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HOUTEN - Duo Penotti heeft 
met hun lied; 'Het leven is geen 
sprookje' de derde editie van 
'De Engel zingt', het Houtens 
smartlappenfestival gewonnen. 
De jury kwam tot de conclusie 
dat de twee dames de beste 
waren met een origineel lied 
dat ze uit het hoofd zongen en 
met een originele presentatie. 
Het duo won ook de publieks-
prijs die werd bepaald door het 
meten van het applaus voor de 
artiesten met een decibelmeter. 
Op de tweede plaats eindigde 
Tonny Wagemaker met het lied 
'Zomaar uit m'n leven'. Martin 
& Karien behaalden met 'Oh 
Chantal' de derde plaats.

Duo Penotti deed voor de derde 
keer mee aan het festival. Zij be-
zongen in hun lied de tragiek van 
een voorgenomen huwelijk van de 
ene dame met een oudere man, 
met het oog op de erfenis. Een 
huwelijk dat nooit voltrokken kon 
worden omdat de man voor het ja-
woord het loodje legde. Ook ver-
wezen ze naar de geboorte van de 
drie kinderen van kroonprins Wil-
lem Alexander en prinses Maxima. 
"Met triple A zijn we nu toch wel 
klaar!". Een geknipt voor een fes-
tival als 'De Engel zingt…met een 
lach een traan!'. Het duo was tij-
dens de act verkleed en toonde een 
spandoek met een rebus waarin 
het refrein werd weergegeven. Alle 
deelnemers hadden eigen liederen 
en velen hadden ook veel aan-
dacht aan de presentatie besteed 
met  opvallende uitdossingen en 
decorstukken. Opvallend was ook 
het optreden van de Grannies met 
'Houten doet altijd wel iets'. Hierin 

werd bezongen dat de oudjes dan 
nu wel met de bromscooter de 
Rondweg op mochten, maar dat ze 
dat toch eigenlijk niet zien zitten. 
Tijdens het juryberaad trad de act 
Tulipz, bekend van het programma 
X-factor, op.

Publiek
Rooie Arie presenteerde het 

smartlappenfestival op zijn gebrui-
kelijke humorvolle wijze. Hij zong 
en speelde tussen de acts door ook 
diverse smartlappen met de zaal. 
Hij kreeg de stemming er al vroeg 
in. Het publiek was de hele avond 
door geweldig enthousiast en zong 
vrolijk mee. Met in de voorverkoop 
reeds 180 verkochte kaarten en uit-

eindelijk zo'n 250 bezoekers brak 
het festival deze keer alle records. 
Het festival is ieder jaar gegroeid in 
bezoekersaantallen. 

Het publiek was niet geheel 
overtuigd van de verkiezing van de 
publieksprijs. Het gevoel dat men 
in de zaal bij een applaus had, sloot 
niet altijd aan bij de weergave op 
de meter. De meting werd daarom 
voor alle zekerheid nog eens extra 
zorgvuldig gedaan. Dit leverde uit-
eindelijk een uitslag op die ook niet 
wezenlijk verschilde van de eerste 
meting. De organisatie zal voor 
volgend jaar een andere methode 
bedenken om de winnaar van de 
publieksprijs te bepalen.(JvA)

Duo Penotti wint derde Houtens 
Smartlappenfestival

Smartlappenfestival 'De Engel zingt' wordt ieder jaar groter

Duo Penotti speelt na de prijsuitreiking nog een keer 'Het leven is geen 
sprookje' Foto: John van Amerongen

HOUTEN - Café de Wieck aan 
de Papiermolen organiseert 
eind april op koninginnedag en 
op 5 mei mei twee festivals en 
ook een koninginnenachtfeest. 
De festivals Molenpop en de 
Wieckslag worden georgani-
seerd in samenwerking met het 
Houtens Popkollektief. Op zon-
dag 29 april is er vanaf 21:00 
een groots oranjefeest met als 
dresscode oranje. De toegang is 
gratis. 

Koninginnedag Molenpop
Op maandag 30 april koningin-

nedag spelen er bij het café aan de 
Papiermolen vanaf 16:00 vijf bands 
op festival Molenpop: Ambulant; 
een 5 man sterke formatie met één 
doel, het brengen van overtuigen-
de muziek. De muziek van ambu-
lant wordt beschreven als rock, nu-
metal, emo maar valt volgens de 
band zelf niet onder één noemer te 
plaatsen. Zero AM; een viertal dat 
liedjes speelt met een akoestische 
gitaar en een stevige ondergrond. 
Flatcar Riders; een band geheel ge-
bouwd rondom een virtuoze gita-
rist die veel Hendrix speelt. Garcia; 
een Utrechtse band die in Neder-
land gestaag bouwt aan een groei-
ende aanhang maakt muziek die is 
beïnvloed door bands als Nine inch 
Nails, Deus, Helmet en Faith No 
More. De band maakt rockende 
soms psychedelische composities. 
Why Not!; Een in Houten inmiddels 
bekend vieratal onder aanvoering 

van zangeres Yvonne brengt een 
zeer divers repertoire o.a.:  Anouk, 
Alanis Morissette, Mothers' Finest, 
Sass Jordan The Police, The Beatles, 
Altijd in de herkenbare Why Not!-
stijl. Toegang gratis

5 Mei de Wieckslag
Op bevrijdingsdag treden vanaf 

19:00 uur een heuse Big Band en 
een aantal lokaal zeer bekende 
bands uit houten en omgeving op. 
De Houtense Big Band begint deze 
avond met een jazzy big band re-
pertoire. Vervolgens klinkt de blues 
van Mr. Eak vanaf het podium. Dit 
drietal trad al vele keren in Hou-
ten op met hun swingende blues 
waarin invloeden van rock en zelfs 
rock en roll te horen zijn. Dit alles 
leidt in een mix tot een overwe-
gend dansbaar optredende Blues-
band. Daarna zal B-Where haar op-
wachting maken. Deze in Houten 
inmiddels zeer bekende en popu-
laire band speelt in eigen woorden 
"dampende vunzrock met eigen 
werk en koffers". De band wordt 
gekenmerkt door een heel eigen 
gitaargeluid en een krachtige 
mooie zang. Tot slot Profile deze 
band schopt het vorig jaar erg ver 
in Clash of The coverbands. Zij haal-
den de halve finale. De band speelt 
lekkere herkenbare nummers voor 
jongen en oud. Of je ze nou kent 
van City FM, Arrow Rock Radio, uit 
de platenkast van je vader, of ge-
woon uit je jeugd... rock met af en 
toe een soft kantje. Toegang gratis

Koninginnenacht, 
Molenpop en de Wieckslag

HOUTEN - Afgelopen vrijdag-
avond vond in de Spiegeltent het 
sponsordiner plaats ten behoeve 
van  de Houtense zwemvereniging 
GoSwim. Deze vereniging kan met 
aanvullende middelen de hoge 
sportieve ambities invullen en 
hoopt komend jaar met minimaal 
2 deelnemers aan de Nationale 
Kampioenschappen deel te nemen. 
Veilingmeester Jean Paul de Jong, 

profvoetballer bij FC Utrecht, bleek 
in staat om tijdens de geslaagde 
avond de opbrengst van de veiling 
met zijn glimlach flink op te krik-
ken. Als dank daarvoor kreeg hij 
uit handen van voorzitter Marco 
van den Brink alvast een gele kaart. 
Dit voor het geval hij er niet in zou 
slagen om all time recordhouder 
van de eredivisie te worden. Dit is 
overigens gisteren wel "gelukt".

GoSwim diner groot succes

HOUTEN - De elfde editie 
van OKE Pop wordt weer op de 
oude, vertrouwde stek georga-
niseerd: op het grasveld naast 
sociaal-cultureel centrum De 
Grund. Lekker in het gras lig-
gen, een biertje drinken en luis-
teren naar de beste bands uit 
Houten en omstreken. 

Naast het podium is er die dag 
nog van alles te vinden: de OKE-bar 
waar het beste nat geschonken zal 
worden, een eettent voor de vette 
en iets-minder vette hap en aan de 
kleine bezoekers is er ook gedacht. 
De entree is vanzelfsprekend gra-
tis. Ook voor dit jaar hebben we 
weer geweldige bands uit Houten 
en omstreken weten te strikken: 
12.15-13:00 uur Claudy Day,  
Pop/Rock, 13.30- 14.40 uur Black 
Rhino, Rock Coverband, 15.00-16.00 
uur, Toffe Haan, Heerlijke Live-sen-
satie, 16.30-17.30 uur, Ruud Vis 
Band, Pop/Rock Coverband. Tussen 
de bands door wordt u vermaakt 
door onze OKE DJ's. Ook als het 
onverhoopt mocht gaan regenen 
dan bent u welkom in ons Honk. 
Meer informatie is te vinden op de 
website: www.okepop.nl "

Elfde editie 
OKE Pop

HOUTEN - Dit jaar jubileert 
de Wereldwinkel Houten. Feest 
dus, samen met alle Houte-
naren. Als voorproefje op de 
feestweek eind mei vertellen 
medewerkers hun verhaal over 
de winkelformule Eerlijke Han-
del. Zij tonen u een selectie uit 
het rijke assortiment. 

Heerlijke culinaire 
producten

Deze week vertelt Wereldwin-
kelier en foodkenner Bert van den 
Berg (foto) over bijzondere culi-
naire ingrediënten uit het assor-
timent van de Wereldwinkel. 'Er 
zijn steeds meer vaste klanten voor 
onze foodproducten. Het up-to-
date houden van de voorraadhoek 
met food is mijn pakkie aan. Alle 
foodproducten kopen wij bij Fair 
Trade Original in Culemborg. De 
omzet van food is de laatste jaren 
met sprongen omhoog gegaan. 
Steeds meer mensen ontdekken 
blijkbaar de verscheidenheid en 
goede kwaliteit. Het is altijd weer 
leuk om te horen hoe men onze 
wijnen beoordeelt. Vooral de Chi-
leense wijnen zijn erg in trek. Niet 
voor niets. want deze wijnen heb-
ben een uitstekende reputatie bij 
de kenners. Zij noemen Chili wel 

het Frankrijk van Zuid-Amerika.'

Leefbaar loon
'Als Wereldwinkelier lever ik 

een directe bijdrage aan verbete-
ring van de levensomstandigheden 
van gewone mensen in de derde 
wereld. Wereldwinkels helpen pro-
ducenten bij het opzetten van een 
eigen bedrijf. Zij krijgen de toezeg-
ging van een jarenlange afname 
van hun producten tegen een eer-
lijke prijs, op voorwaarde dat ze 
hun medewerkers ook een leefbaar 
loon uitbetalen. Als Wereldwinke-
lier haal ik veel voldoening uit mijn 
rol in dit wereldwijde proces.'

Duurzame ontwikkeling
'Ook bij food zie je het effect 

van het werk van de Wereldwin-
kels. De coöperatie waar onze wij-
nimporteurs mee werken, biedt de 
aangesloten boeren veel extra's: 
gegarandeerde afname van drui-
ven, technische assistentie, toe-
gang tot een ziektekostenverze-
kering en een kredietprogramma 
voor woningbouw. Dus met de 
aankoop van de wijnen van deze 
coöperatie lever je een directe bij-
drage aan duurzame plattelands-
ontwikkeling. Voor de komende 
zomermaanden beveel ik de door 
onze klanten geroemde Rosé van 
harte aan.' 'Een aanrader vind ik 
ook onze nieuwe kooksauzen. Ty-
pisch voor mensen die houden van 
iets extra´s bij het eten. Een saus die 
de finishing touch geeft aan een 
gerecht. Ze zijn er in drie smaken: 
Peppersweet, Bobotie en Kaapse 
Kerry. Van zacht tot pittig.'

Feestelijke verhalen uit 
de Wereldwinkel

"Steeds weer kijk ik met ple-
zier naar onze winkel, want wij 
zijn een winkel waarop alle me-
dewerkers hartstikke trots zijn . 
En dit gevoel krijgen we regelma-
tig bevestigd door de klanten. Ik 
nodig alle Houtenaren uit:  kom 
binnen en verwonder u."

HOUTEN - Een team van voor-
namelijk Houtense gezinnen 
reist in augustus naar het Ser-
vische plaatsje Sainovac, om 
daar twee weken lang de lokale 
bevolking bij te staan. Het doel 
van de groep is het opknappen 
van een voormalig woonhuis. 
Na de renovatie zal het pand 
gebruikt worden voor uiteenlo-
pende doeleinden. Zo wordt er 
een voorlichtingsbureau voor 
verzorging en hygiëne in ge-
vestigd. Het pand krijgt tevens 
een speelgelegenheid voor kin-
deren. Ook komt er een post 
voor de verspreiding van hulp-
goederen. 

Als het gebouw opgeknapt is, 
kan de bevolking er bovendien te-
recht voor scholing, bijbelstudies en 
zondagse bijeenkomsten. Het pro-
ject maakt deel uit van de stichting 
Kom over en help en is gericht op 
het leveren van structureel ontwik-
kelingswerk. De deelnemende fa-
milies willen in samenwerking met 
lokale organisaties de Servische be-
volking een toekomstperspectief 

bieden. In de regio van Sainovac 
is de werkloosheid bijna honderd 
procent en moeten veel gezinnen 
rondkomen van vijftig tot honderd 
euro per maand.  

De bouwwerkzaamheden wor-
den samen met de plaatselijke be-
volking uitgevoerd. Na de opknap-
beurt draagt hulporganisatie 'Love 
your neighbor' zorg voor het ver-
dere beheer van de ontmoetings-
plaats. 

De gezinnen die in augustus 
naar Servië reizen betalen hun reis- 
en verblijfskosten uit eigen porte-
monnee. Voor het aanschaffen van 
bouwmaterialen en overige beno-
digde goederen wordt al geruime 
tijd aan fondsenwerving gedaan. 
Betrokkenen kunnen een gift over-
maken op rekening 11.62.69.251 
t.n.v. stichting 'Kom over en help' 
te Houten, onder vermelding van 
'Project Servië'. Het is eveneens 
mogelijk het team te steunen met 
materialen en goederen. Via www.
fmwt.nl is een lijst met benodigd-
heden te raadplegen. Op deze 
website staat ook meer informatie 
over het project.

Family Mission Work Team 
in Servië

HOUTEN - De F6 van SV Houten 
is afgelopen zaterdag kampioen 
wintercompetitie geworden in de 
thuiswedstrijd tegen UVV (uitslag 
7-0). De spelertjes, die net voor de 
wintercompetitie het F6 team heb-
ben gevormd, waren best gespan-
nen. En sommige ouders nog meer. 
Maar al snel zag het er naar uit dat 
het kampioenschap niet meer kon 
worden ontnomen en hebben ze 
genoten van hun wedstrijd. De F6 
is de gehele wintercompetitie on-
geslagen. Dit succes is te danken 
aan de inzet van de jongens en 
hun trainers, maar zeker ook aan 
de goede trainingen die de jon-
gens hebben gehad in hun tijd bij 
de Blauwe Mini’s van SV Houten.

SV Houten F6 
kampioen
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