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soest

Inschrijven voor
avondvierdaagse
De Plaatselijke Regelingscom-
missie organiseert dit jaar voor
de 31ste keer een avondvierdaag-
se in Soest. Het wandelfestijn
duurt van maandag 21 tot en
met donderdag 24 mei. Mor-
genavond is de voorinschrij-
ving, van zeven tot half negen
bij Arkemeyde, Hellingweg 1.
Meedoen kost 4,50 euro per
persoon. Er kan worden geko-
zen tussen dagelijks vijf of
dagelijks tien kilometer. Zie ook
www.avondvierdaagsesoest.nl

baarn

Dromen delen in
Speeldoos Baarn
Barbara Roukema houdt mor-
genmiddag van half twee tot
vier uur een inloop-workshop
over dromen in de Speeldoos in
Baarn. Bezoekers krijgen de
kans hun dromen te vertellen,
waarna dieper wordt ingegaan
op twee of drie dromen. Mee-
doen aan de maandelijkse open
workshop kost de eerste keer
vijf euro, de eventuele keren
daarna vijftien euro. Aanmelden
via info@dromenenwelzijn.nl
of 06-27388096.

laren

Sonny’s Inc op
Plein 1945 Laren
De bekende feestband Sonny’s
Inc komt 14 juli weer naar Laren
voor het traditionele zomera-
vondconcert. Deze keer niet
tussen de bomen op de Brink
maar op het kermisterrein. De
Brink is dit jaar nagenoeg taboe
voor evenementen in verband
met de zorg voor de bomen.
Sonny’s Inc zet zich met het
concert in voor de stichting
’Doe een Wens’. Sonny’s Inc is
regio-ambassadeur van deze
stichting.

hilversum

Aanhouding
wegens inbraak
Een 24-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats is zater-
dagochtend aangehouden in
een woning in Hilversum. De
man wordt verdacht van poging
tot inbraak op 7 februari 2012
op de Albertus Perkstraat in
Hilversum. De man kwam naar
voren tijdens het politie-on-
derzxoek. Hij moet zich later
verantwoorden bij de rechter-
commissaris in Amsterdam.

Soester avondvierdaagse bij de
molen op de Eng. ARCHIEF

S O E S T - Een groep van 25 lopers
en begeleiders uit Soest doet van
26 tot en met 28 mei mee aan de
Roparun van Parijs naar Rotter-
dam. Een estafetteloop van 530
kilometer om geld in te zamelen
voor mensen met kanker.

Wie zijn die Soesters die zich
met hart en ziel inzetten voor het
goede doel? In een ’estafettese-
rie’ in deze krant stellen de vrij-
willigers van het team Roparun
Soest Smurfit Kappa zich voor. 

Vandaag Gea van de Pol en Ma-
non Smeeing. Zij dragen het es-
tafettestokje volgende week over
aan Mandy Roeland.

Deelnemers aan Soester Team Roparun stellen zich voor in estafetteserie

Steentje bijdragen om kanker uit te bannen

• 39 jaar
• Getrouwd met Frank Baars
• Twee heerlijke kinderen, Kim
en Neels
• Makelaar o.g. bij M & M
Smeeing Makelaardij
• Rol in het team: communica-
tie en loper

Na het lopen van twee mara-
thons, samen met Gea, wilden
wij graag een nieuwe sportieve
uitdaging met daarbij weer de
inzet van ons gezonde lijf voor
mensen die daarbij minder
geluk hebben gehad. De Ropa-
run is een fantastisch evene-
ment waarbij geld ingezameld
wordt voor mensen met kanker.
Een evenement waar ik graag
deel van uit wil maken en mijn
bijdrage aan wil leveren.

Als vriendin van, tante van,
nichtje van… weet ik hoe het is
voor iemand die wordt gecon-

fronteerd met kanker. Je staat
machteloos. Omgaan met zo’n
tegenslag is heel erg zwaar. Ik
loop voor de herinnering aan de
mensen die ik verloren heb en
voor de mensen die strijden
zodat kanker straks niet langer
dodelijk is. Sinds december
trainen wij met de lopers drie
keer per week gezamenlijk en
daarnaast nog een individuele
training, die we toch ook vaak
samen proberen te doen. De
sfeer is goed en dat is ook nodig
om elkaar door die barre 48 uur
heen te slepen. Daarnaast zijn
er vele activiteiten georgani-
seerd om geld binnen te halen
zoals een loterij, sportief evene-
ment bij Auto Smeeing en een
bijzonder diner met veiling.
Deze verzorgen we met elkaar.
Daar gaat heel veel werk en tijd
in zitten waardoor iedereen
intensief met elkaar bezig is.

Manon Smeeing
• Getrouwd met Cees 
• Twee kinderen, Dylan en Jill
• Eigenaar Macdenim ’The
Fashion Company’
• Rol in het team: loper en
kleding

Nadat ik samen met mijn
vriendin Manon twee mara-
thons had gelopen stond er nog
een uitdaging op ons lijstje... de
Roparun. Wij hebben ons inge-
schreven en gezien de enorme
hoeveelheid deelnemers waren
wij dan ook zeer verrast dat wij
waren ingeloot.

’Roparun team Smurfit Kap-
pa’ is geboren!! En een feit! We
hebben inmiddels een fantas-
tisch team, allemaal ontzettend
enthousiast en met de groep
lopers trainen wij drie à vier
keer per week.

Diverse evenementen zijn al
georganiseerd met groot succes,

zoals twee weken geleden het
diner met veiling; een waanzin-
nig hoge opbrengst. Alle evene-
menten zijn nu achter de rug,
wij gaan ons nu volledig storten
op de laatste trainingen.

Bijzonder
Het is heel bijzonder om met
zo’n groot team zo’n prestatie
neer te zetten en hieraan deel te
mogen nemen.

De opbrengst gaat naar men-
sen met kanker. Voor mijn moe-
der is dat helaas te laat, maar ik
draag graag mijn steentje bij
om deze ziekte voor de toe-
komst uit te bannen. De Ropa-
run loop ik in gedachte voor
hen voor wie het te laat is, maar
in het bijzonder voor een heel
sterke, bijzondere vrouw: mijn
moeder.

Gea van de Pol
R O P A R U N
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C O L O F O N

H I LV E R S U M - ’Opsporing Ver-
zocht’ besteedt vanavond aan-
dacht aan een gewelddadige mis-
handeling op zondagochtend 1
april op de Hilversumse Groest.
Het Avro-programma toont on-
der meer een reconstructie van
de ernstige mishandeling.

Op de vroege zondagochtend 1
april dit jaar werden rond half
vijf twee mannen zonder enige
aanleiding ernstig mishandeld
door vier mannen. Een van de
twee slachtoffers, een 28-jarige
Hilversummer, raakte ernstig
gewond en werd met hoofdletsel
overgebracht naar het zieken-
huis. De vier mannen renden
naar de parkeerplaats op het
Langgewenst en reden weg in
een klein type personenauto.

De recherche is op zoek naar
getuigen die de vechtpartij heb-
ben gezien, de verdachten heb-
ben zien wegrijden vanaf het
Langgewenst of meer informatie
kunnen geven over de vier ver-
dachten en/of de vluchtroute.

Getuigen kunnen bellen met
0900-8844. Anoniem melding
doen kan bij Meld Misdaad Ano-
niem: 0800-7000.

’Opsporing Verzocht’ wordt
vanavond uitgezonden om 21.30
uur op Nederland 1.

Reconstructie
geweld Groest
vanavond op tv 

Lisa de Bock is een van de weinige scholie-
ren die Spaans heeft als eindexamenvak.
Het is zelfs zo’n kleine groep leerlingen,
dat de Bussumse haar examen moet ma-
ken op een andere middelbare school in
Hilversum.

De keuze voor Spaans komt niet zo-
maar uit de lucht vallen. ,,Toen ik acht
jaar oud was wilden mijn ouders wat
nieuws. Ze waren klaar met het Neder-
landse weer en besloten naar Spanje te
verhuizen. Het was echt een heel ander
leventje. Niet zo gehaast en natuurlijk
lekker veel zon. We woonden een halfuur
rijden van Barcelona, maar qua toekomst
had Spanje natuurlijk geen beste vooruit-
zichten.’’

Vlak voor haar zeventiende verjaardag
verhuisde Lisa met haar ouders terug naar
Nederland. Haar zus bleef achter in Span-
je. ,,Zij woont daar nu nog steeds en heeft
een kleintje van 1,5 jaar oud. Ik mis ze
heel erg, maar gelukkig kunnen we veel
skypen en ga ik deze zomer weer twee
maanden terug.’’

Omdat de vwo’er vloeiend Spaans
spreekt, hoefde ze geen lessen te volgen.
,,Voor het examen Spaans hoef ik in ieder
geval niet te leren. Wiskunde ligt een stuk
moeilijker. Daarvoor sta ik nu een 5,7.
Gelukkig wil een vriend mij wel bijles
geven. Om de andere vakken maak ik mij
niet zo druk. Ik sta nu gemiddeld een
7,4.’’

Kinderpsycholoog
Na de zomer wil Lisa psychologie stude-
ren aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam. ,,Ik wil heel graag kinderpsycholoog
worden. Mijn moeder is maatschappelijk
werker, dus ik denk dat ik het daar een
beetje van heb meegekregen. Ik heb so-
wieso heel veel zin om te gaan studeren.
Doordat ik terug ben gekomen uit Spanje
heb ik een jaar langer op school gezeten,
dus ik ben nu wel toe aan iets nieuws.’’
M A A I K E  V E E L I N G

EXAMENKLAS
2 0  1 2

Duizenden leerlingen in Neder-
land bereiden zich op dit mo-

ment voor op hun eindexamen
dat volgende maand van start

gaat. Deze krant volgt vijf havis-
ten en vijf vwo’ers van het Wil-
lem de Zwijger College in Bus-
sum tijdens deze spannendste

periode van hun middelbare
schooltijd. Wie zijn ze? Hoe

staan ze ervoor? En wat willen
ze hierna gaan doen?

Lisa de Bock. FOTO STUDIO KASTERMANS

’Ik hoef voor Spaans niet te leren’

Lisa de Bock (19)

Woonplaats: Bussum
Profiel: vwo, cultuur en maat-
schappij
Vakken: Engels, Nederlands,
Spaans, Frans, aardrijkskunde,
wiskunde c en geschiedenis.
Sport: nee
Uitgaan: in Bussum of Amster-
dam
Kledingmerk: Zara en Monki
Muziek: o.a Ben Howard
Eten: de maaltijdsalades van
mijn moeder
Drankje: droge witte wijn
Relatie: nee
Geloof: nee
Bijbaan: bij ’t Kookt
Vakantie: Parijs of Antwerpen
met vriendinnen en twee maan-
den naar Spanje 
Website/app: Facebook
Kan niet zonder: familie en
vrienden
Na het examen: Psychologie aan
de Vrije Universiteit

Groot alarm gisterochtend op
de Horizon in het Baarnse
Tuindorp. ,,De bovenburen
kwamen ons waarschuwen’’,
zegt Smit. ,,Die hadden er goed
zicht op.’’ Er was op dat mo-
ment echter geen houden meer
aan: de alleenstaande aanstaan-
de moeder-zwaan had geen
schijn van kans tegen het zwa-
nenstel met vijf jongen, dat de
vijver binnendrong en de oor-
spronkelijke bewoonster van
haar nest verjoeg. Dat ging niet
zonder slag of stoot. Een buurt-
bewoner heeft de aanstaande
moeder-zwaan uiteindelijk zelf
maar weggejaagd, bang als hij
was dat het dier zich letterlijk
dood zou vechten in de ongelij-
ke strijd tegen de indringers.

Buurtbewoners uit het Baarn-
se Tuindorp hadden de broe-
dende zwaan in de vijver aan de
Horizon geadopteerd sinds
vader zwaan door een auto was
doodgereden. Omwonenden
ontfermden zich over de wedu-

we en zorgden dagelijks voor
voedsel, zodat de zwaan al haar
aandacht aan het broeden kon
wijden en niet ook nog eens zelf
op pad moest voor eten. Of al
broedend zou verhongeren.

Aardappels
Alleen maar brood geven was
niet zo gezond, hadden de
Baarnaars inmiddels begrepen.
En dus kookte de ene buur-
vrouw bijvoorbeeld aardappels
zonder zout, terwijl de andere
de zwaan van wat lekkere sla

voorzag. Het maaltje voor buur-
vrouw zwaan werd geserveerd
op een op het water bij het nest
dobberend plastic bakje.

De samenwerking tussen
mens en zwaan leek goed te
gaan, en de buurtbewoners
verheugden zich al op zwanen-
kuikens in hun vijver. Alle
bekommernis voor moeder
zwaan, het schept toch een
band. Nog anderhalve week en
dan zouden de eieren uitko-
men, zo hadden ze uitgerekend.
Tot een andere zwanenfamilie

zich ermee ging bemoeien.
,,Het hakt er hier behoorlijk in
bij een aantal buurtbewoners’’,
vertelt Smit. Een drama voor de
zwaan en haar verlaten nest,
maar ook een drama voor de
buren die allemaal zo hun best
hadden gedaan om de alleen-
staande zwaan erdoorheen te
helpen. Sommige buurtbewo-
ners stonden gisterochtend
zelfs te huilen aan de oever van
de vijver. ,,Je voelt je op een
gegeven moment toch betrok-
ken bij zo’n dier.’’

Buurtbewoonsters kijken huilend toe hoe ’geadopteerde’ zwanenmoeder de vijver uit wordt gejaagd

Mensentranen bij zwanendrama
door eric lorier

B AA R N - ,,Niks aan te doen.’’
Hij stelt het nuchter vast,
maar zo gelaten voelt hij
zich niet. Baarnaar Smit
heeft zijn uiterste best ge-
daan om de agressieve zwa-
nenfamilie uit de vijver
weg te jagen, met stokken
gezwaaid en geroepen,
maar er hielp geen lieve
moeder meer aan. De door
de buurt geadopteerde
zwanenweduwe kon niet
anders dan wijken en haar
nest met zes eieren onbe-
schermd opgeven.

Buurtbewoner Smit kijkt toe hoe een zwanenfamilie het nest van de door de buurt geadopteerde alleen-
staande zwaan overneemt. FOTO'S CASPAR HUURDEMAN

Gewonnen.

Verloren.

,,Dit is een mooi begin’’, aldus
de burgervader. ,,We hebben
belangrijke spelers gevonden.
Dit is een groep mensen die de
financiën goed op orde kan
weten te krijgen, toch iets wat
de Hilversumse gemeenteraad
nauwlettend in de gaten houdt.
En met Fons hebben we iemand
in huis die van alle markten
thuis is. Zowel op het publieke
als commerciële vlak.’’

Die Fons is Alphonsus Marti-
nus (Fons) van Westerloo. Hij
tekende samen met Geert Hof-
man en Jaap Hofman de akte
die de stichting voor drie jaar
verbindt aan het gelijknamige
evenement.

Mediapark
Plaats van handeling op 1 en 2
september is alleen het media-
park en niet zoals tijdens de
eerste editie vorig jaar meerdere
locaties in Hilversum. ,,Vorig
jaar maakte dat het toch wat

fragmentarisch’’, aldus de kers-
verse voorzitter, die geen mo-
ment hoefde na te denken toen
Broertjes hem in maart voor
deze job benaderde.

Ook al het gedoe rondom
veiligheid is een reden voor een
centrale plek. Van Westerloo:
,,En het is toch een mediage-
beurtenis. Dan is het park ’the
place to be’.’’

Ander verschil met 2011, toen
het vooral een gemeentefeestje

was en met name Hilversum
opdraaide voor de kosten, is dat
nu alle omroepen meedoen en
-betalen. ,,Zowel de publieke als
commerciële omroepen zijn
vertegenwoordigd. Het wordt
echt een breed omroepfeest’’,
aldus de ondanks het overlijden
van zijn broer toch aanwezige
Van Westerloo. ,,Een invulling
van het festivalprogramma is er
nog niet, maar nu schakelen we
een tandje bij.’’

Tweede editie geen gemeentefestijn

Mediafestival nu wél
breed omroepfeest

Champagne bij de start van de Stichting Hilversum Mediafestival.
FOTO STUDIO KASTERMANS

door stefan van hees

H I LV E R S U M - Even geen rod-
dels gistermorgen in de studio
waar normaliter RTL Boulevard
wordt opgenomen. Want op de
plek waar roddelkoning Albert
Verlinden dagelijks zijn sappige
nieuwtjes de wereld in brengt,
sneed burgemeester Pieter
Broertjes de taart aan. Dit om
de oprichting van de Stichting
Hilversum Media Festival te
vieren.
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