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KORT NIEUWS:

Jongeman rijdt auto 
oom in de prak

De Ronde Venen - Voor een 17 
jarige jongeman uit Mijdrecht 
en diens oom is het nieuwe 
jaar niet echt goed begonnen. 
De Jongeman, die zijn rijbe-
wijs heeft, maar alleen met een 
coach een auto mag besturen, 
reed op nieuewjaarsdag alleen 
in de auto van zijn oom. Al snel 
bleek date en coach toch niet 
voor niets wordt aangesteld, 
want op de N201, nabij Hof-
land, verloor de jonge chauf-
feur de macht over het stuur, 
De auto ramde hierbij een hek-
je en raakte twee geparjkeer-
de auto’s en een aanhanger. 
De schade was aanzienlijk. De 
chauffeur kwak voor zover be-
kend met de schrik vrij.

Kerstbomen 
inleveren

De Ronde Venen - Na de 
feestdagen verzamelt de ge-
meente oude kerstbomen. 
Woensdag 11 januari 2017 kunt 
u de kerstbomen inleveren op 
verschillende locaties in de ge-
meente. Voor elke kerstboom 
die wordt ingeleverd, ontvangt 
u €0,50. De kerstbomen graag 
aanleveren zonder kruis, spij-
kers of kluit. Heeft u méér dan 
20 kerstbomen? Dan komt de 
gemeente die bij u ophalen, 
als u dit vooraf aanvraagt. U 
kunt dit aanvragen tot en met 
dinsdag 10 januari tot 15.00 
uur door te bellen met 0297-
291616.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omgeving Jade, Aquamarijn (160 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omgeving Jade, Aquamarijn (160 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

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

www.vderwilt.nl
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SALE

- Deense topkwaliteit
- Perfecte pasvorm
- Ultiem loopcomfort scapino.nl

Deze week
€35,- voordeel!
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LAATSTE PAREN
dames & heren

Mijdrecht - Met een knal het jaar 
2016 afsluiten. Dit zag er voor Ro-
nald Meijer, kantoordirecteur van 
De Ronde Venen bij de Rabobank, 
toch iets anders uit. 

Op 25 december werden veel in-
woners van Mijdrecht en de Ra-
bobank opgeschrikt door een plof-
kraak. Hierdoor werd onder andere 
de geldautomaat aan de Dorpstraat 
volledig vernield. Mede door deze 
gebeurtenis heeft de bank besloten 
afscheid te nemen van de geldauto-
maat op deze locatie. De bank licht 
dit besluit toe:

Wat is de reden dat de 
Rabobank afscheid neemt 
van de geldautomaat?
We streven er naar om tegen rede-
lijke kosten de inwoners van een 
woonplaats gebruik te laten maken 
van bankdiensten, zoals contant 
geld. De plofkraak van de geldauto-

maat in de Dorpsstraat in Mijdrecht 
verandert de rekensom van deze 
automaat aanzienlijk. De hele auto-
maat en de gevel van het pand is 
verwoest. Een nieuwe geldautomaat 
aanschaffen en het weer geschikt te 
maken van de gevel voor het terug-
plaatsen van een geldautomaat zijn 
erg kostbaar. Zo kostbaar dat we 
een dergelijke investering niet goed 
kunnen uitleggen aan onze leden. 
Zeker omdat er landelijk een dalen-
de trend te zien is in het aantal op-
names van contant geld bij geldau-
tomaten. Deze trend was ook al dui-
delijk zichtbaar bij de geldautomaat 
in de Dorpsstraat.

Hoe neemt de Mijdrechtenaar 
dan in de toekomst contant 
geld op? 
In Mijdrecht biedt de Rabobank di-
verse mogelijkheden om contant 
geld op te nemen. Zo heeft de Ra-
bobank een geldautomaat in Prinses 

Margrietlaan 22 en op Bozenhoven 
93. Ons Mobiele kantoor stopt ook 
iedere woensdag op drie verschil-
lende plaatsen in Mijdrecht, waar 
mensen met hulp van een Rabo-
bank-medewerker geld op kunnen 
nemen. Bovendien is in de Dorps-
straat 1 een geldautomaat van de 
ABN Amro bank gevestigd en staat 
aan het Burgemeester Haitsmaplein 
3 een geldautomaat van ING Bank 
waar klanten van de Rabobank ook 
gebruik van kunnen maken. Ook 
kan er inmiddels contant geld ge-
pind worden bij een tweetal winkels 
in het centrum.

Ik heb toch nog een vraag, 
waar kan ik terecht? 
U kunt tijdens de openingstijden 
langskomen op ons kantoor op Bo-
zenhoven 93. Natuurlijk kunt u ook 
bellen met een van onze adviseurs 
via (0348) 42 70 00. We beantwoor-
den uw vragen graag!

Rabobank neemt afscheid van 
geldautomaat aan de Dorpsstraat

Vinkeveen - De Oude Spoorbaan 
in Reservaat Demmerik in Vinke-
veen is in verband met kappen van 
bomen niet toegankelijk van 9 janu-
ari tot en met 3 februari. Deze popu-
laire wandelroute met startpunten 
aan de Demmerik en de Demme-
rikse kade is in de weekenden wel 
toegankelijk. De volkstuinen blijven 
vanaf de Demmerik bereikbaar.

Het kappen van bomen op de ou-
de spoordijk is onderdeel van de 
verbetering van de natuurkwaliteit 
van het Reservaat. Hiermee wordt 
de openheid in dit deel van dit wei-
devogelgebied weer hersteld. Ver-
der zijn sloten gebaggerd en wor-

den sommige percelen afgegraven. 
Dat zal leiden tot nat schraalland 
en drasland. Ten noorden van de 
spoorbaan wordt een wetland aan-
gelegd: kleine moerasstukken met 
laag riet. Om het gebied in de toe-
komst goed te onderhouden wor-
den de beheerpaden en bruggen 
opgeknapt.
Sinds 2010 werken verschillende 
gebiedspartijen in polder Groot Wil-
nis-Vinkeveen samen met agrariërs 
aan duurzame landbouw, natuur-
ontwikkeling, schoon water en be-
perken bodemdaling. Meer infor-
matie hierover is te zien in een fi lm 
over deze polder https://www.you-
tube.com/watch?v=8wnO6Z5eakA

Afsluiting Oude 
Spoorbaan Vinkeveen

Mijdrecht - De weekmarkt in 
Mijdrecht wordt niet langer door 
de gemeente georganiseerd, maar 
door de kooplieden op de markt 
zelf. Tijdens de weekmarkt van don-
derdag 22 december werd dit offi -
cieel bekend gemaakt. De week-
markt heeft gekozen voor deze ver-
zelfstandiging omdat op deze ma-
nier de markt goedkoper kan wor-
den georganiseerd. 
Voor de organisatie is de Stichting 
Markt Mijdrecht opgericht. Wethou-
der Anco Goldhoorn: ,,Een sterke-
re markt betekent meer levendig-
heid. Dit komt ook ten goede aan de 
winkeliers en horeca in Mijdrecht. 
Markt en dorp versterken elkaar.’’
De markt is een taak die historisch 
gezien in veel gemeenten in Neder-
land door de gemeente wordt geor-
ganiseerd, maar die niet perse door 
de gemeente hoeft te worden uit-
gevoerd . Steeds meer gemeen-
ten kiezen er in het kader van dere-
gulering voor om de weekmarkt te 
verzelfstandigen. Zo ook de markt 
in Mijdrecht. Dit heeft geen gevol-
gen voor de markt in Abcoude. De-
ze blijft georganiseerd worden door 
de gemeente.

Wethouder Anco Goldhoorn (rechts) overhandigt symbolisch een bezem aan 
Peter Vermeij (voorzitter Stichting Markt Mijdrecht) nadat de overdracht is 
getekend.

Markt Mijdrecht gaat 
zelfstandig verder

Oudejaarsavond en nacht 
rustig verlopen

De Ronde Venen - De genomi-
neerden voor de prijzen van sport-
man, sportvrouw, sporttalent, sport-
ploeg en de nieuwe categorie sport-
trainer/coach van 2016 zijn bekend. 

Uit de voorgedragen namen zijn per 
categorie drie genomineerden ge-
selecteerd. De winnaars worden 
vrijdagavond 27 januari 2017 be-

kend gemaakt tijdens de Sportver-
kiezingen in Het Piet Mondriaan ge-
bouw in Abcoude. Sportliefhebbers 
die de bekendmaking willen bijwo-
nen dienen zich van tevoren aan te 
melden. Tot 12 december 2016 be-
stond de kans sporters, ploegen en 
trainers voor te dragen voor de ti-
tels. Op basis van de voorgedra-
gen namen, heeft de jury per cate-

gorie drie kandidaten geselecteerd. 
Dat zijn:

Sporttalent
•  Bente Teeseling, wielrennen
•  Bart van Bemmelen, BMX
•  Rick Meijer, waterpolo

Sportploeg
•  Argon J22. basketball

Genomineerden sportverkiezingen 
2016 De Ronde Venen bekend

•  CSW dames straatvoetbalteam, 
 voetbal
•  Argon 1, voetbal

Sportman
•  Tim de Vries, handbiken
•  Mike Aken, circuit motorcross
•  Steve Suppan, boksen

Sportvrouw
•  Lorena Wiebes, wielrennen
•  Plonia Berkelaar, wandelsport
•  Robin van Vliet, korfbal

Sporttrainer/coach
•  Patrick Loenen, voetbal
•  Janneke van Ginkel, korfbal

•  Edwin Blauw, judo

Tijdens de Sportverkiezingen op 
vrijdagavond 27 januari wordt be-
kend gemaakt wie de winnaars zijn 
binnen de verschillende categorie-
en. Sportliefhebbers die de ontkno-
ping willen bijwonen zijn van har-
te welkom de Sportverkiezingen 
bij te wonen. Het programma be-
gint om 19.30 uur en vindt plaats in 
het Piet Mondriaan Gebouw in Ab-
coude, Broekzijdselaan 46-a. Om-
dat er een beperkt aantal plaatsen 
is, dient u zich wel aan te melden. 
Dit kan door een mail te sturen naar 
b.bokkes@derondevenen.nl

De Ronde Venen - De viering van 
het afscheid van het oude jaar en 
de viering van het nieuwe jaar is dit 
jaar in gemeente De Ronde Venen 
relatief rustig en gezellig verlopen. 

Op een enkel incidentje na en de 
bekende opgeblazen prullenbak-

ken, vernielingen van wat verkeers-
borden valt de schade mee. Was het 
vorig jaar nog een schadepost van 
bijna 25.000 euro, tot op heden is 
de schade geraamd op zo’n kleine 
4000 euro. Blijft zonde geld, dat ze-
ker, maar het verschil moet toch ze-
ker gemeld worden.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

WWW.MEERBODE.NL
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NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Wat werden we eind 2016 verrast 
door prachtige sprookjesachti-
ge beelden! Twee dagen lang wa-
ren bomen, hekken en grassprie-
ten voorzien van rijp. Ruige rijp, 
om precies te zijn. Bij mistig weer 
en temperaturen onder nul zijn de 
mistdruppeltjes onderkoeld. Als 
ze een oppervlak raken, bevriezen 
ze. En zo vormen al die bevroren 
mistdruppeltjes een prachtig wit 
laagje op een tak of geven ze een 
blad een wit randje. Als het lang 
duurt, zoals vorige week, kan het 
een laagje worden van wel een 
paar centimeter!
Een andere naam voor dit weer-
verschijnsel is aanvriezende of 
uitvriezende mist. Daarbij denk ik 
vooral aan gladde wegen. Daar-
om vind ik ‘ruige rijp’ veel leuker 
klinken.

Ik heb de laatste dagen van 2016 
heel wat uren buiten doorge-
bracht. Eigenlijk had ik me inge-
steld op de eindejaarsplanten-
jacht van FLORON. Hierbij is het 
de bedoeling om tussen Kerst 
en begin januari op zoek te gaan 
naar wilde planten die nog of al 
bloeien. Leuk om te doen als je 
toch aan het wandelen bent om 
al die extra kilo’s door kerstdiners 

en oliebollen kwijt te raken.
Vorig jaar had ik zo’n twintig ver-
schillende plantensoorten gevon-
den. Dit jaar maar negen. Oor-
zaak? Vorig jaar was het rond 
Kerst behoorlijk warm. Dit jaar 
hebben we ook al een aantal ke-
ren nachtvorst gehad. 
Toch zag ik nog berijpte, bloeien-
de bloemen een eenzame scher-
pe boterbloem. Maar ik genoot 
vooral van de berijpte, uitgebloei-
de bloemschermen van beren-
klauw en van de witte randjes 
langs bladeren van klimop en va-
rens. Ook mooi waren de rietkra-
gen die helemaal doorbogen door 
de last van al die rijp. En dat in 
een verstilde, mistige wereld. Ge-
nieten!

Na twee dagen was het sprook-
je weer voorbij. En zo kon ik toch 
nog wat andere bloeiende plan-
ten scoren zoals paarse dovene-
tel en vogelmuur. 

Namens IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn wens ik u een groen en 
gezond 2017 toe. En neem eens 
een kijkje op onze vernieuwde 
website. Hierop staat ons nieu-
we activiteitenboekje. Voor allerlei 
mooie natuurbelevenissen en -er-
varingen in 2017!

Ineke Bams (IVN-natuurgids)

Ruige rijpOpen dagen op 6 en 7 januari
 “Stalhouderij Derde 
Zijweg 4” Mijdrecht
Mijdrecht - Vrijdag 6 en zaterdag 7 
januari aanstaande houd “Stalhou-
derij Derde Zijweg 4”te Mijdrecht 
van 10.00 uur tot 15.00 uur openda-
gen. Alle paarden en pony liefheb-
bers die een paardenbox willen hu-
ren nu of een paar maanden later 
en vrijblijvend de “Stalhouderij Der-
de Zijweg 4” aan de Derde Zijweg 
4 in Mijdrecht willen bezoeken zijn 
van harte welkom. De stalhoude-
rij is per 1 januari 2017 na verbou-
wing geopend. Voorheen was het 
terrein verhuurd aan een huurder 
met handelspaarden die alles huur-
de en nu zijn we een nieuwe weg 
ingeslagen naar verhuur per paar-
den box. Er zijn totaal 12 ruime luxe 
paarden boxen met automatische 
drinkbaken te huur in de voormali-
ge koeienstal van 169m² , er ligt een 
rij bak van 15x35m het goed ver-
lichte buiten terrein is volledig ver-
hard met klinkers. Van Maart tot ok-
tober is er zo’n 1.6ha weidegang, de 
paarden kunnen bij slecht weer uit-
lopen in een met betonvloer verhar-
de paddock. De “Stalhouderij Derde 
Zijweg 4” heeft alle faciliteiten die 
nodig zijn als wasplaats, afsluitba-
re zadelkamer, sfeervolle verwarm-
de kantine in de stijl van een ou-

de jacht hut/ blokhut waar koffie en 
thee gezet kan worden.
Tevens is er een authentieke ou-
de hoefsmederij ingericht die ge-
woon gebruikt kan worden. Er is 
voldoende parkeer gelegenheid op 
eigen terrein, waar in overleg ook 
de paarden trailer gestald kan wor-
den. De paarden boxen worden ver-
huurd aan paarden/pony eigenaren 
die zelf voeren en mesten. De huur 
is incl. hooi-stro en gebruik van alle 
faciliteiten. De huurder kan 356 da-
gen per jaar van 6.30 uur tot 23.00 
uur vrij op het terrein de paarden 
verzorgen. De koffie en thee staat 
voor u klaar, tot ziens 6 of 7 januari.
Voor info zie de advertentie elders 
in deze krant, bent u niet in de ge-
legenheid 6 of 7 januari te komen 
dan kunt u een afspraak maken op 
een andere dag met Patrick bakker 
tel: 06–126 33 407 of een mail stu-
ren naar boulange@zonnet.nl.

Aan Derde Zijweg 4 te Mijdrecht 
is tevens Boulangé tuinontwerp en 
adviesbureau b.v. gevestigd op het 
andere gedeelte van het terrein 
waar de tuinaanleg, tuinonderhoud 
en boomverzorging werkzaamhe-
den aangestuurd worden.

OBS Molenland en OBS De 
Trekvogel naar Serious Request
Mijdrecht - Afgelopen weken heb-
ben er verschillende activiteiten 
plaatsgevonden op OBS De Trekvo-
gel en OBS Molenland om gelden 
in te zamelen voor Serious Request. 
Zo hebben de kinderen kerstkaar-
ten ontworpen, die zij daarna zelf 
mochten verkopen. In iedere groep 
is een kunstwerk gemaakt. Daar-
naast hebben alle kinderen iets 
moois gemaakt om te verkopen zo-
als: rendieren, sieraden en kerst-
klokjes met de 3-D printer. De ac-
tie is afgesloten met een veiling 
van alle kunstwerken en items die 
door de ouders en de teamleden 
zijn aangeboden. Onder de bezie-
lende leiding van onze veilingmees-
ters, meester Iwan en meester Sven, 
werd er flink geboden op de kunst-
werken. Wie wil er nu geen ech-
te groep 3 Picasso of een Donald 
Duck kruk in zijn huis! 

Geld
Om het opgehaalde geld te done-
ren hebben zes kinderen en twee 
leerkrachten maandag 19 decem-
ber een bezoek gebracht aan het 
glazen huis van Serious Request in 
Breda. De reis op zich was al een 
hele ervaring. Vanaf de parkeer-
plaats eerst met de pendelbus en 
daarna met het treintje naar de Gro-
te Markt. Het was al gezellig druk 
voor het glazen huis. De cheque en 

de vlaggen van beide scholen trok-
ken de aandacht. Meerdere malen 
werden de kinderen geïnterviewd 
voor de radio, de televisie of de 
krant. De grote vraag was: wat heb-
ben jullie allemaal gedaan om zo-
veel geld bij elkaar te krijgen? Na 
alle interviews hebben de leerlingen 
de cheque ter waarde € 2100,- over-
handigd aan de dj’s. Duidelijk zicht-
baar werd de cheque in het glazen 
huis opgehangen. We kunnen met 
elkaar terugkijken op een succes-
volle actie. Bedankt voor ieders bij-
drage om dit mooie resultaat te be-
halen!

Helpdesk genealogie 2017
De Ronde Venen - De binden-
de factor bij stamboom onderzoek 
begint met een familienaam. Inter-
net speelt daarbij steeds meer een 
rol van betekenis. Mede omdat de 
onderzoeker thuis zijn zoektocht zelf 
kan rechercheren. 

Buiten de bekende DTB bestanden 
die een centrale plaats innemen, 
hebben onze voorouders en hun 
verwanten op talrijke sites hun digi-

tale “sporen” in de familie geschie-
denis achter gelaten. Hiaten ech-
ter zullen er altijd wel blijven, me-
de omdat men eenvoudig niet weet 
waar mogelijke antwoorden op uw 
vragen te vinden zijn. De inloop-
avonden van de genealogiegroep 
hebben inmiddels bewezen dat on-
ze helpende hand nog wel eens tot 
verrassende perspectieven kun-
nen leiden. Daartoe kunt u kiezen 
uit twee mogelijkheden. De eerste 

KunstRondeVenen door 
als vereniging
De Ronde Venen – Kunstroute 
KunstRondeVenen is een vereniging 
geworden. De atelierroute in De 
Ronde Venen, die plaatsvindt in het 
laatste weekend van mei, heeft hier-
mee een stevige basis gelegd voor 
de toekomst. 
Door een vereniging op te richten 
voor de kunstroute, heeft de organi-
satie een belangrijk fundament ge-
legd voor de toekomst van Kunst-
RondeVenen. De circa zeventig kun-
stenaars die de aankomende editie 
deelnemen, zijn voor twee jaar lid 
geworden. Ze brengen niet alleen 
hun werk onder de aandacht op 27 
en 28 mei, maar maken ook deel uit 
van een breed netwerk van kunste-
naars in de gemeente. De allereer-
ste ledenvergadering op 15 decem-

ber werd druk bezocht, zo’n 50 kun-
stenaars waren aanwezig in Galerie 
Boven Verwachting in Wilnis. Daar 
heeft het kernteam en bestuur, dat 
de organisatie van de aankomende 
atelierroute op zich neemt, zich aan 
de kunstenaars gepresenteerd.

Vorig jaar
Vorig jaar konden bezoekers op 
maar liefst 46 locaties werken van 
kunstenaars bekijken in alle ker-
nen van De Ronde Venen. Kunst-
schilders, beeldhouwers, fotogra-
fen, amateurs of professionals; dit 
jaar is het aanbod aan kunst mis-
schien nog wel gevarieerder dan 
vorig jaar. Om bezoekers nog beter 
de gelegenheid te geven om zoveel 
mogelijk te kunnen zien, zullen in 
2017 meer kunstenaars gezamenlijk 
op één plek exposeren. Zo wordt 
de route overzichtelijker en elk ate-
lier nog gezelliger. Op veel locaties 
zorgen lokale artiesten ervoor dat 
de kunstwerken tot leven komen in 
dans, theater of op muziek. De deel-
nemende kunstenaars hebben zich 
inmiddels al ingeschreven, maar 
de organisatie van KunstRondeVe-
nen is nog wel op zoek naar arties-
ten die willen optreden op de ope-
ningsavond tijdens het kunstweek-
end en op de openingsavond op 26 
mei. 

Sponsors
Ook zijn sponsors en donateurs no-
dig om de atelierroute ook dit jaar 
weer tot een groot succes te maken. 
Afhankelijk van de bijdrage worden 
sponsors vermeld op de website en 
met logo op de posters en routefol-
der. KunstRondeVenen komt sinds 
2013 om het jaar tot stand dankzij 
vrijwilligers, subsidies en sponsors. 
Contact opnemen met de organisa-
tie? Stuur een bericht via het con-
tactformulier op www.kunstronde-
venen.nl.

is op maandagavond 9 januari a.s. 
van 19.30 tot 21.30 uur, de andere 
op maandagmiddag 16 januari van 
13.30 tot 15.30 uur. Een ieder is wel-
kom, lid of geen lid in ons nieuwe 
onderkomen aan de Croonstadt-
laan 4a in Mijdrecht. (eerste etage 
boven Scapino, ingang achter). Af-
hankelijk van onze mankracht en 
beschikbare computers is het ech-
ter gewenst om zich vooraf aan te 
melden. Stef Veerhuis 06-81144150.









Het was een gebeurtenis die alle betrokkenen in de school nog 
lang zal bijblijven: een onverwacht werkbezoek van koning 
Willem-Alexander aan het VeenLanden College op woensdag 14 
december 2016. De verrassing was groot, want wat doet de koning 
op een middelbare school in Mijdrecht, wat was de aanleiding voor 
zijn bezoek?

ROSA
De begeleiding van studenten en beginnende docenten is een speerpunt 
op het VeenLanden College, dat al een poosje een opleidingsschool 
is. Het VeenLanden College maakt namelijk deel uit van de Regionale 
OpleidingsSchool (ROSA). In deze opleidingsschool werken 11 scholen voor 
voortgezet onderwijs in de regio Amstelland en Haarlem samen. Het doel 
van ROSA is om met de opleidingsinstituten (VU, UvA, HvA, HiH en ALO) 
een goede opleiding te verzorgen voor de aanstaande docenten. 

Opleiden in de school
Op het VeenLanden College wordt flink tijd geïnvesteerd in de studenten 
en beginnende leraren. Onder leiding van conrector Carla Verwoerd en 
dank zij de stuwende kracht van de opleiders binnen het VeenLanden 
College: docenten Willeke Kuyt en Paul Hoogers, vinden jaarlijks veel 
studenten een leerstage op het VeenLanden College. In de school heeft 
elke student een ervaren docent als vaste begeleider. De koning en konin-
gin hebben de leraar prominent op hun agenda staan de komende tijd. 
Daarom wilde de koning heel graag spreken met de leraar in opleiding, hun 
begeleiders en beginnende leraren. Wat maakt hun beroep zo mooi, wat 
zijn de knelpunten en wat motiveert hen? Zo kwam hij op het VeenLanden 
College terecht. Na de begroeting door de burgemeester, de schoolleiding 
en de schoolopleiders vonden er drie rondetafelgesprekken plaats, waar 
de Koning sprak met studenten, beginnende leraren en ervaren leraren en 
begeleiders. 

Studenten
Allereerst sprak de koning uitgebreid met studenten van de Hogeschool 
van Amsterdam (HvA), Hogeschool InHolland (HiH), de Vrije Universiteit 
(VU), Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding (ALO). De studenten die dachten een ontmoeting te hebben 
met de minister van onderwijs zagen wat bleek toen de koning zijn entree 
maakte. Bij het geanimeerde gesprek met de koning dat volgde, was de 
schrik snel vergeten. De studenten volgen verschillende trajecten op het 
VeenLanden College, zoals minor, master of lerarenopleiding. De koning 
wilde graag weten wat hen heeft bewogen om voor het beroep van leraar 
te kiezen en hoe hun omgeving hierop heeft gereageerd. De studenten 
spraken over hun ervaringen toen ze geheel zelfstandig voor de klas 
stonden maar ook over het moment dat ze hun eerste oudergesprek 
voerden. Ze gaven aan dat ze goed voorbereid waren op dat moment en 
dat de begeleiding door de ervaren docenten veel heeft bijgedragen aan 
het succesvol doorlopen van dit leerproces.

VeenLanden College 
kleurt oranje

Beginnende docenten
Na afloop van het gesprek met de studenten verplaatste de koning en zijn 
gevolg zich naar het volgende lokaal waar de groep beginnende docenten 
al klaar zat. Ondertussen was het nieuws van het hoog bezoek als een 
lopend vuurtje door de school gegaan en leerlingen dromden tussen de 
leswissels samen om een glimp van de koning te kunnen opvangen. De 
beveiligingsmensen van de koning waren zeer onder de indruk van het 
goede gedrag dat de leerlingen vertoonden, ondanks hun opwinding 
en enthousiasme. Het gesprek met de beginnende docenten ging onder 
andere over de gevoelde werkdruk. Als beginnend docent komt er veel 
op je af: lessen, toetsen, correctie, overleg en het bekend raken met een 
schoolorganisatie. Een aantal van de docenten is ook leraar in opleiding 
geweest op het VeenLanden College en een aantal zelfs oud-leerling, dit tot 
groot vermaak van de koning die zeer onder de indruk was van de verhalen 
van de beginnende docenten. De docenten gaven aan veel energie te 
krijgen van het contact met de leerlingen en van de samenwerking met 
de collega’s. Zij nemen veel nieuwe kennis en werkwijzen mee van de 
opleiding en kunnen dat goed in de praktijk brengen. Daar profiteert de 
school ook weer van, want het is altijd goed om nieuwe kennis te vergaren.

Ervaren docenten
Als laatste stond er een gesprek met de ervaren docenten op het 
programma. De koning sprak met hen over het begeleiden van de 
studenten. Genoemde motieven van de ervaren docenten om studenten te 
begeleiden is dat ze er allebei van leren en het een meerwaarde heeft voor 
docent, school en student. 

Leerlingen
Na de gesprekken was er een informeel samenzijn in de personeelskamer, 
waar de koning zich liet informeren door onder andere vertegenwoordigers 
van de opleidingsinstituten en docenten en leidinggevenden. Maar 
voordat het zover was, lieten de leerlingen zich ook niet onbetuigd. Uit alle 
hoeken en gaten kwamen ze om de koning te kunnen zien. De vele foto’s 
die razendsnel rondgingen via de social media bevestigden dat het echt 
waar was: Zijne Majesteit koning Willem-Alexander was op hun school. De 
koning nam de tijd om de leerlingen te begroeten. Hij vroeg hen wel of ze 
geen les hadden.

Hoogtepunt
Het was een gedenkwaardige dag voor de school en op school zijn ze 
gelukkig met de belangstelling van de koning voor het vak van de leraar. 
Volgend jaar blijft de leraar prominent op de agenda van de koning en 
koningin staan. Op de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, waar de koning 
en de koningin vele geledingen van de maatschappij ontvangen in het 
paleis op de Dam, wordt ook een delegatie van leraren uitgenodigd. Het 
VeenLanden College heeft er vertrouwen in dat deze koninklijke belang-
stelling zal leiden tot een betere maatschappelijke positie voor de leraar in 
het algemeen.
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Warme bakker 
Elenbaas

NOSTALGISCH FAMILIEBEDRIJF 
HEEFT NA 108 JAAR GEEN 
OPVOLGING MEER
Mijdrecht - Kort geleden werd bekend dat de am-
bachtelijke warme bakker J.L. Elenbaas & Zonen BV, 
zoals de offi ciële bedrijfsnaam luidt, per 1 januari 
dit jaar zijn activiteiten offi cieel heeft beëindigd. Een 
van de oudste familiebedrijven in De Ronde Venen 
houdt het na 108 jaar(!) in dit vakgebied voor gezien. 
De talloze klanten zullen hun favoriete bakker in het 
straatje, tussen het Burgemeester Haitsmaplein en 
de Dorpsstraat, waar het altijd zo lekker ruikt naar 
vers gebakken brood en waar je ‘in de bakkerij ‘over 
de toonbank’ allerlei soorten brood en banket kon 
kopen, node gaan missen, “We zijn in januari nog 
wel gezellig wat actief voor onze klanten en kennis-
sen voor een bakkie met wat lekkers, maar daar-
bij houdt het toch helemaal op,” aldus Cor Elen-
baas desgevraagd. Samen met zijn broer Jan en 
destijds Leo heeft hij als derde generatie de bakke-
rij lange tijd met succes in leven weten te houden. 
Leo Elenbaas ging na veertig jaar het vak van bak-
ker te hebben uitgeoefend op 30 december 2009 
met de ‘vut’. Hij was toen 62 en geniet nog altijd vol-
op van zijn ‘vrije’ leven Zijn broers volgen hem nu. 
Zij hebben er beiden 50 jaar in het bakkersbedrijf 
op zitten. “Cor is 64 en ik ben zelf 67 jaar. Het wordt 
stilaan tijd dat ook wij er mee stoppen. We hebben 
geen opvolgers en dan is er niet veel keus om je af 
te vragen wie de bakkerij gaat voorzetten,” licht Jan 
toe die van Cor verder het woord maar moet doen. 
”Jan is er beter in dan ik.” Jan doet dat graag, want 
hij heeft de geschiedenis van het familiebedrijf aar-
dig bijgehouden.

Derde generatie bakkers
“Wij komen uit een geslacht van bakkers. Mijn opa is 
in 1908 in de Wilnisse Dorpsstraat begonnen op de 
plaats waar op de hoek nu de groentezaak ‘De Hof-
dames‘ is gevestigd,” vertelt Jan. “Opa kwam oor-
spronkelijk uit Zeeland en wist als Zeeuw met zui-
nigheid en vlijt door hard te werken een mooie zaak 
op te bouwen. Een eigenschap waar opvolgende 
generaties, zoals wij dus, ook mee zijn opgegroeid. 
Mijn vader Jozef, die bij opa in de zaak werkte, kon 
in 1947 de bakkerij van Willem Sohl in Mijdrecht ko-
pen die in de Dorpsstraat op de huidige locatie was 
gevestigd. Daar was ook een winkel aan verbonden 
waar brood en banket werden verkocht. Nu zit het 
reisbureau van TUI erin. Het pand loopt helemaal 
door tot aan het Haitsmaplein. Op de hoek met het 
straatje is ook een winkel. Die ruimte is momenteel 
verhuurd aan Yasmin die er een stomerij en een kle-

dingreparatiebedrijf heeft. Het hele stuk is tot op de 
dag van vandaag ons eigendom. De winkel hebben 
onze ouders tot 1973 aangehouden. Die is daarna 
gesloten waarna we ons volledig hebben gecon-
centreerd op de bakkerij en de afnemers. Dat wa-
ren behalve particuliere klanten de grootverbruikers 
en de ‘koude bakkers’ die ons brood weer doorver-
kochten. Onze formule als ambachtelijk bakker voor 
brood en banket bleek aan te slaan, ook al omdat 
veel warme bakkers op een enkeling na het in de 
loop van de jaren lieten afweten. Het is een zwaar 
beroep en je moet naast vakmanschap ook ple-
zier in het vak hebben om het te kunnen uitoefe-
nen. Weken van gemiddeld 80 uur in de nachtelijke 
uren waren en zijn geen uitzondering; met de feest-
dagen draaiden we wel 100 uur.,.. Mijn vader liet 
wel eens een ijzeren bakplaat in de bakkerij vallen 
als we in slaap dreigden te vallen. Vandaag de dag 
krijg je er bijna geen mens meer voor die warme 
bakker wil worden. Zelfs onze kinderen zien dat niet 
zitten en hebben voor andere richtingen gekozen in 
de samenleving, ook al helpen ze op drukke mo-
menten, zoals rond de feestdagen, nog graag even 
mee in de zaak. Maar dat is voor plezier. We heb-
ben nooit te klagen gehad, want tot op heden is er 
een grote vaste klantenkring geweest die onze pro-
ducten altijd heeft gewaardeerd door het gevarieer-
de aanbod en de kwaliteit die we sinds jaar en dag 
hebben geleverd. We waren en zijn een echte ou-
derwetse ambachtelijke bakker en dat wordt van-
daag de dag kennelijk op hoge prijs gesteld. ‘Zui-
nigheid met vlijt en noeste arbeid naast het leveren 
van kwaliteit,’ daar kom je een heel eind mee,” her-
innert Jan nog de slogan van zijn opa. Inderdaad, 
met die instelling kun je het wel honderd jaar vol-
houden.

Oud ijzer
Na 108 jaar gaat de bakkerij in Mijdrecht op die 
plaats dicht; onvermijdelijk omdat er geen opvol-
ging is. Een belangrijk stukje nostalgie uit Mijdrecht 
verdwijnt wat bij de familie Elenbaas logischerwijs 
toch met een beetje emotie gepaard gaat. In de 
slotdagen van december 2016 werden de verschil-
lende soorten brood, de oliebollen en appelbeig-
nets nog een keer gebakken. Defi nitief voor de laat-
ste keer. “Offi cieel bakken we niet meer voor klan-
ten in januari. Wel maken we de restanten van de 
voorraden op. Natuurlijk zijn al onze klanten de-
ze maand nog welkom om bij een kopje koffi e en 

wat lekkers ons ten afscheid even de hand te reiken 
als men daar zin in heeft,” laat Cor weten. “Daarna 
wordt het inventariseren en ruimen.” Jan en Cor zijn 
vervolgens nog wel een paar weken bezig met de 
verdere ontmanteling van de bakkerij. “Alle machi-
nes zijn gedateerd en kunnen wat mij betreft door 
Kroon op de Padmosweg worden weggehaald. Er 
zit nog wel wat oud ijzer aan. Andere attributen die 
misschien nog bruikbaar zijn hebben we aan colle-
ga bakkers aangeboden of ze er misschien nog wat 
aan hebben, zoals Jan Westerbos en De Kruijf,” re-
deneert Jan. Wat er daarna gaat gebeuren met het 
pand weten hij en zijn broer nog niet. “Het is ons ei-
gendom en we zien belangstellenden die het willen 
huren of kopen wel een keer binnenrollen.”
De tijd breekt nu voor beide broers aan om leuke 
dingen te gaan doen. Zo te horen vallen ze niet in 
een gat. Integendeel, ze hebben voldoende liefheb-
berijen en sporten ook nog. Jan bridget graag sa-
men met zijn vrouw Gerda en fi etsen gaat hem ook 
nog goed af. Hij is van jongs af aan altijd een sport-
man geweest. Dan zijn er nog de kinderen en klein-
kinderen waar ze om geven en nu meer tijd aan 
kunnen spenderen.

Bedankt!
Langs deze weg willen Jan en Cor alle afnemers en 
klanten bedanken voor hun klandizie en het in hun 
gestelde vertrouwen. Niet in de laatste plaats ook 
een woord van dank aan de medewerk(st)ers voor 
hun inzet. Veel kinderen die ooit in schoolverband 
de bakkerij bezochten en koekjes mochten bakken 
zullen zich ongetwijfeld die leuke tijd bij de ‘warme 
bakker’ nog wel herinneren. Hetzelfde geldt voor de 
sponsoring van de ingrediënten om pannenkoe-
ken te bakken tijdens ‘Kom in de kas’ bij een van de 
deelnemende bedrijven. Gebeurtenissen die van-
af nu jammer genoeg verleden tijd zijn. Het zij zo, 
maar misschien pakt een ander het wel weer eens 
op. Het rad der geschiedenis wentelt langzaam 
verder. “Namens de familie bedankt en een warme 
groet,” besluiten Jan en Cor.
Op hun beurt zullen veel grootverbruikers en klan-
ten een woord van dank willen richten aan de ’bak-
kers’ van Elenbaas voor al het heerlijke brood en 
banket dat zij decennia lang voor hen hebben ge-
bakken. Dat kan deze maand in de bakkerij. De re-
dactie van deze krant sluit zich er graag bij aan: Jan 
en Cor, bedankt. Het ga jullie samen met de familie 
goed! Geniet er van!

stopt 
ermee!

De bakkerij in 1963; v.l.n.r. Jan, Leo, René en 
Cor Elenbaas, samen met vader Jozef

Cor en Jan anno 2016 op dezelfde plek als in 1963

Jan reed op zijn 14e jaar al met de bakkerskar

Schoolkinderen mochten vaak zelf koekjes 

bakken bij bakker Elenbaas

Vers gebakken uit de oven

Jan keurt de zoju ist 
geproduceerde 
appelbeignets

Cor voert een laatste 
controle u it voor 
het bakproces
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IVN Vogelexcursie naar 
de Loenderveense Plas
Regio - IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn start 2017 met een vogelex-
cursie naar een bijzonder stuk na-
tuur bij Loenen aan de Vecht: de 
Waterleidingplas, een afgescheiden 
deel van de Loenderveense Plas. 
Het gebied wordt beheerd door Wa-
ternet, die hier drinkwater voor de 
regio Amsterdam en ’t Gooi vóór-
zuivert. Een boswachter van Water-
net, die zelf ook IVN-natuurgids is, 
zal voor deze gelegenheid het hek 
openen en de groep rondleiden 
langs de mooiste plekjes.

Afgesloten
In dit afgesloten gebied worden re-
gelmatig excursies gehouden, maar 
verder komen er weinig mensen. 
Die rust wordt zeer gewaardeerd 
door de bijzondere vogels die hier 
voorkomen. In de broedtijd zijn dat 
o.a. de purperreiger en zwarte stern. 
Deze vogels zitten nu in Afrika, maar 
hun plaats wordt ingenomen door 
talrijke wintervogels. Naast de ge-
bruikelijke watervogels is de kans 
groot op krooneenden, brilduikers, 
prachtig gekleurde zaagbekken 
en fraai getekende nonnetjes. Er 
kan zo maar een ijsvogel langs flit-
sen of een visarend overvliegen en 

misschien laat de schuwe waterral 
zich zien of horen. In de begroeiing 
langs het pad over de ringdijk we-
melt het soms van de kleine zang-
vogels waaronder staartmezen en 
sijzen, die zich tegoed doen aan de 
zaadjes in de elzenproppen. 

Excursie
Deze IVN-excursie is voor iedereen 
gratis toegankelijk en aanmelden is 
niet nodig. Neem zelf wat te drinken 
mee en zorg voor passende kleding 
en stevig schoeisel of laarzen. Een 
kijker is natuurlijk erg prettig en er 
zijn meestal wel enkele telescopen 
waardoor u af en toe een blik kunt 
werpen. 
Datum: zaterdag 7 januari 2017. Ver-
zamelen: parkeerplaats bij de Nieu-
we Begraafplaats aan de Ir. Ensche-
deweg in Wilnis. Vertrek: om 8:30 
uur per auto, meerijden is mogelijk. 
Terug: rond 12:00 uur. Kosten: gra-
tis. (vergoeding autokosten in over-
leg met de bestuurder). Aanmelden: 
niet nodig. Afgelastingen staan ca. 
1 uur voor aanvang van de excursie 
op de website: ivn.nl/afdeling/de-
ronde-venen-uithoorn. Info en ex-
cursieleider: Peter Betlem, tel.: 0297-
287635.

Groei & Bloei Aalsmeer 
weer actief
Regio - Op woensdagavond 25 ja-
nuari beginnen de cursussen en 
workshops weer bij Groei & Bloei 
Aalsmeer. Zo beginnen we die 
avond weer met de cursus bloem-
schikken voor gevorderden onder 
de enthousiaste leiding van Nic-
ky Markslag. Deze cursus beslaat 5 
avonden verdeeld over het seizoen. 
In navolging van het afgelopen sei-
zoen zal er ook weer en starters 
groep bloemschikkers zijn. Deze 
cursus van 4 avonden verdeeld over 
het seizoen wordt gegeven door 
Kristel van Dijk. Op woensdagavond 
25 januari start ook de cursus man-
denvlechten weer. Een klassieker in 
ons cursus aanbod met professio-
neel mandenmaker Jan de Vos. Za-
terdag ochtend 18 februari start de 
cursus biologisch moes tuinieren. In 
deze cursus wordt stil gestaan bij 
het kweken van groente uit eigen 

tuin en alle valkuilen die je daarbij 
tegenkomt. Zoals het bestrijden van 
ziektes en plagen. Het bewaren van 
groente komt ook aan bod. 
Ook op 18 februari vind, in samen-
werking met de lathyrusvereniging, 
de workshop lathyrus zaaien plaats.
Op 5 april gaan we wat leuks met 
bloemen maken voor de paasdagen 
in onze voorjaarsworkshop.
Groei & Bloei is een vereniging zon-
der winstoogmerk. Hierdoor kunnen 
we deze cursussen en workshops 
aanbieden tegen scherpe prijzen. 
Leden van Groei & Bloei genieten 
korting op cursussen en workshops 
en tal van andere activiteiten.
Voor meer informatie verwijzen wij 
u naar onze website www.groei.
aalsmeer.nl Voor aanmeldingen en 
verdere informatie kunt u ook con-
tact opnemen met Arda Eickhoff te-
lefoonnummer 0297 321161.

De Bokjes Bruze - een 
intieme kindervertelling
Mijdrecht - Op woensdagmiddag 
11 januari vindt er in de bibliotheek 
van Mijdrecht een vrijeschoolse ac-
tiviteit plaats: een vertelling in beeld 
met het verhaal van de Bokjes Bru-
ze. De kinderen gaan ook iets moois 
maken, en er is wat lekkers te eten 
en drinken. Voor alle kinderen van 
plm. 2-7 jaar, maar ook ouder en 
jonger zijn welkom! Plaats: Biblio-
theek Mijdrecht, doctor J. van der 
Haarlaan 8. Tijd: 15.00 uur tot 16.15 
uur. Toegang gratis. Vooraf aanmel-

den is handig (op vrijeschoolgroe-
nehart@gmail.com), spontaan ko-
men mag ook.
Voor meer informatie: vrijeschool-
groenehart.wordpress.com
Op zaterdag 21 januari is de volgen-
de informatie-bijeenkomst gepland 
voor geïnteresseerden van het vrije-
school-initiatief Het Groene Hart, 
om 15.30 uur in de bibliotheek van 
Mijdrecht. Belangstellenden harte-
lijk welkom! Aanmelden via vrije-
schoolgroenehart@gmail.com.

Open Avond Fotowork-
shop de Ronde Venen
De Ronde Venen - Fotoworkshop 
de Ronde Venen is een fotoclub 
voor liefhebbers en beoefenaars 
van fotografie. Om het nieuwe jaar 
goed te beginnen organiseert de 
club voor de derde keer een open 
avond voor alle geïnteresseerden in 
fotografie. U bent van harte welkom 
om tijdens onze clubavond een le-
zing bij te wonen van gastspreek-
ster Carla Kogelman. 
De fotoclub wil deze gelegenheid 
graag gebruiken om te laten zien 
hoe zij, als actieve vereniging voor 

amateurfotografen in de Ronde Ve-
nen, op hun clubavonden met fo-
tografie bezig zijn. Heb je interes-
se om in verenigingsverband te le-
ren om betere foto’s te maken dan 
bestaat er ook de mogelijkheid om 
lid te worden nu er weer ruimte is 
voor nieuwe leden. De open avond 
vindt plaats op maandag 9 januari 
in Dorpscentrum Willisstee te Wil-
nis, zaal open 19.30 uur - aanvang 
lezing 19.45 uur. Om de lezing niet 
te verstoren wordt u verzocht om op 
tijd aanwezig te zijn.

De Ronde Venen - Op maandag 9 januari 2017 ontvangen burge-
meester en wethouders u graag op de nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente De Ronde Venen. Alle inwoners zijn van harte welkom. De 
nieuwjaarsreceptie vindt plaats van 19.00 tot 20.30 uur in De Boei, 
Kerklaan 32 in Vinkeveen. Om 20.30 uur staat burgemeester Maar-
ten Divendal stil bij het afgelopen jaar en het nieuwe jaar. De recep-
tie wordt ook dit jaar gehouden in combinatie met een kramenmarkt, 
waar Rondeveense verenigingen, instellingen en instanties zichzelf 
en hun activiteiten presenteren. Deze kramenmarkt duurt tot 22.00 
uur. 

Nieuw wapen, ambtsketen 
en vlag
Tijdens de nieuwjaarsreceptie draagt burgemeester Divendal de 
nieuwe ambtsketen en wordt het nieuwe gemeentewapen en de 
nieuwe gemeentevlag getoond. Er worden bovendien zes van deze 
nieuwe gemeentevlaggen vergeven. Op de avond zelf kan iedereen 
die een mooie plek weet voor de gemeentevlag hier kans op maken. 

Parkeren
Omdat de nieuwjaarsreceptie altijd druk wordt bezocht, is er dit jaar 
extra parkeermogelijkheid op het parkeerterrein van de Vinkeveen-
se betonfabriek de Adelaar aan de Herenweg 186. Vanaf hier rijden 
deze avond tussen 18.00 en 23.00 uur pendelbusjes op en neer naar 
de Boei.

Nieuwjaarsreceptie 
De Ronde Venen

Vlinderbos kampioen 
Kerstkorfbal
De Ronde Venen - Jaarlijks orga-
niseert korfbalvereniging Atlantis 
een kerst korfbaltoernooi voor al-
le basisscholen uit de Ronde Venen. 
Dit jaar deed Vlinderbos voor het 
eerst mee met een team. Na een 
training van Marjolein de Greef en 
met Jeroen Groenevelt als coach 
waren Sam Groenevelt, Benjamin 
Lamaallam, Amber van Es, Yasmin 
van Es en Shenna van der Helm er 
helemaal klaar voor. Op woensdag 
28 december was het dan zover. 
Eerst werden er 3 poulewedstrijden 
gespeeld waarmee de teams zich 
konden plaatsen voor de grote of de 
kleine finale. 
De eerste wedstrijd werd gespeeld 
tegen het team van de Eendracht. 
Een snelle achterstand werd keu-
rig omgebogen in een 1-2 over-
winning door doelpunten van Ben-
jamin en Amber. Deze overwinning 
was erg goed voor het zelfvertrou-
wen. De tweede wedstrijd, tegen 
de Windroos, begon dan ook flit-
send. Binnen 1 minuut wist Benja-
min al te scoren. Deze voorsprong 
werd uitgebouwd tot een overwin-

ning van 4-1 door doelpunten van 
Amber (2x) en Benjamin. De finales 
waren al in zicht, maar eerst moest 
nog een wedstrijd gespeeld worden 
tegen het tweede team van Kids 
College. Deze wedstrijd begon erg 
rommelig. Door een verdedigende 
fout kreeg Amber een strafworp die 
ze keurig benutte. Daarna wisten 
Shenna en Benjamin (2x) ook nog 
de korf te vinden en werd de eind-
stand bepaald op 4-0.
Vlinderbos was ongeslagen in de 
poulewedstrijden, dus er kon niets 
anders volgen dan de grote finale.
Deze finale moest worden ge-
speeld tegen het team van de Hof-
landschool. De Hoflandschool be-
wees dat ze niet voor niets in de fi-
nale stonden. Al snel keek Vlinder-
bos tegen een 0-1 achterstand aan. 
Benjamin wist de score weer gelijk 
te trekken. Het bleef lang erg span-
nend. Kansen voor beide teams, 
maar geen doelpunten. In de laatste 
vijf minuten van de wedstrijd wist 
Shenna nog 3 doelpunten te maken. 
Hierna was het een feit: Vlinderbos 
was kampioen!

Sponsorloop voor 
Stichting Make a Wish
De Ronde Venen - Wij zijn Sindy, 
Emma en Isabella en zitten in de 
1ste klas Mavo/Havo van het Veen-
landen College te Mijdrecht. Alle 
mavo/havo, havo en havo/athene-
um brugklassen op het VeenLan-
den College starten tijdens het eer-
ste half jaar met het project “Jij de 
baas!”. Met dit project kunnen brug-
klassers al in een vroeg stadium 
ontdekken of ze ondernemend zijn 
en of het Entreprenasium bij ze past.
Ons eerste project is geld opha-
len voor een goed doel en wij heb-
ben Stichting Make a Wish uitgeko-
zen. En wij willen geld ophalen door 
middel van het organiseren van een 
sponsorloop bij AKU, een atletiek 
vereniging uit Uithoorn op zater-
dag 14 januari 2017 om 14.00 uur. 
De voorzitter van atletiekvereniging 
AKU heeft ons hiervoor goedkeu-
ring gegeven om dit bij AKU te mo-
gen doen. Daarvoor onze hartelijke 
dank!

Sponsorloop
Zaterdag 14 januari 2017 wordt ie-
dereen tussen 13.30-13.45 uur bij 
AKU verwacht. Kinderen en na-
tuurlijk ouders, grootouders, buren, 
vrienden. Publiek is zeer welkom!
Hoe werkt de sponsorloop? De kin-
deren krijgen 20 minuten de tijd om 
zoveel mogelijk rondjes op de atle-
tiekbaan te lopen. Per rondje is de 
afstand 400 meter. Iemand met een 
snelle rondetijd zal zo waarschijn-
lijk maximaal 10 rondjes rennen in 
20 minuten. Om je aan te melden 
kun je een mail (of je ouders vra-
gen om een mail te) sturen naar: 
n.vanbuuren@hotmail.com. Wij stu-
ren je dan vervolgens sponsorlijst 
waarop je namen van je sponso-
ren kunt gaan invullen. Op de spon-
sorlijst vult de sponsor een bedrag 
in dat hij/zij voor jou wilt geven per 
werkelijk gelopen rondje of gewoon 
een vast sponsorbedrag. Omdat 
we het geld allemaal ophalen voor 
Make a Wish, willen we het minima-
le bedrag voor 1 rondje vaststellen 
op 0,50. Meer sponseren mag ui-
teraard altijd. Bij het gesprek met 
de voorzitter hebben we voorge-
steld dat sponsoren ook een maxi-
mum bedrag kunnen instellen om te 
voorkomen dat er onverwacht ho-

ge giften gevraagd kunnen worden 
als iemand toch wel heel veel rond-
jes heeft gelopen. En, als iemand dit 
leest die niet wil meedoen met de 
sponsorloop, maar ons wel met ons 
goede doel wil steunen d.m.v. een 
donatie, dan kunt u ook mailen met 
uw vraag hoe u dit kunt doen.

Bijvoorbeeld:
Op de lijst van Jan heeft u ingevuld 
dat u Jan sponsort voor Euro 1,- per 
gelopen ronde. (ander bedrag mag 
ook). Op de sponsorloop rent Jan 
zo hard hij kan en haalt in het totaal 
8 rondjes op de atletiekbaan.(De-
ze rondjes worden officieel geteld 
door onze ronde leiders). De dag na 
de sponsorloop komt Jan weer met 
zijn sponsorlijst bij u, en u betaalt 
Jan Euro 8,-. De week ná de spon-
sorloop leveren de kinderen het op-
gehaalde bedrag in bij AKU (of je 
kunt het overmaken naar de ouders 
van Isabella o.v.v. je voor- en achter-
naam + sponsorloop Make a Wish).

Doel opbrengst
Wat doen we met die opbrengsten? 
We doneren de opbrengst aan 
Stichting Make a Wish in Woerden. 
MAKE A WISH! Ieder kind wil kind 
zijn. Ook kinderen met een levens-
bedreigende ziekte. Make-A-Wish 
Nederland, voorheen Doe Een Wens, 
bestaat al sinds 1989 en vervult ie-
der jaar ruim 500 liefste wensen van 
kinderen en jongeren tussen 3 en 
18 jaar met een levensbedreigen-
de ziekte. Kinderen voor wie het le-
ven voor een groot deel bestaat uit 
angst, zorgen en ziekenhuisbehan-
delingen. Make-A-Wish Nederland 
haalt deze kinderen uit de zorgen en 
laat ze door het vervullen van hun 
liefste wens weer kind zijn in plaats 
van patiënt. Dit geeft deze kinderen 
maar ook het hele gezin kracht en 
energie voor de toekomst. Make-A-
Wish Nederland kan dit allemaal re-
aliseren dankzij de inzet van ruim 
400 vrijwilligers. Giften en fondsen-
wervende acties (geld, maar ook in 
natura) van bedrijven, clubs, scho-
len en (sport)verenigingen zijn sa-
men met de structurele steun van 
donateurs en sponsoren noodzake-
lijk. Make-A-Wish Nederland ont-
vangt geen overheidsbijdrage.

Groots zes ballen 
toernooi 2017
Vinkeveen - De voorronden start 
op: vrijdag 13 - 27 januari van 20.00 
uur tot 23.00 uur. Zaterdag 7-14-21-
28 januari van 14.00 uur tot 18.00 
uur. Zondag 15-22 januari van 14.00 
uur tot 17.00 uur. Er zal weer met 
zesballen gespeeld worden in Café 
“De Merel“ te Vinkeveen. Zaterdag 
28 januari kunnen er nog pogingen 
gedaan worden van 14.00 uur tot 
18.00 uur, waarna om 19.30 uur de 
FINALES starten. Dit alles om zeer 
fraaie prijzen. Zowel Dames als He-
ren zijn van harte welkom. Kader en 
spelers hoger dan 5 moyenne kun-
nen hieraan niet meedoen. Geen 
biljartkunde vereist.

Wat is een zesballentoernooi?
Je speelt met 1 rode en 5 witte bal-
len. Je stoot steeds met de rode bal.
De rode bal moet dan minstens 2 
witte ballen raken. Lukt dit, dan le-
vert dat 1 punt op, je wacht tot al-
le ballen stil liggen en dan probeer 

je met de rode bal weer minstens 
2 witte ballen te raken enz. Op de-
ze wijze probeer je een zo veel mo-
gelijk punten te scoren. Op het mo-
ment dat je geen of maar 1 witte bal 
raakt, stop je en is je poging voorbij.
Je speelt dus zonder tegenstander. 
Een poging wil dus zeggen, zoveel 
mogelijk punten scoren zonder on-
derbreking. Elke poging kost Euro 
1,20 de finale pogingen zijn gratis.

Er zijn drie groepen .
A) 75 en 100 car. B) 35 en 50 car. C) 
15 en 25 car. Je hoeft je niet van te 
voren op te geven, je komt gewoon 
binnen, meld je bij de wedstrijdlei-
ding of aan de bar en dan gaat al-
les vanzelf.
Tot ziens op het zesballen toernooi 
en succes toegewenst door, Biljart-
club “De Merel“. Café de Merel - Ar-
kenpark Mur 43 - 3645 EH Vinke-
veen. Tel. 0297-263562 b.g.g. 0297-
264159 of E-mail thcw@xs4all.nl.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 6 januari 2017 om fraaie prij-
zen in Café de Merel, Arkenpark 
MUR no 43 te Vinkeveen. Er worden 
vier ronden van zestien giffies ge-
speeld en dan worden de punten bij 
elkaar opgeteld en is de winnaar of 
winnares is bekend, aanvang 20.00 
uur, aanwezig zijn voor de inschrij-
ving 19.45 uur. Ook zal er een tom-
bola gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Tel. van Café de Me-
rel is 0297-263562, Arkenpark Mur 
43 Vinkeveen E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de nieu-

we prijsklaverjas competitie; Voor 
2017, 6 en 20 januari, 3 en 17 febru-
ari, 3, 17 en 31 maart,14 en 28 april, 
12 en 26 mei, 9 en 23 juni en 7 ju-
li. Alle datums onder voorbehoud . 
De totale uitslag van afgelopen vrij-
dag was als volgt ;
1 Cees Wijngaarden 7321 punten
2 Gerard Nelis 7148 punten 
3 Wim Hofsteatter 6958 punten
4 Dirk v. Nieuwkerk 6925 punten
5 Herman v.d. Waa 6802 punten
En de poedelprijs was deze avond 
voor Bianca Pappot met 4671 pun-
ten.

Veel enthousiasme voor 
businessloop ‘Uithoorns Mooiste’
Regio - De organisatie van ‘UIt-
hoorns Mooiste’, de jaarlijkse loop 
die AKU op de laatste zondag in ja-
nuari organiseert, is vorig jaar ge-
start met het opnemen van een busi-
nessloop bij de 10 kilometer. 9 teams 
hebben zich toen enthousiast aan-
gemeld en deze teams waren na af-
loop erg enthousiast over dit initia-
tief. Voor de organisatie voldoen-
de aanleiding om dit in de komende 
editie een vervolg te geven. Blijkbaar 
hebben de bedrijven in Uithoorn en 
de Kwakel niet veel tijd nodig gehad 

om te wennen aan deze manier om 
aan ‘Uithoorns’ Mooiste’ deel te ne-
men, aangezien zich nu al meer dan 
20 teams hebben aangemeld voor de 
loop die dit jaar op 29 januari wordt 
gehouden. 

Belang van bewegen en 
uitstraling voor het bedrijf
Bedrijven en organisaties ervaren 
steeds meer hoe belangrijk bewe-
gen is voor hun individuele werkne-
mers maar ook meerwaarde heeft 
voor het bedrijf en de organisatie. 

Door op een gezonde manier te be-
wegen, blijven medewerkers langer 
fit en energiek en zo ontstaat er een 
win-winsituatie voor iedereen. Door 
als groep mee te doen aan een loop 
wordt er automatisch aan teambuil-
ding gedaan. Een aantal bedrijven 
laten hun mededewerkers ook mee-
doen aan de clinic die AKU als voor-
bereiding op ‘Uithoorns Mooiste’ or-
ganiseert en dat maakt het teamge-
voel nog sterker. De businessloop 
geeft daarnaast ook extra uitstraling 
aan het bedrijf omdat de deelnemers 
in het shirt van hun bedrijf/organisa-
tie de 10 kilometer volbrengen.
Ala bedrijven interesse hebben om 

met een team van 4 – 7 lopers aan 
de businessloop deel te nemen, 
kunnen ze zich uiteraard nog opge-
ven. Naast eigen werknemers kun-
nen partners of relaties van buiten 
het bedrijf deel uitmaken van het 
team. De businessloop teams wor-
den in een locatie dichtbij de start 
ontvangen waar een aparte kleed- 
en ontvangstruimte is ingericht. Ie-
der team ontvangt voor en na afloop 
drank, broodjes en fruit.
Informatie over ‘Uithoorns Mooiste’ 
is te vinden op www.uithoornsmooi-
ste.nl en informatie over en aanmel-
den voor de Businessloop kan via 
businessloop@uithoornsmooiste.nl.
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