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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 ’es-
tafette-serie’ in deze krant stel-
len de vrijwilligers van het team
Roparun Soest Smurfit Kappa
zich voor.

Vandaag Tialda Bakkum en
Marco van Schalkwijk, de bus-
chauffeurs van de ploeg. Zij ge-
ven het estafettestokje volgende
week door aan lopers Ilona Sluis
en Titia Beumer.

Deelnemers Soester team Roparun stellen zich voor in estafette-serie

Met z’n allen een geweldige prestatie volbrengen

soest

Soester Kring
in paassferen
Truus de Kreuk vertelt morgen-
ochtend bij de Soester Kring
van alles over alle mogelijke
paasgebruiken. De ons bekende
paasvieringen combineren het
christelijke feest van de opstan-
ding van Jezus Christus en het
heidens voorjaarsfeest. De bij-
eenkomst begint om tien uur in
de Rembrandtkapel. Toegang 5
euro.

soest

CDA-Vrouwen
naar Spullenhulp
De Soester afdeling van het
CDAV, de vrouwenafdeling van
de partij, gaat morgen op be-
zoek bij het onlangs flink ver-
bouwde kringloopcentrum
Spullenhulp aan de Schans. Het
gezelschap wordt rondgeleid
door voorzitter José Bijman van
het kringloopcentrum. De bij-
eenkomst begint om half tien.
Iedereen is welkom, ook niet
CDA-leden.

soest

Schapenfilm in
Klaarwater
Ontmoetingscentrum Klaarwa-
ter vertoont vanmiddag de film
over de tocht van een schaaps-
kudde over de Utrechtse Heu-
velrug. De kudde trok enkele
jaren geleden van Rhenen naar
Huizen en kwam daarbij ook
dwars door Soest. De filmverto-
ning start om twee uur. De
toegang is gratis.

soest

MEE-infobus in
hartje Soestdijk
De MEE-infobus staat vanmid-
dag van half twee tot half vier
op de Dillenburglaan in Soest.
In de bus wordt gratis advies
gegeven aan chronisch zieken
en beperkten over onder meer
recreatie en vrijetijdsbesteding.
Zie ook internetpagina
www.mee-ugv.nl.

hilversum

Signeersessie
Robert Vuijsje
Ter afsluiting van de Boeken-
week komt Robert Vuijsje zater-
dagmiddag van één tot twee
zijn nieuwe boek ’Beste vriend’
signeren bij Plantage boekhan-
del Voorhoeve in de Kerkstraat
in Hilversum. Vuijsje debuteer-
de in 2008 met zijn roman
’Alleen maar nette mensen’.
Deze roman werd genomineerd
voor de Libris Literatuurprijs.
Hij won de Gouden Uil in 2010.

Pasen komt eraan. FOTO ANP
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Wij zijn Tialda Bakkum en
Marco van Schalkwijk, de
busjeschauffeurs van Roparun-
Soest 2012 Team Smurfit Kappa.
Wij kennen elkaar vijftien jaar
en hebben samen al vele plek-
ken op deze aardbol mogen
zien. Tialda houdt zich in het
dagelijks leven bezig met het
’runnen’ van haar gezin en
Marco werkt bij een bank in
Amsterdam.

Wij komen het Team Smurfit
Kappa versterken en wij zullen
er voor zorgen dat de lopers
enfietsers op de juiste tijd en
plaats worden afgelost en opge-
vangen tijdens de estafetterun
van 530 kilometer van Parijs
naar Rotterdam op 25 mei 2012.
Samen met het gehele team
zullen wij met z’n allen een
goede en gezellige tijd tegemoet
gaan waarin deze geweldige
prestatie volbracht gaat wor-
den. Wij houden hoog in het
vaandel ’We are proud to (be /
re) member!’

• 42 jaar
• getrouwd en moeder van twee
kanjers
• functie in het team: busje-
schauffeur

,,Door mijn vele sociale con-
tacten kom ik vaak mensen
tegen die zijn getroffen door de
ziekte kanker. Een ziekte die
door veel onderzoek toch eens
te stoppen moet zijn. Dit is voor
mij één van de redenen waarom
ik mij in wil zetten.

Veiligheid
Roparun is een sportief evene-
ment om dit onder de aandacht
te blijven houden. Als busjes-
chauffeur zal ik mede de veilig-
heid van de lopers en fietsers
waarborgen en zorg dragen
voor het transport van personen
en hun spullen van de tijdens
de run."

Tialda
Bakkum

R O P A R U N

• 44 jaar
• relatiebeheerder bij een bank
te Amsterdam
• functie in het team: busje-
schauffeur

,,Zoals bijna iedereen in zijn
of haar omgeving iemand kent
of heeft gekend met de ziekte
kanker zijn er ook in mijn om-
geving dierbaren getroffen door
deze ziekte. Zo is er een collega,
waarmee ik elf jaar intensief
heb gewerkt, drie jaar geleden
overleden aan kanker. Door mij
in te zetten om gezamenlijk
deze ’run’ te volbrengen wil ik
mijn steentje bijdragen. Als
chauffeur zal ik samen met
mijn medeteamgenoten zorg
dragen dat de lopers en fietser
op het juiste moment op de
juiste plaats staan en zo zullen
wij de 530 kilometer van Parijs
naar Rotterdam volbrengen in
drie dagen en twee nachten."

Marco van
Schalkwijk

E E M N E S - De aanleg van pu-
bliekswifi in de gemeentehuizen
van Eemnes, Blaricum en Laren
heeft 15.000 euro gekost. Goed-
koper dan de aanvankelijk ge-
schatte 50.000 euro.

Een van de eerste verzoeken
voor gratis draadloos internet
kwam vanuit Blaricum. Dorpsfo-
tograaf Peter van Rietschoten
(website Oog op Blaricum/Laren)
kaartte dat aan.

Het draadloze netwerk is han-
dig voor wachtende bezoekers
van met name het BEL-kantoor
in Eemnes. Die kunnen de tijd
even op nuttige en/of aangena-
me wijzen doden door hun e-
mail te checken, een spelletje te
doen of dingen op te zoeken op
internet.

Via een zogeheten firewall is
het onmogelijk gemaakt om gro-
te bestanden, zoals bijvoorbeeld
films en muziek, voor privége-
bruik te downloaden. De nieuwe
firewall is ook de reden waarom
de eerder afgeketste aanleg van
publiekswifi alsnog betaalbaar
blijkt. De service is op locatie te
vinden onder BEL-wifi.

Publiekswifi
in Eemnesser
gemeentehuis
door edward de vries lentsch

Het zit het CDA toch al niet mee,
want een maand geleden pro-
beerde de fractie onder aanvoe-
ring van voorzitter Annet Oost-
rom een debat te voeren over (het
gebrek aan) aandacht voor sport-
verenigingen in Soest binnen de
ruimtelijke ordening. De poging
strandde roemloos, hoogstens
een enkeling reageerde uit be-
leefdheid.

Boerengolf
Dit keer was het niet veel anders.
Oostrom betoogde dat Soest
maar eens moest gaan nadenken
over het bundelen van sport-
voorzieningen, bijvoorbeeld in
de Eempolder. Ook recreatie aan
de Eem, boerengolf, grootschali-
ge evenementen zoals de Gilde-
feesten, het zou allemaal onder-
deel moeten zijn van de visie op
het landelijk gebied die er nu
ligt, maar het dus niet is.

Het CDA kwam dan ook met
een amendement (wijzigings-
voorstel) om de visie iets te wijzi-
gen. Geen van de fracties voelde
ervoor, vooral omdat al dit soort
zaken later nog wel geregeld zou
kunnen worden. Waarop de

plannen voor het buitengebied
van Soest, tot stand gekomen na
gesprekken en avonden vol be-
trokkenen, een raadsbreed ak-
koord kregen. Tijmen Koelewijn
(Soest2002) vond ze zelfs ’te
goed’, maar dat was vooral omdat
hij vindt dat er al genoeg visie
lag, voordat deze eraan kwam. 

Visie Soester landelijk gebied

Pleidooi
CDA blijft
vergeefs
door hans van keken

S O E S T - Het Soester CDA heeft tevergeefs geprobeerd om in
de visie op het landelijk gebied voor de komende jaren al
aandacht te vragen voor sport en recreatie die in de toe-
komst mogelijk te weinig ruimte hebben. Geen van de an-
dere partijen voelt er wat voor.

Annet Oostrom. FOTO GEMEENTE

BA ARN - Even een dagje weg uit de dagelijkse realiteit vol ziekenhuizen,
behandelingen en ander leed. Dat is wat de stichting Opkikker steevast
voor elkaar probeert te boksen voor langdurig zieke kinderen en hun
papa’s, mama’s, broertjes en zusjes. Afgelopen weekeinde werden Steyn
(10) uit Baarn en zijn familie van de ene verrassing in de andere verwen-
nerij ondergedompeld in de tot Opkikkerland omgetoverde Eemhof in

Zeewolde. Ruim 55 gezinnen met een langdurig ziek kind kregen daar
zaterdag een onvergetelijke dag aangeboden. Er werd in legerauto’s ge-
crosst, het hele gezin kreeg een professionele fotoshoot, de hele boel
werd vanuit een helikopter bekeken, er werden samen met de politie
boeven gevangen, en als klap op de vuurpijl traden aan het einde van de
dag allerlei artiesten op. FOTO STICHTING OPKIKKER

Feestdag Baarnse Steyn in Opkikkerland

De bijzondere wandeltocht -
georganiseerd door Lionsclub
Hilversum - gaat over het in
1938 aangelegde Voetstappen-
pad rond de mediastad. De
route is aangegeven met de
bekende betonnen paaltjes met
voetafdruk. Het traject voert
door bossen, over heide en
langs waterpartijen en is 25
kilometer lang. Het is ook mo-
gelijk om vijf of tien kilometer
te lopen. Busjes brengen in dat
geval de deelnemer terug naar
zijn of haar startpunt. ,,Dit
maakt de wandeling ideaal voor
minder geoefende wandelaars
en families met kinderen’’,
aldus de organisatie.

,,De wandeling is zo bijzon-
der omdat er ook op de route en
het mediapark muziekoptre-
dens zijn van de stichting
Gooisch Klassiek met als thema
’Cultuur in de Natuur’’’, meldt
de organisatie. Verder krijgt
elke deelnemer op 20 mei een
tweede toegangskaartje gratis
voor een bezoek aan de Beeld en
Geluid Experience. Het centrale
plein op het mediapark, bij het

eindpunt van de voetganger-
straverse naar station Hilver-
sum Noord, fungeert als start-
en eindpunt.

Deelnemers kunnen zich op
www.voetstappenpad.nl opge-
ven. Het inschrijfgeld (acht euro
voor volwassenen en vijf euro
voor kinderen tot twaalf jaar)
komt volledig ten goede aan de

Stichting Gooisch Klassiek.
Deze stichting probeert klassie-
ke muziek toegankelijk te ma-
ken voor een zo groot mogelijke
groep mensen en richt zich in
het bijzonder op jongeren. ,,Wij
hebben het Gooisch Klassiek
Festival omarmd vanwege het
sympathieke karakter van het
festival en de aanhoudende

bezuinigingen op de culturele
sector.’’

Aan de wandelrally is ook een
fotowedstrijd verbonden. Een
jury onder voorzitterschap van
NOS-presentatrice en fotografe
Sacha de Boer selecteert de
mooiste inzendingen. Die wor-
den op de eigen website gepu-
bliceerd.

Rondje Voetstappenpad voor het goede doel

Wandelrally rond Hilversum
door eddie de paepe

H I LV E R S U M - De inschrijving
voor de tweede editie van de
Voetstappenpad Wandelrally
van zondag 20 mei is ge-
opend. Het goede doel is dit
jaar de Stichting Gooisch
Klassiek.

De Voetstappenpad Wandelrally beleefde vorig jaar zijn eerste editie. ARCHIEF

De drie worden gezien hun leef-
tijd – kinderen onder de 12 jaar
zijn niet strafrechtelijk te vervol-
gen - en hun rol bij de straatro-
ven niet vervolgd. Wel is Bureau
Jeugdzorg geïnformeerd en zijn
de ouders aangesproken op het
gedrag van hun kind.

De hoofdverdachte, een 13-jari-
ge Amersfoorter, komt er minder
makkelijk vanaf. De jongen zit
vast in afwachting van behande-
ling van de zaak door justitie en
in afwachting van een mogelijke
uithuisplaatsing. Het onder-
zoeksdossier wordt door de poli-
tie afgerond en overgedragen
aan het openbaar ministerie.

De 13-jarige hoofdverdachte
heeft een bekennende verklaring
afgelegd. Hij werd onlangs na
een mislukte straatroof in zijn
ouderlijk huis aangehouden. De
bij de roof gebruikte hamer werd
in de omgeving aangetroffen.

Vuurwapen
Na onderzoek verdenkt de re-
cherche de jongen van betrok-
kenheid bij in totaal zes straatro-
ven. Op de Meridiaan werd een
jongen op 21 december 2011 van
de fiets geslagen en beroofd. Op
de Keerkring werd een vrouw op
3 februari bijna beroofd. Hij be-
dreigde haar met een voorwerp
dat leek op een vuurwapen. De
vrouw pakte hem echter het wa-
pen af en gooide het weg. De jon-
gen ging er toen vandoor.

Op 1 februari werden kort na

elkaar drie vrouwen bedreigd en
bijna slachtoffer van een bero-
ving. Eén vrouw fietste op de
Meridiaan toen twee jongens rie-
pen dat ze moest stoppen en één
van hen een wapen in zijn hand
had. Zij stopte echter niet, fietste
hard door en wist te ontkomen.
Eerder op diezelfde avond kreeg
de politie telefonisch de melding
dat een andere vrouw hetzelfde
was overkomen. Zij deed later
aangifte. Ook meldde later een
vrouw dat diezelfde avond door
een paar jongens gepoogd was
haar bij een bushalte aan de Kwe-
kersweg te beroven.

Bovendien verdenkt de politie
de 13-jarige Amersfoorter van het
stelen van goederen uit een
school in Amersfoort. Deze dief-
stallen vonden in december 2011
plaats.

Straatrovers Amersfoort
te jong voor vervolging
➔ vervolg regio 1
A M E R S F O O RT - Drie van de vier
opgepakte Amersfoortse straat-
rovers worden niet vervolgd.

B AA R N - Het Baarnsch Lyceum
heeft de Artistieke Interlyceale
gewonnen. De school wist het
Lorentz Casimir Lyceum nipt
voor te blijven. Bij de interlycea-
les strijden ’s lands oudste lycea
op sportief en cultureel gebeid.

Interlyceale

EEMN ES - De groepen 3 en 4 van basisscholen in Eem-
nes hebben wagenmaker Toon Wortel en smid Jaap
Eek bezocht om kennis te maken met ambachten van

vroeger. Naast een rondleiding kregen de kinderen
een demonstratie hoe ijzeren banden om een houten
wiel werden gelegd. FOTO J. EEK

Kunstig Een ’bandenwissel’ uit vorige eeuwen 
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