DeGooi&Vechtstreek

BEKIJK EN LEES DE KRANT OP INTERNET: WWW.DEGOOIENVECHTSTREEK.NL

Van boerendorp tot mediastad

Red het tropisch regenwoud

Prof. dr. Jan Wolf, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam,
zal ingaan op de vraag
waarom wij ons in Nederland druk zouden moeten
maken over de verdwijning
van het bos in de tropen.
Het tropisch regenwoud is

tielindustrie en de ontwikkeling
van radio en televisie.
De tocht voert langs monumentale werken van architecten Dudok en Duiker. Dudok ontwierp het wereldberoemde raadhuis en Duiker
was verantwoordelijk voor
theater en grand café Gooiland. Het laatste gebouw is
een mooi voorbeeld van het
Nieuwe Bouwen. Omdat Hil-

versum omsloten is door
hei, moet nu in het centrum
in de hoogte gebouwd worden, ook daar wordt bij stilgestaan.
De rondleiding start om
13.00 uur op het plein voor
het NS station van Hilversum. Deelname kost € 7,50
p.p. Opgeven kan via
www.gooise-uitjes.nl. Geïnteresseerden kunnen ook op
de dag zelf aansluiten.

●

Lezing in Pinetum Blijdenstein

HILVERSUM - Onder de titel
'Kan de duurzame oogst van
kamerplanten het tropisch regenwoud redden?' organiseert
het Pinetum Blijdenstein op
zondag 21 maart 2010 om
14.00 uur een lezing over de
mogelijkheden dit unieke natuurgoed te redden.

HILVERSUM - Wandelburo
Gooise-uitjes organiseert voor
particulieren op koopzondag 28
maart een rondleiding door het
centrum van Hilversum. De
wandeling van anderhalf uur
verhaalt over de geschiedenis
van Hilversum van boerenbrinkdorp tot belangrijkste mediastad van Nederland. Over
Amsterdammers die al heel
vroeg prachtige villa's bij dit
dorp bouwden en over de tex-
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de leefomgeving voor de
grootste biodiversiteit op
aarde. Niet alleen is het
aantal boomsoorten enorm,
maar deze bomen zelf zijn
ook nog eens begroeid met
tienduizenden
soorten
planten: de epifyten. Veel
van deze tropische epifyten, zoals orchideeën, bromelia’s en gatenplanten,
kennen wij als kamerplanten. Bomen en epifyten
worden in hun natuurlijk
milieu sterk bedreigd. Aan
de hand van een voorbeeld
uit Mexico vraagt prof.
Wolf zich af of de duurzame oogst van kamerplanten

Foto: Damien Catchpole

bij kan dragen aan het behoud van onverstoord tropisch woud. Hoe kunnen
we daarmee de economische waarde van het regenwoud vergroten?
Adres: Van der Lindenlaan 125
in Hilversum.

Winnaars
In de krant van 24 februari stond een lezersactie waarbij een cd van Frans Duijts te winnen was. Uit alle inzendingen werden de volgende winnaars geselecteerd:
S. Meijer uit Blaricum, T. Brouwer uit
Eemnes, John van Leeuwen uit Hilversum, Rene de Bruin uit Huizen, Loraine

Hekelaar uit Naarden en M. van Lingen
uit Laren.
Gefeliciteerd! U kunt uw prijs afhalen op
het kantoor van uitgeverij HetGooiseLeven op de Nijverheidswerf 22-24 in Bussum. Belt u even voordat u langskomt om
zeker te weten dat er iemand aanwezig is.

Samenvoeging politie Flevoland en
Gooi en Vechtstreek
REGIO - De volgende stap op
weg naar de samenvoeging van
de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland is gezet.
Per 1 april aanstaande worden
de korpsleidingen van beide regio’s samengevoegd.
De korpsbeheerders hebben

Bert Wijbenga, de korpschef
van Flevoland, aangewezen
om het samenvoegingsproces van beide korpsen te leiden. Hij start zijn werkzaamheden op 1 april. Wim van
Vemde, korpschef van Gooi
en Vechtstreek wordt per 1
april korpschef voor de lopende zaken van beide regio’s.
Mevrouw mr. Linda van Rede
treedt toe tot de korpsleiding. Zij werkt op dit moment nog bij de politie
Utrecht waar zij diverse managementfuncties heeft bekleed. Wim Kleinhuis, momenteel plaatsvervangend

korpschef in Flevoland, vervult die taak vanaf 1 april
voor beide regio’s.
Het doel van de samenvoeging is een nieuw korps neer
te zetten dat beter en efficiënter is dan de afzonderlijke korpsen. Tijdens de samenvoegingsperiode waakt
de nieuwe korpsleiding ervoor om boven alles een optimale dienstverlening en
veiligheidszorg te bieden aan
de inwoners van beide regio’s.
De korpsleiding blijft in genoemde samenstelling aan,
totdat het nieuwe korps ge-

Het Goede Glas

Teinturier
Onlangs kregen we de wijnen
binnen van ons nieuwe huis uit
Portugal. Een van deze wijnen
is gemaakt van 100% alicante
bouschet. Nu is het alleen zo,
dat deze alicante bouschet een
teinturier is: een rode druif met
rood sap (die van hitte houdt).
Het is een kruising tussen de
petit bouchet en de grenache en
is in 1866 gekweekt door Henri
Bouchet, die op zoek was naar
een druif met een diepe kleur
en overvloedig fruit.
In de meeste druiven zit de
kleur alleen in de schillen (het
sap is ‘kleurloos’) en wordt deze door middel van schilweking
verkregen. Dat is met een teinturier dus niet nodig. Vaak kun

je dit al zien
Stijn Krenning
aan de handen
2 Wines
van de wijnmaker. Zie het als de hele dag
met rode biet werken, daar krijg
je ook mooi gekleurde handen
van.
Ook het sap van deze wijn is
zeer intens van kleur. Ons wijnhuis heeft de druiven 25 dagen
laten ‘inweken’, waardoor de
kleur zeer dieprood en intens is
geworden. Ben u benieuwd naar
dit soort wijnen/druiven? Vraag
het aan bij uw eigen wijnspeciaalzaak, kijk op onze site 2wines.nl of kom langs in de winkel.
Definições para (op je gezondheid, proost).

realiseerd is. De verwachting
is dat de technische samenvoeging uiterlijk eind 2011
een feit is. De samenvoeging
van de korpsen heeft ook bestuurlijk consequenties. Het
lijkt logisch dat in de nieuwe
situatie de burgemeester van
de grootste gemeente, in dit
geval Almere, de korpsbeheerder levert. Echter, dat
besluit neemt de minister
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties te zijner
tijd. Het combineren van de
Regionale Colleges en de Regionale Beheersdriehoeken
is onderdeel van het samenvoegingsproces.

Binnen- en
Buitenzonwering,
Rolluiken, Horren en
Raamdecoraties

Stuur uw oplossing op
en maak k ans op:

Uw foto op canvas t.w.v.

€59,95

aangeboden door:

Kerkstraat 95 • Hilversum
www.ringfotostrik.nl • Tel. 035 - 640 06 98

Koninginneweg 133
1211 AP Hilversum

De oplossing van verleden week is: 54545
De winnaar van de puzzel van vorige week is geworden:

Tel. 035 – 6214260

M.L.C Brederode uit Hilversum

www.deruyterzonwering.nl

Gefeliciteerd! De prijs wordt zo spoedig mogelijk naar u opgestuurd.

