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De Gooi- en Eemlander (editie Eemland)

L e z e r s s e r v i c e :  0 8 8  -  8 2 4 1 1 1 1
Hoofdkantoor:
Seinstraat 14, 1223 DA Hilversum
Postbus 15, 1200 AA Hilversum
tel.: 035-6477000 (algemeen)
fax: 035-6477069. Balie open: 9-17 uur

Directie: Mr. Tim Klein, algemeen directeur
Drs. Monique Moos, directeur operations
E-mail: directie@hdcmedia.nl

Hoofdredactie: Mike Ackermans, Jan Geert Majoor, 
Hugo Schneider.

Redactiechefs: Natalie Mathot tel.: 035-6254551
en Peter Schat tel,: 035-6477104
E-mail: redactie@gooieneemlander.nl

Eemland: tel: 035-6477148.
Bij spoed buiten kantooruren tel.: 06 - 20211961
E-mail: redactiesoest@gooieneemlander.nl

Redactie specials
tel.: 035 - 6477185; fax: 035 - 6477168
E-mail: media@hdcmedia.nl

vrij@gooieneemlander.nl
kunstredactie@gooieneemlander.nl

Sport tel.: 035 - 6477146
e-mail: sportredactie@gooieneemlander.nl

Ombudsredactie tel.: 035-6477199

Gooi en Eemlander op internet 
www.gooieneemlander.nl
E-mail: internetredactie@nhd.nl

GEEN KRANT ONTVANGEN?
Voor nabezorging: 088 - 8241111.
Ma t/m vr: Nabezorging uiterlijk 14.00 uur, indien u
vóór 11.00 uur belt of via website klacht meldt. Anders
nabezorging volgende dag. Za: Nabezorging vóór 15.00
uur, indien klachtmelding vóór 12.00 uur, anders nabe-
zorging maandag.

De Gooi- en Eemlander verschijnt ook in gesproken
vorm (een wekelijkse selectie) voor mensen met een
leeshandicap.
Informatie: FNB, tel.: 0486 - 486486

Reservering en familieberichten: tel.: 072-5196699
www.hdcmedia.nl
E-mail: familieberichten@hdcmedia.nl
Advertentieverkoop:
Advertenties m.b.t.: Personeel (072) 5196305 Overige
detailhandel (035) 6477010
Reclamebureaus kunnen contact opnemen met:(072)
5196433. De advertentiecontracten en -opdrachten
worden afgesloten en uitgevoerd volgens de Adverten-
tievoorwaarden van HDC Media, te vinden op
www.hdcmedia.nl. 
Fotograaf: Studio Kastermans
tel.: 035 - 6234325. Nabestellen van foto's
alleen tijdens kantooruren.
Abonnementen / Lezersservice 
Zie pagina familieberichten. 

Auteursrechten: Alle auteursrechten en databankrech-
ten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave wor-
den uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berus-
ten bij HDC Media BV c.q. de betreffende auteur

© HDC Media BV, 2012
De publicatierechten van werken van beeldende
kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie
zijn geregeld met Stichting Beeldrecht te Amstelveen.
HDC Media is belast met de verwerking van
gegevens van abonnees, voor administratieve
doeleinden alsmede voor het inlichten van de
abonnee over relevante diensten en producten van
HDC Media. Daarnaast worden de gegevens
beschikbaar gesteld aan door HDC Media zorgvuldig
geselecteerde andere bedrijven om gerichte informa-
tie over voordeelaanbiedingen te kunnen geven.
Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kan dit
schriftelijk (HDC Media, afd. Lezersservice, Postbus 2,
1800 Alkmaar) of per e-mail (lezersservice@hdcme-
dia.nl) kenbaar worden gemaakt.

C O L O F O N

S O E S T - Een groep van 25 lo-
pers en begeleiders uit Soest doet
van 26 tot en met 28 mei mee aan
de Roparun van Parijs naar Rot-
terdam. Een estafetteloop van
530 kilometer om geld in te za-
melen voor mensen met kanker.
Een prestatie die vele maanden
voorbereiding vergt.

Wie zijn die Soesters die zich
met hart en ziel inzetten voor het
goede doel? In een wekelijkse ’es-
tafette-serie’ in deze krant stel-
len de vrijwilligers van het team
Roparun Soest Smurfit Kappa
zich voor.

Vandaag teamcaptain Rob Sta-
lenhoef. Hij geeft het estafette
stokje volgende week door aan
Dorinda van de Fliert en Majo
Diepman.

Deelnemers Soester Team Roparun stellen zich voor in estafette-serie

Teamcaptain: Roparun is avontuur voor het leven
R O P A R U N

• Rob Stalenhoef
• 49 jaar
• Commercieel Directeur bij
Smurfit Kappa MNL Golfkar-
ton.
• Teamcaptain

Hoe wordt je teamcaptain van
een Roparun team? Dat is de
vraag die ik mezelf inmiddels
een aantal keren gesteld heb.
Niet dat ik er spijt van heb,
want wij zijn met een geweldig
team op weg om een fantasti-
sche prestatie te gaan leveren.
In sportief opzicht door de
langste estafetteloop van de
wereld te lopen en in financieel
opzicht door een, naar wij ho-
pen, fantastisch geldbedrag
bijeen te brengen ten bate van
palliatieve zorg (zorg voor men-
sen met kanker). Dat laatste is
toch wel het belangrijkste doel

van de Roparun en door om-
standigheden wil ik daar graag
een actieve bijdrage aan leveren.
Lopers, fietsers, verzorgers en
chauffeurs waren er voldoende.
Er ontbrak alleen nog een team-
captain.

Succesfactoren
De Roparun wordt gelopen in
het Pinksterweekend, 26-28
mei, en zal zowel in de voorbe-
reiding als in het weekend zelf
veel vragen van alle deelnemers.
Volgens mij is dat ook een van
de succesfactoren achter de
Roparun omdat alle deelnemen-
de teams (ruim 400) op die
manier kunnen laten zien dat
zij mensen in hun omgeving
willen ondersteunen/gedenken
in een strijd die vaak veel
zwaarder is. Vanuit dit oogpunt
hebben wij als team ons eigen

motto gekozen, ’Proud to (be/
re)member’.

In mijn rol als teamcaptain
ben ik op dit moment voorna-
melijk bezig om samen met vier
commissieleden de zaken rond-
om de organisatie van de Ropa-
run te regelen. Dit team zal er
o.a. voor moeten zorgen dat alle
functies in het team goed bezet
zijn, dat het vervoer zoals mini-
busjes en een touringcar gere-
geld is. Dat bivak en catering
tijdens de loop op vijf verschil-
lende plaatsen tussen Parijs en
Rotterdam geregeld is en het
belangrijkste dat de te lopen

route voor alle deelnemers in
ons team voldoende duidelijk
is. Tijdens de loop is het mijn
rol om samen met de andere
verzorgers het team veilig aan
de eindstreep te brengen.

Benefietdiner
Tot slot wil ik nog even kort
terugkomen op ons primaire
doel. Wij willen als Roparun-
Team Smurfit Kappa Soest een
substantieel bedrag binnenha-
len voor palliatieve zorg. Hier-
toe hebben wij een aantal activi-
teiten gepland zoals een loterij
met prachtige prijzen, een acti-
viteit tijdens het Auto Smeeing
Sports Event in het weekend
van 14 en 15 april, het Genereuze
Benefietdiner in de Eetvilla op
25 april en ons eindfeest op 2
juni.

Wilt U weten hoe U ons daar-
bij kunt helpen, kijk dan op
onze internetpagina:
www.roparunsoest.nl 

Rob Stalenhoef

soesterberg 

Golfclubs
gestolen
Bij een inbraak in een woning
op de Oude Tempellaan is in de
nacht van zaterdag op zondag
een bijzondere golfset gestolen
met drie linkshandige golfclubs
met ingekorte shaft van het
merk Cobra S. Linkshandige
golfclubs komen niet veel voor
en kunnen worden aangeboden
op internetsites of bij winkels
met artikelen voor de golfsport.
Wie informatie heeft over de
inbrekers of helers wordt ver-
zocht te bellen met de politie.

amersfoort 

Diefstal van
brandstof
Twee mannen zijn zondag-
avond aangehouden op verden-
king van een poging tot diesel-
diefstal. Omstreeks half zeven
kreeg de politie de melding
binnen. Agenten startten een
onderzoek, maar troffen de
bestelbus niet meer aan.
Een uur later werd die gezien
bij een surveillance aan de Pla-
taanstraat. In de bestelbus lag
een pomp. De inzittenden ro-
ken naar diesel. Er lag ook
brandstof in de wagen. Tegen
een 47-jarige Amersfoorter en
een 16-jarige jongen is proces-
verbaal opgemaakt.

huizen

The Passion op
beamerscherm
Geen gelegenheid om donder-
dag 5 april The Passion in Rot-
terdam bij te wonen? Dan is er
altijd nog de mogelijkheid om
het spektakelstuk te bekijken
via een groot beamerscherm in
de Kruiskerk op de hoek Naar-
dertraat - Karel Doormanlaan.
Het begint om 20.15 uur.

bussum

Open repetitie
Toonkunstorkest
Het orkest van Toonkunst
houdt vanavond in Bussum een
open repetitie voor strijkers in
het muziekgebouw van de
Gooische Muziekschool. Aan-
vang acht uur.

(ADVERTENTIE)

Een ploeg van het Hilversumse
glasbedrijf HGV toog gisteroch-
tend aan het werk om de speciaal
gemaakte hoge ruiten - levertijd
bijna een kwartaal - tussen de
mintgroene sponningen te krij-
gen. Volgens de glaszetters zat de
uitdaging voor de glasleveran-
cier in het maken van de beno-
digde lichte ronding van de rui-
ten. Ook sushirestaurant Ai Uchi
liep bij de ontploffing veel glas-
schade op. Volgens de glaszetters
was er zo op het oog geen bescha-
diging te zien aan de gevel van
Gooiland.

Het complex is een rijksmonu-

ment. Grand Hotel Gooiland en
het bijbehorende Grand Theater
werden in 1936 onder supervisie
van B. Bijvoet gebouwd naar een
ontwerp van J. Duiker, die een

jaar eerder was overleden. Gooi-
land wordt internationaal ge-
waardeerd als een mooi voor-
beeld van het Nieuwe Bouwen.
Het is gemaakt van beton, staal

en glas. Ook de tegels zijn ken-
merkend.

De vuurwerkontploffing van
drie maanden terug mag dan
materieel gezien alleen glasscha-
de hebben aangericht, het ge-
bouw lijdt op andere plekken
aan schade door verwaarlozing.
Dat is op diverse plekken te zien

aan de zijde van de Luitgarde-
weg. Er is roestvorming (regen-
pijpen, stoellift), losliggende en
gebarsten tegels (trap hoofdin-
gang en ruimte waar voorheen
het filmhuis zat) en beginnend
houtrot. Eigenaar Giovanni van
Eijl koestert al enige tijd plannen
om zijn Gooiland uit te breiden -

daar maakt ook sloop deel van
uit. Gaat hij nog actie onderne-
men om de Luitgardewegkant
hier en daar te fatsoeneren? ,,We
gaan een rondje tegels doen, dat
doen we regelmatig. Voor de zo-
mer denk ik. Verder gaat er aan
die kant natuurlijk gesloopt
worden.’’

Van Eijl doet nog ’rondje tegels’

Gooiland heeft
z’n ruiten terug

Een glaszetter in actie. FOTO'S HANS HOOGENBOOM

Een kapotte trede bij het oude filmhuis.

door hans hoogenboom

H I LV E R S U M - De ramen van de
lobby van het Grand Hotel Gooi-
land raakt van de houten nood-
bebording af. Die heeft drie
maanden herinnerd aan de vuur-
werkexplosie, die daar in de ou-
dejaarsnacht op de stoep zowat
alle ruiten vernielde en diverse
mensen verwondde.

H I LV E R S U M - Een van de twee
inbrekers die dit weekeinde lap-
tops stalen uit een school aan het
Hilversumse Laapersveld is na
een achtervolging ingerekend. 

Een getuige sloeg rond kwart
over drie alarm. Hij zag dat twee
personen het raam van een
school insloegen, laptops pikten
en er richting spoor vandoor gin-
gen.

Agenten zagen het duo rijden
op een brommer en zetten de
achtervolging in. Toen de brom-
mer even uit zicht raakte, is een
van de inbrekers afgestapt. Op de
Merelstraat werd de overgeble-
ven verdachte ingerekend, het
gaat om een 31-jarige Hilversum-
mer. De ander is spoorloos.

Een politiehond ontdekte de
gestolen laptops in struiken aan
de Van Linschotenlaan.

Laptopdief
Laapersveld 
opgepakt

Het initiatief van het samen-
brengen van schoolkinderen en
ouderen gaat uit van de Riki
Stichting (’vijftienduizend
betekenisvolle ontmoetingen
met soms eenzame ouderen’).
Met Kerst en Pasen is er voor
ouderen een presentje en ergens
in het jaar is er vaak ook nog
een uitstapje met diner. ,,En
vier keer per jaar gaan veertig
verschillende bewoners een
dagje uit’’, zegt vrijwilligers-

coördinator Jorgos Arvanitis.
Nu in de ’Stille Week’, de

week voor Pasen, brengen
schoolkinderen een bezoek aan
de ouderen. De jongste groepen
van de openbare basisschool De
Triangel zijn op deze maandag-
morgen de straat overgestoken.
Ze zingen ’Schaapje, schaapje
heb je witte wol’ en andere
lenteliedjes, begeleid door vro-
lijke klanken van een accorde-
on. De ouderen die hun tweede
kopje koffie al op hebben, ha-
ken spontaan in en er ontstaat
direct een gezellige sfeer. ,,De
scheiding van vroeger is weg’’,
zegt burgemeester Bart Horse-
ling. ,,Jullie ouderen zijn en
blijven een onderdeel van de
maatschappij. Dit is een fantas-
tisch moment waarin jongeren
en ouderen samen zijn.’’ Ook
wethouder Christian Zierleyn is
meegekomen. Namens het

gemeentebestuur wenst Horse-
ling de ouderen ’fijne Pasen’.

Daarna delen de kinderen
hun zelfgemaakte bloemen en
de pakketten uit. Een aantal
nieuwsgierige ontvangers
maakt de doos direct open. Hun
maandagmorgen begint alvast
goed. Gastvrouw Cora Gijsen
probeert de vrolijkheid vast te
houden door de kinderen nog
een liedje te laten zingen in de
microfoon. Onbevangen laten
zij hun repertoire horen, van
hun ogen is de verwondering af
te lezen. De kleinsten hebben
duidelijk nog niet goed door
waarom ze in Oversingel zijn.

Aan de mensen op de geriatri-
sche afdelingen en in het zorg-
centrum voor dementerenden is
ook gedacht al hebben zij met
hun huisgenoten tesamen grote
manden met lekkers en ge-
schenken gekregen.

Vrolijke paaspakketten worden aan de ouderen uitgedeeld. FOTO STUDIO KASTERMANS

Riki-Stichting brengt mensen bij elkaar

Paaspakket en
zelfgemaakte bloem

door jan herman baas

W E E S P - Pontificaal loopt een
jongetje de zaal door van zorg-
centrum Oversingel. Zijn paas-
pakket overhandigt hij aan een
vrouw helemaal achterin. Tien-
tallen ouderen in Oversingel en
in de Hogeweyk in Weesp, en
ook op heel veel andere plaatsen
in Nederland, kregen gisteren
zo’n geschenk.

Witlox had dat verteld aan Van
Vuuren, die daarop in de raad
Witte aanviel. ,,Als Witlox geen
andere locaties dan de Schreu-
derlaan zou accepteren, kon hij
het vergeten’’, vertelde de CU/
SGP-voorman destijds. ,,De King
Arthur Groep zou dan wel naar
de Molenstraat willen om wacht-
lijsten weg te werken.’’

Overigens laat Jarcine Spaan-
der van King Arthur weten dat
zij zich niet kan voorstellen, dat
Witlox ’haar’ dagopvang voor
dementerenden als concurrent
zag. ,,Wij zijn klein en de vraag is
veel groter dan het aanbod.’’ 

VVD-leider Karel van Geet en
PvdA’er Osman Suna hebben
Witlox ervaren als ’een heel ge-
dreven man’, ook iemand die be-
reid is te luisteren en compro-
missen te sluiten. Suna denkt dat
er meer zit achter het op non-ac-
tief stellen. ,,Er zal iets misge-
gaan zijn in de persoonlijke ver-
houdingen met de raad van be-
stuur, anders was hij niet direct
opgestapt. Ik heb hem gebeld,
maar hij wil nu met niemand
spreken.’’

Zware verwijten in
ruzie Engendaal
vervolg van regionaal 1

S O E S T - De ruzie tussen de ge-
meente Soest (GGS-wethouder
Witte) en Ad Witlox over de
nieuwbouw voor Groot Engen-
daal vloog juni vorig jaar uit de
bocht toen de anders zo bedacht-
zame CU/SGP-voorman Chris
van Vuuren Harry Witte in de
raad betichtte van ’chantage’.

(ADVERTENTIE)

ALTIJD TE VERTROUWEN

Maar wie
kent de regio
nou écht
goed?

OP INTERNET VIND
JE ALLES!

All-inclusive
genieten in Drenthe
All-inclusive
genieten in Drenthe

UNIEK LEZERSVOORDEEL

Hier vindt u alles onder één dak! Voor jong en oud,
voor u alleen en voor de hele familie! Heerlijk genieten
van een subtropisch zwemparadijs, sauna’s,een buiten-
bad, een fitnesscentrum, gezellige barretjes, fietsen in
de prachtige omgeving of wandelen door het naast-
gelegen Asserbos!!

DE BONTE WEVER
Assen, Drenthe

Meer informatie of direct reserveren ga
dan naarwww.voordeeluitjes.nl/ge-bw
of bel met 0900 66 777 88 25 c/m

Laagste prijsgarantie

30%
KORTING

4-daags ALL-IN Mini Vakantie
• 3x overnachten
• 3x ontbijt
• 2x lunchbuffet
• 3x diner in buffetvorm
• diverse snacks en lekkernijen
gedurende de dag en avond
• onbeperkt drankjes uit het huisassortiment
• toegang tot het uitgaanscentrum de Caféstraat
met live entertainment
• vrij toegang tot het subtropisch zwem- en saunaparadijs,
midgetgolf, de Kidsjungle en de fitness
• vrij gebruik diverse spelfaciliteiten en toegang tot
Speelstad Oranje

Aankomst: zo t/m wo € 159 | do t/m za € 179 | aanbieding geldig t/m augustus
2012 | tijdens de meivakantie , feestdagen en evenementen geldt een toeslag

159.00229,-

Per persoon per arrangement

BOEK SNEL
WANT OP=OP
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