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soest

Soester Kring
over Paaseiland
Jack Folkers geeft morgenoch-
tend bij de Soester Kring een
presentatie over zijn reizen
door Patagonië en Chili en naar
de Falklands en Paaseiland.
Natuurfotograaf Folkers ver-
luchtigt zijn verhaal uiteraard
met mooie beelden. De lezing
in de Rembrandtkapel begint
om tien uur. De toegang kost
vijf euro. Zie ook internetpagi-
na www.desoesterkring.nl

soest

Carnavalsfeest
bij Veenweide
De Soester kinderboerderij
Veenweide viert morgenmiddag
een carnavalsfeestje tijdens de
wekelijkse inloopmiddag voor
de jeugd van vier tot en met
twaalf jaar oud. Deelnemers
worden geschminkt en uiter-
aard gaat de hele groep in polo-
naise over het terrein. Het feest
duurt van half twee tot half
vier. Meedoen kost een euro.

amersfoort

Betrapt tijdens
woninginbraak
Buurtbewoners hebben zondag-
avond een aantal jeugdige in-
brekers betrapt bij een woning
aan de Juliettestraat in Amers-
foort. De daders zijn na een
schermutseling ontkomen.
Omwonenden zagen vier jon-
gens in een woning, waarvan
bekend was dat de bewoners
niet thuis waren. Buurtbewo-
ners gingen de woning binnen,
waarna een confrontatie met de
inbrekers ontstond. De vier
jeugdige inbrekers, hun leeftijd
wordt geschat op een jaar of
zestien, wisten te ontkomen.
Getuigen kunnen zich bij de
politie melden via 0900-8844.

baarn

Lions schenken
aan Amerpoort
De Lionsclub Hilversum heeft
11.000 euro geschonken aan
Amerpoort in Baarn. Het geld is
voor de Computerschool van de
instelling. De Lions hebben het
geld bijeengebracht met de
verkoop van wijn en het wan-
delproject Het Voetstappenpad.
De Lions hebben de opbrengst
geschonken aan de Vrienden
van Amerpoort, die gebruikt
het voor de Computerschool.

baarn

Haptonomie en
aandoeningen
Haptotherapeute Daniëlle van
den Berg houdt donderdagmid-
dag op uitnodiging van de
Reumapatiëntenvereniging
Baarn-Soest een informatiemid-
dag over haptonomie en chroni-
sche aandoeningen. De bijeen-
komst is vanaf twee uur in het
Baarnse theater de Speeldoos.
De toegang is gratis.

almere

Inzameling voor
stichting Aap
De statiegeldactie van Coop
Supermarkten heeft 32.500 euro
opgeleverd voor stichting Aap.
De helft van het bedrag was
opgehaald bij klanten, de ande-
re helft was een donatie van de
supermarkten zelf. De op-
brengst van de actie wordt
gebruikt om een operatiekamer
in te richten van het nieuw te
bouwen Apenhuis in Almere.

hilversum

Na vakantie net
geen waterballet
Een Hilversummer, die twee
weken op vakantie was, is net
op tijd teruggekeerd. Hij vond
in zijn huis de hele warmwater-
installatie bevroren, kort voor-
dat het zou gaan dooien. ,,Was
hij ná de komst van de dooi
teruggekeerd, dan had hij een
groot probleem gehad. Dan was
het gaan spuiten’’, vertelt een
woordvoerder van het Hilver-
sumse loodgietersbedrijf H.
Baas. De intrede van de dooi
zorgde gisteren voor drukte,
omdat er dan lekkages kunnen
optreden. Maar het leed bleef
volgens diverse Hilversumse
loodgieters binnen de perken. 

Paaseiland. FOTO REUTERS

• Partner van Freddy Forger,
moeder van Jonas (8), Abel (6)
en Tijl (4)
• 37 jaar
• Functie bij Roparun Soest:
communicatie

,,Roparun Soest past zo goed bij
mij, omdat ik het belangrijk
vind dat we op een open en
positieve manier omgaan met
kanker. Zo kunnen we met z’n
allen deze verschrikkelijke
ziekte te lijf gaan. Ik maak het
van dichtbij mee. Mijn oma
leeft al veertien jaar met borst-
kanker, een echte knokker. Ik
hoop dat ik met mijn communi-

catiewerkzaamheden een steen-
tje kan bijdragen aan de strijd
tegen kanker. Via Facebook
hebben we nu al 65 mensen die
Roparun Soest ’leuk’ vinden.’’

,,Ik steek tien tot vijftien uur
per week in de Roparun. En we
vergaderen elke eerste donder-
dag van de maand met een
ondernemende club mensen.’’

Roparun-loterij
,,Waar ik bij alle voorbereidin-
gen tegenaan gelopen ben, is
dat ik als communicatiemens
nu eens niet in een sportieve rol
zit. Ik ben iemand die graag een
sportieve prestatie neerzet.
Maar goed, dan maak ik wel een
competitie van de Roparun-
loterij. Ik hoop veel loten te

verkopen voor dit doel. En op
28 mei sta ik met mijn gezin in
Rotterdam bij de finish. Ik hoop
dat we daarna alle Roparunners
groots in Soest mogen ontvan-
gen. Bijvoorbeeld met een defilé
op een prachtige plek.’’

,,In het dagelijks leven geef ik
tennisles bij de Toss en werk ik
als freelancer voor www.uitin-
soest.nl van het Toeristisch
Platform Soest. Ook doe ik de
communicatie en marketing
van het bedrijf Frogfund van
mijn partner. Verder zit ik als
vrijwilliger in de organisatie
van het Palzfestival. Dus een
avondje bank zitten is er niet
meer bij.’’

Sonja Huizinga R O P A R U N

• Verloofd met Bianca van Hee-
ren
• 29 jaar
• Functie bij Roparun Soest:
website en social media

,,Mijn persoonlijke motiviatie
om me in te zetten voor de
Roparun Soest? Zoveel mogelijk
geld binnenhalen. Iedereen
kent wel iemand met kanker.’’ 

,,Bovendien heb ik sinds 2001
mijn eigen bedrijf, genaamd
RETO Internetburo, samen met
mijn compagnon Toon van
Doorn. Ik heb een passie voor
alles wat met internet te maken
heeft. Daarin is mijn slogan

’The sky is the limit’. Mijn
kennis zet ik graag in voor
goede doelen en maatschappe-
lijke projecten in Soest en om-
geving. Ons bedrijf RETO on-
dersteunt de Roparun Soest met
haar website (www.roparun-
soest.nl) en social media-uitin-
gen. Via Facebook proberen we
iedereen te enthousiasmeren en
loten te verkopen. Verder kan je
alle ontwikkelingen van het
begin in Parijs tot aan de Cool-
singel in Rotterdam volgen.
Iedereen is zo enthousiast!
Neem nou de volgende reactie
op Facebook (toen de Elfsteden-
koorts woedde): Ook in Soest
giet it oan! Inmiddels 11.520,-
euro opgehaald voor ons goede
doel!’’

Remco de Hiep

Deelnemers aan estafettetocht voor het goede doel stellen zich voor

Soester team Roparun is er helemaal klaar voor
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C O L O F O N

BA ARN - Na gedane arbeid is het goed rusten. Dat geldt ook voor de uit veertien vrijwilligers
bestaande onderhoudsploeg van de Oude Begraafplaats aan de Plataanlaan in Baarn. Elke
vrijdag komen ze bijeen om grafstenen te onderhouden, kettingen te repareren en zerken

opnieuw van namen en data te voorzien als dat nodig is. De onderhoudsploeg had wel eens
aangegeven behoefte te hebben aan een bankje op de begraafplaats, ook voor bezoekers.
Het zitmeubel werd vorige week vrijdag geschonken door woonwarenhuis Nijhof. FOTO PR

Tuinbank Cadeautje voor onderhoudsploeg Oude Begraafplaats Baarn

Schande, vinden critici. Hele-
maal voor een gemeente die zich
als fietsgemeente (’Hilversum
fietst!’) afficheert. Maar de basis-
scholen hoeven niet het wiel op-
nieuw uit te vinden, benadrukt
verkeerswethouder Erik Boog.
Hilversum biedt de scholen uit-
gebreid ondersteuning. Maar,
daar kan Boog niet omheen, Hil-
versum trekt de kar niet meer.
Dat doet de plaatselijke afdeling
van Veilig Verkeer Nederland.

Het gaat volgens de gemeente-
lijk website om een bezuiniging.
Maar op de vraag hoeveel geld
Hilversum hiermee op zak
houdt, kan een gemeentelijk
woordvoerster geen antwoord
geven. Het blijkt namelijk toch
geen bezuiniging, maar een

principezaak: het praktisch ver-
keersexamen is geen taak voor de
gemeente. ,,Toen de politie er in
2009 mee stopte, heeft de ge-
meente de organisatie van het
examen tijdelijk overgenomen.
We wilden niet laten gebeuren
dat er geen examens zouden
zijn. 2010 en 2011 hebben we ge-
bruikt voor het ontwikkelen van
een pakket voor de scholen.’’ Een
doe-het-zelfpakket, wel te ver-
staan. Voordeel is dat scholen nu
zelf een datum kunnen prikken
voor het ’afrijden’. Aan het exa-
men deden de afgelopen jaren
zo’n achthonderd Hilversumse
kinderen mee, van bijna dertig
scholen. Om alles in goede banen
te leiden, zijn zo’n honderd vrij-
willigers nodig. Hilversum zorgt
nog wel voor een draaiboek, hes-
jes, bewegwijzering van de route
en via internet voor een checklist
en een uitslagenlijst.

Gemeente helpt basisscholen

Gedoe over
fietstest in
Hilversum
door henk runhaar

H I LV E R S U M - Na de politie (in 2009) trekt nu ook de gemeen-
te Hilversum de handen af van het praktisch verkeersexa-
men voor oudere leerlingen in het basisonderwijs. Het tes-
ten van de verkeersvaardigheid van fietsende scholieren
wordt overgelaten aan de scholen zelf.

De brouwer van het blonde
speciaalbier daagde begin okto-
ber vorig jaar jonge talenten en
bierliefhebbers uit hun eigen
ontwerp voor het karakteristie-
ke, tulpvormige Duvel-glas te
maken. Tot medio december is
de ’designkit’ bijna vierduizend
keer van de Duvel-website ge-
haald. In totaal 1350 geregi-
streerde ontwerpers leverden
uiteindelijk 870 ideeën in. Vori-
ge maand bracht de internatio-
nale jury de eerste stemmen uit.
Onder de twaalf geselecteerde
finalisten bevinden zich drie
Nederlanders.

Vrijdag 2 maart is de finale.
In Galerie Magda Danysz in
Parijs. Locatie en datum zijn
niet toevallig, meldt Anne de
Graaf namens de Belgische
brouwerij.

,,Het is midden in de Paris
Fashion Week. Deze galerie is
de showroom van het Flanders

Fashion Institute, waar negen
jonge Belgische designers hun
collectie presenteren. De Duvel
Design Contest finale is tevens
openingsevenement van de
showroom.’’

Alle finalisten krijgen vijftig
exemplaren van ’hun’ glas. Het
winnende ontwerp wordt opge-

nomen in de internationale
Duvel Collection, een reeks
gelimiteerde glazen die sinds
2010 jaarlijks wordt uitgebracht. 

Catarina Aimee Dahms is een
van de drie uitverkoren Neder-
landse deelnemers.

De 28-jarige Hilversumse is
actief als zangeres, actrice en
kunstenares. Naast veel optre-
den, muziek maken (onder
meer met de elektro-afrobeat-
band Skip & Die) en eigen mul-
timedia kunstwerken expose-
ren, is zij medeoprichter van
Satellite Spaces (een rondrei-
zend galerie in hartje Johannes-
burg). Catarina is geen onbe-
kende in de mediawereld. Ze
werkte als hoofdredacteur bij
Spunk.nl, een literair online
magazine voor jongeren.

,,Ik laat me in mijn werk
inspireren door ongewone
beelden, geluiden en invloe-
den’’, meldt de Hilversumse.
,,Mijn ontwerp voor Duvel is
geïnspireerd door de Ndebele-
cultuur - uitgesproken ’in da
belly’ - uit Zuid-Afrika, waar ik
oorspronkelijk vandaan kom.
Mijn slogan is daarbij ook een
woordspel: ’Duvel tastes better
in da belly’.”

Catarina Aimee Dahms naar finale in Parijs

Hilversumse ontwerpt
tulpglas voor Duvel

door eddie de paepe

H I LV E R S U M - De Hilversumse
’creatief ondernemer’ Catari-
na Aimee Dahms is een van
de finalisten van de interna-
tionale ontwerpwedstrijd van
het Vlaamse biermerk Duvel.

’Made in Hilversum’. FOTO PEEK

bezig was met overleven. Met
zo zuinig mogelijk schaatsen,
zorgen dat hij maximaal uit de
wind zat, nauwelijks wachten
als iemand viel en het eten
aangereikt krijgen, zo laat hij
weten in zijn column op de site
van BNR Nieuwsradio, waar-
voor de Soester ook regelmatig
presenteert.

De tocht bleek een slijtage-
slag, waarin Van der Burg weer
eens ontdekte waar bij hem de
meest primitieve overlevings-

Dat laatste zorgde zo’n beetje
voor een internethit, omdat zijn
tocht - ’benstedentocht’ - live op
internet was te volgen. Totdat
de batterijen ’s avonds op ble-
ken. De Soester had namelijk
gedacht dat hij eerder thuis zou
zijn, twitterde hij een uur voor
hij tegen tien voor elf ’s avonds
op de Bonkevaart finishte.

Van der Burg (43, commerci-
eel directeur van internetbedrijf
Triple IT) was ’s morgens met
enkele vrienden, onder wie de
17-jarige Erik Stammes die hij
kent van SSV Eemland, van
start gegaan in Leeuwarden. De
tocht bleek ’een afslachting’,
aldus de voormalige langebaan-
schaatser, ook omdat hij nooit
meer traint. Voor vriend Conrad
die met hem meeschaatste, en
zijn lichaam altijd goed in con-
ditie houdt, was het een stuk
makkelijker. Maar Van der Burg
zegt dat hij eigenlijk vooral

driften zitten. De Soester zegt al
decennia geen afslachting meer
gehad te hebben. Ook omdat je
lichaam daar telkens weer een
enorm klap van krijgt, weet hij.

Dat was ook afgelopen vrij-
dag het geval. Verwonderd
twitterde Van der Burg een foto
de wereld in van zijn voeten na
het afzien. Blauwe teennagels,
schrale vlekken op de plek waar
de schaatsen gezeten hadden.

Van der Burg vond de tocht
eigenlijk te zwaar. Hij viel ver-
schillende keren, kreeg steeds
pijnlijker voeten. Toch zegt hij
dat hij naarmate het einde
naderde meer en meer begon te
genieten. ,,Ik genoot van de
gekte om door te rijden, ik
genoot van de gastvrijheid van
de Friezen. Op bruggen ver-
lichtten mensen het ijs, ze klap-
ten en wezen welke doorgang
we moesten hebben’’, verhaalt
een bewonderende Van der
Burg. Met des te meer respect
realiseert hij zich dat er schaat-
sers zijn die de tocht binnen
acht uur voltooien, een enke-
ling zelfs binnen zeven uur.
,,Hoe vaak kun je tegen grenzen
tikken en zelfs erover heen-
gaan’’, vraagt de Soester zich nu
na afloop af. Overigens haalde
ook Erik Stammes (17) de finish.

Ook Ben van der Burg reed eigen Elfstedentocht

’Afslachting’ als internethit
door hans van keken

S O E S T - Soester Ben van der
Burg kijkt vol ongeloof terug
op wat zijn ’Elfstedentocht’ met
hem deed. Afgelopen vrijdag
reed hij met enkele vrienden op
eigen initiatief de bekende 200
kilometer. Met ook nog eens
een mobiele webcam op.

Gooiers zaterdag bij het bruggetje van Bartlehiem .De voeten van Ben.

Ben van der Burg .

De motie is naar aanleiding van
een oproep van Tweede Kamer-
lid Tofik Dibi aan plaatselijke
GroenLinks-fracties. Een online
petitie over dit onderwerp van
GroenLinks werd al door 125.000
mensen ondertekend.

Ook de plaatselijke PvdA-frac-
tie kreeg een dergelijk verzoek

vanuit haar partij. Er kwam aan-
dacht voor de ’verwesterde’ asiel-
zoekerskinderen toen de Ango-
lees Mauro uitgezet dreigde te
worden. PvdA en ChristenUnie
schreven een wetsvoorstel voor
een generaal pardon voor deze
groep en GroenLinks startte een
petitie.

GroenLinks en PvdA Soest
pleiten voor kinderpardon
door jan willem stenvers

S O E S T - GroenLinks en PvdA
dienen donderdag in de Soester
raadsvergadering een motie in
als protest tegen het feit dat ’ver-
westerde’ kinderen worden te-
ruggestuurd naar het land van
hun ouders. De partijen rekenen
op brede steun in de raad.
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