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PUZZEL MEE EN WIN!
Stuur uw  oplossing voor maandag 10.00 uur naar: 

DeGooi&Vechtstreek, Nijverheidswerf 22-24, 1402 BW Bussum, 
of mail: info@degooienvechtstreek.nl o.v.v. Puzzel DEZE WEEK DGV.

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

Cth Ruijs uit Kortenhoef
Gefeliciteerd! De prijs wordt zo spoedig mogelijk naar u opgestuurd.

Knip de ingevulde puzzel uit en stuur op en maak kans op:

Colofon
DeGooi&Vechtstreek

Oplage:
49.939 exemplaren

Verspreiding:
Wekelijks iedere woensdag huis-aan-
huis in Hilversum, Hilver sumse Meent, 
Loosdrecht, ‘s-Graveland, Kortenhoef, 
Ankeveen.

Kantoor:
Nijverheidswerf 22-24, 
1402 BW Bussum
Postbus 243, 1400 AE Bussum
Tel (035) 69 25 777
Fax (035) 69 25 770
E-mail: info@degooienvechtstreek.nl
Internet: www.degooienvechtstreek.nl

Advertentieverkoop:
Arjan van den Bosch: 06 - 134 235 94
E-mail: arjan@degooienvechtstreek.nl
Jamal Laaraj: 06 - 240 800 06
E-mail: jamal@degooienvechtstreek.nl
Peter Willemsen: 06 - 413 863 70
E-mail: peter@degooienvechtstreek.nl

Redactie:
Sylvia Vos: (035) 69 25 777
Inky Allessie: (035) 69 25 777

Tips en Persberichten:
E-mail: redactie@degooienvechtstreek.nl

Verspreiding:
Alfa Groep Utrecht,
Tel 08800 77 000
www.alfagroeputrecht.nl
Klachten over verspreiding:
Tel 08800 77 000
E-mail: dgv@alfagroeputrecht.nl

Druk:
Rodi Rotatiedruk bv
www.rodimedia.nl

DeGooi&Vechtstreek denkt aan het 
milieu en wordt daarom vervaardigd met 
een waterloos drukproces. Tevens drukken 
wij de krant op volledig gerecycled papier

Voor al uw bijzondere wijnen
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Horizontaal
1. Droombeeld-6. Klemtoon-10. Bezieling-12. Jongere broer-13. Roem-14. Bedrijver-17. Lucht-
strijdkrachten-20. Bezittelijk vnw.-21. Tot zekere grens-22. Bazige vrouw-23. Zuidvrucht-25. 
Krijgsgewoel-26. Verbinding-27. Profeet-29. Koor-30. Tocht-31. Waterstand-33. Smalle weg-35. 
Tafelgast-36. Getroffen-38. Soort muziek-40. Akkoord-42. Goedje-44. Vogel-46. Hijswerktuig-48. 
Liefkozing-49. Priestermutsje-51. Tijdperk-52. Amsterdams Peil-53. Zangvogel-54. Lengtemaat-
55. Italiaanse omroep-57. Land-58. Bedrog-59. Eventueel(afk.)-61. Zwemvogel-63. Uitroep van 
verbazing-64. Expresgoed.

Verticaal
2. Intussen-3. Spaanse uitroep-4. Vader-5. Erg dom-7. Amsterdams theater-8. Compactdisc(afk.)-
9. Biersoort-11. Behaagzieke-13. Kwaal-15. Scheepsschade-16. Eens-18. Kunstleer-19. Betaal-
plaats-24. Stortregen-26. Gezantschap-28. Boom-30. Oude munt-32. Brandgang-34. Schoon-
maakmiddel-37. Russisch heerser-39. Manier-40. Plantenwereld-41. Pijnlijk ongemak-43. 
Vader-45. Carnavalsgroet-47. Met het genoemde-49. Afgesloten stand-50. Naam-56. Europe-
aan-58. Windrichting-60. Veiligheidsraad-62. Landbouwwerktuig.

HILVERSUM - Twan Welboren (27) uit 
Hilversum is erin geslaagd om door 
te dringen tot de finale van de Dunlop 
Drivers Cup. Op donderdag 5 novem-
ber gaat hij op Circuit Park Zandvoort 
de strijd aan met 24 andere finalisten 
om te bepalen wie zich tot winnaar van 
de Dunlop Drivers Cup 2009 mag kro-
nen. De winnaar krijgt onder andere de 
mogelijkheid om een racelicentie te be-

halen onder begeleiding van niemand 
minder dan Jeroen Bleekemolen. 
“De passie voor auto’s is mij met de 
paplepel ingegoten. Als zoon van een 
garagehouder was ik al jong tussen 
de auto’s te vinden. Mijn ultieme 
ambitie is om nog eens in de formu-
le 1 terecht te komen. Het bereiken 
van de autosport is normaliter een 
dure en weinig toegankelijke aan-

gelegenheid. Dunlop biedt met dit 
initiatief een kans voor de ‘gewone’ 
man/vrouw om wat dichter bij de au-
tosport te komen.”
De deelnemers moesten tijdens de 
voorronde op Circuit Park Zandvoort 
tijdens vier proeven aantonen hun 
voertuig onder alle omstandigheden 
volledig onder controle te kunnen 
houden. Onder professionele bege-
leiding van onder andere Jeroen Blee-
kemolen moesten de kandidaten tij-
dens een slalom, kartraces, ijsrijden 
en het rijden in de Bovag Rescuecars 
van Circuit Park Zandvoort door de 
duinen hun wagenbeheersing aan 
de jury tonen. Met een boven gemid-
deld resultaat wist Welboren door te 
dringen tot de finale. 

Mocht Welboren de felbegeerde titel 
in de Dunlop Drivers Cup winnen, 
dan behoort een carrière in de au-
tosport zeker tot de mogelijkheden. 
Een jaar lang gratis pechhulp heeft 
Welboren met zijn finaleplaats in 
elk geval al verdiend.

Hilversumse Twan Welboren in 
finale Dunlop Divers Cup 2009

Vorige week stond in deze krant een prijsvraag, waarbij 5 x 2 kaartjes te 
winnen waren voor De Bonte Dinsdagavondtrein. Het juiste antwoord op de 
prijsvraag moest zijn: Snip en Snap. De winnaars van de gratis toegangskaar-
ten zijn:

J.C. Pel v.d. Broek, J.C. Corporaal, K. Berghuis, G. Bucciarelli en Jaap Wes-
terhof, allen uit Hilversum. Gefeliciteerd! Uw kaarten zijn op de dag van 
de voorstelling af te halen aan de kassa van het theater.

Winnaars De Bonte 
Dinsdagavondtrein

In de krant van 23 september stond een lezersactie waarbij de het album ‘Ver-
trouwelijk’ van Babette van Veen te winnen was. Er werd massaal gereageerd en 
de winnaars zijn:
Kiki Lohman uit Bussum, Wendy Makkinje uit Huizen, A. Bos uit Huizen, 
Angelique Schaapherder uit Eemnes, Mw. T. Postma uit Hilversum, Mevr. 
G.L.M. Lam-Snoek uit Hilversum, Richard Smit uit Hilversum, Reina Gran-
netia uit Hilversum, Dieks Bannink uit Hilversum. 

In de krant van 30 september stond een lezersactie waarbij de 538 cd Hitzone 
51 te winnen viel. De winnaars van deze cd zijn:
Karin Bakker uit Huizen, Iris Terpstra uit Huizen, Bianca Vrieze uit Hilver-
sum, Jolanda Moerings uit Hilversum, Mevr. M.J. van Marissing-van Gelde-
ren uit Hilversum, Johannes Hofstra uit Hilversum, mevr. G.M. Mulder uit 
Naarden, Annouska van der Voort uit Kortenhoef, Roy Rijnders uit Naar-
den, Eelco Lulofs uit Naarden en Wouter Wind. 

Allemaal van harte gefeliciteerd! Uw prijs wordt zo spoedig mogelijk naar 
u opgestuurd.

Winnaars!

Zuurstof en wijn onderhouden een twee-
slachtige relatie. Voor de primaire aroma’s 
is zuurstof een vijand, maar tegelijkertijd 
kunnen jonge wijnen met veel structuur die 
nog gesloten zijn onder invloed van zuurstof 
beter worden. 
Karaferen is het beluchten van wijn door het 
overschenken van de wijn in een karaf. Hier-
door versnel je het proces waardoor jonge 
gesloten wijnen als het ware ‘op dronk’ ge-
bracht worden.
Decanteren doe je ook d.m.v. het over-
schenken van de wijn in een karaf, alleen 
nu met het doel om het bezinksel (het de-
pot) van de wijn te scheiden. Je wilt hiermee 
de wijn niet alleen helder houden, maar ook 

omdat het depot 
een drogend ef-
fect op de smaak 
heeft (het zijn immers gebonden tannines 
die neerslaan). Het gevaarlijke van decante-
ren is alleen dat vooral oudere wijnen depot 
ontwikkeld kunnen hebben, maar zuurstof 
(en dus oxidatie) de smaak van deze wijnen 
vaak niet meer ten goede komt.
De keuze om wel of niet wijn over te schen-
ken in een karaf kan dus positief of juist ne-
gatief uitpakken. Over het algemeen zullen 
jonge rode kwaliteitswijnen met ‘harde’ tan-
nine zich verbeteren, evenals witte wijnen 
die ‘gesloten’ zijn. Oudere, rijpe wijnen kun-
nen hierdoor juist uit balans raken.

Het Goede Glas

Stijn Krenning
2 Wines

Decanteren en karaferen

adverteren?
Tel: 035 - 692 57 77

ANKEVEEN - De provincie Noord-Holland bereidt de aanleg van twee faunapassages onder de provinciale weg N236 voor. 
Op 8 oktober organiseert de provincie in Hotel & Partycentrum De Drie Dorpen in Ankeveen hierover een informatieavond. 
Op deze avond zal de provincie het ontwerp en de te volgen procedure voor de noodzakelijke wijzing van het bestem-
mingsplan toelichten.
Met de aanleg van deze faunapassages worden de natuurgebieden Naardermeer en Ankeveense plassen ecologisch met el-
kaar verbonden. Tegelijk met de aanleg van de faunapassages wordt een deel van 2 kilometer van de N236 nabij Ankeveen 
(tussen hectometerpalen 11.0 en 13.2) veiliger ingericht. Het gaat dan onder andere om het vervangen van het kruispunt 
met Hollands End door een rotonde. Tijdens de informatieavond kunnen belangstellenden ontwerptekeningen van de 
nieuwe situatie bekijken. Ook zal de provincie informatie verstrekken over de verdere voorbereidingen en de planning.
Voor de aanleg van dit project is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De provincie start hiervoor de 
procedure voor een provinciaal inpassingsplan. Op de informatieavond wordt deze procedure nader toegelicht. Naar ver-
wachting zullen de werkzaamheden na de zomer van 2010 starten. 
De informatieavond is van 19.00 tot 21.30 uur. Zaal is open om 18.30 uur.

Informatieavond over faunapassages bij Ankeveen
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