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Amalia-Astro
verdient 17.000
euro voor Semmy

Het is speelgoed en vooral vol-
wassenen spelen ermee. Vlieg-
tuigjes, helikopters, bootjes en
autootjes. Bestuurd via af-
standsbediening. Je hebt er
clubs voor met een eigen circuit
of vliegveld. De regels voor
vliegtuigjes en helikopters zijn
de laatste jaren vereenvoudigd,
zodat veel radiografisch be-
stuurbare machientjes buiten
modelvliegtuigclubveldjes de
lucht ingaan.

Ik begrijp ze wel, de eigenaren
van die vliegtuigjes. Nederland
is vergeven van zinloze regeltjes
en zo zien zij dat gebruik van
vliegveldjes ook. Voor model-
vliegtuigjes met een verbran-
dingsmotor geldt overigens nog
steeds een opstijgvergunning.
Hoeveel vliegers zouden dat we-
ten, want regelmatig zie ik ron-
kende vliegtuigjes opstijgen of
in vogelvlucht over een open ter-
rein scheren.

Zonder verbrandingsmotor
mag je een vliegtuigje rustig
binnen de bebouwde kom opla-
ten. Op een sportveld, schoolter-
rein of een verlaten veldje bij-
voorbeeld, maar ook een par-
keerterrein wordt wel gebruikt.
Langs de Stichtseweg zie ik re-
gelmatig iemand spelen met een
helikopter. En over de brug op
bedrijventerrein Stichtsekant
klonteren de vliegeniers samen
op de openbare weg. Zeker bij
mooi weer.

’Vlieg nooit naar toeschou-
wers toe of over hen heen’, lees
ik op een veiligheidssite voor ra-
diografisch bestuurbare vlieg-
tuigjes. Ik ben bang dat niet ie-
dereen dat heeft gelezen en buk
diep.
H E N K  VA N  M A A N E N

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

Speelgoed

soest

Conferentie over
sporten in Soest
De gemeente Soest houdt mor-
gen een werkconferentie over
de sport. Het gemeentebestuur
wil met sportorganisaties en
inwoners van gedachten wisse-
len over sport en sportaccom-
modaties. De reden is tweele-
dig: Soest is bezig met het ont-
wikkelen van een nieuw sport-
beleid en Soest is gestart met
een kerntakendiscussie, wat
vaak neerkomt op een bezuini-
gingsoperatie. De werkconfe-
rentie begint morgenavond om
half acht in het gemeentehuis.
Ieder die wil meepraten dient
zich van tevoren te melden via
postbus2000@soest.nl

BOEK ONLINE
of bel 0900 – 9697 15 cpm
Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.
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MADEIRA
8- t/m 22-daagse zonvakantie INCLUSIEF

� vliegreis
� taxen
� transfers
� verblijf
� ontbijt
� hostess-service

8 dagen vanaf439o.b.v. 2 pers.

Verblijf voordelig in het luxe 4-sterren Aparthotel Royal Orchid aan de
zuidkust van Madeira, direct aan zee. Profiteer van € 100 actiekorting
p.p.! Bovendien ontvangt u bij vertrek op maandag of donderdag tussen 2/4
en 12/4 nog eens van € 25 korting bij 2 personen! Het aparthotel ligt op
ca. 1,5 km van Caniço en beschikt o.a. over een binnen- en buitenzwembad,
restaurant, fitnessruimte en een sauna. Boek snel uw last minute!

Z ie www.kras.nl/31281
Voor de meest actuele prijzen, ga naar KRAS.NL

Tot € 100 actiekorting p.p. op diverse vertrekdata t/m april!

SCHIPHOL
Vertrek: juli en

augustus

Radio Noord-Holland volgt op werkdagen het ritme
van de dag. Van 15:00 tot 18:00 uur onderweg met
filevriend Bernd de Boer: infomeren en amuseren!

BERND DE BOER
OP RADIO N-H
WERELDBEROEMD
INNOORD-HOLLAND

Vertrouwd

en vernieuwd!S O E S T E R B E R G - Vrijwilligers
van Het Utrechts Landschap
houden zaterdag een fietstocht
over de vliegbasis. Het startpunt
is de oude brandweerkazerne, bij
het informatiepunt Hart van de
Heuvelrug, te bereiken via de
poort aan de Batenburgweg 15.
Aanvang 13.30 uur.

Fietstocht
in natuur
vliegbasis
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,,Het gaat echt geweldig’’,
grijnst Manon Smeeing van
Team Roparun. ,,Boven ver-
wachting eigenlijk. We zitten
toch in een economisch wat
lastige tijd. Echt geweldig om te
zien dat mensen zo meeleven
met hun zieke medemens, en er

ook geld voor overhebben. Soest
is echt een sociaal dorp, dat
blijkt maar weer.’’

De sportieve climax voor de
ploeg volgt eind mei, wanneer
het team meedoet aan de daad-
werkelijke Roparun, een estafet-
tetocht van Parijs naar Rotter-
dam. Een maand eerder, op 25
april, staat echter een andere
grote klapper op het program-
ma: benefietdiner en -veiling
Het Genereuze Genieten. ,,We
hebben echt heel veel mooie
spullen voor de veiling gekre-

gen. Belangeloos, super ge-
woon’’, vertelt Manon Smeeing.
Op de lijst met te veilen spullen
prijken onder meer een gesig-
neerd shirt van Johan Cruijff,
een vip-arrangement op circuit
Zandvoort, een total bodyscan
bij PreScan en een thuisconcert
door top-dj Luna Ludmina.
Meedoen aan diner en veiling
kost honderd euro. Inschrijven
via info@roparunsoest.nl Zie
ook wwwroparunsoest.nl

REGIONAAL 3: TEAM ROPARUNGroepsfoto van Soester Team Roparun. FOTO PR

Roparun Soest: al bijna 20.000 euro tegen kanker

Grote benefiet in aantocht
S O E S T - De teller gaat al rich-
ting 20.000 euro bij het Soester
Team Roparun. De vrijwilligers
doen hun uiterste best zo veel
mogelijk geld in te zamelen
voor de strijd tegen kanker.

Zo hadden naast de Coop aan de
Hoofdstraat ook Albert Heijn,
C1000 en de Coop aan de Profes-
sor Krabbelaan interesse om op
zondagmiddag de deuren te ope-
nen. Wethouder van economi-
sche zaken Petra Laseur is met de
vier supermarkten om de tafel
gegaan. In overleg is besloten dat
de winkels om de beurt een jaar
lang open mogen. De Coop aan
Hoofdstraat mag het spits afbij-
ten en opent vanaf 1 april de deu-
ren op zondag.

Maarten Ebben, algemeen di-
recteur van Coop, is blij met de
zondagsopening van de super-
markt in Baarn. ,,We zien steeds
vaker dat klanten hun bood-
schappen buiten de traditionele
openingstijden willen doen en
daar kunnen we nu aan tege-
moetkomen.’’ Toch zou Ebben
de deuren het liefst elke zondag

open zien. ,,Wij zijn dit jaar dan
de gelukkige, maar volgend jaar
moeten we weer dicht op zon-
dag. Voor klanten kan dat dan
verwarrend zijn. Welke super-
markt is er nu wanneer open?
Toch is dit, op dit moment, de
beste oplossing. We zijn er blij
mee.’’ De supermarkt mag niet
de gehele zondag open. Volgens
de Winkeltijdenwet mag de win-
kel pas vanaf 16.00 uur de deuren
openen voor het winkelende pu-
bliek. Coop mag zelf beslissen of
het tot 20.00 uur of 21.00 uur
openblijft. ,,Wij kiezen ervoor
om om 20.00 uur te sluiten. Dat
doen wij met de meeste Coop-su-
permarkten die zondags open
zijn’’, aldus Ebben. Laseur over-
weegt een ’toeristenbepaling’
voor Baarn. Dan zouden alle le-
vensmiddelenwinkels in de ge-
meente op zondag open kunnen. 

Supermarkten om het jaar open

Coop jaar
lang open
op zondag
door youssef abjij

B AA R N - Aan supermarkt Coop aan de Hoofdstraat in Baarn
de eer om als eerste een jaar lang op zondag zijn deuren te
openen. Vier supermarkten hadden interesse in de zondag-
sopening, maar de Winkeltijdenwet stelt dat per 15.000 in-
woners één supermarkt op zondagmiddag open mag.

B AA R N, S O E S T - De ge-
meente Amersfoort haalt
achttien procent van de
verkeersborden weg in de
wijk Kruiskamp. Bijna één
op de vijf borden in die
wijk staat volslagen nutte-
loos te zijn, zo heeft Amers-
foorts onderzoek uitgewe-
zen. En een teveel aan ver-
keersborden schiet zijn doel
voorbij; de situatie wordt
alleen maar onoverzichte-
lijk en gevaarlijk. De mees-
te overbodige borden vallen
overigens in de categorie
’parkeren’.

Ook in Baarn en Soest
staan veel verkeersborden,
en waarschijnlijk zelfs te
veel. Weet u plekken met
een verkeersbordenover-
schot? Mail ze naar de re-
dactie van deze krant, liefst
met foto: redactiesoest-
@gooieneemlander.nl

Oproep: welke
verkeersborden

kunnen weg

Huh? ARCHIEFFOTO HDC MEDIA

De vier werden zondagmiddag
rond kwart over drie gezien op
het moment dat ze de bouwkeet
met een koevoet openbraken. De
getuige belde de politie en gaf de
signalementen door.

De vier inbrekers - drie van

veertien en één van zestien - wer-
den na een korte zoekactie ach-
terhaald op de Koningsweg,
Specht en Ereprijsstraat. Twee
jongens hadden vermoedelijk
gestolen kleingeld op zak. Onder
een carport, vlakbij de plek waar
een van de jongens werd aange-
houden, werden vijf bouwlam-
pen en twee radio’s aangetroffen,
afkomstig uit de bouwkeet. De
jongens zijn in de cel gezet voor
nader onderzoek, hun ouders
zijn in kennis gesteld.

Soester jongens
op strooptocht
S O E S T - De politie heeft zondag
vier jongens uit Soest opgepakt
wegens diefstal uit een bouw-
keet. Het jeugdige kwartet had
behalve geld ook allerlei gereed-
schap achterover gedrukt.

S O E S T - Een 26-jarige Soester is
wegens oplichting via websites
als Marktplaats.nl en Speur-
ders.nl veroordeeld tot vier
maanden cel, waarvan de helft
voorwaardelijk.

De man had niet minder dan
23 mensen via internet opge-
licht. De man bood onder een
valse naam een spelcomputer te

koop aan. Na enig mailcontact
over en weer maakten kopers
geldbedragen van rond de hon-
derd euro over, maar de bestelde
waar ontvingen ze nooit. De po-
litie ontdekte dat in 23 gevallen
geld was overgemaakt naar een
rekening op naam van de Soester.
De man heeft bekend.

Justitie eiste tien weken cel,

maar dat vond de rechter te wei-
nig. De Soester is namelijk al eer-
der voor soortgelijke oplichting
veroordeeld. Ook het gegeven
dat de Soester niet was komen
opdagen speelde een rol bij het
bepalen van de straf. De Soester
moet bovendien in totaal bijna
1500 euro terugbetalen aan vijf-
tien van zijn slachtoffers.

Man maakte 23 slachtoffers via internetsites

Soester oplichter de cel in

SOEST - Drie maanden was het voormalige Spleasure Centrum in Soest
naamloos, maar daar is nu een einde aan gekomen. Uit meer dan hon-
derd inzendingen heeft de jury, bestaande uit de gemeente en exploi-
tant Optisport, gekozen voor de naam ’Sport Boulevard de Engh’. Vol-

gens locatiemanager Jelle Buisman past de naam goed bij het sportcen-
trum. ,,Het is net alsof je langs een ’boulevard’ loopt als je in de lange
gang het zwembad, de sauna en de fitnessruimte passeert. En met ’de
Engh’ in de naam tonen we onze band met Soest.’’ FOTO STUDIO KASTERMANS

Omdopen ’Sportboulevard de Engh’ nieuwe naam Spleasure

Comité 4 en 5 Mei Baarn heeft
gisteren weer acht jonge Baar-
naars blij gemaakt: Stef Miggels
(Uitkijck), Lotte Giltaij (Amalia-
Astro), Canto Hinterding
(KWS), Suzanne Kolvoort (NBS),
Max Tijmann (Montini), Elina
Gielen (Aloysius), Lisa Bakker-
nes (Guido de Brès) en Nora
Wevers (Gaspard de Coligny).
Zij zijn door de jury, bestaande
uit kunstenares Ineke de Vroe-
de, Baarnsch Lyceum-leerlinge
Mathilde van Gisbergen en
porseleinschilderes Patricia
Lotens, gekozen als winnaars
van de jaarlijkse stoeptegelte-
kenwedstrijd.

Het is het derde jaar dat het
comité de wedstrijd organiseert.
Het uiteindelijke doel is een
oorlogsmonument dat helemaal
is omgeven door vrijheids- en
vredewensen van de Baarnse

jeugd door de jaren heen. ,,Dat
het niet alleen een oorlogsmo-
nument is, maar óók een monu-
ment voor de vrijheid’’, stelt
Daniëlle Colthoff-Beugelaar van
het comité. De belangstelling
voor de wedstrijd was groot,
stelt ze. Alle achtstegroepers
van alle Baarnse scholen hebben
meegedaan. Zij kregen gisteren
allemaal hun eigen tekening
terug.

Steenhouwerij
,,Meestal hangen de scholen die
dan weer ergens op binnen de
school.’’ Alleen de acht win-
naars kregen niet hun tekening,
maar een uitnodiging om bin-
nenkort naar steenhouwerij
Rijktink in Veenendaal te ko-
men, waar hun ontwerp tot
stoeptegel wordt omgetoverd.
De acht tegels worden op 5 mei
op de Brink geshowd.

Baarnse jury kiest acht winnaars

Stoeptegels voor vrede
door eric lorier

B AA R N - Hoe stoer wil je het
hebben: je eigen tekening ver-
eeuwigd als stoeptegel voor het
Baarnse oorlogsmonument op
het Stationsplein.

Jury in actie. FOTO PR

S O E S T - De gemeente Soest be-
stempelt de complete begraaf-
plaats aan de Veldweg tot perma-
nent strooiveld voor as.

Het eigenlijke strooiveldje van
driehonderd vierkante meter op
de begraafplaats is volgens de
landelijke normen te klein voor
het aantal verstrooiingen dat er
jaarlijks gebeurt. Soest lost dit op
door de hele begraafplaats aan te
wijzen als strooiplaats. De ge-
meente eist wel van de beheer-
ders dat bezoekers geen hoopjes
as moeten kunnen aantreffen.

Asverstrooiingen op de be-
graafplaats komen voor als nabe-
staanden afstand doen van een
urnennis of urnengraf en er geen
behoefte aan hebben om de urn
mee naar huis te nemen. Dit ge-
beurt in Soest gemiddeld zo’n
tien keer per jaar.

De maatregel geldt ook voor
de begraafplaats in Soesterberg.

Soest gaat as
verstrooien op
begraafplaats

(ADVERTENTIE)
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