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Lotto geeft 47
miljoen aan sport

NIEUWS IN 'T KORT:
BEWEGEN ZONDER MOEITE:

SLENDER YOU
In de editie van De Molenkruier
van woensdag 8 april las u een
artikel over Slender You Nieuwegein.
Helaas waren er een paar foutjes in dat artikel geslopen. Slender You is bewegen zonder
moeite en niet, zoals 8 april
werd vermeld, sporten zonder
bewegen. Het is geschikt voor
iedereen, ook voor diegene die
er moeite mee heeft om naar
een gewone sportschool te
gaan. Hoewel het kan helpen bij
het afvallen, is dit niet het belangrijkste van Slender You, het
is een hulpmiddel bij het opbouwen van de conditie en het
makkelijker gaan bewegen in
het dagelijks leven.

NIEUWE PARKEERGARAGE

Opening Nationale Sport Week 2009 met Battle of the Stars.
Tijdens de opening van de Nationale Sport Week afgelopen
zaterdag in Maastricht gaf De
Lotto een mega-bedrag van 47
miljoen euro aan NOC*NSF.
Algemeen Directeur van De
Lotto Harrie Linders vertelde
met trots dat De Lotto het beste
jaar in haar bestaan heeft afgesloten en daardoor een grotere
financiële impuls kan geven aan
de breedte- en topsport in Nederland. Erica Terpstra, voorzitter van NOC*NSF nam namens
de sportkoepel het bedrag in
ontvangst.
Als exclusief partner van de Na-

tionale Sport Week levert Lotto
een belangrijke bijdrage aan de
sportieve week die duurt van
18-24 april. Tijdens een Roadshow door Nederland zullen de
ambassadeurs van de Nationale
Sport Week en Lotto tegen elkaar sporten in diverse Battles
of the Stars. Lotto hoofdambassadeur Pieter van den Hoogenband trapte zaterdag – de Dag
van de Fietssport - af tegen Nationale Sport Week ambassadeur Marco Borsato. Zij fietsten
op het Vrijthofpodium onder
grote publieke belangstelling
om het hardst de laatste 400

meter van de Amstel Gold Race
die afgelopen zondag werd verreden. De Lotto is na de overheid de grootste investeerder in
de Nederlandse breedte- en
topsport. Zowel Erica Terpstra
als Pieter van den Hoogenband
vinden de Nationale Sport
Week met Lotto als grootste
supporter van de sport een supergoed initiatief omdat het
mensen aanmoedigt meer te
gaan sporten. Deze week zijn er
in heel Nederland nog diverse
sportieve activiteiten waaraan
het publiek kan meedoen en
Meet & Greets met de sterren.

Woensdag 22 april 2009 - Pagina 26

De nieuwe parkeergarage is vorige week officieus geopend. De
garage biedt plaats aan 1450 auto's en dat maakt van deze garage één van de grootste parkeergelegenheden van Q-Park (de
bouwer) in Nederland. Het St.
Antonius Ziekenhuis is het vijfde Nederlandse ziekenhuis met
een dergelijke faciliteit.
Opvallend is de routing. Voor
die routing is bewust gekozen
vanwege de verschillende stromen van patiënten, bezoekers
en personeel.
Zo zijn er ook extra veel, brede
invalidenparkeerplaatsen en
betaalautomaten op rolstoelhoogte. De vloer is voorzien van
een speciale coating, zodat er
minder risico bestaat op uitglijden. Over enige tijd, als de gehele omgeving, de nieuwe ingang
en de nieuwe winkeltjes klaar
zijn, wordt de vlag pas echt officieel gehezen.

TIENERDISCO: X-TRA
In buurthuis Feniks is er vrijdag
24 april een tienerdisco. Deur
open van 20.00 uur. Sluiting
23.00 uur. Toegang is drie euro
en is voor tieners van 11 tot en
met 14 jaar.

GEEN SWINGCAFÉ
In buurtcentrum de Boog in Galecop is 25 april wegens omstandigheden geen swingcafé.

COMPUTERCURSUS
Er start 12 mei van 10.00 tot
12.00 uur start er weer een nieuwe computer cursus voor iedereen vanaf 55 jaar, en er zijn nog
enkele plaatsen vrij. Dus kunt u
uw weg nog niet vinden op de
computer meld u zich dan aan
bij Buurtcentrum De Boog in
Galecop. De cursus bestaat uit
acht lessen van 10.00 tot 12.00
uur voor 54 euro. Voor mensen
met een u-pas geldt er een korting van 20%. Voor meer informatie en of aanmelden kunt u
bellen naar De Boog 0306052229.

ROMMELMARKT
In buurtcentrum De brink aan
de Parelduiker is zondag 26
april een rommelmarkt. Toegang is gratis en de bar is open
voor een kopje koffie, een
drankje en een hapje. De markt
begint om 9.30 uur en sluit om
15.00 uur. Voor het huren van
een tafel en verdere informatie
kunt u bellen naar 06-36404655.

OUD PAPIER OPHALEN
Ouders van de gezamenlijke basisscholen in Galecop komen
donderdag 23 april het oude papier ophalen. De bewoners

‘Is 't goed- of kwaadaardig?’
Carla: "Enthousiaste collega's geven mij energie!"
DOOR JUDITH DE VRIES

NIEUWEGEIN - De afdeling
Pathologie is bij veel mensen relatief onbekend. Toch
maakt de afdeling een heel
belangrijk deel uit van het
St. Antonius Ziekenhuis.
Carla
Plomp-Jhingoeri
werkt op deze afdeling als
histologisch analist.
Pathologie betekent letterlijk
‘ziekteleer’ en bestaat uit twee
onderdelen; histologie en cytologie. Carla haalde haar klinisch-chemisch diploma in Suriname en in Nederland vulde
zij dit aan met een opleiding cyto-histologisch analist.
Ze werkt op Histologie als leidinggevende van de afdeling
waar ze zich richten op de weefselleer.

Weefselstukjes
Carla: “Het is onze taak om het
werk van de patholoog zo goed
mogelijk voor te bereiden. We
krijgen alle soorten weefsel op
onze afdeling, zoals stukjes
huid, long, darm, borst etc. De
patholoog moet bekijken of het
goed- of kwaadaardig is.” Op de
afdeling Histologie worden de
stukjes weefsel in de paraffine
gedompeld, een soort kaarsvet.
Er ontstaat een blokje dat door
middel van een microtoom
nauwkeurig in minuscuul dunne plakjes wordt gesneden voor
het maken van microscopische
preparaten. Deze glaasjes worden in een kleurstoffenbad ge-

Opleidingen
Carla Plomp werkt al zeventien jaar in het St. Antonius Ziekenhuis. Ze begon
als histologisch analist en
geeft nu leiding aan het
team op de afdeling Histologie. Om te kunnen werken op deze afdeling is minimaal MLO vereist, Middelbaar Laboratorium Onderwijs in de studierichting
analist cyto-/histologie of
een soortgelijke opleiding.
Voor een snellere groei in
functie binnen de pathologie is het bezit van een
HLO diploma geen overbodige luxe. Het MLO is door
heel Nederland te vinden,
onder meer in Utrecht, Leiden, Breda en Arnhem.

Carla Plomp-Jhingoeri werkt op de afdeling Pathologie en bedient hier de microtoom.
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daan zodat de cellen ieder een
eigen kleur krijgen waarna de
patholoog het weefsel kan analyseren. Erg leuk werk, volgens
Carla.

Erg gevarieerd
“Je werkt veel met je handen en
het is erg gevarieerd werk. Geen
dag is hier hetzelfde. Als leidinggevende denk ik mee over nieuwe ontwikkelingen en kwaliteitsverbetering en probeer ik er

SPIRITUEEL
De mediums Jans en Marina
Hoffmann komen zondag 26
april in het buurtcentrum Kerkveld. Zij zullen helderziende
waarnemingen doen aan de
hand van bloemen (bloemenseance).
De bijeenkomst begint om
14.00 uur en de zaal is open
vanaf 13.15 uur. De entree bedraagt 6 euro. Voor informatie,
Paul Bregman, telefoon: 0306042999.

COLLECTE OPBRENGST
De collecte Fonds Gehandicaptensport die dit jaar werd gehouden van 29 maart t/m 4
april heeft in Nieuwegein
4.501,43 euro opgebracht.

EIGEN MOESTUIN
Amateur Tuindervereniging
Galecop is van oudsher een vereniging uit de wijk Galecop,
maar is sinds jaren gevestigd
langs het kanaal. Op dinsdagmorgen en zaterdag is men welkom.
Het is de bedoeling te beginnen
met het geven van lezingen en
workshops over tuinieren.
Mocht u zin hebben of krijgen
om zelf u groenten, fruit en
bloemen te verbouwen, dan is
dat mogelijk.
Voor informatie of afspraak
kunt u contact opnemen met R.
Elsendoorn, Landmansweide
67, 3437 DB, Nieuwegein. Telefoon: 030-6037002

Rommelmarkt in
Centrum De Brink
NIEUWEGEIN - In buurtcentrum De Brink aan de Parelduiker wordt zondag 26
april een rommelmarkt gehouden. De toegang is gratis.
De markt is van 9.30 uur
tot15.00 uur. Voor het huren
van een tafel en verdere informatie kunt u bellen naar
06-36404655.

Culturele middag
voor 55 plussers

Reageren?
Wilt u reageren? Ga naar
deweekkrant.nl en maak
een gratis account aan.
Daarna kunt u reageren.

kunnen voor 18.00 uur ouden
kranten, tijdschriften en karton
goed gebundeld neerzetten op
aanbiedplaats voor de containers.

voor te zorgen dat er op de afdeling zo goed en efficiënt mogelijk gewerkt wordt. Het mooiste
van mijn vak vind ik wanneer ik
collega’s met plezier bezig zie
met hun werk. Enthousiaste
collega’s geven mij energie.” De
afdeling Pathologie is alleen te
vinden op de locatie Nieuwegein van het St. Antonius Ziekenhuis. De locaties in Overvecht en Oudenrijn, die sinds 1
april officieel ook St. Antonius

Ziekenhuis heten, sturen de
weefsels door middel van bodes
naar Nieuwegein. Carla: “Het is
wel fijn dat alles op één locatie
gebeurd, dan hoeven we niet
heen en weer te reizen en houden we het overzichtelijk. Daarnaast werken we allemaal goed
samen, zijn goed op elkaar ingespeeld, en ook dat is een reden
waarom het fijn is om allemaal
bij elkaar op één afdeling te
werken.”

Deel 4
Deel 4 van de serie over bijzondere beroepen in het St.
Antonius Ziekenhuis. Judith
de Vries en Hillechien Boel
belichten beroepen waarvan
we het bestaan vaak niet
eens weten. Woensdag 8
april verscheen deel 3 met
Liesbeth Verwoerd.

NIEUWEGEIN - Traditiegetrouw houdt de Unie van
Vrijwilligers Nieuwegein ook
dit jaar weer een culturele
middag voor Nieuwegeinse
55-plussers en mensen met
een functiebeperking op Koninginnedag, donderdag 30
april. Aanwezig is ook wethouder Johan van Everdingen. Hij brengt, samen met
de aanwezigen, een toost uit
op Hare Majesteit, ter gelegenheid van de viering van
haar verjaardag. Hierna is er
een bingo en een verloting.
De accordeonvereniging
WDOB luistert de middag
muzikaal op. De middag is in
De Rank, aanvang14.00 uur,
toegang 2,50 euro, inbegrepen een kopje koffie of thee.
Inlichtingen bij F.A. von
Bannisseht,
tel.
03060395708.

Reanimatie en AED
NIEUWEGEIN - Vitras houdt
de cursus Reanimatie en
AED in twee avonden van
19.30 uur tot 22.00 uur op
woensdag 13 en 20 mei. Kosten zijn 45 euro. Voor informatie en aanmelding: op
werkdagen: Vitras/CMD:
0900-8212382 (lokaal tarief).

