
Wie zorg nodig heeft, wil snel de beste zorg en het liefst dichtbij. 
Ons geZZondTeam zoekt dan samen met jou naar de beste oplossing. 
En in het geval van wachtlijsten bemiddelen wij voor je. Wil je daar 
meer over weten? Kijk dan op zorgenzekerheid.nl 

Daarom vinden we samen de beste 
arts voor jou bij jou in de buurt.

Het is tijd 
voor elkaar.
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Swaan werkt een dag bij De 
Nederlanden: Kreeft is lekker 
Swaan Bongers (15) liep 
vorige week een dagje 
mee in Restaurant De 
Nederlanden in Vreeland. 
Voor de bedrijvendag van 
school wilde ze eigenlijk 
naar Madame Tussauds, 
maar daar kon ze helaas 
niet terecht. “Gelukkig 
mocht ik in Vreeland wel 
meelopen!”

Esther Smid

VREELAND – Tijdens de jaar-
lijkse bedrijvendag van RSG 
Broklede in Breukelen ori-
enteren alle leerlingen van 
het derde leerjaar zich op 
een beroep. Michiel van den 
Broeck, docent geschiede-
nis en mentor van de derde 
klas tweetalig vwo: “In april 
moeten de derdeklassers 
kiezen met welke vakken zij 
verder gaan naar hun eind-
examen. Om de leerlingen 
te helpen bij hun keuze is 
er een mentortraject, een 
profielkeuzeprogramma en 
een bedrijvendag, waarop 
leerlingen zoveel mogelijk 
kanten van een bedrijf leren 
kennen.”

Kreeft
Swaan werd ’s ochtends bij 
de Nederlanden ontvangen 

door chef-kok Wilco Berends 
en gastheer Niek Groen. “Ik 
moest een blauw jurkje aan 
en kreeg een rondleiding 
door het hotel. Niek liet mij 
allerlei kazen proeven en 
vertelde hoe die kazen ge-
maakt worden en waar ze 
vandaan komen. Voor het 
eerst van mijn leven heb ik 
ook wijn geproefd. Ik mocht 
twee zoete witte wijnen uit-
proberen, eentje was best 
lekker.”
In de keuken hielp Swaan 

met peertjes schillen, de 
wijnvoorraad aanvullen en 
kreeften schoonmaken. “Ik 
moest het darmkanaal uit 
de staarten halen. Best vies 
eigenlijk… Maar ik mocht 
ook een stukje kreeft proe-
ven; dat was lekker! De koks 
wilden dat ik nog iets proef-
de, dat bleek ganzenlever te 
zijn. Ik denk niet dat ik dat 
nog een keer ga eten.”

Interviews
Om een goed beeld te krijgen 

van De Nederlanden inter-
viewde Swaan drie mensen. 
“Niek vertelde mij dat een 
baan in de horeca ontzet-
tend leuk, maar ook zwaar 
is; je moet vaak ‘s avonds en 
in het weekend werken. Eén 
van de koks vond het vooral 
leuk dat er bij De Nederlan-
den op hoog niveau gekookt 
wordt. 
Ik vond het leuk om een dag-
je mee te lopen, maar weet 
nog steeds niet welk profiel 
ik moet kiezen.”

Swaan Bongers werkte in het kader van de bedrijvendag van haar school, Broklede, een dag bij 
restaurant De Nederlanden, rechtscChef-kok Wilco Berends, links gastheer Niek Groen. Esther Smid 

Nog aanmelden 
voor Beursvloer
STICHTSE VECHT - De Beurs-
vloer Stichtse Vecht wordt 
donderdag 6 november ge-
houden. Ruim 50 bedrijven, 
maatschappelijke organisa-
ties, verenigingen, clubs en 
instellingen uit de gemeente 
schreven zich reeds in. Op 
www.beursvloerstichts-
evecht.nl zijn hun aanbod 
aan kennis, diensten, mid-
delen en faciliteiten en de 
(ludieke) tegenprestaties te 
zien. Op de beursvloer slui-
ten deelnemers onderling 
matches, die nauwkeurig 
worden bijgehouden door 
de accountant en bekrach-
tigd door de notaris. Twaalf 
hoekmannen en -vrouwen 
staan de deelnemers bij om 
hun slag te slaan. Spreek-
stalmeesters zorgen voor het 
opvoeren van het tempo en 
de stemming.
De Beursvloer Stichtse 
Vecht vindt plaats bij Pauw 
Bedrijven op De Corridor 8 
te Breukelen. Om 16.30 uur 
geeft burgemeester Spies het 
startsignaal en beursvloer-
makelaar Rietje Beeren  sluit 
de beurs om 18.00 uur. 
Exclusief voor de deelne-
mende bedrijven is er vanaf 
15.30 uur de mogelijkheid 
om onderling te netwerken. 
Na afloop van de beursvloer 
is er gelegenheid om na te 
praten onder het genot van 
een hapje en een drankje.
Meer informatie en in-
schrijven: www.beurs-
vloer s t ic ht sevec ht .n l . 
Telefonische informa-
tie: 0346-266706 of 06-
24808958.

Creatieve markt
LOENEN AAN DE VECHT - In ‘t 
Web, aan de Spinnerie 15 
is zaterdag 25 oktober een 
markt voor creatievelingen. 
De hobbyisten treffen er kal-
ligraferen, huisgemaakte 
jam, kaarten, spullen uit ge-
recycled materiaal, houten 
speelgoed, gebreide sjaals, 
Pandorastijl kralen aan. 
Verder bospoppen, filigraan 
en herfststukken van verse 
bloemen, waarvan ook cur-
sussen gegeven worden. 
De Hobbyhof is met een 
kraam aanwezig. De entree 
is gratis, de markt duurt van 
10.00 tot 16.00 uur.

Muziekproject 
YOO!
LOENEN AAN DE VECHT - In 
september is op initiatief 
van Loenens Fanfarekorps 
Oud-Over een pBone pro-
ject gehouden op de Podium 
en Ludgerusschool en op de 
Montessori school in Loe-
nersloot. Als vervolg hierop 
start woensdag 29 oktober 
om 18.30 uur muziekproject 
YOO!, voor kinderen vanaf 
6 jaar, die willen leren spe-
len op een fanfare-instru-
ment of slagwerk. Er kun-
nen nog kinderen worden 
aangemeld. Spelenderwijs 
wordt er kennisgemaakt 
met het instrument, en met 
het notenbeeld. Tot aan de 
kerstvakantie is er woens-
dags van 18.30 tot 19.00 
uur les van fanfare dirigent 
Hans van Hees. Kosten: 30 
euro, instrument wordt ter 
beschikking gesteld. 
Aanmelden via www.oudover.nl


