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Uithoorn - Op maandag 2 janua-
ri even over half zeven in de avond 
zag een bewoner van het Herman 
Gotterhof een voor hem onbeken-
de man op een fi ets aankomen, 
die vervolgens het rijwiel in de tuin 
neerzette en naar de voordeur liep. 
De bewoner vertrouwde het niet en 
is op de man afgelopen. Er ontstond 
in het Engels een korte woorden-

wisseling, maar de mogelijke inslui-
per is er daarna snel vandoor ge-
gaan. Lopend, de fi ets heeft hij laten 
staan. Het betreft een e-bike Giant 
met fi etstassen. De vermoedelijke 
inbreker heeft een Oost-Europees 
uiterlijk, is groot en droeg donke-
re kleding. De eigenaar van de e-
bike kan zich melden bij de politie. 
Drie dagen eerder, op vrijdag 30 de-
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Uithoorn - Nu alle werkzaamheden 
en verbouwingen aan en het win-
kelcentrum Zijdelwaardplein en de 
openbare ruimte geruime tijd gele-
den zijn afgerond, duiken er nieu-
we plannen op om aan de Heijer-
manslaan drie woontorentjes met 
vijf woonlagen van in totaal 14 meter 
hoogte te plaatsen. Dat zal gebeuren 
in de groenstrook aan het water ach-
ter het winkelcentrum op de locatie 
van het AVIA benzinestation tot aan 
de Wiegerbruinlaan. (Zie bijgaande 
schets waarin de geplande woonto-
rentjes in rood zijn ingetekend; het 
grijze vlak is winkelcentrum Zijdel-
waard). Een en ander blijkt uit een 
raadsvoorstel dat het college van 
B&W tijdens de laatste raadsver-
gadering van dit jaar op 22 decem-

ber aan de raad voorlegde. De raad 
was over deze plannen in septem-
ber overigens al geïnformeerd, zo 
blijkt uit het raadsstuk. De gemeen-
te wil met de eigenaar van het benzi-
nestation, Weteringoever Beheer uit 
Alphen a/d Rijn, een overeenkomst 
sluiten voor de herontwikkeling van 
de plek waar het benzinestation 
staat en het omliggende terrein met 
als doel woningbouw. De gemeen-
te ziet de plannen als positief om-
dat het plan past in de economische 
en ruimtelijke beleidsvisie. Een deel 
van de gronden is in eigendom van 
Weteringoever Beheer, het ande-
re langs het water (openbare ruim-
te) is van de gemeente. Die is bereid 
de grond aan de ontwikkelende par-
tij te verkopen. Uitgangspunt van de 

transacties is dat de ontwikkelen-
de partij de grond(en) zal gebrui-
ken om het tankstation te ontman-
telen en 3 x 5 eenheden ‘gestapelde 
woningen’ (woontorentjes) met bij-
behorende buitenruimte realiseren. 
De resterende grond wordt aange-
legd als voorzieningen van openbaar 
nut en vervolgens aan de gemeente 
overgedragen. Bewoners in de om-
geving zijn door Weteringoever Be-
heer samen met de gemeente over 
de ontwikkelingen die gaan plaats-
vinden aan de Heijermanslaan ge-
informeerd inzake de ontmanteling 
van het benzinestation en de reali-
satie van woningbouw. Althans dat 
blijkt uit het raadsstuk. 

Vervolg elders in de krant.

Nieuwbouwplan Heijermanslaan 
valt niet in goede aarde

Uithoorn – Het schiet al aardig op 
in de Dorpsstraat 43. De oplevering 
van de verbouwing is een feit en 
hiermee heeft het voormalig winkel-
pand een ware metamorfose onder-
gaan. De muren zijn van een nieu-
we frisse kleur voorzien ; de grauwe 
vloerbedekking is vervangen door 
vinyl met houtstructuur en karpet-
ten, de elektra is geüpdatet, en er 
zijn toiletten gemaakt.

De bibliotheek in de Hoeksteen is 
op woensdag 11 januari voor de 
laatste keer geopend. Daarna start 
de verhuizing. Vervolgens wordt in 
de week van 23 januari de laatste 
hand gelegd aan het aansluiten van 

alle apparatuur in de Dorpsstraat 
waaronder de automatische inlever-
kasten zoals we die kennen bij bi-
bliotheek Stadsplein. Al met al is de 
bibliotheek Uithoorn van donderdag 
12 januari t/m donderdag 26 janua-
ri gesloten. Op 27 januari is de grote 
dag; de bibliotheek aan de Dorps-
straat 43 opent dan voor het eerst 
haar deuren voor het publiek.

Aangepast
Vanaf donderdag 22 december gel-
den er aangepaste uitleentermijnen. 
Er mogen dan, ongeacht het soort, 
materialen geleend worden voor 
een periode van zes weken. Er kun-
nen echter geen extra materialen 

geleend worden. Materialen kun-
nen ook altijd ingeleverd en geleend 
worden in bibliotheek Amstelveen 
Westwijk, Amstelveen Stadsplein of 
Aalsmeer.
De ruimte in de Dorpsstraat is klei-
ner dan in De Hoeksteen. De col-
lectie is hierop afgestemd. Zo biedt 
de bibliotheek hier geen volledige 
collectie informatief voor volwas-
senen meer aan. Maar wel de col-
lectie Romans en de hele collec-
tie Jeugd. Ook is gekozen voor een 
aantal goedlopende onderdelen zo-
als de reisgidsen, koken, compu-
ters en werk. Daarnaast zal er ruim-
te zijn voor het Taalpunt en een col-
lectie Uithoorn Informatie.

Sluiting, verhuizing en 
opening bibliotheek Uithoorn

Uithoorn - Op het Afvaldepot van 
de Gemeente Uithoorn is vanmiddag 
brand ontstaan in een restafval con-
tainer. De brand ging gepaard met 
veel rookontwikkeling. Volgens een 
omstander zou iemand zijn smeulen-
de vuurton hebben leeggegooid in 

de container, maar dit kon nog niet 
worden bevestigd. De brandweer 
was snel ter plaatse, en de brand 
kon zich niet verder uitbreiden.

Foto: KaWijKo Media/
Ricardo Neeskens

Brand bij afvaldepot 
gemeente Uithoorn

Uithoorn - Aan het einde van het 
jaar beleefde de gemeente Uithoorn 
na een jaar van fi nanciële tegen-
vallers eindelijk ook een meevaller-
tje. Tijdens de laatste raadsvergade-
ring van dit jaar op donderdag 22 
december, deelde wethouder Hans 
Bouma de gemeenteraad mee dat 
na het uitvoeren van de laatste ana-
lyses en begrotingswijzigingen voor 
2016 en 2017 het negatieve begro-
tingsresultaat lager komt uit te val-
len dan eerder in tussenrapporta-
ges was gemeld. Omdat het een ge-
tal betreft boven de honderdduizend 
euro dient de raad in hierin gekend 
te worden. Het negatieve begro-
tingsresultaat blijkt te kunnen wor-
den bijgesteld van minus 1.141.665 
euro naar minus 625.835 euro. Dat 
wordt op voorhand veroorzaakt 
door een voordelig effect van in to-
taal 515.830 euro. Een en ander is te 
danken aan het programma ‘Leven’ 
waar geld over is gebleven binnen 
het deelprogramma Maatschappe-
lijke Ontwikkeling en Ondersteu-
ning (MWO). Door minder uitgaven 
op de budgetten voor de begelei-

ding en hulp bij het huishouden en 
maatwerkvoorzieningen is hier ruim 
860.000 euro ‘over’. Daar tegenover 
staat een overschrijding op het bud-
get voor specialistische jeugdhulp 
van ruim 494.000 euro. Voorts zijn er 
bij het programma ’Leven’ nog en-
kele mee- en tegenvallers waardoor 
het totaal binnen het programma op 
ongeveer 350.000 euro positief uit-
komt. Binnen de programma’s Wo-
nen en Organiseren blijken er ook 
nog enkele meevallers te zijn waar-
door totaal uitkomt op de eerder ge-
melde voordelige effect van 515.830 
euro. Dat leidt op voorhand tot een 
minder negatief resultaat op de ge-
meentelijke begroting en dat is po-
sitief te noemen. Het mag ook wel 
eens een keer! Overigens heeft de 
analyse niet geleid tot een andere 
inschatting van het resultaat voor 
2017 en verder. Met name de on-
duidelijkheden wat betreft de tran-
sitie en transformatie van het Soci-
aal Domein in het uitgavenpatroon 
voor 2016 en de doorwerking ervan 
in 2017 liggen hieraan ten grond-
slag. Maar dit zit alvast in de pocket!

Financiële meevaller voor 
de gemeente Uithoorn

Uithoorn - De politie is heel tevre-
den over het verloop van oud en 
nieuw. De jaarwisseling heeft zon-
der vechtpartijen en vernielingen 
plaatsgevonden. Her en der waren 
op straat feesten, maar deze ver-
liepen heel gemoedelijk. Op oude-
jaarsdag zijn bij de politie dertien 
meldingen binnen gekomen over 
overlast door vuurwerk. Er zijn be-
hoorlijk harde klappen gehoord. Er 
zijn geen gemeentelijke eigendom-
men met vuurwerk kapot gemaakt. 

De gemeente had als voorzorg al-
le ondergrondse containers afge-
sloten. Dit werd geaccepteerd, maar 
niet door iedereen gewaardeerd. 
Mensen die met zakken kwamen 
aanlopen en niet op de hoogte wa-
ren van de afsluiting, besloten de 
zakken maar te laten staan. Bij een 
aantal containers veroorzaakte dit 
een behoorlijke troep. Inmiddels 
hebben medewerkers van de ge-
meente een en ander weer opge-
ruimd.

Rustig verloop oud en nieuw

Winkeldievegge 
betrapt

Uithoorn - Op maandag 2 ja-
nuari even voor half twaalf 
in de ochtend is een winkel-
dievegge betrapt door de be-
drijfsleider van een super 
aan de Prinses Irenelaan. De 
76-jarige Uithoornse wilde de 
winkel met goederen verlaten 
zonder deze af te rekenen. De 
vrouw is overgedragen aan de 
politie en voor verhoor mee-
genomen. Om half zeven in de 
avond is de inwoonster heen 
gezonden. Ze heeft een win-
kelverbod gekregen.

Positieve 
reanimatie voor 

inwoonster
Uithoorn - Op dinsdag 3 ja-
nuari om half negen in de 
ochtend zijn de hulpdiensten 
gealarmeerd voor een onwel 
geworden persoon in een wo-
ning in Muur. De politie, de 
brandweer en het AED-team 
zijn ter plaatse gegaan. Het 
betrof een 88 jarige inwoon-
ster die niet reageerde op een 
medewerkster van de Thuis-
zorg. Het team heeft een po-
sitieve reanimatie kunnen uit-
voeren. De vrouw is vervol-
gens met spoed naar het Vu-
ziekenhuis vervoerd

Insluiper betrapt? cember, om kwart over twaalf in de 
nacht heeft nog een vreemd inci-
dent plaatsgevonden. Er werd lan-
ge tijd aangebeld bij een woning in 
de Aalbeslaan. De bewoner besloot 
uiteindelijk maar open te doen. Hij 
stond oog in oog met een lange 
man, geheel in het zwart gekleed, 
die er direct vandoor ging. Mogelijk 
betreft het dezelfde persoon. Wie 
meer informatie heeft, kan contact 
opnemen met de politie via 0900-
8844.
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Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Stoelyoga (nieuw) voor 55+ers
Vanaf vrijdag 6 januari, 13.15–14.15 uur, 20,- voor 10 keer, 2,50 per 
keer.

Voorlichtingsbijeenkomst voor de iPad cursus “Zilveronline”
Donderdag 12 januari van 10.00–12.00 uur. Drie keer per jaar wordt er 
door vrijwilligers, de iPadcursus “Zilveronline” (voor ouderen!) gege-
ven. Deze cursus heeft als doel om ouderen over de drempel te krijgen 
van de digitale wereld, waarin ook zij komen te staan. Op donderdag-
ochtend 16 februari zal de eerste cursus van 2017 weer van start gaan. 
Er zijn nog plaatsen open! Maar om een beeld te geven van wat de 
cursus inhoudt, zullen de docenten een openbare voorlichtingsbijeen-
komst houden, op donderdag 12 januari van 10.00 tot 11.00 uur. Graag 
even aanmelden als u wilt komen. 

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

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 rijp

Open Avond Fotoworkshop 
de Ronde Venen
Uithoorn - Fotoworkshop de Ron-
de Venen is een fotoclub voor lief-
hebbers en beoefenaars van foto-
grafie. 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 lezing bij te wo-
nen van gastspreekster Carla Kogel-
man. De fotoclub wil deze gelegen-
heid graag gebruiken om te laten 
zien hoe zij, als actieve vereniging 
voor amateurfotografen in de Ron-
de Venen, op hun clubavonden met 
fotografie 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. www.fotowork-
shopdrv.nl 
Foto: Paul Hoogeveen

Nieuwjaarsconcert
Uithoorn – De Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn (SCAU) luidt 
het nieuwe culturele en muzika-
le jaar 2017 in met een spectaculair 
Nieuwjaarsconcert. Violiste Tosca 
Opdam en pianiste Helena Basilo-
va spelen een Ariëtta van Bosmans, 
vioolsonates van Debussy, Janacek 
en Elgar en als uitsmijter de suite 
‘Much ado about nothing’ (‘Veel ge-
doe om niks’) van Korngold. 
Het Nieuwjaarsconcert wordt ge-
houden op zondag 15 januari a.s. 
om 14.30 uur in de Thamerkerk aan 
de Amstel.

‘1918’
Het programma draagt als titel 
‘1918’ en biedt een inkijk in de in-
vloeden van de Eerste Wereldoor-
log op het leven en werk van ver-
schillende Europese componis-
ten. Zo schrijft Edward Elgar zijn vi-
oolsonate in 1918, als eerste sub-
stantiële werk sinds het begin van 
de oorlog, toen hij voornamelijk lie-
deren schreef voor het volk en de 
troepen. Zijn prachtige, maar iet-
wat conservatieve sonate beschrijft 
hij zelf met deze woorden: “I fear it 
does not carry us any further, but it 
is full of golden sounds and I like it” 
(Ik vrees dat het ons niet veel ver-
der brengt, maar het zit vol met gou-
den geluiden en ik hou ervan). Tij-
dens het concert geven de musici 
zelf een toelichting bij de uit te voe-
ren stukken.

Tosca en Helena
De naam Tosca Opdam kan in één 

adem genoemd met fameuze vio-
listen als Emmy Verhey, Vera Beths, 
Liza Ferschtman en Janine Jansen. 
Net als zij mag Opdam zich sinds 
april 2011 winnaar noemen van het 
Oscar Back Vioolconcours. Zij won 
dit concours met glans en laat ho-
ren dat dat geen toeval was. Hele-
na Basilova is een jonge, Russische 
pianiste, die zich sterk maakt voor 
de muziek van Janacek en Scri-
abin. Aan beide componisten heeft 
zij een CD gewijd. Ze komt uit De 
Ronde Venen en is al een paar keer 
te zien en te horen geweest in Podi-
um Witteman.

Kaartverkoop
Ongeveer tien dagen voor het con-
cert opent de voorverkoop van toe-
gangskaarten bij de boekhandels 
The Read Shop Express (winkelcen-
trum Zijdelwaard) en Bruna (winkel-
centrum Amstelplein). Kaarten kos-
ten 13 euro per stuk; jongeren onder 
de zestien jaar betalen slechts 7 eu-
ro. Vanaf 14.00 uur gaan de deuren 
van de Thamerkerk open en worden 
de resterende kaarten verkocht. Dat 
zullen er niet veel meer zijn want de 
belangstelling voor deze twee be-
gaafde musici is nu al zeer groot. 
Dus verzeker u van een plaats in de 
voorverkoop! Uitgebreide informatie 
over het programma en de artiesten 
is te vinden op www.scau.nl

Uithoorn - Op 13 januari is er een 
gezellige nieuwjaars bingo in de 
Scheg in Uithoorn. Met fantastische 
prijzen o.a een Dolce Gusto. Zaal 
open 19.00 de bingo is van 19.30 tot 

Lessen jeugd theaterschool 
Uithoorn beginnen
Uithoorn - Vanaf 10 januari star-
ten de lessen van de Jeugd Theater-
School Uithoorn. Een vliegende start 
mag wel gezegd worden. Op een 
paar plekjes na zijn alle groepen 
vol. De lessen worden aangeboden 
voor drie leeftijdsgroepen; 4-6 jaar, 
7-9 jaar en 10+. De leerlingen krij-
gen onderricht in dans, zang en ac-
teren door Danny Nooy en Robbert 
Besselaar. De lessen vinden plaats 
in Danscentrum Colijn in Uithoorn. 
Een keer per half jaar krijgen de 
leerlingen een (gratis) masterclass 
van een bekende Nederlandse mu-
sical ster. In maart wordt deze work-
shop verzorgd door niemand minder 
dan Mariska van Kolck.

Speerpunt van de lessen is het cree-
ren van een veilige omgeving waarin 
de kinderen zichzelf kunnen en mo-
gen zijn. Hierdoor zullen de (soms 
verborgen) artistieke talenten van 
de kinderen beter tot uitdrukking 
en ontwikkeling komen. Dit is ook 

de reden dat er geen proeflessen 
gedaan kunnen worden. Wel kan 
er tot eind januari nog worden in-
geschreven, mits er nog plaats is in 
de betreffende groep. Daarna is het 
voor dit seizoen niet meer mogelijk 
om nog in te stromen. In september 
start er weer een nieuw seizoen.

KNA sluit jubileumjaar af 
met concert
Uithoorn - Het 100-jarig bestaan 
van Muziekvereniging KnA is niet 
ongemerkt voorbij gegaan. Het he-
le jaar door werden er verschillende 
aktiviteiten georganiseerd zoals het 
prachtige Jubileumconcert waarbij 
alle onderdelen van KnA vertegen-
woordigd waren alsmede diverse 
zangers en zangeressen uit de re-
gio. Maar ook de oprichting van de 
Middelbare Muziek Meesters (mu-
zieklessen voor 40, 50 en 60+), de 
diverse buitenconcerten zoals Het 
Concert aan de Amstel en deelna-
me aan het Maestro Concert in de 
Schouwburg van Amstelveen. Vori-
ge week was er een gezellige kerst-
borrel na de repetitie in het KnA ge-
bouw en tijdens deze borrel ont-
vingen alle leden een wel zeer bij-
zonder presentje; het KnA Jubile-
ummagazine. Een prachtig magazi-
ne waarin diverse markante leden 
en oudleden aan het woord komen, 
de geschiedenis van KnA beschre-
ven staat, een interview met de hui-
dige dirigent en heel veel leuke be-

richtjes en anekdotes van de afgelo-
pen jaren. Iedereen was erg verguld 
met dit kado.
Niet leden
Het Jubileum Magazine is ook voor 
niet-leden verkrijgbaar voor € 5,00. 
Het kan besteld worden via kna.se-
cretariaat@gmail.com. Er is een be-
perkte oplage dus op is op.
Het 100-jarig bestaan van KnA zal 
worden afgesloten met een con-
cert op 11 februari in De Schutse. 
Weer een bijzonder concert; muzi-
kanten van diverse strijkinstrumen-
ten (viool en cello) zullen deel uit-
maken van het concert. Daarnaast 
zullen de Middelbare Muziek Mees-
ters een aantal nummers met het 
KnA Orkest meespelen. Bijzonder 
want deze mensen zijn in septem-
ber pas begonnen met hun lessen. 
Zet deze datum vast in de agenda. 
Wilt u meer informatie over het or-
kest, leerlingenorkest of de Middel-
bare Muziek Meesters, neem dan 
eens een kijkje op de website: www.
kna-uithoorn.nl

Jazz aan de Amstel gonst 
van talent
Uithoorn - Zondag 8 januari zijn 
o.a. Vannessa Thuyns, Leon Zautsen 
en jong talent Below Home speciaal 
te gast bij Jazz aan de Amstel.. On-

der leiding van singer/songwriter en 
presentatrice Shyla Zoet kunt u ge-
nieten van echte Jazz standards, ei-
gen songs, maar ook evergreens en 

bewerkingen van bestaande num-
mers. Vannessa Thuyns deed dit 
seizoen nog mee met The Voice of 
Holland en trad onlangs met haar 
coach Guus Meeuwis op in Ziggo 
Dome. Daarnaast toert zij met di-
verse theatervoorstellingen door het 
land, waaronder The 70’s unplugged 
en werkt momenteel aan haar eer-
ste EP ‘Stuck in you Mind’ met ei-
gen nummers. Leon Zautsen is mu-
zikant en speelt naast saxofoon ook 
fluit, klarinet en nog meer blaasin-
strumenten. Hij speelde reeds met 
vele artiesten uit het vak, waaron-
der Mieke Stemerdink (Gigantjes). 
Verder zal het duo Below Home, be-
staande uit de jonge muzikale ta-
lenten Mike Veenhof en Romy Laar-
hoven mooie zelfgeschreven liedjes 
vertolken. Uw gastvrouw, presen-
tatrice en zangeres Shyla Zoet, on-
der andere te horen in verschillen-
de commercials op radio en televi-
sie, werkte reeds met vele nationale 
en internationale artiesten samen.

Onder de naam Sweet & Co bracht 
zij samen met producer Joos van 
Leeuwen de EP ‘Listen 2 me’ uit 
met daarop eigen songs in een easy 
jazz/pop stijl.
Tijdens al weer het 5e seizoen van 
Jazz aan de Amstel, nodigt zij elke 2 
weken vele artiesten uit binnen- en 
buitenland uit, om met haar te musi-
ceren. Kortom het gonst van het ta-
lent en daarmee verrast Jazz aan de 
Amstel steeds weer opnieuw.
Jazz aan de Amstel is een initia-
tief van Shyla Zoet en Sjiek aan de 
Amstel. Door de variatie van ar-
tiesten,  muziekkeuze en prettige 
sfeer is het elke keer weer verras-
send en zeer toegankelijk voor een 
breed publiek. 8 januari bestaat de 
band uit Joos van Leeuwen (piano), 
Peter Bergman (bas), René Veer-
huis (drums), Leon Zautsen (sax) en 
Shyla Zoet (zang). Locatie: Sjiek aan 
de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn 
tussen 15.30-17.30 uur. De entree is 
gratis.
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Apotheek Boogaard Amstelplein 
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euro. Tot ziens in de Scheg Arthur 
van schendellaan 100a Uithoorn
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Legmeervogels spelen 
tegen Legmeervogels
Uithoorn - Op zaterdags 7 januari 
2017, voorafgaande aan de Nieuw-
jaarsreceptie welke deze zaterdag 
om 16.00 uur begint in het clubhuis 
van Legmeervogels speelt Legmeer-
vogels zo.1 tegen Legmeervogels 
zo.2. De aanvang van deze wed-
strijd is 14.00 uur. Maar voor dat de-
ze wedstrijd begint is er al bezig het 
Mix Instuiftoernooi voor pupillen JO 
en MO 7 tot en met JO en MO13. 
Als je aan dit toernooi wilt deelne-
men dan moet je inschrijven tussen 
12.45 uur en 13.10 uur in de kanti-
ne van Legmeervogels. Het zijn dan 
wedstrijden op een klein veld en 4 
tegen 4. Dit wordt dan een leuke mix 
van alle teams door elkaar heen. Het 
is dan ook belangrijk om je tijdig, 

tussen 12.45 uur en 13.10 uur aan 
te melden. Kom jij later dan wordt 
het moeilijk om jou nog ergens in 
een team te passen. Dus kom op 
tijd!!!!! Voor de nieuwjaarsreceptie 
zijn uitgenodigd de leden van Leg-
meervogels, veldvoetbal, zaalvoetbal 
en handbal samen met de partner 
en/of ouders en verder alle sponso-
ren, begunstigers en allen die Leg-
meervogels een goed hart toedra-
gen. Een feestelijke opening van het 
nieuwe jaar onder genot van een 
drankje en een hapje.
Met optreden van Laura Fischer en 
DJ Jordy, aangeboden door “de Bit-
terballenclub” Het feestje op 7 janu-
ari 2017 begint om 16.00 uur in de 
kantine

Vocal Company feliciteert 
Bridgevereniging De Kwakel
Uithoorn-De Kwakel - BVK vier-
de in november hun 30e verjaar-
dag, waarvan de club al 25 jaar hun 
vaste speelavond in het Dorpshuis 
De Quakel heeft. Op donderdag 22 
december jl was er een verrassing 
voorafgaande aan de jaarlijkse kerst-

drive. Drie vocalisten in Charles Dic-
kens kleding van de Vocal Company 
van Ferdinand Beuse zongen kerst-
liederen bij binnenkomst. Het weer 
zat gelukkig mee, zodat iedereen 
rustig kon genieten van de zang. Het 
werd een gedenkwaardige avond.

De Kwakel en Uithoorn
Poldertocht nieuw leven 
ingeblazen
Uithoorn/De Kwakel - De ver-
maarde Poldertocht door het mooie 
veenweidelandschap van de Uit-
hoornse Polder is deze winter nieuw 
leven ingeblazen. De Poldertocht 
was een eeuw lang een traditie die 
door de slechte schaatswinters na 
1997 en door de enorme uitbreiding 
van de bebouwing verloren is ge-
gaan. Het initiatief van de plaatse-
lijke schaatsclubs heeft de bedoe-
ling om de traditie nieuw leven in te 
blazen. Er moeten daarvoor echter 
veel voorzieningen getroffen wor-
den die geheel uit eigen middelen 
moeten worden opgebracht. Daar-
om wordt nu begonnen met de helft 
van het traject in de Uithoornse pol-
der. Het is de bedoeling dat de tocht 
uiteindelijk weer tot Bilderdam zal 
gaan, waarmee een parcours van 
25 km gerealiseerd wordt. Het had 
maar weinig gescheeld of de tocht 
was tijdens de vorige vorstperiode 
al verreden. Zware sneeuwval gooi-
de echter roet in het eten, in dit spe-
cifieke geval uiteraard sneeuw op 
het ijs. Een nieuwe vorstperiode lijkt 
zich volgens de laatste weermodel-
len op korte termijn aan te dienen. 
‘Maar laat ik me niet weer blij ma-
ken met een gewonde mus,’ zegt 
Rayonhoofd Maarten Breggeman. 
‘Maar mijn boormachine en schuif-
maat liggen al weer voor het grij-
pen. Minimaal twaalf centimeter dik 
dient het ijs op het hele parcours te 

zijn. De laatste keer waren we er bij-
na. Alleen een plek op het Zijdel-
meer voldeed niet aan de eisen. Of 
in dit geval ijsen.’ Rayonhoofd Mo-
lenvliet Albert Blommestijn waar-
schuwt al te enthousiaste recrean-
ten. ‘Denk niet dat het kan, wacht 
de bevindingen van de Rayonhoof-
den af. En ga zeker niet in je een-
tje op onderzoek uit, dat is de goden 
verzoeken. We hebben een gede-
gen onderzoeksmethode. Eerst gaat 
Maarten (Breggeman, red.) voor-
zichtig met zijn meetapparatuur op 
pad. Daarna volgen mijn vrouw As-
trid en ik voorzichtig op de schaats. 
Nooit alleen zoals ik al zei. Als dat 
allemaal goed uitpakt komt vervol-
gens de uitbater van café Hengel-
sport Ton van der Haak met zijn bor-
stelmachine. Reken maar dat het 
dan kan,’ aldus Blommestijn. Door 
de inzet van deze groep vrijwilligers, 
voorzitter van het Feestcomité Al-
bert Blommestijn, de immer actieve 
Maarten Breggeman, de uitbaters 
van café Hengelsport Ton en Lydia 
en de enthousiaste ijsmeesters van 
Frisse Vreugde en nog enkele ande-
ren kan dit unieke evenement wel-
licht op korte termijn eindelijk weer 
eens doorgang vinden. Inschrijven 
kan bij café Hengelsport, Zijdelveld 
54, bij Frisse Vreugde, Fort De Kwa-
kel en bij Poldersport Boterdijk 91. 
Meer informatie op www.polder-
tocht-dekwakel-uithoorn.nl

Goeie voornemens?
De Kwakel – Goede voornemens? 
Kom dan ook lekker honkballen, 
softballen of beeballen bij Thamen. 
Het binnen seizoen start in de ko-
mende week en zij hebben in al hun 
teams nog ruimte voor nieuwe le-
den. Lijkt het jou ook leuk om hard 
te gooien, snel te rennen en hard te 
slaan en dit te doen binnen een ge-
zellig team kom het dan gerust vier 
keer geheel vrijblijvend uitproberen. 
Zij hebben mogelijkheden voor jon-
gens en meisjes van 5 jaar en ou-
der, maar ook voor oudere jeugd en 
volwassenen. De jongste groep kin-
deren spelen beeball waarbij het 
spelplezier voorop staat. Zij krijgen 
hierbij de eerste kennismaking met 
honkbal/softbal waarbij het vooral 
om veel balcontact gaat. Vanaf tien 

jaar en ouder kan er een keuze ge-
maakt worden tussen honkbal en /
of softbal. Voor 18+ hebben zij ook 
nog een Mixed Slowpitch team.
Vanaf half maart gaan de teams 
naar hun eigen locatie aan de Vuur-
lijn 24 in De Kwakel om daar aan het 
buitenseizoen te beginnen, dit loopt 
tot begin oktober. Vanaf begin april 
start de competitie voor alle teams, 
waarbij de teams één keer per week 
een wedstrijd spelen, naast hun 
vaste trainingsmoment gedurende 
de week. 
Lijkt het je ook leuk om het uit te 
proberen stuur dan een e-mail naar 
nieuweleden@thamen.info met je 
naam, leeftijd en contactgegevens 
en je ontvangt van onze de uitnodi-
ging voor de training.

KDO D.A.G. start met 
beweeg challenge
De Kwakel - Elk jaar trakteren we 
onszelf in de maand december op 
traditionele lekkernijen. Oké, olie-
bollen en appelflappen horen nou 
eenmaal bij Oud en Nieuw en niet te 
vergeten “het champagne moment”. 
Natuurlijk moet er om twaalf uur 
ook nog geproost worden met een 
heerlijk glaasje bubbels. Even een 
weetje; 3 glazen champagne bevat-
ten ongeveer evenveel calorieën als 
twee boterhammen met pindakaas 
en voor een oliebol moet je onge-
veer een half uur sporten. Vaak hoor 
ik dan ‘Weer veel te veel gesnoept 
deze dagen; zie m’n buik, m’n broek 
voelt ineens veel strakker’. Echt on-
zin, je komt geen 5 kilo aan tijdens 
de feestdagen. Dat zit tussen de 
oren. KDO D.A.G. zet een punt ach-
ter dit gevoel. Zij starten op 6 janu-
ari 3n dagen KDO After Chritsmus. 

Challenge
Er is een schema. Deze vind je terug 
op de website www.kdo.nl en in het 
Ons doel. Je begint rustig, maar we 
voeren het aantal herhalingen per 

dag op. Met elke 4de dag een rust-
dag met yoga oefeningen. Het aan-
tal herhalingen aan het einde van de 
maand is hoog. Iedereen krijgt een 
moment waarop het lijkt dat het al-
lemaal niet meer lukt. Dat mag, het 
is immers een uitdaging en het gaat 
echt wel moeilijk worden. Lukt het 
je; Top! Lukt het je niet, maar heb je 
al meer bereikt dan je had gedacht; 
Super! Belangrijk; doe de oefenin-
gen rustig en gecontroleerd. De oe-
feningen van de challenge zullen we 
in onze lessen doen, maar je kunt 
de oefeningen ook terugzien op de 
website.
De challenge is gratis voor zowel 
leden als niet-leden. Hier bovenop 
bieden wij als extra stimulans voor 
niet-leden een vrijblijvende work-
shop van 4 lessen voor in totaal € 
15,00 aan in de maand januari. Mail 
voor opgave of nadere informatie 
naar aerobics@kdo.nl
Op dinsdagavond 7 februari 2017 
stopt de challenge bij KDO en ben 
je van harte welkom om deze met 
elkaar af te sluiten.

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-

Uithoorns Mooiste: een 
prachtig loopevenement
Regio - Zondag 29 januari vindt 
weer het grootste jaarlijkse sport-
evenement in de gemeente Uit-
hoorn plaats, Uithoorns Mooiste-
de loop. Vorig jaar mocht de orga-
nisatie zich verheugen in een record 
aantal van 1650 deelnemers, ver-
spreid over 4 afstanden.
AKU is als organiserende vereni-
ging blij om voor alle deelnemers 
van haar loop weer een mooi par-
cours te verzorgen. Met medewer-
king van de provincie en de ge-
meente is het weer mogelijk om de 
busbaan en de N 196 over te steken. 
Dat zorgt ervoor dat alle afstanden 
binnen de gemeentegrenzen van 
Uithoorn en de Kwakel blijven en 
het de organisatie is gelukt om de 

lopers langs vele rustieke plekjes in 
de gemeente te sturen. Ook wordt 
de Amstel in het parcours van de 10 
Engelse Mijlen weer in het parcours 
opgenomen worden. Vanaf de Vrou-
wenakker tot Uithoorn wordt er be-
schut langs de Amstel gelopen.
Parkeerproblemen zullen er dit jaar 
zeker niet zijn. Een groot aantal be-
drijven hebben hun terrein openge-
steld om auto’s te laten parkeren en 
daarnaast wordt er een pontonbrug 
neergelegd over het water langs de 
Noorddamerweg zodat de deelne-
mers via de brug rechtstreeks door 
kunnen lopen naar het clubhuis van 
de Legmeervogels om zich daar in 
te schrijven en om te kleden.
Sportpark de Randhoorn kan goed 

bereikt worden via de N196 ( de 
oude N201) en vervolgens via de 
Noorddammerweg naar de parkeer-
plaatsen.

Veiligheid voor lopers vergroot
De organisatie heeft vergunning 
gekregen om het deel van de N 196 
tussen het kruispunt van de Zij-
delweg/Watsonweg en de Kruising 
Laan van Meerwijk/Thamerweg af 
te sluiten. Daarmee kan het kruis-
punt bij de Zijdelweg/Watsonweg 
veilig worden overgestoken door de 
lopers.
Verkeer wordt omgeleid waardoor 
de overlast tot een minimum is be-
perkt. 

Businessloop
Meer dan 20 teams hebben zich al 
aangemeld voor de businessloop, 
de verwachting is dat er de komen-
de weken nog een aantal bij zullen 
komen. Dat draagt bij aan een gro-

tere uitstraling van de loop en zorgt 
voor een extra impuls aan bedrij-
ven en instellingen om het belang 
van het bewegen met elkaar te ver-
sterken.

GeZZinsloop over 1 
km en What’s up
De organisatie What’s up is al vol-
op actief om kinderen enthousiast 
te krijgen voor de loop over 1 km, 
onder de naam GeZzinsloop, voor 
de kinderen t/m 11 jaar. De aan-
dacht gaat niet alleen uit naar het 
belang van bewegen maar ook naar 
gezond eten en drinken. Daarom is 
het JOGG ook actief rondom deze 
lopen en zal het op allerlei manieren 
aandacht geven aan het belang van 
het drinken van water. 
Daarnaast krijgen alle kinderen die 
meelopen na afloop een krentenbol, 
aangeboden door een van de spon-
sors van het evenement, bakkerij 
Westerbos.

Primeur: G-run
Na het success van de G-run tij-
dens de afgelopen polderloop, or-
ganiseert AKU ook tijdens deze Uit-
hoorns Mooiste een G-run over 1 
km voor mensen met een beper-
king. Velen van hen hebben zich in 
de afgelopen maanden al voorbe-
reid op deze loop en zullen daarom 
goed voorbereid aan de start ver-
schijnen.

Programma 29 januari
10.15u.: 1 km G-run
10.30u.: 1 km GeZZinsloop 
 voor jeugd t/m 11 jaar
11.00u.: 5 km
11.08u.: 10 km
11.08u.: 10 Engelse Mijlen

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.

Groots zes ballen 
toernooi 2017
Regio - 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 ge-
speeld 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 Heren zijn van harte welkom. Ka-
der en spelers hoger dan 5 moyenne 
kunnen hieraan niet meedoen. Geen 
biljartkunde vereist.

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, 
Biljartclub “De Merel“. Café de Me-
rel, Arkenpark Mur 43, 3645 EH Vin-
keveen. Tel. 0297-263562 b.g.g. 0297-
264159 of e-mail thcw@xs4all.nl.
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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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Nieuwbouwplan Heijermanslaan 
valt niet in goede aarde
Vervolg van de voorpagina.

Kort geleden is er in dat licht ge-
zien kennelijk een (besloten?) infor-
matieavond geweest voor de bewo-
ners. Die waren daartoe persoonlijk 
aangeschreven. Wethouder Bouma 
(Wonen, Leefomgeving en Financi-
en) had daar naar zijn zeggen veel 
positieve reacties gehoord over de 
plannen. Een aantal politieke par-
tijen echter had heel andere gelui-
den vernomen en bracht dat on-
der woorden tijdens de raadsverga-
dering. En niet alleen zijn zij er niet 
content mee. Met name veel bewo-
ners aan de Albert Verweijlaan, aan 
de andere kant van het sierwater te-
genover de Heijermanslaan, zijn be-
paald niet blij met de plannen om-
dat zij direct op de flats gaan uitkij-
ken die tevens veel zonlicht voor hen 
zullen wegnemen. Voorts is men be-
zorgd over de privacy. De flats staan 
met een kant in het water en dicht 
bij hun woningen. Er waren enkele 
insprekers die avond en die hebben 
hun mening daarover geuit. Daar 
komt bij dat niet iedereen in de om-
geving een uitnodiging had gehad 

voor de informatieavond. En die er 
zijn geweest hebben dat eerder als 
een ‘verkoopavond’ ervaren dan een 
bijeenkomst waar heldere voorlich-
ting en uitleg is gegeven. Sommige 
omwonenden hebben voorts de in-
druk dat het slechts om één woonto-
rentje gaat uitsluitend op de locatie 
van het benzinestation. Een en an-
der als gevolg van een in hun ogen 
onvolledige of onduidelijke informa-
tie. Verder kwam de ligging aan de 
Heijermanslaan ter sprake waar veel 
verkeersbewegingen zijn vanwege 
het winkelcentrum en in de vroege 
uren aan en af rijdende vrachtwa-
gens voor de bevoorrading van de 
winkels.

Ellende
“Al die ellende voor slechts 15 wo-
ningen in een gemeente waar men 
zonder blikken of blozen meer den 
300 soortelijke ruime flats laat af-
breken! We willen weten waarom als 
het dan toch moet de gemeente niet 
heeft gekozen voor de oever ver-
derop waar het veel breder is en er 
geen overlast van en door het win-
kelend publiek is. Of wil de gemeen-

te dit winkelcentrum juist minder 
aantrekkelijk maken. Waarom wil de 
gemeente juist nu van de benzine-
pomp af? Wat de eigenaar van het 
benzinestation doet moet hij zelf we-
ten. Sluiten of het bedrijf voortzet-
ten maakt ons niets uit. Het alterna-
tief van de flats is honderdmaal er-
ger. We willen weten waarom de ge-
meente hier juist niet iets moois of 
gezelligs aanlegt nu de kans er is. 
Het gaat hier om een prachtig stukje 
wateroever dat mooi is aangelegd na 
veel onderzoek naar waterkwaliteit. 
Verderop is er zelfs een wandelpad 
aangelegd en een vissteiger. Waar-
om en wanneer heeft de gemeen-
te deze visie op de inrichting van de 
oevers veranderd? Hierop willen wij 
als bewoners van de Albert Verwe-
ijlaan graag een antwoord krijgen, 
onverlet het feit dat wij tegen wo-
ningbouw in deze vorm zijn op die 
plaats.” Aldus passages uit de voor-
dracht van Joke Morren, bewoonster 
van de Albert Verweijlaan, tijdens 
haar inspreekmoment in de raad.

Voorstel teruggenomen
Het CDA constateerde dat er tallo-

ze vragen zijn gerezen bij omwo-
nenden. ”Onze mailbox liep na de 
eerste informatieavond compleet 
vol met verzoeken om duidelijkheid, 
of er nog meer inspraakmogelijk is, 
wanneer de bouw van start gaat, 
hoe staat het met de verkeersaf-
wikkeling, of er een wijziging van 
het bestemmingsplan komt en der-
gelijke meer,” liet fractievoorzitter 
Jordy Keimes weten. “Misschien is 
het goed om de buurt toch nog een 
keer uitgebreid te informeren over 
het proces. Nu ontstaat er veel on-
rust en zijn er heftige reacties door 
onwetendheid en onduidelijkheid. 
Hoe kan het verder zijn dat de wet-
houder zegt positieve reacties op 
het plan te hebben terwijl de wer-
kelijkheid anders is.” De meeste an-
dere partijen zagen het gras voor 
hun voeten weliswaar weggemaaid 
door Keimes maar onderschreven 
zijn opmerkingen volledig en voeg-
den hun eigen vragen daar nog aan 
toe. Fractievoorzitter van de VDD, 
Nick Roosendaal, vroeg zich af of er 
in plaats van drie geen twee woon-
torentjes konden worden geplaatst 
waarbij die aan de kant van de Wie-
gerbruinlaan zou kunnen komen 
te vervallen. Ook al omdat die erg 
dicht aan het wegtracé en de krui-
sing komt te staan. Verder zag hij 
het inruilen van het gemeentelijke 
groen en de kort geleden nieuwe 
ingerichte wateroevers voor flatge-
bouwen als kapitaalvernietiging. Zo 
kwamen er stilaan meer vragen aan 
de orde. Wethouder Bouma hield 
vol dat in zijn beleving tijdens de in-
formatieavond er veel positieve ge-
luiden te horen waren geweest en 
dat het een goed plan is, maar dat 
er kennelijk ‘wat te krap naar de 
mensen is gekeken’. Hij beloofde 
nog een keer een informatieavond 
te organiseren en de verstrekte in-
formatie nader onder de loep te ne-
men. Voorts gaf hij naar eer en ge-
weten uitleg, ging hij in op de be-
zwaren van de bewoners en beant-
woordde zo goed mogelijk alle vra-
gen. Hoe dan ook, toch komt het 
plan volgens het CDA en meerde-
re partijen bij de bewoners en be-
langhebbenden niet op de juiste 
manier over. Gelet op alle gestel-
de vragen, onzekerheden en reac-
ties over onduidelijkheden besloot 
wethouder Bouma uiteindelijk het 
voorstel toch maar terug te nemen 
en er nog eens goed naar te zullen 
kijken. Het onderwerp werd vervol-
gens ook van de politieke agen-
da gehaald. Binnen afzienbare tijd 
zal het dit jaar wel weer ter spra-
ke worden gebracht maar nu even 
niet.

Open dagen op 6 en 7 januari
“Stalhouderij Derde 
Zijweg 4” Mijdrecht

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.

Regio - Vrijdag 6 en zaterdag 7 ja-
nuari aanstaande houd “Stalhou-
derij Derde Zijweg 4”te Mijdrecht 

van 10.00 uur tot 15.00 uur open-
dagen. Alle paarden en pony lief-
hebbers die een paardenbox wil-

len huren nu of een paar maan-
den later en vrijblijvend de “Stal-
houderij Derde Zijweg 4” aan de 
Derde Zijweg 4 in Mijdrecht wil-
len bezoeken zijn van harte wel-
kom. De stalhouderij is per 1 ja-
nuari 2017 na verbouwing ge-
opend. Voorheen was het terrein 
verhuurd aan een huurder met 
handelspaarden die alles huurde 
en nu zijn we een nieuwe weg in-
geslagen naar verhuur per paar-
den box. Er zijn totaal 12 ruime 
luxe paarden boxen met automa-
tische drinkbaken te huur in de 
voormalige koeienstal van 169m², 
er ligt een rij bak van 15x35m 
het goed verlichte buiten terrein 
is volledig verhard met klinkers. 
Van Maart tot oktober is er zo’n 
1.6ha weidegang, de paarden 
kunnen bij slecht weer uitlopen 
in een met betonvloer verharde 
paddock. De “Stalhouderij Der-
de Zijweg 4” heeft alle facilitei-
ten die nodig zijn als wasplaats, 
afsluitbare zadelkamer, sfeervolle 
verwarmde kantine in de stijl van 
een oude 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 over-
leg ook de paarden trailer gestald 
kan worden. De paarden boxen 
worden verhuurd aan paarden/
pony eigenaren die zelf voeren en 
mesten. De huur is incl. hooi-stro 
en gebruik van alle faciliteiten. De 
huurder kan 356 dagen 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 gelegenheid 6 
of 7 januari te komen dan kunt u 
een afspraak maken op een an-
dere dag met Patrick bakker tel: 
06–12633407 of een mail sturen 
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, tuin-
onderhoud en boomverzorging 
werkzaamheden aangestuurd 
worden.

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:
Weekblad de Nieuwe Meerbode
Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl 

GRATIS kAbAALTjES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

www.kinderfonds.nl

Even niet bang zijn  
omdat mama als een  
monster  tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.  
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.  
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders
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Swingende dammers in
’t Fort De Kwakel
De Kwakel - Alleen al om de mu-
ziek kwam Frans van Doorn afgelo-
pen zaterdagmiddag dammen. De 
muziek die af en toe verstomd werd 
omdat schaterlachen over de borden 
gierden. Het was weer ouderwets 
gezellig tijdens het damtoernooi van 
de donateurs van damclub Kunst & 
Genoegen. Oud voorzitter Hubert 
Konst, 93 jaar, was er speciaal voor 
naar De Kwakel getogen waar hij 
warm werd ontvangen. Na de voor-
rondes werden de huis-, tuin-, en 
keukendammers ondergebracht in 
de meester-, en grootmeestergroep. 
In de grootmeestergroep werd vier-
voudig winnaar Mike Kouwenho-
ven vergezeld door twee secondan-
tes. Toen zij papa verlieten ging het 
snel bergafwaarts met Mike. Eerst 
verloor hij van Joep Voorn die later 
zijn kansen verspeelden door van 
Jaap Zuidervliet te verliezen. Joris 
Voorn werd daardoor op zijn troon 
gehesen, al moest Joris in de finale-
partij tegen Mike wel minimaal een 
puntje scoren. In een gedegen partij 
wikkelde Joris naar een gelijkwaar-
dig eindspel af dat hij nog won om-

dat Mike door tijdklok ging. Hierdoor 
mag Joris zich het komende jaar de 
donateur damkoning noemen, Mike, 
Jaap en Joep werden gedeeld twee-
de. De aanmoedigingsprijs werd ge-
wonnen door Bert van Wermesker-
ken, hij versloeg Luc van der Meer. 
Maar Bert had de prijs toch wel ver-
diend voor het vele werk wat hij 
voor de club verzet. In de meester-
groep werd toen nog volop gestre-
den, de halve finales gingen tussen 
Kudelstaarters en Kwakelaars. De 
Kwakelaars Frans van Doorn en Bart 
de Bruyn versloegen de Kudelstaart-
se meesters Fred Buskermolen en 
Paul den Haan. Opgezweept door 
de muziek maakten Frans en Bart 
een spektakelstuk van hun finale. 
Door verschillende vergrijpen kan-
telde de wedstrijd bij elke zet, uit de 
meest uitzichtloze stand werd met 
recht weer moed geput. Tot de laat-
ste schijf werd gestreden en toen 
Frans deze uiteindelijk moest opge-
ven kon Bart met de beker aan de 
haal. Het bleef nog lang onrustig in ’t 
Fort, een middag met oprecht Kunst 
en Genoegen.

Matige opkomst bij laatste 
speelavond BVK in 2016
De Kwakel - De allerlaatste speel-
avond in het kalenderjaar 2016 was 
opvallend dat veel paren deze avond 
aan zich voorbij lieten gaan. Er is 
ook jarenlang eigenlijk nooit ge-
speeld tussen Kerst en Nieuwjaar 
en veel paren vonden dat wellicht 
wel zo prettig. Niettemin trokken 30 
paren wel naar Dorpshuis De Qua-
kel, waardoor deze avond in slechts 
2 lijnen werd gespeeld in de 4e ron-
de van de laddercompetitie. De tafels 
waren dus anders ingedeeld dan op 
andere avonden, wat flink wat zoek-
werk met zich meebracht. Na wat 
tegensputtering van de apparatuur 
kon wedstrijdleider Cor Hendrix toch 
redelijk op tijd het startschot geven, 
maar eerst meldde hij nog een wis-
seling van de wacht. Met ingang van 
volgende week zal Joop den Blanken 
de taak van wedstrijdleider van Cor 
overnemen, maar Cor blijft wel ak-
tief als arbiter. De A lijn bestond de-
ze avond uit de 16 paren die in de to-
taalstand van de laddercompetitie de 
16 hoogste posities van de aanwezi-
ge paren innamen. Op de 1e plaats 
daarvan de vertrouwde namen van 

Rita en Wim Ritzen, die na hun 1e 
plaats op deze avond met 65,77% 
een voorsprong op de huidige num-
mer 2 van die totaalstand hebben 
opgebouwd van meer dan 6% ge-
middeld. Geke en Jaap Ludwig doen 
ook goed mee in het klassement en 
dat komt mede door hun score van 
63,39% op deze avond, goed voor de 
2e plaats. Rees en Gerard van der 
Post werden met 62,2% 3e en daar-
na viel er een behoorlijk gat naar de 
4e plaats en lager. In de B lijn wa-
ren 14 paren met elkaar in de slag. 
Na hun winst in de Kerstdrive gin-
gen Tiny en Adriaan Kooyman on-
verstoorbaar op de toen ingeslagen 
weg verder en zijn hielden de voltalli-
ge concurrentie achter zich met hun 
score van 63,89%. Verrassend hoog 
was de score van gelegenheidspaar 
Nico Koning- Janny Snabel. die met 
62,85% de 2e plaats opeisten. Elisa-
beth en Nan v.d. Berg completeer-
den de top 3 met 61,11%. Er bleef 
nog een redelijk aantal leden gezel-
lig een uurtje ‘plakken’ in het dorps-
huis en het was ruim na twaalven dat 
de laatsten vertrokken.

Qui Vive ook tijdens de 
winterstop fit
Uithoorn - Plexus Uithoorn blijft 
ook de komende jaren een van de 
sponsoren van Qui Vive. Zij verleng-
den onlangs de samenwerking met 
Qui Vive voor twee jaar. De samen-
werking houdt behalve een finan-
ciele ondersteuning in dat er Plexus 
actieve ondersteuning wordt gebo-
den om de diverse selectieteams 
van Qui Vive fit te houden. Ook is 
er elke maandagavond een gratis 
sportmedisch spreekuur voor alle 
leden van Qui Vive. Daarnaast zorgt 
Plexus voor een juiste aanpak bij 
blessures en de revalidatie en ver-
antwoorde terugkeer tijdens trai-
ningen en wedstrijden wordt door 
hen begeleid. Door de jarenlange 
samenwerking tussen Qui Vive en 
Plexus beschikken de fysiothera-

peuten over veel ervaring met hoc-
key-specifieke klachten.
Tim Oudenaller, coach van het eer-
ste Herenteam van Qui Vive: wij zijn 
erg blij met deze samenwerking. 
Hierdoor kunnen onze jongens ook 
tijdens de winterstop in de sport-
school terecht en daardoor fit aan 
de tweede helft van het seizoen be-
ginnen. Door de weersomstandig-
heden in Nederland is het vaak niet 
mogelijk om buiten op het veld te 
trainen. Dat we dan de trainingen 
naar de sportschool kunnen ver-
plaatsen is daarom een prettig al-
ternatief. Daarnaast hebben we on-
ze spelers ook gevraagd om gedu-
rende het seizoen en tijdens de win-
terstop door gerichte krachttraining, 
zichzelf sterker te maken.

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 al-
lemaal realiseren dankzij de inzet 
van ruim 400 vrijwilligers. Giften en 
fondsenwervende acties (geld, maar 
ook in natura) van bedrijven, clubs, 
scholen en (sport)verenigingen zijn 
samen met de structurele steun van 
donateurs en sponsoren noodzake-
lijk. Make-A-Wish Nederland ont-
vangt geen overheidsbijdrage.

Goede voornemens?
Voordelig aan de slag in 
De Waterlelie!
Regio - Meer sporten en bewegen? 
Afvallen? Werken aan uw condi-
tie? Allemaal zaken waarvoor u te-
recht kunt in Zwembad De Waterle-
lie. Maak zeer voordelig kennis met 
de sportgroepen in De Waterlelie, of 
schrijf u in voor de cursus AquaLine.

Kennismakingspas
Start het nieuwe jaar goed en kom 
sporten in De Waterlelie. Nu extra 
voordelig met de Kennismakings-
pas: 6 keer sporten voor maar 30,-. 
Lekker sporten en voel u fitter. U 
kunt meedoen aan Borstcrawlles, 
AquaJoggen, AquaSport en Jog 
& Gym. De lessen zijn op verschil-
lende dagen en u kunt zelf kiezen 
aan welke sport(en) en groep(en) u 
meedoet. Aanmelden is niet nodig. 
Bij de receptie schaft u een kennis-
makingspas aan (mogelijk van 6 t/m 
13 januari). De pas is geldig van 6 
januari t/m 31 maart 2017. 
Bevalt het sporten in het water u? 
Koop dan bij de laatste les een 
AquaSportpas en u ontvangt de 
magneetkaart (à 6,-) gratis. Een 
AquaSportpas kost 75,60, hiervoor 
kunt u 10 keer sporten (en 65-plus-
sers 12 keer). De pas is persoonsge-
bonden en 9 maanden geldig. Wilt u 
1 of 2 keer in de week naar Borst-
crawlles om uw techniek en conditie 
te verbeteren? Dat kan! Of wilt u één 
keer in de week naar Borstcrawlles 
en één keer naar AquaJoggen? Dat 
kan ook! U bepaalt zelf hoe vaak en 
naar welke lessen u gaat, aanmel-
den hiervoor is niet nodig. 

AquaLine
Wilt u in het nieuwe jaar aan de slag 

met uw conditie en gezondheid? 
Dat kan met de cursus AquaLine 
van Zwembad De Waterlelie, in sa-
menwerking met DeliLine Uithoorn. 
Een 12-weekse cursus die voe-
dingsadvies en sporten combineert. 
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 
10 januari in De Oude Veiling. 
Tijdens de cursus wordt u bege-
leid door een diëtiste van DeliLine. 
U krijgt een intakegesprek, 2 per-
soonlijke consulten, 3 keer een ge-
zamenlijke bijeenkomst, en tussen-
tijdse evaluaties met meten en we-
gen en u ontvangt recepten, advie-
zen en voedingsschema’s. Daar-
naast kunt u 13 keer AquaJoggen 
in De Waterlelie, op donderdag van 
19.30 tot 20.15 uur. Gedurende de 
cursus mag u hier ook onbeperkt 
zwemmen: zowel banenzwemmen 
als meedoen in andere sportgroe-
pen. Denk bijvoorbeeld aan Borst-
crawlles: ideaal om uw zwemtech-
niek en conditie te verbeteren. 
AquaJoggen is een ideale manier 
om intensief te sporten, waarbij 
de belasting op uw gewrichten ni-
hil is. U kunt hardlopen in het wa-
ter en blijft prima boven water, om-
dat u een wetbelt draagt. Naast het 
joggen wordt er in de les diverse 
spierversterkende oefeningen ge-
daan. De kosten voor de cursus be-
dragen 240,- per persoon. Informeer 
of uw zorgverzekering hier een ver-
goeding voor geeft. Opgeven kan bij 
de receptie van Zwembad De Wa-
terlelie (0297-322022) of bij DeliLi-
ne Uithoorn: 0297-522824. De cur-
sus gaat door bij minimaal 10 deel-
nemers. Meer informatie: www.esa-
aalsmeer.nl of www.deliline.nl.

Nieuwe sponsors voor UWTC wielren
Uithoorn - Een nieuw jaar, nieuwe 
kansen en prestaties. Maar wellicht 
nog belangrijker; met het uitgangs-
punt dit als een team te willen doen. 
Wielrennen is een individuele team-
sport, met meerdere disciplines het-
zelfde doel; sport en ‘fun’ samen te 
laten gaan. Om UWTC er als een 
team uit te laten zien en veel moge-
lijk te maken zijn sponsors zeer be-
langrijk. Voor de komende drie jaar 
zijn de hoofdsponsors  Rabobank en 
van Rijn fietsen ons trouw en loyaal 
gebleven. En ook Koga en Cannon-
dale verlengen hun contract met 
ons. Drie sponsors hebben te ken-
nen gegeven om na een lange pe-
riode te stoppen met de sponsoring: 
Profile Hoogendoorn, Kroon Wilnis 
en autobedrijf Rovémij. We bedan-
ken deze sponsors voor de jarenlan-
ge relatie en prettige samenwerking 
die wij met ze hebben gehad. Geluk-
kig hebben we ook vier nieuwe en-
thousiaste sponsors gevonden: 
-  Unbranded, groots in decor-

bouw! Unbranded bouwt bij veel 
TV-programma’s, waaronder de 
Wereld draait door, Eurovisie 
songfestival, maar ook in mu-
sea, theaters en musicals.  Un-
branded is gevestigd in Hilver-
sum.

-  Coen de Groot Montage, heeft al 

25 jaar ervaring in elektramon-
tage en verwarming. Maar ook 
voor smarthome zaken kunt u 
bij hem terecht. Coen de Groot 
montage vindt u in Mijdrecht

-  Reuring in Wonen, maakt van uw 
huis een thuis. Voor gordijnen, 
vloeren, raamdecoraties, zonne-
weringen en horren moet u in 
deze interieurwinkel uit de Kwa-
kel zijn.

-  Auto Meerstad, voor auto onder-
houd, APK keuring en banden. 
Deze garage zit in  Nieuw Ven-
nep en stelde eind 2016 reeds 
bekers beschikbaar voor de 
jeugd tijdens de ACC in Nieuw-
veen en Uithoorn.

Vanaf maart zullen de leden van de 
afdeling wielren en toer in de nieu-
we kleding gaan rijden. Voor de 
deelnemers van UWTC aan het NK 
veldrijden op 7 en 8 januari is de 
nieuwe kleding met spoed besteld. 
Bas de Bruin, Tommy Oude Elferink, 
Bart de Veer, Dennis Moolhuijsen, 
Sjon van de Berg, Jauko Hartveld, 
Ian van de Berg en Danny Plasme-
ijer zullen in St Michielsgestel pro-
beren hoge ogen te gooien bij het 
NK veldrijden.

Kerstclubcross
Op tweede kerstdag is er ook een 

clubcross verreden bij UWTC. De 
uitslagen:
40-: 1 Lorena Wiebes, 2 Ian vd Berg, 
3 Lars Wiebes, 4 Bart v Montfoort. 
40+: 1 Wilfred Zijerveld, 2 Mark 
Best, 3 Marcel Versteeg, 4 Maar-
ten de Jong, 5 Sjon vd Berg, 6 Cock 
Fangmann, 7 Peter Wiebes, 8 Rene 
Wiebes. Jeugd 10-11 jr: 1 Bo Ver-
steeg, 2 Mika Lang. Jeugd 12-14 jr: 
1 Jesse v Hattum, 2 Jesse Versteeg, 
3 Raoel v Zijl. 
Op 8 en 15 januari zijn de laatste 
clubcross wedstrijden bij UWTC. 
Het cyclocross seizoen wordt af-
gesloten op 22 januari met de fort-
cross op fort de Kwakel.

Veldrit Norg
Tweede kerstdag togen een aan-
tal cyclocrossers naar één van de 
mooiste cyclocross wedstrijden van 
het jaar. Norg ligt nog net in de pro-
vincie Drenthe, maar het had ook 
bijna Friesland of Groningen kun-
nen zijn, een fikse reis dus voor de 
UWTC-ers. Maar in Norg ligt een 
schitterend parcours waar alle fa-
cetten van het veldrijden aan bod 
komen en de organisatie had al-
les perfect voor elkaar. Tommy reed 
hier een zeer sterke wedstrijd en 
wist de 5de plaats te bemachtigen. 
Bas bleek gelukkig weer aardig her-
stelt van zijn spierblessure en reed 
naar de 10de plaats Bart had een 
matige eerste helft van de wedstrijd 
maar maakte op het eind weer wat 
plaatsen goed en werd 18de. Den-
nis werd 34e. 

Kasteelcross Vorden
Woensdag 28 december weer een 
mooie nationale veldrit in Vorden. 

Bij de amateurs deden Bas, Den-
nis en Bart mee. Bas had zich niet 
van tevoren aangemeld en moest 
dus achteraan starten. Geen pro-
bleem voor Bas, want hij meldde 
zich al snel aan het front en kon met 
de kopgroep van 9 man mee. Uit-
slag: 7 Bas, 11 Bart, 43 Dennis. Lo-
rena Wiebes sloot haar laatste wed-
strijd in het UWTC groen af in stijl. 
Lorena werd in Vorden derde bij 
de junioren dames! Vanaf 1 janua-
ri komt Lorena uit voor een dames-
ploeg: de Swaboladies. Hier kan ze 
een uitgebreid wedstrijdprogramma 
rijden. Maar gelukkig blijven we Lo-
rena wel regelmatig zien bij UWTC, 
waar ze blijft helpen bij de trainin-
gen en we zullen haar prestaties ze-
ker blijven volgen. Lorena veel suc-
ces bij je nieuwe vereniging!

Veldrit Benschop
Vrijdag 30 december reden de 
UWTC-ers een veldrit redelijk dicht 
bij huis. De mooi in rijp gevroren 
bomen zagen er prachtig uit, maar 
aan het begin van de middag be-
gon het te dooien en door de dooi 
en druipende bomen werd het par-
cours spekglad en de renners on-
herkenbaar smerig. Bij de jeugd 
cat 5 reed Duuk vd Haagen naar de 
15de plaats. Voor Duuk zijn laatste 
wedstrijd in het UWTC groen. Duuk 
is verhuisd naar de kop van Noord-
Holland en wij wensen Duuk veel 
plezier bij zijn nieuwe vereniging. Bij 
categorie 6 reed Mees v Smooren-
burg naar de 28ste plaats.
Tommy Oude Elferink pakte zijn 
eerste podiumplaats bij de ama-
teurs. Tommy finishte achter Atze 
ten Brink uit Lichtnevoorde en Ed-
dy v IJzendoorn uit Tiel op de der-
de plaats. Bart werd 6de, Luuk 10de 
en Dennis 32ste. Mooie uitslagen zo 
vlak voor het NK.

Finalewedstrijd ACC
Op oudejaarsdag is de laatste wed-
strijd van de Amsterdamse cross 
competitie verreden. Siem van 
Smoorenburg pakte de dagzege bij 
de jongste jeugd en door een zeer 
constante reeks met uitslagen werd 
hij tweede in de eindstand! Goed 
gedaan Siem.
Bij de B-jeugd was er een 7de 
plaats voor Mike Derogee en Lars 
Hopman werd 17de. In de eindstand 
werd Mike 6de, Mees 10de. 
Daguitslag 40+: 16 Frank Jansen. 
Eindstand 40+: 23 Frank Jansen, 37 
Sjon vd Berg, 42 Vincent Derogee. 
Daguitslag nieuwelingen/dames: 
6 Ian vd Berg, 23 Sven Buskermo-
len, 26 Deborah van Ark. Eindstand 
nieuwelingen: 4 Ian vd Berg, 6 Dan-
ny Plasmeijer. Eindstand Dames: 15 
Deborah van Ark.









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.





















Regio - Om 3 FM Serious Request te steunen heeft 
basisschool de Zwaluw in Nes aan de Amstel een 
eigen glazen huis ingericht op de patio in het midden 
van de school. 
De laatste week voor de kerstvakantie stond geheel in 
het teken van alle zelfbedachte acties om zo veel mo-
gelijk geld in te zamelen voor dit goede doel.
Er werden auto’s gewassen in de kids car wash, aller-
lei zelfgemaakte lekkernijen en mooie knutsels ver-
kocht op de kerstmarkt. De klapper was de veiling op 
de avond van het grote kerstdiner op school. Zelfge-
maakte kunststukken van de kinderen werden geveild 
onder de ouders en dit leverde vele spannende mo-
m enten en gelukkig ook een goede opbrengst op. Als 
afsluiting werd er een sponsorloop gehouden door 
de kinderen uit de bovenbouw. Een dergelijk groot 
evenement met activiteiten vergt veel organisatie van 
leerkrachten en gelukkig was er veel hulp van ouders 
en sponsors zoals Albert Heijn Zijdelwaard Uithoorn. 
Dat de actie van De Zwaluw erg “serious” werd geno-
men bleek tevens uit alle media aandacht rondom het 
Glazen Huis project. Van vele activiteiten werd verslag 
gedaan door een fi lmploeg van RTVA die een eigen 
Serious Kerst actie met glazen huis hebben opgezet. 
Aan het eind van de actie is een aantal kinderen met 
leerkrachten naar het stadshart van Amstelveen geto-
gen om de opbrengst te overhandigen aan het glazen 
huis. Deze opbrengst was maar liefst €1.200,-. Een 
groots bedrag voor de kleinste openbare basisschool 
in de regio!

Glazen huis de Zwaluw groot succes!
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