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Lezing over
de schilders
Voerman
WAGENINGEN - Kunsthistorica M. van der Hout houdt
donderdag 21 maart voor de
vereniging Vrouwen van Nu
(afd. Wageningen) een lezing
over de schilders Voerman.
De lezing begint om 14.00
uur in De Patio, Costerweg
5. Entree 3 euro. De laatste
jaren bestaat er een toenemende belangstelling voor
de schilder Jan Voerman
senior (1857-1941). Deze
boerenzoon uit Kampen is
vooral bekend geworden
als de Hattemse IJsselschilder. Zijn zoon Jan Voerman
junior (1890-1976) is bij het
grote publiek vooral bekend
geworden als de illustrator
van de Verkade-albums.
Aan de hand van dia’s zal
Van der Hout laten zien dat
Voerman senior niet alleen
de IJsselschilder is en dat
Voerman junior meer is geweest dan de man van de
Verkade-plaatjes.
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Gezichtsbeperking
WAGENINGEN - Voor mensen
met een ernstige gezichtsbeperking houdt Bartimeus
Zeist een presentatie van
apparatuur die kan spreken.
De bijeenkomst vindt plaats
op woensdag 27 maart
van 14.00 tot 17.00 uur bij
Ger Termohlen, Papenpad
28, Wageningen Hoog, tel.
(0317) 415 998. Graag even
contact opnemen als u van
plan bent te komen.
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Zonnepanelen in Nieuw
Kortenoord onthuld

Open tennisdag
WAGENINGEN - Tennis is
een sport voor oud en jong.
Daarom organiseert tennisvereniging NVLTB op zaterdag 24 maart tussen 13.30
en 16.00 uur een open dag.
Iedereen die eens gratis en
geheel vrijblijvend een balletje wil slaan, is dan welkom op de tennisbanen aan
de Bornsesteeg. Voor iedereen, van jong tot oud, heeft
de NVLTB iets te bieden. De
vereniging telt 950 leden,
waarvan velen enthousiaste
verenigingsmensen
zijn.
Het gehele jaar door worden
er activiteiten georganiseerd
voor beginners, gevorderden, kinderen, jeugd, volwassenen en 50 plussers op
zowel recreatief als competitief niveau.

Per 1 april volgt Elmar
Theune Stella Efdé
op als wethouder.
Maandagavond werd zij
door de gemeenteraad
benoemd. Efdé heeft
als een van haar
laatste handelingen
als wethouder de
eerste zonnepanelen
op een woning in de
milieuvriendelijke
woonwijk Nieuw
Kortenoord onthuld.
WAGENINGEN - De woningen in Nieuw Kortenoord
worden al voorzien van
energiebesparende
maatregelen die boven de wettelijke voorschriften liggen.
Daarnaast helpt Bouwfonds
Ontwikkeling
bewoners
om extra energie te besparen door bijvoorbeeld zonnepanelen voordeliger aan
te bieden. Efdé: “Hier in
Nieuw Kortenoord zie ik
een prachtig voorbeeld van
de gezamenlijke aanpak van
gemeente, bedrijven en inwoners om een klimaatneutraal Wageningen in 2030 te
realiseren. Bouwfonds heeft
in samenwerking met ons
als gemeente ervoor kunnen
zorgen dat op deze plek één
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Meer informatie op www.
nvltb.nl.

Zorgmarkt
Stella Efdé onthulde samen met de bewoners de eerste zonnepanelen in de milieuvriendelijke
woonwijk Nieuw Kortenoord.

van de grotere, duurzame
wijken van Nederland wordt
gerealiseerd. En bewoners
doen daar nog een schepje
bovenop door zonnepanelen op hun dak te plaatsen,
waarmee groene elektriciteit
kan worden geproduceerd.
Fantastisch, een resultaat
om trots op te zijn.”
Onder de naam ‘Groen
Licht’ helpt Bouwfonds
Ontwikkeling
bewoners
van Nieuwe Kortenoord

te besparen op energie. In
samenwerking met de gemeente en met subsidie van
de provincie Gelderland is
een zeer gunstig aanbod van
zonnepanelen gerealiseerd.
Een energiecoach geeft extra tips om nog meer energie
te besparen. Ruim zeventig
bewoners maken al gebruik
van het aanbod. Tjakko Smit
van Bouwfonds Ontwikkeling: “Wanneer energiebesparende voorzieningen
worden gecombineerd met

gedragsverandering,
kan
een huishouden een energiebesparing tot 25 procent
realiseren. Gemiddeld is dat
ongeveer 250 euro per jaar.
De grootste stroomverbruiker in een woning is bijvoorbeeld de droger. Alleen al
het gebruik van een droogmolen in de zomer levert
circa vijftig euro op.”
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Kijk voor meer informatie
op www.nieuwkortenoord.
nl/energiecoach.php.

De eerste participatiemarkt
in Wageningen is op zaterdag 23 maart van 13.00
tot 16.00 uur. Ruim twintig aanbieders van zorg,
welzijn, dagbesteding en
(vrijwilligers)werk ontmoeten die dag hun potentiële
klanten, en andersom. Op de
markt zijn organisaties vertegenwoordigd als Stichting
Jutte van der Voorst, MEE
Veluwe, NAH Stichting en
Solidez. Er zijn informatiestands, workshops en nog
veel meer. De participatiemarkt vindt plaats in Ons
Huis – Stadsatelier aan de
Harnjesweg 84. De toegang
is gratis.
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‘Is het hier zo’n zooitje?’
Omroep Gelderland brengt elke dag nieuws uit de hele provincie, op tv, radio en internet. Maar hoeveel werk zit er eigenlijk
in zo´n nieuwsitem? We gingen mee met verslaggever Jeroen
Mäkel.

deren minder snel geïmponeerd raken door een kleine camera. Ik
draai de beelden hier zelf mee, dit is het nieuwste van het nieuwste. We hebben nog cameramensen en die zijn ook zeker nodig.
Dat we kunnen variëren is juist ideaal.’

9.00 uur: het is maandagochtend en de nieuwsredactie van Omroep Gelderland verzamelt zich rond een grote tafel. Op een
scherm is een lijst met nieuwsonderwerpen te zien waarmee de
redactie aan de slag gaat. De onderwerpen worden verdeeld en
Jeroen mag naar Zaltbommel, waar hij met kinderen van basisschool De Leiboom straatvuil gaat opruimen in het kader van de
actie ‘Nederland Schoon’. ‘De directe omgeving van mensen is een
speerpunt van ons’, zegt Jeroen. ‘Zwerfvuil is voor veel mensen een
grote ergernis.’ Een redacteur schuift hem intussen een formulier
met informatie toe, die in een eerder stadium al door de bureauredactie is verzameld.

11.15 uur: De kinderen stuiven over een speelplaats, negeren de
bittere maartse kou en halen overal rotzooi op. ‘Is het hier echt
zo’n zooitje?’, vraagt Mäkel aan een kind met prikker. ‘Ik vind zelfs
poepzakjes’, zegt een leerling. Behendig schiet de verslaggever
door de opruimende groep heen en filmt zakken met vuilnis, ondervraagt leerlingen. ‘Ik heb voor elk item altijd tien keer zoveel
materiaal nodig’, zegt Jeroen. ‘Dus voor een item van 1 minuut 40
moet ik zo’n 14 minuten aan beeld hebben.’ Nadat hij ook iemand
van de school heeft geïnterviewd worden de spullen ingeladen en
is het tijd voor vertrek.

10.30 uur: ‘Kom ik op het jeugdjournaal? Ah toe?’ Jeroen is het
schoolplein opgelopen met zijn camera en trekt de aandacht van
enthousiaste jonge vuilnisprikkers. Het is een prachtig gezicht: een
bewegende kluwen oranje hesjes, waarboven een strenge doch
rechtvaardige verslaggever uittorent: ‘Wie gekke bekken trekt
komt niet op tv.’ Het werkt, de kinderen kalmeren. ‘Wat een klein
cameraatje hebt u mee’, zegt een medewerker van de school. ‘Dat
noemen we een hamster’, zegt Jeroen. ‘Voordeel hiervan is dat kin-

12.15 uur: wie denkt dat Jeroen rustig achterover kan zitten nu het
materiaal gedraaid is, komt bedrogen uit. Hij heeft zojuist informatie en een foto doorgestuurd voor een bericht op internet. Ook
het radiobulletin is bediend. In zijn auto monteert hij op zijn laptop voor de TV-nieuwsuitzending van 13 uur en spreekt hij op een
recorder teksten in. ‘En normaal gesproken hoort daar vaak ook
een livemelding op de radio bij’, zegt Mäkel. Zijn handen razen over
de toetsen van de laptop. Hoewel een journalistieke duizendpoot,
blijkt hij toch echt maar tien vingers te hebben.
13.30 uur: Na de nieuwsuitzending van 13 uur en
de lunch is er iets meer tijd om te monteren. Mäkel
maakt nog een item voor de radio-uitzending tussen 16 en 17 uur en een televisie-item voor de uitzending van 18 uur. ‘Daarin hebben we iets meer de
tijd, dus kan ik meer informatie overbrengen. Vroeger hadden we voor elk kanaal een verslaggever. Nu
werk je voor alle media. Dat is intensief, maar ook
mooi.’ Mäkel snijdt, plakt en knipt, en houdt intussen contact met de redactie. Want een echte verslaggever is altijd klaar voor de volgende klus.
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