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Kort zet in op groen gas

‘Ik span mij graag in voor een prettige leefomgeving’

Oosterwolde – Op initiatief van
Ale Kort, eigenaar van de bedrijven Taxi Kort en Auto Kort, is er
vorig jaar in Oosterwolde een
groengas-pomp geplaatst. Daar
laat hij het niet bij. Een deel van
zijn wagenpark wordt binnenkort
omgebouwd, zodat de auto’s op
zowel diesel als biogas kunnen
rijden. ‘Niet alleen veel beter
voor het milieu, maar per kilometer bespaar ik ook nog eens
zo’n vijf cent.’

De ondernemer was in 2012 betrokken bij het eerste Koploperproject van de gemeente. ‘Ik
span mij als persoon en bedrijf
graag in voor een prettige leefomgeving’, verklaart Kort zijn
deelname. ‘We gebruiken op
dit moment meer van de aarde
dan dat ze zichzelf kan herstellen.
Niet toekomstbestendig dus en
daar moeten we wat aan doen.’
Hij liet zijn bedrijf doorlichten
op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Dan kom
je er ineens achter wat de werkelijke belasting van jouw bedrijf
op de omgeving is. Wij bleken
het voor 97% te moeten zoeken
in ons wagenpark.’
Kort zag een oplossing in
groen gas. Probleem was echter dat het dichtstbijzijnde vulpunt in Heerenveen gevestigd
was. Je kunt je auto’s dan wel op
groen gas laten rijden, maar als
er telkens in Heerenveen getankt
moet worden, heeft het geen zin.
‘Ik ben met de gemeente in gesprek gegaan. Samen met OrangeGas zijn we tot een oplossing

Door twaalf lokale bedrijven
en organisaties, waaronder de gemeente Ooststellingwerf, is in juni 2014 een
bijzonder manifest ondertekend. Daarin verklaren de
partijen samen te werken aan
het realiseren van tien initiatieven gericht op circulaire
economie, innovatie en duurzame energie. Benieuwd
naar de resultaten? Maandelijks brengt een van de deelnemers u op deze pagina Ondernemen op de hoogte.

Ale Kort tankt bij de groengas-pomp aan de Venekoterweg een van zijn bedrijfsauto’s vol.

gekomen.’ Bij Autobedrijf Kort
aan de Venekoterweg is een
groengas-pomp geplaatst.
Mede door dit initiatief won
Kort het eerste Koploperproject.
Ook de manier waarop hij met
medewerkers, collega’s, klanten
en andere partijen omgaat, werd
zeer gewaardeerd. ‘De manier
waarop je met elkaar omgaat,
is erg belangrijk. Als we dat hoe
dan ook en in alle gevallen doen
met respect voor elkaar, met een
positieve insteek naar elkaar en
vanuit vertrouwen in elkaar, dan
ben ik er van overtuigd dat we
verder niets meer hoeven te regelen en bedenken voor een

duurzamere samenleving. Dan
komt dat spontaan en vanuit de
mensen zelf. Dat is toch het allermooiste?’
Zonder twijfel werd door hem
ook het manifest ondertekend.
‘Ik ben er direct enthousiast ingestapt. Ik wil graag tastbare dingen doen en dat kunnen we middels dit manifest verwezenlijken.’
Van de biogas-pomp in Oosterwolde wordt inmiddels goed
gebruik gemaakt. Kort heeft zelf
een auto op biogas rijden, maar
ook de gemeente heeft drie auto’s op groengas. De vrachtwagens van Omrin rijden eveneens
op groen gas. ‘En onze buren,
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het Dierenartsencentrum, heeft
tegenwoordig ook een auto op
biogas.’
Binnenkort hoopt de ondernemer zelf nog veel meer gebruik
te gaan maken van de pomp.
Het innovatieve idee hierachter
is ‘dual fuel’. Dit is een menging
van diesel met autogas. ‘Je stoot
hierdoor ruim 50% minder CO2
uit en 80% minder roetdeeltjes’,
legt de ondernemer enthousiast uit. Het laten inbouwen van
de benodigde gastank kost een
kleine € 3000,-, maar dat verdien
je volgens Kort snel terug. Per kilometer bespaart hij 5 eurocent.
‘Binnen nu en een paar maan-

met recht
Het zwarte schaap

‘uw lach, onze zorg’
Achter de schermen

et komt in de beste families
voor: onenigheid tussen ouders en kinderen. Soms is er
sprake van een dermate grote
verwijdering dat een ouder besluit zijn
kind te onterven. Deze onterving is alleen rechtsgeldig indien dit (door een
notaris) in een testament wordt opgenomen. Het alleen maar mondeling
meedelen dat iemand onterfd is, heeft
nog niet tot gevolg dat iemand geen erfgenaam wordt.
Maar betekent onterving dat een kind
nergens meer recht op heeft?
Indien sprake is van onterving kan
een kind altijd aanspraak maken op de
zogenaamde legitieme portie. In het
huidige erfrecht wordt de legitimaris
echter niet meer als erfgenaam beschouwd en heeft hij alleen nog recht
op een som geld. Hij zit niet aan de verdelingstafel. Het zakhorloge waar hij al-

esselink Dental is afgelopen oktober uitgebreid met
een tandartspraktijk. Om
iedereen de gelegenheid te
geven om kennis te maken, houden wij
komende zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur een open huis. We gaan er echt iets
bijzonders van maken.
We krijgen wel eens de vraag voorgeschoteld hoe een kunstgebit eigenlijk wordt gemaakt? En waarmee vult de
tandarts nou precies een gaatje? Het zijn
vragen waar zaterdag allemaal antwoord
op wordt gegeven. Niet alleen middels
een uitleg van onze medewerkers, ze geven ook demonstraties. Zowel voor onze
bestaande patiënten als toekomstige
klanten een leuke manier om kennis te
maken met onze praktijk. We geven de
bezoekers echt een uniek kijkje achter de
schermen.
Natuurlijk hebben we ook aan de kinderen gedacht. In februari hebben wij
met ontzettend veel plezier poetslessen
verzorgd bij peuterspeelzaal Nijntje. Niet
alleen leerzaam, de kinderen vonden het
ook ontzettend leuk. Tijdens ons open
huis krijgen alle kinderen de kans om
zo’n zelfde poetsles te volgen. Na afloop
van de les ligt er voor alle deelnemertjes
o.a. een poetsdiploma klaar.
Als tandartspraktijk vinden wij het
ontzettend belangrijk dat kinderen al
op jonge leeftijd starten met poetsen.

H

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Frans
Hamstra, adviseur innovatie
en economie:
e-mail: f.hamstra@
ooststellingwerf.nl
den hoop ik een aantal auto’s te
hebben omgebouwd.’ Als de auto’s straks aan de verwachtingen
voldoen, wordt ook de rest van
het wagenpark aangepast. Niet
alleen voor Kort is dit een mooie
manier om milieuvriendelijker
en goedkoper te rijden, ook voor
andere bedrijven en particulieren is ‘dual fuel’ volgens de ondernemer een interessante optie. Belangstellenden kunnen
gerust vrijblijvend langskomen
voor meer informatie.

W
tijd dol op was kan hij niet opeisen.
Indien het kind al overleden is kunnen zijn afstammelingen voor hem in
de plaats treden.
Alleen afstammelingen kunnen aanspraak maken op een legitieme. Bij onterving van de langstlevende echtgenoot
kan deze dus geen aanspraak maken op
de legitieme. Aan hem/haar zijn echter
wel andere rechten gegeven, zoals met
betrekking tot de echtelijke woning en
een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Hierop kom ik in een volgende column terug.
In de rechtspraktijk merken wij dat er
steeds vaker discussies ontstaan over
nalatenschappen. Erfrecht is een weerbarstig terrein en het is van belang dat
je als advocaat/adviseur goed ingevoerd
bent. Dit is het werkterrein voor een
specialist. Wij hebben in de persoon
van mr. Alice Kauling-Leeftink deze
deskundigheid in huis.

In eerste instantie is eenmaal daags voldoende, maar wordt een kindje twee
jaar, dan is het goed om twee keer per
dag te gaan poetsen. Ook is het goed om
de kinderen vanaf dat moment al mee te
nemen naar de tandarts. Dit bevordert
niet alleen een gezonde ontwikkeling
van het gebit, maar voorkomt ook angst
op latere leeftijd.
Naast de poetslessen kunnen kinderen trouwens ook deelnemen aan een
kleurwedstrijd. De kleurplaat is nu al te
downloaden via onze website www.wesselinkdental.nl. Er zijn leuke prijzen mee
te winnen. Dus kom allemaal naar de
open dag. Leuk voor jong en oud!
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