
VIANEN

Ballonnen met
naamkaartjes
Kinderen die in Vianen op de
basisschool zitten, mogen van-
daag, tijdens de offlciële start
van de bouwvan het nieuwe
sportcentrum, een ballon opla-
ten. Aan de b4llon zit een
kaartje waar de eigen naam op
is geschreven. Om half 5 gaan
de baÌlonnen de lucht in. Uit
alle teruggestuurde kaartj es
trekt de gemeente twee prijs-
winna¿rs. Eén kind mag gratis
het zrvemdiploma A gaan halen.
De andere prijswinnaar, als die
al een A-diploma heeft, ont-
vangt een twintigbanenkaart.
De banenkaart kan worden ge-
bruikt in het nieuwe zwembad.

1{IEUWEGEIN

Trainingen voor
gezond gewicht
Kinderen én ouders die op
speelse wijze een gezo4d
gewicht willen krij genlhou-
den, kunnen meedoen a¿n
vier trainingen over ge'
zonde voeding en bewegen.
De eerstvolgende cursus
begint op 15 mei. Opgeven
kân bij Jorina Bouman van
de gemeente Nieuwegein
via rel. 030 6071920.

NIEUWEGEIN

Stemmen op logo
Samen Duurzaam
Meer dan tien Nieuwegeinse
ontwerpers toonden hun be-
trokkenheid en creativiteit en
dienden een logo in voor de ont-
werpwedstrijd van Samen Duur-
zaam.Maandag I april sluit de
termijn en kiest de jury het ont-
werp dat volgens haar het beste
a¿nsluit bij de doelen van
Samen Duurza¿m. Nieuwegei-
ners kunnen de jury helpen
door hun mening te geven via
www. n i e uw e ge i n. n I I o ntw e r p -
wedstrijd

CULEMBOBG

Popmuziek en
Gity Run op Markt
Het hardloopevenement Culem-
borg City Run wordt op tweede
paasdag voor de tweede maal
gehouden. De tocht voert door
hPt nrr¡lo '+^¡--

UTHECHT.ZUID

N¡EUWE PRODUCTEN DOOR SAMENWERKING MET OOSTENRIJKERS
COTHEN . De samenwer-
king met kersentelers ¡n
Oostenriik begint ko-
mende zomer de eerste
vruchten af te werpen.
,rWe leren veelvan el-
kaar/' zegt Theo Vernooij,
de grootste kersenteler
in de Kromme R¡¡nstreek.
Met de introductie van
kersenbrood als tastbaar
bewiis.

WIM VAN AMERONGEN

Een keur aan nieuwe kersenproduc-
ten is in de maakvoor de kersentijd.
Ambachtelijke bakkers in Houten,
Bunnik en Wijk bij Duurstede wil-
len de markt veroveren met kersen-
brood. Worst- en patémakers willen
een graantje meepikken. De pre-
mière voor enkele producten is op 6
juni, de dag waarop het eerste
mandje kersen geplukt wordt.

Vernooij :,,In Oostenrijk verkopen
de kersenbazen bijna geen versge-
plukte kersen aan de consument,
zoals wij doen. Ze onderscheiden
zich met meer dan veertig kersen-
producten. Daar is een goede marlrt
voor. Dat heeft ons aan het denken
gezet. Yandaar dat we nu samen-
werken niet de bakkers Lakerveld in
Wijþ Van Schatkwijk in Houten en
de Veldkeuken in Rhijnauwen. Voor
ons is het nieuw We hadden na-
tuurlijk al onþitte kersen voor aller-
lei producten, maar de bakkers heb-
ben gedroogde en gekonfijte kersen
nodig. Bij de opening van het ker-
senseizoen op 6 juni kunnen we de
kersenbroden proeven."

aan het
denken gezet'

Ook op ander vlak leren de kersen-
telers van hun Oostenrijkse colle-
ga's. Vernooij: ,,Zij zijn sterk in het

'ln Oostenrijk verkopen de kersenbazen bijna geen versgeplukte kersen aan de consument, zoals wij
doen,' heeft Theo Vernooij geleerd. ARCHtEFFoTo wtLLIAI/ HooGTEyLtNG

gezamenlijk promoten van hun
streek met streekproducten en an-
dere opvallende zaken waannee ze
veel mensen uit Wenen naar hun
wijn- en kersengebied halen."

WIJNGAARDEN
Omgekeerd kunnen de kersentelers
in Oostenrijkveel opsteken van Ver-
nooij en zljn collega's. Hem springen
afen toe de tranen in de ogen als hij
ziet hoe verwa¿rloosd de hoogstam-
bomen er ginds in de wijngaarden
staan, ,,De bomen worden niet of
nauwelijks gesnoeid. Erg jammer,
want hoogstamkersenbomen in een
wijngaard zijn een prachtig beeld en
een sieraad voor die streek."

Ook met de ontwikkeling van
nieuwe kersenrassen zit V.ernooij
niet stil. Hij is drukdoende een oud,
verma¿rd Wijks kersenras in ere te
herstellen. Het is de lroege van
Spithovenl vernoemd naar boer
Gooiert Spithoven, die in woeger tij-
den een kersenboomga¿rd had bij

geen zwaxte lmop ontdekken.
Doorhet koude weer stååt de
lcropontwikkeling stil. Daa¡ zijn
we blij mee. In plaats van een
woegvoÒrjaarkun je beær iets
later in het seizoer¡ na Pase&
een snelle bloei luÍjgen. Met
da¿¡door slechts een korte tijd
kans op nachtvorst Natuurlijlq
er kan rlog veel gebeuren, want
alles hangt buiter¡ maar we
staån er met zo veel dichte
lmoppen goed voo¡. Het wordt
zeker geen beurtjaa¡. Mffn voor-
sætling is een volle oogsL"

een boomkweker. In samenwerking
met het Utrechts Landschap verhui-
zen de jonge bomen over twee jaar
naar hun geboorteplaats Wijk bij
Duurstede.

Heel bli¡ met'nachtvorst...
GOTHEN . Terwijl in Nederland
veel.geklaagd wordt over het
a¿nhoudende koudg gure voor-
jaarsweer zijn de kersent¿lers in
het Kromme Rijngebied in hun
nopjes met de nachtvorst.
De knopjes die zích verder moe.
ten ontwikkelen, zitten uog
dicht en bouden zich met dit
weer nog wel even gedeisd. Ver-
nooij: ,,In Brabant en Limburg
zitten er al wel zwarte, dus be.
woren lmopjes tussen. Maa¡
daar woor het twæ weken gele-
den tien graden. Hier ftun je nog

de Prinses Irenesluis in Wijk bij
Duurstede.

Het is een van de woegste kersen-
soorten. Enten zijn geknipt en staan
nu te groeien op onderstammen bij


