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Stichting Vrienden van NME-centrum De Woudreus (SVV) heeft als doel (uit de 
oprichtingsacte): “Het ondersteunen van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De 
Ronde Venen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. De stichting tracht haar 
doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen, sponsors en het verrichten van 
ondersteunende taken ten behoeve van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De Ronde Venen.”  
 
25-jarig bestaan 
25 jaar geleden was Natuur en MilieuEducatie (NME) centrum de Woudreus een feit. Begonnen in 
een oude boerderij aan de Veenweg waar achtergebleven haan Ko de boel bewaakte. De eerste 
leskisten gingen in omloop, kinderen kwamen op bezoek, al dan niet in klassikaal verband. 
 
De afgelopen 25 jaar is er ongelooflijk veel gebeurd, waaronder de bouw van een nieuw NME 
centrum. Een prachtige tuin is aangelegd en er staat een zeer professionele en gepassioneerde club 
mensen op de werkvloer, bijgestaan door vele vrijwilligers. 
 
Voor de Stichting Vrienden van het NME centrum allemaal redenen om te zorgen dat het 25-jarig 
bestaan een feestje werd. Met cadeaus die De Woudreus heel goed kan gebruiken maar niet zelf kan 
betalen. Cadeaus die bijdroegen aan het jubileumfeest en natuurlijk ook aan educatie.  
 
En dat is gelukt! Met prachtige bijdragen van fondsen, bedrijven, gemeente en collega-stichting was 
het een heel jaar feest. Met alle bijdagen die we ophaalden konden we vele extra activiteiten 
financieren. Zo is bijvoorbeeld een groot jubileumfeest gegeven met allerlei educatie-activiteiten op 
een stralende zondag in september. Er was een feest voor de vele vrijwilligers met workshops. Er zijn 
extra workshops georganiseerd voor leerkrachten van het basisonderwijs. Er waren mooie 
activiteiten voor basisschoolleerlingen en het NME-centrum kon eindelijk de zo vurig gewenste 
koffiemachine aanschaffen. We kijken dan ook met grote tevredenheid terug op 2017. 
 
Andere activiteiten 
Door een jaarlijkse bijdrage van het Ronde Venen Fonds (€1500) is het mogelijk dat groepen in het 
basisonderwijs voor slechts € 25 per jaar onbeperkt gebruik kunnen maken van de diensten van het 
NME-centrum.  
Ook in 2017 is het boek ’50-dingen-die-je-voor-je-twaalfde-in-de-natuur-in-De-Ronde-Venen-gedaan 

moet-hebben’ uitgedeeld aan kinderen in groep 3 van de basisscholen in De Ronde Venen. Een 

prachtig vormgeven boekje met 50 buitenactiviteiten. Van slootje springen tot in de modder spelen 

of met je blote voeten door de sneeuw lopen. Een boekje waarin je kunt bijhouden wat je allemaal 

hebt gedaan. 

 
Bestuurssamenstelling 
Begin 2017 bestond het bestuur uit: 

Margreet Kokshoorn (voorzitter) 
Ineke Bams (secretaris) 
Nol Verheul (penningmeester) 
Joop Goverts (algemeen bestuurslid) 

In het voorjaar trad Ineke Bams af als secretaris. Ondanks de inspanningen van de overige 
bestuursleden is helaas nog geen nieuwe secretaris gevonden. In 2017 is het bestuur zes keer bij 
elkaar geweest. 


