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Scheepjeshof 120, Veenendaal
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Complete 
mondzorg 

voor u!
Ik breng 

gemak & kwaliteit 
voordelig bij u 

thuis

25% korting op uw eerste bestelling
gebruik kortingscode: krant25

Tel: 0318-521600

AMERSFOORT | BUSSUM | EDE

Kijk op hollandparket.nl
voor de laatste aanbiedingen!

NU OOK RAAMDECORATIE
BIJ HOLLAND PARKET!
Bijzondere raamdecoratie
zoals gordijnen (ook rol- en
vouwgordijnen), jaloezieën,
multishades en plissés.

Ook voor laminaat,
kurk, parket, pvc en het
onderhoud of renovatie
van uw vloer of trap!

De 
kerstshow

is open!
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‘Samen gezond(er) leven’ is het motto waaronder het 
Christelijk Lyceum Veenendaal vanaf deze week de strijd 
aangaat met zo’n 70 andere middelbare scholen in Nederland. 
Een strijd om de Seven Days 2015 Award inclusief eigen 
schoolfeest. Dat betekent dat leerlingen en medewerkers 
een week lang op een leuke manier bezig zijn met gezond 
eten en bewegen (o.a. traplopen, zie de foto boven van 
maandagochtend), passend bij de naam ‘Gezonde School’ die 
het CLV sinds augustus draagt. Via een app op de smartphone 

krijgen de leerlingen opdrachten. Iedere dag heeft zijn eigen 
uitdagingen. Voor elke uitgevoerde opdracht verzamelen zij 
online punten. De deelnemende scholen strijden om de Seven 
Days 2015 Award en een eigen schoolfeest. “We hebben er 
ontzettend veel zin in,” vertellen de organiserende docenten 
Lydia Germans en Sanne Stoff elsen. “Het CLV is de enige 
school in Veenendaal die meedoet aan deze week. Super om 
met zoveel mogelijk leerlingen en collega’s een week lang 
gezond met elkaar op te trekken.”  Foto: CLV 

Gezond naar school!

JOHN DE WOLF, 
TRAINER GVVV
‘Ik trof een ploeg aan die erg 
met zichzelf bezig was’ 

2»

STICHTING NN 
ZOEKT SPONSORS
Stichting NN biedt ook dit jaar  
hulp aan Veenendalers die 
steuntje kunnen gebruiken

12»
Meer stroom gaat door hoogspanningslijn

VEENENDAAL - Door de trans-
port van elektriciteit worden 
de geleiders waar de stroom 
doorheen loopt verwarmd. 
Door deze verwarming gaan 
geleiders doorhangen waar-
door er een beperking zit aan 
de maximum transportca-
paciteit van een hoogspan-
ningsverbinding. Bij lage 
temperatuur, vooral door 
wind, wordt de lijn meer 
gekoeld waardoor er minder 
doorhang plaatsvindt. In 
zo’n geval kan er dus meer 
stroom getransporteerd 
worden. Met de Dynamic 
Line Rating techniek wordt 
op een directe wijze elke 
5 minuten de doorhang 
en transportcapaciteit van 

lijnsegmenten van de hoog-
spanningslijn bepaald. Op 
basis hiervan kan bepaald 
worden hoeveel extra trans-
port er over de verbinding 
kan plaatsvinden. Deze me-
thode biedt extra capaciteit 
indien de hoogspanningslijn 
de limiterende factor is. Een 
aantal maanden worden de 
real-time netmetingen ver-
geleken met de in de Opera-
tionele Voorbereiding toege-
paste techniek. Na analyse 
zal TenneT beoordelen of er 
in de toekomst meer gebruik 
gemaakt wordt van deze 
techniek. Of het consequen-
ties heeft voor de omgeving 
waar de masten staan, is 
niet duidelijk.

Sinds september maakt TenneT voor het eerst gebruik 
van een real-time meting op de 150kV lijnbinding 
tussen Driebergen en Veenendaal. Hierdoor 
kan TenneT in bepaalde situaties meer stroom 
transporteren en tegelijkertijd de stabiliteit van het 
elektriciteitsnet waarborgen.

Masten worden 
zwaarder belast

Ga naar de site van 
uw lokale krant

Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

SCHRIJF JE NU IN OP
WWW.SWEETDEAL.NL 

EN ONTVANG
DE VOORDELIGSTE 

AANBIEDINGEN
UIT JE EIGEN REGIO

Workshop 
VEENENDAAL - In Museum 
Veenendaal (Kees Stipplein 
76) wordt op woensdag 18 
november om 15.00 uur 
weer een kinderworkshop 
gehouden. 
Deze is bestemd voor de 
jeugd van vier tot en met 
twaalf jaar. Dit keer gaan de 
kids een eigen Sint en Piet-
placemat maken. De work-
shop is gratis.
Alleen voor materiaalkosten 
wordt een bedrag van één 
euro gevraagd. Er is bege-
leiding aanwezig. Opgeven: 
info@museumveenendaal.
nl of telefoon 0318-550010.

Lampion voor Bewegingsrecreatie
VEENENDAAL - Stichting Be-
wegingsrecreatie Veenen-
daal is de winnaar van de 
gemeentelijke vrijwilligers-
prijs 2015. 
Maandag 9 november reikte 
burgemeester Kolff de wis-
seltrofée De Lampion uit 
tijdens het mantelzorgers- 
en vrijwilligersfeest in de 
Basiliek in Veenendaal. ‘‘Dit 
zijn vrijwilligers in hart en 
nieren die het bewegen voor 
mensen met een beperking 
mogelijk maken’’. 
‘‘De vrijwilligers van Stich-
ting Bewegingsrecreatie 
Veenendaal toont een intrin-

sieke drive die aansluit bij 
het motto van de stichting: 
bewegen, samenleven, rege-
len en organiseren’’, lichtte 
Cees van Hal van toe, voor-
zitter van de onafhankelijke 
jury. ‘‘Dit zijn vrijwilligers 
in hart en nieren die het be-
wegen voor mensen met een 
beperking mogelijk maken. 
De vrijwilligers geven de 
leden een vertrekpunt voor 
verdere ontmoetingen. Ook 
in het zoeken naar inno-
vatieve spelelementen en 
bewegingsoplossingen voor 
de leden blijft Stichting 
Bewegingsrecreatie een in-

spiratiebron.’’ De twee an-
dere genomineerden waren 
Stichting Netwerk voor jou 
en Kees van Doorn. Ook zij 
ontvingen mooie jurycom-
mentaren. Met deze fees-
telijke dag, georganiseerd 
door Veens, uit de gemeente 
Veenendaal haar waarde-
ring voor mantelzorgers en 
vrijwilligers. ’s Middag ver-
maakten de deelnemers zich 
met verschillende creatieve 
activiteiten, onder meer met 
een theatervoorstelling. Ook 
werden zij verwend door 
leerlingen van het CSV in de 
beautyhoek. 

Start van DoeMee 0318 in Veenendaal
VEENENDAAL- De feestelijke 
bijeenkomst ter gelegen-
heid van de start van Doe-
Mee 0318 vindt woensdag 
11 november plaats. Dit is 

een samenwerkingsverband 
van Zideris, IW4, Kwintes, 
Philadelphia, Boogh  en Rei-
naerde. In Veenendaal en 
Renswoude bemiddelt Doe-

Mee 0318 tussen aanbieders 
van werk en dagbesteding 
en mensen met een beper-
king en een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Roeland Tameling vertrekt
VEENENDAAL - Per 1 janu-
ari stopt citymarketeer Roe-
land Tameling na 5 jaar zijn 
werkzaamheden voor de 
stichting Promotie Veenen-
daal. Vanaf die datum start 
hij als programmamanager 
bij het Regionaal Bureau 
voor Toerisme Knooppunt 
Arnhem-Nijmegen (RBT 
KAN).
Tameling: “Ik stap over om-
dat ik een nieuwe baan heb 
gevonden die mij interes-
sante ontwikkelingskansen 
biedt. Het RBT KAN (waar 
ook Visit Veluwe onder 
valt) heeft mij benoemd als 

programmamanager. In die 
functie krijg ik in eerste in-
stantie twee rollen: citymar-
keteer in een grote gemeente 
in Gelderland en manager 
van Conventionbureau Gel-
derland. Daarnaast zal ik 
als lid van het management-
team meewerken aan de 
verdere groei van de orga-
nisatie.” De komende weken 
gaat Promotie Veenendaal 
op zoek naar een geschikte 
opvolger. Tameling: “Het is 
echt een wereldbaan. Ik heb 
veel geleerd en ben blij met 
de kansen die Veenendaal 
me heeft geboden.’’

VEENENDAAL - Komend week-
end vindt in De Lampegiet de 
1ste try-outs plaats van ‘Willem 
Ruis, de show van zijn leven’. 
Rijnpost mocht 2 kaarten wegge-
ven. De oplossing was Kissmas-
ter. De kaarten gaan naar Jan en 
Carla Doedens te Veenendaal.

VEENENDAAL - ‘Veteraan’ Den-
nis van Meegdenburg maakt 
weer deel uit van de GVVV-se-
lectie. De spits is zaterdag al 
inzetbaar in de wedstrijd te-
gen DVS’33. Van Meegdenburg 
trainde vanaf zijn afscheid al 
steeds mee met het 1ste team.


