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Resultaten Scans
IJsselstein in
januari verwacht

Het verdiepingsonderzoek (scans), 
dat door bureau Berenschot wordt 
uitgevoerd en dat de gemeente 
IJsselstein gaat doorlichten is 
gestart. Dit zei wethouder van 
Financiën, Peter Doesburg. “We 
verwachten dat de uitslag op tijd 
binnen is met eventueel een voor-
stel voor de raadsvergadering van 
1 februari.”

In een eerder onderzoek (quick 
scan) is een afwijking van 33 pro-
cent geconstateerd ten opzichte 
van andere gemeenten. Nu wordt 
onderzocht waar de afwijking 
vandaan komt. “Dit kan door een 
hoog ambitieniveau en bijbeho-
rende kwaliteit komen”, reageert 
Doesburg. “Maar ook door onder-
bezetting of in-effi ciency.”
Voor de gemeenteraad is de uitslag 
van de scans van groot belang 
omdat zij de mogelijke positieve 
resultaten willen gebruiken om 
de OZB-verhoging niet door te 
laten gaan of met minder dan de 
voorgestelde 29 procent te laten 
stijgen. “De belastingaanslagen 
worden in maart verstuurd en op 
1 februari worden de resultaten 
besproken. Dus we hebben dan 
nog vier weken de tijd.”
Doesburg verwacht niet dat de 
Scans op korte termijn iets opleve-
ren. “Ik wil wel de illusie wegne-
men dat op korte termijn resulta-
ten te zien zijn.”

Grand Kasteel 
Woerden open 
voor publiek
Per 1 december 2006 heeft  
Grand Kasteel Woerden, onder-
deel van Eurest Horeca / Com-
pass-Group NL,  haar deuren 
geopend.  Een nieuwe toploca-
tie in het hartje van Nederland. 
Voor het eerst sinds de bouw in 
1410 is ‘ Het Kasteel’ toeganke-
lijk voor het grote publiek.

Grand Kasteel Woerden heeft 
een Brasserie voor 60 personen 
en 8 multifunctionele zalen 
voor trouwen, feesten, vergade-
ren, lunchen en dineren. Grand 
Kasteel Woerden is een aanvul-
ling voor zowel de particuliere 
als de zakelijke markt. De zalen 
van Grand Kasteel Woerden 
worden stijlvol ingericht met 
een eigentijdse ambiance en ga-
randeren een verblijf op Grand 
niveau. 

Het unieke aan Grand Kasteel 
Woerden is de samenwerking 
met de Christelijke Zorgstich-
ting Abrona. Enkele “ Zorgvra-
gers ” integreren  hier in het 
‘echte’ bedrijfsleven.
Grand Kasteel Woerden, 
Kasteel 3, 3441 BZ Woerden, 
telefoon: 0348-431000.

Nieuwe aanpak uitgaansoverlast discotheek
Convenant gemeente, politie en eigenaar

Johan Pouw en Nico Beek-
man van de Manebrug, bur-
gemeester Schakel en poli-
tiechef Harold van Heumen 
(vlnr) tijdens de uitleg over 
de nieuwe aanpak.

ieuwe afspraken moeten de overlast die ontstaat 
wanneer discotheek de Manebrug ‘s nachts dicht-
gaat verminderen. Partij zijn de politie, de ge-
meente en de exploitanten van de Manebrug. Zes-
tien december treden deze afspraken in werking.

Elke zaterdag trekt discotheek de 
Manebrug rond de zeshonderd 
bezoekers. Ruim de helft daarvan 
wordt met eigen bussen van de 
discotheek heen en teruggebracht 
naar plaatsen uit de omgeving.
Tot nu toe hield de politie zich 
vooral bezig met het houden 
van toezicht in de directe omge-
ving van de Manebrug en bij het 
instappen van de bezoekers in 
de bussen. Dat legde een groot 
beslag op de beschikbare politie-
capaciteit. Die taak zal worden 
overgenomen door de Manebrug. 
Vanaf nu gaat de politie zich meer 
bezighouden met het opsporen 
van strafbare feiten. Daardoor 
wordt de pakkans voor de daders 
vergroot.

Nu is het wel zo dat elke aanhou-
ding minstens anderhalf uur in 
beslag neemt, omdat de verdachte 
naar Nieuwegein gebracht moet 
worden. Vandaar dat dit niet goed 
samengaat met het houden van 
toezicht. Overtreders zal verdere 
toegang tot de Manebrug worden 
ontzegd; een soort discotheekver-
bod. Deze nieuwe politieaanpak 
wordt niet alleen door de politie 
van IJsselstein/Lopik gehanteerd, 

maar in overleg ook door de poli-
tie van Montfoort en Oudewater.

De burgemeester staat, on-
der strikte voorwaarden, voor 
maximaal één jaar toe dat de 
Manebrug, in afwijking van de 
openingstijden volgens de Alge-
mene Plaatselijke Verordening, 
tot drie uur openblijft. De APV 
stelt twee uur. Dit gedoogbeleid 
kan, bij gunstige resultaten, te 
zijner tijd worden opgenomen in 
de exploitatievergunning van de 
Manebrug. De gemeente werkt 
aan een exploitatievergunningen-
stelsel voor alle horeca. De APV 
zal dan zonodig worden gewijzigd. 
Daar kunnen dan eventueel ook 
bepalingen in worden opgenomen 
om overlast van klanten aan wie 
de toegang tot de discotheek is 
ontzegd te voorkomen.

De Maneburg is heel tevreden 
over de langere openingstijden. 
Dit maakt het mogelijk om de 
het vertrek van de mensen meer 
te spreiden. Het is de bedoeling 
dat de bussen een kwartier voor 
sluitingstijd vertrekken zodat niet 
alle zeshonderd gasten tegelij-
kertijd naar buiten lopen. Tot nu 

toe kon dat niet, domweg omdat 
kwart voor twee te vroeg is. “Dan 
kunnen we de boel wel sluiten”, 
aldus Johan Pouw, de eigenaar. 
Maar ze krijgen dat uur niet voor 
niets: er moet met eigen personeel 
toezicht gehouden gaan houden op 
de directe omgeving:

- Alle incidenten, ook in de bus-
sen, melden aan de politie.
- Geen toegang voor personen 
onder de zestien jaar.
- Weigeren van raddraaiers in de 
discotheek en in de bussen.
- Na kwart over één geen toegang 
meer, ook niet voor bezoekers die 
al eerder binnen waren.
- Vaste vertrektijden voor de au-
tobussen, namelijk om kwart over 
één en om kwart voor drie.
- Geen acties waarbij de prijs voor 
alcoholhoudende drank lager is 
dan in sportkantines of buurthui-
zen; geen Happy Hours dus.

Het busvervoer van de discogan-
gers staat niet ter discussie, ook al 
zorgt het soms voor wat overlast 
in Lopik en in de gemeenten waar 
ze ‘s nachts worden afgezet. Ook 
wanneer ze met eigen vervoer 
zouden komen, zou dat niet altijd 
zonder overlast gebeuren en de 
gedachte dat zij na afl oop moe 
en onder invloed van alcohol 
en wie weet wat over de smalle 
polderweggetjes tussen de sloten 
door naar huis slingeren, spreekt 
niemand aan. De burgemeester 
bracht in dit verband het tragi-
sche ongeval van een jaar of zeven 
geleden weer in herinnering, toen 
vijf jongens uit de disco komend 
op de Lopikerweg in de sloot 
reden. De auto kwam toen op zijn 
kop terecht en zakte in de modder. 
Hulp kwam te laat.

Alle partijen hebben goede hoop 
dat dit ‘convenant’ zijn vruchten 
zal gaan afwerpen. De verwach-
ting is dat het voor de discotheek 
na kwart over één rustiger zal 
worden omdat niemand meer 
wordt toegelaten en omdat notoire 
raddraaiers een discotheekverbod 
krijgen. Door het splitsen van de 
uitstroom van de busklanten en 
de klanten uit de buurt wordt een 
eenmalige geluidspegel voorko-
men. Het vertrekken duurt wat 
langer, maar met (hopelijk) veel 
minder herrie. En de politie krijgt 
meer tijd om de schurken in te 
rekenen, waardoor zo denkt men 
‘de woon- en leefsituatie in Lopik-
dorp zal verbeteren’.

 Door Edwin Stoel

N
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Onze
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Zondag open!
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NIEUWS
Uit de straat,
van om de 
hoek en iets verder

LARS
HOE GAAT HET MET..

STEUN DE STICHTING LARS: BANKREKENING 
10.73.52.826, IJSSELSTEIN. ZIE OOK 

WWW.STICHTINGLARS.NL.

Productie: Robert van den Ham.

“Aanvraag op gebruikelijke wijze in behandeling genomen”

Brandbrief Stichting Pantalone

Kennis is macht, maar bete-
kent macht ook kennis? Op 
school leerde ik altijd dat je 
wel kan zeggen dat als het 
regent, de straten nat wor-
den maar als de straten nat 
zijn hoeft dat niet te beteke-
nen dat het geregend heeft. 
Dat is het zelfde met kennis 
is macht. Je kan het niet zo-
maar omdraaien. Daarmee 
wil ik niet zeggen dat ieder-
een die macht heeft, geen 
kennis heeft. 

De raadsleden hebben 
macht. Hebben de raadsle-
den ook kennis?
Wie tijdens de commissie-
vergaderingen op de tribune 
zit, zal vaak denken dat dit 
niet het geval is. Het gebeurt 
regelmatig dat commissie- 
of raadsleden tenenkrom-
mende opmerkingen maken. 
Opmerkingen waar duidelijk 
uitblijkt dat ze de kennis niet 
hebben. Wethouders hebben 
het makkelijk als zij iets niet 
weten, dan schakelen ze een 
ambtenaar in die het woord 
voert. Of ze zeggen dat het 
uitgezocht wordt en dat er 
op terug gekomen wordt. 
Raadsleden hebben die 
mogelijkheid niet en waar-
om eigenlijk niet? Moeten 
raadsleden dan altijd overal 
een antwoord op hebben? 

Het lijkt wel of dat van hen 
verwacht wordt, dan moeten 
we ook niet vreemd opkijken 
dat het antwoord niet altijd 
slim overkomt.

Waar gaat het mis?
Het gaat op verschillende 
momenten mis. Raadsle-
den hebben wel degelijk 
dossierkennis en kennen 
de hoofdlijnen ook goed. 
Vaak weten ze ook heel goed 
waar ze naar toe willen. 
Het probleem is alleen dat 
discussies vaak zo gedetail-
leerd gevoerd worden. Daar 
zit nu precies het probleem, 
de details. De details van 
een verhaal gaan vaak over 
regels, hoe iets is geregeld. 
Dat kan je ook niet altijd 
verwachten van de politici. 
Die details zijn nu ook pre-
cies het onderdeel waarvoor 
wethouders ambtenaren in-
schakelen. Heren en dames 
politici denk aan de hoofd-
lijnen en trappen niet in de 
valkuil van de details.

Waarom zouden raadsle-
den ook niet kennis kunnen 
inroepen? Bij de WMO-werk-
groep hebben we gezien dat 
dit heel goed werkt. Externe 
sprekers hebben op diverse 
terreinen verteld hoe het zit 
en uiteindelijk wordt door de 

raad een voorstel gemaakt. 
Dit zou eigenlijk veel vaker 
moeten gebeuren. Misschien 
is in dit licht het komend 
onderzoek van de rekenka-
mercommissie wel interes-
sant. Zij gaan de participatie 
van de burgers (inwoners 
dus) onderzoeken. Zo haal 
je kennis in huis en betrek je 
inwoners bij de politiek.

Een ander probleem is de 
structuur van de commis-
sies. Hoe meer commissies 
een gemeenteraad heeft, 
hoe dieper er op details in 
gegaan kan worden. Je moet 
je afvragen of je als raad dit 
wel wilt. Nu is dit een on-
derwerp dat al een tijd op de 
agenda staat en nu ook weer 
door een motie opnieuw 
wordt bekeken. Er zijn zelfs 
gemeenten die maar één 
commissie kennen.

Dat het wel eens mis gaat in 
de politiek is soms te wijten 
aan het spel en de spelre-
gels. Soms moet je hier nog 
eens kritisch naar kijken, 
dan gaat het op de tribune 
ook vast wel weer eens vol 
stromen.

Keesjan Steverink.

 Keesjan Steverink

ijdens de commissievergadering 
Ruimtelijke en Economische Ont-
wikkelingen is een brandbrief van 

Stichting Beheer Pantalone behandeld. 
De voorzitter, Paul Kokkeler, liet weten 
ontevreden te zijn over de gemeente in 
het afhandelen van de vergunningsaan-
vragen. In een reactie laat de gemeente 
IJsselstein weten de gang van zaken an-
ders te zien.

Theaterstichting Kwibus wilde 
een eigen repetitieruimte en een 
ruimte die geschikt is voor klein-
schalige uitvoeringen. Hiervoor 
is de Stichting Beheer Pantalone 
opgericht en is het gebouw van de 
firma N.J. van den Broek aange-
kocht met als doel dit te gebruiken 
als onderkomen voor onder meer 
de theater stichting.
“Kwibus zit nu in ‘Villa afgelegen’ 
(Hoogland, red.)”, vertelt Paul 
Kokkeler tijdens de commissiever-
gadering. “Het huurcontract loopt 
officieel af per 1 januari 2008. Er 
is wel verlenging per jaar maar het 
is zeker dat het pand gaat verwij-
nen.” Kokkeler somt de problemen 
met de gemeente op en zegt de in-
druk te hebben dat “elk gevoel van 
urgentie in deze zaak ontbreekt”.

In de brief wordt geschreven over 
de contacten die de stichting met 
de gemeente heeft gehad en de 
problemen die zij daarbij onder-
vindt. “Tot nu toe zijn we alleen 
nog bezig geweest met de onthef-

fingsvergunning en dat duurt al 
bijna een jaar. Daarna moeten er 
nog vergunningen komen voor de 
verbouw en het verdere gebruik.”
De stichting heeft het gebouw 
zelf gefinancierd, doordat diverse 
mensen hypothecaire leningen 
zijn aangegaan. “Als wij niet snel 
zekerheid krijgen, moeten we het 
gebouw met verlies verkopen.”
Kokkeler wil snel zekerheid over 
de voortgang van de vergunnin-
gen. “Als wij de kleine producties 
niet in Pantalone kunnen spelen, 
moeten wij een zaal boeken in 
het Fulco. De boekingen voor het 
seizoen 2007/2008 lopen al en de 
deadline is eind januari.”
Eén van de problemen is de 
parkeerruimte bij Pantalone. 
“Terberg stelt zijn parkeerplaats 
ter beschikking in de avond en 
in het weekend. De gemeente wil 
echter een kettingbeding, zodat bij 

eventuele verkoop van Terberg de 
parkeerplaatsen geregeld zijn. Dat 
beding wil Terberg niet”, aldus 
Kokkeler.

De Commissieleden reageren 
geschrokken op het verhaal. “Ik 
ven verbijsterd over de gang van 
zaken en de tegenwerking van de 
gemeente”, zegt Wobma van de 
ChristenUnie. “Ik ondersteun uw 
verhaal van harte.”
Martin Spanjers van GroenLinks 
vraagt Kokkeler in hoeverre er 
nog meer eisen van de gemeente 
kunnen komen. Kokkeler reageert 
daarop dat er nog een aantal 
vergunningen moet komen, zoals 
omgevingsvergunning. Ook zal 
er een milieuonderzoek moeten 
plaatsvinden en zal onder meer 
de gebruikersfunctie geregeld 
moeten worden. “Er zullen ook 
nog wel eisen van de brandweer 

T

COMMENTAAR

Kennis is macht

Harm Winter: “Afgelopen maandag zijn we 
naar het WKZ geweest om daar te praten over 
het verplaatsen van het Chochleair Implantaat 
(CI) op het hoofd van Lars, waar eerder de 
audicien over begonnen was.
We hebben er een gesprek van een half uur ge-
had waarbij de arts eigenlijk concludeerde dat 
het CI sowieso niet te verplaatsen is, omdat de 
elektrode in het slakkenhuis gewoon niet langer 
is. Nog even ter informatie: met het CI kan Lars 
bepaalde geluiden opvangen, maar hij kan het 
CI niet overal dragen. Door het naar bovenop 
zijn hoofd te verplaatsen zou dat probleem 
voorbij kunnen zijn. Volgens de arts zou hij het 
een centimeter omhoog kunnen zetten, maar 
dat haalt niks uit. Hij gaat het voor de zekerheid 
nog wel navragen bij de firma die het levert of 
er een langere is, maar hij had zelf het idee dat 
dat niet zo was.
De arts gaat ook contact opnemen met de leve-
rancier van de hoofdsteun van de rolstoel, om 
te bekijken of daar iets mee te doen is. In z’n 
gewone stoel heeft Lars namelijk wel die spe-
ciale hoofdsteun, maar daar wordt hij niet mee 
vervoerd. De vraag is nu of er een hoofdsteun is 
die toereikend is om Lars en zijn CI te kunnen 
vervoeren. Je mag namelijk niet zomaar een 
bepaalde hoofdsteun gebruiken in een auto of 
taxibusje, dat in verband met de veiligheid.
Bovendien, Ilvy en ik vinden het belangrijk dat 
als we gaan wandelen met Lars, hij dan ook 
zijn CI op kan hebben om ook buiten geluiden 
op te vangen. Dat kan nu namelijk niet. Wordt 
vervolgd dus, we wachten af. 
 
Op de foto van deze week zien we hoe Sinter-
klaas dit jaar Lars en z’n broertjes verwend 
heeft. Lars heeft onder meer een aantal dvd’s 
kado gekregen, Ice Age II en Little Mermaid. 
Natuurlijk hebben we ze gelijk opgezet en dan 
zie je hem genieten. Zonder dat hij het hoort 
en dus de stemmen begrijpt, vindt-ie dit soort 
films hartstikke mooi. De manier waarop 
dieren bewegen en doen, dat visuele, dat vindt 
Lars prachtig.  

STEL EEN VRAAG
 
We willen in onze wekelijkse rubriek de 
komende tijd de trouwe lezers de gelegenheid 
geven vragen te stellen die op deze plek in de 
krant Onze IJsselstreek dan aan bod komen. 
Voor ons is alles zo gewoon, dat we wellicht 
sommige dingen vergeten op te schrijven, juist 
omdat het voor ons de normaalste zaak van de 
wereld is. Wie ons een vraag wil stellen, kan die 
e-mailen naar de redactie van deze krant via 
redactie@onsutrecht.nl.
 
En over vragen gesproken... De meest gestelde 
vraag aan ons is die van de mogelijke verbou-
wing, wat de tussenstand daarvan is. Nou, we 
wachten inmiddels alweer ruim vier weken op 
de instantie die het in behandeling heeft, we 
hopen echt dat we binnen een week wat gaan 
horen.”

http://www.stichtinglars.nl
mailto:redactie@onsutrecht.nl
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Kerstmarkt in
IJsselstein

IN HET KORT

Sinterklaas heeft het land nog 
maar nauwelijks verlaten of  de 
kerstmarkten barsten in volle 
hevigheid los. De ondernemers-
vereniging Baronie in IJsselstein 
bijt zaterdag 9 december als één 
van de eersten in de IJsselstreek 
het spits af. 
In de binnenstad van IJsselstein 
is op deze dag van alles te beleven. 
Zo staat er op de markt voor het 
stadhuis een levende kerststal. In 
de winkelstraten staan honderd 
kramen. “Daar is van alles wat aan 
Kerstmis gerelateerd is te koop,” 
meldt lid van de activiteitencom-
missie Wilfred Versluis. “We zijn 
één van de eersten in de omgeving 
die met een kerstmarkt komen. 
Wij willen als IJsselsteinse winke-
liers op de kerstsfeer inspelen.”
De ondernemersvereniging heeft 
er alles aan gedaan om het zater-
dag gezellig te maken in de stad. 
De winkelstraten zijn versierd en 
worden verlicht door ornamen-
ten. In deze ornamenten komen 
kransen met linten te hangen. 
Een lopend orkest zal op verschil-
lende plaatsen in de binnenstad 
kerstmuziek spelen. En natuurlijk 
is de kerstman aanwezig. Hij gaat 
de hele dag in de binnenstad rond 
en zal vooral veel aandacht aan de 
allerkleinsten schenken. Versluis: 
“Op onze kerstmarkt zal ook de 
glühwein zeker niet ontbreken.”
De organisatie van de kerstmarkt 
verwacht zeker 10.000 bezoekers. 
Dat betekent dat het erg druk met 
autoverkeer wordt. “De inwoners 
van IJsselstein weten zelf wel dat 
er in de stad geen goede parkeer-
gelegenheid is,” zegt commissielid 
Versluis “wij raden iedereen aan 
om zoveel mogelijk met de fiets 
naar de kerstmarkt te komen.” 
De kerstmarkt gaat op zaterdag 9 
december om 11.00 uur van start 
en duurt tot ’s avonds 21.00 uur.

Theaterproductie Twee Prinsesjes van Kwibus, één van de toe-
komstige gebruikers van Pantalone.

komen, maar dit moet toch in orde 
zijn, want de huidige eigenaar zit 
er toch ook?”

Na afloop van de vergadering zegt 
Kokkeler dat hem vooral de hou-
ding van de gemeente dwars zit. 
“Ik mis een stuk goodwill. Ik wil 
geholpen willen worden. Je komt 
met geld aan en ziet van subsidie 
af, maar je wordt niet geholpen.”
De gemeente reageert dat ‘de aan-
vraag voor een bestemmingswij-
ziging op de gebruikelijke wijze in 
behandeling is genomen’. Eind juli 
heeft het college uitgesproken mee 
te willen werken aan het initiatief 
door een procedure op te starten. 
“Daarover is Pantalone schriftelijk 
geïnformeerd”, schrijft afdeling 
voorlichting.
De gemeente laat ook weten dat 
het parkeerprobleem van de baan 
is, doordat de parkeernorm ver-
laagt is. “In een gesprek met Pan-
talone hebben wij aangegeven dat 
in uitnodigingen voor voorstellin-

gen aangedrongen moet worden 
op het gebruik van de fiets.”
Het college heeft nog geen plano-
logische bestemmingswijziging in 
gang gezet. “In het gesprek van 21 
november hebben we aangegeven 
dat Pantalone ervoor moet zorgen 
dat een professioneel bureau een 
concept-ruimtelijke onderwou-
wing opstelt.”
Daarna kan de gemeente verder 
en zullen zij inspraak van belang-
hebbenden opstarten. “Daarnaast 
moeten ook nog andere vergun-
ningen worden aangevraagd zoals 
drank- en horecavergunning, 
vergunning in het kader van 
milieubeheer, bouwvergunning en 
een vergunning voor brandveilig 
gebruik van het pand.”
De gemeente laat weten dat het 
huurcontract met Hoogland wel 
afloopt in 2008, “maar kan wor-
den verlengd”.

IJsselveld-Oost
moet veiliger 
De problemen binnen de 
IJsselsteinse wijk IJsselveld-
Oost worden gezamenlijk 
aangepakt door de gemeente, 
politie en woningbouwvereniging 
IJWBV. Dit doen zij door 
informatiesystemen aan elkaar 
te koppelen. Voor dit pilotproject 
stelt de provincie € 40.000 
ter beschikking. Bij positief 
resultaat van de pilot, zullen 
ook andere wijken/gemeenten 
informatiebestanden aan elkaar 
koppelen.

Tijdig hulp voor
kwetsbare burgers  
Kwetsbare burgers vallen minder 
snel tussen wal en schip als ze op 
tijd hulp krijgen. Die hulp komt 
eerder tot stand als gemeenten, 
politie, justitie en ggz-instellingen 
goed samenwerken. De provincie 
heeft de rol op zich genomen 
om die partners dichter bij 
elkaar te brengen. In totaal 
stelt de provincie € 174.000 
ter beschikking om projecten 
hiervoor uit te werken.

Sinterklaas verrast voorzitter Van Rooij

Internetsite voor 
De Schakel

Theatergroep De Schakel werd 
vorige week zaterdag aangenaaam 
verrast door Sinterklaas. Bij zijn  
bezoek aan IJsselstein had hij een 
presentje bij zich dat hij overhan-
digde aan de voorzitter van De 
Schakel, Martijn van Rooij.
Uit het pakketje kwam de in-
ternetsite  (www.theatergroep-
deschakel.nl). Van Rooij was 
aangenaam verrast en vertelde 
aan Sinterklaas dat deze wens al 
lang op het verlanglijstje stond. Nu 
heeft Theatergroep De Schakel een 

eigen plekje op de digitale snelweg. 
In rap tempo heeft de PR-commis-
sie de site gevuld met informatie. 
Nog steeds komt er materiaal bij.
In 2006 bestaat De Schakel 60 
jaar. Dit jubileum is in het voor-
jaar gevierd met een uitvoering 
van ‘Drie is te veel’ en wordt afge-
sloten met een eigen internetsite.
De Schakel presenteert minimaal 
twee avondvullende programma’s 
per jaar. Eén in het voorjaar en 
één in het najaar.

Ziek? Handicap?
Vragen over verzekeren, werk, WW-WIA-WAO?

Helpdesk BPV&W: 
020-4800300 (12-20u)

Erfelijkheidsonderzoek  
gevolgen voor mijn verzekeringspremies?

Helpdesk BPV&W: 
020-4800300 (12-20u)

Ziek? Handicap?
Vragen over verzekeren, werk, WW-WIA-WAO?

Helpdesk BPV&W: 
020-4800300 (12-20u)

Erfelijkheidsonderzoek  
gevolgen voor mijn verzekeringspremies?

Helpdesk BPV&W: 
020-4800300 (12-20u)

A G I U M
Administratie & Advies

Voor particulier en ondernemer

ONZE KENNIS             UW VOORDEEL

Jaarrekeningen
(online) administraties

         Belastingadvies
Bedrijfseconomische adviezen

Informeer ook naar onze aantrekkelijke startersvoorwaarden
Zeemanlaan 9, 3401 MV  IJsselstein     T: (030) 686 5465 - I: www.agium.nl

Ook voor antwoorden op vragen uit de actualiteit

Dompel uzelf onder in de feestelijke 
ambiance van Kerstland Utrecht
Kerstland 
Utrecht is in 
meerdere opzich-
ten een uniek 
evenement. Het 
is Nederlands 
grootste overdek-
te pretpark. Een 
park dat door een 
goed doordachte 
formule het hele 
gezin - van junior 
tot senior - veel 
vertier te bieden 
heeft. En dat 
tegen bijzonder 
aantrekkelijke 
tarieven. Na het betalen van de 
entreeprijs zijn alle attracties 
gratis.
Nieuw voor Kerstland Utrecht, 
live radio. Het populaire radio-
programma “Bel Bingo” van de 
nieuwe zender Bingo FM slaat 
zijn tenten op bij Kerstland 
Utrecht. Het programma “Bel 
Bingo” wordt dan live uitgezon-
den vanaf Kerstland Utrecht. Na-
tuurlijk met de vaste presentator 
John Schaap. Zoals gebruikelijk 
ook met spelletjes, maar nu kun-
nen luisteraars gelijk hun prijs 
in ontvangst nemen. Daarnaast 
de vaste items zoals het familie 

circus Bavaria, de grote kermis, 
het showpodium etc. Kerstland 
Utrecht wordt gehouden in de 
Veemarkthallen te Utrecht. Ook 
voor de waaghalzen is er wat te 
doen op Kerstland, namelijk de 
Steile Wand. Een spectaculaire 
show met motoren die tegen een 
verticale wand omhoog rijden. 
Deze show maakte vorig jaar zijn 
première op Kerstland en is op 
veler verzoek terug in Utrecht. 
Meer weten over dit bijzondere 
evenement kijkt u dan op de 
middenpagina en knip de bon uit 
voor korting of kijk op  
www.kerstland.nl.

Kinderen GRATIS en 15% extra voordeel*

Ga naar Toerkoop.nl voor uw dichtstbijzijnde Toerkoop Reisburo.

Kom langs voor meer informatie en de voorwaarden! 
* geldig bij boekingen gemaakt vòòr 31 januari, voor aankomsten in de Kinderen Gratis periode van 7 jan. t/m 29 mrt.

Disneyland® Resort Paris
wintervoordeel

2 dagen/1 nacht, incl. entree, 
nu al vanaf € 178,-
voor het hele gezin
(o.b.v. 2 betalende volwassenen en 2 
kinderen (3 t/m 11 jaar) GRATIS!)

+ GRATIS 
helden- en 

prinsessen-
spellendoos!

©Disney

http://www.theatergroepdeschakel.nl
http://www.theatergroepdeschakel.nl


Onze IJsselstreek - Vrijdag 8 december 20064

Auto Zondag 25 november 2006 pagina 3

SCHIPHOL-RIJK - Wie nu
een nieuwe Mitsubishi
koopt, krijgt maar liefst vijf
jaar garantie en levens-
lange mobiliteitsservice.

Tot 31 december van dit
jaar profiteert elke nieuw
aangeschafte Mitsubishi
personenauto van stan-
daard 5 jaar garantie. Een
aanbieding waarmee Mit-
subishi afstand neemt van
alle andere automerken.
Alsof dat nog niet genoeg
is, krijgen kopers ook een
levenslange mobiliteits-
garantie. Mochten ze dus
ooit stranden met de auto,
dan helpt Mitsubishi ze
weer op weg, in bijna heel
Europa.
De 5 jaar garantie bestaat
uit 3 jaar standaard fa-
brieksgarantie en 2 jaar
aanvullende garantie.
Voor de aanvullende ga-
rantie geldt een maximaal
aantal kilometers (ver-
schillende per model van
125.000 tot 150.000 km)
en een eigen risico per ge-
val dat varieert van  € 50,-

bij een Colt tot € 100,- bij
een Pajero.

5.9% rente

Wie nu kiest voor een Mit-
subishi kan bovendien
profiteren van messcher-
pe financieringstarieven.
Het merk hanteert name-
lijk een rentepercentage
van slechts 5.9%. Daar-
mee is het mogelijk om
bijvoorbeeld al een Colt te
rijden voor € 53,- per
maand. Een Mitsubishi
Lancer Wagon is er vanaf

€ 101,- per maand en een
Outlander vanaf € 118,-
per maand.

LPG voor 995 euro

Speciaal voor de koper van
een nieuwe Mitsubishi
Lancer, Outlander of Gran-
dis levert Mitsubishi nu in
samenwerking met gasFx
een gasinstallatie ter
waarde van € 2.395,- voor
€ 995,-. Tevens ontvangt
de koper een lpg-brand-
stofkorting ter waarde van
€ 200,- op BK-gas.

Vijf jaar garantie en levenslange mobiliteitsgarantie

'Zorgeloos rijden'
volgens Mitsubishi

Tot 31 december van dit jaar profiteert elke nieuw
aangeschafte Mitsubishi personenauto van standaard
5 jaar garantie.

VIANEN - Amerikaans
onderzoek toont aan dat
eigenaren de Magentis en
Carnival waarderen van-
wege de hoge kwaliteit en
daardoor lage onder-
houdskosten.

Eigenaren van de volledig
nieuwe Kia Magentis se-
dan en de Carnival mini-
van hebben zich buitenge-
woon tevreden getoond
over hun nieuwe auto,
omdat beide producten in

de Strategic Vision Total
Value Index (TVI) 2006  in
de top zijn geëindigd in
hun respectievelijke cate-
gorieën.
In het bijzonder de lage
onderhoudskosten speel-
den bij de beoordeling een
belangrijke rol en de bere-
keningen door het onder-
zoeksbureau uit San Diego
komen qua onderhouds-
kosten op veel punten
overeen met de algehele
kwaliteit. Strategic Vision

onderzocht de ervaringen
van meer dan 64.000 ko-
pers van een nieuwe auto
die hun voertuig tussen
oktober 2005 en maart
2006 hebben aange-
schaft.
Tot de onderdelen van To-
tal Value behoren be-
trouwbaarheid, garantie,
verwachte restwaarde en
duurzaamheid.
Bij botsproeven behaalde
de Carnival minivan een
vijfsterren notering.

Magentis en Carnival

'Strategic Vision Total
Value Award' voor Kia's

UTRECHT -  De eerste twee
van in totaal elf nieuwe
Mercedes-Benz G-Klasses
zijn begonnen met hun le-
ven achter de schermen
op Schiphol.

De twee G 270 CDI's wor-
den door KLM ingezet als
trekkracht voor loodzware
aanhangers. De G-Klasses
zijn via StergamPordon
door G-center geleverd en
aangepast voor hun zwar-
te taak en geleased bij Le-
asePlan Nederland.
Tot en met half december
wordt elke week een nieu-
we G-Klasse afgeleverd op
Schiphol, tot de vloot van
elf 'werkpaarden' com-
pleet is. De nieuwe G 270
CDI's vervangen de Merce-
des-Benz 290 GD's die zo'n

vijftien jaar dienst hebben
gedaan. Vijf van deze 've-
teranen' blijven overigens
gewoon in dienst. 
De G-Klasses hebben een
zware taak bij KLM Ground
Services en KLM Enginee-
ring & Maintenance. Ze
worden voornamelijk ge-

bruikt om loodzware ag-
gregaten te trekken die
vliegtuigen voorzien van
stroom of koeling tijdens
het verblijf op Schiphol of
onderdeel uitmaken van
het startproces. Deze units
zijn tussen de 3 en de 6 ton
zwaar. Ongeremd.

Nieuwe G-Klasses voor
zwaar werk Schiphol

De twee G 270 CDI's worden door KLM ingezet als trek-
kracht voor loodzware aanhangers.

BREUKELEN - Peugeot be-
treedt de markt van de
4x4 SUV's (Sport Utility Ve-
hicle) met een nieuw mo-
del, een auto met een
lengte van 4,64 m die
wordt aangedreven door
een HDi-motor met roet-
filter.

De benaming 4007 met de
dubbele nul geeft aan dat
het om een volledig nieuw
concept gaat in aanvulling
op het bestaande Peuge-
ot-gamma. De "4" staat
voor zijn afmetingen en de
"7" voor de generatie.
Deze 4x4 HDi met roetfil-
ter is het resultaat van de
samenwerking tussen
Mitsubishi Motors Corpo-
ration (MMC) en PSA Peu-
geot Citroën en wordt van-
af juli 2007 geïntrodu-
ceerd. 4007: Peugeot doet
van zich spreken in de
wereld van de 4x4.
De 4007 is een echte Peu-
geot, trouw aan de
waarden van het merk:
esthetiek,  dynamiek, ze-
kerheid en innovatie. Het
stijlvolle en geraffineerde
front van de 4007, met de
smalle, langgerekte kop-
lampunits en de enorme
grille is afkomstig van het
Centre de Design Peugeot
en laat geen twijfel be-
staan over zijn afkomst.
De chromen strips over de
volle breedte van de grille
geven de auto een ele-
gante en statige uitstra-
ling.

Geborsteld aluminium

Links en rechts naast de
grille zijn mistlampen met
chromen omlijstingen in
de bumper gemonteerd.
De aërodynamische belij-
ning van het dak geeft de
auto een slank profiel en

benadrukt het moderne
karakter van de achterzij-
de van de auto. Dit wordt
nog versterkt door de sier-
lijst van geborsteld alumi-
nium en de rode, transpa-
rante achterlichten. Boven
de kentekenplaat is de zo
bekende "Leeuw" van
Peugeot in chroom aange-
bracht.  
De royale wielkasten en
de hoge bodemvrijheid
geven de 4007 een
krachtige uitstraling en
een stoer karakter, voor
diegenen die een auto wil-
len die onder alle omstan-
digheden zijn weg kan
vinden, zowel op verharde
wegen als in het zwaarste
terrein.

Interieur

Ook aan het interieur van
de 4007 werd door de sti-
listen van Peugeot veel
aandacht besteed. Het
sportieve interieur is ergo-
nomisch en functioneel,

mede door de vele ver-
schillende opbergmoge-
lijkheden. Door de keuze
van de gebruikte materia-
len en de perfecte afwer-
king zal de auto op alle
fronten aan de hoge eisen
van de Europese automo-
bilisten kunnen voldoen.

Roetfilter

Peugeot is voortdurend
bezig met de zorg voor het
milieu, daarom is de nieu-
we 4007 standaard uitge-
rust met de nieuwe 2,2 l
HDi-dieselmotor met roet-
filter, voor optimale
prestaties en een schoner
milieu. De direct ingespo-
ten, common rail diesel is
ontwikkeld in samenwer-
king met Ford.  De motor
levert in de Peugeot 4007
een vermogen van 115 kW
(156 pk) en een koppel
van 380 Nm en is geschikt
voor bijmenging met bio-
diesel tot een percentage
van 30%. Deze 2,2 HDi

heeft een soepel karakter,
is zuinig en geldt qua uit-
stoot van schadelijke stof-
fen als voorbeeld voor zijn
concurrenten. De handge-
schakelde 6-versnellings-
bak is speciaal aangepast
aan de bijzondere presta-
ties van deze nieuwe HDi-
motor.

Onderstel

De elektronisch geregelde
vierwielaandrijving in
combinatie met het speci-
ale onderstel zorgt voor
uitstekende rijeigen-
schappen, iets waar iede-
re Peugeot om geroemd
wordt. Alle aanverwante
onderdelen, zoals de
stuurinrichting, de achter-
trein, de vering, de rem-
men en banden werden
speciaal aangepast voor
optimale prestaties. Net
als bij alle andere Peuge-
ots is het weggedrag van
de nieuwe 4007 dyna-
misch en veilig tegelijk.

Standaard met nieuwe 2,2 l HDi-dieselmotor en roetfilter

Peugeot 4007: nieuwe
vorm van rijplezier

Smalle, langgerekte koplampunits en een enorme grille.

De aërodynamische belijning van het dak geeft de auto een slank profiel en be-
nadrukt het moderne karakter van de achterzijde van de auto. 
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Snuffelmarkt
10 DEC.

HOMEBOXX - NIEUWEGEIN

*** 350 KRAMEN ***
OPEN: 09.00 - 16.30 UUR. LIVE MUZIEK!

DE WIT 0251 - 31 90 90 Schuif- & inloopkasten op maat

www.mijnkast.nl

Odenveltlaan 1
3451 ZL Vleuten

Tel.: (030) 6 771 967
Fax: (030) 6 771 915

Colofon FAMILIEBERICHTEN

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, 
dankbetuigingen, in memoriam, necrologieën en overige 
familieberichten zoals geboorte, verloving, huwelijk, 
jubilea en felicitaties.

Sluitingstijd voor Familieberichten is:
maandag 12.00 uur:
voor Ons Utrecht en Ons Leidsche Rijn
woensdag 12.00 uur:
voor Ons Nieuwegein, Onze IJsselstreek en Onze Vecht-
streek.

E-mail: familieberichten@onsutrecht.nl
Fax: 030 - 2936960
Telef. informatie:  030 - 2944527
 ma. t/m vrij. 8.30 tot 17.00 uur
Schriftelijk: Ons Utrecht 
 Postbus 3234, 3502 GE  Utrecht

Familieberichten worden alleen geplaatst als veri� catie 
van de afzender mogelijk is. Geeft u in uw mail aan on-
der welk telefoonnummer u overdag bereikbaar bent.
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Narda Delhaas
Drususlaan 18

3453 KC De Meern

030 -  251 98 42
dag en nacht bereikbaar

altijd directe hulp bij overlijden

“Mijn naam is Erwin Roseboom. Ik ben werkzaam als uitvaartverzor-
ger bij Uitvaartverzorging H. Agterberg. Wij verzorgen persoonlijke
begrafenissen en crematies vanuit ons moderne uitvaartcentrum
aan de Wolter Heukelslaan 50-51 in Utrecht.

Als er zich in uw directe omgeving een overlijden voordoet, kunnen
wij alle zorg van de begrafenis of crematie van u overnemen. 
Het maakt niet uit waar u verzekerd bent, wij verzorgen de uitvaart
overeenkomstig uw wensen. 

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar, zowel overdag als 
‘s nachts, zodat wij u bij een overlijden direct hulp kunnen bieden.”

Wolter Heukelslaan 50-51, 3581 ST Utrecht.
telefoon (030) 251 09 82, internet www.agterberg.nl

De mensen achter
Uitvaartverzorging H. Agterberg

�
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Eenvoudig, maar goed.
Voor meer informatie:

www.budgetuitvaart.nl of bel 0900 2800 800

UITVAARTZORG EENVOUD 
KWALITEIT VOOR EEN EENVOUDIGE PRIJS 

Voor informatie of advies (ook bij u thuis) bel gratis: 

0800-EENVOUD 0800-3368683 

”Voor een waardig en stijlvol afscheid”

Uitvaartzorg ”Den Hartog”

Uitvaartverzorger, Peter den Hartog
Ruim 20 jaar ervaring, in de uitvaartverzorging.

Tel. 030 - 6000270
www.uitvaartzorgdenhartog.nl

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERZORGINGBEGR

Dag en nacht 
bereikbaar.
Mauritslaan 22
3454 XS  De Meern
030 - 666 17 90
www.grafheuvel.nl
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DECEMBER-ACTIE
Bent u ook op zoek naar een partner? 

Bij inschrijving in december ontvangt u
gratis 3 maanden extra bemiddeling!

Meer weten? Bel: 
UTRECHT e.o...........: Mevr. Renden.......: 030-8892880

HOUTEN/NIEUWEGEIN e.o.: Mevr. Van den Elsen: 
030-2887903

Of landelijk (55 consulenten): 0800-0230595 (24u p/d)
GRATIS BROCHURE: Postbus 792, 3800 AT Amersfoort

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Grootste bureau, erkend AVR / Geschillencommissie

Singles-sportdag januari: tennis, bowlen of biljart

Relatiebemiddeling

OBJECTIEF staat voor 
grip krijgen op het 
verzuim in bedrijven. 
Dit wordt bereikt door 
optimale uitvoering van 
huisbezoeken.

Hiervoor zoeken wij
VERZUIMRAPPORTEURS

Het gaat om fl exibele
oproepkrachten voor
de regio Utrecht. Voor
meer informatie: 
Bel Marieke Zoeteweij 
0341-438700 of kijk op
www.objectiefbv.nl.



Onze IJsselstreek - Vrijdag 8 december 20066

Wondere Woordzoeker

Puzzel mee en win kaarten voor de Winter Efteling. De woorden in deze puzzel vertellen 
je wat er allemaal te zien, te doen en te eten is in de Winter Efteling. Streep de woorden 
weg en ontdek welke zin overblijft… De gezochte woorden staan horizontaal, verticaal 
en diagonaal.

V R D N A B R E T N I W O U

S N E E U W G L I J B A A N

W L O L H I J S B A A N O A

P A N N E N K O E K E N S D

L V J L E T L T E R P A N J

S O I J S E E L S A T A E E

P N D K E R S T H E L R E E

E D R W S F E E R R T R U N

E S A A O N E E E U W E W T

L R P R E E N G I U N N O H

D U D M P A R D O E S S N E

O U E T W U I K N I T L D O

O V E E B U I T E N R E E E

S P F Z T E S J I N A E R L

J M L I N I J S P A L E I S

E A L I C H T P U N T J E G

S K N A A B F U A L G N A L

Adje en Theo Kerst Sfeer
Anijs Kou Slee
Annie Langlaufbaan Sneeuw
Arrenslee Lichtpuntje Sneeuwglijbaan
Avond Lol  Soep
Buiten Pannenkoeken Speeldoosjes
IJs Pardijn Warmte
IJsbaan Pardoes Winter
IJspaleis Pret Winterband
Kampvuur SalzburgerLand Wonder

de Winter Efteling

Ruim winters 
aanbod

De bezoeker van de Winter 
Efteling kan genieten van een 
ruim winters aanbod. Naast de 
vertrouwde sprookjes en 
attracties zijn er speciale 
winterattracties: het IJspaleis 
met een ijsbaan van maar liefst 
1200 m2, kinderspeelparadijs 
Kinder Winter Wonder land met 
een sneeuwglijbaan én 

langlaufbaan ´t Hijgend Hert. Het Piraña plein is omge toverd tot het SalzburgerLand-dorp 
met onder andere een skicarrousel, echte sneeuw en folkloristische optredens met 
traditionele muziekinstrumenten. In de Winter Efteling zijn bijna alle attracties geopend, 
behalve enkele attracties in het Ruigrijk, de Bobbaan en de Piraña.

Laat het sneeuwen op 
je Arretjescake!
Ingrediënten voor 15-20 stukken 
Arretjescake:
• 500 gram bruine basterdsuiker 
• 2 grote eieren
• 9 eetlepels (135 ml) cacaopoeder 
• 500 gram margarine
• 500 gram droge biscuitjes 
• poedersuiker

1. Doe de basterdsuiker en de eieren in een 
kom en mix ze met een mixer door elkaar.

2. Meng de cacaopoeder er met een mixer 
lepel voor lepel bij.

3. Smelt de margarine in een pannetje 
en kruimel de biscuitjes in kleine stukjes.

4.  Voeg om en om de margarine en de 
biscuitkruimels bij het mengsel in de kom 
en meng dit met de mixer.

5. Besmeer een springvorm van 
20 centimeter doorsnee en één van 
30 centimeter met boter. 

6. Doe het mengsel in de springvormen en 
druk dit aan met een lepel.

7. Zet de springvormen tenminste twee uur 
in de diepvries. Vóór het serveren de cake 
even op kamertemperatuur laten komen.

8. Laat het met poedersuiker sneeuwen op 
je Arretjescake!

Puzzel mee en win kaarten voor

Vrouw Holle in de Winter Efteling
Vanaf zaterdag 9 december 2006 is de Winter Efteling weer geopend en starten 25 dagen 
vol winters vertier en hartverwarmende nostalgie. Nieuw deze Winter Efteling is de 
bijzondere uitbreiding van het sprookje van Vrouw Holle. Sinds de opening van de Efteling in 
1952 is dit sprookje in het Sprookjesbos te bewonderen. Maar vanaf 9 december zal Vrouw 
Holle zelf aanwezig zijn en het op aarde laten sneeuwen…

Verrassend 
entertainment

Tijdens de Winter Efteling ver-
rassen tal van spraakmakende 
entertain mentacts de bezoeker. 
Zo zorgt de nieuwe bewoonster 
Vrouw Holle samen met 
Sprookjesbos bewoners voor 
een dwarre lende sneeuw partij 
op de Brink en bezoekers kun-
nen samen met Valérie van 
Vriezen-tot-Dooien eenronde 
maken door het winterse park 
in de Arrenslee. De populaire Adje, Theo en hun showband vermaken de gast op de kiosk van 
de Steenbok op hun typische eigen manier.  Op de zaterdagen 13, 20 en 27 januari 2007 
vinden 3 Warme Winteravonden plaats. Het park is dan tot 22.00 uur geopend.

Vanaf 22 november 2006 speelt de succesvolle musical Annie
in het Efteling Theater. De musical vertelt het verhaal van 
Annie, een elfjarig meisje dat in een weeshuis woont. Het 
weeshuis wordt geleid door de strenge Miss Hannigan. Op 
een dag komt miljonair Warbucks op bezoek om een wees-
kindje te adopteren. Vanaf die dag verandert het leven van 
Annie voor goed… De hoofdrollen worden gespeeld door 
Edwin Rutten (miljonair Daddy Warbucks), Loeki Knol (Miss 
Hannigan) en Renée van Wegberg (Warbucks’ secretaresse 
Grace).
Voor deze musical zijn speciale arrangementen te boeken 
zoals het Musical Hotel Arrangement. Je bezoekt dan de 
musical en overnacht in het sprookjesachtige Efteling Hotel 
(incl. diner en ontbijt). Bovendien bezoek je, afhankelijk van de 
datum, de Winter Efteling of het Sprookjesbos en PandaDroom. 
Kijk voor meer informatie op www.efteling.com

Musical Annie in het Efteling Theater

Algemene informatie
De Winter Efteling is 25 dagen geopend: 
9, 10, 16 en 17 december 2006, 23 
december 2006 tot en met 7 januari 
2007 (m.u.v. 1 januari 2007), 13, 14, 
20, 21, 27 en 28 januari 2007. De 
Winter Efteling is geopend van 11.00 
tot 20.00 uur, met uitzondering van 
zondag 31 december 2006, dan is het 
park geopend van 11.00 tot 18.00 uur. 

Tijdens de 3 Warme Winteravonden op de zaterdagen 13, 20 en 27 januari 2007 
is het park van 11.00 tot 22.00 uur geopend. De entreeprijs bedraagt € 26,00 per 
persoon. Kijk voor meer informatie op www.efteling.com

Onze IJsselstreek en de Efteling organiseren samen een puzzelwedstrijd voor kinderen.

Wat moet je doen?
Zoek alle woorden terug in de woordenzoeker en streep ze door. De overgebleven letters 
vormen samen de oplossing.
Ga snel aan de slag en stuur je oplossing, voorzien van naam, volledig adres en leeftijd naar 
Weekbladen Groep Midden Nederland 
Postbus 3234  -  3502 GE  Utrecht

Je inzending moet voor vrijdag 22 december 2006 binnen zijn.
Misschien win jij dan wel een kaartje voor de Efteling. Succes!

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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AUTORIJDEN
ZONDER
RUGPIJN

RECARO
Tel. 030 - 6050850 

www.autoras.nl  

WINTER-
BANDEN

ALLE MERKEN
 Zeer scherpe prijs 
Tel. 030 - 6050850 

www.autoras.nl

AUTORIJDEN
ZONDER
RUGPIJN

RECARO
Tel. 030 - 6050850 

www.autoras.nl  

WINTER-
BANDEN

ALLE MERKEN
 Zeer scherpe prijs 
Tel. 030 - 6050850 

www.autoras.nl

30 november Wolter Kroes

2 en 3 december Sinterklaas

8 december Boney M.

25 en 26 december Kerstmis

1 januari Nieuwjaarsdag

19 jaar Alexios! 
Dit vieren wij groots 
met een optreden van 
de originele  

BONEY M. 
Met de oorspronkelijke 
zanger en bandleider 

Bobby Farrell! 
Een avond die je niet 
mag missen!

RESERVERINGEN:
Tel. (030) 243 19 81  www.alexios.nl

Amsterdamsestraatweg 701/E - Utrecht

Op vrijdag 8 december
Een avond om niet te missen, alleen al vanwege 

een optreden van de enige echte

 BONEY M
25 + 26 december  -  KERSTMIS

Kerstmis viert u bij Alexios in een ouderwets gezellige 
kerstsfeer. Onder het genot van live-muziek en in 

aanwezigheid van de Kerstman. Met op beide kerstdagen 
een speciaal kerstmenu vol verrassende gerechten.

Actiefolder met € 10,- korting gemist? Kijk op Alexios.nl

PATER PRIJSPAKKERS

PATER ELEKTRO - ERFSTEDE 6 - 3431 KH NIEUWEGEIN - 030-605 16 15
PATER ELEKTRO - LAAN V. NW GUINEA 15 EN 17 - 3531 JA UTRECHT - 030-29 99 777
Geldig t/m 23 december 2006. Gespreide betaling mogelijk. Eigen Technische Dienst. *Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 

WWW.PATERELEKTRO.NL

Numatic 
Henry Stofzuiger
� met professionele motor 
� snoeroprolsysteem voor 12,5 mtr. 
� 8 liter stofzak (stofzuigerzak kost 
slechts 1,- p/st.). 
PATER PRIJS 199,95 798,- 299,-

Bosch SGS 30E02 Vaatwasser
� afwasresultaat A 
� droogresultaat B 
� deze vaatwasser is vrijstaand,
echter ook zeer geschikt voor onderbouw 
� afm. hxbxd: 85x60x60 cm. 
Van 349.- 
PATER PRIJS

GRATIS 
NUMATIC 

HENRY KIDS
STOFZUIGER

GRATIS LG MC 7644
COMBI-MAGNETRON

BESTE KOOP

LG WD16341GD 1600 Toeren 
Wasautomaat
� Direct Drive wasmachine, dus zeer 
rustig in gebruik � wasresultaat A 
� droogresultaat A � 7 kg wastrommel 
� extra grote vulopening.
PATER PRIJS

www.kerstpakkettenhal.nl
56 standaardpakketten
óók zelf samenstellen

• voedt en beschermt de huid, onder

andere bij veroudering 

• houdt de gewrichten soepel

• helpt bij verlaging van het

cholesterolgehalte 

• houdt de bloedvaten soepel en elastisch 

• bevordert het natuurlijke afweersysteem

• bevordert de stofwisseling in het

algemeen 

• beschermt gezonde cellen en weefsels

bij veroudering 

Omega Combi is een uitgebreid vetzuren-
complex. Het bevat drie bekende essenti-
ële vetzuren, te weten omega-3, omega-6
en omega-9 vetzuren. De essentiële vet-
zuren kan het lichaam niet zelf aanmaken
en is daarvoor dus volledig afhankelijk
van de voeding. Essentiële vetzuren spe-
len een fundamentele rol bij allerlei
lichaamsprocessen. 
Natuurlijke vitamine E is aan de formule
toegevoegd om de essentiële vetzuren te
beschermen. Essentiële vetzuren zijn
namelijk kwetsbaar en ontleden snel. 

Omega Combi: pure visolie + lijnzaadolie + teunisbloemolie

Essentiële vetzuren 3-6-9 in 1 capsule.

NIEUW: Omega
Combi 3-Junior
Verhoogt de concentrati

en verbetert
leerprestaties.

Brengt uw kind 
tot rust. 

1 verpakking Omega Combi (50 st)
van € 16,95 voor € 14,95

1 voordeelverpakking Omega Combi (100 st)
voor € 24,95

Omega Combi-3 Junior
van € 12,95 voor € 9,95

S U P E R A A N B I E D I N G !

geldig t/m 2 weken na verschijning

uw 
voordeel
€ 8.95

ONS NIEUWEGEIN / ONS IJSSELSTEIN

Nieuwegein:

DIO Drogisterij vd Linden,
Hoog Zandveld 10 

STADSFIETSEN: Gazelle Esprit van 499,- voor 399,-. Gazelle Nature van 599,- voor 449,-.  Gazelle Bloom van 869,- voor 749,-.  Gazelle Impala van 769,- voor 649,-. 
Gazelle Maxinete van 699,- voor 499,-. STADSSPORTIEF Gazelle NL van 559,- voor 449,-. Punta van 699,- voor 499,- met inruil. Gazelle Xanta van 749,- voor 599,-. Gazelle Orange van 777,- 

voor 649,-. Gazelle Chamonix van 889,- voor 699,-. Gazelle Davos van 949,- voor 749,-. HYBRIDE Gazelle Bahia van 699,- voor 499,- met inruil. Gazelle Cayo van 759,- voor 629,-. 
Gazelle Medeo van 859,- voor 699,-. Gazelle Medeo City van 899,- voor 749,-. Gazelle Medeo Trekking van 899,- voor 749,-. Gazelle Lite Hybride van 999,- voor 799,-. 
Mountainbike Gazelle Instict van 579,- voor 449,-. Gazelle Response van 879,- voor 699,-. MTB CROSSROAD Golfo van 579,- voor 429,-. Torrente van 869,- voor 599,-. 

RACEFIETSEN Gazelle Primavera van 699,- voor 599,-. Gazelle Tirreno van 999,- voor 799,-. Gazelle Giro van 1499,- voor 1199,-. Gazelle Dauphine van 1699,- voor 1299,-. 

VOOR VERDERE SPECIFICATIES KUNT U KIJKEN OP WWW.GAZELLE.NL

UITVERKOOP
GAZELLE

COLLECTIE
MODELLEN 2006

UITVERKOOP
GAZELLE

COLLECTIE
MODELLEN 2006 BESPAAR TOT 

14% OP 
BEN/DIESEL EN 

TOT 75% 
OP HET MILIEU

www.schonerijders.nl
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Goede, oude radio
Dagelijks besteed ik meer aandacht aan de radio dan 
aan de televisie. Van oudsher is het luisteren naar 
nostalgische programma’s mijn favoriet bezigheid. 
Bijna iedere avond stem ik af op Radio 2 voor het 
‘Theater van het Sentiment’ dat dagelijks terugblikt 
op een jaar uit het verre en soms dichtbije verleden. 
Het liefst herbeleef ik een avond uit de jaren vijftig en 
zestig, met de daarbij horende nostalgische muziek. 
Overdag kom ik tegenwoordig ook aan mijn trekken 
op de middengolf (AM 747) waar van ‘s morgen acht 
tot ‘s avonds zes muziek uit mijn jeugdjaren wordt 
gedraaid op Radio 5. Op zaterdag- en zondagmid-
dag stem ik natuurlijk af op de regionale radio om 
te horen wat de regionale voetbalclubs gepresteerd 
hebben. Neem afgelopen zaterdag toen ik vanwege 
huiselijke verplichtingen niet naar een voetbalveld 
kon afreizen. We hadden onze jaarlijke familiedag 
en er moest gezamenlijk gekookt worden. Niet mijn 
lievelingswerk maar het is een mooie traditie. Tussen 
de gerechten door hoorde ik tegen drie uur dat mijn 
favoriete vereniging Geinoord met een man minder 
moest verder spelen tegen Spakenburg. Rood voor 
centrale verdediger Barry Roestenburg, zijn tweede 
van het seizoen. Het stond nog 0-0 maar ik zag de bui 
al hangen en zette meteen de radio uit. Daar viel toch 
geen eer meer te behalen voor mijn jongens.... In mijn 
jeugd kon je de voetbaluitslagen van de plaatselijke 
clubs niet via de regionale radio horen, dat fenomeen 
bestond immers nog niet. In de stad Utrecht had je 
gelukkig enkele sigarenwinkels die op zondagmiddag 
via publicatieborden de resultaten bekend maakten. 
Het was dan rond vijf uur een gedrang van jewelste, 
zoals op de Twijnstraat, Amsterdamsestraatweg en 
de Nagtegaalstraat van voetballiefhebbers die met 
elkaar de uitslagen en standen bespraken. In mijn 
geboortedorp ging het nog anders toe. Daar werd bij 
uitwedstrijden het thuisfront op een wel heel speciale 
manier op de hoogte gehouden van de tussenstan-
den. Ik herinner me een kampioenswedstrijd van de 
plaatselijke trots Fortissimo tegen RUC in Utrecht, 
eind jaren vijftig. Het was een kampioenswedstrijd 
die op neutraal veld werd afgewerkt. Mijn overbuur-
man, een duivenliefhebber bij uitstek, nam naar het 
Velox-veld op de Koningsweg waar het beslissende 
duel werd afgewerkt, een stel duiven in een mand 
mee. Iedere keer wanneer er werd  gescoord, deed 
hij een papiertje aan een pootje van een van de brave 
beestjes. Die werd losgelaten en vloog met gezwinde 
spoed naar het thuishonk waar wij ongeduldig zaten 
te wachten op nader nieuws. Wanneer een duif was 
gearriveerd, rende iemand naar het hok en kwam met 
het verlossende papiertje terug. Er kwamen liefst acht 
duiven terug, we hadden met 6-2 van RUC gewon-
nen.....! De berichten over DOS, Elinkwijk en Velox 
drongen destijds via de nationale radio tot ons door. 
Je had bijvoorbeeld AVRO’s Sportpanorama, met 
de stemmen van befaamde reporters als Bob Spaak, 
Leo Pagano, Dick van Rijn en noem maar op. Pas een 
uur na de wedstrijden werden de nabeschouwingen 
uitgezonden zodat je veel langer dan tegenwoordig-
heid in onzekerheid bleef. Er werd dan ook het een 
en ander aan je fantasie overgelaten, pas de krant op 
maandag bracht beelden in huis van de stervoetballers 
uit de Domstad. Ik mocht van mijn vader een dag later 
de foto’s uitknippen en in een plakboek plakken die 
ik nog altijd heb bewaard. Met afbeeldingen van mijn 
favorieten Tonny van der Linden, Piet Kraak, Frans de 
Munck, Willem van Hanegem en Hans Kraay senior. 
Deze week is het precies veertig jaar geleden dat de 
mistwedstrijd tussen Ajax en Liverpool werd gespeeld. 
Niemand in het stadion heeft vanwege de hevige mist 
ook maar iets van de wedstrijd kunnen zien, achteraf 
bleek de thuisclub met 5-1 gewonnen te hebben. Op 
7 december 1966 was de verbeelding weer aan de 
macht, je kon alleen maar aan 
de geluiden horen wat er op het 
veld aan de hand was. Het was 
weer een beetje alsof de goede, 
oude radio was teruggekeerd!

COLUMN

HANS VAN ECHTELT

Hans van Echtelt belicht 
wekelijks opmerkelijke 
gebeurtenissen uit de 
voetbalwereld in stad en 
regio Utrecht.

Sander Keller maakt toprentree in basiself

FC Utrecht boekt klinkende zege 
in boeiend waterspektakel, 3-0!

• Door Marieke van der Voort

Buikschuivers, de Utrecht-spelers 
konden er na het laatste fluitsignaal 
geen genoeg van krijgen. Het was een 
komisch geheel op de door heftige 
regenbuien doordrenkte grasmat. 
En toen iedereen van top tot teen 
besmeurd was met gras en modder 
wachtte er een aangenaam warme 
douche.  Anderhalve week geleden 
heerste er nog een bedroefde stem-
ming na de troosteloze nederlaag 
bij PSV. Nu was er enkel plaats voor 
feestvreugde. En terecht. Want op de 
3-0 zege viel immers helemaal niets 
af te dingen. De Utrechtse combina-
ties liepen vlot, de organisatie stond 
goed en de tactische keuzes van trai-
ner Foeke Booy pakten prima uit. 

� UITBLINKERS

Omdat Robin Nelisse geblesseerd 
was, speelde Cedric van der Gun 
voor het eerst dit seizoen in de spits 

met Marc-Antoine Fortuné. “Een 
lekkere plek”, lacht hij. “Omdat we 
nu met twee spitsen spelen, heb ik 
bovendien meer ruimte om geregeld 
de hoeken in te duiken. Het is me uit-
stekend bevallen.” 
De samenwerking liep inderdaad 
meteen goed. Beide spelers ontpop-
ten zich tot uitblinkers. Waar de 
Fransman de Groningse defensie op 
kracht en balvastheid vaak te slim 
af was, bracht de snelle Hagenaar 
zowel over de flanken als centraal 
voorin gevaar. Van der Gun was bij 
veel aanvallen betrokken en scoorde 
bovendien twee goals. 

Booy kijkt vol tevredenheid terug op 
de prestaties van het duo Fortuné 
– Van der Gun. Als Nelisse komende 
week weer blessurevrij is, zal hij dan 
ook moeten vrezen voor zijn plaats. 

Sinds de tragische dood van cen-
trumverdediger David di Tommaso 
– afgelopen woensdag precies een 
jaar geleden – was Joost Broerse ver-
zekerd van een plek in het hart van 
de defensie. Uitgerekend tegen zijn 
oude ploeg FC Groningen besloot 
Booy hem te passeren. De trainer 
wil meer defensieve zekerheid en 
kiest daarom voor Sander Keller, 
die na zes maanden blessureleed 

weer geheel fit is.  Ook dit bleek een 
gouden zet. Al in de vierde minuut 
kopte Keller zijn ploeg uit een corner 
van Peter Kopteff op voorsprong. 
Defensief liet hij daarnaast de gehele 
wedstrijd geen enkele steek vallen. 
Een toprentree voor de geboren 
Amsterdammer. “Terugkeren in de 
basis, winnen en zelf nog de eerste 
maken ook. Geweldig. Mijn revalida-
tie was zwaar en duurde langer dan 
verwacht. Maar na zo’n wedstrijd 
weet je meteen waarvoor je het alle-
maal hebt gedaan.”

� STORTREGEN

De 2-0 ruststand hadden de 
Utrechters vooral te danken aan hun 
effectiviteit. Vervolgens werd het veld 
door de aanhoudende stortregen zo 
drassig dat mooi voetbal niet meer 
mogelijk was. In het waterballet 
toonde Utrecht zich een overtuigend 
winnaar. “Alleen bikkelen was nog 
mogelijk”, beaamt Keller. “En dat 
hebben we gedaan. Het was ver-
makelijk om te zien en het publiek 
reageerde fantastisch op de door ons 
geleverde strijd.” 
Met een beetje geluk waren de 
Utrechters in de tweede helft zelfs 
nog uitgelopen naar 5-0. De paal en 
lat stonden echter in de weg. 

C Utrecht heeft zondag in een 
heus watergevecht thuis een dik-
verdiende overwinning geboekt 

op concurrent FC Groningen. Een zege die 
veel vertrouwen geeft in aanloop naar het 
uitduel tegen NEC. 

F

IJshockeyclub IJCU Dragons start zoektocht naar jeugd

“Prachtige ervaring voor jonge spelers”
• Door Marieke van der Voort

Meer jeugd. Dat is het motto van 
de Utrechtse ijshockeyclub IJCU 

Dragons. Coaches Dries de Winter en 
René Zwiers vertellen over hun vereni-
ging, de sport in het algemeen en de voor-
delen die het met zich meebrengt. 

De Winter heeft sinds dit sei-
zoen de leiding over de Mini’s: 
jongens en meisjes van drie tot 
acht jaar. Zwiers heeft samen met 
John Copier de ‘Welpen’ (spelers 
tot tien jaar) onder zijn hoede. 
In totaal zijn er acht Mini’s en 
elf Welpen. “Niet veel”, stelt De 
Winter. “Het gebrek aan jeugd 
speelt eveneens in de teams on-
der twaalf, veertien en zeventien 
jaar.”

De coaches willen hier verande-
ring in brengen. “Want als we 
meer jeugd kunnen opleiden, zal 
heren 1 – uitkomend in de eerste 
divisie - uiteindelijk ook sterker 
worden. Er kunnen dan immers 
meer talenten doorstromen van-
uit de club zelf”, vertelt Zwiers.

� ONWETENDHEID

Het grootste probleem waar IJCU 
Dragons tegen aanloopt, is de 
grote onbekendheid en onwe-
tendheid omtrent de sport. “In to-
taal zijn er vijftien ijshockeyclubs 
in Nederland”, vervolgt hij. “Maar 
mensen weten meestal niet eens 

dat er ook een vereniging op de 
Vechtsebanen in Utrecht zit.” 

De Winter: “Ouders denken 
bovendien vaak onterecht dat 
ijshockey gevaarlijk is. De sport 
kent duidelijke regels, waar de 
jeugd zich behoorlijk goed aan 
houdt. Het ziet er soms misschien 
wat ruw uit, maar je zit zo goed 
ingepakt dat er eigenlijk weinig 
kan gebeuren. De bodycheck – het 
uit het spel halen van een andere 
speler met behulp van je lichaam 
– is als extra veiligheidsmaatregel 
bovendien niet toegestaan tot vijf-
tien jaar. Met een sport als voet-
bal zijn de risico’s op blessures 
simpelweg veel groter.”

De vereniging doet er veel aan om 
de sport te promoten. “Zo is er 

een speciaal wervingscomité dat 
elke maand bij elkaar komt om te 
bedenken hoe er zoveel mogelijk 
leden binnengehaald kunnen 
worden”, vertellen beiden. “Naast 
het ophangen van allerlei flyers in 
Utrecht, hebben we bijvoorbeeld 
bij speelparadijs Kidzcity ouders 
en kinderen aangesproken om 
hen warm te maken voor IJCU 
Dragons. En straks met de carna-
val zullen wij op een wagen een 
ijshockey-demonstratie geven.”

� ‘SOAP’ GEHALTE

Ook de televisie wordt ingescha-
keld in de hoop nieuwe leden te 
werven. “Piet Paulusma, die het 
weer bij SBS 6 presenteert, is al 
tweemaal benaderd. Tot nu toe 
zonder resultaat, maar we blijven 

UTRECHT: LANGE JANSSTRAAT 4
OPENINGSTIJDEN: DAGELIJKS 09.00 - 24.00

GRATIS ENTREE • TOEGANG V.A. 18 JAAR • WWW.FAIRPLAY.NL

Zet in op extra spanning aan onze fruitautomaten in ons

geheel vernieuwde center! Van 24 november t/m 22

december verdubbelen wij elke jackpotprijs van ons

centrale jackpotsysteem. Probeer je geluk en wie weet,

scoor je wel dubbel?!

24-11 t/m 22-12

Ons center is

geheel vernieuwd. . .

Nu ook volautomatische

roulette. Leuk presentje

voor elke bezoeker*

*zolang de voorraad strekt.

Onder de supporters was gere-
geld ‘David di Tommaso’ te horen. 
Afgelopen woensdag herdachten 
zowel spelers als fans zijn tragische 
dood. “Daar is wel weer een traantje 
bij weggepinkt”, vertelt Booy. “Vorig 
jaar was de eerstvolgende wedstrijd 
na zijn overlijden eveneens tegen 
Groningen. Toen zagen we daar als 
een berg tegenop en ging het duel 
verloren. Nu keken we er naar uit. 
We hebben een uitstekende uitslag 
neergezet, veerkracht getoond en de 
wil om te winnen. Na overwinningen 
op Heerenveen en Roda J.C. is het 
ons ditmaal weer gelukt om van een 
directe concurrent te winnen. Mooi, 
zeker ook gezien de sfeer van de afge-
lopen week.” 

� NEC

Komende zaterdag reist de selectie 
naar Nijmegen af voor het duel tegen 
NEC. De ploeg van trainer Mario 
Been heeft na vijftien duels twee 
punten minder dan de Utrechters. De 
laatste weken zijn de Nijmegenaren 
echter in vorm. Nadat eerst 
Feyenoord met 4-1 werd verslagen, 
was het team afgelopen weekend met 
0-2 te sterk voor ADO Den Haag. 
Collectieve strijd is de laatste twee 
wedstrijden het belangrijkste wapen 
bij NEC. Naast de altijd gevaarlijke 
spits Andrzej Niedzielan is het vooral 
uitkijken voor rechtsbuiten Brett 
Holman. De Australiër is snel en 
heeft knappe acties. Ook zorgt hij 
voorin regelmatig voor gevaar met 
zijn inzicht en passing.  Utrecht zal in 
elk geval na de overtuigende zege en 
het goede spel van afgelopen zondag 
vol vertrouwen het duel in kunnen 
gaan. Op dit moment staat de ploeg 
negende. Een overwinning zou zeer 
welkom zijn om dichter bij de subtop 
te komen.

het proberen. Op 4 januari komt 
Henk Westbroek waarschijnlijk 
meetrainen voor zijn programma 
bij RTV Utrecht. Ook zal deze 
zender er in maart bij zijn tij-
dens het Frans Henrichs – de 
beroemde Utrechtse sportverslag-
gever - toernooi voor de spelers 
tot zeventien jaar. Dat gaat een 
groots opgezet evenement worden 
van twee dagen. Veel bekende 
Nederlanders zijn uitgenodigd om 
samen een ijshockeyteam te vor-
men. Welke kunnen we nog niet 
zeggen, maar het ‘soap’ gehalte zal 
hoog zijn. Het geld dat wij hier-
voor moeten betalen, gaat naar 
een goed doel.”

Het ijshockeyseizoen loopt van 
oktober tot en met maart, waarin 
ook de allerkleinsten wekelijks 
wedstrijden spelen van vier keer 
een kwartier. Trainen doen zij op 
maandagen en donderdagen.

Zwiers: “En als de competitie is 
afgelopen worden er toernooien 
afgewerkt. Met het hele team 
ga je er dan voor een aantal da-
gen op uit. Meestal spelen we in 
Nederland en België tegen Belgen, 
Duitsers, Fransen en Engelsen. 
Het team onder zeventien heeft 
vorig jaar zelfs aan een interna-
tionaal toernooi in Parijs meege-
daan. Het mogen opnemen tegen 
buitenlandse ploegen is natuurlijk 
een prachtige ervaring voor jonge 
spelers.”

Voordat beginnende ijshockeyers 
aan wedstrijden deel mogen ne-
men, moeten zij eerst voorschaat-
sen. De trainer kan zo inschatten 
wat het niveau van de jongen of 
het meisje is. Vervolgens komt 
iedereen in een schaatsklas te-
recht waarin de voor de sport 

belangrijke schaatstechnieken 
worden geleerd. De duur hiervan 
is afhankelijk van de snelheid 
waarmee spelers dit oppakken. Na 
de schaatsklas kan het echte werk 
beginnen.

IJshockey is een dure sport. De 
stick, schaatsen en bescherming 
kosten samen al snel honderden 
euro’s. De club heeft echter twee-
dehands spullen die kinderen die 
zich net hebben aangemeld gratis 
mogen gebruiken. Wanneer zij 
besluiten door te gaan, hebben 
ouders de mogelijkheid om een 
compleet outfit het hele seizoen te 
huren voor 75 euro. 

� WERELDSPORT

Zwiers en De Winter komen al-
lebei niet uit de ijshockeywereld. 
Zwiers was altijd wekelijks op het 
voetbalveld te vinden, De Winter 
hield zich vooral met boksen en 
worstelen bezig. Via hun zonen 
kwamen zij in aanraking met de 
sport. “In het begin vond ik het 

maar niets toen Nigel, onze oud-
ste, op ijshockey wilde”, bekent 
Zwiers. “Had gehoopt dat hij ook 
zou gaan voetballen. Ik kwam er 
echter al snel achter dat ijshockey 
een wereldsport is. Snel en tech-
nisch, gewoon mooi om te zien.”

De Winter: “Het is echt een sport 
waar je ‘live’ bij moet zijn. Op tele-
visie is de puck - het schijfje waar 
mee gespeeld wordt - moeilijk te 
volgen. Maar op de tribune heb je 
een goed overzicht en ziet het ge-
heel er imposant uit.” 

Wilt u meer te weten komen over 
de IJCU Dragons of ijshockey in 
het algemeen? Schroom dan niet 
om een mailtje te sturen naar 
secretariaat@ijcu.nl. Het secre-
tariaat is tevens te bereiken via 
030-2731588. Ook kunt u een 
kijkje nemen op de website: www.
ijcu.nl. Kinderen mogen al vanaf 
hun derde beginnen met ijshockey 
en de eerste vier proeflessen zijn 
gratis.

Sander Keller (links) in duel met Groningen-spits Erik Nevland. Door de voortdu-

rende stortregen is het duel in de tweede helft een heus waterspektakel geworden. 

[Foto: PRO SHOTS]

Booy, Van Dijk en Van der Gun vieren jubileum

FC Utrecht-trainer Foeke Booy is voorafgaand aan het duel FC 
Utrecht – FC Groningen afgelopen zondag even in het zonnetje gezet. 
Anderhalve week geleden, in de uitwedstrijd tegen PSV, zat hij voor de 
150e keer op de bank bij de club. Ook aanvoerder Gregoor van Dijk en 
aanvaller Cedric van der Gun werden vermeld. Van Dijk speelde tijdens 
de uitwedstrijd bij PSV zijn 200e competitieduel in het betaalde voet-
bal, Van der Gun zijn 150e. 

Mooie bouwplannen voor Uitweg

Huiswerk voor de gemeente

Artist Impression van de nieuwbouw in Uitweg.

 Door Edwin Stoel

De plannen om op een voormalig indu-
strieterrein in Uitweg een nieuwe woon-
wijkje te bouwen, zijn zover gevorderd 
dat die aan de omwonenden gepresen-
teerd konden worden.

Nu was het via vooroverleg wel 
duidelijk geworden dat er grote 
bezwaren bestonden tegen de 
plaats van de nieuwe brug over de 
Enge IJssel. Die brug is bedoeld 
om de oude brug te ontlasten. 
Daarom werd de informatieavond 
van donderdag in Wieleroord door 
wethouder Spelt omgedoopt tot 
een discussiebijeenkomst.
Het plan voorziet in de nieuw-
bouw van 38 of 39 woningen, 
waarvan zes huurwoningen. Dat 
is een gigantische uitbreiding 
van Uitweg, terwijl het tot voor 
kort helemaal niet mogelijk was 
om maar iets bij te bouwen. De 
provincie heeft onverbiddelijk een 
rode lijn strak om Uitweg getrok-
ken, een zogenaamde rode con-
tourlijn waarbuiten bouwen taboe 
is. Om toch te kunnen bouwen 
heeft de woningbouwvereniging 
een industrieterrein (binnen de 
contouren) gekocht. Dat is duur-
der dan een stukje weiland en 
daarom moet er compact gebouwd 
worden en is er geen plaats voor 
een parkje of een trapveldje.
En dan nog moet de gemeente 
geld bijleggen en dat is heel onge-
bruikelijk.

De eerste spreker van de avond 
was Piet Kalsbeek van steden-
bouwkundig bureau Wissing. 
Een verhaal over bestemmings-
plannen, het analyseren en 
karakteriseren van het dorp, over 
waaiervormige en kamvormige 
verkavelingen, zichtlijnen en 
markante punten, de historische 
basiswaarden van het landsschap 
met een rommelige situatie aan 
de noordoostkant. Hij gaf zijn 
stedenbouwkundige kijk op de 
“beleidskaders die van bovenaf 
op ons worden getorpedeerd”, 
wat allemaal moet leiden tot een 
plankaart van hoe de bestemmin-
gen zijn binnen het plangebied.
Dat bracht hem uiteindelijk tot het 
rechthoekige stukje grond waarop 
38 woningen waren ingetekend 

met een weggetje dat ja, dat is het 
probleem, ergens de Enge IJssel 
over moet.

 DE WONINGBOUWVERENIGING

Vervolgens ging Martin Schrijver 
van de woningbouwvereniging 
in op het uiterlijk van de wonin-
gen. Het is de bedoeling dat het 
een beetje past bij de rest van de 
bebouwing en dat betekent geen 
rijen met dezelfde huizen. De hui-
zen komen niet allemaal op een 
lijn te staan, krijgen verschillende 
dakpannen en verschillende dak-
neigingen. Ze worden gemetseld 
met verschillende stenen, allemaal 
om te suggereren dat alle huizen 
verschillend zijn.
Er is wel een nadeel bij deze ma-
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Goede, oude radio
Dagelijks besteed ik meer aandacht aan de radio dan 
aan de televisie. Van oudsher is het luisteren naar 
nostalgische programma’s mijn favoriet bezigheid. 
Bijna iedere avond stem ik af op Radio 2 voor het 
‘Theater van het Sentiment’ dat dagelijks terugblikt 
op een jaar uit het verre en soms dichtbije verleden. 
Het liefst herbeleef ik een avond uit de jaren vijftig en 
zestig, met de daarbij horende nostalgische muziek. 
Overdag kom ik tegenwoordig ook aan mijn trekken 
op de middengolf (AM 747) waar van ‘s morgen acht 
tot ‘s avonds zes muziek uit mijn jeugdjaren wordt 
gedraaid op Radio 5. Op zaterdag- en zondagmid-
dag stem ik natuurlijk af op de regionale radio om 
te horen wat de regionale voetbalclubs gepresteerd 
hebben. Neem afgelopen zaterdag toen ik vanwege 
huiselijke verplichtingen niet naar een voetbalveld 
kon afreizen. We hadden onze jaarlijke familiedag 
en er moest gezamenlijk gekookt worden. Niet mijn 
lievelingswerk maar het is een mooie traditie. Tussen 
de gerechten door hoorde ik tegen drie uur dat mijn 
favoriete vereniging Geinoord met een man minder 
moest verder spelen tegen Spakenburg. Rood voor 
centrale verdediger Barry Roestenburg, zijn tweede 
van het seizoen. Het stond nog 0-0 maar ik zag de bui 
al hangen en zette meteen de radio uit. Daar viel toch 
geen eer meer te behalen voor mijn jongens.... In mijn 
jeugd kon je de voetbaluitslagen van de plaatselijke 
clubs niet via de regionale radio horen, dat fenomeen 
bestond immers nog niet. In de stad Utrecht had je 
gelukkig enkele sigarenwinkels die op zondagmiddag 
via publicatieborden de resultaten bekend maakten. 
Het was dan rond vijf uur een gedrang van jewelste, 
zoals op de Twijnstraat, Amsterdamsestraatweg en 
de Nagtegaalstraat van voetballiefhebbers die met 
elkaar de uitslagen en standen bespraken. In mijn 
geboortedorp ging het nog anders toe. Daar werd bij 
uitwedstrijden het thuisfront op een wel heel speciale 
manier op de hoogte gehouden van de tussenstan-
den. Ik herinner me een kampioenswedstrijd van de 
plaatselijke trots Fortissimo tegen RUC in Utrecht, 
eind jaren vijftig. Het was een kampioenswedstrijd 
die op neutraal veld werd afgewerkt. Mijn overbuur-
man, een duivenliefhebber bij uitstek, nam naar het 
Velox-veld op de Koningsweg waar het beslissende 
duel werd afgewerkt, een stel duiven in een mand 
mee. Iedere keer wanneer er werd  gescoord, deed 
hij een papiertje aan een pootje van een van de brave 
beestjes. Die werd losgelaten en vloog met gezwinde 
spoed naar het thuishonk waar wij ongeduldig zaten 
te wachten op nader nieuws. Wanneer een duif was 
gearriveerd, rende iemand naar het hok en kwam met 
het verlossende papiertje terug. Er kwamen liefst acht 
duiven terug, we hadden met 6-2 van RUC gewon-
nen.....! De berichten over DOS, Elinkwijk en Velox 
drongen destijds via de nationale radio tot ons door. 
Je had bijvoorbeeld AVRO’s Sportpanorama, met 
de stemmen van befaamde reporters als Bob Spaak, 
Leo Pagano, Dick van Rijn en noem maar op. Pas een 
uur na de wedstrijden werden de nabeschouwingen 
uitgezonden zodat je veel langer dan tegenwoordig-
heid in onzekerheid bleef. Er werd dan ook het een 
en ander aan je fantasie overgelaten, pas de krant op 
maandag bracht beelden in huis van de stervoetballers 
uit de Domstad. Ik mocht van mijn vader een dag later 
de foto’s uitknippen en in een plakboek plakken die 
ik nog altijd heb bewaard. Met afbeeldingen van mijn 
favorieten Tonny van der Linden, Piet Kraak, Frans de 
Munck, Willem van Hanegem en Hans Kraay senior. 
Deze week is het precies veertig jaar geleden dat de 
mistwedstrijd tussen Ajax en Liverpool werd gespeeld. 
Niemand in het stadion heeft vanwege de hevige mist 
ook maar iets van de wedstrijd kunnen zien, achteraf 
bleek de thuisclub met 5-1 gewonnen te hebben. Op 
7 december 1966 was de verbeelding weer aan de 
macht, je kon alleen maar aan 
de geluiden horen wat er op het 
veld aan de hand was. Het was 
weer een beetje alsof de goede, 
oude radio was teruggekeerd!

COLUMN

HANS VAN ECHTELT

Hans van Echtelt belicht 
wekelijks opmerkelijke 
gebeurtenissen uit de 
voetbalwereld in stad en 
regio Utrecht.

Sander Keller maakt toprentree in basiself

FC Utrecht boekt klinkende zege 
in boeiend waterspektakel, 3-0!

• Door Marieke van der Voort

Buikschuivers, de Utrecht-spelers 
konden er na het laatste fluitsignaal 
geen genoeg van krijgen. Het was een 
komisch geheel op de door heftige 
regenbuien doordrenkte grasmat. 
En toen iedereen van top tot teen 
besmeurd was met gras en modder 
wachtte er een aangenaam warme 
douche.  Anderhalve week geleden 
heerste er nog een bedroefde stem-
ming na de troosteloze nederlaag 
bij PSV. Nu was er enkel plaats voor 
feestvreugde. En terecht. Want op de 
3-0 zege viel immers helemaal niets 
af te dingen. De Utrechtse combina-
ties liepen vlot, de organisatie stond 
goed en de tactische keuzes van trai-
ner Foeke Booy pakten prima uit. 

� UITBLINKERS

Omdat Robin Nelisse geblesseerd 
was, speelde Cedric van der Gun 
voor het eerst dit seizoen in de spits 

met Marc-Antoine Fortuné. “Een 
lekkere plek”, lacht hij. “Omdat we 
nu met twee spitsen spelen, heb ik 
bovendien meer ruimte om geregeld 
de hoeken in te duiken. Het is me uit-
stekend bevallen.” 
De samenwerking liep inderdaad 
meteen goed. Beide spelers ontpop-
ten zich tot uitblinkers. Waar de 
Fransman de Groningse defensie op 
kracht en balvastheid vaak te slim 
af was, bracht de snelle Hagenaar 
zowel over de flanken als centraal 
voorin gevaar. Van der Gun was bij 
veel aanvallen betrokken en scoorde 
bovendien twee goals. 

Booy kijkt vol tevredenheid terug op 
de prestaties van het duo Fortuné 
– Van der Gun. Als Nelisse komende 
week weer blessurevrij is, zal hij dan 
ook moeten vrezen voor zijn plaats. 

Sinds de tragische dood van cen-
trumverdediger David di Tommaso 
– afgelopen woensdag precies een 
jaar geleden – was Joost Broerse ver-
zekerd van een plek in het hart van 
de defensie. Uitgerekend tegen zijn 
oude ploeg FC Groningen besloot 
Booy hem te passeren. De trainer 
wil meer defensieve zekerheid en 
kiest daarom voor Sander Keller, 
die na zes maanden blessureleed 

weer geheel fit is.  Ook dit bleek een 
gouden zet. Al in de vierde minuut 
kopte Keller zijn ploeg uit een corner 
van Peter Kopteff op voorsprong. 
Defensief liet hij daarnaast de gehele 
wedstrijd geen enkele steek vallen. 
Een toprentree voor de geboren 
Amsterdammer. “Terugkeren in de 
basis, winnen en zelf nog de eerste 
maken ook. Geweldig. Mijn revalida-
tie was zwaar en duurde langer dan 
verwacht. Maar na zo’n wedstrijd 
weet je meteen waarvoor je het alle-
maal hebt gedaan.”

� STORTREGEN

De 2-0 ruststand hadden de 
Utrechters vooral te danken aan hun 
effectiviteit. Vervolgens werd het veld 
door de aanhoudende stortregen zo 
drassig dat mooi voetbal niet meer 
mogelijk was. In het waterballet 
toonde Utrecht zich een overtuigend 
winnaar. “Alleen bikkelen was nog 
mogelijk”, beaamt Keller. “En dat 
hebben we gedaan. Het was ver-
makelijk om te zien en het publiek 
reageerde fantastisch op de door ons 
geleverde strijd.” 
Met een beetje geluk waren de 
Utrechters in de tweede helft zelfs 
nog uitgelopen naar 5-0. De paal en 
lat stonden echter in de weg. 

C Utrecht heeft zondag in een 
heus watergevecht thuis een dik-
verdiende overwinning geboekt 

op concurrent FC Groningen. Een zege die 
veel vertrouwen geeft in aanloop naar het 
uitduel tegen NEC. 

F

IJshockeyclub IJCU Dragons start zoektocht naar jeugd

“Prachtige ervaring voor jonge spelers”
• Door Marieke van der Voort

Meer jeugd. Dat is het motto van 
de Utrechtse ijshockeyclub IJCU 

Dragons. Coaches Dries de Winter en 
René Zwiers vertellen over hun vereni-
ging, de sport in het algemeen en de voor-
delen die het met zich meebrengt. 

De Winter heeft sinds dit sei-
zoen de leiding over de Mini’s: 
jongens en meisjes van drie tot 
acht jaar. Zwiers heeft samen met 
John Copier de ‘Welpen’ (spelers 
tot tien jaar) onder zijn hoede. 
In totaal zijn er acht Mini’s en 
elf Welpen. “Niet veel”, stelt De 
Winter. “Het gebrek aan jeugd 
speelt eveneens in de teams on-
der twaalf, veertien en zeventien 
jaar.”

De coaches willen hier verande-
ring in brengen. “Want als we 
meer jeugd kunnen opleiden, zal 
heren 1 – uitkomend in de eerste 
divisie - uiteindelijk ook sterker 
worden. Er kunnen dan immers 
meer talenten doorstromen van-
uit de club zelf”, vertelt Zwiers.

� ONWETENDHEID

Het grootste probleem waar IJCU 
Dragons tegen aanloopt, is de 
grote onbekendheid en onwe-
tendheid omtrent de sport. “In to-
taal zijn er vijftien ijshockeyclubs 
in Nederland”, vervolgt hij. “Maar 
mensen weten meestal niet eens 

dat er ook een vereniging op de 
Vechtsebanen in Utrecht zit.” 

De Winter: “Ouders denken 
bovendien vaak onterecht dat 
ijshockey gevaarlijk is. De sport 
kent duidelijke regels, waar de 
jeugd zich behoorlijk goed aan 
houdt. Het ziet er soms misschien 
wat ruw uit, maar je zit zo goed 
ingepakt dat er eigenlijk weinig 
kan gebeuren. De bodycheck – het 
uit het spel halen van een andere 
speler met behulp van je lichaam 
– is als extra veiligheidsmaatregel 
bovendien niet toegestaan tot vijf-
tien jaar. Met een sport als voet-
bal zijn de risico’s op blessures 
simpelweg veel groter.”

De vereniging doet er veel aan om 
de sport te promoten. “Zo is er 

een speciaal wervingscomité dat 
elke maand bij elkaar komt om te 
bedenken hoe er zoveel mogelijk 
leden binnengehaald kunnen 
worden”, vertellen beiden. “Naast 
het ophangen van allerlei flyers in 
Utrecht, hebben we bijvoorbeeld 
bij speelparadijs Kidzcity ouders 
en kinderen aangesproken om 
hen warm te maken voor IJCU 
Dragons. En straks met de carna-
val zullen wij op een wagen een 
ijshockey-demonstratie geven.”

� ‘SOAP’ GEHALTE

Ook de televisie wordt ingescha-
keld in de hoop nieuwe leden te 
werven. “Piet Paulusma, die het 
weer bij SBS 6 presenteert, is al 
tweemaal benaderd. Tot nu toe 
zonder resultaat, maar we blijven 
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Onder de supporters was gere-
geld ‘David di Tommaso’ te horen. 
Afgelopen woensdag herdachten 
zowel spelers als fans zijn tragische 
dood. “Daar is wel weer een traantje 
bij weggepinkt”, vertelt Booy. “Vorig 
jaar was de eerstvolgende wedstrijd 
na zijn overlijden eveneens tegen 
Groningen. Toen zagen we daar als 
een berg tegenop en ging het duel 
verloren. Nu keken we er naar uit. 
We hebben een uitstekende uitslag 
neergezet, veerkracht getoond en de 
wil om te winnen. Na overwinningen 
op Heerenveen en Roda J.C. is het 
ons ditmaal weer gelukt om van een 
directe concurrent te winnen. Mooi, 
zeker ook gezien de sfeer van de afge-
lopen week.” 

� NEC

Komende zaterdag reist de selectie 
naar Nijmegen af voor het duel tegen 
NEC. De ploeg van trainer Mario 
Been heeft na vijftien duels twee 
punten minder dan de Utrechters. De 
laatste weken zijn de Nijmegenaren 
echter in vorm. Nadat eerst 
Feyenoord met 4-1 werd verslagen, 
was het team afgelopen weekend met 
0-2 te sterk voor ADO Den Haag. 
Collectieve strijd is de laatste twee 
wedstrijden het belangrijkste wapen 
bij NEC. Naast de altijd gevaarlijke 
spits Andrzej Niedzielan is het vooral 
uitkijken voor rechtsbuiten Brett 
Holman. De Australiër is snel en 
heeft knappe acties. Ook zorgt hij 
voorin regelmatig voor gevaar met 
zijn inzicht en passing.  Utrecht zal in 
elk geval na de overtuigende zege en 
het goede spel van afgelopen zondag 
vol vertrouwen het duel in kunnen 
gaan. Op dit moment staat de ploeg 
negende. Een overwinning zou zeer 
welkom zijn om dichter bij de subtop 
te komen.

het proberen. Op 4 januari komt 
Henk Westbroek waarschijnlijk 
meetrainen voor zijn programma 
bij RTV Utrecht. Ook zal deze 
zender er in maart bij zijn tij-
dens het Frans Henrichs – de 
beroemde Utrechtse sportverslag-
gever - toernooi voor de spelers 
tot zeventien jaar. Dat gaat een 
groots opgezet evenement worden 
van twee dagen. Veel bekende 
Nederlanders zijn uitgenodigd om 
samen een ijshockeyteam te vor-
men. Welke kunnen we nog niet 
zeggen, maar het ‘soap’ gehalte zal 
hoog zijn. Het geld dat wij hier-
voor moeten betalen, gaat naar 
een goed doel.”

Het ijshockeyseizoen loopt van 
oktober tot en met maart, waarin 
ook de allerkleinsten wekelijks 
wedstrijden spelen van vier keer 
een kwartier. Trainen doen zij op 
maandagen en donderdagen.

Zwiers: “En als de competitie is 
afgelopen worden er toernooien 
afgewerkt. Met het hele team 
ga je er dan voor een aantal da-
gen op uit. Meestal spelen we in 
Nederland en België tegen Belgen, 
Duitsers, Fransen en Engelsen. 
Het team onder zeventien heeft 
vorig jaar zelfs aan een interna-
tionaal toernooi in Parijs meege-
daan. Het mogen opnemen tegen 
buitenlandse ploegen is natuurlijk 
een prachtige ervaring voor jonge 
spelers.”

Voordat beginnende ijshockeyers 
aan wedstrijden deel mogen ne-
men, moeten zij eerst voorschaat-
sen. De trainer kan zo inschatten 
wat het niveau van de jongen of 
het meisje is. Vervolgens komt 
iedereen in een schaatsklas te-
recht waarin de voor de sport 

belangrijke schaatstechnieken 
worden geleerd. De duur hiervan 
is afhankelijk van de snelheid 
waarmee spelers dit oppakken. Na 
de schaatsklas kan het echte werk 
beginnen.

IJshockey is een dure sport. De 
stick, schaatsen en bescherming 
kosten samen al snel honderden 
euro’s. De club heeft echter twee-
dehands spullen die kinderen die 
zich net hebben aangemeld gratis 
mogen gebruiken. Wanneer zij 
besluiten door te gaan, hebben 
ouders de mogelijkheid om een 
compleet outfit het hele seizoen te 
huren voor 75 euro. 

� WERELDSPORT

Zwiers en De Winter komen al-
lebei niet uit de ijshockeywereld. 
Zwiers was altijd wekelijks op het 
voetbalveld te vinden, De Winter 
hield zich vooral met boksen en 
worstelen bezig. Via hun zonen 
kwamen zij in aanraking met de 
sport. “In het begin vond ik het 

maar niets toen Nigel, onze oud-
ste, op ijshockey wilde”, bekent 
Zwiers. “Had gehoopt dat hij ook 
zou gaan voetballen. Ik kwam er 
echter al snel achter dat ijshockey 
een wereldsport is. Snel en tech-
nisch, gewoon mooi om te zien.”

De Winter: “Het is echt een sport 
waar je ‘live’ bij moet zijn. Op tele-
visie is de puck - het schijfje waar 
mee gespeeld wordt - moeilijk te 
volgen. Maar op de tribune heb je 
een goed overzicht en ziet het ge-
heel er imposant uit.” 

Wilt u meer te weten komen over 
de IJCU Dragons of ijshockey in 
het algemeen? Schroom dan niet 
om een mailtje te sturen naar 
secretariaat@ijcu.nl. Het secre-
tariaat is tevens te bereiken via 
030-2731588. Ook kunt u een 
kijkje nemen op de website: www.
ijcu.nl. Kinderen mogen al vanaf 
hun derde beginnen met ijshockey 
en de eerste vier proeflessen zijn 
gratis.

Sander Keller (links) in duel met Groningen-spits Erik Nevland. Door de voortdu-

rende stortregen is het duel in de tweede helft een heus waterspektakel geworden. 

[Foto: PRO SHOTS]

Booy, Van Dijk en Van der Gun vieren jubileum

FC Utrecht-trainer Foeke Booy is voorafgaand aan het duel FC 
Utrecht – FC Groningen afgelopen zondag even in het zonnetje gezet. 
Anderhalve week geleden, in de uitwedstrijd tegen PSV, zat hij voor de 
150e keer op de bank bij de club. Ook aanvoerder Gregoor van Dijk en 
aanvaller Cedric van der Gun werden vermeld. Van Dijk speelde tijdens 
de uitwedstrijd bij PSV zijn 200e competitieduel in het betaalde voet-
bal, Van der Gun zijn 150e. 

Cheque voor Voedselbank 
bij opening Plus

De nieuwe Plus in Zenderpark 
is woensdagavond feestelijk 
geopend. De vorige winkel, 
Edah, van Jaap Schimmel is op 
17 november totaal leeg verkocht 
waarna de winkel werd verbouwd 
en opnieuw ingedeeld. De opening 
werd verricht door de eigenaar, 
Jaap Schimmel, en door de wet-
houder van Economische Zaken, 
Frans Cremer.
De regiomanager van Plus bood 
een cheque aan voor een perso-
neelsuitje en er werd een cheque 
overhandigd aan de wethouder 
voor de voedselbank in IJsselstein. 
Schimmel had de gasten verzocht 
om als cadeau een envelop met 

inhoud te doneren aan het Ronald 
McDonald Huis. 
De vele gasten, waaronder veel 
buurtbewoners, bewonderden on-
der het genot van een hapje en een 
drankje de nieuwe winkel. “Het is 
een mooie winkel geworden”, zei 
Frans Cremer. “Winkelen doe je 
hier voor je plezier.”
Schimmel was blij dat de winkel 
op tijd is afgekomen en bedankte 
speciaal de 14 nieuwe medewer-
kers die bij het hele proces van 
leegruimen tot opnieuw inrichten 
van de winkel al meegeholpen 
hebben. De winkel is voor het pu-
bliek geopend vanaf donderdag jl.

nier van bouwen: het is duurder 
dan een rijtje van hetzelfde. Daar-
door en door de dure grond, zo 
blijkt uit berekeningen, is het niet 
mogelijk is om sociale koopwo-
ningen neer te zetten (maximaal 
181.000 euro). De goedkoopste 
woningen gaan ongeveer 200.000 
euro kosten. Overigens blijft dat 
voor Lopikse begrippen goedkoop. 
Er staan maar een paar wonin-
gen in de gemeente te koop voor 
minder.

De discussie na afloop ging eigen-
lijk niet zozeer over de presenta-
ties. De instemming met de plan-
nen was duidelijk. Op de vraag 
wie er voor de nieuwbouw was, 
bleek dat een overgrote meerder-
heid te zijn. Op de voorgestelde 
architectuur kwam geen enkel 
bezwaar. Maar de plannenmakers 
en de gemeente kregen wel het 
nodige huiswerk mee.
De geplande nieuwe doorgang 
over de Enge IJssel vindt geen 
genade bij de inboorlingen. De op-
dracht ligt er nu om te onderzoe-
ken of een alternatief financieel 
haalbaar is. Daarnaast wil men 
graag een trapveldje voor de eigen 
nazaten en, voor de wat oudere 
onder hen, meer sociale koopwo-
ningen. Meer openbaar groen en 
minder vrachtwagens staan ook 
op het verlanglijstje, maar wel met 
een betere toegankelijkheid voor 
diezelfde vrachtwagens. De ver-
huiswagen moet tenslotte kunnen 
voorrijden. De verkeersveiligheid 
mag daar natuurlijk niet onder 
lijden. Een rondweg werd nog uit 
het publiek geopperd en wegge-
sabeld door wethouder Spelt. En 
Uitweg moet mee in de 21e eeuw. 
Dat wil zeggen: aansluitingen op 
de kabel en snel internet.
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Maud opent Winter Station
Het Spoorwegmuseum wordt ook dit jaar weer omgetoverd in
Winter Station. Van 16 december t/m 7 januari is het museum
gehuld in een dik pak sneeuw. Na het succes van vorig jaar met
63.000 bezoekers, brengt Winter Station ook deze keer vele kerst-
bomen, guirlandes én de lekkerste Hollandse winterkost. Dit jaar
is de ijsbaan overdekt en nog groter. Ook belooft de openings-
avond spectaculair te worden met een wel heel bijzondere gast:
Maud! Deze “oud-Idols” finaliste én bekend van “Sterren dansen
op het ijs” glijdt op 15 december om 19.30 uur over de spoor- ijs-
baan van Winter Station.

Kom naar de openingsavond voor de halve prijs!
Op vrijdagavond 15 december wordt Winter Station om 18.00 uur
afgetrapt. Iedereen krijgt op deze speciale avond 50% korting op
de entreeprijs en een warme chocolademelk aangeboden. Binnen
in het museum brengt een DJ de beste kerstmuziek ten gehore en
neemt Paul van Vlijmen (directeur Spoorwegmuseum, red.) de
opening voor zijn rekening. Hij wordt afgewisseld door Maud die
een spetterende ijsshow weggeeft. Daarna is de schaatsbaan voor
jou en draai je je eigen pirouette! Geen schaatsen? Wij hebben ze
voor je te leen…gratis!

Werelden van het Spoorwegmuseum
Uiteraard kun je onze “Werelden” ook bezoeken tijdens Winter
Station. Dit zijn grote hoge studio’s waarin treinen de hoofdrol-
spelers zijn.

Eindeloos rondjes schaatsen
op de ijsbaan, warme 
chocolademelk drinken, 
slenteren langs de ambachts-
markt, luisteren naar winterse 
verhalen in nostalgische 
rijtuigen. In een echte winter-
stemming komen? Kom dan
naar Winter Station!

In Wereld 1, De Grote Ontdekking, daal je af in een mijngang en
kom je terecht in een Engels mijnwerkersdorp. De eerste machi-
nist vertelt je over het ontstaan van de stoommachine en over de
Arend, de eerste stoomlocomotief in Nederland. 
In Wereld 2, Droomreizen, waan je jezelf in luxe en reis je met de
Oriënt Express naar verre oorden. Acteurs brengen de tijden van
toen weer tot leven.
In Wereld 3, Stalen Monsters, beleef je vanuit je karretje impo-
sante treinen uit de jaren ’20 en ‘30. Je schiet langs, tussen en
onder de stalen monsters…als dat maar goed gaat.
In Wereld 4, De Werkplaats, staan allerlei treinen opgesteld voor
onderhoud. Hier vertellen eduTRAINers bijzondere anekdotes
over deze rijdende juwelen.

Wisselende activiteiten tijdens Winter Station

• schaatsen op de ijsbaan
• optredens van orkesten en koren
• zwier een rondje in de historische carrousel uit 1916
• bezoek de ambachtsmarkt met tal van demonstraties 
• workshop bonbons maken
• workshop kaarsen maken
• workshop schilder je eigen winterschilderijtje
• workshop vilt je eigen kerstboom/ trein
• stap in een nostalgisch rijtuig waar verhalenvertellers in 

Dickens kostuum je meenemen naar oude vervlogen tijden

Spoorwegmuseum omgetoverd in Winter Station

OPENINGSTIJDEN WINTER STATION
15 december van 18.00 - 21.00 uur
16 t/m 23 december dagelijks van 10.00 - 21.00 uur
Vanaf 24 december t/m 7 januari dagelijks van 10.00 - 17.00 uur
1e en 2e kerstdag geopend - 1 januari gesloten
Prijzen: Volwassenen €13,50 -  Kinderen (3 t/m 12 jaar) €10,50
Senioren €12,- en Museumkaart gratis
Niet in de rij staan? Koop dan je kaartje alvast online op 
www.spoorwegmuseum.nl

Winter Station is ook per pendeltrein bereikbaar:
Spoorwegmuseum Maliebaanstation in Utrecht (030- 230 6206)

S C H A A T S E N , W A R M E  C H O C O L A  E N  L U I S T E R E N  N A A R  W I N T E R S E  V E R H A L E N

   

    Winter Station in het Spoorwegmuseum
       Lever deze bon in voor 50% korting op de entreeprijs
                        van Winter Station

Geldig  voor 4 personen van 16 t/m 23 december vanaf 18.00 uur
Niet geldig in combinatie met andere acties

www.spoorwegmuseum.nl
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Goed voorbereid de winter in
Rijd ook in de winter veilig en efficiënt met Het Nieuwe Rijden

Het is winter. Een lege accu, bevroren ruiten, slippartijen 
en verkeersongelukken. Met een goede voorbereiding en een 
aangepaste rijstijl kunt u dit grotendeels voorkomen. De rijstijl 
van Het Nieuwe Rijden zorgt er ook in de winter voor dat u 
ontspannen en veilig aan het verkeer deelneemt en bovendien 
brandstof bespaart. Gelijkmatig rijden, vroegtijdig doorschakelen 
en behoedzaam remmen zijn in de winter belangrijk om slipgevaar 
te verminderen. De Doeks uut Hasselt weten het al: schakelen bij 
2500 toeren, of als u in een diesel rijdt bij 2000 toeren. Laat de 
auto bij het naderen van een verkeerslicht rustig uitrollen in de 
versnelling, zodat u niet overdreven hard hoeft te remmen.

Met enkele simpele maatregelen zijn 
u en uw auto goed voorbereid op de 
vrieskou:

• Zorg voor goed zicht
• Houd de wintervoorraad bij
• Gun de auto een winterbeurt
• Pas uw rijstijl aan
• Controleer de bandenspanning
• Overweeg de montage van

winterbanden

Zorg voor goed zicht
Slecht zicht is een belangrijke oor-
zaak van ongevallen. Doordat de tijd 
tussen servicebeurten tegenwoordig 
steeds langer wordt, kan het gebeu-
ren dat u moet constateren dat de 
ruitensproeierpomp óf lucht óf ijs-
klontjes aanzuigt. En dat de wissers, 

in plaats van wissen, strepen trekken. 
Het checken en zonodig bijvullen van 
de ruitenwisservloeistof is daarom 
vooral in de winter van essentieel be-
lang voor uw veiligheid en die van uw 
medeweggebruikers.

Houd de
wintervoorraad bij
Zorg ervoor dat u de juiste winter-
spullen in huis heeft, zodat u niet 
voor vervelende verrassingen komt 
te staan. Met een krabbertje zijn de 
ruiten gemakkelijk van ijs en sneeuw 
te ontdoen. Een andere snelle ma-
nier om de ruiten te ontdooien is een 
spray. Om te voorkomen dat ruiten 
bevriezen kunt u deze ook afdekken 
met kranten, een deken, folie of met 
een dakhoes. Matthieu Stam van het 
ANWB Test- en Trainingscentrum ad-
viseert: “Voor een goed zicht is het 
van belang regelmatig de ruiten te 
reinigen met ruitenreiniger (zowel de 
binnenkant als de buitenkant). Houd 
altijd een wisser of een schone doek 
paraat voor het verwijderen van con-
dens. Vul bovendien de ruitensproei-
ervloeistof (ook voor de achterwisser) 
regelmatig bij en zorg ervoor dat hier 
in de winter antivries in zit. Bewaar 
een slotontdooier nooit in de auto.”

Wintervoorbereiding
Bij een goede wintervoorbereiding 
hoort ook een winterbeurt, waarbij 
de auto grondig wordt gecontroleerd. 
Michel van Lindert van BOVAG: “Veel 
ellende is te voorkomen met een win-
terbeurt. Vooral wat oudere auto’s 
kunnen voor winterse ongemakken 
zorgen die eenvoudig te voorkomen 
zijn met een goede voorbereiding.” 
Zeker de accu verdient deskundige 
aandacht. In de winter vraagt de mo-
tor meer startvermogen, terwijl de 
capaciteit van de accu lager is dan bij 
hogere temperaturen. Rijd de eerste 
paar kilometers rustig en laat de mo-
tor op temperatuur komen voordat u 

hem zwaarder belast. Hierdoor voor-
komt u onnodige slijtage aan de mo-
tor. En het mooie is dat de auto ook 
nog eens minder brandstof verbruikt.

Pas uw rijstijl aan:
rij veilig en efficiënt
Voorkom ongelukken door voldoende 
afstand te houden. Door rustig te rij-
den wordt de kans op slippen kleiner. 
Wanneer de auto toch in de slip raakt, 
vermijd dan abrupte stuurbewegingen 
of plotseling remmen. Slipt de auto 
door, trap dan de koppeling in en blijf 
sturen in de richting waar u naartoe 
wilt. Gladheid is oorzaak nummer 1 
van ongelukken en slecht zicht staat 
op nummer 2. Zet bij slecht zicht de 
blower of ventilator op de hoogste 
stand en de kachel op de warmste 
stand gericht op de voorruit. Is uw 
auto uitgerust met voorruitverwar-
ming gebruik deze dan na het starten 
zo kort mogelijk. Dit geldt ook voor 
de achterruitverwarming. Bij lage 
buitentemperaturen duurt het langer 
voor de motor op bedrijfstemperatuur 
komt met als gevolg dat u op een lan-
ger traject een veel hoger brandstof-
verbruik heeft dan normaal. Gebruik 
de auto daarom zeker in de winter zo 
min mogelijk voor korte ritten.

Vergeet niet de banden-
spanning te controleren
Doordat de wegen in de winter vaak 
nat, glad of bevroren zijn, is de ban-
denspanning van de auto in de winter 
extra belangrijk. “Een juiste banden-
spanning zorgt ervoor dat de auto 
optimaal bestuurbaar is, de remweg 
korter is en verkleint de kans op slip-
pen bij regen, hagel en sneeuw. Con-
troleer daarom ook ‘s winters maan-
delijks de bandenspanning,” aldus 
Jeroen Jongeling van VACO. “Doe net 
als de jongens van Doek: controleer 
uw bandenspanning elke maand. In 
het instructieboekje van de auto en 
op de binnenzijde van de tankklep of 

het portier staat de juiste banden-
spanning vermeld.”

Overweeg winterbanden
Zodra de R in de maand komt, zijn win-
terbanden, gemonteerd door een er-
kend garage- of bandenservicebedrijf, 
een mogelijkheid. Winterbanden zijn 
ontwikkeld om meer grip en minder slip 
te bieden bij slecht weer en onder win-
terse omstandigheden (regen, sneeuw 
en - in mindere mate - ijs). Door de 
bijzondere samenstelling van winter-
banden blijft het rubber ook bij lage 
temperaturen flexibel en zorgt daardoor 
voor een betere grip. Hierdoor heeft u 
minder kans op ongelukken.

Tips voor koude winterdagen:
Bereid uw auto tijdig en goed voor

•Zorg voor voldoende winterspullen (krabber, wisser, ruitensproeier-
vloeistof, slotontdooier e.d.)

•Controleer de bandenspanning en profieldiepte, de juiste spanning 
vindt u in het instructieboekje of op een sticker in de auto (in de 
deurstijl of het tankklepje)

•Houd de ruiten, de koplampen en de achterlichten goed schoon
•Gun uw auto een winterbeurt
•Overweeg de montage van winterbanden

Eerst krabben, dan starten

•Voorkom bevroren ruiten door ze af te dekken bijvoorbeeld met een 
dakhoes of foliedeken

•Krab eerst de ruiten goed schoon en start daarna pas de motor
•Zet de kachel op de warmste stand en de ventilator op de hoogste 

stand, gericht op de voorruit
•Rij na het starten rustig weg
•Gebruik bij beslagen ruiten een wisser of schone doek om de ruiten te 

wissen

Rij veilig en efficiënt met Het Nieuwe Rijden

•Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling. Voor 
benzineauto’s/LPG bij maximaal 2500 toeren, voor diesel bij maximaal 
2000 toeren

•Rij zo veel mogelijk met een gelijkmatige snelheid en een laag toerental 
in een zo hoog mogelijke versnelling

•Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op het overige verkeer
•Ziet u dat u snelheid moet minderen of stoppen voor een verkeerslicht, 

laat dan tijdig gas los en laat de auto in de versnelling van dat moment 
uitrollen

•Zet de motor ook af bij kortere stops. Zoals bij een openstaande brug, 
bij een spoorwegovergang, wanneer u iemand afhaalt, etc. Start u weer, 
doe dit dan zonder gas te geven

•Maak, indien mogelijk, gebruik van in-car apparatuur, zoals toerenteller, 
cruise control en boordcomputer

Het Nieuwe Rijden
Het Nieuwe Rijden is een ini-
tiatief van SenterNovem en de 
ministeries van Verkeer en Wa-
terstaat en Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer. Meer informatie hierover 
vindt u op de website:
www.hetnieuwerijden.nl

Zet bij slecht zicht de blower of ventilator op de hoogste stand en de kachel op de warmste stand gericht op de voorruit.

Eerst krabben, dan pas starten!
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KERSTLAND

www.kerstland.nlwww.kerstland.nl
Win gratis kaarten, kijk op:

KORTINGSBON
Knip uit, lever  de bon in aan de kassa van Kerstland Utrecht en ontvang:

- Maximaal 2 personen per bon
- Alleen originele bonnen zijn geldig
- Niet geldig in combinatie met andere reducties
- Deze bon is alleen geldig aan de kassa van Kerstland

KERSTLAND UTRECHTKERSTLAND UTRECHT

KORTINGSBON

¤ 2,-¤ 2 korting

Meer weten kijk op www.kerstland.nl

korting,-

Wat te doen op Kerstland Utrecht
Familie Circus Bavaria
Nederlands grootste overdekte kermis
Showpodium met optredens en spelletjes
De Steile Wand, spectaculaire show met motoren
Live radio: Bel Bingo met John Schaap
Kabouterland voor de allerkleinsten onder ons
Gezellige terassen voor een hapje en een drankje
Een gezellige braderie met veel koopjes
Kortom vermaak voor jong en oud
LET OP ÉÉNMALIGE ENTREE, ALLE ATTRACTIES GRATIS
Entree: € 13,-        kinderen van 2 t/m 12 jaar € 11,-

NEDERLANDS

GROOTSTE
INDOOR

PRETPARK
circus  kermis  show

VEEMARKTHALLENVEEMARKTHALLENVEEMARKTHALLEN

UTRECHTUTRECHT

25 t/m 30 dec25 t/m 30 dec
elke dag van 10 tot 18.00 uurelke dag van 10 tot 18.00 uur

Echt het leukste dagje uit in de kerstvakantie !

Eénmalige entree, alle attracties gratis

GRATIS PARKEREN
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Van Wijk Nieuwegein is een toonaangevend aannemersbedrijf in de 
regio Midden Nederland met circa 150 medewerkers. Al ruim 30 jaar 
verrichten wij voor overheden en bedrijven in de regio Utrecht en 
omstreken werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw, groen-
voorzieningen, cultuurtechniek en betonbouw. Alle werkzaamheden 
worden uitgevoerd volgens ons kwaliteits- en veiligheidssysteem 
conform ISO 9001 en VCA**. 

Ter versterking van ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar 
fulltime beschikbare medewerkers in de functies van: 

-Administratief medewerk(st)er 
Voor ondersteuning van de werkvoorbereiding in Leidsche Rijn. 
Enige technische kennis en inzicht is een pré. 

-Servicemonteur
Met ervaring in het onderhoud aan grondverzetmachines en kennis van 
en ervaring met hydraulische systemen. 

Tevens zijn wij op zoek naar:

-Straatmaker          -Opperman
-Shovelmachinist         -Kraanmachinist
-Vakbekwame hoveniers   -Grondwerkers 

Wij bieden onder andere een goed salaris, goede arbeidsvoorwaarden 
en een prettige werksfeer. Tevens zijn er mogelijkheden tot verdere 
ontwikkeling.
  
Geïnteresseerd? 
Neem dan snel contact met ons op. Mail, schrijf of bel ons. Voor nadere 
informatie kun je contact opnemen met Mirjan Vlooswijk, telefoon 030 – 
606 15 55, een email sturen naar sollicitatie@vanwijknieuwegein.nl of 
onze website raadplegen op www.vanwijknieuwegein.nl. 
Bezoekadres: Vuilcop 3     Postadres: Postbus 1393, 3430 BJ  Nieuwegein
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De nieuwe Alcatel OT-560
is een mobiele telefoon
met ingebouwde camera
en is onderdeel van Alca-
tels Urban Style product-
lijn. Het toestel weegt
78,6 gram en heeft een
65.000 kleurenscherm
met zwarte omlijsting.
Verder heeft hij 16 polyfo-
ne beltonen en een spea-
kerfunctie voor handsfree
bellen. De OT-560 is ver-
krijgbaar in combinatie
met Vodafone prepaid.

Urban Style
van Alcatel

Het is Passionata weer ge-
lukt om een verrassend
nieuwe trendy lingerie se-
rie te creëren. Deze nieu-
we serie heet Nolita. Een
tikkeltje stoer, een tikkel-
tje ondeugend en een tik-
keltje snoezig.

De originele top met mega
brede schouderbanden
(kleine mouwtjes) heeft
een geïntegreerde brassi-
ère beha om aan de buste
steun te geven. De taille is

lichtjes gecentreerd met
als versiering een knopen-
strook zonder functie.
Hierdoor kan het zowel op
een jeans worden gedra-
gen om uit te gaan als met
een shorty om heerlijk
thuis te cocoonen. Voor
Nolita is een heel zachte
microvezel stof gekozen
bedrukt met een fijn lij-
nenspel waarbinnen sym-
metrisch kleine bloemen-
motiefjes prijken.
De driekwarte beugelbe-

ha biedt comfort en steun,
maar is moderner doordat
hij niet zo bedekkend is als
een klassieke beha. De T-
shirt beha heeft een vrijla-
tende en uitgesneden
snit. De cup is overtrokken
met heel zachte stof met
een afwerking van fanta-
sie picot aan het décolle-
té. De spaghetti schouder-
bandjes zijn elastisch. De
Push-up beha zorgt voor
een sexy décolleté. De slip
is aan de voorkant en rug

niet transparant, voor
meer comfort en discretie. 
De nieuwe lingerie Nolita
is geïnspireerd door een
stijl uit de 19e eeuw,
destijds gebruikt voor
vrouwelijke werkkleding
van naaisters en wasvrou-
wen. Opvallend is de top
met korte mouwtjes. 
Informatie: Gonnie de
Groot PR Support, tel. 035-
6037470 of www.passio-
nata.com.

Lingerie voor de feestdagen:
tikkeltje stoer en ondeugend

Kleuren zijn nooit wegge-
weest in het interieur.
Chivasso laat u met zijn
stoffen deze winter te-
rechtkomen in een wereld
van verbeelding.

Colour Business van Chiv-
asso is een sprankelende
kleurrijke collectie die be-
staat uit een grafisch flo-
raal thema, aangevuld
met een eindeloze reeks
van uni's.
Verschillende strepen en
bloemen met elkaar com-
bineren geeft een los en
vrolijk geheel. De designs
zijn zowel in bedrukte, als
in geweven kwaliteiten
beschikbaar.
. De kleuren zijn zo afge-
stemd dat ze perfect aan-
sluiten bij het huidige aan-
bod van behang, verf en
meubilair. Je vindt deze
collectie in alle kleuren
van de regenboog: van
fuchsia, cyclaam, oranje,
karmijnrood tot lime-
groen, kanariegeel en
azuurblauw. Informatie:
www.chivasso.com.

Colour Business: alle
kleuren van de regenboog

Ook mannen hebben
slechte haardagen. Geluk-
kig is er nu de BaByliss'
nieuwe For Men IQ930 LCD
Tondeuse & Trimmer: een
precisieapparaat dat ge-
knipt is voor het creëren
van de dagelijkse
haardracht én het bijwer-
ken van de baard. 
Uniek aan deze tondeuse
is de elektrisch instelbare
trimhoogte met maar
liefst 27 verschillende
triminstellingen. Het haar
kan vanaf 0,5(!) tot 30 mm
nauwkeurig worden ge-
trimd! Deze tondeuse
trimt daarnaast krachtig
en met een constante
snelheid door het geavan-
ceerde Motor Manage-
ment Systeem. Te koop bij
diverse elektro-speciaal-
zaken voor € 59,99. Infor-
matie: BaByliss, tel: 0182
- 640 644 of www.baby-
liss.nl.

Moderne man
is zijn eigen

kapper!

Stabilo introduceert de eerste écht onverwoestbare
viltstift. De Trio Scribbi is een viltstift met een meeve-
rende schrijfpunt, die in de stift verdwijnt als er erg
hard op de punt wordt gedrukt om vervolgens snel
weer terug te veren. Hiermee zijn ingedrukte en ka-
potte punten verleden tijd. De stift heeft een dikke
driehoekige, ergonomische vormgegeven shaft, die
voor een zeer stevige grip in de kinderhand zorgt. De
Trio Scribbi is verkrijgbaar in acht kleuren, die allen ook
nog eens uitwasbaar zijn. Bovendien is de inkt mak-
kelijk verwijderbaar van de kinderhandjes. Wist je dat
je met de STABILO Trio Scribbi 300 meter kan schrijven?
Dat is even lang als de Eiffeltoren! De ideale viltstift
voor kinderen vanaf 3 jaar. Informatie: www.stabilo.nl.

Meeverende stift
voor de kleintjes

Bij het ontwerp van de nieuwe Ducati 1098 stonden
prestaties voorop. Alles wat deze Ducati niet lichter of
sneller maakte, werd niet gebruikt. Deze machine le-
vert een vette 160 pk, waarmee het de sterkste V-
twin ter wereld is. ook is de 1098 de lichtste en best
remmende Ducati ooit. Het ontwerp steekt zodanig in
elkaar dat deze motorfiets snel getransformeerd kan
worden naar een echte racemotor.

Ducati 1098 voor
straat en circuit

De nieuwe Splash Fragrances van Marc Jacobs dom-
pelen het lichaam onder in drie geuren die een weer-
spiegeling zijn van zijn herinneringen aan de winter.
Met Violet ruikt u naar de topnoot van sprankelend
bergamot en pioenrozen in een hart vol viooltjes, or-
chideeën, labdanum en irissen.De Ivy geeft een zacht
suède geur met rijke, houtachtige ondertonen. Am-
ber, tot slot, heeft een warme ziel met een topnoot
van gekristalliseerd gember en steraniijs, versmelt in
een warm hart van tonkabonen, kasjmierhout en ben-
zoë.

Wintergeuren
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NIEUWS
Uit de straat,
van om de 
hoek en iets verder

In gesprek met juryleden Fotowedstrijd IJsselstein 2006

“Dit fenomeen moet doorgezet worden”
 Door Martin Planken

et de Van Oord Makelaardij Fo-
towedstrijd IJsselstein 2006 in 
volle gang, werd het tijd voor een 

gesprek met de juryleden. Aan de vijf werd 
gevraagd welke band zij hebben met foto-
grafie en hoe zij daar in relatie tot IJssel-
stein tegenaan kijken. Ook werd gevraagd 
welke aandachtspunten zij bij de beoorde-
ling belangrijk vinden en hoe zij de toe-
komst van de fotowedstrijd voor ogen zien.

PETER DOESBURG
- Wat heeft u met fotografie? 
“De opslagcapaciteit van onze 
hersenen – onze hare schijf – is 
beperkt. Althans, ons vermogen 
om de plaatjes, die onze ogen ooit 
gezien hebben, te reproduceren 
en opnieuw gaaf voor de geest te 
toveren is zeer onvolkomen. De fo-
tografie heeft ons die toverlantaarn 
wel aangereikt. En is daarmee een 
zeer welkome aanvulling op ons 
geheugen om het verleden nog eens 
terug te zien.”

- Hoe kijkt u aan tegen foto-
grafie in het algemeen en in 
relatie tot IJsselstein in het 
bijzonder? 
“Onze prachtige gemeente met zijn 
historische binnenstad en – heel 
dichtbij – daaromheen een fantas-
tisch landschap van groene weilan-
den, boomgaarden, Lek en IJssel, 
leent zich natuurlijk bijzonder voor 
schitterende opnames.”

- Welke aandachtspunten 
rondom het beoordelen van 
foto’s vindt u belangrijk?
“Behalve dat bij de technische 
beoordeling wordt gekeken naar 
compositie, perspectief, licht en 
kleur en bij de artistieke aspecten 
naar originaliteit, sfeer en compo-
sitie, kunnen andere elementen een 
rol spelen. Het verrassingselement, 
een vernieuwende invalshoek, de 
opgeroepen emotie en de relatie die 
met de kijker wordt gecreëerd.”

- Hoe ziet u de Fotowed-
strijd IJsselstein in de toe-
komst en aan welke mogelijk-
heden/ideeën denkt u?
“Als een fenomeen dat vooral door-
gezet moet worden. Het is mooi dat 
alle winnende foto’s op de website 
www.foto-wedstrijd.nl worden 
geplaatst. Op de Overtoom of de 
Plaats kan een groot flatscreen 
worden geplaatst waarop de mooi-
ste verbeeldingen van IJsselstein 
permanent vertoond worden.”

HUIB VELDHUIJSEN
- Wat heeft u met fotografie?
“Sinds mijn vijftiende fotografeer 
ik, nooit uit hobby, maar met doel: 
Paul Huf worden. Ik schreef zijn 
leraar voor lessen en die kreeg ik. 

Nadien heb ik de School-voor-Fo-
tografie-en-fotonica gedaan en had 
enige jaren een studio. Daarnaast 
vond ik het leuk om voor mijn 
vakorganisatie tentoonstellingen 
te organiseren. Nadien ook in 
IJsselstein: De-Wereld-in-Kleur 
aan de stadsmuur en Vereeuwigd 
in Stadsmuseum. Daarbij ging het 
niet om eigen werk, maar trad ik 
meer op als art-director.” 

- Hoe kijkt u aan tegen foto-
grafie in het algemeen en in 
relatie tot IJsselstein in het 
bijzonder?
“Nu fotograferen zeer toegankelijk 
is geworden, doordat bijvoor-
beeld materiaalkennis niet nodig 
is om filmkosten te besparen, is 
de nadruk komen te liggen op 
beeldredactie. Het door elkaar heen 
gebruiken van media is daarin een 
interessante ontwikkeling. Hier-
door is ook organisatie van events 
dichter bij fotografie gekomen en 
draait het in al deze zaken om pu-
bliek bereiken, met welk medium 
ook.” 

- Welke aandachtspunten 
rondom het beoordelen van 
foto’s vindt u belangrijk?
“Wedstrijden zijn altijd competitie. 
Iedere foto gaat de strijd aan met 
een andere inzending. Daar ont-
staat een volgorde uit. Zelf selecteer 
ik door eerst eruit te halen wat niet 
aan basiscriteria voldoet. Dan kun-

nen foto’s gegroepeerd worden op 
bijvoorbeeld thema. Van vier mo-
lenfoto’s zal er waarschijnlijk maar 
één een beoordelingsronde verder-
gaan. Techniek is vaak van minder 
belang dan sfeer. Als wantechniek 
stoort, komt dat vanzelf terug.” 

- Hoe ziet u Fotowedstrijd IJs-
selstein in de toekomst en aan 
welke mogelijkheden/ideeën 
denkt u?
“Ik denk dat met de komst van 
crossmediale technieken het aardig 
is om mensen met mobieltjes uit 
te dagen. Doordat deze vorm meer 
toelaat om juist op onverwachte 
ogenblikken foto’s te maken, zou 
dat misschien wel een mooi uit-

gangspunt zijn voor een wedstrijd 
met als titel ‘Ik was toevallig in 
IJsselstein op DIT moment’.”

JAN KLOMP
- Wat heeft u met fotografie? 
“Ik heb niet zoveel met fotografie 
in het algemeen, maar wel met 
fotografie van steden. De laatste 
jaren doe ik niet anders in mijn 
vakanties.” 

- Hoe kijkt u aan tegen foto-
grafie in het algemeen en in 
relatie tot IJsselstein in het 
bijzonder? 
“IJsselstein heeft veel mooie 
plekjes. Het thema van dit jaar, 
‘NATUURLIJK woont u in IJSSEL-
STEIN’, daagt mensen uit om die 
plekjes te bezoeken en vast te leg-
gen op een foto. De natuur rondom 
IJsselstein vormt een integraal 
onderdeel van het wonen in en om 
IJsselstein. Het zou leuk zijn als de 
foto’s die al op de website staan en 
de foto’s die daar bij gaan komen, 
aanzetten tot een bezoek aan de 
mooie plekjes in de natuur van IJs-
selstein.”

- Welke aandachtspunten 
rondom het beoordelen van 
foto’s vindt u belangrijk?
“Ik let erg op originaliteit. Wel 
plekje heeft iemand gevonden en 
hoe laat hij of zij het ons zien.”

- Hoe ziet u Fotowedstrijd IJs-
selstein in de toekomst en aan 
welke mogelijkheden/ideeën 
denkt u?
“Fotowedstrijd IJsselstein moet 
na vier jaar een traditie worden, 
die meer publiciteit verdient. We 
brainstormen daarover en willen 
zeker ook de link leggen naar P.R. 
voor onze mooie stad. De wed-
strijd heeft een waardevolle plaats 
veroverd in het culturele leven van 
IJsselstein met grote promotionele 
waarde voor de stad.”

GEORGE TERBERG
- Wat heeft u met fotografie? 
“Fotografie is, in letterlijke zin, 
schrijven met licht. Licht boeit me 
van kinds af aan enorm. Met licht 
en beeldhoek (compositie) kan je 
uitdrukking geven aan wat je te 
vertellen hebt.”
 
- Hoe kijkt u aan tegen foto-
grafie in het algemeen en in 
relatie tot IJsselstein in het 
bijzonder?
“Fotografie zelf is uitdrukking 
geven aan een gevoel. IJsselstein 
is een parel in het groene hart. Dat 
zegt genoeg. Mooie dingen inspire-
ren. Elke keer verrassen ze je.”

- Welke aandachtspunten 
rondom het beoordelen van 

BALIEKLUIF

BALIEKLUIF is een rubriek van de 
rechtbankverslaggevers van Juridisch 

Persbureau Utrecht (JPU). Zij doen dag-
in-dag-uit voor diverse media zakelijk 

verslag van rechtszaken die dienen 
voor de Utrechtse rechtbank. Niet de 

nieuwswaarde speelt een rol, maar 
vooral de menselijke kant van de zaak. 

In deze rubriek zijn namen van verdach-
ten om privacyredenen gefingeerd.

COLUMN

‘Een klap is een klap’, antwoordt de 24-jarige 
Gerard met dodelijke ernst wanneer politie-
rechter Muller vraagt hoe Gerard precies heeft 
geslagen. Muller wil weten of Gerard, die eruit 
ziet als een bouwvakker van het gespierde 
soort, kickbokstechnieken heeft gebruikt toen 
hij zijn slachtoffer tegen de grond sloeg. ‘U doet 
of ik een prof ben, ik doe die sport pas’, zegt Ge-
rard. ‘Toch al ruim een jaar’, antwoordt rechter 
Muller minzaam na een blik in haar dossier.
 
Het slachtoffer is die avond in een sporthal 
waar Nederlandstalige artiesten optraden zo 
hard in elkaar geslagen dat hij na afloop naar 
het huis van zijn ouders liep waar hij al jaren 
niet meer woont. Ook omstanders werden mis-
selijk van de manier waarop Gerard tegen het 
hoofd van het slachtoffer zou hebben getrapt. 
Ik hoorde het kraken, verklaarde een van de 
toeschouwers. Dat laatste lijkt overdreven want 
de dokter constateerde de volgende dag alleen 
een zware hersenschudding. 
 
Gerard zegt dat hij alleen heeft geslagen. Hij 
had net van zijn vriendin gehoord dat ze was 
misbruikt en verkracht door die jongen. Ver-
volgens kwam hij hem tegen op dat feest. ‘Toen 
werd het me teveel’, vertelt hij aan de politie-
rechter. ‘Hoeveel had u gedronken’, vraagt de 
politierechter. ‘Vijftien bier’, schat Gerard. 
 
Inmiddels zit Gerard goed in de problemen, 
want hij zit al vijf weken in de cel op verden-
king van zware mishandeling. Zijn hypotheek 
moet betaald worden en zijn werkgever wacht 
met smart op hem. En ook die baas kan niet al 
te lang wachten. Gerard werkt namelijk bij een 
klein aannemertje met vijf man personeel. Hij 
is de spil van het bedrijf, voegt hij eraan toe.
 
De officier van justitie Smits is daar niet 
gevoelig voor. Openlijke  geweldpleging acht 
de officier bewezen en ze vindt dat Gerard nog 
een tijdje in de cel moet blijven. Smits eist 
acht weken cel. Ze kan haar vaste verhaaltje 
afdraaien dat het uitgaanspubliek erg schrikt 
van dit soort vechtpartijen. Ze vindt daarnaast 
dat Gerard 350 euro schadevergoeding moest 
betalen.
 
Gerard vindt die schadevergoeding terecht, 
vertelt zijn advocaat Kiela. Kiela is een oud-
politieman die altijd een filosoof citeert in zijn 
pleidooien. Volgens Kiela is alleen een poging 
tot zware mishandeling bewezen. De advocaat 
benadrukt dat Gerard bijzonder hard werkt en 
het geen enkel maatschappelijk doel dient om 
Gerard nog langer in de cel te houden. Kiela 
verhaalt uitgebreid over zijn vele tochten naar 
het huis van bewaring en de mensen die je 
daar tegenkomt. ‘Daar hoort deze jongen echt 
niet thuis’, benadrukt de advocaat. ‘Hij verliest 
misschien zijn baan, zijn huis en zijn huwelijk’, 
denkt de raadsman. 
 
Of het nou door die filosofische diepgang komt, 
wordt niet duidelijk. Maar rechter Muller geeft 
de raadsman in vrijwel alles zijn zin. Ze vindt 
vijf weken voorarrest meer dan voldoende. 
Gerard kan naar huis en direct weer aan de 
slag. Hij krijgt het heel erg druk want ‘s avonds 
bouwt hij ook nog aan zijn eigen huis en de 
rechter legt hem honderd uur werkstraf op 
waarvan veertig voorwaardelijk.

KLAPPEN

M

http://www.foto-wedstrijd.nl
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Wethouder en juryvoorzitter 
Doesburg voor zijn ouderlijk 
huis in de Schapenstraat in 
het centrum van IJsselstein.

foto’s vindt u belangrijk?
“Met jureren doe ik alles op gevoel. 
Door mede-juryleden wordt mijn 
keuze in de gaten gehouden met 
betrekking tot de beantwoording 
aan het doel.”

- Hoe ziet u Fotowedstrijd IJs-
selstein in de toekomst en aan 
welke mogelijkheden/ideeën 
denkt u?
“In deze steeds sneller en vervelen-
der wordende wereld, stimuleert de 
fotowedstrijd een aantal belang-
rijke zaken bij de deelnemers: 
creativiteit, inspiratie, discipline 
en veel lichamelijke acties. De foto-
wedstrijd is een initiatief dat ik van 
harte toejuich.”

NATALIA TALITSCH
- Wat heeft u met fotografie? 
“Foto’s leggen herinneringen vast. 
Een foto kan je zelfs na jaren mee 
terugnemen naar die ene speciale 
persoon of dat ene waardevolle 
moment; de herinnering leeft op. 
Ikzelf vind het speciaal om door 
middel van foto’s ‘terug te gaan’ 
naar plekken waar ik geweest ben, 
zoals Indonesië en Afrika. Maar 
ook foto’s van mijn overleden vader 
zijn me dierbaar; ik bekijk de foto 
en het is net alsof hij weer bij me 
is.”

- Hoe kijkt u aan tegen foto-
grafie in het algemeen en in 
relatie tot IJsselstein in het 
bijzonder?
“Fotografie is een onderdeel in 
het dagelijks leven van velen. 
Foto’s worden gemaakt om die 
ene speciale persoon of ervaringen 
voor eeuwig vast te leggen. Zonder 
foto’s zou ik niet weten hoe mijn 
overgrootouders eruit zagen. Ik 
kan me nu een beeld vormen bij 
de verhalen die mijn ouders over 
vroeger vertelden. Voor wat betreft 
IJsselstein. IJsselstein is histo-
rie, natuur, architectuur, cultuur, 
shoppen en uitgaan tegelijk; het is 
prachtig dit veelzijdige te kunnen 
vastleggen.”

- Welke aandachtspunten 
rondom het beoordelen van 

foto’s vindt u belangrijk?
“De originaliteit en sfeer van een 
foto vind ik van belang bij het 
beoordelen van de foto’s. Uiter-
aard ben ik ook erg benieuwd naar 
de creativiteit van de deelnemers. 
Denk daarbij aan de aparte wijze 
waarop zij het thema goed tot z’n 
recht weten te laten komen.”

- Hoe ziet u Fotowedstrijd IJs-
selstein in de toekomst en aan 
welke mogelijkheden/ideeën 
denkt u?
“De fotowedstrijd is de afgelopen 
jaren steeds meer gegroeid. Ik 
voorspel dat dit nog wel even door-
gaat. Fotografie blijft immers een 
hobby van velen. Met boeiende the-
ma’s zullen mensen telkens weer 
worden uitgedaagd tot het maken 
van die ene speciale foto. Wie weet 
een tentoonstelling van alle foto’s 
met daarbij nationale aandacht. Ik 
zie het wel voor me.”

DEELNEMEN
Tot en met 23 december kan ie-
dereen deelnemen. Dat kan online 
door het formulier links op de in-
ternetpagina’s in te vullen, de foto 
toe te voegen en het formulier te 
versturen. Foto’s kunnen ook wor-
den afgedrukt. Het formaat moet 
20 x 30 cm zijn. Inleveren kan bij 
VVV IJsselstein, Evotique Kodak 
Express en Van Oord Makelaar-
dij. Kijk op www.foto-wedstrijd.
nl voor meer informatie, voor-
gaande wedstrijden en zelfs foto’s 
van de fotowedstrijd die in 1934 
in IJsselstein georganiseerd werd. 

Deelnemers kunnen één foto 
insturen waarmee zij het thema 
tot uitdrukking willen brengen. 
Van een boeiend sfeerbeeld in de 
stad tot een prachtig panorama 
ergens anders in de Lopikerwaard. 
Dat kan met de natuur te maken 
hebben, met het wonen in de 
Lopikerwaard of een combinatie 
van beide. Deelnemers kunnen zich 
laten inspireren door deze mooie 
omgeving. Dat mag van alles zijn. 
Een mooi vergezicht, een close-
up van een huis, de natuur of een 
landschapsbeeld. De keus is aan de 
deelnemers.

AIS MEDIA PUBLIEKSPRIJS

Nadat de jury de beste foto’s heeft 
bepaald heeft, komt de top-10 op 
tien januari 2007 in weekblad Zen-
derstreeknieuws en op twaalf ja-
nuari in Onze IJsselstreek te staan. 
Ook zullen deze foto’s tussen tien 
en twintig januari te zien zijn op 
AIS TV Kabelkrant. Iedereen kan 
tot en met twintig januari, 17.00 
uur, stemmen op zijn of haar favo-
riete foto. Dat kan door de stembon 
in te leveren die in de kranten wor-
den afgedrukt. Inleveren kan bij de 
volgende adressen: VVV IJsselstein 
– Benschopperstraat 41, Evotique 
Kodak Express – Utrechtsestraat 
49 en Van Oord Makelaardij – Ben-
schopperstraat 35. De winnaar wint 
een schitterende digitale camera.

Gemeente faciliteert
hulp bij huishouden
Chronisch zieken, ouderen of 
mensen met een beperking die 
hulp bij het huishouden nodig 
hebben en geen beroep kunnen 
doen op mensen in hun naaste 
omgeving zoals familie, vrienden, 
buren en vrijwilligers, kunnen 
voor deze hulp aankloppen bij de 
gemeente.

De gemeente IJsselstein levert 
zelf geen hulp bij het huishouden, 
maar heeft hiervoor contracten 
afgesloten met thuiszorgorgani-
saties. Maandag 11 december om 
11.30 uur worden op stadhuis aan 
de Overtoom de contracten met 
deze aanbieders ondertekend.
De zogenaamde hulp bij het 
huishouden bestaat onder andere 
uit het verrichten van huishou-
delijk werk zoals schoonmaken, 
het bereiden van de maaltijd en 
het verzorgen van wasgoed. De 
cliënt mag zelf bepalen van welke 
aanbieder hij de hulp wil ontvan-
gen. Ook kan hij van aanbieder 
wisselen als hij bijvoorbeeld niet 
tevreden is.

Inwoners van IJsselstein kunnen 
kiezen uit de diensten van twaalf 
organisaties. De hulp wordt op 
aanvraag en na toekenning thuis 
geleverd. De betalingen lopen via 
de gemeente. Als de cliënt liever 
een persoonsgebonden budget 
wil, mag hij zelf weten waar hij de 
hulp inkoopt; dat mag ook iemand 
uit zijn directe omgeving zijn. 
Het aanbieden van hulp bij het 
huishouden is een nieuwe taak 
van de gemeente onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, 
die op 1 januari 2007 ingaat. De 
hulp bij het huishouden werd 
voorheen aangeboden als huis-
houdelijke verzorging onder de 
Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (AWBZ) en kon via het 
zorgkantoor worden aangevraagd. 
Zwaardere vormen van zorg zoals 
verpleegzorg blijven onder de 
AWBZ vallen.

Kerstmeditatie
in Atremis
Vrijdag vindt in Artemis weer de 
jaarlijkse Kerstmeditatie plats. 
Tijdens deze avond wordt stilge-
staan bij wat het afgelopen jaar 
heeft gebracht en wat de wensen 
zijn voor 2007. 
 
Tijdens de Kerstmeditatie wordt 
gevierd dat de dag en nacht in 
evenwicht zijn. Vanaf nu zal het 
licht weer aan kracht winnen. De 
dagen worden langer. De belofte 
van een nieuw jaar ligt voor ons. 
We staan bewust stil bij wat er 
in ons zelf en om ons heen leeft. 
Waar staan we? Waar gaan we 
naar toe? Welke boodschap willen 
we uitdragen? Een avond met 
onder meer meditatie, muziek 
en zang . Maar vooral een avond 
samen zijn. Samen ons licht laten 
schijnen over het nieuwe jaar dat 
voor ons ligt.

De Kerstmeditatie begint om 
20.00 uur. Bijdrage €5,00. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk. Voor 
meer informatie of aanmelden 
kan contact worden opgenomen 
met Artemis via telefoonnummer 
030-6011170 of de website www.
www.artemisyoga.nl. Artemis is 
gevestigd aan de Poortdijk 34b in 
IJsselstein.

IN HET KORT

Schiller Theater “Place Royale”
Minrebroederstraat 11   3512 GS Utrecht

reserveringen: info@schillertheater.nl
www.schillertheater.nl

 Tel: 030-2319380 b.g.g. Tel: 06-53182292

  

Tel. 030-2319380  b.g.g.   Tel.: 06-51745246

Sponsor: Schinkel Benelux Stefon b.v.

De CIRCUSTENT op 
Vredenburg  met  Christina 
Aguilera en Back to Basics

(Column door Steef Schinkel) nr. 21

Vrijwel nooit zap ik naar de “jeugdzender” TMF maar ditmaal stop ik, als 
door een magneet getrokken, bij deze zender. Ik schiet bij het zien van de 
volgende beelden terug in de tijd. Ik ben zojuist uit een diepe slaap ontwaakt. 
Mijn echtgenote had deze morgen naar bleek ’n kop koffi e en wat broodjes 
gebracht. Dat was een tijd geleden, denk ik, want de koffi e is al koud geworden. 
Ik zet de kop koffi e met gesloten ogen weer op het nachtkastje. Naast me hoor 
ik kranten over elkaar schuiven. Naast mij wordt de ochtendkrant gelezen, 
denk ik. Mijn ogen laten het ditmaal geheel afweten, zij blijven dicht. Ineens 
hoor ik een geweldige zangstem een pracht lied zingen. Ik zoek en druk vanaf 
de linkeronderkant van mijn bed op een hoogteregelaar, verdorie waar is toch 
het touwtje denk ik, en mijn hoofd schiet ineens omhoog nadat ik er een ruk 
aangegeven heb. Mijn ogen slaan wijd open en ik kijk naar een prachtige oude 
circustent waar een blonde vrouw (en als kind) op en over een touw door de 
lucht loopt. De “vader” van het kind gaat naar het circus. Je ziet een fl ashback. 
Mooie stem, denk ik, want de engelse tekst schiet bij mij op deze ochtend 
niet op de juiste vertaalplek. De vrouw en haar stem zijn geweldig, de fi lm is 
prachtig. Dan in kleur zie ik dat deze mooie dame op latere leeftijd ’n toonbeeld 
van ‘n successtory in dit circus blijkt te zijn. Pappa komt bij gelegenheid kijken 
naar zijn dochter en zit tussen en midden in het publiek. Maar zij heeft door 
de glamour en de al jaren op haar gerichte schijnwerpers geen tijd voor haar 
pa. Nog later zie ik haar in deze fi lm een brief krijgen…pappa schijnt voor 
altijd weg te zijn van onze aarde…..Zij huilt en is geschokt en je ziet de pijn 
in het gezicht van deze mooie vrouw. Ook ik ben een tikkie geroerd door 
de tranen die over haar wangen vloeien. Het gaat mij te ver om uit te leggen 
waarom ik geroerd ben. Meisje…denk ik …Jij bent te laat…..Mijn vrouw zit bij 
het zien van deze fi lm eveneens gebiologeerd te kijken. Zie ik verdorie ineens 
een stel vaders in mijn fl ashback een circustent in Utrecht opzetten. Op het 
toen nog geheel open Vredenburg met rechts  het Jaarbeursgebouw. Precies 
op dezelfde plek waar nu en straks na de verbouwing een groot blok glas van 
een muziekpaleis komt te staan. Grote lange palen werden toen in de grond 
op die plek vast gezet en een enorme circustent werd met veel mankracht met 
veel zware en dikke touwen werden om deze enorm hoge palen getrokken. Ik 
zie deze beelden welke ik blijkbaar lang opgeslagen heb ineens als ‘n fi lm voor 
mijn ogen langstrekken alsof je in een kijkdoos van vroeger kijkt. Ook bij mij 
is het traanvocht enigszins door deze fi lm en muziek licht geroerd door haar 
nummer. “Enter the Circus”.

Het was in het jaar 1953 of was het in 1954, was ik 6 of 7? In ieder geval liep en 
stond ik daar op het Vredenburg met mijn moeder te kijken naar al die vaders 
die hielpen met het opbouwen van ’n prachtig gekleurde geel rode circustent. 
Ook toen zwaaide ik naar mijn vader die daar voor de lol en misschien wel 
voor een paar centen meehielp. Vrouwlief is eveneens verbaasd over deze fi lm 
en zegt: Steef wat is dit een mooie fi lm hè. Ze ziet niet welke fl ashbackbeelden 
er allemaal bij mij loskwamen van bijna 60 jaar Vredenburg ….Kermis met een 
achtbaan, met moeder en zus naar het circus, parkeerplaatsen met die mooie 
zwarte prachtige Citroen Tractions, hotel Smits met een eerste lichtkrant, 
C&A- met voor de opruiming al die in de nacht wachtende slapende dames en 
heren in hun slaapzakken die voor 1 of meer centen dan de volgende ochtend 
om 9 uur ‘n mantelpak of broek kochten. De radio & tv zaak vlak naast C&A 
waar ik mijn eerste kristalontvanger voor 8 cent kocht. 
De Filmac waar dag en nacht fi lm te zien was. Met in de nacht pikante zwart 
wit fi lms. En natuurlijk restaurant Vredenburg, waar ik nadat ik mijn vrouw 
leerde kennen, wij elke zaterdag die heerlijke uiensoep tot ons namen. Een 
soepkop van Vredenburg hebben wij laatst nog als aandenken van een antiquair 
gekocht. Ik zag dankzij deze fi lm van Christina Aguilera Back to Basics heel veel 
geschiedenis van Utrecht en van mijzelf er in terug. Ik heb direct deze cd en 
dvd van haar gekocht en ik moet zeggen zij en die dvd/cd van haar bevalt mij 
wel.  Zeker voor ons aankomende Oudejaarsfeest, daar zal de geplande act van 
Christina Aguilera in ons theater tot leven komen. De Utrechtse Le Moulin 
Rouge danseressen van La Vinea, welke in hun Can Can dans, dan laten zien 
dat in het Schiller Theater PLACE ROYALE de Moulin Rouge terugkomt en 
springlevend is. Een tiental minuten nadat ik dit intyp sta ik onder de douche 
wakker te worden. De warmwater voorziening via de tapspiraal is helaas door 
een storing uitgegaan...brrrrr, heb ik dit nu echt allemaal weer meegemaakt, 
denk ik. Of was het wederom een droom? Nee toch, ik ga de Can Can in ons 
theater meemaken!

PROGRAMMA
14 december 20.00 uur   
Theatersportgroep DOGMA staat weer op de planken in haar thuistheater 
Schiller. Wij dagen een tegen team uit en U mag het zeggen! Spelen we in de 
Gamma of op de maan? En boos of verliefd? Misschien wel beiden...u zult het 
zien op deze donderdagavond die weer zal bruisen als vanouds.
prijs: € 6,=   € 5,= “Vriend van het theater”/65+/U-pas/student

16 december 20.00 uur   
*SPECIALE KERST ARGENTIJNSE Tango Concert en Salon met als speciale 
gasten op deze 16’e december: José Rivero zang gitaar, Margreet Markerink 
piano Suze Stiphout contrabas. Vandaag maken we er “MET” alle tango vrienden 
een fantastische ARGENTIJNSE TANGO KERST Concert in combinatie 
met ‘n SALON van. Salon is met begeleiding van DJ. Na het concert volgt de 
speciale kerstsalon
prijs:  € 12,50   € 8,50 “Vriend van het theater”/65+/U-pas/student/La Cadena 
en Utrechtse tango leden
 
31 december 20.00- ??????  uur (theaterzaal open 19.00uur)
Het 2’e OUDJAARS FEEST met DRIE BEKENDE NEDERLANDSE 
GROEPEN MET LIVE CONCERTEN met als klap op de vuurpijl: Oudejaar 
conference door de nestor van het Utrechts cabaret Joris Schiks.
Argentijnse TANGO met Jacqueline Edeling bandonéon, Margreet Markerink 
piano, Suze Stiphout contrabas...Trio Tangata (leden van de Internationaal 
bekende Tango Dorado). 

MET VERRASSINGSSINGS ACTS DIT MAG JE BESLIST NIET MISSEN NOG 
SLECHTS EEN TIENTAL VRIJE PLAATSEN BESCHIKBAAR.
prijs:  € 32,50  € 25,= “Vriend van het theater”/65+/U-pas/student/La Cadena 
en Utrechtse tango leden  

* voor “leden”/65+/La Cadena / 
Utrechtse Argentijnse tango schoolleden/U-pas/ studenten

http://www.artemisyoga.nl


Onze IJsselstreek - Vrijdag 8 december 200618

OPERATIONEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

INHOUD VAN DE FUNCTIE:

Verrichten van de administratieve werkzaamheden van een afdeling.

FUNCTIE-INFORMATIE:
� Prijzen noteren per uitgevoerde rit en per klant.
� Facturen maken en versturen.
� Overleg met hoofden en klanten over de facturen en/of creditnota's.
� Controle op juiste invulling van vrachtbrieven, chauffeursrapporten en 

chauffeursopdrachten.
� Verwerken van financiële gegevens in het computersysteem.
� Juiste hantering van prijzensysteem.

� Afhandeling inkoopfacturen.
� Afhandeling verkoopfacturen.
� Afhandeling van de urenadministratie.
� Alle verdere voorkomende werkzaamheden.

PROFIEL:
� MBO administratieve opleiding.
� Minimaal drie jaren werkervaring in soortgelijke functie.
� Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
� Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
� Goede ICT kennis, met name Excell.

WIJ BIEDEN

Wij bieden een veelzijdige baan en een passend salaris in een enthousiast werkend team. Heeft u interesse? Reageer dan schriftelijk: 

C. van Heezik BV, afdeling personeelszaken t.a.v. Bert Dekker, Postbus 59, 3600 AB Maarssen. Of per e-mail: bdekker@heezik.nl. 

Voor meer informatie bel 030-2408500 en kijk op www.heezik.nl.

VOORRAADBEHEERDER

EXPEDITIE PLANNER EN ASSISTENT EXP. PLANNER

CHAUFFEURS BUITENLAND

INHOUD VAN DE FUNCTIE:

Uitvoeren van de rit op een voor het bedrijf efficiënte en correcte manier.

FUNCTIE-INFORMATIE:
� Laden, vervoeren en lossen van goederen in de landen Benelux, Frankrijk,

Duitsland en Zwitserland.
� Contact opnemen met planning bij veranderende rit, vertraging, schades,

tekortkomingen etc.
� Het correct beheren van alle documenten, zoals vrachtbrieven, 

chauffeursrapporten, vergunningsbewijs, Eurovignet, 

tankpassen etc.
� Uitvoeren van ingangscontroles bij inontvangstneming van lading en het

registreren van de hierbij gemeten producttemperatuur.
� Temperatuur controle.

� Goede invulling en input van de boordcomputer, vrachtbrieven en 

chauffeursrapporten.
� Temperatuur controle.
� Optisch bewaken van de reinheid van het materieel en nemen 

van acties bij geconstateerde onregelmatigheden.
� Alle verdere voorkomende werkzaamheden.

PROFIEL:
� LBO-niveau.
� Goede communicatieve vaardigheden.
� Chauffeursdiploma.
� ADR certificaat.
� Rijbewijs B, C en E.
� Certificaat geconditioneerd vervoer is een pré.

INHOUD VAN DE FUNCTIE:

Het accepteren van lading, mede opstellen van ritplanning en routelijsten,

verwerken van planningsgegevens.

FUNCTIE-INFORMATIE:
� Het opstellen en/of helpen opstellen van efficiënte planningen.
� Telefonisch en schriftelijk afstemmen van transport en het schriftelijk

maken van afspraken.
� Contacten onderhouden met laad- en losadres in geval van 

calamiteiten.
� Planning doorgeven aan chauffeurs, planners, warehousemanager, 

hoofden warehouse/expeditie/operatie.
� Flexibel inspelen op de planning.

� Dagelijks verantwoording afleggen aan de planner, hoofden 

expeditie/operatie over hoe en waarom: ritresultaten; dagplanning;

afwijkingen in kilometers; beladingsgraad; benuttingsgraad; 

stops per kilometer, uit te besteden vracht.
� Alle verdere voorkomende werkzaamheden.

PROFIEL:
� MBO denk en werkniveau op plannings/logistiek gebied.
� Minimaal drie jaren werkervaring in soortgelijke functie.
� Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
� Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
� Beheersing van de Franse taal is een pré.
� Voldoende ICT kennis.

INHOUD VAN DE FUNCTIE:

Het verrichten van administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden op

de afdeling voorraadbeheer. 

FUNCTIE-INFORMATIE:
� Er wordt gewerkt in een 2 ploegen systeem.
� Het verrichten van de gehele voorraadadministratie.
� Gegevens aandragen voor facturatie.
� Overleg met hoofd administratie en klanten over de facturen en/of 

creditnota's.
� Controle op juiste invulling van vrachtbrieven.
� Administratief verwerken van alle in- en uitgaande goederen.

� Periodiek organiseren en verwerken van voorraadtellingen.
� Juiste hantering prijzensysteem.
� Beantwoorden of doorschakelen binnenkomende telefoongesprekken.
� Alle verder voorkomende werkzaamheden.

PROFIEL:
� MBO administratieve opleiding/MBO werkniveau.
� Minimaal drie jaren werkervaring in soort gelijke functie.
� Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
� Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
� Voldoende ICT kennis.

C. van Heezik is een zelfstandige

onderneming, die zich bezighoudt

met transport en logistieke

dienstverlening. Met vestigingen in

Utrecht en Spijkenisse heeft het

zich gespecialiseerd op specifieke

landen en productgroepen.

De totale onderneming omvat 325

medewerkers, 125 voertuigen en

85.000 m2 geconditioneerde

opslagloodsen.

RUIM BAAN VOOR UITDAGENDE JOBS
IN TRANSPORT EN LOGISTIEK

Y O U R  W A R E  -  O U R  C A R E

Voor onze vestigingen in Maarssen en Utrecht zijn we op zoek naar:
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telefoon • [030] 2944527 • fax [030] 2936960

S T A D S K R A N T

e-mail: redactie@onsutrecht.nl of verkoop@onsutrecht.nl

N I E U W S B L A D

Onze IJsselstreekOnze IJsselstreek
Stadskrant Onze IJsselstreek is een we-
kelijkse uitgave van Weekbladen Groep 
Midden Nederland. In Midden Nederland 
verschijnen er ook edities in Utrecht, 
Leidsche Rijn, Nieuwegein en Maarssen/
Breukelen e.o. Totale oplage: ca. 210.000 
exemplaren

Billitonkade 26-27, 3531 TG Utrecht
Postbus 3234, 3502 GE Utrecht
Tel. algemeen: 030-2944527
Tel. redactie: 030-2970926
Fax: 030-2936960

Openingstijden: 9.00 tot 17.00 uur
Sluitingstijd kopij: woensdag 12.00 uur
Sluitingstijd advertenties: woensdag 
10.00 uur

Advertenties
Hannah Dijs, Koen Vermeulen, 
Joost de Heij, Roel Franken,
Siska Aantjes

verkoop@rondutrecht.nl
030-2944527

Tips/persberichten
redactie@rondutrecht.nl
Tekst aanleveren als Word-document, fo-
to’s als jpg-bestand. Over de ontvangst en 
plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Directeur
Dhr. H. Dahlmanns

Salesmanager
Peter Dijs

Redactiecoördinator
Jos van Sambeek

Verslaggevers
Michel Bliek, Natasja Hoegee, Keesjan 
Steverink, Edwin Stoel

Grafische verzorging
ae DTP

Verspreiding
De Drukwerkverspreiders

Klachten bezorging
onzeijsselstreek@ddwv.nl
036-5229988

Druk
Janssen Pers

Weekbladen Groep Midden Nederland 
is een onderdeel van de NWG, de Neder-
landse Weekbladen Groep. Oplossing puzzel week 48:

Het basisprincipe van Sudoku is verrassend eenvoudig. Deze Sudoku-puzzel bestaat uit 81 
vakjes, die in 9 blokken van telkens 3x3 vakjes zijn onderverdeeld. In elk vakje moet een 
cijfer van 1 tot 9 worden ingevuld. Elk cijfer mag echter slechts een keer voorkomen in de-
zelfde horizontale of verticale rij. Je mag dus nooit tweemaal hetzelfde cijfer invullen in een 
rij, kolom of blok. Standaard zijn in enkele vakjes al cijfers ingevuld, zodat je de puzzel kunt 
beginnen op te lossen. De rest is slechts een kwestie van logisch nadenken….

SUDOKU PUZZEL

3 1 2 6 8 4 5 7 9

9 4 8 5 2 7 1 6 3

5 7 6 9 1 3 8 2 4

4 2 7 8 3 9 6 5 1

8 9 5 7 6 1 4 3 2

6 3 1 2 4 5 7 9 8

2 5 9 4 7 8 3 1 6

7 8 3 1 9 6 2 4 5

1 6 4 3 5 2 9 8 7

6 1 4 2

4 5 1 3 8

9 6

2 3 5 8

3 1 4 7

7 3

3 9 2 5 7

8 7 6 1

Een nieuw plafond
in 1 dag!

Zonder hak- en 
breekwerk terwijl de 

meubels blijven staan! 
Uit één geheel, 

op maat gemaakt!
Verlichting naar wens!

PLAMECO-vakbedrijf Breedijk, bezoek voor onze 
plafonds de showroom bij keuken- en sanitair specialist
Complete-Design aan de Vogelzangsekade 1a te Lopik of 

bel 0182 - 39 47 55
voor een offerte op maat!

(Fax 0182 - 39 54 70)
Een plafond waar je van opkijkt.

AVEANT THUISZORG, WAAR THUIS OOK IS.

De grootste zorgaanbie-
der van de regio 
Aveant neemt 90% van 
alle zorg in Utrecht voor 
zijn rekening en is daarmee 
de grootste zorgaanbieder 
van de regio. Aveant levert 
zorg in alle denkbare vor-
men. Onder andere in de 
vorm van huishoudelijke 
hulp, verzorging, verple-
ging en behandeling. “Wij 
stellen de cliënt centraal. 
In alle opzichten. Ons personeel is daarom optimaal gemotiveerd, fl exibel 
en vakbekwaam.” aldus Arne Meuleman, alpha-intercedent van Aveant.

“Wij vragen dus veel van onze medewerkers, maar we geven er ook iets voor 
terug. Zo hanteren wij uitstekende arbeidsvoorwaarden en een actief perso-
neelsbeleid. We realiseren ons dat de kwaliteit van onze zorgverlening vooral 
tot uitdrukking komt in de directe contacten tussen medewerker en cliënt. 
Dat betekent dat de medewerker ruimte nodig heeft, in de vorm van een 
grote mate van zelfstandigheid, om die zorg optimaal te kunnen verlenen. Die 
ruimte biedt Aveant.”

Kortom: Aveant biedt haar medewerkers een uitdagende werkomgeving!

Een persoonlijke en betrokken organisatie 
“Onze klanten moeten erop kunnen rekenen dat zij zichzelf mogen zijn: 
gerespecteerd en geaccepteerd. Ze moeten ervan op aan kunnen hun le-
ven zoveel mogelijk voort te kunnen zetten op hun eigen vertrouwde ma-
nier, dus ook in hun eigen omgeving. Iedereen krijgt de zorg die zij wil-
len en nodig hebben. Daarbij kunnen zij rekenen op de kwaliteit van 
onze medewerkers, hun adviezen, ondersteuning en hulp – mensen die 
er werkelijk zijn voor hén. ‘Thuis’ staat centraal in alles wat we doen.”

Door middel van advies, ondersteuning en hulp wil Aveant dat haar klanten 
hun waardigheid en eigenheid behouden, zodat zij het leven op hun eigen ma-
nier kunnen voortzetten. Hoe en waar zij ook wonen. Aveant doet dat op een 
persoonlijke manier, met betrokken en betrouwbare medewerkers. Daarom 
zegt Aveant: Thuiszorg, waar thuis ook is. 

Meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Aveant 
Arne Meuleman
Prinses Irenelaan 18
3554 HE Utrecht
Tel. (030) 242 73 03
Of bezoek onze website: www.aveant.nl

Aveant is voor Utrecht en de omgeving van Utrecht op
zoek naar gemotiveerde:

ALPHAHULPEN (M/V)
PARTTIME

DE FUNCTIE:
Als Alphahulp word je ingehuurd door de cliënt om daar
zelfstandig huishoudelijk werk te verrichten. Dit zijn
taken die de cliënt zelf niet meer kan uitvoeren. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld ramen zemen, wassen, strijken,
stofzuigen, boodschappen doen en het toilet, de keuken
en badkamer een goede beurt geven. Je doet dus alle
voorkomende werkzaamheden bij de cliënt thuis, maar
vooral het zwaardere huishoudelijk werk.

HEB JE:
• uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 

(in woord en geschrift);
• goede kennis van huishoudelijk werk;
• affiniteit met hulpbehoevende mensen?

BEN JE:
• sociaal en zelfstandig;
• flexibel ingesteld;
• representatief;
• in het bezit van eigen vervoer?

WIJ BIEDEN:
• bemiddeling voor minimaal 3 en maximaal 12 uur

per week;
• vergoeding conform regeling Alphahulpen.

REAGEREN?
Ben je zelf geïnteresseerd of weet je iemand die 
interesse heeft in deze functie, neem dan contact op
met Arne Meuleman, tel. (030) 242 73 03. Schriftelijke
sollicitaties kunnen ook gestuurd worden naar:

Aveant Thuishulp
T.a.v. A. Meuleman
Prinses Irenelaan 18
3554 HE  Utrecht
www.aveant.nl

Of naar het volgende e-mail adres: 
a.meuleman@aveant.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

mailto:verkoop@rondutrecht.nl
mailto:redactie@rondutrecht.nl
mailto:onzeijsselstreek@ddwv.nl
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Initiatiefnemer Henk-Jan
Zwolle, voormalig Olympisch
kampioen roeien, is blij met het
succes van Met Agis in
Beweging. “Inmiddels is het
een jaarlijks fenomeen voor ver-
zekerden en niet-verzekerden
dat ook uitgerold wordt in
andere grote steden als
Amersfoort, Utrecht, Almere en
Zeist. 
Zwolle: ‘Het eerste jaar hadden

we alleen een hardlooppro-
gramma. Ik weet nog goed dat
er een meneer kwam opdagen
die door een val van het dak al
zijn botten had gebroken. Hij
was net hersteld. Maar het
hardlopen was te zwaar voor
hem. Een jaar later nam hij deel
aan de wandeltraining, die we
aan het programma hadden
toegevoegd, en hij heeft daarna
nog jarenlang meegedaan.’

Later werden er steeds nieuwe
vormen van bewegen aan toe-
gevoegd. Zo staat er dit najaar
naast hardlopen en wandelen
ook Nordic Walking op het pro-
gramma, momenteel een enor-
me hit. Bovendien is het nu
mogelijk om op een aantal
plaatsen ook op woensdag-
avond te trainen. Inmiddels is
het totaal aantal deelnemers
over de jaren uitgegroeid tot
ruim 15.000 in totaal. Het suc-
ces van het programma is vol-
gens Zwolle deels te danken
aan het sociale aspect. ‘Mensen
vinden het fijn om met elkaar
op te trekken tijdens het spor-
ten, en ze stimuleren elkaar om
ermee door te gaan.’

Wie meer beweegt, gezonder leeft!

Zorgpolis speciaal
voor 50-plussers
Hij ziet er niet uit als 61, maar is het wel. Peter Knoppe
is een actieve man die sinds kort gestopt is met werken.
‘Ik vond het lastig om afscheid van mijn werk te nemen’,
zegt Peter. ‘Ineens word je als echte senior gezien, zo
voel ik me helemaal niet, maar je komt wel in een ande-
re fase van je leven terecht’. 

Gelukkig is Peter nu gewend
aan zijn nieuwe leven en hij
geniet er met volle teugen van.
‘Ik heb nieuwe dingen gevon-
den waardoor ik me waardevol
voel. Zo help ik mijn dochter
met de opvang van haar kinde-
ren. Maar ik ben ook als vrijwil-
liger actief, en ik zwem één keer
per week met gehandicapten.
Dat vind ik leuk om te doen èn
ik blijf er fit bij.’ Ik heb een tijd-
je geleden wat gezondheids-
problemen gehad en toen heb
ik gezien hoe belangrijk goede
zorg is. Ik wil graag snel gehol-
pen worden en weten dat ik,en
mijn vrouw Mieke in goede
handen zijn. Hoe je het ook
wendt of keert: als 50-plusser ga
je daar toch meer over naden-
ken. Daarom verdiep ik me nu
ook in die speciale zorgpolissen
voor 50-plussers. Zoals de Agis

50 + Actief Polis. Deze aanvul-
lende verzekering vergoedt
alleen dingen waar ik behoefte
aan heb. Kraamzorg en anticon-
ceptie wordt bijvoorbeeld niet
vergoed. Maar fysiotherapie
wordt wel weer helemaal ver-
goed. Ook de griepprik en een
bril zitten erin en cursussen
zoals geheugentraining of spor-
tief afvallen. En mocht m’n
vrouw een bovenooglidcorrec-
tie willen, dan wordt dat ook
deels vergoed’, lacht Peter.
‘Daarnaast heb ik ervaren dat
Agis uitblinkt op het gebied van
goede zorg. Ja, en als 50-plusser
wordt dat toch belangrijker, ook
al voel ik me niet oud!’
Informatie over de verzekerin-
gen van Agis: www.agisweb.nl
of op 0900 2021918 (€ 0,05
p/min).

‘De zorg wordt steeds meer
vraaggericht. Het is dus goed
dat een verzekeraar van de klant
feedback vraagt over haar zorg-
inkoop.’ Met de andere cliën-
tenorganisaties in het werkge-
bied van Agis sloot Zorgbelang
Noord-Holland onlangs een
driejarige samenwerkingsover-

eenkomst met de verzekeraar.
Voor Haverkamp het bewijs dat
Agis een duurzame relatie zoekt.
‘Het is voor ons belangrijk dat
we in die relatie onafhankelijk
zijn. Wij nemen de ruimte om
kritisch te zijn, en Agis respecteert
dat.’
Vanuit het belang van patiënt en

consument geeft Zorgbelang
feedback aan Agis. ‘Dat doen
we met de CQ-index. Daarmee
meet je systematisch de klanter-
varing en maak je op professio-
nele wijze ervaringen en wen-
sen van de patiënt inzichtelijk.’
Volgens Haverkamp laat Agis
zien dat ze dergelijke signalen
van patiënten belangrijk vindt
voor haar zorginkoopbeleid.
Haverkamp vindt ‘De Zorg-
verbeteraar’ een goede slogan.
‘Agis wil serieus tot verbetering
komen vanuit het perspectief
van de zorgvrager. Geen woor-
den maar daden.’

Jongeren wel gezond bezig
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn jongeren
over het algemeen wel bewust en verantwoord bezig met hun
gezondheid. Zo vinden ze het belangrijk om gezond te eten
en drinken en om voldoende te bewegen. Verder bespreken
veel jongeren gezondheidsproblemen of klachten met hun
vrienden en spreken ze elkaar aan op onverantwoord gedrag.
Dit blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau
MarketResponse uitvoerde onder jongeren van 18 tot 24 jaar.
Van alle jongeren vindt 91% het belangrijk om gezond te eten
en drinken en bijna de helft (45%) van de jongeren geeft aan
dit doorgaans ook te doen. Daarmee blijven jongeren nog wel
achter bij ouderen, waarvan 59% doorgaans gezond eet en
drinkt. Meer dan de helft van de jongeren zegt voldoende te
bewegen en 85% vindt dit ook belangrijk voor de gezond-
heid. Meer informatie: www.takecarenow.nl

‘We hebben al jaren een stevige positie in de driehoek
klant/zorgaanbieder/verzekeraar.’ Steven Haverkamp,
regiomanager bij Zorgbelang Noord-Holland, vindt dat
zorgverzekeraar Agis patiënten en consumenten serieus
neemt. Zijn organisatie zit in de Raad van Advies van
Agis, en praat elk jaar met verzekeraar en zorgaanbie-
ders mee over het ‘regioprofiel’ voor de Gooi- en
Vechtstreek.

Of je nu jong of oud bent, bewegen doet gezonder
leven. Al in 1998 ging Agis Zorgverzekeringen van start
met een bewegingsprogramma in Amsterdamse stads-
parken. Voor weinig geld kon je terecht om te trainen
onder deskundige begeleiding. De animo was overwel-
digend. En met de jaren is het programma Met Agis in
Beweging steeds populairder geworden. 

Steven Haverkamp, zorgbelang Noord-Holland:

‘Zorg wordt steeds meer vraaggericht’

Initiatiefnemer Henk-Jan Zwolle (links) en de 15.000-ste deelnemer Jan-Willem Schilt (rechts)

Agis ziet de huisarts als belang-
rijke spil in de zorg en heeft
daarom geïnvesteerd in prak-
tijkondersteuning. In maar liefst
75% van de huisartspraktijken
in de Agis-regio is een praktijk-
ondersteuner aanwezig. Dat is
ruim boven het landelijk gemid-
delde.

De praktijkondersteuner organi-
seert de zorg voor chronisch
zieken onder supervisie van 
de huisarts. Hierdoor kan de
huisarts meer aandacht beste-
den aan chronisch zieken.
Huisartsen die deelnemen aan
het diabeteszorgprogramma
Diagis hebben een centrale rol

in de coördinatie van die zorg.
En ook dat is voor patiënten wel
zo prettig en vertrouwd. Ook
voor kleine medische ingrepen
zoals het hechten van verwon-
dingen kunnen patiënten in
veel gevallen gewoon naar de
huisarts in plaats van direct
naar het ziekenhuis. Mensen
die last hebben van hartritme-
stoornissen hoeven voor het
diagnose-onderzoek vaak ook
niet direct naar het ziekenhuis.
Agis stelt huisartsen namelijk in
staat om via een speciale tele-
medicine voorziening de juiste
diagnose te stellen bij de
patiënt. 

Bram Stegeman, huisarts
‘Als huisartsen hebben we een jarenlange relatie met Agis en haar voorgangers. Voor
veel patiënten was Agis immers lange tijd het vertrouwde ziekenfonds.’ Bram
Stegeman, voorzitter van de LHV-huisartsenkring Midden-Nederland, vindt dat de
samenwerking alsmaar beter wordt. ‘Vroeger was het veel wij-zij. Nu gaan we toe
naar een gezamenlijke productontwikkeling, om zo het basisaanbod uit te breiden.’
Samen met Agis hebben de huisartsenkringen Midden-Nederland en Amsterdam
een visiedocument over huisartsenzorg geschreven. De klant staat daarin centraal.
En het stuk gaat uit van een sterke positie van de eerstelijnszorg, vooral die voor
ouderen en chronisch zieken. Stegeman: ‘In de visie is bovendien veel aandacht voor
preventie. Dat was lang een ondergeschoven kindje in ons vak. Het is ontzettend
leuk dat Agis ook geld wil steken in ongevraagd gezondheidsadvies. Want dat is pre-
ventie welbeschouwd.’
Stegeman zoekt een betere samenwerking met de tweedelijn. ‘Voor de patiënt – juist voor ouderen en chronisch
zieken – is het prettig om de zorg dichtbij huis te krijgen. Daarover gaan we met Agis en met de tweedelijnszorg
goede afspraken maken. Zoiets vergt een duurzame samenwerkingsrelatie tussen alle partijen.’
Stegeman vindt de noemer ‘De Zorgverbeteraar’ zeker passend. ‘Hij is reëel: zorg kan altijd beter. En hij is ambi-
tieus: Agis gaat dat realiseren. Zo ken ik deze zorgverzekeraar ook echt.’

Belangrijke data 
zorgverzekering 2007
Vóór 1 december 2006
U ontvangt voor 1 december 2006 een nieuwe
polis van uw zorgverzekeraar.

Vóór 1 januari 2007
Indien u uw huidige polis wilt opzeggen moet
u dit vóór 1 januari schriftelijk doen. Of meldt
u voor 1 januari 2007 bij uw nieuwe zorgverze-
keraar en geef die de opdracht om uw oude
verzekering op te zeggen.

Vóór 1 februari 2007
Meldt u voor 1 februari aan bij de nieuwe ver-
zekeraar.

De Zorgverbeteraar
Samen met zorgverleners, patiëntenverenigingen en verzekerden werkt Agis
al jaren aan het verbeteren van de zorg. Want of het nu gaat om het zieken-
huis, de huisarts, fysiotherapie of kraamzorg: verzekerden hebben recht op de
beste zorg. Ook stimuleert Agis gezond gedrag met bijvoorbeeld allerlei
beweegprogramma’s. Gezond zijn en blijven is immers het beste! Informatie
over de zorgverbeterprojecten: www.agisweb.nl

Esmaa, de oudste van de drie:
‘En toen stelden we ze ook vra-
gen over het nieuwe zorgstel-
sel. Want daar zijn we niet zo
enthousiast over. Vooral voor
ouderen is het allemaal veel te
duur geworden. En zelf je ver-
zekeraar uitkiezen klinkt mooi,
maar lang niet iedereen kan
zomaar shoppen in de zorg.’
Esmaa is al haar hele leven
klant van Agis. ‘Ik ben niet vaak
ziek, maar Agis vergoedt wel

de dingen die ik nodig vind.
Alternatieve geneeswijzen bij-
voorbeeld, en tandartskosten.’
Maar voor Esmaa is dat nog
niet eens het belangrijkste. ‘Ze
doen er veel aan om gezond-
heidsproblemen te voorkomen.
Voor mensen die te zwaar zijn,
organiseren ze bijvoorbeeld
Agis in Beweging. Gewoon bij
de mensen in de buurt.’
Naast tv-ster is Esmaa ook
docente. En doktersassistente:

‘In dat werk kom ik vaak het
Diagis-programma tegen van
Agis. Dat is speciaal voor men-
sen met diabetes. Heel goed
vind ik zoiets!’
Vanwege hun enthousiasme
zijn de zusjes Alariachi
gevraagd ambassadrices voor
Agis te worden. Esmaa ziet dat
wel zitten. ‘Voor mij is Agis
zeker een zorgverbeteraar. Ze
weten dat de bevolking niet
alleen maar bestaat uit oer-
Hollanders. Agis ziet écht dat je
iedereen bij goede zorg moet
betrekken. Ze zijn er voor
ouderen, voor jongeren, voor
mensen met een andere
afkomst. Voor mij is het
gewoon vertrouwd.’

.

Esmaa (27), Jihad (22) en Hajar (20) zijn zusjes. Ze zijn
van Marokkaanse afkomst en wonen in Amsterdam-
West. Ze zijn islamitisch en dragen een hoofddoek. En
ze zijn behoorlijk bijdehand. Als de ‘Meiden van Halal’
zijn ze bekend geworden met een wekelijks tv-pro-
gramma van de NPS. Onlangs legde de zusjes ook de
politici langs hun meetlat. 

Hallo Wereld is een voorlich-
tingsprogramma via e-mail.
Zwangere vrouwen en jonge
ouders die zich aanmelden, ont-
vangen maandelijks een op
naam gestelde gezondheidsquiz
met vragen die zijn afgestemd
op de ontwikkeling van de
zwangerschap of de groei van
het kind. Door de vragen en
informatie die de deelnemers
krijgen, worden zij gestimuleerd
om te letten op zaken als gezon-
de voeding en een gezond leef-
patroon. Het programma loopt
ook na de geboorte van de baby
door zodat ouders ook dan
gesteund worden bij het gezond
opvoeden van hun kind. Uit een

eerste pilot blijkt dat deelnemers
deze digitale ondersteuning en
voorlichting goed waarderen.
Agis steunt Hallo Wereld omdat
preventie belangrijk is. Eerder
ontwikkelde de zorgverzekeraar
samen met de KNOV een twee-
tal CD-ROMS over veilig en
gezond zwanger worden en
zwanger zijn. Verder stimuleert
de verzekeraar het geven van
borstvoeding. In een van haar
aanvullende verzekeringen heeft
Agis daarom een vergoeding
opgenomen voor de borstvoe-
dingsdeskundige. Meer infor-
matie: www.hallowereld.nl

Hallo Wereld is een nieuw digitaal voorlichtingspro-
gramma gericht op zwangere vrouwen en jonge
ouders. Doel is aanstaande ouders stimuleren om een
gezonde voedings- en leefstijl aan te houden. Hallo
Wereld is ontwikkeld in samenwerking met:
Consument en Veiligheid, NIGZ, NISB, KNOV en de
Amsterdamse verloskundigen, STIVORO en het
Voedingscentrum. Agis is als maatschappelijke partner
verbonden aan Hallo Wereld.

‘Hallo Wereld’ 
helpt jonge ouders

De meeste mensen hebben een eigen vaste huisarts. Dat
is wel zo prettig want de eigen huisarts kent immers als
geen ander zijn of haar patiënten en kan daarom goed
helpen bij gezondheidsvragen. De huisarts van tegen-
woordig verleent ook steeds meer zorg zelf en wordt
daarbij vaak ondersteund door bijvoorbeeld een prak-
tijkverpleegkundige. De patiënt kan dus voor heel veel
zorg terecht bij de vertrouwde huisarts.

Huisarts spil
in zorg

Esmaa Alariachi, een van de ‘Meiden van Halal’:

‘Niet iedereen kan zo maar shoppen in de zorg’
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Initiatiefnemer Henk-Jan
Zwolle, voormalig Olympisch
kampioen roeien, is blij met het
succes van Met Agis in
Beweging. “Inmiddels is het
een jaarlijks fenomeen voor ver-
zekerden en niet-verzekerden
dat ook uitgerold wordt in
andere grote steden als
Amersfoort, Utrecht, Almere en
Zeist. 
Zwolle: ‘Het eerste jaar hadden

we alleen een hardlooppro-
gramma. Ik weet nog goed dat
er een meneer kwam opdagen
die door een val van het dak al
zijn botten had gebroken. Hij
was net hersteld. Maar het
hardlopen was te zwaar voor
hem. Een jaar later nam hij deel
aan de wandeltraining, die we
aan het programma hadden
toegevoegd, en hij heeft daarna
nog jarenlang meegedaan.’

Later werden er steeds nieuwe
vormen van bewegen aan toe-
gevoegd. Zo staat er dit najaar
naast hardlopen en wandelen
ook Nordic Walking op het pro-
gramma, momenteel een enor-
me hit. Bovendien is het nu
mogelijk om op een aantal
plaatsen ook op woensdag-
avond te trainen. Inmiddels is
het totaal aantal deelnemers
over de jaren uitgegroeid tot
ruim 15.000 in totaal. Het suc-
ces van het programma is vol-
gens Zwolle deels te danken
aan het sociale aspect. ‘Mensen
vinden het fijn om met elkaar
op te trekken tijdens het spor-
ten, en ze stimuleren elkaar om
ermee door te gaan.’

Wie meer beweegt, gezonder leeft!

Zorgpolis speciaal
voor 50-plussers
Hij ziet er niet uit als 61, maar is het wel. Peter Knoppe
is een actieve man die sinds kort gestopt is met werken.
‘Ik vond het lastig om afscheid van mijn werk te nemen’,
zegt Peter. ‘Ineens word je als echte senior gezien, zo
voel ik me helemaal niet, maar je komt wel in een ande-
re fase van je leven terecht’. 

Gelukkig is Peter nu gewend
aan zijn nieuwe leven en hij
geniet er met volle teugen van.
‘Ik heb nieuwe dingen gevon-
den waardoor ik me waardevol
voel. Zo help ik mijn dochter
met de opvang van haar kinde-
ren. Maar ik ben ook als vrijwil-
liger actief, en ik zwem één keer
per week met gehandicapten.
Dat vind ik leuk om te doen èn
ik blijf er fit bij.’ Ik heb een tijd-
je geleden wat gezondheids-
problemen gehad en toen heb
ik gezien hoe belangrijk goede
zorg is. Ik wil graag snel gehol-
pen worden en weten dat ik,en
mijn vrouw Mieke in goede
handen zijn. Hoe je het ook
wendt of keert: als 50-plusser ga
je daar toch meer over naden-
ken. Daarom verdiep ik me nu
ook in die speciale zorgpolissen
voor 50-plussers. Zoals de Agis

50 + Actief Polis. Deze aanvul-
lende verzekering vergoedt
alleen dingen waar ik behoefte
aan heb. Kraamzorg en anticon-
ceptie wordt bijvoorbeeld niet
vergoed. Maar fysiotherapie
wordt wel weer helemaal ver-
goed. Ook de griepprik en een
bril zitten erin en cursussen
zoals geheugentraining of spor-
tief afvallen. En mocht m’n
vrouw een bovenooglidcorrec-
tie willen, dan wordt dat ook
deels vergoed’, lacht Peter.
‘Daarnaast heb ik ervaren dat
Agis uitblinkt op het gebied van
goede zorg. Ja, en als 50-plusser
wordt dat toch belangrijker, ook
al voel ik me niet oud!’
Informatie over de verzekerin-
gen van Agis: www.agisweb.nl
of op 0900 2021918 (€ 0,05
p/min).

‘De zorg wordt steeds meer
vraaggericht. Het is dus goed
dat een verzekeraar van de klant
feedback vraagt over haar zorg-
inkoop.’ Met de andere cliën-
tenorganisaties in het werkge-
bied van Agis sloot Zorgbelang
Noord-Holland onlangs een
driejarige samenwerkingsover-

eenkomst met de verzekeraar.
Voor Haverkamp het bewijs dat
Agis een duurzame relatie zoekt.
‘Het is voor ons belangrijk dat
we in die relatie onafhankelijk
zijn. Wij nemen de ruimte om
kritisch te zijn, en Agis respecteert
dat.’
Vanuit het belang van patiënt en

consument geeft Zorgbelang
feedback aan Agis. ‘Dat doen
we met de CQ-index. Daarmee
meet je systematisch de klanter-
varing en maak je op professio-
nele wijze ervaringen en wen-
sen van de patiënt inzichtelijk.’
Volgens Haverkamp laat Agis
zien dat ze dergelijke signalen
van patiënten belangrijk vindt
voor haar zorginkoopbeleid.
Haverkamp vindt ‘De Zorg-
verbeteraar’ een goede slogan.
‘Agis wil serieus tot verbetering
komen vanuit het perspectief
van de zorgvrager. Geen woor-
den maar daden.’

Jongeren wel gezond bezig
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn jongeren
over het algemeen wel bewust en verantwoord bezig met hun
gezondheid. Zo vinden ze het belangrijk om gezond te eten
en drinken en om voldoende te bewegen. Verder bespreken
veel jongeren gezondheidsproblemen of klachten met hun
vrienden en spreken ze elkaar aan op onverantwoord gedrag.
Dit blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau
MarketResponse uitvoerde onder jongeren van 18 tot 24 jaar.
Van alle jongeren vindt 91% het belangrijk om gezond te eten
en drinken en bijna de helft (45%) van de jongeren geeft aan
dit doorgaans ook te doen. Daarmee blijven jongeren nog wel
achter bij ouderen, waarvan 59% doorgaans gezond eet en
drinkt. Meer dan de helft van de jongeren zegt voldoende te
bewegen en 85% vindt dit ook belangrijk voor de gezond-
heid. Meer informatie: www.takecarenow.nl

‘We hebben al jaren een stevige positie in de driehoek
klant/zorgaanbieder/verzekeraar.’ Steven Haverkamp,
regiomanager bij Zorgbelang Noord-Holland, vindt dat
zorgverzekeraar Agis patiënten en consumenten serieus
neemt. Zijn organisatie zit in de Raad van Advies van
Agis, en praat elk jaar met verzekeraar en zorgaanbie-
ders mee over het ‘regioprofiel’ voor de Gooi- en
Vechtstreek.

Of je nu jong of oud bent, bewegen doet gezonder
leven. Al in 1998 ging Agis Zorgverzekeringen van start
met een bewegingsprogramma in Amsterdamse stads-
parken. Voor weinig geld kon je terecht om te trainen
onder deskundige begeleiding. De animo was overwel-
digend. En met de jaren is het programma Met Agis in
Beweging steeds populairder geworden. 

Steven Haverkamp, zorgbelang Noord-Holland:

‘Zorg wordt steeds meer vraaggericht’

Initiatiefnemer Henk-Jan Zwolle (links) en de 15.000-ste deelnemer Jan-Willem Schilt (rechts)

Agis ziet de huisarts als belang-
rijke spil in de zorg en heeft
daarom geïnvesteerd in prak-
tijkondersteuning. In maar liefst
75% van de huisartspraktijken
in de Agis-regio is een praktijk-
ondersteuner aanwezig. Dat is
ruim boven het landelijk gemid-
delde.

De praktijkondersteuner organi-
seert de zorg voor chronisch
zieken onder supervisie van 
de huisarts. Hierdoor kan de
huisarts meer aandacht beste-
den aan chronisch zieken.
Huisartsen die deelnemen aan
het diabeteszorgprogramma
Diagis hebben een centrale rol

in de coördinatie van die zorg.
En ook dat is voor patiënten wel
zo prettig en vertrouwd. Ook
voor kleine medische ingrepen
zoals het hechten van verwon-
dingen kunnen patiënten in
veel gevallen gewoon naar de
huisarts in plaats van direct
naar het ziekenhuis. Mensen
die last hebben van hartritme-
stoornissen hoeven voor het
diagnose-onderzoek vaak ook
niet direct naar het ziekenhuis.
Agis stelt huisartsen namelijk in
staat om via een speciale tele-
medicine voorziening de juiste
diagnose te stellen bij de
patiënt. 

Bram Stegeman, huisarts
‘Als huisartsen hebben we een jarenlange relatie met Agis en haar voorgangers. Voor
veel patiënten was Agis immers lange tijd het vertrouwde ziekenfonds.’ Bram
Stegeman, voorzitter van de LHV-huisartsenkring Midden-Nederland, vindt dat de
samenwerking alsmaar beter wordt. ‘Vroeger was het veel wij-zij. Nu gaan we toe
naar een gezamenlijke productontwikkeling, om zo het basisaanbod uit te breiden.’
Samen met Agis hebben de huisartsenkringen Midden-Nederland en Amsterdam
een visiedocument over huisartsenzorg geschreven. De klant staat daarin centraal.
En het stuk gaat uit van een sterke positie van de eerstelijnszorg, vooral die voor
ouderen en chronisch zieken. Stegeman: ‘In de visie is bovendien veel aandacht voor
preventie. Dat was lang een ondergeschoven kindje in ons vak. Het is ontzettend
leuk dat Agis ook geld wil steken in ongevraagd gezondheidsadvies. Want dat is pre-
ventie welbeschouwd.’
Stegeman zoekt een betere samenwerking met de tweedelijn. ‘Voor de patiënt – juist voor ouderen en chronisch
zieken – is het prettig om de zorg dichtbij huis te krijgen. Daarover gaan we met Agis en met de tweedelijnszorg
goede afspraken maken. Zoiets vergt een duurzame samenwerkingsrelatie tussen alle partijen.’
Stegeman vindt de noemer ‘De Zorgverbeteraar’ zeker passend. ‘Hij is reëel: zorg kan altijd beter. En hij is ambi-
tieus: Agis gaat dat realiseren. Zo ken ik deze zorgverzekeraar ook echt.’

Belangrijke data 
zorgverzekering 2007
Vóór 1 december 2006
U ontvangt voor 1 december 2006 een nieuwe
polis van uw zorgverzekeraar.

Vóór 1 januari 2007
Indien u uw huidige polis wilt opzeggen moet
u dit vóór 1 januari schriftelijk doen. Of meldt
u voor 1 januari 2007 bij uw nieuwe zorgverze-
keraar en geef die de opdracht om uw oude
verzekering op te zeggen.

Vóór 1 februari 2007
Meldt u voor 1 februari aan bij de nieuwe ver-
zekeraar.

De Zorgverbeteraar
Samen met zorgverleners, patiëntenverenigingen en verzekerden werkt Agis
al jaren aan het verbeteren van de zorg. Want of het nu gaat om het zieken-
huis, de huisarts, fysiotherapie of kraamzorg: verzekerden hebben recht op de
beste zorg. Ook stimuleert Agis gezond gedrag met bijvoorbeeld allerlei
beweegprogramma’s. Gezond zijn en blijven is immers het beste! Informatie
over de zorgverbeterprojecten: www.agisweb.nl

Esmaa, de oudste van de drie:
‘En toen stelden we ze ook vra-
gen over het nieuwe zorgstel-
sel. Want daar zijn we niet zo
enthousiast over. Vooral voor
ouderen is het allemaal veel te
duur geworden. En zelf je ver-
zekeraar uitkiezen klinkt mooi,
maar lang niet iedereen kan
zomaar shoppen in de zorg.’
Esmaa is al haar hele leven
klant van Agis. ‘Ik ben niet vaak
ziek, maar Agis vergoedt wel

de dingen die ik nodig vind.
Alternatieve geneeswijzen bij-
voorbeeld, en tandartskosten.’
Maar voor Esmaa is dat nog
niet eens het belangrijkste. ‘Ze
doen er veel aan om gezond-
heidsproblemen te voorkomen.
Voor mensen die te zwaar zijn,
organiseren ze bijvoorbeeld
Agis in Beweging. Gewoon bij
de mensen in de buurt.’
Naast tv-ster is Esmaa ook
docente. En doktersassistente:

‘In dat werk kom ik vaak het
Diagis-programma tegen van
Agis. Dat is speciaal voor men-
sen met diabetes. Heel goed
vind ik zoiets!’
Vanwege hun enthousiasme
zijn de zusjes Alariachi
gevraagd ambassadrices voor
Agis te worden. Esmaa ziet dat
wel zitten. ‘Voor mij is Agis
zeker een zorgverbeteraar. Ze
weten dat de bevolking niet
alleen maar bestaat uit oer-
Hollanders. Agis ziet écht dat je
iedereen bij goede zorg moet
betrekken. Ze zijn er voor
ouderen, voor jongeren, voor
mensen met een andere
afkomst. Voor mij is het
gewoon vertrouwd.’

.

Esmaa (27), Jihad (22) en Hajar (20) zijn zusjes. Ze zijn
van Marokkaanse afkomst en wonen in Amsterdam-
West. Ze zijn islamitisch en dragen een hoofddoek. En
ze zijn behoorlijk bijdehand. Als de ‘Meiden van Halal’
zijn ze bekend geworden met een wekelijks tv-pro-
gramma van de NPS. Onlangs legde de zusjes ook de
politici langs hun meetlat. 

Hallo Wereld is een voorlich-
tingsprogramma via e-mail.
Zwangere vrouwen en jonge
ouders die zich aanmelden, ont-
vangen maandelijks een op
naam gestelde gezondheidsquiz
met vragen die zijn afgestemd
op de ontwikkeling van de
zwangerschap of de groei van
het kind. Door de vragen en
informatie die de deelnemers
krijgen, worden zij gestimuleerd
om te letten op zaken als gezon-
de voeding en een gezond leef-
patroon. Het programma loopt
ook na de geboorte van de baby
door zodat ouders ook dan
gesteund worden bij het gezond
opvoeden van hun kind. Uit een

eerste pilot blijkt dat deelnemers
deze digitale ondersteuning en
voorlichting goed waarderen.
Agis steunt Hallo Wereld omdat
preventie belangrijk is. Eerder
ontwikkelde de zorgverzekeraar
samen met de KNOV een twee-
tal CD-ROMS over veilig en
gezond zwanger worden en
zwanger zijn. Verder stimuleert
de verzekeraar het geven van
borstvoeding. In een van haar
aanvullende verzekeringen heeft
Agis daarom een vergoeding
opgenomen voor de borstvoe-
dingsdeskundige. Meer infor-
matie: www.hallowereld.nl

Hallo Wereld is een nieuw digitaal voorlichtingspro-
gramma gericht op zwangere vrouwen en jonge
ouders. Doel is aanstaande ouders stimuleren om een
gezonde voedings- en leefstijl aan te houden. Hallo
Wereld is ontwikkeld in samenwerking met:
Consument en Veiligheid, NIGZ, NISB, KNOV en de
Amsterdamse verloskundigen, STIVORO en het
Voedingscentrum. Agis is als maatschappelijke partner
verbonden aan Hallo Wereld.

‘Hallo Wereld’ 
helpt jonge ouders

De meeste mensen hebben een eigen vaste huisarts. Dat
is wel zo prettig want de eigen huisarts kent immers als
geen ander zijn of haar patiënten en kan daarom goed
helpen bij gezondheidsvragen. De huisarts van tegen-
woordig verleent ook steeds meer zorg zelf en wordt
daarbij vaak ondersteund door bijvoorbeeld een prak-
tijkverpleegkundige. De patiënt kan dus voor heel veel
zorg terecht bij de vertrouwde huisarts.

Huisarts spil
in zorg

Esmaa Alariachi, een van de ‘Meiden van Halal’:

‘Niet iedereen kan zo maar shoppen in de zorg’
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Lage
basispremie 

2 maanden

gratis
aanvullend verzekerd
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AGIS Adv Woudenberger.indd   1 12/4/06   12:58:08 PM

Complete schade afhandeling 
voor alle merken auto’s!
Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen 
(zowel voor personenauto’s als voor bedrijfsauto’s)

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
• plaatwerk
• spuitwerk
• uitdeuken zonder spuiten
• spot repair
• vervangend vervoer
• afhandeling gehele verzekeringstraject

Uw schade onze zorg!

Kamerlingh Onneslaan 30, IJsselstein
Tel.: 030 – 68 77 511
Fax: 030 – 68 77 522
info@gr-autoschade.eu
www.gr-autoschade.eu

Laat de zomer 
u niet verrassen!

Airco Service
(Vacumeren & Afvullen)

Vanaf €125,-
Bel voor een afspraak!

ACDelco Service Center Utrecht
Seinedreef 1, 

3562 KM  Utrecht
Tel. 030-2618785

info@acdelco-utrecht.nl

Kijk voor meer aanbiedingen 
& informatie op 

www.acdelco-utrecht.nl

OPENINGSAKTIE
Kleine beurt

+ APK

vanaf € 99,-

Mississippidreef 10
3565 CG Utrecht
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WETH.SCHOUTENWEG

VANAF
RUIM 3000 M2

€ 139,-

NU € 950,-

2 + 3 ZITS BANK
Schitterend bankstel
leverbaar in 8 schitterende
kleuren stof

T O E T-T O E T  !!!
U KUNT GRATIS, MAAR ZÉKER NIET VOOR NIETS,

NAAR AKTUEEL WONEN
Bij aankoop vanaf € 750,- worden uw reiskosten verrekend!*

van € 1.195,-

NU € 649,-

EETKAMERSET
Prachtige teakhouten tafel
met moderne eetkamer-
stoelen. Leverbaar in meer
dan 10 kleuren stof

EETKAMERSTOEL
Alleen leverbaar in
18 kleuren buffelleer,
1 ste klas leer!

Schitterende meubelenMega keuze uitbankstellen,eetkamerstoelen, tafelsverlichting, klokkenvloerbedekkinglaminaat, enz .enz.Zéér overzichtelijkopgesteld!

RUIM 3000 M2

van € 895,- NU € 179,-
zonder armleuning van € 199,-

NU € 199,-
met armleuning van € 229,-

De reiskostenvergoeding geldt alleen voor bestemmingen binnen Nederland op basis van heen- en terugreis.

U VINDT BIJ ONS OOK EEN GROTE COLLECTIE
CLICK LAMINAAT VAN QUICKSTEP

DAARNAAST ZIJN WIJ OFFICIEEL DEALER VAN
PARADE & BONAPARTE VLOERBEDEKKING & TAPIJTEN
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