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baarn

Baarnse dj’s voor
All Together-feest
De Baarnse dj’s Edd en Aschwin
G hebben 1.100 euro bij elkaar
gedraaid voor het All Together
Festival van de Baarnse stich-
ting Sandesh. De dj’s, in het
dagelijks leven ook bekend als
Erwin Blauwhoff en Aschwin
Groenen, hebben het geld ver-
diend met een dj-avond bij hun
werkgever ASR. Met de op-
brengst sponsoren de twee
Baarnaars het multiculturele
festival in de Pekingtuin, dat dit
jaar vanwege het tienjarig be-
staan tweedaags is. Het festival
wordt gehouden op vrijdag 1 en
zaterdag 2 juni. Zie ook
www.alltogetherbaarn.nl

soest

Mobiel terras
in Soester Hart
De welzijnsstichting Balans zet
haar mobiele terras morgen-
avond neer bij het speeltuintje
aan de Groen van Prinsterer-
straat in de Soester wijk ’t Hart.
Koffie, thee en ranja wordt
geschonken van half acht tot
half negen. Het mobiel terras is
bedoeld als ontmoetingspunt
voor de buurt, zodat buurtge-
noten ideeën kunnen uitwisse-
len, plannen kunnen maken of
eventuele pijnpunten kunnen
oplossen.

soest

Buurtrestaurant
in wijk De Eng
De Soester welzijnsstichting
Balans houdt dinsdag 24 april
een buurtrestaurant in de wijk
De Eng. Buurtbewoners kun-
nen samen Marokkaans eten in
het Steunpunt in de wijk. De
maaltijd wordt klaargemaakt
door buurtbewoners van Ma-
rokkaanse origine. Mee-eten
kost 5 euro. Van tevoren aan-
melden is verplicht. Dit kan
vandaag en vrijdag van half tien
tot half één bij het Steunpunt.

soest

MEE-infobus op
Van Weedestraat
De MEE-infobus staat vanmid-
dag van half twee tot half vier
op de hoek van de Van Weede-
straat en de Dillenburglaan in
Soest. Mensen met een beper-
king, handicap of chronische
ziekte kunnen in de bus gratis
advies inwinnen over onder
meer aangepaste vakanties,
vrijetijdsbesteding of wonen.

soest

Op de catwalk 
bij Veenweide
De wekelijkse inloopmiddag
van de Soester kinderboerderij
Veenweide staat morgen in het
teken van verklede, schminken
en als een volleerd model lopen
over de catwalk. De inloopmid-
dag is bedoeld voor kinderen
van vier tot en met twaalf jaar,
en duurt van half twee tot half
vier. Meedoen kost een euro.
Veenweide is gevestigd aan het
Vedelaarpad in Overhees.

soest

Soester Kring over
de aboriginals
Dorinde Smit Duyzentkunst-
geeft morgenochtend bij de
Soester Kring een lezing over de
aboriginals en de maori, oor-
spronkelijke bewoners van
Australië en Nieuw-Zeeland. Ze
gaat met name in op de muziek
en de historie van beide volke-
ren. De presentatie begint om
tien uur in de Rembrandtkapel
aan de Rembrandtlaan. De
toegang kost 5 euro.
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C O L O F O N

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. 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 ’estafette-serie’ in
deze krant stellen de vrijwilli-
gers van het team Roparun Soest
Smurfit Kappa zich voor.

Vandaag Wout Middelman en
Frans Davelaar. Zij geven het
stokje volgende week door aan
Peter Spier en Daniel Kant.

Deelnemers Soester Team Roparun stellen zich voor in estafette-serie

'Verander wat je niet kan aanvaarden'

• 46 jaar
• Gelukkig getrouwd met Mir-
jam Middelman–van Alphen
• 4 heerlijke kinderen
• Eigenaar Middelman Wonen
Soest

’Kijk goed naar vandaag,
want dat is het leven’, dat was
het motto van mijn onlangs aan
kanker overleden schoonmoe-
der Myrthe.

Een ieder heeft net als ik zeer
dierbaren verloren of staat op
het punt dierbaren te verliezen
aan deze vreselijke ziekte. Toen
Frans Davelaar mij dan ook
vorig najaar vroeg om als loper
mee te doen aan de Roparun,
zei ik na het horen van het
goede doel (bestrijding van en
onderzoeken naar kanker) ei-
genlijk direct ja, zonder me te
realiseren wat de run zelf pre-
cies inhield.

Inmiddels weet ik dat je niet
zomaar even een Roparun gaat
lopen maar dat daar de nodige
trainingen en ontberingen aan
vooraf gaan.

Verschil maken
Maar voor mij was het belang-
rijk om me gezamenlijk met dit
geweldige team sportief in te
zetten en het verschil te maken
tegen de ziekte kanker dus mijn
’handen en benen jeuken’ om
mee te doen aan de Roparun
2012.

In het dagelijks leven sta je
als ondernemer vaak onder
druk en moet je belangrijke
beslissingen nemen maar door
het lopen krijg ik mijn kop leeg
en ontstaan de beste ideeën. Zo
heb ik inmiddels een bank
ontworpen met de naam ’Ropa-
run Soest’ en deze gedoneerd
als prijs voor de sponsorloterij!

Ik wil op voorhand mijn
teamgenoten en de Soester
gemeenschap bedanken voor de
inzet en de prestatie die tot nu
toe al is geleverd en ik zou
zeggen: Ga zo door en we zet-
ten met elkaar een fantastisch
resultaat neer!

Proud to be(re)member!

Wout Middelman
• 44 jaar
• Getrouwd met Ingrid Dave-
laar–Heikens
• 2 fantastische kinderen, Bas
(18) en Merel (14)
• Mede eigenaar KantoorExpert
van de Ven 

’Aanvaard wat je niet veran-
deren kan, maar verander dat
wat je niet aanvaarden kan’. Wat
zou het mooi zijn als die vrese-
lijke ziekte, kanker, te genezen
zou zijn. Een klein steentje
bijdragen, omdat ik niet wil
aanvaarden dat deze vreselijke
ziekte zoveel leed veroorzaakt.

Nu bijna een jaar geleden
hebben Manon Smeeing, Gea
van de Pol en ondergetekende
zich ingeschreven voor de Ropa-
run als Team Soest. Zoals velen
hebben ook wij dierbaren in
onze naaste omgeving die zijn
overleden aan kanker. Middels

een sportief evenement geld
inzamelen om behandeling,
onderzoek en voorlichting
blijvend mogelijk te maken.
Zowel het sportieve als het
goede doel trok ons erg aan.

Een jaar later staat Team
Smurfit Kappa Soest. Met 25
fantastische teamleden gaan wij
zowel een sportieve als een
charitatieve prestatie volbren-
gen. Menig bedrijf zou jaloers
zijn op de saamhorigheid, de
inzet en de betrokkenheid van
alle teamleden.

Aftellen
Inmiddels is Team Smurfit
Kappa Soest door heel veel
mensen omarmt. Ik wil dan ook
alle mensen bedanken die ons
op wat voor manier dan ook
ondersteunen. Hardlopen is

voor mij ontspanning door
inspanning, alles even leeg, je
kop maar ook je lichaam. Na
alle trainingen die we al hebben
gehad is het nu echt aftellen
naar het pinksterweekend . Als
team 550 km door drie landen
lopen. Ik kijk er echt naar uit!!

Proud to be(re)member!

Frans Davelaar
R O P A R U N

Ambtenaren die boventallig zijn
verklaard moeten geholpen wor-
den bij het zoeken naar een nieu-
we baan, binnen de gemeente of
daarbuiten. Tijdens deze re-inte-
gratie, die gemiddeld een jaar
duurt, moet hun salaris worden
doorbetaald. De gemeente heeft
becijferd dat met de begeleiding
van de naar schatting 27 boven-
talligen ruim 1,6 miljoen euro is
gemoeid.

De re-integratie zelf kost ook

geld. Omscholing, ondersteu-
ning bij ’outplacement’ en dat
soort zaken kost nog eens een
miljoen, zo wordt verwacht.
Daar komen nog de kosten voor
onder meer een mobiliteitsbu-
reau (ambtenaren en externe
deskundigen) bovenop. Inclusief
aanloopkosten gaat het om zes
ton.

Daarmee is het lijstje nog niet
compleet. Ambtenaren voor wie
geen plekje wordt gevonden,
worden ontslagen. De gemeente
is vervolgens verplicht hun WW-
uitkeringen voor haar rekening
te nemen. Op het raadhuis wordt
rekening gehouden met ruim 2,1
miljoen (13,5 formatieplaatsen).

In eerste instantie ging de ge-
meente ervan uit dat de afslan-
king vier miljoen zou gaan kos-
ten. Die raming is nu fors naar
boven bijgesteld. Dit is met na-
me te wijten aan de invoering
van de verplichte re-integratie.
Hilversum gaat nu uit van 5,5
miljoen. Die rekening kan nog
hoger uitpakken. De gemeente
gaat ervan uit dat de afslanking
grotendeels kan worden gere-
geld via natuurlijk verloop en be-
geleiding naar werk. Dit zou be-
tekenen dat maar een klein deel
van de ambtenaren aan het eind
van de rit in de WW belandt.

Het is de vraag of dat wel rea-
listisch is. Binnen de gemeente-
lijke organisatie is door de bezui-
nigingen minder ruimte voor
herplaatsing. Dit geldt voor de
gehele overheid. Verder maakt
de economische recessie het vin-
den van een baan buiten de over-
heid een stuk lastiger.

Gemeente ontslaat ambtenaren

Afslanken
Hilversum
blijkt duur
door eddie de paepe

H I LV E R S U M - De afslanking van het ambtelijk apparaat in
Hilversum pakt minimaal anderhalf miljoen duurder uit
dan geraamd. De gemeente wil tot en met 2015 in totaal 84
formatieplaatsen schrappen. Dat levert op termijn een
structurele besparing van vijf miljoen per jaar op.

ken, nodig voor uitbreiding van
de naastgelegen manege Nieuw
Eldorado. Vooral de PvdA is al
enkele weken achter de scher-
men met wat stille diplomatie
bezig om de scouts te helpen in
hun eerder vastgelopen overleg
met de ambtenaren en Coppes.

Voor de buitenwacht een sym-
pathiek voorstel, want de Paltz-
en Eemgeuzen zit het de laatste
tijd nogal tegen. Hun sleepboot
werd vernield, er was ingebro-
ken in het honk aan de Bos-
straat en het schiet niet op met
een nieuwe accommodatie. En
dan liggen de scouts ook nog
eens in de clinch met de ge-
meente (verantwoordelijk GL-
wethouder Coppes dus) omdat
die hen aan de Bosstraat zomaar
plompverloren grond wil afpak-

Des te opvallender dat juist
Ad van de Haar van GL donder-
dagavond op de valreep was
gekomen met een motie, schijn-
baar om de eigen wethouder te
bewegen tot actie. En dan ook
nog eens alleen gesteund door
de coalitiepartijen GGS, CDA en

D66. Iets waar onder meer op-
positiepartijen VVD (Karel van
Geet) en vooral ook PvdA niets
van snapten. Want die hadden
zich best willen aansluiten,
vertelden ze stuk voor stuk.
Waarbij Osman Suna (PvdA) ook
uitlegde dat de motie wat hem
betreft niet nodig was, omdat
het college al in gesprek is met
de scouts over de problemen.

Even overlegd
Johan Baks (Burgerbelangen)
wees ook nog eens op de vage,
algemene strekking van de
motie, waarvan hij de geest
maar niet de letter onder-
schreef. ,,Had even overlegd,
dan hadden we aan duidelijker
motie gemaakt.” Toen Coppes
zei dat ze al bezig was met een
voorstel aan de raad, werd de
motie ingetrokken. En ging
ieder over tot de orde van de
dag. De PvdA schudde het
hoofd.

H A N S  VA N  K E K E N

O P I N I E

GroenLinks-fractie slaat plank volledig mis

Rare motie rond Soester scouts
S O E S T - Een wonderlijke,
krakkemikkige motie onder
aanvoering van coalitiepartij
GroenLinks, donderdag-
avond tijdens de raadsverga-
dering, gericht op de eigen
wethouder Rosan Coppes.
Het college werd gevraagd
volgende maand met een
voorstel te komen om de
Paltz- en Eemgeuzen geld te
geven. De scouts worden de
laatste tijd immers nogal op
kosten gejaagd.

Rosan Coppes. Ad van de Haar.

H I LV E R S U M - De ’Juliaantjes’,
zoals de versleten paleisfau-
teuils worden genoemd, ston-
den dit kijkweekend bij Van
Spengen bij elkaar in een hoek-
je. Hun waarde zit in het besef
dat koningin Juliana of zelfs
Wilhelmina er ooit in moet
hebben gezeten. Maar mooi is
anders.

Het was dit weekeinde tijdens
de kijkdagen aardig druk in het

veilinghuis aan de Koninginne-
weg. Daar staat, hangt en ligt
alles klaar voor de lenteveiling
die gisteravond is begonnen.

Fauteuils
De oude Koninklijke fauteuils
uit de paleizen Soestdijk, Het
Loo en Lange Voorhout mogen
voor weinig weg, ze komen
donderdagavond aan de beurt.
Een ouder echtpaar bekijkt de
verschoten Hollandse leunstoel

op zwenkwieltjes. Richtprijs:
tussen 75 en 100 euro. Inclusief
de vale bruine vlekken op de
rechterarmleuning. Chocolade-
melk? Een spoor van Juliana?
,,Een brede zitting’’, zegt de
vrouw keurend. Ze aait over de
stof. ,,Hier heeft denk ik Wille-
mientje gezeten, die had nogal
een draagvlak.’’ Haar man
neemt erin plaats voor het ge-
voel.De koninklijke kavels uit
de nalatenschap van koningin

Juliana komen donderdagavond
onder de hamer. De elf voorwer-
pen zijn reeds eerder geveild
geweest bij veilinghuis Sothe-
by’s te Amsterdam in maart
vorig jaar.

Paleis Soestdijk
De spullen worden opnieuw
geveild, omdat de uiteindelijke
koop vorig jaar toch niet door
ging. De meeste voorwerpen
zijn afkomstig uit paleis Soest-

dijk, zoals diverse fauteuils en
een negentiende eeuwse Franse
pendule.

Na aftrek van veilingkosten
gaat de gehele opbrengst van
deze objecten naar vier, door de
erfgenamen aangewezen, goede
doelen.

Veilinghuis Van Spengen is
gevestigd aan de Koninginne-
weg in Hilversum. Zie voor
meer informatie ook internet-
pagina www.vanspengen.com.

Koninklijke fauteuils gaan donderdagavond onder de hamer bij Van Spengen in Hilversum. FOTO STUDIO KASTERMANS

Elf koninklijke kavels onder de hamer bij veilinghuis Van Spengen

Juliana-stoel, met chocolade vlekken
door hans hoogenboom

De Nieuwe Hollandse Waterlinie
houdt jaarlijks het fortensei-
zoen. De forten, kastelen en ves-
tingsteden van de waterlinie
openen dan hun deuren voor het
publiek.

Het Bussumse Fort Werk IV
richt zich op zowel ouders als
hun kinderen. ,,Voor de kinde-
ren zijn er diverse voorstellingen
en workshops in het fort", legt
fortwachter Nanny Blank uit.

Rondleiding
,,Zo kunnen zij onder meer hun
eigen cupcakes en pizza’s ma-
ken. Speciaal voor de ouders is er
elk uur een rondleiding."

Doel van het fortenseizoen is
om jongeren in aanraking te la-
ten komen met het regionale erf-
goed. ,,Het Bussumse fort is on-

langs gerestaureerd zodat we in
de toekomst ook nog kunnen ge-
nieten van de bijzondere ge-
schiedenis van het vestingwerk",
aldus Blank.,,Kinderen vinden
het heel interessant. Het is best

spannend namelijk zo´n fort.
Het is net alsof je in een andere
wereld stapt."

Het Bussumse fort Werk IV is
zondag geopend van elf tot vijf
uur. De activiteiten zijn gratis.

Fort Werk IV in Bussum
begint nieuw seizoen
door youssef abjij 

B U S S U M - De vleermuizen zijn
uit hun winterslaap ontwaakt,
het fortenseizoen kan weer van
start. Fort Werk IV in Bussum
opent zondag de deuren voor het
publiek.

Fort Werk IV is onlangs opgeknapt. ARCHIEF
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