
 gorinchem • Het Symposium VII van 
BlauwZaam stond donderdag in Go-
rinchem in het teken van het bewust 
worden van de noodzaak van een cir-
culaire economie en de innovaties die 
daarmee gepaard gaan.

    In het hoofdkantoor van de Rabobank 
in Gorinchem waren ruim 120 sympo-
siumgangers getuige van de stappen 
die ondernemers uit de regio Alblas-
serwaard-Vijfheerenlanden op dit ge-
bied nemen.
    Voor de pauze was het gastspreker Ste-
faan Vandist die dat bewustwordings-
proces bij de aanwezigen fl ink aan-
wakkerde. In een bevlogen presentatie 
die doorspekt was van humor en reali-
teit prees hij het circulair onderne-
men bij elke ondernemer aan, aange-
toond met voorbeelden. Zijn afslui-
tende woorden ‘And what will we do 
next Monday?’ waren voor dagvoorzit-
ter Gerard de Winter meer dan genoeg 
aanleiding om de circulaire proeverij 
in te leiden.
     
    BlauwZaam heeft samen met de Rabo-
bank en VNO-NCW AV deze zevende 
editie van het jaarlijkse Symposium 
georganiseerd. Dagvoorzitter Gerard 
interviewde de drie samenwerkende 

partijen aan het begin van de middag 
over hun samenwerking. Uniek op het 
Symposium was de Circulaire Proeve-
rij. Verschillende ondernemers lieten 
met voorbeelden zien hoe zij met hun 
innovaties en businessmodellen 
nieuwe ketens vormen, belangrijke 
schakels in de circulaire economie. 
Meer dan 20 partners van BlauwZaam 
trekken de komende drie jaar geza-
menlijk op om die circulaire innovatie 
binnen hun bedrijven vorm te geven 
door de ondertekening van het Blauw-
Zaam Convenant Circulair Onderne-
merschap.
     
    Tijdens de ondernemersmarkt werd 
de aanwezige ondernemers en verte-
genwoordigers van onderwijs en over-
heid volop gelegenheid geboden hun 
contacten met anderen te versterken 
en uit te breiden. Netwerken en ken-
nisdelen zijn voor de drie organise-
rende partijen essentieel.
     
    Na alle serieuze (en humoristische) za-
ken was het afsluitende buffet, ver-
zorgd door Hutten en aangeboden 
door de Rabobank, een mooie afslui-
ting van een inspirerende bijeen-
komst. Voor impressies van het VII de 
Symposium, zie www.blauwzaam.nl.   

 Innoveren door circulair 
ondernemen   

 • De ondertekenaars van het convenant.        

 goudriaan • Met trots kondigt Aan-
tjes Goudriaan Machinery een nieuw 
dealerschap aan van het kwaliteits-
merk Landini.

    Landini is één van de topmerken van 
Argo tractors Italië, deze tractoren 
worden uitsluitend in Europa gepro-
duceerd om de kwaliteitsstandaard zo 
hoog mogelijk te houden. Aantjes 
Goudriaan Machinery gaat zich vooral 
richten op het compact segment, de 
huidige 2-serie, de opvolger van de 
welbekende Landini Mistral. Met de 
éénvoudige mechanische versnel-

lingsbak, laag eigen gewicht en grote 
hefcapaciteit zijn deze tractoren mul-
tifunctioneel en breed inzetbaar in 
bijvoorbeeld de tuinbouw, de kassen, 
bij gemeentes, provincies, campings, 
bedrijventerreinen, hoveniers, ter-
reinonderhoud en gladheidsbestrij-
ding. Belangstellenden kunnen langs-
komen aan de Hoogt 1a in Goudriaan 
om zich te laten informeren of voor 
meer informatie contact opnemen 
met de verkoop: Henrie v Vuren via 06-
83654047 of hvv@aantjesgoudriaan.
nl of Bart Michielse via 06-20697720 of 
bart@aantjesgoudriaan.nl.   

 Landini dealerschap Aantjes   

 • Het officiële moment van de start van het dealerschap.       

 Handtekeningenactie op de helft   
 zederik • De handtekeningenactie die 
Lidy den Breejen uit Meerkerk gestart 
is tegen de aansluiting van de Vijfhee-
renlanden bij Utrecht, zit halverwege 
op de helft van minimaal aantal hand-
tekeningen dat ze zou willen binnen-
halen.

Iets meer dan twee weken na de start 
van de actie hebben ruim 700 inwo-
ners van de dorpen van Zederik hun 
handtekeningen geplaatst.
     
    “Ik hoop minimaal 1400 handteke-
ningen te kunnen bemachtigen”, ver-
telt Lidy den Breejen. “Dat is 10 pro-
cent van de bevolking van Zederik en 
dat zou een duidelijk signaal zijn naar 

de Tweede Kamer en de minister van 
Binnenlandse Zaken.”
     
    De Tweede Kamer moet nog beslissen 
over het voorstel om de nieuwe ge-
meente Vijfheerenlanden, bestaande 
uit Vianen, Zederik en Leerdam, te 
plaatsen in de provincie Utrecht.
     
    Lidy den Breejen, de vrouw van oud-
burgemeester Den Breejen van Zede-
rik, is hiertegen fel gekant. “We heb-
ben goede samenwerkingsverbanden 
in deze regio, het is niet wijs om de ri-
vier over te steken en alles overnieuw 
te beginnen.”
     
    Handtekeningen plaatsen en poster 

afhalen is niet alleen mogelijk bij de 
Kadomolen in Ameide en bij STB 
Computer Service aan het Raadhuis-
plein 1b in Meerkerk. Er zijn twee 
adressen bijgekomen waar dat kan: 
Eetcafé Trefpunt aan de Hei en Boei-
copseweg 88-90 in Hei- en Boeicop en 
Brakband aan de Raadhuisstraat 1 in 
Leerbroek. De online petitie onderte-
kenen kan op www.petities.nl (‘Nee 
tegen Utrecht’).
     
    Wie wil reageren en meedoen met een 
creatieve bijdrage aan deze actie, kan 
contact opnemen met haar via 0183-
351336 of neetegenutrecht@gmail.
com. De handtekeningenactie loopt 
tot en met vrijdag 17 november.   

 Informatieavond 
over energietransitie
    oud-alblas • In eerst gebouw De 
Beemd en daarna Het Trefpunt wordt 
op maandag 6 november een informa-
tieavond gehouden over energietransi-
tie. De start is om 19.30 uur met een 
bezoek aan de Beemd, waar veel ge-
bruik gemaakt wordt van bijzondere 
energiebronnen. Om 20.15 uur loopt 
het gezelschap naar Het Trefpunt, 
waar Lennard Series van Stedin vanaf 
20.30 uur een inleiding van ongeveer 
dertig minuten verzorgd over de ont-
wikkelingen die de komende 20 jaar te 
wachten zijn waar het gaat om de ener-
gietransitie. Vanaf 21.00 uur zal Archi-
tectenbureau Bongers kort ingaan op 
de uitdagingen die zij zijn tegen geko-
men bij het bouwen en ontwerpen van 
de Beemd. Daarna gaan we in kleine 
groepen met elkaar in gesprek te gaan 
over de vraag welke uitdagingen en 
kansen hier liggen en hoe kunnen die 
verzilverd kunnen worden. Organisatie 
is in handen van Ondernemersvereni-
ging De Graafstroom. Voor meer infor-
matie en aanmelding:
www.ovdegraafstroom.nl.
       

    Avond over optocht 
in Groot-Ammers
    groot-ammers • Traditiegetrouw or-
ganiseert Stichting de Oranjevriend 
éénmaal in de vijf jaar een feestelijke 
optocht in Groot-Ammers. In 2018 
heeft de Oranjevereniging op Konings-
dag, vrijdag 27 april, de optocht in het 
feestprogramma opgenomen. De voor-
bereidingen zijn inmiddels opgestart 
door de optochtcommissie. Op maan-
dagavond 6 november aanstaande is er 
voor geïnteresseerden een bijeen-
komst in Zaal Mourik aan de Kerk-
straat 18. De zaal is open vanaf 19:45 
uur en de avond begint om 20:00 uur. 
Net als de voorgaande jaren is er een 
thema verbonden aan de optocht. 
Deze keer is gekozen voor het thema: 
‘Televisieprogramma’. Naast straten-
comités zijn ook verenigingen, scho-
len, bedrijven en vriendenclubs van 
harte welkom. Maar een solo deel-
name of met de familie kan ook. Meer 
informatie: 0184-661166, 06-51746499 
of www.oranjevriend.com.
       

    Nieuwe cursus 
‘Omgaan met geld’
    groot-ammers • Voor mensen die 
zicht willen krijgen op hun fi nanciën, 
organiseert Avres in november een cur-
sus met als thema ‘geld’. De cursus is 
voor mensen die willen voorkomen dat 
ze schulden krijgen. Of als ze al schul-
den hebben, kan de cursus helpen om 
meer overzicht te krijgen over geldza-
ken. Er wordt ingegaan op regelingen 
en mogelijkheden om fi nancieel in ba-
lans te komen. Een vrijblijvende infor-
matiebijeenkomst wordt gehouden op 
donderdag 9 november van 09.45 tot 
11.00 uur in de Hof van Ammers aan 
de Bernhardstraat 15 in Groot-Am-
mers. Voor meer informatie of aanmel-
ding: budgetcursusHU@avres.nl.   

 oud-alblas • In Oud-Alblas nadert 
het zonnepanelen project Zon op de 
Beemd haar realisatie.

    Het project wordt uitgevoerd samen 
met de 100 zonnepanelen bestemd 
voor Dorpshuis De Beemd zelf, en een 
aantal voor het kinderdagverblijf De 
Regenboog. Hierdoor komt het dak 
van het nieuwe dorpshuis dat zo goed 
als klaar is, compleet vol te liggen met 
bijna 400 zonnepanelen.
     
    Door de grote hoeveelheid panelen en 
een uitgekiende inkoopstrategie kon 
de prijs per paneel laag worden gehou-
den en konden ook de onderhouds- en 
de verzekeringskosten als combi-pak-
ket worden uitgevoerd. De prijs per 
paneel komt aanzienlijk lager uit ten 
opzichte van zonnepanelen op je ei-
gen dak.
     
    De organisatie gebeurt in de vorm van 
een coöperatie, waarbij degenen die 
ingetekend hebben voor een aantal 
panelen, automatisch lid van de coö-
peratie zijn. Alle inkomsten van de co-
operatie, verminderd met de kosten, 
worden aan de leden uitgekeerd. Het 
bestuur bestaat uit vrijwilligers zodat 

er geen bezoldigde bestuurders zijn. 
De opstart wordt begeleid door Guus 
Köster van de CoöperateExpert die het 
opstarten op kost-effectieve wijze 
heeft begeleid.
     
    De intekenprijs bedraagt op dit mo-
ment 330 euro per paneel van 260 Wp. 
Iedereen die de postcode van Oud-Al-
blas heeft, en de daaraan grenzende 
postcodes kan meedoen. Die aangren-
zende postcodes zijn: Wijngaar-
den(3366), Bleskensgraaf (2971), 
Streefkerk (2959), Nieuw-Lekkerland 
(2957), 2 postcodes in Alblasserdam 
(2952 en 2954) en drie postcodes in 
Papendrecht (3352, 3355 en 3356). 
Ook ondernemers kunnen meedoen 
voor zover zij een kleinverbruik-aan-
sluiting hebben (max. 3x80A) en mo-
gen meedoen tot 10.000 kWh per jaar. 
     
    Aangezien er nog een beperkt aantal 
zonnepanelen over zijn, is er nog 
steeds een mogelijkheid hiervoor in te 
tekenen. Voor een aanvraag om voor-
lichting kan een mail gestuurd wor-
den naar info@debeemdoudalblas.nl. 
Op www.debeemdoudalblas.nl is de 
prospectus en een intekenformulier te 
downloaden.   

 Zonnepanelen op de 
Beemd zijn bijna een feit   
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 Dorcas Voedselactie 
    nieuw-lekkerland • In Nieuw-Lek-
kerland wordt op vrijdag 3 en zaterdag 
4 november de Dorcas Voedselactie 
gehouden. Dit gebeurt op de volgende 
locaties: Albert Heijn en Plus van vrij-
dag 08.30 uur tot zaterdag 12.30 uur. 
Dorcas ondersteunt de allerarmsten.
       

    Oud papier
    lexmond • In Lexmond wordt er op 
woensdag 8 november weer oud pa-
pier opgehaald. De papiercontainers 
kunnen om 17.00 uur aan de weg wor-
den geplaatst.   

 Boelmarktwinkel 
naar nieuwe plek
    meerkerk • De boelmarktcommissie 
heeft een nieuwe locatie gevonden om 
haar activiteiten voort te zetten. Dit 
wordt een loods op het industrieter-
rein; aan de Energieweg 3, nummers 
M en N. Deze locatie kan in gebruik 
worden genomen per 1 januari 2018. 
Voor nu is belangrijk dat men tot en 
met december 2017 gewoon op de 
eerste zaterdag van de maand spullen 
voor de boelmarkt kan blijven bren-
gen op het bekende adres aan de Zou-
wendijk, ter hoogte van nummer 51B. 
Eerstvolgende keer is op zaterdag 4 
november van 09.30 tot 11.30 uur.   

 Uitslag verloting 
Nijvere Handen
    noordeloos • De uitslag van de verlo-
ting van Nijvere Handen uit Noorde-
loos is als volgt: 2566 (één minuut gra-
tis winkelen), 0634 (bladblazer), 1483 
(tafellaken), 0876 (grill), 2128 
(kleedje), 0427 (strijkijzer), 2651 
(handdoekenset), 2382 (citruspers), 
0292 (dekservet).
       

    Peper- en 
kruidnoten van O&U
    brandwijk • In de week van 6 tot en 
met 11 november komen leden van 
het Gemengd Streekkoor O en U in Ot-
toland, Brandwijk en Molenaarsgraaf 
langs met peper- en kruidnoten (1 zak 
voor 1,60 en 2 zakken voor 3 euro).   

 Rondleiding over 
werk Molenkade
    groot-ammers • Kranen, een ge-
dempte sloot, grondtransport, grote 
stellages in de polder. De werkzaam-
heden om de Molenkade in Groot-
Ammers te versterken zijn in volle 
gang. Het is volgens Waterschap Ri-
vierenland tijd voor een kijkje achter 
de schermen. Die gelegenheid wordt 
op zaterdag 11 november geboden. 
Inwoners van Groot-Ammers zijn in 
het bijzonder uitgenodigd voor een 
rondleiding op de bouwplaats. De 
start is bij de bouwkeet aan de Pep-
pelweg. Het programma start om 
10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Aan-
melden kan via y.bartholomeus@
wsrl.nl. Meer informatie is te vinden 
op www.waterschaprivierenland.nl/
molenkade.   


