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Vrijwilligers van Soester team Roparun voor het goede doel stellen zich voor

Doel is lopers in topconditie tot de streep te brengen
• Fysio-/ Manueeltherapeut Lijf
& Visie
• 40 jaar
• Getrouwd met Marianne Ege-
ler-Timmer

,,Momenteel krijgt ruim één
op de drie mensen in Nederland
een bepaalde vorm van kanker.
Kanker is de belangrijkste
doodsoorzaak bij mannen, vóór
hart- en vaatziekten. Weten-
schappelijk onderzoek toont
aan dat het risico op kanker met
een derde verminderd kan
worden door gezonde voeding
en leefstijl. Ik ben Fridtjof Ege-

ler, fysio-/ manueeltherapeut bij
Lijf & Visie. Als zorgverlener
ben ik dagelijks betrokken bij
de gezondheid van onze patiën-
ten en ben mij dus als geen
ander bewust van de risicofacto-
ren van het leven.''

Sportief signaal
,,Het was voor mij dan ook geen
vraag of ik een bijdrage wilde
leveren, maar hoe. Met de groep
Roparun Soest geven wij een
sportief signaal af, dat wij geza-
menlijk een strijdt voor anderen
kunnen en willen leveren. Mijn
doel is om de lopers in topcon-
ditie tot de streep te brengen en
als team samen hiervan een
groot succes te maken!’’

Fridtjof Egeler
• Fysiotherapeut Lijf & Visie
• 39 jaar
• Getrouwd met Jacqueline
Drop-Pullens

,,Wat een uitdaging om met
allemaal Soester ondernemers
een mooi doel als de Roparun te
mogen ondersteunen! Dit mid-
dels het Smurfit-Kappa Ropa-
run Soest team. Onze bijdrage
bestaat niet alleen uit het tij-
dens de loop zorgdragen voor
het in topconditie houden van
onze lopers. Het voortraject is
minstens zo belangrijk. Na een
inspanningstest zijn trainings-

zones voor elk individu op maat
gemaakt waardoor een zo groot
mogelijk trainingseffect bereikt
kan worden, op een verant-
woorde manier zo effectief
mogelijk trainen.''

Uitdaging
,,Tevens kunnen we in het voor-
traject er mede zorg voor dra-
gen dat de lopers zo fit moge-
lijk aan de start in Parijs ver-
schijnen. Al met al een super
uitdaging voor de hele groep,
van loper tot kok! Door het
leveren van maatwerk is Lijf &
Visie groot geworden, we gaan
ervan uit dat de prestaties van
het team nog grootser zullen
zijn!’’

Lex Drop
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 wekelijkse ’es-
tafette-serie’ in deze krant stel-
len de vrijwilligers zich voor. 

Vandaag: Fridtjof Egeler en
Lex Drop. Zij geven het estafet-
testokje volgende week weer
door aan loper Jeffrey Pijl en fiet-
ser Chris Alkema.

R O PA R U N

soest
Lezing over de
Soester Eng
Landschapsdeskundige Simon
Klingen geeft morgenavond een
lezing met als titel ’Duizend
jaar akkerbouw op de Soester
Eng, en nu?’ Hij doet zijn ver-
haal op uitnodiging van de
Stichting Vrienden Soester Eng,
in de molenaarskamer onder
molen De Windhond aan de
Molenweg. Klingen kan op
boeiende wijze vertellen over de
ontstaansgeschiedenis van de
Utrechtse Heuvelrug, waar ook
de Soester Eng onderdeel van is.
Hij maakt onder meer een ver-
gelijking tussen de Soester Eng
en de andere engen op de Heu-
velrug. De lezing begint om
acht uur. De deuren staan vanaf
half acht open.

hoogland
Alcoholcontrole
na carnaval
Zeven automobilisten zijn in de
nacht van zondag op maandag
van circa half zeven tot twee
uur aangehouden bij een alco-
holcontrole op de Hamseweg in
Hoogland. In totaal werden 579
bestuurders gecontroleerd.
Topper was de man die met 845
ug/l bijna vier keer het wettelij-
ke maximum van 220 ug/l op
had. Tegen alle overtreders is
proces-verbaal opgemaakt.

soest
Lente-uitjes bij
Soester Idea
Het Soester theater Idea staat
deze week in het teken van de
Lente-uitjes jeugdtheatervoor-
stellingen. Morgenmiddag om
drie uur begint de voorstelling
Einstein, sneller dan licht (8+),
daarvoor (twee uur) en daarna
(vier uur) is de workshop Licht-
kunst, die aansluit op de voor-
stelling en waar de bezoekers
aan mee kunnen doen. Zaterdag
is om drie uur de voorstelling
Het Houten Huis (6+), met om
kwart voor twee en vier uur een
verwante workshop over weer-
huisjes. Het complete program-
ma en meer informatie op inter-
net: www.lente-uitjes.nl.

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 Dillenburglaan. Ieder-
een met een beperking of chro-
nische ziekte kan bij de deskun-
digen in de bus terecht voor
gratis advies en informatie over
zaken als onder meer vakantie,
vrijetijdsbesteding en wonen.

soest
SWOS-bingo
in KIaarwater
De SWOS houdt donderdag-
middag een bingo in ontmoe-
tingscentrum Klaarwater aan de
Wiardi Beckmanstraat. De zaal
gaat om één uur open, balletjes-
rollen vanaf half twee. Meedoen
kost 4 euro per kaart, er zijn zes
rondes en een superronde.

soest
Samen lunchen
in Smitsveen
Senioren uit Smitsveen kunnen
donderdag aanschuiven bij een
lunch in de ontmoetingsruimte
aan de Kamperfoeliestraat 181
(ingang achterkant). De bijeen-
komst is van twaalf tot drie,
mee-eten kost 2 euro. Na kwart
over één langskomen voor een
praatje of een spelletje kan voor
1 euro. Het eten is dan echter al
afgeruimd. Aanmelden voor de
lunch kan vandaag tot half één
(6023681) of info@swos.nl.

weesp
Inschrijven voor
’Nacht’ kan nog
De inschrijving voor de 41ste
Nacht van Weesp (12 en 13 mei)
is nog open. Al 120 equipes
hebben zich opgegeven voor de
250 km. tocht, tweehonderd
kunnen meedoen. Inschrijving
staat open voor moderne- en
klassieke auto’s. De start is om
half zes op het Groote Plein
voor het stadhuis in Weesp.
Meer informatie: www.nacht-
vanweesp.nl.
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CO LO F O N

Het vorige week gepresenteerde
’integraal huisvestingsplan
onderwijs 2012-2021’ zit vol
ambitie. ,,Een gouden kans om
op meer dan alleen onderwijs in
schoolgebouwen’’, hoopt wet-
houder Jannelies van Berkel
(CDA). Ze doelt op maatschap-
pelijke functies, zoals bijvoor-
beeld sport, kinderopvang en
welzijnswerk.

Met haar ambtenaren heeft ze
een visie op de huisvesting van
scholen in Soest opgesteld voor
de komende tien jaar. Met voor
scholen soms ingrijpende gevol-
gen, al zullen die zeker niet
slecht uitpakken, stelt Van
Berkel. ,,Leerlingaantallen
lopen soms dramatisch terug en
sommige gebouwen zijn verou-

derd’, verklaart ze. Toch staat
nog niets vast, ook omdat ze er
met de gemeenteraad nog over
moet overleggen. En ook omdat
in het voorstel meerdere sug-
gesties worden genoemd. Met
de schoolbesturen zit ze, stelt
Van Berkel, in elk geval op één
lijn. In het plan is Soest ver-
deeld in wijken, met elk zijn
behoefte aan onderwijshuisves-
ting. Waarbij rekening is ge-
houden met de prognoses voor
leerlingaantallen. Het wachten
is nu op groen licht van de
gemeenteraad, zodat Van Berkel
samen met de schoolbesturen
de plannen verder kan uitwer-
ken. Overigens zal ook dan het
plan tussentijds altijd aange-
past kunnen worden.

Vergaande plannen huisvesting Soest tot 2021

Scholen weg, fuseren of renoveren 
door hans van keken
S O E S T - Scholen die ge-
sloopt worden, moeten
fuseren, nieuwbouw krij-
gen, gerenoveerd worden,
eventueel woningen of
wijkvoorzieningen erbij
krijgen.

Griftland College
Het Griftland College staat op
zichzelf. Het oude deel zou in
aanmerking kunnen komen
voor nieuwbouw, maar dat is
lastig omdat het ingeklemd
staat tussen uitbreidingen.
Hier is nader onderzoek nodig.

Nieuwbouw voor Ludgerus én
Werveling zit er niet in. Soest
denkt aan het uitbreiden van de
Ludgerus, om daar De Werve-
ling bij te kunnen trekken. De
gemeente benadrukt hierbij wel
dat niet alleen voor Soest-Zuid,

maar ook voor Smitsveen en
Soestdijk-Oost met schoolbestu-
ren moet worden overlegd. De
Werveling zelf probeert al enige
tijd een nieuw pand voor elkaar
te krijgen. De Ludgerusschool is
recent vernieuwd.

De Werveling: wil al jaren nieuwbouw.

Soest-Zuid

De panden van de Montessori-
school en de 1e Van der Hucht-
school zijn op zich prima, daar
hoeft weinig aan te worden
veranderd. Bij die laatste school
zou de Da Costaschool kunnen
aanhaken, want die is oud. Op

de plek waar deze school nu
staat, zou iets anders gebouwd
kunnen worden, terwijl de 1e
Van der Huchtschool dan een
brede school wordt, met eventu-
eel ook nog andere voorzienin-
gen.

De 1e Van der Hucht: wellicht gezelschap van Da Costaschool.

Soestdijk-Oost

Zowel De Egelantier, Prof. Wa-
terinkschool als Daniëlschool
hebben eigenlijk te grote ge-
bouwen. Dus moet een van de
drie panden verdwijnen, stelt

Soest voor, waarbij dan eerst
naar de Waterinkschool wordt
gekeken. Hierbij doet zich ook
een kans voor op een brede
school, met voorzieningen voor

de wijk, eventueel in combina-
tie met woningbouw. De 3e Van
der Huchtschool kan blijven
zoals hij is, gezien leeftijd en
capaciteit.

De Waterinkschool aan de Smitsweg: onzekere toekomst. FOTO'S HDC MEDIA

Smitsveen
Enige school hier is de Acht-
baan. Deze school is in een
goede staat, er is afgelopen tijd
flink uitgebreid, wat inhoudt
dat hier bij uitstek een gebouw
is dat zich leent voor het huis-
vesten van andere voorzienin-
gen voor de wijk.

Klaarwater

De Achtbaan: wijkfunctie.

De Prins Willem Alexander-
school (PWA) in Soestdijk krijgt
een grondige renovatie of mis-
schien wel nieuwbouw. De
Driesprong is een nog jonge
school, en kan daarom blijven
zoals het is.

Soestdijk-West

PWA: renovatie of nieuwbouw.

De Buut, de Wegwijzer, de Bron
en de 2e Van der Huchtschool
moeten op relatief korte ter-
mijn nieuwbouw krijgen. Dat
kan op twee manieren: op de
locatie van De Buut/De Wegwij-
zer, óf die twee scholen krijgen
daar nieuwbouw terwijl de 2e
Van der Huchtschool en De
Bron toch op de locatie van die
laatste nieuwbouw krijgen.
Maatschappelijke voorzienin-
gen en woningbouw worden bij
dat alles betrokken.

Overhees

De Wegwijzer: snel nieuwbouw.

B AA R N - ,,Ik vraag me af of het
openstellen van hekken van het
Cantonspark niet averechts
werkt. Het trekt misschien wel
jeugd aan die kwaad wil’’, aldus
Huub van der Aa van de Stich-
ting Vrienden van het Cantons-
park.

Hij pleit voor het inschakelen
van buurtbewoners om als bur-
gerwacht een oogje in het zeil te
houden. ,,De politie kent veel
van die snotapen. Het werkt
goed om met ze in gesprek te
gaan.’’

Drugsdealers zijn ook nog
steeds actief in het park. Hun
aanwezigheid werkt zelfs pre-
ventief, weet Van der Aa. ,,Die
willen ook geen rotzooi trappen-
de jeugd, want dan kan de politie
opduiken en gaat hun handel
naar de knoppen. ’Je weet wat ik
gezegd heb’, zei een dealer tegen
een paar jochies, die wit weg-
trokken rond de neus.’’

Het vandalisme speelt volgens
Van der Aa al jaren. ,,Van een
kostbare zeldzame boom trok-
ken ze de kleine citrusvruchten
af om ermee te gooien. In het ver-
leden werden eeuwenoude va-
zen die beschadigd waren naar
de gemeentewerf gebracht om
door een metselaar wat bijge-
smeerd te worden. Restauratie
was er niet bij.’’ Van der Aa is blij
met de inzet van burgemeester
Röell. ,,Hij is van goede wil.’’

’Buurtwacht’
bepleit in
Cantonspark
door jetty claus

Door het rapport van het door
het college in de arm genomen
bedrijfsrecherchebureau Hoff-
mann kritiekloos te volgen en
zelf geen onderzoek te plegen
naar de besluitvorming in het
college die aan de opdracht
voorafging, heeft de gemeente-
raad geen gebruik gemaakt van
zijn bevoegdheden.

Zo kon een collega-raadslid
ontslagen worden, hetgeen
sinds vorige week woensdag
door de uitspraak van de afde-
ling rechtspraak van de Raad
van State onherroepelijk is
geworden. Rahmouni’s beroep
werd toen ongegrond verklaard.

De gemeenteraad laadt zo de
verdenking op zich dat hij
Rahmouni ook wel wilde lozen.
Zeker nadat Rahmouni duide-
lijk had gemaakt te lonken naar
een SP-afdeling in Weesp die
een bedreiging kan zijn voor
alle Weesper politieke partijen.
Raadsleden wijzen erop dat ze

vinden dat Rahmouni geduren-
de zijn raadslidmaatschap ei-
genlijk nooit in Weesp heeft
gewoond. Ook in de vorige
raadsperiode werd diens ’ver-
blijf’ in Weesp al eens gecontro-
leerd.

Het tekortkomen van de raad
is een conclusie van Mieke
Rijkers en Gjalt Zondergeld,
twee kritische Weespers, en Jan

Tiemens uit Almere. Zij hebben
zich hogelijk verbaasd over de
gang van zaken. ,,We hebben
hier te maken met een oude
club van mensen waar je niet
tussenkomt’’, zegt Rijkers over
politiek Weesp. Zondergeld
sluit niet uit dat er sprake is van
discriminatie van Rahmouni die
sinds 1973 banden heeft met
Weesp, maar in Marokko werd

geboren.
Rijkers treedt met haar ver-

haal naar buiten nadat ze pas in
tweede instantie een verzoek op
grond van de Wet openbaarheid
van bestuur zag gehonoreerd.
Ze heeft inmiddels een kopie
gekregen van de onderzoeksop-
dracht aan het recherchebureau.
Dat heeft tussen mei en septem-
ber 2011 Rahmouni gevolgd en
geconcludeerd dat het raadslid
niet in Weesp maar in Hilver-
sum woonde. Tevens blijkt uit
de vrijgegeven gegevens dat de
gemeente Hoffmann bijna
25.000 euro heeft betaald voor
het recherchewerk.

Toch is Rijkers maar half
tevreden. Haar verzoek om ook
de collegenotulen openbaar te
maken van de vergadering die
aan de opdracht voorafging,
heeft het college op grond van
artikel 55 van de Gemeentewet
afgewezen.

Zo blijft onduidelijk of er
sprake is van een collegeactie,
van de gemeentesecretaris of
van de burgemeester persoon-
lijk. Zondergeld en Rijkers
vrezen dat ook de gemeente-
raad in dezen niet kritisch ge-
noeg is geweest. ,,Dit geheel aan
documenten ademt toch iets uit
wat aan persoonlijk belang of
een persoonlijke agenda doet
denken en roept mijns inziens
dan de vraag op in welk of

wiens belang Rahmouni het
veld moest ruimen’’, aldus Jan
Tiemens uit Almere die ook een
Wob-verzoek indiende.

Wob-informatie over collegebesluiten in zaak-Rahmouni

’Raad heeft taak niet begrepen’
door jan herman baas
W E E S P - De gemeenteraad
van Weesp heeft in de zaak-
Rahmouni zijn eigen taak
niet begrepen. Te veel hebben
de raadsleden zich laten lei-
den door de informatie die ze
van het college kregen aange-
reikt. Dat vinden belangstel-
lende burgers die de zaak van
dichtbij hebben gevolgd.

Samir Rahmouni in een gemeenteraadsvergadering. ARCHIEFFOTO

Europees Hof
,,Ik ben maar een simpel mens
die dag en nacht in touw is
om zijn gezin en anderen te
onderhouden.’’ Dat zegt Samir
Rahmouni. Het is vooral die
verantwoordelijkheid die hem
doet twijfelen om zijn zaak
voor het Europees Hof te
brengen. Kan hij de kosten
voor dat proces wel opbren-
gen? En bovendien zal een
nieuwe uitspraak er toch niet
zijn voordat er nieuwe verkie-
zingen worden gehouden in
Weesp. ,,Nederland maakt
zich altijd sterk voor democra-
tie, maar hier wordt mij een
raadszetel afgenomen door
een nietszeggend artikel. Ik
ben op een wettige manier
verkozen door honderden
mensen. Die stellen vertrou-
wen in mij. Ik ben geen frau-
deur. Alleen mijn woonplaats
is onduidelijk. Maar is dat
belangrijk? Dat artikel over de
verblijfplaats van een raadslid
is er alleen maar om betrok-
kenheid bij het raadswerk te
garanderen. Ik doe niet an-
ders. Die wet voldoet niet.’’


