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Regio loopt
warm voor
ijspret

Het zijn spannende tijden. Een
’bel met zeer koude arctische
diepvrieslucht’ is in aantocht.
Wanneer ’operatie Russische
IJsbeer’ slaagt, dan kan volop
geschaatst worden op plassen en
sloten.

Ook bij mij kriebelt het. Ik
droom van een rondje Loos-
drecht en nog een, en nog een...

En van een tocht over de An-
keveense Plassen of door Kor-
tenhoefse kreken. Ik haal mijn
schaatsen uit het vet. Bij nadere
inspectie zijn ze aan vervanging
toe. Een dag later vergaap ik mij
aan allerlei soorten ijzers en
kies voor een blits paar schaat-
sen. Thuisgekomen inspecteer
ik mijn nieuwe aankoop en loop
even later naar de achter mijn
woning gelegen dichtgevroren
vaart. Voor schaatsen echter nog
te vroeg. Het is oorverdovend
stil en de sfeer onheilspellend. Ik
vraag me af waar de eenden zijn
die een paar dagen geleden nog
vrolijk achter elkaar aan zwom-
men. Of de drie zwanen die met
gebruik van de wind wedstrijd-
jes hard zwommen. Ze zijn in
geen velden of wegen te beken-
nen.

Ik draai me teleurgesteld om.
Ik mis ze nu al. Met gemengde
gevoelens kijk ik vooruit naar
de komende dagen. Schaatsen
op de plassen, heb ik er nog wel
zin in? Op te snelle nieuwe
schaatsen met een log en onge-
traind lijf de plassen op met
kansen op lelijke valpartijen. Ik
gruw er plotseling van en denk:
ksst, weg ’bel met je arctische
diepvrieslucht’, terug naar je
nest!

J A A P  VA N  D E N  B E R G E N
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IJskou

lage vuursche

Wellicht toch
koek-en-zopie
Staatsbosbeheer laat weten dat
er toch nog een kans is op een
koek-en-zopie bij het bij schaat-
sers populaire Pluismeer bij
Lage Vuursche. De bosbeheer-
ders beraden zich echter op de
manier waarop dat dan zou
moeten gebeuren. Staatsbosbe-
heer raadt schaatsers aan hun
auto te parkeren bij recreatieter-
rein Kuil van Drakesteyn. Aan
die kant van het Pluismeer is
een tijdelijke ingang gemaakt.
Automobilisten die bijvoor-
beeld op Stulpselaan of 300
Roedenlaan parkeren riskeren
een bon. Staatsbosbeheer waar-
schuwt voor controles.

BOEK ONLINE of bel 0900 – 9697 15 cpm
Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

HD
C

5.
4.
2

ROME TOTAAL

BELLA ITALIA

ROME, SORRENTO & CAPRI

ITALIA GRANDIOSA

Stedentrip Rome Totaal
5 dagen incl. ontbijt
Vertrek: 18/2 t/m 27/10

Rondreis Bella Italia
10 dagen incl. ontbijt & 7 x diner
Vertrek: 10/4 t/m 23/10

Rondreis Rome, Sorrento & Capri
8 dagen incl. ontbijt & 3 x diner
Vertrek: 17/3 t/m 17/10

Rondreis Italia Grandiosa
12 dagen incl. ontbijt & 9 x diner
Vertrek: 4/4 t/m 31/10

• met o.a. de Trevifontein, Vaticaanstad, het Colosseum, de
Spaanse Trappen, Piazza Navona en Forum Romanum

• inclusief vliegreis, transfers, verblijf, ontbijt, Nederlands
sprekende reisleiding en excursies

• met o.a. Assisi, Florence, Pisa, Lucca, Monteriggioni,
Siena, Rome en Sorrento

• inclusief vliegreis, verblijf, rondreis, vele maaltijden,
Nederlandssprekende reisleiding en excursies

• met o.a. Rome met de Trevifontein en Vaticaanstad, Monte
Cassino, Napels, Pompei, Sorrento en Capri

• inclusief vliegreis, verblijf, rondreis, vele maaltijden,
Nederlandssprekende reisleiding en excursies

• met o.a. Venetië, Verona, Cinque Terre, Lucca, Pisa,
Rome, Napels, Pompei, Assisi en Florence

• inclusief vliegreis, verblijf, rondreis, vele maaltijden,
Nederlandssprekende reisleiding en excursies

Zie www.kras.nl/38425

Zie www.kras.nl/35607

Zie www.kras.nl/38305 en /28034

Zie www.kras.nl/38307

Uitgebreide stadstours o.l.v. Rome-kenner!

Met vrije dagen in Sorrento!

Verlenging Sorrento mogelijk!

Zéér complete rondreis!

Supervoordelig ITALIË

10 dagen v.a.

699

5 dagen v.a.

399

12 dagen v.a.

799

8 dagen v.a.

599

Groest 110a Hilversum 035 624 63 41
www.hannekehuisman.nl

Korting tot 70%

Op deze en ve le andere merken!

-10%
EXTRA

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Dit blijkt uit resultaten van een
eerste onderzoek. Spitsvrij is be-
doeld om automobilisten te ver-
leiden om de spits te mijden of
met het openbaar vervoer te rei-
zen. Bijna 5500 forenzen doen
aan de proef mee.

Negentig procent geeft aan
niet eerder te hebben geprobeerd
om buiten de spits of met open-
baar vervoer van en naar werk te

reizen. Overigens kiezen de
meesten voor autorijden buiten
de spits of thuiswerken. Slechts
een kleine groep kiest voor het
reizen met openbaar vervoer.

Woon-werkafstand
De Spitsvrij-organisatie noemt
het opvallend dat het project ook
effect blijkt te hebben buiten de
regio. De gemiddelde woon-
werkafstand van de deelnemers
is namelijk 41 kilometer, waarvan
slechts de helft binnen de drie-
hoek Amersfoort-Utrecht-Hil-
versum.

Spitsvrij-effect
buiten regio
S O E S T, B AA R N - Het Spitsvrij-
project heeft ook effecten bui-
ten de driehoek Amersfoort-
Utrecht-Hilversum.

Na maanden voorbereiding is
het Soester team Smurfit Kappa
compleet. Tijdens het pinkster-
weekend (26-28 mei) doen 25
Soesters mee aan de Roparun.

Een estafetteloop van 530 kilo-
meter van Parijs naar Rotter-
dam om geld op te halen voor
mensen met kanker.

,,We hebben een geweldig
team’’, jubelt Smeeing, die
eerder twee marathons liep.
,,Iedereen is super enthousiast.
Allemaal sportieve mensen, van
fysiotherapeut, bloemist, tot
wethouder Yvonne Kemmerling
voor de catering.’’

Het team telt acht lopers en
twee reservelopers: Manon
Smeeing, Wout Middelman,

Dorinda van der Fliert, Frans
Davelaar, Jeffrey Pijl, Gea van
der Pol, Peter Spier, Mandy
Roeland, Ilona Sluis en Titia
Beumer.

De renners leggen tijdens de
estafette elk zo’n 65 kilometer
af in 48 uur. ,,Het zijn niet
alleen goede lopers, maar ook
ondernemende mensen met een
babbel. Want we moeten geld
en prijzen ophalen voor het
goede doel. Ons streefbedrag is
veertigduizend euro. Jaah, we
zetten hoog in!’’

De lopers trainen minstens
twee keer per week en binnen-
kort ook ’s nachts. De lopers
worden ondersteund door vijf-
tien vrijwilligers, zoals team-
chef-hoofdsponsor Rob Stalen-
hoef van Smurfit Kappa, fysio-
therapeuten, begeleidende
fietsers, catering en chauffeurs.

Smeeings motivatie mee te
doen? ,,Helaas kent iedereen
iemand met kanker. Ik hou van
een sportieve uitdaging én vind
het fijn als gezond mens iets
voor zieke mensen te doen.’’De Soester Roparun-lopers. FOTO PR

Soester Roparun-lopers willen fortuin inzamelen voor goed doel 

’Iedereen kent iemand met kanker’
door annemarie de jong

S O E S T - Een gevoelstempera-
tuur van pakweg min vijftien?
Nou en? De bikkels van Ropa-
run Soest trainen stug door in
de winterse Soester duinen.
,,Héél koud, ik heb knalrode
benen’’, grijnst hardloper Ma-
non Smeeing.

Sponsors gezocht

Om geld op te halen zet Ropa-
run Soest allerlei evenemen-
ten op poten. Zoals een loterij
met prijzen als een buiten-
keuken, reis naar Parijs en
zitbank (loten voor € 25 ver-
krijgbaar via www.roparun-
soest.nl). Andere hoogtepun-
ten zijn een diner met veiling,
sportevenement bij Auto
Smeeing op 14 en 15 april en
een eindfeest op 2 juli. Vanaf
€ 100 krijgen donateurs gratis
toegang tot het eindfeest.
Voor € 25 euro word je vriend
van Roparun Soest. ,,Alle do-
naties, groot of klein, financi-
eel of in natura, zijn welkom’’,
benadrukt team Soest.

Baarn verscherpt de regels van-
wege de geldende, overigens niet
nieuwe, arbo-normen. Volgens
de gemeente zijn met oud papier
gevulde dozen vaak zo zwaar dat
ze volgens de arbo-normen ei-
genlijk niet mogen worden ge-
tild. Bovendien kunnen losse sta-
pels oud papier voor zwerfvuil
zorgen.

Papierkratjes
De gemeente Baarn heeft de in-
zameling van het oud papier op 1
januari overgenomen van het
kringloopcentrum. Het perso-
neel van de gemeentewerf zou
het liefst zien dat ook de papier-
kratjes verdwijnen, maar zover
komt het nu nog niet. Oud pa-
pier wordt wekelijks ingezameld
in Baarn.

De gemeente voert ondertus-
sen campagne om zoveel moge-
lijk inwoners te verleiden het
kratje te verruilen voor een nieu-
we blauwe papierkliko. Deze

blauwe kliko’s zijn net zo groot
als de bekende groene en grijze
kliko. De blauwe papierkliko (in-
houd 240 liter) kan voorlopig
door particulieren gratis worden
aangevraagd via 035-5481669 of
meldingen@baarn.nl

Baarn: krat of kliko verplicht

Strengere
regels bij
oud papier
door eric lorier

B AA R N - Kartonnen dozen en losse stapeltjes oude kranten
zijn vanaf 1 maart verboden in Baarn. De gemeente zamelt
vanaf die dag alleen nog maar oud papier in dat wordt aan-
geboden in de daarvoor door gemeentewege beschikbaar
gestelde blauwe of zwarte kratjes en blauwe kliko’s.

Straks verplicht. FOTO GEMEENTE

,,De ontsteker van de cv-ketel is
al langer kapot. Hij zou worden
vervangen, maar dat was nog
niet gebeurd. De verwarming
werkte gelukkig nog wel, dus er
was nog niets aan de hand.
Maar vanochtend deed hij het
opeens niet meer’’, vertelt een
medewerker van de school.

De midden- en bovenbouw
werden niet naar huis gestuurd.
,,De leerlingen in de onder-
bouw zijn nog niet leerplichtig,
dus daar hebben we de keus bij
de ouders gelegd.’’ In totaal zijn
van twee van de drie jongste
klassen alle kinderen naar huis
gegaan. Van één klas bleven de
leerlingen wel op school.

Na de ’koude’ ontdekking is
een monteur gebeld, die om
negen uur met de reparatie
begon. Rond tien uur was de
ontsteker gerepareerd en deed
de cv-ketel het weer. In de tus-
sentijd zaten de schoolkinderen
in hun klassen te koukleumen
met jassen aan en mutsen op.
Rond elf uur was het schoolge-
bouw weer warm genoeg om de
jassen en handschoenen uit te
trekken en de mutsen af te
doen. Volgens de medewerkster
is de kapotte verwarming een
teken van de staat van de
school. ,,Het is hoog tijd voor
een nieuwe cv-ketel en een
nieuw gebouw.’’ De Montini-
school vraagt al jarenlang om
een nieuw schoolgebouw.

Verwarming Montinischool kapot, jongste leerlingen naar huis 

Mutsen op en jassen aan in de klas

Leerlingen met mutsen en jas-
sen aan op school. FOTO MONTINI

door jan willem stenvers

B AA R N - De onderbouwleerlin-
gen van de Montinischool aan
de Drakenburgerweg in Baarn
zijn gisterochtend naar huis
gestuurd. De verwarming bleek
kapot te zijn, waarop de school-
leiding besloot de jongste leer-
lingen niet in de kou te laten
zitten en de ouders de mogelijk-
heid te geven hun kroost weer
mee naar huis te nemen.

B U N S C H OT E N - De succesvolle
samenbrei-avond in de Bunscho-
ter Eemlandhoeve krijgt van-
avond een vervolg.

De brei-campagne is bedoeld
als steunbetuiging voor het Na-
tionaal Landschap Arkemheen-
Eemland, met als motto: Laat het
landschap niet in de kou staan.
Dit vanwege rijksbezuinigingen
op natuur.

De breiers en breisters zijn
vanavond vanaf acht uur op-
nieuw welkom in de Eemland-
hoeve aan de Bisschopsweg. De
nieuwe bijeenkomst is georgani-
seerd vanwege de grote belang-
stelling bij de eerste samenbrei-
avond eerder dit jaar. Ook zijn er
ondertussen al soortgelijke
avonden gehouden in Amers-
foort en Putten. Dinsdag volgt
een samenbrei-avond in Thee-
tuin Eemnes.

Alle gemaakte breiwerkjes
worden vrijdag 10 februari om
één uur bij de Eemlandhoeve
verzameld. Vandaar gaan groe-
pen het landschap in om de brei-
werkjes op te hangen en zo de
polder te kleuren.

Samen breien
voor Eemland
krijgt vervolg

Breien in Eemlandhoeve.

van onze medewerker

in de Adjudantenkamer ontvan-
gen met een glas prosecco. Ver-
volgens mogen ze op eigen
gelegenheid door het paleis
wandelen.

Gidsen geven op vaste plaat-
sen uitleg. Vervolgens geeft
koningshuisdeskundige Reinil-

S O E S T D I J K - Vandaag is het
precies tien jaar geleden dat
prinses Máxima en Willem-
Alexander op 02-02-02 in het
huwelijksbootje stapten.

Voor paleis Soestdijk reden
uit te pakken met een speciale
openstelling. Bezoekers worden

dis van Ditzhuyzen een lezing
over koninklijke huwelijken. Zij
versloeg het Oranjehuwelijk op
02-02-02 live voor de Duitse
televisie. De bijeenkomst is
vanmiddag van 13.00 en 15.30
uur. Deelname kost € 47,50,
opgeven via: 020-6208112.

Reinildis van Ditzhuyzen op paleis Soestdijk

Huwelijksjubileum

Met twaalf man waren ze afge-
lopen weekeinde, net voor de
vorst flink zou invallen, aan het
speuren in de struiken en tus-
sen de ’hondenstront’. Minu-
tieus werk, met loep en al, zoe-
kend naar kleine eitjes. Negen-
tien ontdekten ze er van de
zeldzame sleedoornpage, acht
van de blauwrandspanner en

vier van een niet te herkennen
soort. En ook nog tien goudvin-
ken trouwens, best het vermel-
den waard. De groep ging na de
lunch nog druk op zoek in
Amersfoort, maar daar vonden
ze echt helemaal niets.

Dat het uiteindelijk op de
Lazarusberg toch nog een goed
vlinderoord is geworden, werd
begin vorig jaar al vermoed.
Toen ontdekten de Soester
vlindervrienden tot hun grote
verrassing vijftig eitjes van de
sleedoornpage, niet eens zo
lang nadat er per abuis grote
ladingen bouwzand waren
gestort. De Vlinderstichting, die
de gegevens nog even contro-
leert, is ook erg ingenomen met
de oogst in Soest.

Lazarusberg gaat het goed doen met vlinders

Bewijs van een paradijs
door hans van keken

S O E S T - Soest heeft er defini-
tief een vlinderparadijsje bij,
weten leden van de vlinder-
werkgroep van het IVN. Het
gaat om een terrein op de
Lazarusberg, waar struiken
waren aangeplant nadat er
eerder bouwzand was ge-
stort.

Eitje sleedoornpage.

S O E S T, B AA R N - Waterschap Val-
lei & Eem heeft de gemalen op
’langzaam’ gezet om de ijsgroei
zo min mogelijk te verstoren. De
gemalen helemaal uitzetten zou
voor het ijs het beste zijn, maar
dan zou het waterpeil onaan-
vaardbaar hoog worden. Het wa-
terschap waarschuwt nadrukke-
lijk voor onbetrouwbaar ijs.

WVE: gemalen
op langzaam

S O E S T - Muziektheater ’As I left
my fathers house’ van de protes-
tantse wijkgemeente krijgt van
Soest 2500 euro subsidie. Dat is
omdat het project mensen met
verschillende achtergronden
met elkaar in gesprek brengt. 

Subsidie voor
muziektheater
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