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Koningin op staatsbezoek
scoort voor bedrijfsleven
ONDERNEMERS PROFITEREN VOLOP VAN ECONOMISCH
ACCENT BEZOEKEN MIDDEN-OOSTEN
MASQAT/ROTTERDAM •
‘Zodra de koningin binnenkomt, schept ze een
sfeer van vertrouwen en
van verplichtingen. Zakenlieden snappen: dit is
het moment om te krijgen
én te geven.’ Topman
Henny Swinkels (61)
heeft in Oman voor miljoenen euro’s aan goed
nieuws binnen. Beatrix
scoort op haar bezoek
aan het Midden-Oosten
voor het bedrijfsleven.

Veel tips over
Heulmeisje
UTRECHT • De politie heeft
sinds dinsdagavond zeven tips
binnengekregen over het Heulmeisje, dat 35 jaar geleden dood
werd gevonden op parkeerplaats De Heul aan de A12 bij
Maarsbergen. Een woordvoerder sprak van ‘onverwacht veel’
tips. Er zaten interessante aanwijzingen bij. Zo heeft zich iemand gemeld die zich kan herinneren dat hij destijds een
meisje uit Oost-Duitsland een
lift naar Nederland heeft gegeven. Sporen in de zaak wijzen
ook naar Duitsland.

Abortuslink gaat
Staphorst te ver
STAPHORST • Zwartekousengemeente Staphorst
heeft gisteren de website
van het plaatselijke Centrum voor Jeugd en Gezin
gezuiverd van een link naar
een abortuskliniek. B&W besloten hiertoe na een verzoek van de ChristenUnie.
,,Wij willen niet dat buiten
de hulpverlening om direct
naar dergelijke instellingen
wordt verwezen,’’ aldus
raadslid Henk Hutten van
deze partij, die zich sterk
maakt voor het beschermen
van ongeboren leven.

BART VAN ELDERT
Swinkels werkt bij de Hollandse
VanDrie Group, wereldwijd de
grootste onderneming in kalfsvlees.
Het Midden-Oosten, waar Beatrix
staatsbezoeken aﬂegt, heeft een
sterke olie-economie en een groeiende, jonge bevolking. Dat maakt de
regio voor het bedrijf met 1800
werknemers een belangrijke markt.
Daarom is Swinkels een van de 35
Nederlandse topmannen die meereizen met de staatsbezoeken van de
koningin aan de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. De nadruk
bij de bezoeken ligt op de economische en handelsrelaties. Economische diplomatie is belangrijk, omdat
Nederland voor drie kwart zijn geld
in het buitenland verdient. Zo mag
Henny Swinkels van de Omaanse
minister van Landbouw weer voor
miljoenen euro’s kalfsvlees te exporteren naar de Golfstaat.
Ruim tien jaar geleden sloten
Oman en andere landen in de regio
hun grenzen voor Nederlands kalfsvlees vanwege de uitbraak van BSE,
de gekkekoeienziekte. Swinkels:
,,Voor mij zijn de beslissers van dit
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Belangrijke mensen staan in Oman in de rij om koningin Beatrix de hand te schudden. Aan de beurt is
Henny Swinkels, topman van de Hollandse VanDrie Group.

land praktisch ontoegankelijk. De
koningin opent deuren die anders
gesloten blijven. Deze aanpak van
koningin en bedrijfsleven, met elk
zijn eigen verantwoordelijkheden,
scoort. Ik zie van dichtbij hoe Beatrix, Willem-Alexander en Máxima
de top van het land positief weten te
stemmen. Ze stralen veel vertrouwen uit en hebben aandacht voor iedereen. Voeg daarbij de economi-

sche diplomatie van minister Verhagen. Een unieke combinatie van topprestaties waar Nederland trots op
mag zijn. Het bedrijfsleven maakt
daar gretig gebruik van. Voor mij
gaat de markt nu open.’’
Ondernemer Pieter Hoff (59)
heeft gisteren in de Omaanse havenstad Sohar koninklijke ondersteuning gekregen voor zijn wereldwijd
opererende bedrijf Aqua Pro. ,,Ik

Koningin gaat weer met
hoofddoek naar moskee
MASQAT • Koningin Beatrix en

prinses Máxima dragen vandaag
bij hun bezoek aan de Grote Moskee in de Omaanse hoofdstad
Masqat opnieuw een hoofddoek
en bedekkende kleding. Vrouwelijk bezoek wordt hier geacht ook
pols en enkels bedekt te houden.

Enkele dagen geleden ontstond
politieke ophef omdat koningin
Beatrix tijdens een moskeebezoek
in Abu Dhabi een hoofddoek
droeg. De PVV noemde dit onderdeel van het staatsbezoek aan de
Emiraten een 'trieste wanvertoning’.

heb met de koningin erbij over mijn
droom kunnen praten: om twee miljard hectare aan bomen in de woestijnen te planten. Mijn uitvinding,
de Groasis Waterboxx, helpt bomen
zonder irrigatie te groeien. Hier in
Sohar staan veertig bakken. Die heb
ik vorig voorjaar geplant, voor het
staatsbezoek toen werd uitgesteld.
De bomen hebben de zomerhitte
van 55 graden overleefd en staan er
goed bij. Sohar wil om water te besparen de eerste nieuwe industriestad ter wereld zijn die uitbouwt
zonder irrigatie. Beatrix, WillemAlexander en Máxima bleven veel
langer dan gepland. Ze stelden veel
vragen. Die echte interesse straalt
uit naar de hele groep, waaronder
twee Omaanse ministers. Ter plekke
kreeg ik een afspraak voor een
workshop gemaakt met de overheid
hier en alle oliemaatschappijen die
meebouwen aan de industriezone.
Dankzij de koningin is het echt een
topdag voor mijn bedrijf.’’

Hengelaars bang
voor vissterfte
GRONINGEN • Door de wateroverlast en het spuien van miljoenen kubieke meters overtollig water in zee zal in de provincie Groningen massale sterfte
van zoetwatervissen optreden.
Dat meldt Hengelsportfederatie
Groningen/Drenthe. Veel vissen
zijn met de sterke stroming
richting zee gezogen en konden
niet op tijd terugzwemmen. In
het zoute water zullen ze het
niet redden, aldus de federatie.
Ook vissen in natuurgebieden
die onder water zijn gezet lopen
gevaar, want deze terreinen
worden straks leeggepompt.

Gevallen deur uit
sluis Eefde getild
EEFDE • Grote hijskranen heb-

ben gisteravond de kapotte
sluisdeur uit de sluiskolk in
Eefde getild, waar het gevaarte
op 3 januari plotseling in was
gevallen. Volgens Rijkswaterstaat is de klus goed verlopen.
Deur en sluis zijn na de operatie
nauwgezet onderzocht, onder
meer om de oorzaak van de val
te achterhalen. Het resultaat
komt over enkele dagen.
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• vlieg in feb. met Cathay Pacific en ontvang tot € 120 korting p.p.!
• zomer 2012: € 50 DUBBELE PRET korting p.p. met
actiecode SUN87501
• geniet van de stranden, rijke cultuur en gezellige badplaatsen!

TOP-accommodaties bij KRAS.NL
SANUR

TANJUNG BENOA

SANUR

Hotel Sanur Paradise Plaza****

Ramada Resort Benoa Bali****

Mercure Resort****

10 dag
en

v.a.

999

10 dag
en

v.a.

1029

1059

o.b.v. 2
pers.

o.b.v. 2
pers.

v.a.

o.b.v. 2
pers.

Sfeervol hotel in Balinese stijl omringd
door tropische tuinen en nabij het strand.

Luxe hotel met vele faciliteiten, op loopafstand van het strand en het centrum.

Luxe resort aan het strand en door
Nederland beoordeeld met een 8,4.

Zie www.kras.nl/73046

Zie www.kras.nl/73048

Zie www.kras.nl/73049

Voor de meest actuele prijzen, ga naar KRAS.NL

B O E K O N L I N E o f be l 0900 – 9 6 9 7

15 cpm

Prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

AD 2.4.2

10 dag
en

Ga voor het volledige aanbod naar:
www.kras.nl/zon-bali

Drietal vast na
explosie in huis
HEERHUGOWAARD • De politie
heeft dinsdag drie mannen aangehouden voor het in brand steken van een woning in Heerhugowaard op 24 september. De
brand veroorzaakte een grote
explosie. Hierdoor werd een
deel van de voorgevel weggeblazen van het appartementencomplex waar de woning deel van
uitmaakte. De arrestanten zijn
16, 24 en 41 jaar oud en komen
uit Langedijk en IJmuiden. Ze
zijn familie van elkaar. De mannen worden ook verdacht van
verzekeringsfraude.

