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Utrecht

Belangstellenden kunnen op
woensdag 12 september naar
een informatieavond over de
Alpha-cursus. Daarna worden de basis principes van
het christelijk geloof in tien
avonden en een zaterdag uitgelegd.
De cursus is voor iedereen
en wordt gegeven in een gezellige setting met een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en deelgroepen.
De avonden beginnen steeds
om 18.30 uur en eindigen
om 21.30 uur in het Leerhuis
van de H. Gerardus Majellaparochie aan de Broerestraat
12, Utrecht.
Info/opgave, tel.: 0302931474. E-mail: info@gerardusmajella.nl of jerlings@
ziggo.nl

Windmolendebat
verhit aangelopen
VVD en Groep Kuijer tegen; andere partijen denken nog
De emoties liepen maandavond af en toe hoog op in de
kantine van U.S.V. Elinkwijk.
Daar werd op initiatief van
de Buren van Lage Weide
een debat gehouden over het
plan windmolens te plaatsen
op het industrieterrein in
wijk West. Hoewel het debat
bedoeld was om de fracties
in de Utrechtse gemeenteraad hun zegje te laten doen,
werden de verhitte discussies
vooral gevoerd door voor- en
tegenstanders in het publiek.

‘Reïncarnatie,
eeuwige groei’

u Door Bert Nijenhuis
U Utrecht

Utrecht

Politieke tegenpolen Steven
de Vries (GroenLinks) en André van Schie (VVD) gaan als
eerste in debat over de vraag of
windturbines wel voldoende bijdragen aan duurzaamheid.
De Vries benadrukt dat het belangrijk is om te streven naar
nieuwe manieren om energie
te winnen. “Het is wetenschappelijk bewezen dat de aarde opwarmt en de olieprijzen hebben
een recordhoogte bereikt.”
Een omwonende van Lage Weide in de zaal roept dat dit geen
antwoord op de vraag is.

Stichting I.S.I.S. houdt op
dinsdag 18 september een
lezing over ‘Reïncarnatie,
eeuwige groei’. Je bent nooit
uitgeleerd, zo stelt de stichting.
De lezing begint om 20.00
uur in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht. De
zaal is open vanaf 19.30 uur.
Toegang vrij. Meer informatie: www.stichtingisis.org of
tel.: 0344-614161 of 0306372323. De lezingen zijn
ook via de Audio-Video-service verkrijgbaar. Belangstellenden kunnen ze bestellen
via Stichting I.S.I.S. of in de
zaal.

Antwoord
Een helder antwoord heeft Van
Schie in elk geval wel. “We zijn

tegen de windturbines, omdat
ze een te grote impact op de
leefomgeving hebben voor te
weinig effect. Het is minder
dan een druppel op een gloeiende plaat.”

Onderzoek
Onderzoek zou aangetoond
hebben dat de windturbines
slechts één procent aan de
CO2-vermindering opleveren.
“Als we heel positief zijn”, reageert één van de twee door de
Buren van Lage Weide uitgeno-

‘Te grote impact
op omgeving, te
weinig positief
effect op milieu’
digde experts.
De Vries zegt eerst het onafhankelijke onderzoek te willen
afwachten en twijfelt hardop
aan de onbevooroordeeldheid
van de expert.

Subsidies
Windturbines zijn alleen haalbaar met forse overheidssubsidies, luidt de volgende stelling.
“Er gaat meer dan zeven miljard euro subsidie naar fossiele
brandstoffen”, pareert De Vries.
“We zijn voor een gelijk speelveld.”
Van Schie zegt dat de systeem-

keuze overgelaten moet worden
aan de energieproducenten. “Je
kunt niet in één keer overstappen op duurzame energie.”

Hinder
Bert van der Roest (PvdA) en
Arjan Kleuver (D66) zijn de
volgende debaters.
Zij laten hun licht schijnen over
de hinder die omwonenden mogelijk gaan ondervinden aan een
nabijgelegen windpark. Van der
Roest zegt dat daar eerst onderzoek voor nodig is, wat leidt tot
heftige reacties in het publiek.
“Mensen liggen hier wakker van”, zegt een twijfelende
PvdA-aanhanger. “U zou een
sociaal standpunt moeten innemen, maar u heeft zich niet
eens in de materie verdiept.”
Uiteindelijk blijft alles bij het
oude; de VVD en Groep Kuijper zijn tegen de komst van
een windpark, de overige fracties hebben nog geen definitief
standpunt. Wordt vervolgd
dus.

Lâle Lombok: tulpfestival
tussen molen en moskee
Utrecht

Altijd al eens je koffiedik
willen laten lezen of een
Turkse film/muziekquiz willen meemaken? Dat kan op
Lâle Lombok. Dit culturele
evenement vindt op zondag
16 september van 13.00 tot
18.00 uur plaats in Lombok
op het erf van Houtzaagmolen De Ster. Lâle Lombok
vertaalt 400 jaar diplomatieke relaties tussen Nederland
en Turkije naar een vrolijk
lokaal evenement met onder
andere stand-up comedy,
een DJ-duo, een talkshow en
Turkse hapjes en drankjes.

Bezoekers worden verwelkomd
door DJ Chet (bekend van de
Vrije Vloer) en DJ Gerard (bekend van de Easy Aloha’s) met
onder andere westerse covers
van zeventiger jaren muziek uit
Turkije. Het programma wordt
om 17.00 uur afgesloten door
de Turks-Nederlandse muziekgroep Baraná. Lâle betekent
overigens ‘tulp’ in het Turks.
De tulp is afkomstig uit Turkije
en in Nederland gecultiveerd.
Entree: gratis. Locatie: Erf van
molen De Ster. Adres: Molenpark 3 in Utrecht.
Zie www.kosmopolisutrecht.
nl.

Achtergrond
De gemeente Utrecht wil 140
meter hoge windturbines bouwen op Lage Weide. Energie-U
mag hiervoor een plan ontwikkelen. De gemeente wil uiteindelijk in 2030 klimaatneutraal
zijn. Bewoners, verenigd in Buren van Lage Weide, zien veel
bezwaren tegen de molens.

Hoe lang duurt de party?
Zomaar versterkte muziek draaien in de openbare ruimte
mag niet, maar Funkinetic Friday wilde het toch even proberen. Eerder maakte de politie in Amsterdam na 12 minuten een einde aan de festiviteit, in Rotterdam pas na een
kleine 2,5 uur. En in park Lepelenburg, nouja... de dj geeft
het aan. FOTO JOHAN MORGENSTOND/ZIE FILM STADSBLADUTRECHT.NL
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BADTEXTIEL SUPER VOORDELIG!
In wit, petrol of paars
• Washand 16 x 21 cm. 2 stuks 1.29
• Gastendoek 30 x 50 cm. 1.29
• Handdoek 50 x 100 cm. 2.99
• Douchelaken 70 x 140 cm. 4.99
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ELKE COMBINATIE IS MOGELIJK.
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Kinderlegging in wit, grijs of blauw
Tienerlegging in zwart
Kinderlegging met kant
Tienerlegging met kant
Dameslegging in zwart, grijs of wit

2.49
2.99
3.49
3.99
4.99

TOPAANBIEDINGEN

VOOR SUPERPRIJZEN

Nu 3 voor: 7.47
Nu 3 voor: 8.97
Nu 3 voor: 10.47
Nu 3 voor: 11.97
Nu 3 voor: 14.97
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DEKBEDSET
Flanel. 100% katoen
Met kussensloop 60 x 70 cm
•140 x 200 cm 12.99
•200 x 200 cm 17.99
•240 x 200 cm 19.99

VANAF

HOESLAKEN

12.99

ZEEMAN.COM

Flanel
100% katoen
Ook in wit of crême
90 x 200 cm 6.99
140 x 200 cm 8.99
180 x 200 cm 9.99

BIJVOORBEELD:
SPAANSE KINDEROF HERENSLOF
Maat 28-35/41-46
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6.99

MEISJES OF
JONGENS
PEUTERSHIRT
Maat 68-86
100% katoen
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99
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