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HOUTEN - De Houtense Tran-
sition Town Werkgroep presen-
teerde zichzelf woensdag 27 ja-
nuari in de raadzaal. Hun idee is 
om van Houten een Transition 
Town te maken. Een stad waar-
in in elke wijk mensen zelf en 
met elkaar iets doen om min-
der olieafhankelijk te leven en 
de klimaatverandering tegen te 
gaan en zich daarmee voorbe-
reidt op het moment dat steeds 
minder olie beschikbaar zal zijn. 
Ongeveer 60 mensen waren ge-
komen om meer te horen. Veel 
belangstellenden vonden de 
getoonde film en voordrachten 
over het idee boeiend, maar 
wilden vooral concreet aan de 
slag. 

Op de bijeenkomst vertoonde 
men een film waarin te zien was 
hoe Cuba zich begin jaren 90 aan 
moest passen toen de olieleveran-

ties aan Cuba nagenoeg halveer-
den nadat de Sovjet-Unie uiteen 
viel. Een periode van verandering 
en omschakeling die in Cuba wordt 
aangeduid als 'de bijzondere pe-
riode'. Cuba heeft toen al heeft 
meegemaakt wat andere landen 
te wachten staat op het moment 
dat er steeds minder olie beschik-
baar komt. Doordat minder olie 
beschikbaar was, reden er minder 
auto's. De overheid importeerde 
veel fietsen en Cubanen gingen 
meer fietsen. In het land ontstond 
ook een eigen fietsenindustrie.  
Voor de opwekking van elektrici-
teit werd gedeeltelijk overgestapt 
op de restproducten van de sui-
kerrietoogst. In de landbouw ging 
men veel meer met de hand doen. 
Veel vervoer ging weer met paard 
en wagen en de ossen gingen weer 
voor de ploeg. Hoe zou in Houten 
de vuilnis worden opgehaald als er 
minder of geen olie is? 

Wijkbijeenkomsten voor 
projecten

"We zijn heel blij met deze op-
komst", zo vertelt Daniël van Geest. 
Hij legt uit dat het bij het idee van 
Transition Town om een verande-
ring van onderaf gaat. "Zelf in ac-
tie komen om de eigen omgeving 
mooier en duurzamer te maken."

Vorige week woensdag werden 
nog niet veel ideeën om in de ge-
meente Houten projecten te star-
ten besproken. De initiatiefnemers 
zeiden in maart een bijeenkomst 
te organiseren waar een en ander 
meer concreet zal worden. Transi-
tion Houten hoopt in de toekomst 
wijkbijeenkomsten op te starten 
met als doel wijkgebonden projec-
ten om de olieafhankelijkheid te 
verminderen en de klimaatveran-
dering tegen te gaan.  Meer infor-
matie: www.tthouten.wordpress.
com. (JvA)

Veel belangstellenden voor idee 
Transitition Town

SCHALKWIJK - Op zaterdag 
13 februari organiseert C.V. de 
Platneuzen een carnavalsavond 
vanaf 21.30 uur in Het Gebouw 
met een optreden van zanger 
Rik Hoogland. De toegang is 
voor alle leeftijden. Legitimatie 
is verplicht. Toegangskaarten 
zijn vanaf 6 februari verkrijg-
baar in de voorverkoop bij Nico 
van den Heuvel en indien voor-
radig aan de zaal. Leden heb-
ben gratis toegang.    

Optocht
De afgelopen maanden is veel 

creatief talent in de weer geweest 
om de mooiste, origineelste car-
navaleske wagens of loopgroepen 
te ontwerpen en te bouwen. Deze 
bouwers staan al te popelen om 

hun creativiteiten te tonen. Op 14 
februari is de optocht, deze  ver-
trekt om 13.00 uur vanaf De Heul. 
Wilt u meedoen, dan kunt u zich 
opgeven bij Wim Kolfschoten, 030-
6011548. 

50+ 
Maandag 15 februari houdt C.V. 

de Platneuzen haar gigantisch 50+ 
middag. Prins Eduard de tweede en 
zijn charmante Prinses Petra zullen 
om 13.30 uur de deuren van Het 
Gebouw ontgrendelen om ieder-
een van 50 jaar of ouder hartelijk 
te verwelkomen. Onder het genot 
van een hapje en een drankje en 
een optreden van de dansmariekes 
belooft dit weer een gezellige mid-
dag te worden.

Nieuws van de Platneuzen

HOUTEN - Eén dag per jaar in 
de watten gelegd worden, even 
zonder zorgen zijn, zonder te 
hoeven verzorgen, een dag vol 
verrassingen. Op zaterdag 20 
maart zal voor de 10e keer op 
rij de Verwendag voor Moeders 
plaatsvinden. 

Als altijd streeft de organisatie 
ernaar om er een topdag van te 
maken. Het feestelijke tintje wordt 
dan ook niet ontleend aan 'een pro-
gramma in de overtreffende trap', 
maar door ook de moeders te ver-
wennen die in het verleden al eens 
mee zijn geweest, maar nu niet 
binnen de doelgroep vallen omdat 
hun zorgenkind niet meer thuis 
woont. Ondanks dat zij niet meer 
de dagelijkse zorg hebben, zullen 
velen van hen nog steeds meer dan 
druk zijn voor het welzijn van hun 
kind. Ter gelegenheid van het 10-
jarig bestaan worden daarom ook 
deze moeders uitgenodigd. 

Voor wie
Woont u in Houten,'t Goy, Tull 

en 't Waal of Schalkwijk en bent 
u moeder van één of meerdere 
thuiswonende kinderen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking? Bent u alleenstaand 
vader met een kind met een beper-
king? Was u in het verleden te gast, 
maar woont uw kind inmiddels niet 
meer bij u thuis, maar bent u des-
ondanks nog zwaar belast? Kent u 
iemand in uw omgeving waarvan u 
vindt dat zij / hij deze verwendag 
verdient, laat het weten. 

 
Al 10 jaar steun

In het 10-jarige bestaan van de 

verwendag zijn er mooie dagen 
gerealiseerd. Vrijwilligers waren 
daarbij onmisbaar, maar ook spon-
sors. De sponsors voor 2010 zijn 
de Gemeente Houten, Rabobank 
Krommerijnstreek, Stichting Lions 
Club Activiteiten Fonds Houten, 
de Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind (NSGK) en Apo-
theek 't Wed. 

Verwendag
U wordt van huis opgehaald en 

en ook het thuisfront wordt niet 
vergeten. Voor hen wordt een 
taartje achtergelaten. Eerst komt 
iedereen bij elkaar voor koffie met 
gebak bij het Houtens Erf. Om het 
contact te vergemakkelijken krijgt 
daar iedere deelnemer, volgens tra-
ditie, een batch met naam van de 
initiator van de verwendag, kera-
miste Marian van der Steenhoven. 
En wat er daarna gebeurt is het 
best bewaarde geheim van Hou-
ten. Tot ongeveer 22.00 uur wordt 
u aangenaam bezig gehouden.  

Aanmelden
Wilt u mee? Of kent u iemand 

die binnen de doelgroep past? Laat 
het weten. In de eerste week van 
februari ontvangen eerdere gasten 
een brief met uitnodiging thuis. 
De verwendag wordt georgniseerd 
door Willemien Kosten, Marian van 
der Steenhoven, Brigit Hagemeyer 
en Margreet Roelofs en vele vrij-
willigers. Bel met Marian van der 
Steenhoven, 030-6374123 of Brigit 
Hagemeyer, 030-6377003 om uw 
interesse voor deelname te melden 
of meld een ander aan. Registratie 
vindt plaats op volgorde van aan-
melding. Informatie: www.verwen-
dagvoormoeders.nl

Verwendag voor Moeders

De Gemeente Houten is al voor het tweede jaar sponsor: wethouder 
Nicole Teeuwen reikt cheque uit aan Marian van der Steenhoven.

Mevrouw Ossendrijver wint droomreis
HOUTEN - Mevrouw Ossendrijver uit Houten heeft de hoofdprijs van de rebuswedstrijd van de Kinderpostzegel-
actie 2009 gewonnen. Afgelopen maandag kreeg zij bij haar thuis de cheque voor een droomreis ter waarde 
van € 3.400 overhandigd. Zij kreeg daarbij ook nog een lekkere taart. De winnares zei dat ze een beetje een 
dubbel gevoel had. Je steunt een goed doel en wint zo'n grote prijs. Dat dubbele gevoel bleek helemaal ner-
gens voor nodig: alle prijzen voor 
de wedstrijd zijn gesponsord door 
bedrijven. De Stichting Kinderpost-
zegels Nederland geeft daar geen 
geld aan uit. Deze droomreis is door 
Service Point Nederland beschikbaar 
gesteld. Nicoli Kramer van Stichting 
Kinderpostzegels Nederland (links 
met taart) en Liesbeth Niemans van 
Service Point Nederland (rechts) 
kwamen de prijs feestelijk uitrei-
ken aan mevrouw Ossendrijver. 
"Ongelooflijk dat ik de hoofdprijs 
van de rebuswedstrijd van de 
kinderpostzegels heb gewonnen!" 
vertelde de dolgelukkige mevrouw 
Ossendrijver bij de prijsuitreiking. 
"Ik koop al jaren kinderpostzegels. 
Met de rebuswedstrijd wilde ik iets 
extra's doen. Ik had nooit verwacht 
dat ik daarmee een droomreis zou 
winnen. Ik win nooit wat." Meer in-
formatie op www.kinderpostzegels.
nl. (JvA)  Foto: John van Amerongen

de Raat 28, Houten - Tel 030-6371022

Zoekt u
NACHTRUST...?

HOUTEN - De mensen van de 
Activiteiten Begeleiding in het 
Haltna Huis zagen de beelden 
van Haïti en alle acties die door 
mensen opgestart werden en 
dachten "wij moeten ook wat 
doen".  Zij besloten wafels en 
warme chocomel te gaan ver-
kopen voor het goede doel. 

Met hulp van enkele vrijwilli-
gers stonden ze donderdagmiddag 
wafels te bakken en te verkopen. 
Ook kon men een beker chocomel 
en enkele overgebleven kerstpak-
ketten kopen. De verkopers waren 
zeer enthousiast en vasthoudend. 
"Mensen geven vaak ook meer 
geld dan gevraagd wordt." Alle be-
woners en gebruikers van de dag-
opvang konden wafels kopen. Ook 
de familie en kleinkinderen die op 
bezoek waren lustten wel wat. 

Ook bij de Bingo in Markant 
werden heel wat wafels verkocht. 
Het was een zeer geslaagde mid-
dag, met een geweldige opbrengst 
van bijna € 555,-. De initiatiefne-
mers van de actie zorgden er voor 
dat het bedrag in ieder geval werd 
aangevuld tot dit bijzondere be-
drag en aan Giro 555 werd over-
gemaakt. Sandra, Isaac en Ilja van 
Activiteiten Begeleiding (op de 
foto rechts achter de tafel) bedan-
ken alle kopers, vrijwilligers en me-
dewerkers namens de mensen in 
Haïti.

Opbrengsten acties
Vorige week berichtten we al 

over verschillende acties voor Ha-
iti. Het Haïtiaanse adoptiekind 

Shinadine Dekker haalde met haar 
medeleerlingen lege flessen op en 
bracht zo € 998,50 bij elkaar. Op 
de 55+ Bridgeclub van haar oma 
werd nog eens € 350,-- opgehaald. 
In totaal geeft de familie Dekker 
€ 1350,-- mee met Marijke Zaal-
berg van de Stichting naar School 
in Haïti.  De leerlingen van de Sint 
Michielschool in Schalkwijk onder-
namen allerlei activiteiten om geld 
in te zamelen. Niet alleen is er mu-
ziek gemaakt. ook zijn er koekjes 
gebakken, huishoudelijke klusjes 
verricht, lege flessen ingezameld 
en sieraden gemaakt en verkocht. 
Sommige kinderen gaven geld uit 

hun spaarpot. De school maakte 
een bedrag van € 1741,79 over op  
Giro 555. Mara en Elin hebben voor 
Albert Heijn flesjes water verkocht 
en hebben € 64,- opgehaald voor 
Haïti. Hun ouders hebben dat ver-
dubbeld. Zij hebben €128,18 cent 
overgemaakt naar Artsen Zonder 
Grenzen die met hun eigen post 
ook getroffen werden in Haïti. De 
leerlingen van basisschool de Vlas-
wiek brachten geld bij elkaar met 
een sponsorloop. De school maakt 
€ 9.324,96  over aan stichting Hart 
voor Haïti waar de school al vaker 
geld aan gaf . (JvA)

Wafels en chocomel voor Haïti in 
Haltna Huis

Verschillende initiatieven in Houten voor Haïti

Met vier wafelijzers werden wafels gebakken en daarna verkocht. 
Foto: John van Amerongen

HOUTEN - De Rechtswinkel Hou-
ten biedt gratis juridische advies 
aan alle inwoners van de gemeente 
Houten, jong en oud. Iedere dins-
dagavond wordt van 19.00-20.30 
uur spreekuur gehouden.

Het eerstvolgende spreekuur 
is dinsdagavond  9 februari. De 
Rechtswinkel is gevestigd aan de 
Slinger 5. Informatie: info@rechts-
winkelhouten.nl / 030 -6382526 (tij-
dens spreekuren).

Rechtswinkel


