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baarn

Levenslessen van
Leo Fijen in Baarn
Televisiemaker Leo Fijen geeft
donderdagavond in het Witte
Kerkje aan de Kampstraat in
Baarn een lezing over zijn rei-
zen langs kloosters. Tijdens
deze tochten deed hij indrin-
gende levenslessen op, zoals
leven volgens het ritme van de
schepping en kwetsbaar durven
zijn. De bijeenkomst wordt
georganiseerd door de vrijzinni-
ge geloofsgemeenschap NPB.
De lezing is gratis bij te wonen.
Aanvang acht uur.

amersfoort

Mozaïekworkshop
in Hermans Huis
Het Toon Hermans Huis in
Amersfoort houdt de vrijdag-
middagen 2 en 9 maart een
tweedelige mozaïekworkshop.
Het THHA is een inloophuis
voor kankerpatiënten en hun
naasten. De workshop wordt
geleid door Tirza Mual, zelf
mozaïekkunstenares. Meedoen
kost tien euro, inclusief con-
sumpties en materiaal. Voor
aanmelding en informatie:
033-4655227.

amersfoort

Sterren kijken
in Amersfoort
De Amersfoortse publieksster-
renwacht Schothorst houdt
vrijdagavond een sterrenkijk-
avond. Publiek kan bij heldere
hemel onder meer de maan, de
planeet Jupiter en de Orion-
nevel verwachten. De publieks-
sterrenwacht Schothorst is te
vinden aan de Schothorsterlaan
27 in Amersfoort.

amersfoort

Engels tweetal
op dievenpad
De politie heeft in de nacht van
zondag op maandag twee man-
nen (21 en 35) uit Engeland
aangehouden die in Amersfoort
op inbrekerspad waren. De
mannen werden op de Rond-
weg-noord gecontroleerd. In de
auto vonden de agenten inbre-
kersgereedschap, een stel Ierse
kentekenplaten, diverse slan-
gen, benzinedoppen en een
handdoek die nat was van die-
sel. De auto bleek van diefstal
afkomstig te zijn en is in beslag
genomen.

hilversum

Man met mes belt
aan en eist geld
Twee bewoonsters van de Janse-
niushof in Hilversum werden
zondagavond met een mes
bedreigd door een man die bij
hen aanbelde en geld eiste. De
Hilversumse wist hem met hulp
van een andere bewoonster naar
buiten te werken. De belager
bleef voor het huis staan, haalde
een mes te voorschijn en riep
nog steeds om geld. Toen de
man doorkreeg dat de politie
was gebeld ging hij ervandoor. 

hilversum

Parfumdief na
inbraak gepakt
Een 44-jarige parfumdief is na
een inbraak in een parfumerie
aan de Kerkstraat aangehouden.
Agenten ontdekten maandag-
avond een vernielde glazen
deur bij de winkel. Vrijwel
tegelijkertijd zagen zij een man
fietsen met een tas waaruit
verpakkingen vielen. De Hilver-
summer is inmiddels voorgeleid
bij de rechter-commissaris.

Leo Fijen. ARCHIEFFOTO GPD
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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: Jeffrey Pijl en Chris
Alkema. Zij geven het estafettes-
tokje volgende week weer door
aan trainster Anita Klifman.

Deelnemers aan estafettetocht voor het goede doel stellen zich voor

Drive is dichtbij: ’Ik loop deze estafette voor mijn broer’
R O P A R U N

• Mede-eigenaar van Drukkerij
ESED te Soest
• 38 jaar 
• Getrouwd, twee dochters en
een zoon 
• Functie in het team: Loper 

,,Nadat mijn broer op 39-
jarige leeftijd was overleden aan
maagkanker, heb ik mezelf
voorgenomen om een bijdrage
te leveren voor onderzoek naar
kanker. Vorig jaar heb ik dan
ook samen met vrienden de
marathon van New York gelo-
pen en hiervoor geld ingeza-
meld voor Kika (kinderen kan-
kervrij). Door mijn netwerk via

Drukkerij ESED en steun van
veel vrienden en familieleden
hebben we samen 6500 euro op
kunnen halen.’’

Motiveren
,,Dit jaar een nieuwe uitdaging,
de Roparun. Aan dit fantasti-
sche spektakel, lopen van Parijs
naar Rotterdam in groepsver-
band, doe ik mee als loper. Ik
zal deze estafette dan ook lopen
voor mijn broer.’’

,,Wij trainen regelmatig met
het lopersteam en motiveren
elkaar. Binnen het team heerst
een gezellige sfeer. We maken
veel lol en we hebben er alle-
maal heel veel zin in om ons
goed voor te bereiden op wat
komen gaat.’’

Jeffrey Pijl
• Mede-eigenaar van Drukkerij
ESED
• 44 jaar 
• Getrouwd, trotse vader van
drie zoons 
• Functie in het team: Fietser 

,,Ik heb veel dierbaren verlo-
ren aan kanker, die bij mijn
familie zowel aan vaders- als
aan moederskant erfelijk is. Ik
moet mij om de twee jaar pre-
ventief op darmkanker laten
onderzoeken. Dit is dan ook de
drive voor mij om een bijdrage
te leveren aan dit fantastische
evenement. Ik ben een fietser
die zorgt voor de bescherming

van de lopers en voor de route.
Ik heb er speciaal een nieuwe
fiets voor gekocht en fiets nu
drie keer in de week van huis
naar mijn bedrijf Drukkerij
ESED (tien kilometer). Ook
zwem ik graag en doe dit twee
keer in de week om mij zo con-
ditioneel goed voor te bereiden
op deze Roparun. De drukkerij
kan een mooie bijdrage leveren
door onze communicatie, wij
hebben het ontwerp van het
logo en de opmaak van het
drukwerk binnen handbereik,
de loten zijn al gedrukt en er
zal meer volgen om zo voldoen-
de aandacht te schenken aan
ons doel. Op die manier willen
we zoveel mogelijk geld inza-
melen voor kankeronderzoek.’’

Chris Alkema

Maar wat ging eraan vooraf?
Wat is het precies, en hoe werkt
het? En wat moeten we er ver-
volgens mee? Op die vragen
geeft De Gooi- en Eemlander
opnieuw antwoord op de ko-
mende bijeenkomst van de
Open Krant, die gratis bij te
wonen is door lezers. Onze
redactiechef en voorzitter van

de Stichting Militair Erfgoed
Groot-Amsterdam Peter Schat
doet aan de hand van oude en
nieuwe dia’s wording en wezen
uit de doeken van dit bijzonde-
re verdedigingswerk, dat met
een wijde boog van 135 kilome-
ter rond de hoofdstad slingert,
van Muiden tot Edam. Open
Krant vindt plaats op maandag-
avond 12 maart en is een herha-
ling van de succesvolle en druk-
bezochte Open Krant van afge-
lopen november. De krant
moest vele tientallen belangstel-
lenden toen teleurstellen. Voor

hen zou er een reprise komen
op een bijzondere locatie, het
eeuwenoude Fort Uitermeer.

Daar is restaurant Uit & Meer
gevestigd aan de oever van de
Vecht. Op die plek, die al sinds
de Tachtigjarige Oorlog als
verdedigingswerk was inge-
richt, steekt Schat opnieuw zijn
verhaal af. Het verhaal van
Europese mogendheden, die
een klein land als het onze
moeiteloos en schaamteloos in
de tang konden nemen. En hoe
met vaderlandse vindingrijk-
heid daar een antwoord op
gevonden werd. Het verhaal van
politici en militairen, van inge-
nieurs der genie tot de beton-

storters en hun stampijzers, van
Jan Soldaat op een dieet van
rats, kuch en bonen tot avon-
tuurlijke ondernemers anno nu.
Kom kijken en luisteren naar
dit wonderlijke stukje geschie-
denis.

Aanmelden gaat middels het
zenden van een e-mail met
naam, adres en aantal personen
naar oplage@gooieneemlan-
der.nl Zaal open om 19.00 uur.
Start dialezing om 19.30 uur. Zij
neemt ruim een uur in beslag,
daarna is er gelegenheid tot
vragen stellen en discussie.

Dialezing over Stelling van Amsterdam herhaald
W E E S P - In 1914 het modern-
ste verdedigingswerk ter
wereld, in 1996 werelderf-
goed. De Stelling van Amster-
dam vervat in twee jaartallen.

Elbert lanceerde zijn idee voor
een Hilversumse kunstijsbaan in
december en heeft inmiddels al
ruim vierhonderd steunbetui-
gingen binnen. En minstens zo
belangrijk: de eerst sponsors
hebben zich gemeld. ,,De horeca
en de catering zijn rond. In de
tent komt bij de ijsbaan een
bruin café annex restaurant.’’
Voorkeursplek voor de ijsbaan,
die er eind december minimaal
drie weken moet zijn, is het ge-
deelte van het marktterrein ach-
ter de Euro-bioscoop. De Hilver-
summer heeft het marktbestuur
inmiddels ook benaderd. ,,Die
zijn ook enthousiast. Het is de
bedoeling er een kerstmarkt met
kwalitatief hoogwaardige bro-

cante bij te houden. We gaan
voor een ijsbaan in Dickensstijl.’’

Eén ding is duidelijk: op geld
van de gemeente Hilversum
hoeft Elbert niet te rekenen.
,,Maar dat geldt voor alle evene-
menten, is me verteld. Vanwege
de bezuinigingen. Ik heb een
goed gesprek gehad met de bur-
gemeester. Het is een kwestie van
een vergunning aanvragen.’’ De
komende tijd staat in het teken
van fondsenwerving. Voor het
strikken van sponsors krijgt El-
bert hulp van Hilversumse
kunstsschaatsster Mandy Rood.
,,Ze heeft zelf haar hulp aange-
boden. Net als al 35 vrijwilligers.
Ondanks de recessie zijn bedrij-
ven bereid te helpen, als je ze op
de juiste manier benadert.’’ Er is
minimaal 1,5 ton nodig. Elbert:
,,Dan hebben we meteen de
grootste baan van het Gooi, zes-
honderd vierkante meter.’’

Schaatspret in Dickensstijl

Mediastad
on Ice stap
dichterbij
door henk runhaar

H I LV E R S U M - Of het meteen lukt om de mooiste en grootste
ijsbaan van de regio neer te leggen in Hilversum, is nog niet
zeker. Maar dát er dit jaar een ’Mediastad on Ice’ komt, is
volgens initiatiefnemer Wiljon Elbert zo goed als zeker. De
gelijknamige stichting is gisteren opgericht.

’S-GR AVEL AN D - ,,Een geboortegolf verwacht in ’s-Graveland?’’, vraagt bewoner Karel van
Doodewaerd zich af. Zondag streken vier ooievaars neer in het weiland achter de Castor en
Pollux-appartementgebouwen aan het Noordereinde. Gisterochtend had het kwartet ge-

zelschap gekregen van nog eens vijf soortgenoten. De ’kudde’ lentebodes trok heel wat
bekijks van voorbijgangers.

FOTO STUDIO KASTERMANS

Lentebodes Negen ooievaars strijken neer in ’s-Graveland

De voedselbank is in een vijftal
gemeenten gevestigd, maar
werkt vanuit die vestigingen ook
voor een aantal omliggende ge-
meenten. De hoofdvestiging ligt
in Huizen, dat procentueel het
hardst groeide. Uit Hilversum
kwamen de meeste nieuwe aan-
vragen en in Soest liep het aantal
nieuwe cliënten als enige terug.

De groei deed zich vooral voor
tussen augustus en november. In
het afgelopen boekjaar meldden
zich 250 nieuwe cliënten. Vooral
het aantal jongeren groeit. Tien
procent is jonger dan 25 jaar.
Meer dan de helft zit in de cate-
gorie 35-55 jaar. Alleenstaande
vrouwen (met of zonder kinde-
ren) is de grootste groep. De
voedselbank is opgezet als steun
in de rug voor mensen om uit een
probleemsituatie te komen. In
de praktijk blijkt dat meer dan

de helft van de cliënten na één
periode van drie maanden werd
uitgeschreven, een kwart kreeg
korter dan een jaar steun en on-
geveer twaalf procent was langer
dan een jaar ingeschreven.

Afhankelijk
Uiteindelijk was twee procent
langer dan drie jaar afhankelijk
van de steun van de voedselbank.

Dat de voedselbank alleen ge-
bruikt wordt door mensen zon-
der inkomen of met (aanvullen-
de) bijstand is een fabeltje. Het
aantal mensen met inkomen uit
arbeid groeit. Afgelopen periode
was vijftien procent van de aan-
vragers in loondienst. Daarnaast
was een klein gedeelte zelfstan-
dige. Meer dan de helft heeft ech-
ter een uitkering (52 procent).

Soest enige plek met minder klanten in 2011

Druk bij voedselbank
door henk van maanen

S O E S T - Het aantal nieuwe cli-
enten dat zich het afgelopen
boekjaar (november 2010-no-
vember 2011) bij de Voedsel-
bank Gooi & Omstreken meld-
de steeg met dertien procent.
De verwachting is dat die
groei zich zal doorzetten.

Soester voedselbank had het minder druk in 2011. ARCHIEF

H I LVERSUM - Een 76-jarige Hilversumse beleefde gis-
terochtend even na half tien hachelijke momenten op
de Diependaalselaan. Bij het voorrangspleintje op de
kruising met de Eikbosserweg raakte ze door nog on-

bekende oorzaak van de weg, klapte op een rotsblok
en een lantaarnpaal en werd over een heuveltje ge-
lanceerd. Haar auto kwam tot stilstand op het talud.
De vrouw bleef ongedeerd. FOTO STUDIO KASTERMANS

Gelanceerd Hilversumse dendert van talud
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