
HOUTEN - Transition Town 
Houten en de Milieu Werk-
groep Houten presenteren de 
komende maand drie filma-
vonden voor de Houtense be-
volking. Centraal thema is de 
voedselvoorziening van onze 
maatschappij. Alle filmavonden 
vinden plaats in Sociaal-cultu-
reel centrum De Heuvel aan de 
Keercamp 15 (naast de kinder-
boerderij). Aanvang 19.30 uur, 
toegangsprijs: vrijwillige bij-
drage.

De eerste avond wordt gehou-
den op maandag 27 februari. Deze 
avond wordt de film 'We Feed The 
World' getoond. Voorafgaand aan 
de film vertellen initiatiefnemers 
Joke van der Leij en Marie-Jeanne 
Bisscheroux van  de  Eerlijke Kost 
iets over het hoe en waarom van 
eerlijkekost.nl. Deze website ging 
eind januari online en is de wegwij-
zer voor biologische en (h)eerlijke 
voeding in de regio Utrecht. 

We Feed the World 
We Feed the World is het bizarre 

verhaal van ons voedsel, alvorens 
het in de schappen van de super-
markt belandt. Regisseur Erwin 
Wagenhofer onderzoekt de markt-
mechanismen die ten grondslag 
liggen aan de voedselindustrie. 
Ondanks soms schokkende onthul-
lingen is We Feed the World geen 
simplistische kruistocht tegen indu-
striële voedselproductie. Het is een 
mooie, intelligente documentaire 
die complexe verhoudingen glas-
helder maakt. 

Food Inc
 In maart volgen nog twee films. 

Op maandag 12 maart wordt de 
film Food Inc getoond. Deze film 
gaat in op de Amerikaanse voed-
selindustrie, waarbij al heel snel 
parallellen zijn te trekken naar de 
Nederlandse situatie. Deze avond 
is ook Guus Geurts aanwezig. Hij is 
bekend van het boek 'Wereldvoed-
sel - Pleidooi voor een rechtvaar-
dige en ecologische voedselvoor-
ziening'.

Smakelijk Eten
Op 26 maart draait de film 'Sma-

kelijk Eten' van Walther Groten-
huis. Deze film onderzoekt waar 
het eten op ons bord vandaan 
komt. Een wereld aan voedsel ligt 
het hele jaar door op ons bord 
en verandert de wereld. Fruit en 
vlees reizen de hele wereld over 
en liggen toch voor een betaalbare 
prijs in de schappen. Door wiens 
handen gaat het en wie verdient 
eraan? Over de schade aan mens 
en milieu, de voor- en nadelen van 
globalisering en de over-exploite-
ring van de aarde kan veel meer 
worden gezegd dan de consument 
zich realiseert.

Verschijnt  in Houten - ‘t Goy - Schalkwijk - Tull en ’t Waal en in alle buitenwijken hiervan.
Uitgave: ‘t Groentje, J.M. Pater / J. Pater-Blind, tel 030-6561305, info@groentje.nl (voor verdere contactgegevens zie één-na-laatste pagina).
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Volg ons op

www.twitter.com/tgroentje

SPOORHAAG
Winkelcentrum Het Rond

...wij íedere avond

KOOPAVOND
hebben?

Openingstijden:
ma. - vr. van 8.00 - 21.00 u.

za. van 8.00-20.00 u.

wist u 
dat...

Onwezen
Odijk
Singel 43, 
3984 NV Odijk
tel: 030 - 656 1938
info@onwezenodijk.nl
www.onwezenodijk.nl

Tevreden op weg!

WWW.FOTOVANKESTEREN.NL
Uw digitale fotoboek klaar in 1 uur

ERGOTHERAPIE
HOUTEN.nl

voor Houten en omstreken

Kinderen verhuizen?
Meer informatie?��Peter Jan Verhoef | 06 53 578 339
verhoef@scheidingsmakelaar.nl | www.scheidingsmakelaar.nl

Bike Totaal Houten heeft een nieuwe naam

Schonenburgseind 40, Houten tel. 030-6375695 www.bikestore-houten.nl

600 m2 FIETSPLEZIER

Albert Heijn Steenman 
is ook in 2011 verkozen tot béste Albert Heijn uit de regio!

Vier dit mee: heerlijke vlaai, diverse varianten!
van € 5,49 voor € 2,99!

Deze aanbieding is geldig van woensdag 22 feb. t/m zaterdag 25 feb. en alleen bij Albert Heijn Steenman.

Sleuteloverdracht aan 
Prins Raymundus

LAETSTE STUYVERDORP - Locoburgemeester Herman Geerdes was op vrijdagavond naar Laetste Stuyverdorp ('t 
Goy) gekomen om de sleutel van het Laetste Stuyverdorp over te dragen aan Prins Raymundus en Prinses Sonja. 
Tijdens het 55+ Carnaval droeg hij de sleutel over aan de regerend vorst van carnavalsvereniging De Laetste 
Stuyver. In zijn toespraak bekende Geerdes (van huis uit een echte Platneus) dat 't Goy het eigenlijk net iets 
beter doet dan Schalkwijk dit jaar. 't Goy boekte twee overwinningen in de lokale voetbalderby, 't Goy heeft 
meer verklede carnavalsbezoekers en heeft een complete raad van 11 waar de raad van de Platneuzen dit jaar 
op 10 bleef steken. Het enige minpuntje vond hij dat de prins van het Laetste Stuyverdorp niet woonachtig is in 
't Goy. Op de foto draagt Herman Geerdes (l) de sleutel over aan Prins Raymundus en Prinses Sonja. (JvA)
 foto: carnavalsvereniging De Laetste Stuyver

Filmavonden over onze 
voedselvoorziening

HOUTEN - Vorige week was er 
slechts één rondetafelgesprek 
over een verklaring van geen 
bedenkingen die de gemeen-
teraad moet afgeven voor de 
bouw van een rij schoolwonin-
gen in Leebrug II. Hoewel en-
kele direct omwonenden zich 
tegen de komst van de school-
woningen hebben uitgespro-
ken waren er geen insprekers 
bij het rondetafelgesprek aan-
wezig.

Wethouder Teeuwen: "We heb-
ben veel gesprekken gevoerd met 
de omwonenden. Het proces is niet 
veel anders geweest dan bij andere 
ruimtelijke plannen, er is alleen 
geen informatieavond geweest. 
Dat is het enige. Toch was er veel 
teleurstelling over het proces, met 
name over een eerder rondetafel-
gesprek. We kregen verwijten dat 
we niet zouden luisteren, zowel 
gericht aan het college als aan de 
gemeenteraad. Toch hebben we 
ons tot het uiterste ingespannen 
om in gesprek tot een oplossing te 
komen of om nadere uitleg te ge-
ven. Ook vanavond zijn deze men-
sen uitgenodigd, maar ze hebben 
er geen gebruik van gemaakt."

De schoolwoningen zijn hard 
nodig om het ruimtegebrek in klas-
lokalen in Houten-Zuid te lenigen. 
Als na een aantal jaren de leerlin-
genaantallen weer afnemen wor-
den deze tijdelijke lokalen omge-
bouwd tot woningen en verkocht. 
Volgens het college is dat de beste 
methode om een tijdelijke piek op 
te vangen zonder straks met lege 
onbruikbare scholen te zitten.

De commissieleden hadden 
verder weinig vragen, zodat het 
onderwerp meteen ter besluitvor-
ming (als hamerstuk, dus zonder 
voorafgaand debat) is doorgescho-
ven naar de raadsvergadering van 
6 maart. (SV)

Geen bedenkingen voor 
schoolwoningen Leebrug

HOUTEN - De collecte van Am-
nesty International, die van 12 
februari tot en met 18 februari 
in de gemeente Houten werd 
gehouden, heeft € 13.221,89 
opgebracht. 170 vrijwilligers 
hebben gecollecteerd.

Het was de tiende keer dat 
mensenrechtenorganisatie Am-
nesty International een landelijke 
collecte hield. Amnesty strijdt voor 
naleving van de mensenrechten in 
alle landen. Amnesty International 
is onpartijdig en onafhankelijk, en 
wordt voornamelijk gefinancierd 
door giften van leden en dona-
teurs. 

Amnesty dankt iedereen van 
harte voor de geldelijke bijdrage.

Opbrengst 
collecte 


