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Betty Sluyzer: ’Bieb
dient belang van
communicatie’

Weg met die blikjes, plastic fles-
jes en patatbakjes in de berm!
Ja, u hoort het goed! Ik heb de
oorlog verklaard aan het zwerf-
vuil en mij aangesloten bij een
bende. En de aanvoerder van die
bende is nota bene journalist bij
deze krant.

Jaap Timmers heeft drie jaar
geleden de ’Bermbende’ opge-
richt. Vanaf afgelopen zaterdag
trekt hij iedere dag, een week
lang, met een groep vrijwilligers
de natuur in om gewapend met
prikkers het vuil te lijf te gaan. 

Dat zwerfvuil rukt op langs
schoolroutes, afritten van snel-
wegen, langs de hei. Maar wie
stopt het? Wat dacht u van: u en
ik? Mensen die het niet langer
pikken om in een vervuilde om-
geving te fietsen, joggen of wan-
delen.

En dat opruimen geeft je toch
een opgeruimd gevoel in je
hoofd. Ik spreek uit ervaring:
vorig jaar was ik al bendelid
(opgeruimde berm, maar vooral
opgeruimd hoofd). En om in de
stemming te komen voor dit
jaar heb ik mijn eigen oprit en
steeg geveegd. En: ja hoor, weer
dat opgeruimde gevoel, wat is
dat bezemen toch heerlijk be-
vrijdend.

Als u nou zelf dat ’opge-
ruimdgevoelkickmoment’ ( wel-
licht het nieuwe woord van het
jaar 2012) wil ervaren, pak dan
uw bezem. En bezem erop los!
Succes gegarandeerd! Ik daag u
zelfs uit: wie heeft de mooiste
stoep, steeg of stad? Wij kunnen
ons daarvoor inzetten, u en ik. 

Maar ja, ik heb makkelijk
praten: mijn stoepje is al
schoon.
J A N  S T E R N

I N  6 0  S E C O N D E N

Opgeruimd

soest

Velgendief
in kraag gevat
Een 26-jarige Soester velgendief
is zondagmiddag bij een auto-
bedrijf aan de Koningsweg op
heterdaad betrapt.
Rond vijf uur zag een medewer-
ker van het bedrijf dat de man
een velg van een auto aan het
demonteren was. Toen de ver-
dachte door had dat hij in de
gaten gehouden werd, nam hij
de benen. Hij liet de auto achter
waarmee hij was gekomen.
De politie werd gewaarschuwd
en agenten stelden een onder-
zoek in.
De verdachte werd even later
aangehouden. Hij moest mee
naar het politiebureau en kreeg
een proces-verbaal.

,,Een tijdje terug hoorde ik als
wethouder economische zaken
tijdens een bespreking over het
initiatief van een groep Soester
ondernemers om mee te doen
aan de estafetteloop van Parijs
naar Rotterdam, de Roparun.
Op zich is het leveren van een
bijdrage aan het goede doel, de
bestrijding van kanker, al een
belangrijke motivatie om je
voor in te spannen. Maar vooral
het feit dat een groep drukbe-
zette Soester ondernemers
ervoor kiest om hiervoor tijd
vrij te maken en zo hun maat-
schappelijke betrokkenheid te
tonen, sprak mij meteen enorm
aan.’’

,,Ze maken het zich overigens
niet direct gemakkelijk: een
estafetteloop over zo’n afstand
is een niet geringe opgave, daar
heb ik enorme bewondering
voor. Ik heb dan ook spontaan
mijn medewerking toegezegd
omdat ik dit initiatief graag
persoonlijk wil steunen. Mijn

aanbod ter ondersteuning werd
met groot enthousiasme ont-
vangen. Nu is hardlopen niet
mijn sterkste kant, dus ik heb
ervoor gekozen om het cate-
ringteam te versterken. Met
professionals aan mijn zijde als
Antonio van den Hengel van
Eetcafé Centraal en Daniel van
de Kant, de chef-kok van Eetvil-
la Van den Brink, komt het met
de broodnodige versterking van
de inwendige mens onderweg
beslist wel goed!’’

Waardering
,,Het hele team is trouwens een
enorm enthousiaste ploeg, het
is bijzonder leuk om er op deze
manier bij betrokken te zijn. Ik
hoop dat ik hiermee mijn waar-
dering kan tonen voor de lopers
en de Soester organisatie en zo
mijn bijdrage kan leveren aan
het goede doel. Wat mij betreft
staat één ding vast: we gaan er
samen met Pinksteren een suc-
ces van maken!’’

Yvonne KemmerlingS 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. Een
prestatie die vele maanden voor-
bereiding 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 Yvonne Kemmerling.
Zij zorgt voor de catering. Yvon-
ne Kemmerling geeft het estafet-
te stokje volgende week door aan
chauffeurs Tialda Bakkum en
Marco van Schalkwijk.

R O P A R U N

Vrijwilligers Soester Roparun-team stellen zich voor

’We gaan er een succes van maken!’

De drie zijn Wim Roest, Sander
Brunekreef en Henk van Zee-
land. Zij komen met het discus-
siestuk mede vanwege het recen-
te integrale huisvestingsplan
voor het onderwijs in Soest van
wethouder Jannelies van Berkel
(CDA). De boodschap: Kijk ver-
der dan alleen het saneren van de
gebouwen van de scholen in

Soest, betrek er ook het maat-
schappelijk vastgoed bij. In dit
geval gaat het met name om Idea
en de bibliotheek, sporthal Beu-
kendal en het politiebureau.

,,Het gaat eigenlijk om het
ontwikkelen van twee gebie-
den’’, legt architect Henk van
Zeeland uit Soest uit. ,,Idea, de
bieb, de scholen in Overhees en

het winkelcentrum aan de ene
kant. En het gebied rond het ge-
meentehuis, politiebureau en
sporthal aan de andere kant.’’

Beide opties - D66-fractievoor-
zitter Joop van Tol (D66) sprak er
in zijn nieuwjaarstoespraak ook
over - zitten vol mogelijkheden,
zo legt Van Zeeland uit. ,,Je bun-
delt voorzieningen en drukt
daarmee de kosten. Wat te den-
ken van de balie van het gemeen-
tehuis die meteen de balie is van
de bieb, aan de achterzijde. En op
het plein aan de voorzijde komt
een groot glazen atrium, à la de
stadshal van de Flint, voor tal
van culturele activiteiten. Met ’s

avonds theater en overdag expo-
sities, uiteraard met horeca. Zo
gaat de boel leven en bruisen.’’

Het volgens Van Zeeland
’zwaar onderbezette politiebu-
reau’ kan deels gesloopt worden
en de sporthal - ’een ramp qua
exploitatie’ - zou naar Overhees
bij het huidige Idea kunnen.
,,Terwijl er dan op de plek van
Beukendal en achter het politie-
bureau ruimte ontstaat voor wo-
ningen voor senioren en star-
ters’’, aldus de architect namens
zijn twee andere visionairs.

Een voldragen plan is het nog
niet, en er is zeker nog geen fi-
nanciële uitwerking, maar Van

Zeeland stelt dat je op deze ma-
nier een aantal problemen oplost
waar Soest zich mee geconfron-
teerd ziet. ,,Er komt een kernta-
kendiscussie, want er moet slim-
mer met de middelen omgegaan
worden. We krijgen binnen de
rode contouren ruimte om te
bouwen. Je bundelt voorzienin-
gen die elkaar versterken. En je
kunt zoals Soest wil scholen bun-
delen. Bij dat laatste, maar ook
bij ouderenhuisvesting, woning-
bouw en bibliotheek kan wat de
drie betreft overwogen worden
om samen te werken met private
partijen, zoals bij school De Wer-
veling ook de wens is.

Soester driemanschap komt met gedurfd voorstel om binnen Soest te schuiven

’Idea bij het gemeentehuis’
door hans van keken

S O E S T - Idea en de bibliotheek Soest tegen het gemeente-
huis aan bouwen, terwijl in Idea en bieb dan twee of mis-
schien zelfs vier scholen uit Overhees onderdak kunnen
krijgen. Aldus luidt het vergaande voorstel van een drietal
Soesters in een vertrouwelijk stuk richting gemeenteraad.

B AA R N - De Baarnse fysiothera-
peute Truus Brouwer heeft
zaterdag met de ’verwendag’ in
haar praktijk 2200 euro opge-
haald. Het geld neemt ze mee
naar Ghana, waarmee ze onder
meer de door haar geadopteerde
timmerwerkplaats in Kumasi
gaat steunen.

Masseurs, schoonheidsspecia-
listen, pedicures en een kapper
werkten mee aan deze actiedag,
waar vele tientallen mensen op
af kwamen. Brouwer gaat dit
jaar voor de derde keer naar
Ghana, waar ze ook op de oplei-
dingen fysiotherapie les gaat
geven. In totaal heeft ze nu
5000 euro ingezameld, een
bedrag waar ze enorm blij mee
zegt te zijn. ,,De steun is sowie-
so prachtig. Zo kreeg ik van de

diaconie spontaan 1200 euro
overgemaakt, er zijn mensen
die zomaar een envelop door de
brievenbus doen of geld over-
maken.’’ De Baarnse vertrekt op
31 maart naar Ghana.

Verwendag levert
Truus 2200 euro op

Truus Brouwer. EIGEN FOTO 

Les in Social Media? Heeft de
Baarnaar dat nodig?

,,Er is veel behoefte aan ken-
nis over nieuwe media bij de
Baarnaars. Vorig jaar gaf ik al
les in het gebruik van Twitter,
nu trek ik dat door naar de
meest gebruikte social media:
Twitter, Facebook en LinkedIn.

Wie komen er op die lessen
af?

,,Het zijn vooral ondernemers
die veel vragen hebben over
nieuwe media. Vragen als ´Hoe
kan ik social media inzetten
voor mijn onderneming?´, ´Wat
voor een naam moet ik op Twit-
ter nemen?.

Ik weet natuurlijk niet alle
antwoorden op alle vragen,
maar ik heb veel ervaring met
social media en die wil ik delen.
Ik heb als zelfstandig onderne-
mer gezien wat voor een bereik
je hebt met het gebruik van
bijvoorbeeld Facebook."

Wat moet ik me bij zo´n
social media lesvoorstellen?

,,Eigenlijk moet je het niet
zien als een les. Het is meer een
inspiratiesessie. Elk kwartaal
nodigen wij inspirerende spre-
kers uit het veld uit. Het zijn
sessies van twee keer twintig
minuten, dus niet ellenlang
gepraat".

De eerste Social Media Class
is op 5 april in Hotel Promena-
de. De toegang is gratis. Aan-
melden kan via www.face-
book.nl/socialmediaclassbaarn.
Y O U S S E F  A B J I J

Baarn krijgt
Social Media les 

B AA R N - In navolging van Am-
terdam, Rotterdam en Utrecht,
krijgt ook Baarn zijn eigen
Social Media Class. Een bijeen-
komst voor mensen die meer te
weten willen komen over nieu-
we media en het gebruik hier-
van. Drie vragen aan initiatief-
nemer Peter Wiegman:

BA ARN - Al dagen zijn graafmachines in het Baarnsche Bos druk om vele
tonnen zand weer in het water van de Grote Kom te schuiven. De grote
vijver kreeg afgelopen maanden een immens zeil op de bodem, nadat
grote hopen wit zand van de bodem afgehaald waren. Nu het ondoorla-

tende plastic op de bodem ligt, kan al dat zand er weer in en kan de Kom
er weer ’even’tegen, als het meezit voor vele tientallen jaren. De duizend
vierkante meter grote vijver krijgt een dikke laag zand van een kleine
anderhalve meter dik. De operatie was nodig omdat het waterpeil in de

vijver van het Baarnsche Bos te vaak te laag was. De restauratie van de
Grote Kom maakt deel uit van het herstel van het Baarnsche Bos. De
vijver moet een ontmoetingsplek worden met groene ligweides rond-
om. Het werk aan de vijver duurt tot april of mei. FOTO’S STUDIO KASTERMANS

Zand schuiven Grote Kom krijgt dikke bodem, de gigaklus schiet lekker op

vreedzame co-existentie dat Ko-
ningin Juliana hield in 1952 voor
het Amerikaanse Huis van Afge-
vaardigden. Van Veens doeken
dragen namen als ’Zoals ook
eens mijn moeder deed’ en ’Een
gespleten mensdom is als een ge-
spleten persoonlijkheid’. Er ko-
men ook werken op papier. Over
de achtergronden en totstandko-
ming van de expositie verschij-
nen een boekje en dvd.

Het werk is geïnspireerd op zins-
neden uit het toen omstreden
pleidooi voor wereldvrede en

B AA R N - Met vijfduizend
euro behoort Baarn met de
Utrechtse Heuvelrug tot de
duurste gemeenten van de
provincie Utrecht wat be-
treft de begraafplaatstarie-
ven. Zo blijkt uit een lande-
lijke vergelijking van uit-
vaartcoöperatie Dela.

De gemeente Baarn ver-
hoogde dit jaar de tarieven
met dubbele cijfers. Lande-
lijk zijn er volgens Dela ’on-
verklaarbare’ verschillen tot
6000 euro in de tarieven bij
de bijna zeshonderd ge-
meentelijke begraafplaat-
sen. De goedkoopste is Lit-
tenseradiel die 456 euro re-
kent voor een graf van twin-
tig jaar; de duurste
Bodegraven: 6176 euro.

Baarn de
duurste met
begraven
van onze verslaggever

Expositie Herman van Veen in Singer. ARCHIEFFTOTO STUDIO KASTERMANS 

Herman van Veen
klaar voor paleis

S O E S T D I J K - De schilderende
theaterman Herman van Veen
uit Soest gaat definitief als eerste
exposeren in paleis Soestdijk.
Een handtekening heeft de sa-
menwerking bezegeld. Zijn ’Ju-
lianadoeken’ zijn vanaf 30 april
tot en met 15 juli te aanschou-
wen.

De kunst voor de jonge ruiters is
om de honden bij te houden,
dwars door bossen en velden. Zij
springen daarbij over natuurlij-
ke hindernissen. Het wordt geen
echte wedstrijd. Bij deze slip-
jacht worden ook geen dieren be-
laagd. De beloning voor de hon-
den aan het eind van de dag be-
staat uit een koeienpens. De hin-
dernissen worden bewust laag
gehouden om te voorkomen dat
de ruitertjes van hun paard val-
len. De start is om half twee.

Soester slipjacht met 
reukspoor vossenurine

Jachtvereniging in Soester Duinen. ARCHIEFFOTO PR

S O E S T - Jachtvereniging Soest-
dijk houdt zaterdag een slipjacht
voor de jeugd vanaf manege
Nieuw Eldorado. De vossenjacht
wordt nagebootst. Honden vol-
gen een uitgezet reukspoor. Dat
is gelegd door middel van het
slepen van in vossenurine ge-
drenkte lappen door het terrein.

Bij diverse in- en uitvalswegen
rond Baarn werden 589 blaastes-
ten afgenomen vanaf vrijdag-
avond acht uur tot zaterdagoch-
tend half vier. De resultaten van
de ademtesten lagen tussen 240
en 300 ug/l. Alle twaalf bestuur-
ders kregen een boete.

De actie was in samenwerking
met de Koninklijke Marechaus-
see, de belastingdienst, de ver-

keerspolitie van de regio Utrecht
en Veilig Verkeer Nederland.
Drie bestuurders werden be-
keurd voor defecten aan hun au-
to zoals een gladde band of de-
fecte verlichting. Eén van de ge-
controleerde automobilisten
bleek nog een boete te hebben
openstaan van 570 euro en werd
aangehouden.

De belastingdienst controleer-
de 1960 auto’s met behulp van
kentekenregistratieapparatuur.
In veertien gevallen leidde dit tot
een ’hit’ en inbeslagname van zes
auto’s. In totaal werd 6655 euro
aan openstaande schulden ge-
ind.

Twaalf bestuurders
met slok op betrapt
van onze verslaggever

B AA R N - Twaalf automobilisten,
die dit weekeinde te veel gedron-
ken hadden, zijn bij een grote
politiecontrole tegen de lamp ge-
lopen.
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