
wandmontage €10,-. Tel. 0297-283036
Te koop:
1 persoonsbed 90x200 cm en onderschuifbed 80x190. evt. met matrassen
mag ook apart. €100,- .
Tel. 06-20084294

Te koop:
Sport/racefiets €25,-. Elektrische grasmachine €15,-. Tel. 0297-329180
Te koop:
Rivel colorado touring line herenfiets
58 cm. 3 versnellingen in goede staat.
€100,-. Reacties na 17 uur.
Tel. 06-20084294
Te koop:
6 panelen (4,3m2) isolatiemateriaal.
Recticel pir, 2-zijdig alum. Afm.
60x120cm. 7 cm dik. Rd-waarde: 3,18.
Tel. 06-14057398

Aangeboden:
Houten kinderbox met verstelbare
bodem en bijpassend bodemkleed. In
prima staat €25,-. Tel. 0297-261733
Te koop:
Wasmachineverhoger.1 week
gebruikt. Toch andere plannen met de
wasmachine dus z.g.a.n prijs €40,-. Tel.
06-51953062
Gratis afhalen:
75m2 betontegels en cobblestones.
Betontegels zijn 50x50cm. Tegels zijn
in goede staat. Tel. 06-28464670

l
l
l
l
l

Tuingrond
Straatzand
Vulzand
Siergrind
Verhardingsmateriaal
Big Bags

Het voormalige Prinsenhuis, eerste verenigingsruimte van HV De Proosdijlanden

Regio - In heel Nederland zetten
Noloc loopbaanprofessionals en
jobcoaches hun deuren voor je
open tijdens de landelijke Week
van de Loopbaan van 16 t/m 21
september 2019. Ook Rose-Marie
Lucas van Rooskleurig Coaching
doet, zoals ieder jaar, weer mee!
Zij maakt tijdens de Week van de
Loopbaan’ een rondje langs vier
bibliotheekvestigingen in de regio en voert daar gratis adviesgesprekken. Ben je werkzoekend?
Wil je meer plezier en energie uit
je werk halen? Sta je stil in je ontwikkeling? Ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan? Wil je
weten waar je kwaliteiten liggen?
Er kunnen talloze redenen zijn
waarom je vastloopt in je werk.

Het kost veel energie als je te lang
met loopbaanvragen blijft rondlopen. Je zelfvertrouwen loopt
een forse deuk op. Als je bedenkt
dat je gemiddeld zo’n 90.000 uur
van je leven werkt, dan besef je
nog meer hoe belangrijk het is
om werk te doen dat bij je past en
waar je gelukkig van wordt. Een
loopbaanprofessional helpt je je
doel scherp te krijgen en een ontwikkelplan op te stellen, zodat je
in beweging blijft.
Meld je aan voor de Week
van de Loopbaan
Ben jij zoekende in werk- en loopbaanzaken en heb je behoefte
om eens van gedachten te wisselen? Maak dan een afspraak met

Rooskleurig Coaching. Dat kan op
dinsdag 17 september van 14.0017.00 uur Bibliotheek Aalsmeer,
Marktstraat 19, woensdag 18 september van 14.00-17.00 uur Bibliotheek Uithoorn, Dorpsstraat 43,
vrijdag 20 september van 14.0017.00 uur Bibliotheek Mijdrecht,
Dr. J. van der Haarlaan 8 en zaterdag 21 september van 14.0017.00 uur de Bibliotheek Amstelveen, Stadsplein 102. Aanmelden kan door WhatsApp te sturen naar 06-5313 5015 o.v.v. WvdL
2019. Reageer snel, want vol =
vol. Meer informatie vind je op
www.rooskleurigcoaching.nl.
Meer weten? Zie advertentie
elders in deze krant.

Provincialeweg 9
3641 RS Mijdrecht

LEZERSPOST
Mottenkruid duikt op in de
niet-gemaaide bermen

Compier in zijn artikel ingaat op
de benaming van de Proosdijlanden, niet hetzelfde als de Ronde
Venen. In de septemberuitgave is
tevens aandacht voor het 90-jarig
bestaan van voetbalvereniging
Hertha. Daarnaast ging Piet van
Buul in gesprek met een aantal
prominente vrijwilligers binnen
De Proosdijlanden. Een meerdelig verhaal over de koekjesfabriek Cover Proosdijkoerier sep 2019
de Lindeboom krijgt eveneens
een vervolg en het geheel wordt
aangevuld met vele tientallen foto’s uit de geschiedenis van de regio en van de vereniging.
Natuurlijk is er in het blad aandacht voor de jubileumviering
op 19 oktober a.s. in de Willistee
in Wilnis, waarbij een taxatie met
kunstkenners van Kunst en Kitsch
het hoogtepunt vormt. De Proosdijkoerier is rijk geïllustreerd en
door Jaco Kroon (Pijl14) bijzonder
fraai vormgegeven. Leden van de
vereniging ontvangen het magazine elk kwartaal gratis thuis.
Een lidmaatschap kost € 17,50
per jaar. Losse nummers van de
Proosdijkoerier zijn vanaf 11 september voor € 4,90 verkrijgbaar
bij de boekhandels Mondria te
Mijdrecht en de Readshop in Vinkeveen. Meer informatie vindt u Cover eerste editie
Proostkoerier 1984
op www.proosdijlanden.nl

Check je loopbaan tijdens
de Week van de Loopbaan!

0297-264227

Voor grote of kleine hoeveelheden, af te halen of bij u thuis bezorgd.
Ook voor het bezorgen van big bags met kraanauto.

Historische Vereniging
De Proosdijlanden 35 jaar
ging thuisbezorgd. Zij kunnen
kennisnemen van de zeer gevarieerde inhoud in de diverse historische artikelen. Zo blikt nestor Fred de Wit samen met Arie
Bloed terug op de oprichting.
Stef Veerhuis beschrijft de eerste edities van de Proosdijkoerier (in de eerste jaren nog Proostkoerier genoemd). Joop Frankenhuizen duikt in de geschiedenis
van Wilnis, Chris Woerden vertelt
over Uithoorn in de jaren tachtig
van de vorige eeuw, terwijl Fons

06-54331657

www.dehaanzandengrind.nl

Extra dik jubileumnummer Proosdijkoerier

Regio - Dit jaar bestaat de historische vereniging De Proosdijlanden 35 jaar. In september 1984
zijn de statuten van de vereniging bij notaris Hendriks vastgelegd. Als oprichtingsdatum is gekozen voor 20 september. Voor de
schrijversgroep van het kwartaalblad van de vereniging voldoende reden om een extra dik nummer te produceren.
De septembereditie van de
Proosdijkoerier wordt bij de meer
dan 1100 leden van de vereni-

06-51262561

Sinds een paar jaar heeft onze
gemeente een selectief maaibeleid. Dat houdt in dat er zo min
mogelijk gemaaid wordt, op
plaatsen waar dat kan. Zo krijgen bermen de kans in bloei te
komen en in bloei te blijven. Dit
om de terugloop van het aantal insecten tegen te gaan. Maar
het heeft meer voordelen, zo
blijkt…
Selectief maaibeleid helpt insecten én de mens
Het selectief maaien van bermen is goed voor vlinders, bijen en andere insecten. Ze krijgen zo meer leefruimte en hoeven minder ver te vliegen om
aan voedsel te komen. Dit is
niet alleen goed voor de insecten zelf, maar ook voor de mens:
want zonder insecten is er geen
leven op aarde mogelijk! Insecten zijn onderdeel van de voedselpiramide en bestuiven bloemen, planten en bomen. Zonder die bestuiving zou er nauwelijks iets groeien.
Goed voor de lokale biodiversiteit
Als er minder gemaaid wordt,
krijgen meer struiken en bloe-

men de kans zich te ontwikkelen. Het zou zomaar kunnen
dat er planten of bloemen gaan
groeien die we niet eerder in de
omgeving zagen. Dat is goed
voor de lokale biodiversiteit.
Mijn vriendin Sandra en ik zagen
het met eigen ogen!
Mottenkruid in de berm
Onderweg naar ons werk fietsen Sandra en ik langs niet-gemaaide bermen. Wie schetst onze verbazing toen we ineens onbekende witte bloemen zagen!
We maakten foto’s en mijn vriendin ging ermee aan de slag. Een
dag later appte ze: ‘Het is mottenkruid: vrij zeldzaam, zeker in
deze regio.’
Elke tegel telt!
Het selectieve maaibeleid van
de gemeente is een goede stap
om de biodiversiteit te stimuleren. Maar er is meer nodig om
de insecten te redden: je kunt
zelf ook wat doen, bijvoorbeeld
in je eigen tuin! Haal wat tegels
uit je tuin, en plant er bloemen,
struiken of bomen voor terug.
Elke tegel telt!
Kelly Kessen

Bingo
Regio - Op 6 september is er weer
de maandelijkse Bingo van de Lijnkijkers, de bingo vindt plaats in de
kantine van sport vereniging Agon.
De hoofdprijs deze maand is 3 minuten winkelen bij de Boni. Zaal
open 19:00 uur aanvang Bingo
20:00 uur. Het eerste kopje koffie of
thee is gratis. Met meedoen steunt
u de jeugd van Argon, dit kunt u
natuurlijk ook doen door uw oud
papier neer te zetten bij de container op het Argon parkeer terrein.

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

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.

10

4 september 2019

Thamen is weer
begonnen!
Afgelopen week zijn ook op Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn de leerlingen weer gestart. De eerste twee dagen waren introductiedagen voor alle leerlingen, waarna de bovenbouwers op
woensdag met de lessen begonnen; klas 1 en 2 konden donderdag
aan de slag. Vooral voor de eersteklassers is het spannend op een
nieuwe school. Het introductieprogramma is er dan ook op gericht
om ze zo snel mogelijk vertrouwd te maken met Thamen. Tijdens de
lessen op maandag en dinsdag met de mentor konden leerlingen de
school en elkaar goed leren kennen. Op woensdag hebben ze tenten gebouwd, zijn ze naar Fun Forest in het Amsterdamse Bos geweest, en werd de introductieperiode afgesloten met een barbecue
op school. De tweedeklassers leefden zich uit bij Poldersport, in klas
3 en 4 gingen de leerlingen trampolinespringen, bowlen, naar Fun
Forest of kanoën. Nu iedereen (weer) gewend is, gaan de leerlingen
en personeel weer fris het nieuwe jaar in!
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De Vinken klaar voor
nieuwe seizoen

Heerenlux Verven sponsor
Biljartclub de Merel

Vinkeveen - De afgelopen weken
heeft het vlaggenschip van De
Vinken zich terdege voorbereid
op de nieuwe competitie van het
seizoen 2019-2020. Trainer-coach
Dirk van der Vliet heeft opnieuw
een jaar bijgetekend, maar ziet in
zijn selectie wel een aantal wijzigingen.

Vinkeveen - Heerenlux Verven
zal ook 2019-2020 de hoofdsponsor zijn van Biljart Club de Merel uit Vinkeveen. B.J.C. de Merel/
Heerenlux zal de naam ook dragen op haar kleding tijdens De
Ronde Venen competitie en op
de clubavonden, de Merel bestaat op dit moment uit 28 leden
en kan er nog wel wat leden bij
hebben, zowel heren als dames
zijn van harte welkom, de speelavond is op dinsdag en de aanvang van de avonden is 20.00 uur
en we starten op dinsdag 10 september 2019 met de interne com-

Topscoorster
Bij de dames heeft aanvoerster Annick Stokhof de overstap
gemaakt naar overgangsklasser DOS in Westbroek. Een flinke aderlating voor de ploeg, gezien de scoringskracht van Annick. Zij was de laatste competitiejaren topscoorster van het eerste achttal.
Dorien Verbruggen is weer terug van een vervelende blessure, die haar de laatste wedstrijden
van de veldcompetitie 2018-2019
aan de kant hield. In deze periode
was Lisette van der Leeden haar
vervangster. Zij deed dit naar voldoening en blijft ook nu in het
eerste. Fenne Claassen houdt
haar plaats en ‘good old’ Mariska
Meulstee zal met haar doelpuntgerichtheid het viertal dames
completeren.
Bij de heren zien we de terugkeer
van Levi Kroon bij De Vinken, na
zijn driejarig avontuur bij Blauw
Wit Amsterdam. Met zijn jeugdig
elan, scoringskracht en geslepenheid zal hij het vlaggenschip van
De Vinken kunnen versterken.
Naast hem bleven de zwagers Jerom Stokhof en Rutger Woud beschikbaar voor De Vinken 1. Het

herenkwartet wordt gecompleteerd door Vinken’s voorzitter Kelvin Hoogeboom.
Roosmarijn Mooij heeft ervoor
gekozen om het zaterdagkorfbal te verruilen voor het spelen
in een van de midweekteams. Gideon Leeflang en Jelle Mul spelen komend seizoen in de Vinkenreserves.
Oefencampagne
Het door de Suite gesponsorde
Vinken is de voorbereiding gestart met een trainingsdag op 17
augustus. Nagenoeg een complete selectie trainde ’s morgens en
speelde ’s middags wat oefenpotjes onderling. Op zaterdag 24 augustus speelde De Vinken een oefentoernooi bij Vriendenschaar
Bodegraven. De eerste wedstrijd
tegen eersteklasser Apollo ging
lang gelijk op. Toch moesten de
Vinkeveners met 17-13 het onderspit delven. De tweede wedstrijd was tegen Vriendenschaar.
In de afgelopen zaalcompetitie
was hier nog kansloos van verloren. Nu ging de winst met 16-12
naar De Vinken. Afgelopen zaterdag was het slot van de oefenperiode in Kockengen tegen het
plaatselijke ESDO. Hoewel wat
stroef spelend, wist De Vinken in
het laatste deel van de wedstrijd
afstand te nemen en met 11-18 te
winnen.
Op zaterdag 7 september start
de competitie. De Vinken 1 speelt
die middag om 15.30 uur thuis op
sportpark De Molmhoek tegen
Dijkvogels uit Maasdijk.

Kom naar stoelhonkbal
in de Kom!
Mijdrecht - Stoelhonkbal is een
leuk, uitdagend spel voor senioren die wel van een wedstrijdje
houden maar vooral ook de sociale kant belangrijk vinden!
Maandag jl. is het gestart, deze gezellige, sportieve activiteit
in de recreatiezaal van De Kom
in Mijdrecht. Iedere week wordt
hier om 14.00 uur een uurtje gespeeld. Stoelhonkbal wordt gespeeld met twee teams die, net
als bij het echte honkbal, een
aantal innings spelen. Dit spel
wordt echter binnen gespeeld en
het veld is vervangen door een
gooibak, de honken door stoelen. Men mikt met zachte ballen
op de gooibak en kan dan: Honk
1, 2 of 3 gooien. Gooit men mis

HVM Walking Hockey
start 4 september

Mijdrecht - Vanaf woensdag 4
september start het nieuwe Walking Hockey seizoen bij Hockey
Vereniging Mijdrecht. Walking
Hockey is een snel groeiende
vorm van hockey voor 55-plussers, waarbij niet mag worden
gerend. Ideaal voor iedereen die
vanwege blessures is gestopt met
hockey. Maar vooral ook voor alle
andere sportievelingen, die niet
meer mogen of kunnen rennen.
Hockey ervaring is leuk, maar absoluut geen must. Want de WalOp de foto de selectie van De Vinken 1 voor seizoen 2019-2020, v.l.n.r. king Hockey woensdagavonden
staand: Dirk van der Vliet (trainer-coach), Fenne Claassen, Dorien Ver- zijn er voor iedereen, die zin heeft
bruggen, Lisette van der Leeden en Mariska Meulstee. V.l.n.r. gehurkt: Jer- in bewegen. Hockeysticks zijn beom Stokhof, Levi Kroon, Rutger Woud en Kelvin Hoogeboom.
schikbaar. Er wordt buiten op het

Geslaagd jubileumfeest
Biljartfederatie
De Ronde Venen - De bijartfederatie bestaat 35 jaar. Datum van
oprichting is 4 september 1984.
Ter gelegenheid daarvan is op zaterdag 31 augustus een feest georganiseerd in De Willisstee. Bij
aanvang ontvingen alle leden
die al langer dan 25 jaar lid zijn
een oorkonde. Middelpunt van
de feestvreugde was echter Ton
Bocxe, mede-oprichter en tevens
35 jaar bestuurslid. Vervolgens

in hij verschillende functies heeft
uitgevoerd. In verband met een
verhuizing stopt hij thans met
zijn activiteiten voor de Biljartfederatie. Het is duidelijk dat hiermee een zeer ervaren en gewaargaf regerend Europees kampioen deerde kracht uit de BiljartfederaBiljart Artistiek (ook wel kunststo- tie. Hij ontving namens alle leden
ten genoemd) Erik Vijverberg sa- van de biljartfederatie uit hanmen met René Dericks (Neder- den van voorzitter Piet Best een
lands kampioen 2016-2017) een cadeau in de vorm van een zonindrukwekkende demonstratie.
newijzer. Dorus van der Meer verIn het zonnetje
rastte daarna Ton met een beeldTon Bocxe is een enthousiaste en je van een merel. Met een klatedrijvende kracht geweest voor de rend applaus van de in grote gebiljartsport in De Ronde Venen. tale naar de Willisstee gekomen
Hij is de afgelopen 35 jaar con- publiek nam Ton bescheiden de
tinu bestuurslid geweest, waar- cadeaus in ontvangst.

Hertha 7x7 breidt verder uit met
nieuw dames team 30+
Vinkeveen - In het najaar van
2016 zijn de eerste mannen gestart met de door de KNVB georganiseerde 7x7 competitie in 35+
en 45+ klasse. Dit is een competitie op leeftijd indeling waarbij je
op een half veld 7 tegen 7 speelt
met één keeper en zes veld spelers. De wedstrijden worden op
vrijdagavond gespeeld in toernooivorm met poules van vier
teams. Elke team is één keer de
gastheer gedurende acht weken
in het voorjaar en 8 weken in het
najaar. De kracht van deze formule is het vriendschappelijke, ongedwongen maar toch fanatieke voetbalspel met na afloop gezellig een biertje en een bitterbal

met alle tegenstanders in de kantine. De teams tegen wie je speelt
komen allemaal uit de buurt.
De succesformule werd breed uitgedragen binnen de vereniging
door beide initiatiefnemers Pieter Kes en Frank Vousten, wat ertoe heeft geleid dat we inmiddels twee 35+ teams hebben en
maar liefst drie 45+ teams binnen de vereniging. De teams bestaan gemiddeld uit 11 personen.
Twee seizoenen geleden is er ook
een dames team bijgekomen met
ervaren en onervaren speelsters.
Na een jaar trainen en samenspelen zijn ook zij in de 7x7 competitie gaan spelen. Uit dit succes is
ook de Ronde Venen Bokaal ont-

geldt dat als een uitbal. Bij “drie
uit” komt het andere team aan de
beurt. Behalve vaardigheid moet
men ook slim zijn..als alle honken bezet zijn is handig om een
homerun te gooien!
Kortom een spannend, actief
spel, waar men veel plezier aan
beleefd.
Deze activiteit wordt georganiseerd door Senior Sportief Actief en in september houden zij
“openhuis”. Iedereen is dan van
harte welkom in de Kom om te
komen kijken of zelf ‘n balletje
te gooien! Na afloop biedt Senior Sportief Actief een kopje koffie
met wat lekkers aan! Het gebruik
van een rollator hoeft geen beperking te zijn. Komt u ook?

staan wat afgelopen jaar voor de
derde keer in succes werd georganiseerd door Hertha. Een toernooi specifiek voor de doelgroep.
Hertha ondersteunt dit initiatief
en zorgt ervoor dat de contributie
laag is zodat de drempel om mee
te gaan doen alleen maar lager
wordt. De initiatiefnemers zijn er
trots op dat de 7x7 competitie de
snelst groeiende tak van Hertha is
geworden. Vanaf dit seizoen hebben ze zelfs een tweede dames
team toegevoegd waardoor ze in
totaal op zeven teams uitkomen.
Mocht u nog interesse hebben
om mee te gaan voetballen, en
bent u 30+ (vrouwen) 35+ of 45+
neem dan contact op met frank-

kunstgrasveld gespeeld door een
team dat bestaat uit vrouwen en
mannen.
De training begint om 20.30 uur
en duurt een uur. Daarna start
de derde helft, die minstens zo
gezellig is. Dus…kom in beweging en ervaar zelf hoe leuk Walking Hockey is. Eerst de kat uit de
boom kijken kan natuurlijk ook.
Je bent vanaf 20.30 uur van harte welkom op de HVM hockeyvelden aan de Proosdijstraat in
Mijdrecht.
Voor meer informatie en aanmelden kunt je contact opnemen
met: Ton Volmer: 06-2260 8921
of Elly van Dijk: 06-2212 3170.

petitie voor meer informatie kan
u zich wenden naar Café de Merel, Arkenpark MUR 43, 3645 EH
Vinkeveen. tel. 0297-263562 of
06-47944950 of 06-47944949 of
e-mail thcw@xs4all.nl.
Komt de dinsdagavond u niet gelegen dan kunt u zich ook op de
donderdagavond club DIO melden voor het spelen van competitie die gaan starten op donderdag 12 september 2019 de aanvang zal 19.30 uur zijn ook in Café
de Merel met het zelfde adres zoals hierboven.

Jeugdschaak informatieavond
Vinkeveen - Op dinsdagavond
10 september van 18.30 tot 19.30
uur.
Iedereen die kan of wil leren schaken vanaf 7 jaar is van harte welkom. We bespreken de activiteiten van het nieuwe seizoen. En
staan open voor vragen. Daarna
is er vrij schaken voor alle aanwezigen. Ze leren je schaken
op niveau met de bijbehorende
schaak en club regels.
Met partijbespreking leer je wat
je beter wel of niet kunt doen.
Ze geven tips en leren trucjes. Ze
spelen alternatieve schaakspel-

letjes waar je van leert en het is
leuk om te doen. Daarna speel je
voor de interne competitie. Iedereen wordt elke keer ingedeeld op
eigen speelsterkte tegen andere spelers. Er zijn mooie prijzen te
verdienen met de interne competitie en de schaakpuzzel competitie.
Het jeugdschaak is nu op dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur,
Kun je deze eerste avond niet,
loop dan eens op een andere
dinsdagavond binnen.
Sociaal Cultureel Centrum - De
Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.

Senioren gaan weer bowlen

Mijdrecht - Op dinsdag 10 september a.s. gaat het seizoen
2019-2020 van de Bowlinggoep
van de stichting Senior Sportief
Actief De Ronde Venen (voorheen Spel en Sport DRV) van
start. Het wordt het vijfentwintigse seizoen. Dit heuglijke feit zal
volgend jaar ruim aandacht krijgen. De ruim zeventig mannen
en vrouwen van de bowlinggroep
spelen tot eind mei volgend jaar
op dinsdagmiddag een onderlinge competitie. Er is nog plaats
Vacature
Vanwege het vertrek van Ton is er voor nieuwe deelnemers , die het
een vacature ontstaan in het be- leuk vinden om een paar uurtjes
stuur, namelijk die van penning- te bewegen en te spelen en zich
meester. Indien u interesse heeft in de strijd om de prijzen willen
kunt u contact opnemen door te mengen. Er wordt elke dinsdagmailen naar biljartfederatie@hot- middag gespeeld in twee groepen. Men kan er voor kiezen om
mail.com.
van 13.00 tot 15.00 uur te spelen
of van 15.00 tot 17.00 uur. Mannen en vrouwen spelen samen,
ongeacht de sterkte van de spelers. Doorgaans speelt men met
drie of vier mensen op een baan.
Elke speler krijgt op basis van de
prestatie een handicappercentage. Dat zorgt er voor dat de verschillen tussen de sterke spelers en de minder begenadigden
worden verkleind. Het seizoen
kent ruim dertig speelmiddagen.
De beste twintig resultaten tellen
mee voor de eindrangschikking.
De onderlinge competitie voegt
vousten@hertha.nl of bel/ app een extra spannend aspect toe
06-51978366.

aan het bowlen. Maar zeker zo
belangrijk is het feit dat een paar
uurtjes bowlen er toe bijdraagt
dat men in beweging komt. En
het feit dat men met anderen samen speelt is goed voor het sociale contact. Veel deelnemers zien
hun bowlingmiddag dan ook als
hun wekelijkse uitje. Bowlen kan
men tot op hoge leeftijd.
De groep werkt volgens het instuifprincipe. De deelnemers betalen een eenmalige bijdrage van
18 euro voor de algemene kosten. Wanneer men komt spelen
bedragen de kosten slechts zeven
euro per persoon per keer, voor
de baanhuur en een kopje koffie
of thee. Belangstellenden zijn van
harte welkom. Men kan zich vanaf 10 september a.s. op dinsdagmiddag melden bij het Bowlingcentrum aan de Ontspanningsweg in Mijdrecht (naast het Veenweidebad) en zich daar in laten
schrijven. De eerste keer is gratis.
Indien gewenst wordt er voor begeleiding gezorgd voor nieuwe
deelnemers om hen wegwijs te
maken in de regels van het spel.
Meer informatie is te vinden op
www.seniorsportiefactiefdrv.nl/
bowlen. Men kan ook contact
opnemen met Peter Hartog, de
voorzitter van de bowlinggroep.
Tel. 0297 257653 of 06-53195662.
Mailen kan ook: peter@pchartog.
nl.
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75 jaar vrijheid en de moord op Koop Peters

‘Opdat de fusilladeplaats en het graf een teken
mogen zijn voor de jongere generatie’
De Ronde Venen - Dit jaar en volgend jaar staan in het teken van
75 jaar vrijheid. Afgelopen zaterdag is de periode van herdenkingen en vieringen begonnen. De oorlog van toen heeft ook in De
Ronde Venen slachtoffers gemaakt.
In de tuin van het bedrijf SC Johnson Europlant BV langs de Provinciale Weg N201 staat een wit,
houten kruis. Weelderige, overhangende takken van lage bomen onttrekken nu het kruis volledig aan het zicht. Het kruis geeft
de plek aan waar zich - 75 jaar geleden - een schokkende gebeurtenis voltrok. Het gebeurt in de
ochtend van woensdag 6 september 1944, de dag na Dolle
Dinsdag.
Represaille
Dolle Dinsdag is de aanduiding
voor dinsdag 5 september 1944.
Vlak voor Dolle Dinsdag rukken
geallieerde legers snel op richting Nederland. De dagen daarvoor zijn Brussel en Antwerpen
bevrijd. Het gonst dat op 5 september Rotterdam bevrijd zal
worden en een dag later Amsterdam en Utrecht. Het gaat om niet
meer dan een gerucht maar dat
raakt snel verspreid. Duizenden
Duitsers en ‘foute’ Nederlanders
slaan halsoverkop op de vlucht.
Ook gezinnen uit De Ronde Venen. In Hitler-Duitsland zoeken ze
een goed heenkomen. Ze vrezen
een ‘bijltjesdag’. Als ze na de oorlog terugkeren, volgt voor menigeen langdurige internering en
berechting door speciale rechtscolleges. Doos nummer 3, map
nummer 20 in het Rijksarchief te
Utrecht. Onderwerp: ‘Gefusilleerden en excecutieterreinen’. De
tekst dateert van kort na de oorlog. Op het document staat: “Aan
den Provincialen Weg nabij het
dorp is een goede Nederlander
als represaillemaatregel tegen sabotage doodgeschoten.” Het gaat
om Koop Peters en die schokkende gebeurtenis doet zich 75 jaar
geleden voor, op 6 september
1944. Mevrouw Jorien de KeijzerReurink vertelt afgelopen week:
“Koop Peters is mijn overgrootvader. Zijn dochter Jentje is mijn
grootmoeder. Mijn vader is naar
hem genoemd. Ik heb gehoord
dat mijn overgrootvader door zes
of zeven kogels is getroffen. Mijn
grootmoeder heeft het hemd
met de gaten altijd bewaard.” Eerder plaatste ze haar reactie op de
mooie website van Henk Butink.
Vijfenzeventig jaar geleden.
Overlijdensakte nummer 35.
Het document wordt opgesteld op woensdag 6 september
1944 en vermeldt dat om negen
uur ’s ochtends in de gemeente
Een kopie van de rouwkaart.

Mijdrecht is overleden Koop Peters, oud 43 jaar, van beroep landarbeider. Waarom is Koop Peters vader van vijf kinderen - doodgeschoten?
Provinciale weg
In de veronderstelling dat ook dit
gebied snel bevrijd zal worden,
voert een plaatselijke verzetsgroep in de voorgaande nacht sabotageacties uit bij de doorgaande route van de kust naar het
Gooi. Het is niet onwaarschijnlijk dat de opdracht afkomstig
is van het regionale hoofdkwartier in Breukelen. Eén van de betrokkenen laat vanuit de Verenigde Staten weten: “Ik had opdracht
gekregen om mij in de nacht van
5 op 6 september te melden bij
de Provinciale Weg. We moesten
toen klinkers uit de weg lichten
en gaten in de weg graven om
de doortocht van Duitse troepen
en materieel te belemmeren. Zowel aan de kant naar Mijdrecht als
naar Vinkeveen werden wachtposten gezet. Bij onraad moesten
ze met het licht van een zaklantaarn waarschuwen. Via de bomgaard zouden we ons dan uit de
voeten maken.” Een andere bron
meldt: “De sleuf over de weg
was zo’n 80 centimeter breed en
30 tot 40 centimeter diep. Voor
het gat werden stukken ijzer gelegd. Het waren stukken rails, die
uit het naastliggende land waren gehaald, waar men met lorrie-wagentjes werkte om het land
te egaliseren.” Plaats van handeling: De huidige N201. Vanuit de
richting Mijdrecht net voorbij hotel Mijdrecht Marickenland, ter
hoogte van het huidige parkeerterrein. Vroeger stond op de plek
van het hotel een restaurant met
de naam “De Speeltuin”. Een reconstructie aan de hand van herinneringen en schriftelijke bronnen.
Griet Krul en Dirk van Veen
In de tuin van SC Johnson stond
destijds de boerderij van de familie Krul. Dochter Griet Krul - later
getrouwd met Dirk van Veen - is
24 jaar als het gebeurt. “Het gat
moet voor vier uur ’s nachts gegraven zijn, want tegen die tijd
kwam er een groep Duitse militairen aan. Die hebben toen onze
overbuurman, de veehouder Jan
Winkel van de boerderij ‘Vee- en
Bouwlust’ opgehaald. Een Duitse
militair sloeg bij ons voor een ruit

de groep waren ook enkele Nederlanders. De Duitse commandant van de tweede vrachtwagen
gaf het bevel dat we allemaal aan
één kant van de weg moesten
gaan staan. Dat was bij de boomgaard aan de kant waar nu Johnson is.” De heer Van Veen herinnert zich de namen van degenen die langs van de kant van de
weg stonden opgesteld. Behalve
hij, zijn toekomstige schoonvader en de boerenarbeider Henk
de Rooij, stonden ook twee mensen uit Hilversum in de rij. Verder
waren daar bij de ziekenhuisbode
Willem Verburg en dominee Fetze Pijlman van de gereformeerde kerk in Mijdrecht. Die hadden
gehoord dat er wat gebeurd was
en kwamen kijken. Ook boer Jan
Winkel (36), Koop Peters (43) en
zijn oudste dochter Jentje (22)
stonden in de rij, net als Cor Verweij, die uit zijn huis was gehaald.
Dirk van Veen: “Er kwamen een
stuk of tien soldaten tegenover
ons staan. Elk met het geweer in
de aanslag. Om de beurt moesten we vertellen waar we vandaan kwamen. Koop Peters werd
er tussenuit gehaald. Tegen ons
werd gezegd: “Jullie kunnen eerst
het gat verder dichtmaken en
daarna kunnen jullie je kameraad
begraven.” Er werd Nederlands
en Duits gepraat. Een eindje verderop was een landweggetje. Nu
is daar de tuin van Johnson. De
Duitsers namen Koop Peters mee
het weggetje in. Even later hoorden we dat geschoten werd, maar
we konden niet zien wat er gebeurde. Toen in die rij had ik het
gevoel van machteloze woede. Je
denkt alleen maar aan wraak, tenKoop Peters met dochter Jentje minste dat gold voor mij. Je staat
Aan de overkant van de Provinci- hulpeloos. Je hebt niets. Eén beale Weg pakken de militairen de vel en het was met ons allemaal
agrariër Jan Winkel op evenals de gebeurd. Waarom ze Peters heblandarbeider Koop Peters en zijn ben meegenomen, kom je nooit
22-jarige dochter Jentje. Dirk van te weten, maar ik vermoed dat hij
Veen: We moesten mee naar het uit de rij is gehaald vanwege zijn
gat in de weg. Daar aangekomen uiterlijk. Hij had een baardje en
zei boer Winkel tegen de Duit- een verweerd gezicht, omdat hij
sers dat ze niet zo tekeer moesten altijd buiten werkte. Na het doodgaan. Het gat zou echt wel dicht- schieten van Peters is die tweede
gemaakt worden. De militairen vrachtwagen onmiddellijk doorpakten hem daarop beet en sloe- gereden. We zijn toen ook weggen hem tegen de grond. Toen we gegaan.”
het gat dicht hadden, gingen de
Duitsers terug naar hun auto. Ze ‘Blind naar huis gerend’
waren nog niet bij het gat of uit Mevrouw Van Veen vertelt over
de richting Vinkeveen kwam een de executie van Peters. Samen
tweede groep Duitse militairen met haar moeder houdt ze zich
met een vrachtwagen. Het waren schuil in de tuin van hun boerlange, open vrachtwagens met derij ‘Noorderhoeve’. “We zagen
hekken langs de randen. Op die hem - Koop Peters - aankomen
tweede wagen zaten ook moffen- tussen vier soldaten. Ze liepen
meiden. De soldaten van de eer- het doodlopende Groeneweggeste wagen holden naar de nade- tje in. Toen hoorden we schieten.
rende vrachtwagen. Bij die twee- Vier schoten. Waarschijnlijk elke
Duitser één keer. Ik was ontzettend bang, want ik dacht dat de
Duitsers iedereen in de rij doodschoten.” Haar echtgenoot: “Samen met mijn verloofde ben ik
toen teruggegaan naar de Nutslaan. Op weg daar naartoe is
m’n verloofde toen bij dokter Van
den Berg aangegaan in de Dorpsstraat en heeft hem alles verteld.”
Mevrouw De Graaf, in 1927 geboren als dochter Luchiena van
Koop en Jantje Peters, vertelt
in 2004: “Ik was die ochtend bij
mevrouw Pol (aan het Hofland).
Sinds we in Mijdrecht woonden,
gingen mijn ouders om de zondag naar hen toe. De andere zondag kwamen ze bij ons. Mevrouw
Pol had reuma en ik zou haar helpen met de huishouding. Mijn vader had ‘s ochtends nog gezegd
dat ik niet alleen naar huis mocht
komen. Hij zou me ophalen, omdat hij de situatie te gevaarlijk
vond. Om half negen, toen hij
even thuis kwam om een boterham te eten, zei hij nog tegen m’n
moeder dat de Duitsers wraak
zouden komen nemen vanwekapot. We lagen in bed en schrokken enorm. In nachtkleding
moesten we onmiddellijk meekomen. Mijn vader had één schoen
en een klomp aan en ik liep op
pantoffels. Samen met Jan Winkel
hebben we de rails van de weg afgehaald en in de kant gelegd. Het
was tegen kwart over vier. Daarna mochten we weer naar huis.
Boer Winkel heeft die groep Duitsers nog het zijweggetje gewezen.” Via het Waverveense pad
gaan de Duitsers alsnog richting
Uithoorn. “De eerste groep van
vier uur was met één auto.” Griet
Krul gaat niet meer slapen en
helpt met het melken. “Ik zie Peters nog aankomen. Heel hard lachend. Hij zei: “Griet wat hadden
ze jou lekker bij de beer. Jij met
je pyjamapakje over de weg. Die
woorden zal ik nooit vergeten.”
Griet Krul gaat vervolgens naar
haar verloofde Dirk van Veen, die
in de Nutslaan woont. Hij vertelt:
“Ze kwam bij ons en was wat van
streek. Ze vertelde wat gebeurd
was en is een tijdje bij ons gebleven. Daarna heb ik haar naar huis
gebracht. Het was ongeveer half
negen. Toen ik achter op de werf
met haar vader stond te praten,
kwamen opeens Duitse soldaten
aanhollen. Ik kreeg een pistool in
mijn nek en langs mij suisde een
kogel. Er werd gecommandeerd
dat we schoppen mee moesten
nemen om het gat in de weg te
dichten.” De boerderij van de familie Krul is afgebroken. De plek
is nog enigszins herkenbaar vanwege een lichte verhoging aan de
rand van wat nu de tuin van Johnson is.

Een foto van Koop Peters en zijn vrouw Jantje.
(fotocollectie van dhr. H. Wessels)
ge het openleggen van de weg.
Wie had kunnen vermoeden dat
hij even later zelf het slachtoffer
zou worden? Toen ik bij mevrouw
Pol was, hoorde ik schoten klinken. Blind ben ik toen naar huis
gerend en vroeg aan m’n moéder waar pappa was. Ze wist het
niet. Even later kwam ook de dokter vragen waar mijn vader was.”
“Samen met mijn zus en een aantal andere mensen was hij opgepakt door Duitse soldaten om de
weg te repareren. Ze stonden in
een rij langs de weg. Toen is hij
aangewezen. Hij zette z’n schop
in de grond en liep mee, begeleid
door vier militairen. Hij moest een
paadje inlopen. Er is nog gesproken, maar wat zal er gezegd zijn?
Daar was ook het hek, waar hij
vaak op zat om over het land uit
te kijken. Van achteren is hij neergeschoten. Hij is voorovergevallen. Zijn hele rug lag open.”

Pas in juni 1945 komt hij terug in
Mijdrecht. De familie Peters is in
1940 in de regio komen wonen eerst voor korte tijd in Vinkeveen
en sinds medio 1941 in Mijdrecht.
In oktober 1945 verhuist weduwe
Jantje Peters-Sloots met haar kinderen naar Avereest in Overijssel.
Cor Mulder woont naast de huidige brasserie die nu gevestigd is op de hoek van Hofland
en het Waverveense pad. ’s Ochtends vroeg, als hij met paarden-wagen de melk bij de boeren
wil ophalen, heeft hij al gemerkt
dat de weg open ligt. Hij kan er
niet langs. Mulder heeft het stoffelijk overschot van Peters met
paard-en-wagen opgehaald. Aan
het Hofland, vlakbij het huidige
garagebedrijf, wordt Koop Peters opgebaard in het huis van
goede kennissen. Mevrouw De
Graaf: “Mijn moeder heeft heel
lang een stuk van zijn laatste boterham en zijn laatste sjekkie beOp ladder thuisgebracht
waard. Hij teelde tabak en de bla“Op een ladder is hij thuisge- deren bracht hij naar (de plaatslijbracht. We hebben hem toen nog ke sigarenmaker) Pieneman, die
een kus gegeven. Mijn zus vertel- er een shagmelange van maakte.”
de later dat ze - toen ze in de rij
stond - nergens aan kon denken, Gratis bloemen
behalve aan het moment waar- “We zijn dezelfde dag nog in het
op de trekkers overgehaald zou- huis van de familie Pol getrokden worden. Waarom hebben ze ken. Zij gingen een paar dagen
van de ondergrondse geen brief- naar familie in het dorp. We waje in de bus gedaan om ons te ren veel te bang dat de Duitsers
waarschuwen? Dan waren we terug zouden komen. ‘s Ochtends
gevlucht. Waarom mijn vader? hadden ze nog gedreigd huiJe krijgt daar geen antwoord op. zen in brand te steken als de weg
Hij heeft er niet om gevraagd. Hij niet om twee uur klaar zou zijn.
dacht - als zo velen - dat de oorlog We zijn tot na de begrafenis op
snel voorbij zou zijn. Thuis had- Hofland gebleven. Bij Wiegmans
den we al uitgelaten tegen onze hebben we als kinderen een
ouders gezegd dat we met de En- krans gehaald om mee te nemen
gelse soldaten zouden uitgaan. naar het graf. We hoefden niets
Vader zei toen dat eerst Harm te betalen als we beloofden dat
weer thuis moest zijn. Die was we altijd goed voor onze moeder
sinds juni 1943 tewerkgesteld in zouden zorgen. Er stonden veel
Duitsland.” Koop Peters laat een mensen langs de weg toen mijn
vrouw en vijf kinderen achter. vader werd begraven.
De jongste is dan zes jaar. Harm,
de oudste zoon, was destijds tewerkgesteld in Duitsland. Daar
Vervolg op volgende blz.
hoort hij van zijn vaders dood.
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in Overijssel te gaan. Mijn moeder kreeg een karige uitkering.
Het ging eigenlijk om een paar
rot centen. Mijn zus en ik zijn destijds het huis uitgegaan, want ais
we thuis zouden wonen, terwijl
wij zelf geld verdienden, dan zou
m’n moeder gekort worden. (…)
Na de oorlog zijn we vaak teruggekomen. We werden dan altijd
hartelijk ontvangen door Griet en
Dirk van Veen. Ik beschouw Griet
als een zus. (…) Toen de fabriek
van Johnson werd gebouwd, waren we bang dat het kruis zou verdwijnen. Gelukkig heeft men ons
toen verzekerd dat het kruis zou
blijven staan ter herinnering aan
wat mijn vader was overkomen.”

Daar moet de familie van het oorlogsslachtoffer het mee doen. Er
wordt geen verdere actie ondernomen. Die opstelling van de gemeente ergert mevrouw Griet
van Veen mateloos. Pas in 1970
wordt op haar initiatief een grafsteen geplaatst. Ze krijgt daarbij hulp van de gemeenteambtenaar Joh. Kramer. ”Ik wilde graag
dat alles klaar was bij de 25-jarige
herdenking. Waarschijnlijk is die
grafsteen bekostigd uit giften van
het bedrijfsleven.” Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Uit archiefstukken
wordt duidelijk dat Kramer contact heeft opgenomen met een
aantal Mijdrechtse bedrijven met
het verzoek een financiële bijdra-

ge van vijftig gulden (nu net geen
23 euro) te leveren voor een grafbedekking “in overeenstemming
met wat wij aan zijn nagedachtenis verschuldigd zijn.” De grafbedekking bestaat uit een kwartsietvloer in flagstones, gesteld op
een gewapende betonplaat. In
verdiept vergulde letters is een
inscriptie aangebracht. De zerk
kan nog voor 4 mei 1970 worden
geplaatst. Er is zelfs nog een bedrag voor een bloemstuk. “De
grafsteen was een grote verrassing, vooral voor mijn moeder”,
vertelt Harm Peters in 1992. Al jarenlang staat op het graf een rode begoniaplant. De deelnemende bedrijven waren: Betonopzet-

ters A. de Bruin, firma Wed. A. de
Bruin, Droogerijenmaatschappij
NV, NV Van Elten, Firma J.J. van
der Helm, Hoffmann-La Roche,
Johnson Europlant NV, Pimentel
Granaat NV, firma Wed. D. Korver,
NV D. Spaan & Zn, Substantie NV,
firma J. van Walraven en NV Wayne Nederland.
Met dank aan alle gesprekspartners en al degenen die destijds en nu een bijdrage hebben
geleverd aan de totstandkoming van dit verhaal en eerdere publicaties die verschenen in
1992 en 2004.
(Jan Rouwenhorst)

Haveloze toestand
De tuin van Johnson met de lage bomen. Onder de takken markeert een wit, houten kruis de executieplaats.
Tijdens de dodenherdenking in
1967 schrikken de nabestaanden van Koop Peters als ze zien
hoe het graf erbij ligt. In een brief
aan de burgemeester en wethouders typeert zijn zoon Harm Peters de situatie als een “haveloze toestand”. Hij verwijt ze dat
afspraken die met zijn moeder
en zus zijn gemaakt, niet zijn nagekomen. Hij wil ingelicht worden over de eigendomssituatie
en geeft aan: “Wij wilden dan zelf
het graf weer opknappen opdat
de fusilladeplaats en het graf een
teken mogen zijn voor de jongeHet graf van Koop Peters op de begraafplaats bij de Janskerk in Mijdrecht. re generatie. Opdat ook zij de jaren ‘40-’45 niet zullen vergeten.”
ven in een huurgraf tweede klas- Ten gemeentehuize wordt boven
Vervolg van vorige blz.
se, rij twee, nummer 8. Jaren- de brief met potlood genoteerd:
lang wordt zijn laatste rustplaats “Gaarne piëteitsvolle behandeop armoedige wijze aangegeven ling”. Waaruit blijkt de meelevendNiemand mocht met ons mee het door een rechthoek van trottoir- heid van de plaatselijke bestuurkerkhof op, uitgezonderd de do- banden. Mevrouw De Graaf: “Mijn ders? De familie Peters wordt afminee en boer Winkel. De teraar- moeder was volledig ingestort. gescheept met een verwijzing
debestelling vindt plaats op za- We konden niet blijven wonen bij naar de Stichting Oorlogsgraterdagmiddag 9 september op de boerderij en kwamen terecht ven. Wel betreurt de gemeente
de begraafplaats van de Jans- in een klein huisje aan Bozenho- dat de gemaakte afspraken voor
kerk. Er is geen geld voor een ven. Na de oorlog deed zich een het onderhoud van het graf niet
grafsteen. Koop Peters is begra- gelegenheid voor om naar familie behoorlijk worden nagekomen.

Nieuwe SeT Academie in
Mijdrecht geopend
Vervolg van de voorpagina
- Wat doen jullie precies?
“Wij koppelen mensen aan mensen. Onze hulpverleners zijn ervaren zorgprofessionals (50+) die
door de bezuinigingen op straat

- Om welke zorg gaat het?
“ Dat kan van alles zijn: hulp bij
het schoonhouden van uw huis,
medische hulp of gewoon een
maatje om mee te wandelen en
praten. Tijdelijk of voor langere
zijn komen te staan. Zij handelen tijd. U kunt ons inschakelen voor:
niet alleen uw specifieke verzoek Hulp in de huishouding, wandeaf, maar kijken ook grondig naar ling, theaterbezoekje, praatje,
uw situatie en achtergrond, zodat begeleiding en vervoer naar afde zorg die u nodig heeft precies spraak, slaapwacht, bereiden en
op uw persoonlijke omstandig- samen nuttige van maaltijd, onheden wordt afgestemd”.
dersteuning bij ziekte of overlijden partner, voorkomen van
eenzaamheid, ziekenhuisbezoek,
medische zorg, ontlasten van
mantelzorger en 24 uurszorg”.

sen en niet puur op basis van taken. Wilt u meer weten bel gerust
geheel vrijblijvend: 0614060755
of stuur een e-mail: mjvhussen@
gmail.com of kijk op onze site:
www.steunentoeverlaat.com”

- En wat kost dat?
Omdat wij gebruik maken van
ons netwerk van professionele
zorgverleners wordt er een vergoeding gevraagd voor de geboden hulp. U kunt daarvoor o.a.
gebruik maken van uw persoonsgebonden budget en ook daarbij geldt: dit is op basis van men-

Inschrijving
Cursusproject gestart
De Ronde Venen - De Stichting
Cursusproject De Ronde Venen
heeft de afgelopen week het cursusprogramma voor het najaar
van 2019 gepresenteerd. Via de
website
www.cursusproject.nl
kan het overzicht worden opgevraagd met de bijzonderheden
voor elke cursus.
Traditiegetrouw is de officiële
start de cursusmarkt en voor het
komende seizoen is dat op 6 september a.s. van 19:30 tot 21:00
uur in De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Vanaf 18:00 uur wordt er bij de
entree een volgnummer uitgereikt dat gebruikt wordt om het

binnengaan van de zaal met de
cursusmarkt te spreiden.
Om 19:30 uur start de inschrijving en zijn er docenten aanwezig om je uitgebreid te informeren over de door hen te geven
cursus. Als een cursus wordt volgeboekt hebben de inschrijvingen op de cursusmarkt voorrang
op die welke op andere wijze zijn
binnengekomen.
Let op: De website beschrijft
ook de nieuwe inschrijfprocedure. Het zal ons bij het verwerken
van de inschrijvingen enorm helpen als je een vooraf ingevuld inschrijfformulier (te downloaden
vanaf de website) meeneemt.

Opruimactie Stelling
van Amsterdam –
Helpt u mee?
De Ronde Venen - Op 28 september 2019 organiseren gemeente De Ronde Venen en gemeente
Stichtse Vecht een schoonmaakactie in het waterliniegebied. Samen met inwoners wordt het
zwerfafval en andere rommel verzameld op de wandelpaden en in
de riviertjes in het landschap van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en Stelling van Amsterdam. Gemeente De Ronde Venen regelt
onder andere kano’s om afval uit
het water te ‘vissen’.
Meedoen? Zo werkt het:
1. Op het Fort Abcoude worden
routes uitgedeeld (zodat deelnemers niet allemaal hetzelfde stukje schoonmaken). De gemeente
deelt hier afvalgrijpers en vuilniszakken uit.
2. Geniet van de wandeling of kanotocht en verzamel onderweg

rondslingerend afval. Het is ook
mogelijk om met een eigen boot
te komen.
3. Na afloop zijn alle deelnemers
van harte welkom voor een gezellig samenzijn met een hapje
en drankje op fort Abcoude.
Praktische informatie
De opruimactie vindt plaats
op zaterdag 28 september van
14.00-16.30 uur vanaf fort Abcoude aan de Molenweg 19. Let
op: geen parkeergelegenheid op
het fort, kom zo mogelijk met OV
of de fiets. Startpunt in gemeente Stichtse Vecht is Fort Maarsseveen. Voor de inkoop van materiaal en eventueel gebruik van een
kano graag aanmelden via nmederondevenen@odru.nl. Er zijn
geen kosten verbonden aan kanogebruik, maar er zijn een beperkt aantal beschikbaar.

Computerles bij
SeniorWeb DRV
De Ronde Venen - De vakanties
zijn weer achter de rug, tijd om
weer eens terug te blikken en
daarna te kijken wat we dit jaar
nog kunnen doen. De eerste keer
was eind 1999 toen we als werkgroep de voortgang van het project “Ouderen aan de knoppen”
bekeken en al snel tot de conclusie kwamen dat die liep als een
trein. Nu terugkijkend kan SeniorWeb DRV stellen dat ze in 20 jaar
tijd vele duizenden Rondeveners
digitaal vaardig heeft gemaakt
en dat die hun zaken nu online
via internet kunnen regelen. Toch
wel het herdenken waard.
Openbare bibliotheek
te Mijdrecht:
Windows 10. Acht maandagochtenden te beginnen 7 oktober.
Windows 10. Acht woensdagochtenden te beginnen 25 september.
Windows 10. Acht donderdagochtenden te beginnen 17 oktober.
Bestandsbeheer. Vier vrijdagochtenden te beginnen 27 september en 15 november.
Veilig internetten. Twee maandagochtenden te beginnen 2 december en 9 december.
De cursus Windows 10 omvat
acht lessen van twee uur waar-

in u leert omgaan met de app
Edge om te kunnen internetten,
de app Mail om te kunnen emailen. De app Verkenner om te zien
waar en hoe alles in de PC is opgeslagen en nog enkele andere
apps. Je maakt voor dit alles gebruik van een lesboek dat later als
terugslagmateriaal gebruikt kan
worden.
De cursus bestandsbeheer omvat
vier lessen van twee uur en behandelt de verkenner heel gedetailleerd. U leert wat bestanden
en mappen zijn. Hoe ze gemaakt
kunnen worden, hoe ze er uitzien,
wat er in zit en hoe ze opgeslagen
kunnen worden.
De cursus Veilig gebruik van internet omvat een les van twee
uur waarin aan de orde komen:
internetbankieren, facebooken
en e-mailen zowel thuis als op vakantie en met uw eigen computer. U kunt voor die cursus uw eigen laptop met Windows 7 of 10
meenemen.
Voor informatie en aanmelden
0297-282938 of 06 5345 4196
of een mailtje naar seniorwebdrv@gmail.com. Kijk ook eens op
www.seniorwebderondevenen.
nl Zo niet dan zien we u graag
tijdens de inloopmiddagen. Elke
maandag en woensdag van twee
tot drie staan we klaar in de bieb
te Mijdrecht om u te helpen.

