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UW ALLROUND PARTNER OP TUINGEBIED

Hoveniersbedrijf

Wij zijn aangesloten bij:Molenweg 1a, 1693 NS Wervershoof
0228-581385 • info@tc-denheuvel.nl

www.tc-denheuvel.nl

Bestel op tĳ d bloemen
voor iemand die u lief is.

Via de webshop
of bel 0228-581385

Bezorging op maandag 14 februari
is ook mogelĳ k. Kĳ k voor onze

bezorgregio op de website.

Tuin- en bloemencentrum
Hoveniersbedrijf

14 FEBRUARI 
VALENTIJN

HOEVEEL TIJD 
BESTEEDT U MET 

DIGITALE 
APPARATUUR?

BLUE CONTROL meer comfort 
in een digitale wereld.

Hoofdstraat 18, Hippolytushoef
Tel. 0227 - 59 10 57 
www.vandijkoptiekhippolytushoef.nl

Drooghe Bol 1039, Julianadorp 
(Winkelcentrum Dorperweerth)

Tel. 0223 - 64 15 82 
www.vandijkoptiekjulianadorp.nl

OOGMETING - BRILLEN - CONTACTLENZEN

Tot e 125,- KORTING!*

op multifocale glazen en e 40,- korting 
op enkelvoudige glazen uit ons top assortiment!

* vraag naar de voorwaarden in de winkel

GRATIS PROFESSIONELEOOGMETINGLEESBRIL
inclusief ontspiegeling

e 89,-
COMPUTERBRIL*

inclusief blue control

v.a. e 119,-

DONKERE 
DAGEN 
ACTIE!

WIJ WENSEN 
IEDEREEN 

Extra korting boven op uw vergoeding van uw zorgverzekeraar

UITVERKOOP 
DIVERSE MONTUREN 

50% KORTING!!
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D66 wil grote vraagstukken 
oplossen met transitiekamer

HOLLANDS KROON – 
Een van de onderwer-
pen, waarmee D66 zich 
in Hollands Kroon wil on-
derscheiden, is dat van een 
transitiekamer. Een groep 
van plaatselijke deskundi-
gen, die de gemeenteraad 
adviseert over belangrijke 
onderwerpen. D66 wil daar 
graag een proef mee ne-
men in de komende raad-
speriode.

“We worstelen soms met gro-
te vraagstukken, die ingewik-
keld zijn en tot ingrijpende be-
sluiten kunnen leiden”, aldus 
lijsttrekker Maarten Versluis. 
“Denk maar aan datacenters 
en windmolens. Onder de in-
woners heb je tegenstrijdige 
belangen, wat leidt tot con-
frontaties waardoor het we-
derzijds begrip afneemt. Als 
je met elkaar tot oplossingen 
komt die voor meer mensen 
aanvaardbaar zijn, kun je gro-
te ontwikkeling toch voor el-
kaar krijgen.”

SER in het klein 
Zulke veranderingen liggen 
moeilijk in de gemeenteraad, 
weet Versluis. “De tegenstel-
lingen tussen oppositie en co-
alitie, de gunst van de kiezer 
en persoonlijke kwesties kun-
nen een goede besluitvorming 

in de weg staan.
Daarom zouden wij graag een 
proef nemen met een advies-
orgaan dat lijkt op de Sociaal 
Economische Raad (SER), die 
de regering adviseert. Verte-
genwoordigers van verschillen-
de belangengroepen zoeken 
daarin samen naar oplossin-
gen. De politiek besluit erover, 
maar er ligt dan wel een de-
gelijk advies.”

Netwerk 
Versluis deed het idee op bij 
de Vereniging Noorden Duur-
zaam in Groningen. “Een net-
werk van mensen met ervaring 
in het bedrijfsleven, de weten-
schap, de overheid maar ook 
bijvoorbeeld mensen met een 

bepaalde religie of bijzondere 
betrokkenheid bij een onder-
werp. Ze hebben er op klei-
ne schaal positieve effecten 
mee bereikt en het enthousi-
asme ervoor neemt toe, ook 
bij andere lokale overheden. 
We hebben het nodig, omdat 
in onze gemeente een te gro-
te afstand is ontstaan tussen 
inwoners en bestuur. Hope-
lijk kunnen we de gemeente-
raad ertoe bewegen hier geld 
voor vrij te maken. Onderwer-
pen die wat ons betreft prima 
geschikt zijn voor een transi-
tiekamer zijn bijvoorbeeld de 
doorontwikkeling van de Wie-
ringermeerpolder en de reali-
satie van kringlooplandbouw 
in Hollands Kroon.”

 ■ Maarten Versluis. (FOTO: WWW.KENNETHSTAMP.COM)

Speel minigolf in een tropische tuin
WAARLAND – Waan je in 
het buitenland op een luxu-
euze midgetgolfbaan. Om-
ringd door exotische planten 
en prachtige vijvers met echte 
koikarpers. Het kan allemaal 
in Waarland, bij het Indoor Ad-
venture Minigolf. Toon jouw 
skills aan je vrienden of fa-
milie en boek nu een rondje 
midgetgolf. 

Vlindorado, de vlindertuin 
is vanaf 16 februari weer ge-
opend, is een paar jaar gele-
den uitgebreid met een fantas-
tische minigolfbaan. De baan 
bevat maar liefst 15 holes met 
unieke eigenschappen. Wat 
dacht je van een schildpad 
op de baan, een hole van yin 
yang-plateaus of een baan in 
de vorm van een vlinder. Op je 
route van de afslag tot aan de 
put vind je hoogteverschillen, 
bochten en bijzondere hin-
dernissen. Een ware beleve-
nis waarin je echt het gevoel 
krijgt te golfen in de tropen. 

Uniek in Nederland
De holes zijn van 8 tot 15 me-

ter lang en vragen echt om fo-
cus en concentratie. De condi-
tie van de baan is uitmuntend 
omdat het is aangelegd met 
kunstgras. Uniek in Neder-
land, want het is de enige 
kunstgras minigolf baan van 
deze omvang gevestigd in een 
tropische tuin.

Leuk voor jong en oud
De minigolfbaan is los maar 
ook als combinatie met de vlin-
dertuin te boeken via de web-
site van Vlindorado. Het is een 
heerlijk uitje voor jong en oud. 

Speel een potje minigolf met 
de kinderen of als gezellig ui-
tje met collega’s. Een kinder-
partijtje vieren is ook een op-
tie. En geniet ondertussen van 
de exotische tuin en al zijn fa-
cetten eromheen. 

Vlindertuin
De golfbaan verbonden aan 
de prachtige Vlindertuin van 
Vlindorado. Deze is vanaf 16 
februari weer geopend voor be-
zoekers. Daar leer je de tropen 
kennen met alle prachtige vlin-
ders en vogels.

 ■ Kom je ook minigolfen bij Indoor Adventure Minigolf? (FOTO: 
AANGELEVERD)

De romantische playlist
Wil je het diner bij kaars-
licht nóg sfeervoller ma-
ken? Ontdek de romanti-
sche playlist!

De juiste muziek is sfeer-
bepalend; helemaal wan-

neer je in de romantische 
stemming bent. Op Spotify 
staan verschillende afspeel-
lijsten. Een paar tips: Time-
less Love Songs, 90s Love 
Songs, Slow Jamz, Acous-
tic Love en Love in Paris.   ■  (FOTO: ADOBE STOCK)


