Evenementen wapenen zich tegen de warmte
UTRECHT
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Evenementen in de regio Utrecht
wapenen zich tegen de voorspelde
warmte. Om bezoekers tegemoet
te komen, zijn er extra waterpunten
en moeten meer parasols voor de
noodzakelijke schaduw zorgen.
Het warme weer ten spijt; de
tweehonderd acteurs die bij Huis
Doorn het leven van soldaten
tijdens de Eerste Wereldoorlog
naspelen, krijgen te maken met een
onverbiddelijke commandant:
tijdens Living History zijn
teenslippers 'not done'. Want die
hadden ze ook niet in de tijd die
gekopieerd wordt. Dus dragen de
acteurs gewoon laarzen en een
wollen uniform tijdens het
marcheren.
Wel wapent de organisatie zich
tegen de voorspelde warmte, want
het KNMI zegt dat het vandaag en
morgen drukkend warm wordt. ,,Er
is extra water voor acteurs en
bezoekers. In grote bakken waarin
duizend liter zit. Verder hebben we
extra parasols besteld en komen er
tappunten bij'', zegt organisator
Frank Louhenapessy.

waterpunten tegen. Het parcours is
pittig, inclusief een hoogteverschil
van 90 meter en een maximaal
stijgingspercentage van 13,5
procent.
Organisatrice Erna Koekoek
verwacht geen problemen. ,,Ook
onze vrijwilligers hebben langs de
route extra water bij zich. We gaan
ervan uit dat deelnemers ook zelf
goed voorbereid zijn op het warme
weer. De ronde is 5 kilometer lang,
dus iedereen komt voldoende water
tegen.''
Hoogstraat
Op de open sportdag van
revalidatiecentrum De Hoogstraat
in Utrecht wordt de intensiteit van
sommige onderdelen
teruggeschroefd. Enkele
onderdelen - mensen kunnen
handbikes uitproberen, zitvolleybal
spelen of tai chi doen - gaan naar
binnen, zegt Els Duin.
,,Ook wij zorgen voor extra
waterpunten en we letten er ook op
dat deelnemers niet te inspannend
bezig zijn. Gelukkig is een deel van
ons programma op de
parkeerplaats, dat is onder de
bomen.''

Central Park
In Nieuwegein is het bij het
popfestival Central Park bij Down
Under op zijn heetst - maximaal 28
graden maar het kan warmer
aanvoelen, zegt het KNMI - als
Wulf optreedt (13.30 uur) en
Kensington om 15.00 uur het
podium opstapt voor een
thuisoptreden.
De organisatie staat toe dat
festivalgangers zonnebrandflesjes
meenemen, ook als de verpakking
al eens open is geweest.
Spuitbussen met zonnebrand zijn
wel verboden. Eigen drank
meenemen idem dito, maar ook
hier is water verkrijgbaar.
Deelnemers aan de Ameronger
Koploop komen onderweg extra
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