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www.rabobankflevoland.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk betalen in Europa.
Dat is het idee.

SEPA: één Europese betaalmarkt
Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt. De nieuwe

betaalmarkt wordt Single Euro Payments Area genoemd, ofwel SEPA. Als ondernemer gaat u dat merken

bij uw dagelijkse betalingen en ontvangsten. Ook als u alleen in eigen land zaken doet. Rabobank

ondersteunt u graag bij een goede voorbereiding op de komst van één Europese betaalmarkt. Wilt u

weten of uw bedrijf er klaar voor is? Download op www.rabobank.nl/sepa de handige checklist

‘Overstappen naar Europees betalingsverkeer’. Of maak een afspraak met een van de adviseurs van

Rabobank Flevoland. Bel (0320) 292 600.
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„ontwiKKelingSKanSen Met PiePScHUiM”

Vanuit Dronten biedt Willem-Jan Noordzij van 

Rescue 3000 wereldwijd een helpende hand. 

Met Dutch Emergency Supplies levert hij een 

mobiele fabriek voor huisjes en gebouwtjes 

van piepschuim. Solide en mooi.

de faVoriete Hobby Van…

Erik Schaap legt in bijzijn van vrouw en/of 
fietsclub jaarlijks maar liefst 7.000 kilometer 
af op moutainbike en racefiets. Mocht 
hij het weekend er niet aan toekomen, 
dan moet Erik maandagavond echt even 
koersen.

HanZeliJn: aftellen iS begonnen

Vanaf zondag 9 december krijgt de 

regio Dronten een nieuw perspectief met de 

spoorverbinding Lelystad-Zwolle. Samen met 

ondernemers, verenigingen, NS en ProRail zet 

de gemeente Dronten een campagne op de 

rails.

 

danSScHool draait oM gaStHeerScHaP 
Volgens eigenaar Michael van der Ploeg is 

het in beweging houden van een dansschool 

vooral een kwestie van goed gastheerschap. 

De dynamische ondernemer als dansleraar en 

entertainer.

Opzegging van lidmaatschap van de OVDD kan 
slechts schriftelijk geschieden tegen het einde 
van een kalenderjaar, met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste 1 maand. 

in deZe UitgaVe
H&w
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Telefoon (0321) 38 23 23 www.onzeaanpak.nl

Klanten
waarderen ons hoog 

op Independer,
wordt u onze 

volgende ambassadeur?

Short Golf Swifterbant (www.shortgolf.nl), Rivierduinweg 9, Swifterbant, Tel.: 0321-324403   

Bedrijvencompetitie
Eén woensdagavond in de maand, 5 keer per jaar. De eerste wedstrijd is woensdag 

9 mei 2012. Een rondje golf met je collega’s tegen andere bedrijven uit de regio. 

Een GVB is niet vereist! Vanaf 17.30 uur inloop, gevolgd door een dinerbuffet en 

aansluitend de wedstrijd. Sportiviteit én ontspanning bij Shortgolf!aansluitend de wedstrijd. Sportiviteit én ontspanning bij Shortgolf!

Sponsor zijn van één van de wedstrijden? 

Vraag naar de mogelijkheden.

SHORT-1003.indd   1 12-09-11   09:52



 

oM te beginnen
 

„Het zijn allemaal krijgertjes”, antwoord ik steevast als iemand naar 

mijn grote voorraad paraplu’s in de kofferbak van de auto wijst. Alles bij 

elkaar zeker een stuk of acht. ’t Is gewoon handig. Ook als je met meer 

mensen in de auto zit en het regent als je uitstapt, kun je iedereen een 

plu aanbieden. Tijdens onze vaarvakantie in het prachtige Friesland, in 

het kwakkelige weekje voordat de zomer doorbrak, heb ik er voor de 

zekerheid maar even vier op de boot gelegd. Eén dag hadden we ze 

echt nodig. 

Winkelen in Lemmer is een aanrader, maar niet als je met harde wind en 

slagregens de afstand van de jachthaven naar het centrum moet overbrug-

gen. Gelukkig hadden we de krijgertjes bij ons. Het eerste stuk van de 

wandeling, langs een bomenrij, ging goed. Plu recht omhoog, niets aan 

de hand. Verderop werd de wind krachtiger en de regen heftiger. Het 

eerste krijgertje, met een logo van een lokaal automatiseringsbedrijf, 

begaf het al snel. Dochter in tranen. „Niet huilen meissie, het ligt niet aan 

jou maar aan de plu”, troostte ik haar. Uit woede gooide ze het krijgertje 

in de sloot. „Dan maar nat regenen.” Mijn troostende inzet werd zwaar 

op de proef gesteld. Nog geen vijf minuten later begaf ons krijgertje van 

Gemeente Dronten het. Moeders boos. „Is dit hun niveau van citymarke-

ting?” Ik gooide het meteen maar over de boeg van begrotingstekorten 

en zo. Schuilend onder de twee grote sterke krijgertjes die we nog 

hadden, liepen we twee aan twee verder. Zoonlief was het volgende 

slachtoffer. Nog voordat we in het centrum waren, gooide hij woest een 

verwaaide en geknakte krijger in een afvalbak. Het logo van een druk-

kerij wapperde over de rand. 

Verwondering overmeestert mij. Waarom houdt mijn sterke krijger het nog 

wel en die anderen niet? Terwijl moeders en kids winkel na winkel afstrui-

nen, zoek ik een sfeervol etablissement voor een culinair vervolg van ons 

bezoek. De natte krijger schud ik droog, draai het om en zie verbaasd 

het logo van dé bank. De beste krijger is van dé bank, in deze tijd? Ik 

kijk nog eens goed. Het antwoord wordt mij spontaan aangereikt, het 

oude logo van dé bank is zichtbaar en roept warme gevoelens. „Tsja…, 

zo’n sterke plu geven ze vandaag de dag niet meer weg hé?” De uitbater 

knipoogt mij toe. Ik knik, bestel een rode wijn en breng in gedachten een 

toast uit op het ondernemerschap. Come on guys! Blijf knokken! 

 

Koos in ’t Hout
Hoofdredacteur en ondernemer

KriJgertJeS 



Kortnieuws

bloeM&tHUiS oPent winKel
Sinds 31 augustus jl. is Swifterbant een bloemenwinkel fleuriger. Desiree Manders heeft met Bloem&Thuis aan de Zuidsingel 44 haar droom 

verwezenlijkt. Naast de opgedane ervaring bij bloemisten in Swifterbant en Harderwijk heeft ze vanuit huis al op kleine schaal vorm gegeven 

aan het ondernemerschap. Met de overname van bloemen/cadeaushop ’t Presentje heeft Manders met 100 m² nu de ruimte: „Ik probeer met 

mijn creativiteit en liefde voor het vak een stuk kwaliteit en originaliteit te bieden aan de klant.” Ze maakt boeketten en speciaal bloemwerk 

zoals bruidswerk en rouwwerk. Daarnaast laat Manders in de winkel zien hoe je met keramiek, glaswerk, bloemen en planten je woning gezel-

lig en stijlvol kunt inrichten.

UnieKe SaMenwerKing
Afgelopen voorjaar hebben Kees van Baal en Henny van Zanten de 

handen ineen geslagen. Daardoor ontstaat een unieke situatie dat 

een accountantskantoor samenwerkt met een administratiekantoor. 

Klanten kunnen terugvallen op alle specialismen die beide ondernemers 

gezamenlijk in huis hebben. Volgens Van Baal en Van Zanten ontstaat 

daardoor een wederzijdse versterking waarvan de klanten maximaal 

kunnen profiteren. Bovendien is gekozen voor een digitale werkwijze. 

Naast kostenbesparing leidt dot ook tot efficiency. De moderne wijze 

van werken wordt aangeduid met de toevoeging 2.0 achter de naam 

van Van Baal. Maar ook Excent werkt door de samenwerking volledig 

op basis van dit principe. 
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Kortnieuws
uit Het geMeenteHUiS

college KieSt Voor StreeKnaaM: 
dronterland 
Het college van Dronten heeft gesproken over de naamgeving 

van de gemeente Dronten. Besloten is dat zowel aan de gemeen-

tenaam als de plaatsnamen in de gemeente niet wordt getornd. 

Eerder dit jaar kwam dit ter sprake, omdat de gemeente- en 

plaatsnaam Dronten nu door elkaar worden gebruikt, en steeds 

uitgelegd moet worden waar het nu over gaat. De oplossing voor 

een aantal communicatieve aspecten wordt gevonden in het invoe-

ren van een streeknaam. Hiervoor wordt de suggestie van Stichting 

Geschiedschrijving Dronten overgenomen, te kiezen voor een 

naam waarbij Dronten als geografische richtingaanwijzer geldt: 

‘Dronterland’. Met het invoeren van ‘Dronterland’ als streeknaam 

wordt het landelijk gebied het verbindende landschap. De streek 

Dronterland omvat het hele gebied dat onder de gemeente Dronten 

valt. Het invoeren van de streeknaam brengt geen directe kosten 

met zich mee. De naam Dronterland is inmiddels door gemeente 

Dronten geregistreerd bij het merkenbureau voor de Benelux. 

Sociaal econoMiScHe agenda

Omdat het wervend presenteren van de gemeente Dronten op de 

gemeentelijke website op gespannen voet staat met het ontsluiten 

van de gemeentelijke dienstverlening, werd in het jaarprogramma 

citymarketing 2012 de realisatie van een marketingwebsite 

voorgesteld. Deze website komt voort uit de behoeften van de 

kerngroepen uit de Sociaal Economische Agenda en de woonmar-

ketingprogramma’s in de gemeente. De merknaam Dronterland is 

hiervoor gereserveerd. De domeinnaam Dronterland.nl is eerder dit 

jaar door de gemeente gereserveerd. De websites Dronten.nl en 

Dronterland.nl worden los van elkaar gehost. De intentie is dat de 

redactie van de marketing website wordt gevoerd in samenwerking 

met partners in de SEA kerngroepen. De website Dronterland.nl 

gaat 1 november live. 

De ideeën om Dronten langs de spoorlijn te presenteren stromen 

binnen. Als het aan Johan Vink van Corp reclame ligt presenteren 

we ons in grote Hollywoodletters aan de spoorlijn.

MaaK werK Van 
tecHnocentrUM fleVoland 
Op VMBO-scholen is sprake van een dalende trend in de keus voor 

techniek. OVDD-lid Technocentrum Flevoland organiseert daarom allerlei 

activiteiten voor het onderwijs om techniek tussen de oren te krijgen. 

Ook roept ze ondernemers in Dronten op hiervan meer gebruik te 

maken. 

Technocentrum Flevoland in Almere slaat al twaalf jaar een brug tussen 

onderwijs, techniek en bedrijven in Flevoland. Uit de Technobarometer, 

een halfjaarlijks terugkerend arbeidsmarktonderzoek, blijkt de noodzaak 

van deze bemiddelende rol volgens Wilbert Roeleveld, directeur van 

Technocentrum Flevoland. „Zelfs nu het economisch gezien minder gaat, 

is er nog vraag naar vooral de beter technisch opgeleiden, zoals all-

round vakmensen en middenkaderpersoneel. Willen we nu en in de toe-

komst kunnen voldoen aan de personeelsvraag, dan zullen meer jonge-

ren voor een technische opleiding moeten kiezen.” Met initiatieven zoals 

de Week van de Techniek, First Lego League, het Bètafestival, Flevoland 

bouw de toekomst, de monteurverkiezing, de RoboDomoDemoDag 

en bedrijfsbezoeken biedt Technocentrum Flevoland veel activiteiten 

voor basisscholen, VMBO en MBO. „Onze handen jeuken om samen 

met scholen en bedrijven aan de slag te gaan, zodat werkgevers in 

gemeente Dronten het personeel krijgen dat nodig is.”

Op www.techloket.nl staan de mogelijkheden die het Technocentrum 

Flevoland biedt.

H&w
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De professionele studio voor:
 
• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl
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De Dommel 56 
T 0321 313 201
DRONTEN

ZOMER- EN WINTERBANDEN • APK • KLEINE EN GROTE BEURTEN

REPARATIES VOOR ALLE AUTOMERKEN 

BANDEN EN ONDERHOUD VOOR ALLE LEASEMAATSCHAPPIJEN

TEVENS VESTIGINGEN IN: ALMERE EMMELOORD LELYSTAD NIJKERK ZEEWOLDE

www.profiletyrecenter.nl

      
       

 DRONTEN 2011

         DRONT EN 2011

ONDERNEMING
VAN HET JAAR

Uw gesprekspartner voor
zakelijke verzekeringen!

Voor úw zekerheid!
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Duit 5
8305 BB  Emmeloord
T: 0527 - 276 180



directeur willem-Jan noordzij van rescue 3000 uit dronten:

„OntwiKKelingsKansen met PiePScHUiMfabrieK”

Onder de naam Dutch Emergency Supplies verlegt 

de Dronter onderneming Rescue 3000 haar grenzen 

met piepschuim huisjes.

In de loods van Rescue 3000 in Dronten-West staat een modelwoning 

van piepschuim. Speciaal gebouwd om ondernemers te overtuigen 

van de mogelijkheden. Een dergelijke woning bestaat al jaren, maar 

eigenaar Willem-Jan Noordzij dacht verder. „Wij hebben een mobiele 

fabriek ontwikkeld die we overal naar toe kunnen verschepen. Ook laten 

we de goed verkrijgbare grondstof polystyreen daar leveren, zodat we 

snel van piepschuim kant-en-klare huisjes van gemiddeld vier bij vier meter 

kunnen maken. Met een cementcoating met een kunststof bewapening 

zijn ze ontzettend sterk.”

Zeven zeecontainers
Het idee ontstond toen Rescue 3000 haar gangbare hulpverleningsarti-

kelen, zoals brancards, beschermingskledij en medisch gerei vanuit een 

project rondom rampenbestrijding leverde in Sri Lanka. Ontheemden be-

landen vaak in tenten met slechte hygiëne en weinig comfort. Piepschuim 

huizen gaan zo’n vijftien jaar mee en zijn qua isolatie en stevigheid 

ideaal als tijdelijke overbrugging naar wederopbouw. Het transport is 

een beperking vanwege het enorme volume. Het mobiele fabriekidee 

van Noordzij behelst zeven zeecontainers die een hele overdekte produc-

tiestraat omvatten. Vanuit een Nederlandse haven wil hij een schip laten 

uitvaren naar de bewuste bouwlocatie.

Aan geld geen gebrek
Noordzij ziet vooral kansen in noodgebieden. Met verschillende hulp-

organisaties en met ondersteuning van de Nederlandse ambassade is 

hij in overleg om het getroffen aardbevinggebied in Haïti te helpen. Na 

de beving in 2010 is er nog steeds weinig wederopbouw, hoewel geld 

wel aanwezig is bij de hulporganisaties. Het ontbreekt echter aan ken-

nis, slagvaardigheid en coördinatie. Een eerste aanzet wordt binnenkort 

gemaakt met een piepschuim community met diverse voorzieningen. 

Noordzij kan zich voorstellen dat Dutch Emergency Supplies daar een 

paar duizend huisjes bouwt. Of je geld mag verdienen aan de nood 

van een ander, kan Noordzij weerleggen: „Het geld is bij de fondsen 

aanwezig en wij kunnen dat doelmatig besteden. Voor zo’n tweeduizend 

euro staat daar binnen twee dagen een huisje. Als je zoveel mogelijk 

lokale inwoners betrekt, zorg je ook voor een stukje duurzaamheid en 

werkgelegenheid, zaken die de Verenigde Naties als millenniumdoelen 

hoog op de agenda heeft staan”, motiveert hij zijn maatschappelijke 

ontwikkelingsrol.

Kennis en coördinatie
Rescue 3000 - met twee medewerkers - produceert zelf niets. Maar 

met zijn HTS-opleiding, Marineachtergrond en internationale ervaring 

beschikt Noordzij over kennis en wereldwijde contacten. „Zo is de 

Dronter aannemer Amstel Delta betrokken bij de ontwikkeling van de 

piepschuim huizen. Onze rol is de coördinatie.” Dichter bij huis is het 

bedrijf ook actief. Zo heeft Noordzij eind september voor Open Lab 

Ebbinge in Groningen een piepschuim werkruimte laten bouwen. „Het is 

een showcase; hopelijk zien veel mensen nu dat je van dit materiaal echt 

een constructie neer kunt zetten.”

H&w
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oVddnieuws
daarOVer praten Zij

Het bestuur van de OVDD vergadert ie-

dere eerste donderdag van de maand. In 

‘Handel & Wandel’ informeert het bestuur 

de leden over de zaken die  

besproken zijn of aan de orde komen. 

Hebt u suggesties of onderwerpen die 

u bij het bestuur onder de aandacht wilt 

brengen? Neem dan even contact op met 

Trudy Stoker van het bestuurssecreta-riaat 

(0321 - 33 55 95).

d e  D r i e h o e k
o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g

Van baal 2.0 accoUntantS & adViSeUrS

de heer C.f.a. van baal

fleVoMeer bibliotHeeK

mevrouw p.d.m. botman

trUSt4yoU

mevrouw e.C. geerdink

gb ParKet & tiMMerwerKen

de heer g. brink

denniS goeMan MetSelwerKen

de heer d. goeman

ciJferMeeSter w. VoortMan

de heer w.H. Voortman

SignaalPoSt

de heer j. mijnheer

Sercon foodtec b.V.

de heer H. Kieft

niag

de heer a.j. van wijk

grand cafe de Vier SeiZoenen/taPaS to go

de heer a.r. van dijk reus

nieuwe leden OVdd

Dat OVDD actief is blijkt uit de afgelopen 

periode. Vrijdag 29 juni werd er fel gestreden 

tijdens het Tennistoernooi bij Flevoparq (onder). 

Op 28 juni was een interessant bedrijfsbezoek 

bij Van Werven in Biddinghuizen (foto links 

onder). VNK ontving haar buurtondernemers 

in Biddinghuizen in het kader van Buren 

ontmoeten Buren op maandag 25 juni (foto 

rechts onder). 

bedrijfsbeZOeK / exCursie
Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 januari is besloten om leden, welke niet 

gevestigd zijn in de gemeente Dronten, geen mogelijkheid meer te bieden om lid van de 

OVDD te worden. Zij kunnen wel, tegen een ander tarief, donateur worden van onze ver-

eniging. Donateurs ontvangen dezelfde informatie als leden, maar hebben geen stemrecht. 

Een donateur zal zich wel mogen presenteren tijdens een reguliere bijeenkomst, maar er 

zal geen bedrijfsbezoek georganiseerd worden bij deze ondernemer. Leden van buiten de 

gemeente Dronten, die voor januari 2012 al lid waren, vallen vanzelfsprekend niet onder 

deze regeling. 

Kort en bondig; een bedrijfsbezoek zal dus altijd binnen de gemeentegrenzen zijn. Gaan 

we buiten de gemeentegrenzen dan spreken we over een excursie. Denk hierbij bijvoor-

beeld aan een bezoek aan de Tweede Kamer. Dit bezoek staat al een tijdje bij ons op de 

agenda, echter door het vallen van het kabinet zijn er nu nog geen concrete afspraken te 

maken. Wij hopen na de formatie van het nieuwe kabinet u snel te kunnen uitnodigen voor 

deze excursie naar Den Haag.
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Sinds mei 2012 is Anno Kuindersma nieuw als bestuurslid binnen 

de OVDD. Zijn portefeuille bestrijkt vooralsnog de aandacht voor 

de structuurvisie van de Gemeente Dronten. Ruimtelijke ordening 

ligt de ondernemer wel. „Vroeger heb ik dit gestudeerd en er in 

geadviseerd. In mijn werk kwam ik erachter dat ik graag buiten ben, 

met mijn handen werk en snel resultaat wil zien. Met mijn hoveniers-

bedrijf ANNO2000-TUINEN ben ik in een kleinschalige opzet van 

ruimtelijke ordening geslaagd. Maar ik blijf wel betrokken en wil 

mijn omgeving graag een stukje mooier maken. En dat geldt ook 

voor de situering en inrichting van onze lokale bedrijventerreinen.”

Vanuit zijn rol in het bestuur pakt Kuindersma graag de handschoen 

op om mee te denken over de structuurvisie. Bekende voorbeelden 

zijn de te revitaliseren bedrijventerreinen als Staalwijk en De 

Noord. Ik ben dit voorjaar bij de gemeentelijke presentatie van de 

structuurvisie geweest. Het viel me op dat het niet echt leeft. Terwijl 

de waarde groot is. Het heeft alles te maken met leefbaarheid.” 

Tegelijk benoemt Kuindersma de inhoudelijke tekortkoming in de 

structuurvisie: „Het is nog te vrijblijvend. En dat zie ik terug in de 

gemeente Dronten; de bedrijventerreinen zijn enigszins rommelig 

opgezet. Dat kan veel beter. Bijvoorbeeld door meer vanuit thema’s 

te denken. Zorg dat gelijksoortige bedrijven geclusterd worden. 

Dan krijg je verbinding en klandizie.” Hij verwijst naar Palazzo 

in Lelystad, waar bouwmarkten, tuincentra en meubelmarkten bij 

elkaar zitten. „In Dronten zie je dat terug komen in de bedrijven- en 

onderwijsruimte rond de HAS. En in de Business Zone Delta sluiten 

de perifere detailhandelbedrijven als Welkoop, Gamma en Garden 

Gallery op elkaar aan.”

Juist de OVDD heeft volgens Kuindersma een belangrijke stem 

richting politiek: „Wij kijken naar continuïteit van onze onderneming, 

terwijl politiek vaak de korte termijn voor ogen houdt. Je moet samen 

een koers durven neer te zetten. Samen kijken waar de kansen 

qua ligging en het karakter van de verschillende bedrijventerreinen. 

Daar kun je dan ook concreet de boer mee op. Duurzaamheid is nu 

bijvoorbeeld een belangrijk thema. De Poort zou duurzaam moeten 

zijn, maar ik heb nog niet gelezen waaruit dat blijkt. Dat soort zaken 

kan duidelijker. Aan ons die taak.”

be
st

uu
rd
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„Haal meer uit struCtuurVisie”

ta
Ke

n

Bij het wijzigen van de statuten werd ook duidelijk dat het huishou-

delijk reglement dringend aan een update toe was. Peter Dekker, 

Jan Willem Peters, Arjen de Ruyter en Koos in ’t Hout hebben het 

Huishoudelijk Reglement dermate aangepast, dat het weer geheel 

actueel is. Dit reglement kunt u lezen op het besloten gedeelte van 

de website.

Er wordt al heel lang gesproken over het werken met commissies. 

Inmiddels heeft het bestuur een globale opzet gemaakt voor deze com-

missiestructuur. Er zal gewerkt gaan worden met 5 hoofdcommissies, te 

weten:

- Verenigingszaken

- Bedrijven en omgeving

- Toerisme en Vrijetijdsbesteding

- Kennis en innovatie

- Economie en infra

Onder deze commissies zullen ook enkele projectgroepen gevormd 

worden. Het totale plan, inclusief doelstelling en opdracht, zal gepre-

senteerd worden tijdens de najaarsvergadering welke in november 

georganiseerd gaat worden.

Leden van de OVDD zijn welkom om in de commissies en project-

groepen te participeren. Mocht u op basis van uw kennis, expertise 

en ervaring van mening zijn dat u toegevoegde waarde kunt bieden, 

dan vernemen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met het 

secretariaat. 

HuisHOudelijK reglement

de Vijf COmmissies

Op 30 maart hebben voorzitter Herman Vermeer en secretaris Paul 

Hetsen de statutenwijziging ondertekend. Onder het toeziend oog van 

notaris Marja de Wilde de Ligny zijn nu eindelijk de nieuwe statuten 

van kracht. Het bestuur is oprecht blij met de betrokkenheid van een 

aantal leden. Op het besloten gedeelte van de website kunt u de 

statuten lezen.

nieuwe statuten
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Met welk perspectief we als ondernemers na 12 september verder 

kunnen? Sinds het Kunduz-akkoord en de val van het kabinet bleef het 

inhoudelijk stil in Den Haag. Gelukkig viel die periode samen met het 

zomerreces waarin de overheid toch al nauwelijks bereikbaar voor 

ons is. Mijn grootste zorg voor de komende periode is dat belasting-

verzwarende maatregelen het qua aandacht gaan winnen van de 

beperking van bureaucratische processen. Op gemeentelijk niveau zie 

ik gelukkig wél aanknopingspunten. Het gemeentebestuur oogt stabiel 

en streeft naar een MKB vriendelijk profiel. Althans, dat lees ik in allerlei 

documenten. Maar ik merk het ook als ik zie dat er op een paar thema’s 

samengewerkt wordt met de OVDD. Bestaande industrieterreinen, 

onderwijs en parkmanagement in de Poort van Dronten staan goed 

geagendeerd.

Op provinciaal niveau is het minder duidelijk. De inspanning om de 

knelpunten in bereikbaarheid in onze werkomgeving op te lossen is er 

wel, maar daar mogen wel een paar scheppen bovenop. Met name 

de wegverbinding naar het oosten laat te wensen over. Roggebotsluis 

moet nu écht met stip op 1! Daarnaast ben ik benieuwd naar de 

mogelijkheden en beschikbaarheid van het regionale financiering- en 

ontwikkelingsfonds DEon. Provincie, gemeenten en waterschap hebben 

met een paar partners een fonds op stapel staan, die investeringen in 

Duurzame projecten gaat ondersteunen. Het is prachtig als je hierdoor 

toch je financiering rond kunt krijgen. Dit instrument moet de provincie 

helpen om in 2020 energieneutraal te zijn. De mogelijkheden richten 

zich vooral op reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en 

hergebruik reststromen. 

Wat mij betreft komen de accenten van de gezamenlijke overheden 

sterker te liggen op mogelijkheden in plaats van beperkingen. Creatieve 

oplossingen om toch een nieuw elan te krijgen. Nee, ik doel niet op 

een campagne voor een andere naam met mooie beloftes en zo. Ik 

bedoel wel doorlooptijden bij vergunningsaanvragen, bij gezamenlijke 

inspanningen van bedrijfsleven en overheid om daadwerkelijk de harde 

economie weer op gang te krijgen en vooral te houden. En ik bedoel 

ook een Tour over de bedrijventerreinen bij de opening van ons station 

aan de Hanzelijn. En een open dag van onze bedrijven, waar onder-

nemers van buiten Dronten kunnen kijken, praten en ervaren waarom het 

goed is om hier te ondernemen. Dus samen creatief zijn en de handen 

uit de mouwen. Daar wil OVDD voor gaan. 

 

Herman Vermeer
(voorzitter OVDD)

 

 

He
rM

an
VerKieZingen
Zijn VOOrbij 
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Een unique selling point kun je de factor wind bij Shortgolf te Swifterbant wel noemen, vindt eigenaar 

Hans Douma. Met zijn onderneming heeft hij na vijf jaar de ideale lijn wel aardig te pakken. Over af-

slaan, horeca, sfeer en doelgroepen.

Vanuit het ruime en sfeervolle grand café van Shortgolf kijken we uit 

over het tien hectare grote terrein. Her en der lopen duo’s met een tas 

golfclubs van baan naar baan. Naast de achttien holes (par 3) ligt 

nog een strook van drie hectare lang, waar de liefhebbers hun afslag 

kunnen verbeteren. „Ik kom tot zo’n tweehonderd meter”, erkent Hans 

Douma z’n bovengrens. „Ik moet het vooral van hard werken hebben, 

terwijl een echte golfer het op basis van techniek doet.”

Bijzondere move
 Zes jaar bestaat Shortgolf nu. Een bijzondere move maakte Douma 

destijds. In schaalvergroting van zijn akkerbouwbedrijf zag hij geen 

uitdaging. Een alternatief vond hij, gestimuleerd door golfkenners, in 

een eigen golfbaan, met behoud van zijn gewenste zelfstandigheid. 

Een deel van zijn land toverde hij om tot een golf course. Douma wilde 

een volwaardige golfbaan, maar zocht naar een gat in de markt. „Je 

hebt in de regio best veel concurrentie. Maar golfers vinden het leuk om 

op andere banen te spelen, dus ik zag wel kansen.” Uiteindelijk koos 

de Swifterbanter voor kortere banen, variërend van 45 tot 110 meter 

met 27 aparte afslagplaatsen naast het terrein. „Want golfen leer je pas 

goed op het laatste stuk, de green. Daar komt het aan op de finesses. 

En het scheelt lopen.”

Niet fysiek, wel sociaal
‘Shortgolf… voor iedereen’, werd de slogan. „Jong en oud is welkom, 

en je hebt geen golfvaardigheidsbewijs nodig. Ik merk vooral dat je 

voor veel mensen een drempel weghaalt, omdat je hier clubs en ballen 

kunt huren en vanaf negen euro al de baan op kunt.” Met clinics en de 

mogelijkheid van een lidmaatschap met groepslessen, individuele trai-

ningen en competities weet Douma divers publiek te binden. Inmiddels 

kent de bij de Nederlandse Golffederatie aangesloten vereniging 120 

leden. Voor 390 euro per jaar lopen zij een paar keer per week een 

ronde van twee uur over het anderhalve kilometer lange parcours. 

„Mensen houden van het competitieve element.” Een elitair imago is er 

nog steeds, merkt Douma. „Maar dat kalft af. Golf is niet fysiek, maar 

wel heel sociaal en sportief. Het gaat er vooral om dat je hier een paar 

uur plezier hebt.”

Horeca en golf in balans
Sfeer is daarbij een belangrijk aspect. En dat biedt Shortgolf met haar 

vier full time medewerkers volgens de ondernemer. „Ons park staat 

bekend vanwege het goed verzorgde terrein. En we hebben een prima 

grand café, waar je in een prettige ambiance wat kunt drinken en 

eten.” Douma vindt dat hij de kracht van de horeca onderschat heeft. 

„In tegenstelling tot golf heeft echt iedereen er wel iets mee te maken, 

of het nu een feestje, vergadering of bijeenkomst is.” Die ruimte en 

faciliteiten biedt het bedrijf met drie vergaderzalen voor in totaal 130 

personen; de caféruimte kan ook nog eens 130 mensen herbergen. Het 

hele jaar, behalve met Kerst, is ze geopend. Inmiddels is de verhouding 

tussen golf- en horeca-inkomsten in balans, maar de combinatie werkt 

versterkend, ondervindt Douma. „Mensen komen bewust naar ons toe. 

En qua bereikbaarheid zitten we hier vrij centraal.”

Jong geleerd, oud gedaan
Naast het winderige parcours staat Shortgolf bekend vanwege de 

parkeerruimte, faciliteiten, service en persoonlijk contact. „Ik vraag 

meestal wel even hoe het ging; als speler wil je toch even over je 

prestatie praten.” Adverteren gebeurt, maar het beste rendement haalt 

Douma met mond-tot-mond reclame. Zo is bijvoorbeeld de aanloop 

van senioren tijdens de wekelijkse donderdagochtendronde in een 

paar jaar gegroeid van twee naar dertig personen. Maar ook andere 

leeftijdsgroepen ontdekken de sport. „Ik zie regelmatig opa’s met hun 

kleinkind langskomen. Enkele basisscholen uit de omgeving heb ik al 

eens uitgenodigd. En mochten ze het leuk vinden, dan kunnen ze hier 

trainingen volgen. Ik weet uit ervaring dat je het beter goed aan kunt 

leren om later meer profijt te hebben.”

Hans douma van Shortgolf Swifterbant:

HOreCa als negentiende Hole
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bedrijVenCOmpetitie 
slaat aan
Sinds mei jl. is Shortgolf met een 

Bedrijvencompetitie actief. Zo’n 25 

bedrijven uit de regio hebben zich aan-

gemeld om in totaal vijf keer gedurende 

de zomermaanden in gemengde teams 

met elkaar een balletje te slaan. Een 

geslaagd initiatief volgens Hans Douma 

waarbij deelnemers voor 242 euro per 

persoon vijf leuke middagen hebben. 

„Natuurlijk zit er een buffet en drankje bij 

en kun je het zien als netwerkbijeenkomst. 

Maar ik merk dat veel deelnemers ook blij 

zijn dat ze zo tijd kunnen vinden om weer 

eens achttien holes te lopen.”

HOreCa als negentiende Hole
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de faVoriete Hobby Van

„Jaarlijks fiets ik zo’n 7.000 kilometer op mijn mountainbike en racefiets. 

Gemiddeld dus 150 per week. Maar mijn vrouw Siegrid is minstens zo 

fanatiek, dus als de één voorstelt een rondje te doen, gaat de ander 

meestal wel mee. En veel fietsuren maken we samen met de Biddinghuizer 

fietsclub De Kleidouwers. De twintig leden rijden in door Schaap Holland 

gesponsorde blauw-gele ‘Poldergoud’ fietskleding.” 

„Ruim tien jaar geleden mocht ik vanwege gescheurde kruisbanden niet 

meer voetballen. Fietsen mocht nog wel, dus kocht ik een ATB. En als 

je het leuk vindt, ga je steeds meer fietsen. Met de club rijden we elke 

zondagochtend en als het kan, doen we ook op zaterdag en een door-

deweekse avond een rondje. Het is enigszins verslavend: als ik zondag 

niet gereden heb, moet ik maandagavond echt even op de fiets.” 

„Mountainbiken in de polder is natuurlijk niet het echte mountainbiken, 

dus gaan we er – met of zonder club – een paar keer per jaar een paar 

dagen op uit richting Frankrijk, Oostenrijk of Italië. Soms hebben we zelfs 

alle vier de fietsen achter in de auto liggen. Lekker de Dolomieten of 

Alpen in tot hoogtes van meer dan 2.500 meter. Op de racefiets zijn de 

Stelvio en Mont Ventoux toppers. Het verbaast me altijd dat er in sommige 

berggebieden niet meer mensen rondrijden. Want hoe lastig een klim ook 

is, het is altijd genieten. Het gaat me dan ook niet zo zeer om de afstand, 

maar meer om de natuur en beleving.”

„Onze tochten leggen we vaak in beeld vast met camera’s op de fiets; 

om terug te kijken en nog eens te herbeleven. Een echte klimmer ben ik 

niet en afstanden boven de 150 kilometer hoeven ook niet. De fysieke 

inspanning is wel prettig, want overdag zit je vaak achter een bureau. 

Je kunt lekker je kop leegrijden. Hoewel het een sociale en gezellige 

bezigheid is, ga ik wel graag tot het uiterste. Als we met de club een 

rondje Elburg-Vierhouten-Harderwijk doen, moet je echt doortrappen met 

gemiddeld 34 per uur. Het is altijd prachtig om als eerste na een sprintje 

aan te komen. Ik laat me er niet afwaaien.”

erik Schaap van Schaap Holland:

StoeMPen en SPrinten Op pOldergOud
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De komst van de Hanzelijn was al voorzien in 1962. Alle inwoners van 

Dronten weten, al zolang zij in Dronten wonen, dat de trein er komt. Er 

is voor hen die het nu mogen meemaken een historisch moment aange-

broken. Voor de pioniers betekent dit opnieuw een stuk vervolmaking 

van Dronten. Voor jongeren betekent dit dat zij ook een deel van de 

inrichting van de nieuwe gemeente meemaken. Dronten kende, tot nog 

toe vooral passanten over het water (Veluwerandmeren). Nu de infra-

struictuur zo is uitgebreid dat oost- en west Nederland juist in Dronten 

met elkaar wordt verbonden, betekent de komst van de Hanzelijn een 

enorme boost voor de wervingskracht van Dronten 

Winkeliersvereniging Suydersee, OVDD, verscheidene culturele orga-

nisaties en sportverenigingen hebben al belangstelling getoond graag 

‘iets’ te willen doen om actief bij te dragen aan de openingsfestiviteiten. 

Het college heeft daarom StaDronten uitgenodigd de ideeën nader 

uit te werken en vorm te geven. Vanuit het gemeentehuis wordt de 

organisatie vooral secretarieel ondersteund. Vanuit NS en ProRail com-

municatief. Want NS vraagt landelijk aandacht voor het evenement. De 

Hanzelijn is immers één van de laatste tracé’s, dat aan het spoornetwerk 

in Nederland wordt toegevoegd. Op 6 december draagt ProRail het 

spoor over aan de Nederlandse Spoorwegen, en ook dat moment 

zal worden gemarkeerd. NS en ProRail zijn in overleg met de vijf 

Hanzelijngemeenten (inclusief Hattem) om zaterdag 8 december een 

stevig programma te kunnen bieden. 

Het eerste treinkaartje
Het aftellen tot de aankomst van de trein is begonnen. Wethouder 

Engelvaart plaatste trots het aftelscherm op het stationsplein, dat volop in 

ontwikkeling is. Scholieren van de Hanzelijngemeenten worden betrok-

Op 9 december 2012 gaat de dienstrege ling van 

De Hanzelijn in. Voor Dronten betekent dit dat er 

na vijftig jaar, een kroon wordt gezet op de ontwik-

keling van onze infrastructuur. Deze mijlpaal gaat 

niet onopgemerkt voorbij: zaterdag 8 december is 

er daarom een groot feest op het kersverse stations-

plein aan De Noord.

ken bij de aanloop naar de opening. De NS zet tijdens de openingfes-

tiviteiten de hele dag treinen in tussen Lelystad en Zwolle, om inwoners 

aan de Hanzelijn bij elkaar te kunnen laten buurten met de trein. De 

gemeente Dronten wil dit nog iets specialer maken en nodigt bovendien 

de eerste bewoners, uit de periode 1960 en 1962, uit om die dag met 

een speciale ticket een rit op die allereerste trein te kunnen maken. Het 

idee is dat de karakters van Walibi Holland op de perrons de reizigers 

welkom wuiven. De Model Spoor Vrienden Dronten presenteren zich in 

een speciale ruimte die op het stationsplein wordt ingericht. En er is de 

hele dag ruimte voor optredens. Dronten kan zich er in een feestelijke 

sfeer met sportieve en culturele activiteiten presenteren. Maar zeker ook 

economisch kan Dronten zich bij de opening van de Hanzelijn goed 

manifesteren. Om de verbinding met het centrum te benadrukken is er 

1)  Onder ruime belangstelling heeft wethouder Engelvaart donderdag 

15 maart de aftelklok gestart, waarmee wordt uitgekeken naar de 

aankomst van de eerste trein op station Dronten. (Studio Kastermans)

2)  Er wordt volop nagedacht over de feestelijkheden op het stationsplein. 

Eén van de ideeën is om de Walibi karakters op het perron de reizigers 

welkom te laten wuiven.

de HanZeliJn: Het aftellen is begOnnen
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geopperd om tussen het Stationsplein en Het Ruim een Ligfietsenrace te 

houden. Dat laatste kan een hilarisch beeld opleveren. Het piratenkoor 

wil op de trein stappen en het Hanzelijnlied ten gehoren brengen, het is 

allemaal mogelijk. 

Dronten vanuit nieuw perspectief 
’Het uitzicht op Dronten vanuit de trein’ is een zeer goede reclame voor 

de gemeente, stelt wethouder Paul Gach, die aanwezig was bij één 

van de testritten op de Hanzelijn. Op Youtube zijn er al verschillende 

filmpjes van geplaatst. Vanaf de spoordijk maken onze woonwijken wer-

kelijk hun eigen reclame. De ideeën om ons aan de spoorlijn te presen-

teren stromen inmiddels ook binnen. Als het aan OVDD lid Johan Vink 

van Corp reclame ligt komen er grote Hollywood letters langs het spoor 

om Dronten aan de reizigers voor te stellen. ‘En als dit -Dronterland- 

moet worden, we hebben er ook de ruimte voor’ lacht Vink. 

De vier gemeenten aan de Hanzelijn realiseerden zich al eerder dat de 

Hanzelijn kansen biedt voor het hele gebied. Zowel waar om wonen 

gaat, werken, studeren en ontspannen. Het gezamenlijke corporate 

verhaal van de Hanzelijngemeenten is te vinden op

www.hanzelijnverbindt.nl. De gemeenten hebben de website beschik-

baar gesteld aan NS en ProRail om het feestprogramma te publiceren.

NS en ProRail willen in december graag een regionaal Hanzelijn bon-

nenboekje uitbrengen. Wanneer er bedrijven zijn die daarin een mooie 

aanbieding willen plaatsen, zijn zij daartoe van harte uitgenodigd. 

Suggesties kunnen gestuurd worden aan communicatie@dronten.nl. 

1)  

de HanZeliJn: Het aftellen is begOnnen

H&w
  21  

2)  



Makelaars
Uw bedrijfspand

verkopen of verhuren?

Het is bij ons
in goede handen

Complexe onroerend
goed vraagstukken en
taxaties zijn zaken waar
VSO makelaars &
taxateurs al ruim 20 jaar
vertrouwd mee is.
VSO is ISO gecertificeerd
zodat u gewaarborgd
bent van een goede
dienstverlening.

De Bolder 2
8251 KC Dronten
T 0321 318 318

Baarloseweg 6-I
8316 SE Marknesse
T 0527 20 33 55

www.vsomakelaars.nl

biddinghuizen
tel. 0321 - 33 16 49
www.hedibouw.nl

contact@heeren17dronten.nl  www.heeren17dronten.nl
Fazantendreef 17-19 | NL 8251 JR Dronten | +31 (0)321 842051



 

 

JaaP
Dronten bestaat vijftig jaar! Dat is toch zo? Of zijn we het al weer verge-

ten? Toegegeven, we hebben nog weinig spektakel gezien. Of wachten 

we met z’n allen tot die belangrijke dag in december? Voor mij was de 

verhuizing vanuit Puttershoek in de Hoekse Waard naar de Oudebosweg 

in Dronten, nu achtenveertig jaar geleden, hét moment om nooit te ver-

geten. We bivakkeerden aanvankelijk in een bouwkeet, zonder stroom, 

water en telefoon. Echt pionieren dus. De pioniers van weleer zijn dit 

jaar benoemd in de regionale kranten en de pioniersbarakken halen nog 

steeds de voorpagina. Jammer dat de discussie over de instandhouding 

van een barak pas op gang kwam toen de laatste bijna gesloopt was. 

Door de rood-gele draad van een energieke 50-jarige Drontense 

onderneming die dit jaar door de Meerpaaldagen liep, kwam het jubile-

umjaar enkele dagen in de schijnwerpers. En ook het jubileum van onze 

grootste sportvereniging asvDronten sprak mij aan. De onderscheiding 

voor pionier Piet Zwijnenburg was ontroerend. ’OPA- Piet’ van de ‘Oud 

Papier Actie’ heeft veel voor Dronten gedaan. Letterlijk en figuurlijk heeft 

‘betonboer’ Piet vele fundamenten gelegd. Dronten viert feest en komend 

jaar zijn Biddinghuizen en Swifterbant aan de beurt. Beide dorpskernen 

zijn heel druk met de voorbereidingen. Het moet een groots feestjaar in 

deze beide kernen is mij verteld . 

Een mooi cadeau in dit feestjaar is het nieuwe recreatieve fietspad van 

de kern Dronten naar het Drontermeer. Vele ommetjes zijn nu mogelijk 

door het landelijke gebied. Ik hoop wel dat we het open karakter van ons 

buitengebied goed kunnen beleven en niet door een oerwoud van distels 

blijven fietsen. Dit ‘Drontermeerpad’ zoals ik het maar noem, moet laten 

zien dat onze gemeente in combinatie met andere betrokken overheidsin-

stanties uitnodigend is voor recreanten, zowel uit Dronten en hopelijk ver 

daarbuiten.

Trots ben ik als Drontenaar dat ik tijdens mijn reis deze zomer naar China 

werd geconfronteerd met ‘mijn Dronten’ tijdens een bezoek aan een land-

bouwuniversiteit in dit immens grote land. Mijn Chinese gastheer wist, 

dankzij zijn contacten met onze Hogere Landbouw School, te vertellen 

dat Dronten ook in het Verre Oosten op de kaart staat. Ook iets dat we in 

die vijftig jaar verwezenlijkt hebben.

 

Ja mensen…, ik ben na 50 jaar nog steeds hartstikke trots op Dronten. 

 

Jaap Kodde

ViJftig Jaar
drOnten?! 
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Michael van der Ploeg over zijn dansschool:

„Het draait Om gOed gaStHeerScHaP”
Sinds 2009 runt Drontenaar Michael van der Ploeg een dansschool 

voor jong en oud, man en vrouw - „van acht tot tachtig”. Destijds voor 

anderhalve dag per week in de kantine van camping ’t Wisentbos, nu 

alweer een jaar in zijn eigen pand aan het Zwarte Water 10a, naast 

het ijsbaancomplex in Dronten-West. „Een prachtige ruimte die ik samen 

met vrienden en familie helemaal naar eigen smaak heb ingericht. Alles 

op maat, inclusief de onmisbare houten parketvloer. Vooral trots ben ik 

op de geluids- en lichtinstallatie.”

Voordeel van eigen ruimte
Het zat er al jong in bij Van der Ploeg, afkomstig uit een echte 

dansfamilie. Hij werd Nederlands kampioen 10-dans en derde tijdens 

de Nederlandse Kampioenschappen Latin American. In het lesgeven 

aan kinderen en later volwassenen ontstond een nieuwe uitdaging, 

waarop hij in Dronten lesruimte huurde. „Een droom die werkelijkheid 

werd, maar de horeca-inkomsten gingen naar de uitbater.” Dus koos de 

ondernemer voor een eigen pand met alle tijd, ruimte en faciliteiten.” 

Want ik vind dat een avondje dansen voor volwassenen meer is dan 

alleen beweging. Het is een avondje uit voor zowel mannen als vrou-

wen. Daarom is sfeer zo belangrijk, met gezellige zitjes en gevulde bar. 

Sommigen komen amper aan dansen toe.”

Lesgeven en entertainen
Van der Ploeg ziet zich als ondernemer met een persoonlijke touch. 

„Gelukkig heb ik hulp van instructeurs en vrijwilligers, maar ik ben het 

gezicht van de dansschool. Ik wil een gastheer zijn die het mensen naar 

de zin maakt.” De rol ligt de Drontenaar: mensen op hun gemak stellen, 

ze les en zelfvertrouwen geven, maar ook ’s avonds laat als entertainer 

fungeren. „Een danser maakt nog geen dansleraar”, vindt Van der 

Ploeg, die naast zijn dansschool parttime werkt als leraar Verpleegkunde 

aan een middelbare school. In Engeland haalde hij de hoogste dansles-

bevoegdheid. Toch betwijfelt hij of lokale klanten waarde hechten aan 

dergelijke papieren of bondslidmaatschappen. „Maar laatst nam een 

Portugees kampioensdanspaar wel contact met me op voor stijldansles.”

Televisie als aanjager
De meeste cursisten komen uit Dronten en wijde regio. Volgens Van 

der Ploeg is de belangstelling te danken aan zijn thematische aanpak. 

Dansactiviteiten als de Honeymooncursus en Champagneclub spreken 

het publiek aan. En ook lift hij mee op de danshype op tv. „Het staat 

wat ver bij zumba, streetdance en stijldans vandaan, maar als ze het 

vragen, geef ik ook les in lift-ups.”

Van je talent je werk maken. De jonge ondernemer 

Michael van der Ploeg (26) is met zijn dansschool 

Van der Ploeg aardig in beweging.
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Ondernemen inspireert.

Ondernemers zoals u zijn de pioniers, de durfals en de motoren van de maatschappij. Ondernemen daagt u uit, dwingt u om 

creatief bezig te zijn. Het inspireert u altijd te zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Als sparringpartner staan we naast 

u met een duidelijk advies, regionale betrokkenheid en een transparante aanpak. Groei en continuïteit van uw bedrijf is ons doel. 

We monitoren uw bedrijfsvoering, geven u handvatten, zodat u - als dat nodig is - direct kan bijsturen om succesvol te ondernemen.

Partners in business

De Kromme Rijn 1, 8253 RG Dronten, T. (0321) 38 52 52, www.flynth.nl

“Ik verwacht van 
mijn accountant dat hij 
niet alleen doet, maar 
vooral ook luistert.”

Staalwijk 8a - 8251 JX Dronten  T 0321 - 31 39 31
Vind ons op:

VOERTUIGBELETTERINGFULL WRAPRECLAMEBORDENMAGNEETPLATENSPANDOEKENVLAGGENONTWERP VAN AL UW RECLAME UITINGENGEVELRECLAMEBEWEGWIJZERINGVLAGGENRAAMBELETTERINGSTICKERS enz.

BELET TERING -  RECL AME - WEBDESIGN

V o o r  a l  u w  r e c l a m e  u i t i n g e n  v a n  o n t w e r p  t o t  m o n t a g e !

KOMPLEETRECLAME.NL
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Het Spaarne 47

8253 PE  Dronten

Tel. 0321 - 38 66 44

Fax 0321 - 38 66 55

Bedrijfspresentaties • Billboards • Brochures

Digitaal drukwerk • Direct Mailings • Displays

Document management • Drukwerk • Huisstijlen

Kleurprints • Kopieën • Ontwerpservice • Posters

Rapporten • Variabel printen • Visitekaartjes

Web-to-Print • Grootformaat kleur & zwart prints

En nog veel, veel meer

Cert no. SGS-CoC-006588BJ

FSC, het keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

FSC Producten worden op onze facturen/
offertes als zodanig aangemerkt.

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Grafi sche vormgeving

Printing on Demand

Drukwerk

Variabel printen

Grootformaat kleur & zwart prints

Direct Mailings

Web-to-Print

Document Management

Afwerken en inbinden

Mailing services

Scannen en archiveren

Digitale diensten

Huisstijlbewaking

Halen en brengen

En nog veel meer

Bereik meer!Bereik meer!

“Flevo Offi ce 4.1, 
  het nieuwe werken!”

De Dieze 26-28  Dronten
www.fl evoict.nl  T 0321 386 230 

Van links naar rechts: Frieda de Munnik-Hoogendoorn, David Warnink, Christine Blok, 
Hans Both, Martine Derks-Halman, Lennart de Jong, Eva Bosch.

Warnink & Both Advocaten 
De Zate 18, Postbus 282, 8250 AG Dronten, tel. 0321 - 31 54 16

www.wb-advocaten.nl, info@wb-advocaten.nl

Bij ons kunt u rekenen op een degelijk advies en

 "indien nodig" op daadkrachtige rechtsbijstand.  

te l .  0321 -  331 54 16

Iedere Woensdag 
grat is  spreekuur  

Biddinghuizen,  “het Koetshuis”



1961-2012, ofwel ruim 50 jaar pionieren 

in de polder. In een serie van vier portretjes 

komen dit jaar vier ondernemers van het eerste 

uur aan het woord. Dit keer Kees Weevers (80) 

van Weevers Landbouwmechanisatie.

‘Smid’ weevers was 
boer onder de boeren
„Ik ben blij dat ik in 1964 samen met mijn vrouw vanuit de 

Noordoostpolder naar Swifterbant verhuisd ben. Van jongs af aan 

had ik iets met landbouw; het is het onverwachte van het weer 

plus de rechtlijnige manier van omgang. Ik heb gemopperd op 

de boeren, maar ik zou niet zonder ze kunnen. Die binding is ook 

mijn drijfveer; altijd proberen de klant te helpen. Ik was boer onder 

de boeren. We woonden, net als mijn zoon en schoondochter 

nu, boven de zaak. Als ‘de smid’ moest je direct actie kunnen 

ondernemen. Service is belangrijk, en dat geldt ook voor een 

vriendelijk woord. Dat kost niks, maar levert veel op, net zoals de 

betrokkenheid bij het dorp en later Zeewolde. Veel zaken regelde 

je net wat gemakkelijker.”

„Nog bijna dagelijks loop ik even rond in het bedrijf. Ik moet niks, 

maar pak geregeld een klusje op. Even een stuk materiaal lassen of 

scherpen, zoals vroeger. Innovatieve techniek als GPS laat ik graag 

over aan de monteurs. De landbouw is ontzettend veranderd. Toen 

we hier begonnen, had je boeren met 30 hectare en een trekker 

van 50 pk. Nu is 100 bunder en 150 pk normaal. De tijd hadden 

we mee: elke boer had een volledige machinerie. Als je destijds 

de klant een trekker verkocht, haalde hij meestal alles bij je. Door 

de schaalvergroting zijn veel klanten verdwenen en met internet is 

de keuze veel groter geworden. Maar onze zoon Anton met zijn 

vrouw Karin en hun zonen, de derde generatie, zijn optimistisch en 

volop in beweging. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.”
Daar plukt ú de vruchten van!www.unive.nl

Univé Midden
Bedrijvenafdeling
0527 - 63 61 61

Uw risico's de
baas met Univé!

PERSOONLIJK ADVIES

Maak nu een vrijblijvende

afspraak met Wim Vroegop

Wim Vroegop, uw persoonlijke MKB-adviseur van 

Univé, denkt graag met u mee over de beheersing 

van uw bedrijfsrisico's. Na een risico-inventarisatie 

beoordeelt hij met u welke risico's te voorkomen, te 

beperken of te verzekeren zijn. Daarna zoekt hij voor 

u naar de verzekeringsoplossingen met de beste 

voorwaarden tegen een scherpe prijs. U krijgt dus 

altijd een advies op maat!

185102587_UNI_11-306_adv_HandelEnWandel_92-5x275.indd   1 01-12-11   11:58



Uit de gestegen bezoekersaantallen blijkt 

dat de filmliefhebbers de bioscoop weten te 

vinden voor de nieuwste films. Veel landelijke 

premières vinden ook hier in Dronten plaats. 

De bioscoop is echter ook op aanvraag 

inzetbaar, vertelt Hilde Scholten. „Wij hebben 

de ruimte al eens verhuurd aan een kraam-

zorgorganisatie die hier hun personeelsfeest 

organiseerde. Het is ook mogelijk om een 

Powerpoint presentatie, een Prezi of een 

bedrijfsfilm te laten zien. Dit is interessant 

voor bedrijven, maar ook voor particulieren 

die bijvoorbeeld eigen films willen delen met 

vrienden en familie. Allemaal voordelen van 

de digitalisering van de systemen. 

Faciliteiten
In de afgelopen tijd breidde De Meerpaal de 

film-, beeld- en geluidfaciliteiten aanzienlijk uit. 

Twee zalen hebben een digitale filmprojector, 

er is een 3D-projector en een groot filmdoek 

voor speciale vertoningen. Bovendien was 

de Drontense bioscoop een van de eerste 

van Nederland met de allernieuwste Dolby 

7.1 processor. Daarnaast is er een breder 

filmscherm gemonteerd. Door dit alles is de 

filmbeleving nog intenser.

Kwaliteit
Scholten: „Door deze uitbreidingen kunnen 

films worden vertoond met een sterk verbeterde 

beeld- en geluidkwaliteit. Ook kunnen wij de 

films via glasvezel ontvangen. Dit helpt ons in 

het streven zo duurzaam mogelijk te werken. 

De Novon Zaal en de Grote Zaal zijn, naast 

de bioscoopzaal, multi-inzetbaar. Hierdoor 

kan de bioscoop een zeer breed filmaanbod 

bieden.” 

Nieuw: Live stream concerten
Naast de optimalisering van de faciliteiten, 

ontwikkelt de bioscoop zich ook op het 

gebied van vertoningen. De programmeur 

vertelt dat ze in de zomer voor het eerst een 

live stream concert draaiden. Het jubileum 

van Andre Rieu vanuit Maastricht was alleen 

via satelliet en digitale projectoren te zien in 

bioscopen in binnen- en buitenland. Dit unieke 

gegeven leverde een volle bioscoopzaal op. 

Dit succes heeft een mooie toekomst vrijge-

maakt voor andere live stream concerten. Zo 

was deze maand ook het eenmalige concert 

van Nick & Simon in Carré rechtstreeks te zien 

op het witte doek. Het concert in het Koninklijk 

Theater was binnen een half uur uitverkocht. 

‘’Door de satellietbinding was het voor de fans 

zonder kaartje toch mogelijk om in de bios-

coop live mee te genieten. Op deze manier 

brengen wij voor muziekliefhebbers de grote 

concerten dichtbij”, aldus Scholten. 

Op maat
De programmeur ziet dat deze en andere ont-

wikkelingen een verbreding van de doelgroe-

pen van de bioscoop brengen: „We kunnen 

ook films op verzoek vertonen. Zo hebben we 

eenmalig de Turkse historische film Fetih 1453 

gedraaid na een vraag uit de Turks-Drontense 

gemeenschap. Het bleek hele goede zet. De 

film was een hit en de zaal was op een haar 

na uitverkocht.” 

„beste bioScooPbeleVing in drOnten”
Met uitbreidingen van de faciliteiten zijn de mogelijkheden in de bioscoop van De Meerpaal de afge-

lopen tijd enorm vergroot. „Niet alleen filmliefhebbers kunnen genieten van de beste bioscoopbeleving, 

maar ook particulieren en ondernemers”, aldus Hilde Scholten, theater- en bioscoopprogrammeur.

de MeerPaal
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OndernemersVereniging
De Driehoek (OVDD) 

Bestuur
Voorzitter, Herman Vermeer – herman@ovdd.nl
Secretaris, Paul Hetsen – paul@ovdd@.nl
Penningmeester, Jan van de Wiel – jan@ovdd.nl

Henk Slump – henk@ovdd.nl
Remko Bosma – remko@ovdd.nl
Peter Dekker – peter@ovdd.nl
Anno Kuindersma – anno@ovdd.nl
Hester Vroegop – hester@ovdd.nl

Secretariaat
Trudy Stoker – info@ovdd.nl

Handel & Wandel

Uitgever
OndernemersVereniging De Driehoek (OVDD)
p/a Plantweg 17, 8256 SC Biddinghuizen
T. 0321 - 33 55 95  info@ovdd.nl 
Oplage: 1.500 exemplaren
Verschijning: 4 keer per jaar
Verspreiding: ondernemers gemeente Dronten
Advertentie-exploitatie: KWOOT bv

Redactie
Jan van de Wiel, Roelof Meester en Trudy Stoker namens OVDD
Huib Veldhuijsen (gemeente Dronten)
Koos in’t Hout, Susanne Bokkers, Julius de Vries (KWOOT bv)

Redactieadres: KWOOT bv, Postbus 270, 8250 AG Dronten 
T. 0321 - 32 88 88,  info@kwoot.nu

Vormgeving
KWOOT bv, Arne Hemelrijk

Fotografie
Fotostudio Wierd

agenda COlOfOn
dOnderdag 4 OKtOber 
bestuursvergadering

dOnderdag 4 OKtOber 
businessborrel bij ’t café Jur & Mo in biddinghuizen

dinsdag 30 OKtOber
gemeentespecial bij Profile tyrecenter

wOensdag 31 OKtOber (Onder VOOrbedHOud)
bezoek aan tweede Kamer, binnenhof

dOnderdag 1 nOVember
bestuursvergadering

dOnderdag 1 nOVember  
     businessborrel bij de rede van dronten
 
dOnderdag 6 deCember 
bestuursvergadering

dOnderdag 6 deCember
businessborrel bij Shortgolf Swifterbant

d e  D r i e h o e k
o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g

Uitgever en redactie verklaren dat op zorgvuldige wijze en naar beste weten 

deze uitgave is samengesteld. Uitgever en redactie kunnen niet instaan voor 

de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en redactie aanvaar-

den geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die 

het gevolg is van eventuele onjuistheden in deze uitgave. Uitgever en redactie 

zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs 

voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Redactie heeft het recht om 

ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te 

publiceren. 
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Ondernemende Accountants

Durft u 
te kiezen 
voor een
 ondernemende 
accountant?

Ondernemen is durven kiezen. Dat weten we zelf maar al te goed. We zijn 
dan ook als geen ander in staat uw mogelijkheden op een rij te zetten. En 
als u in onze ogen te weinig, of juist te veel risico neemt, dan durven we 
daarover best de discussie aan te gaan. U ook? Kijk op jonglaan.nl



Met Wouda betrouwbaar investeren in de toekomst

Kijk op www.wouda.nl voor 
meer zonnepaneel pakketten

Wouda Installatietechniek B.V.    De Noord 35    8251 GK Dronten   0321-386060

Zonnepanelen

Een offerte of meer informatie?
Vul het aanvraagformulier in op de website of 

bel met Marten van der Molen: 0321 - 386045

Veilige aansluiting door vakinstallateurs

Professioneel advies

Kwalitatief hoogwaardige panelen

Gegarandeerde levensduur van 20 jaar

Voor ieder budget een pakket

Set van 4 zonnepanelen (incl. montage** en 19% BTW)

Verwachte opbrengst 844,8 kWh/jaar, vanaf € 2.649,-*

* In de prijzen is geen rekening gehouden met een eventuele subsidieregeling vanuit de overheid.

** Montage is exclusief de bekabeling vanaf de omvormer en eventuele aanpassingen in de meterkast.


