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Kleine tweehonderd mensen komen af op informatiebijeenkomsten De Rank

’Alle opties nog open voor station Soest Zuid’
door hans van keken

- Worden we vals voorgelicht en weet de gemeente
Soest allang wat ze met de
spoorovergang Soest Zuid wil?
Het was een regelmatig opdoemende vraag, dinsdagavond
tijdens de twee informatiebijeenkomsten in De Rank aan
wethouder Jannelies van Berkel
en haar ambtenaren.

SOEST

Toekomst station Soest Zuid nog ongewis. ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS

Soester botst
met Zeister
scootermeisjes

Een voor de hand liggende
vraag natuurlijk, want alleen de
nuloptie (niets doen) en kleine

maatregelen lijken betaalbaar.
Toch benadrukt Van Berkel dat
de race helemaal nog niet gelopen is. ,,We hechten zeer aan
het advies van de klankbordgroep. Ook kun je denken aan
alternatieve vormen van financiering. Weet je dat ze in De Bilt
financiële steun gekregen hebben van de provincie? Daar
komt een overweg van 52 miljoen. Al is dat er wel een van
een andere grootte hoor. Er
spelen daar andere problemen
dan hier.’’

Nominatie Kluisjes Baarnsch topdesign

Ook een constructie waarbij
derden meebetalen, bijvoorbeeld aan een nieuw station,
zou een mogelijkheid zijn,
oppert Van Berkel. ,,Er is gezegd, dat het niet meer dan tien
miljoen mag kosten, maar zo
zijn duurdere opties ook bereikbaar.’’
Ze hamert erop dat het uiteindelijk aan de raad zal zijn
om een knoop door te hakken.
,,Het college komt op 17 april
met een voorstel. Maar we weten dat er vanuit de klankbord-

groep ook aan alternatieven
wordt gewerkt.’’

Terechte vragen
De wethouder heeft het over
een ’buitengewoon constructieve sfeer’ rond de plannen voor
station Soest Zuid. Zo’n kleine
tweehonderd mensen zijn er
volgens haar schatting dinsdagavond komen kijken naar een
presentatie met aansluitend tijd
om vragen te stellen.
,,Daar zitten vaak ook heel
terechte, begrijpelijke vragen

Baarn houdt vinger aan pols

Overlast
wegwerk
valt mee

- Een zestienjarige Soester is in Soesterberg in
botsing gekomen met twee Zeister meisjes (17) op een scooter.
De botsing tussen de Soester
en Zeister scooter gebeurde dinsdagochtend rond half negen op
de Amersfoortsestraat. De drie
kwamen ten val en liepen letsel
op. Beide meisjes zijn voor controle met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De
jongen is door een familielid
naar het ziekenhuis gebracht.
SOESTER BERG

door eric lorier

Soest Netwerkt
opent pand
Oostergracht

- De verkeersoverlast door het wegwerk op de De
Geerenweg in Baarn lijkt binnen de perken te blijven. Dit
zegt wethouder Jan Baerends. De gemeentebestuurder
denkt niet dat aanvullende maatregelen nodig zijn om
overlast te beperken, maar houdt de mogelijkheid tegelijkertijd wel open.

BAAR N

- Soest Netwerkt heeft
gistermiddag een eigen pand
met flexwerkplekken en vergaderruimtes geopend op bedrijventerrein De Grachten.
Het van oorsprong digitale
netwerk is gevestigd op Oostergracht 13-15. De Soester wethouder Yvonne Kemmerling van economische zaken gaf het openingsfeestje een officieel tintje.

SOEST

,,De ervaring leert dat het bij dergelijke wegwerkzaamheden ongeveer een week duurt voordat
de automobilisten de officiële
omleidingsroutes goed gaan gebruiken’’, aldus wethouder Baerends. ,,Iedereen denkt het eerst
beter te weten en probeert door
de woonwijken af te steken,
maar meestal komen ze er na een
paar dagen wel achter dat dat
ook niet ideaal is.’’

Wijziging in
woningbouw
bij Kwekerij

Maatregelen

- Projectontwikkelaar
Vos & Teeuwissen bouwt elf rijtjeswoningen op het nog braakliggende stuk van bouwproject
De Kwekerij, langs de Plataanlaan in Baarn.
De rijtjeswoningen komen in
de plaats van zes halfvrijstaande
woningen. De bouw van deze
huizen was eerder al op de lange
baan geschoven omdat kopers te
weinig belangstelling toonden
in de woningen.
Burgemeester en wethouders
gaan in principe akkoord met de
wijziging in de plannen.

De wethouder houdt de gevolgen van de wegafsluiting op de
drukke route langs de noordrand van het dorp goed in de gaten. ,,We grijpen in als het volgende week nog steeds niet goed
gaat. Dan gaan we kijken welke
aanvullende maatregelen we
moeten nemen.’’ De officiële om-

BAA R N

- Of ze het winnende ontwerp worden doet er
eigenlijk al niet meer toe. De gerenoveerde kluisjes in
de nieuwbouw van het Baarnsch Lyceum behoren
met een nominatie voor de nieuwe internationale

BA ARN

Frame and Mooi award nu al tot de mondiale top op
designgebied. Ontwerpster Anne Blussé, hier met das
met het ontwerp van de kluisjes, is zeer verguld.
➔ Regionaal 4: ’Signaal naar de leerlingen’ foto pr

Soesterse (86) op straat
beroofd van sieraden
van onze medewerker

- Een 86-jarige Soesterse
is dinsdagochtend op de Ereprijsstraat beroofd van haar sieraden. De vier daders, afkomstig
uit Roemenië, zijn later die dag
bij Maarsbergen aangehouden.

SOEST

De Soesterse kwam dinsdagochtend rond kwart voor twaalf terug van het boodschappen doen,

toen zij voor haar woning aan de
Ereprijsstraat werd aangesproken door twee vrouwen met een
Oost-Europees uiterlijk. Zij stapten uit een auto met buitenlands
kenteken, twee mannen bleven
voorin in de auto zitten.
De twee vrouwen spraken de
Soesterse aan in een buitenlandse taal, een van de twee kuste de
hand van de Soesterse terwijl bei-
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den kettingen om haar hals probeerden te hangen. Een buurvrouw zag het gebeuren, belde
de politie en stapte er vervolgens
zelf op af. De vier gingen er vervolgens in hun auto vandoor. Later bleek de Soesterse een aantal
sieraden te missen.
➔ regio 4: Klopjacht op
kettingdieven

Slachtofferhulp
voor personeel
van De Blinkert
➔ vervolg van voorpagina
B A A R N - Voor de medewerkers
van het verpleeghuis De Blinkert
is slachtofferhulp ingeschakeld.
Dit vanwege het dodelijke ongeval van een van de patiënten
dinsdagmiddag.
,,Het heeft een enorme impact
op hen en we zijn dan ook direct
met hen om de tafel gegaan om
te kijken wat zij nodig hebben’’,
legt Harrie de Heer, directeur
van het Leger des Heils, uit.
Wat de gevolgen van dit ongeval voor de andere patiënten
zijn, is volgens De Heer moeilijk
in te schatten. ,,Je kan dat bij deze patiënten pas op de langere
termijn zien. Gelukkig hebben
de bewoners bijna niets meegekregen van het ongeval, omdat
wij ze geëvacueerd hebben naar
een aparte ruimte. We houden ze
de komende tijd overigens wel
goed in de gaten.’’

Zip Your Lip
op lyceum
- Ongeveer 250 leerlingen van Het Baarnsch Lyceum
doen vandaag en morgen mee
aan Zip Your Lip. Ze eten 24 uur
niets, de opbrengst van de sponsoractie gaat naar aidsprojecten.
BAAR N

bij. Zoals waarom we niet eerst
met de kruising Soesterbergestraat/Ossendamweg aan de slag
gaan. Die kost negen ton en is
te overzien. Had ook gekund,
maar dat is natuurlijk een kipei-discussie.’’
Volgens de wethouder wordt
er komende weken druk overlegd over tal van opties. ,,We
zitten met alle partijen rond de
tafel. Zoals met buurtbewoners
onder wie voor dit gebied ook
zeer deskundige mensen zitten,
maar ook met Prorail.’’

leidingsroute loopt nu via onder
meer Eemnesserweg en Eemweg.
De gemeente heeft tot nu toe
slechts een paar klachten binnengekregen van bewoners van
straten in de buurt van het afgesloten deel van de De Geerenweg. ,,Maar meestal tonen ze begrip als je ze uitlegt dat het waarschijnlijk volgende week beter is,
en dat we het scherp in de gaten
houden.’’
Sinds maandag is de route
Drakenburgerweg-De Geerenweg afgesloten voor doorgaand
verkeer vanwege de vervanging
van riolering. De klus gaat tot
eind mei duren. Van de gelegenheid wordt slim gebruikgemaakt
door meteen ook het tankstation
tegenover De Trits te slopen en te
vervangen door nieuwbouw.

Oud en vertrouwd, maar altijd
ARCHIEF
druk.

Oude ambachten
volgens oud en
bekend recept
- De Oude Ambachtenmarkt wordt Hemelvaartsdag
weer volgens traditioneel recept.
De kramen worden donderdag 17 mei zoals gebruikelijk
opgesteld in de Oude Kerkebuurt in Soest, en volgens goed
gebruik zijn de oud-Hollandse
ambachten weer goed vertegenwoordigd. Het wordt de 35ste
Oude Ambachtenmarkt in de
Soester historie. Het evenement
trok de afgelopen decennia elk
jaar vele tienduizenden bezoekers naar Soest, op een enkele
afgelasting wegens meestal een
veeziekte na.
De ganzenhoeders zijn ook
dit jaar present voor demonstraties. Het gildeterrein wordt
omgebouwd tot horecaplein.
Ook het terrein van de familie
Van de Grift wordt opengesteld
voor de Oude Ambachtenmarkt.

SOEST

Nog even inschrijven voor
Baarnse Roefeldag
door nathalie mathot

- Het was heel even
penibel bij Welzijn Baarn in
het Poorthuis.

BAAR N

Door een technische fout
waren de inschrijvingen voor
de Roefeldag via de oude website niet doorgestuurd naar de
nieuwe site. ,,Gelukkig hebben we de inschrijvers kunnen
achterhalen’’, meldt Sander
van Houten van Welzijn
Baarn.
De Roefeldag wordt jaarlijks

georganiseerd om kinderen
een beeld te geven van de
’volwassen wereld’. In groepjes
van zes, onder begeleiding van
twee volwassenen, nemen de
kinderen een kijkje achter de
schermen bij bedrijven en
instellingen. Zo openen onder
andere het gemeentehuis,
Albert Heijn, de stationsrestauratie en de bibliotheek de
deuren voor de schoolkinderen.
Welzijn Baarn heeft plek
voor 26 groepen van zes kin-

deren. Door de technische
problemen zouden drie groepen niet ingeschreven zijn.
Deze mensen hebben zich
echter twee keer ingeschreven,
dus er zijn geen aanmeldingen
verloren gegaan.

Nog plek
Van Houten: ,,We hebben nog
plek voor twee groepjes, dus
we hopen dat vandaag nog
wat mensen reageren.’’ De
inschrijving sluit definitief
morgen.

Initiatief voor Soester basisschooljeugd die niet sport

Klappen bij start Sportbuurtclub
door hans van keken

- Met een paar rake
klappen in sporthal Smitsveen over en weer tussen
wethouder Jannelies van
Berkel en Balans-directeur
Roy Sheldon is gistermiddag
de Sportbuurtclub in Smitsveen nu ook officieel gestart.

SOEST

De drie basisscholen Van der
Huchtschool 3, Egelantier en
Waterinkschool doen in de wijk
mee aan het project. Het is voor
leerlingen van de groepen 7 en
8 die nog geen lid zijn van een
vereniging, een wekelijks terugkerende sportmiddag. Voor de
keuze van aan te bieden activiteiten heeft Balans vooraf een
enquête gehouden. Doel is het
terugdringen van overgewicht
en het verbeteren van de fysieke
conditie van de jeugd. Deelname aan het uur sporten, elke
week van een tot twee uur, kost
vijf euro. Bij gebleken succes
wil Soest de sportmiddag ook
naar andere wijken uitrollen.
Vooral de jeugd die nog geen lid
is van een sportclub behoort tot
de doelgroep.

Van Berkel en Sheldon met elkaar in de clinch.

FOTO STUDIO KASTERMANS

meningen
Ellen Evers zingt
op toneel over
mannen en liefde

IN 60 SECONDEN

Ben ik gek?
In het dagelijks leven gebeuren
wel eens dingen waardoor ik
flink aan mezelf ga twijfelen.
Zo wilde ik laatst een straat in
slaan waarvan ik zeker wist dat
het eenrichtingsverkeer was. De
schrik was dan ook groot toen ik
bijna aangereden werd door een
auto die, tegen het verkeer in,
hard kwam aanrijden.
Vooruit, we rijden allemaal
wel eens per ongeluk en soms
een beetje expres tegen het verkeer in. Als je dan toch een tegenligger treft, die wel de goede
kant op rijdt, wijk je even uit of
ga je terug. Toch?
Toch niet. Terwijl ik sta te
wachten tot deze meneer zijn
auto in de achteruit zet, wordt
hij steeds bozer. Uit principe wil
ik eigenlijk niet wijken, maar ik
heb ook best haast en geen zin in
ruzie. Nadat ik uitgeweken ben
en verder wil, word ik weer bijna aangereden. Als de bestuurster van die auto ook nog eens
haar tong naar me uitsteekt,
denk ik het toch echt: ’Ben ik
nou gek?’
Verderop is een straat afgesloten. Is de rijrichting misschien tijdelijk omgedraaid? Ik
stop om om te kijken. Nee hoor,
nog steeds verboden in te rijden.
Ander voorbeeld. Na familiebezoek komen we in het donker
thuis. Onze dochter is in de auto
in slaap gevallen. Op het moment dat ik haar uit de wagen
wil tillen, stopt een auto achter
ons. Ik hoor harde muziek en zie
twee petjes. ’Oh God, dat wordt
niks.’ Toch probeer ik het: met
een vinger op mijn lippen gebaar ik naar ze. Het wordt meteen stil. Was ik dus toch gek.
N ATA L I E M AT H O T

spakenburg

Dronken Polen
botsen op auto
Twee dronken Polen zijn dinsdagavond op de Polstraat in
Spakenburg tegen een geparkeerde auto aan gereden. De
botsing gebeurde rond half elf.
Een getuige had gezien dat na
de aanrijding de bestuurster en
de passagier van plaats wisselden en vervolgens weg wilden
rijden. Qua alcoholpromillage
maakte de wissel overigens
weinig uit. De dertigjarige
Poolse die de aanrijding veroorzaakte, had ruim vier keer zoveel op als mag. Haar 29-jarige
Poolse kompaan een paar slokken meer. De vrouw is in de cel
gezet, omdat zij had gereden.
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Amersfoort in
teken van ’smaak’
A M E R S F O O RT - De regio Amersfoort is vanaf zaterdag de Hoofdstad van de Smaak. Die dag geeft
Groningen tijdens een manifestatie aan de Grote Koppel de fakkel door aan de Amersfoortse
burgemeester Lucas Bolsius.

Tegelijk met de openingsact begint ook de Smaak van de Streekmarkt, die voor deze gelegenheid extra wordt aangekleed met

allerlei activiteiten. Zo voeren
topkoks een kook-battle en worden bergen aardappels geschild
voor de voedselbank.
De rest van het jaar wordt aandacht besteed aan Amersfoort als
Hoofdstad van de Smaak. Zo zijn
er culinaire proeverijen, zomerse
wijndagen, pannenkoekensafari’s, eetfestijnen en streekmarkten. Zie ook internetpagina
www.hoofdstadvandesmaak.nl

Regionaal 4

Politie speurt provincie af met auto’s en helikopter

Massale klopjacht op sieradendieven
➔ vervolg regio 1

- De vier Roemeense
kettingdief die dinsdagochtend
in Soest een bejaarde vrouw van
haar sieraden beroofden, werden ’s middags na een uitgebreide zoekactie van de politie
in Maarsbergen aangehouden.

SOEST

Het gaat om twee vrouwen van
23 en 25 jaar en twee mannen
van 23 jaar oud.

De jacht op de vier Roemenen
werd geopend nadat ze dinsdag
ook in Amersfoort probeerden
toe te slaan. Ze hadden het daar
rond half één op de Noordewierweg gemunt op een 67jarige Amersfoortse. Hier gingen ze er vandoor met een gouden ketting. Het slachtoffer
waarschuwde direct na de roof
de politie.
De politie gaf meteen een

groot alarm af. Diverse eenheden keken uit naar de gezochte
blauwe auto met vier inzittenden.

Politiehelikopter
De wagen werd gezien op de
Van Weerden Poelmanweg
tussen Soest en Soesterberg. De
politie verloor het zicht op de
gezochte auto, omdat de politieauto eerst moest keren. Vervol-

gens stuurde de meldkamer
diverse eenheden aan om het
gebied af te zetten. Ook werd
een politiehelikopter ingezet.
Even later troffen agenten de
auto van de verdachten aan op
de Woudenbergseweg, net buiten Maarsbergen. De vier verdachten waren toen al verdwenen. Zij werden even later in de
buurt teruggevonden en direct
aangehouden. De politie kon

direct sieraden in beslag nemen.
Ook schakelden zij een speurhond in om andere sieraden te
vinden.
Uit onderzoek moet blijken
of de verdachten ook de sieraden van de slachtoffers bij zich
hadden. Ook wordt uitgezocht
of deze personen bij meer incidenten betrokken zijn geweest.
De politie heeft de verdachten
ingesloten voor verhoor.

Jeu de boules bij De Gemshoorn.
ARCHIEF

soest

Almeerders op
boevenpad
in Huizen
- De politie heeft in de
nacht van dinsdag op woensdag
rond half vier in Huizen twee Almeerders van zeventien jaar en
een Almeerder van zestien jaar
aangehouden.
Even daarvoor was gemeld dat
aan de Stam een auto was gestopt
en dat de inzittenden door tuinen liepen. De politie ontdekte
twee personen bij een auto met
ingeslagen ruit. De verdachten
gingen ervandoor. Even later
werd een auto met twee man ontdekt.
Nadat de politie de auto in Almere had geramd, konden de inzittenden worden aangehouden.
In een achtertuin van een woning aan de Stam werd een derde
verdachte, zestien jaar en ook uit
Almere, aangehouden.

HUIZEN

Onderzoek:
Weesper Vecht
nu bomvrij
- De duikwerkzaamheden rondom de spoorbrug van
Weesp zijn bijna afgerond. Dat
laat de gemeente weten.
Er zijn geen nieuwe bommen
gevonden. Wel veel metalen
voorwerpen waarvan de vindplaats boven water gemarkeerd
wordt met een gele boei. Daarbij
kan het gaan om blikjes, oude
fietsen of winkelkarretjes.
De duikers zijn tot eind maart
bezig. Als ze klaar zijn, hebben
ze de Vechtbodem tot driehonderd meter ten zuiden en 250
meter ten noorden van de spoorbrug verkend. Ze zijn ook in de
jachthaven de Zeemeermin geweest, aan de Nijverheidslaan,
Lange Muiderweg en langs de
Spoorstraat/Stationsstraat.

WEESP

COLOFON
De Gooi- en Eemlander (editie Eemland)
L e z e r s s e r v i c e : 0 8 8 - 8 2 4 1111
Hoofdkantoor:
Seinstraat 14, 1223 DA Hilversum
Postbus 15, 1200 AA Hilversum
tel.: 035-6477000 (algemeen)
fax: 035-6477069. Balie open: 9-17 uur
Directie: Mr. Tim Klein, algemeen directeur
Drs. Monique Moos, directeur operations
E-mail: directie@hdcmedia.nl

Kluisjes Baarnsch Lyceum plots vermaard door nominatie internationale designwedstrijd

Hergebruik ’signaal naar leerlingen’
door hans van keken
B AA R N - Anne Blussé (42) begint meteen over de prachtige
herinnering aan de opening van het Lyceum door Koningin Beatrix, die op haar grote indruk maakte. ,

,Ik heb niet zoveel met het
koningshuis, maar Beatrix was
oprecht geïnteresseerd. Zo
professioneel, daar kan ik nog
een puntje aan zuigen. Een
deftige mevrouw met mooie
rimpels, die je het gevoel geeft
dat ze alles over jou opgezocht
heeft’’, aldus Blussé, die denkt
dat het Beatrix echt ontroerde
om weer op haar voormalige
school te zijn.
Blussé behoort met haar
ontwerp voor de kluisjes van
het Baarnsch Lyceum ineens tot
de tien genomineerden voor de
eerste internationale designwedstrijd Frame and Moooi,
onder voorzitterschap van Philippe Starck. Een simpel en voor
de hand liggend ontwerp, maar
de weg ernaartoe was ingewikkeld.
,,Het is een bijzondere techniek’’, legt Blussé uit. ,,Ik wilde
geen grote stickers, maar een
procedé waarbij je met een
chemisch proces foto’s op metaal kon etsen. TS Visuals kon
dat, en het was tot op het laatst
spannend of het ook zou lukken met deze deurtjes. Het zijn
er een kleine vijfhonderd, met
afbeeldingen van werk van
Escher op de eerste verdieping
en zeven foto’s van de inhoud
van kluisjes beneden. Blussé:
,,Bijzonder dat het werk van
Escher voor deze ene keer beschikbaar werd gesteld.’’
De kluisjes op de begane
grond zijn dus genomineerd, al
had Blussé ook de Escherkluisjes boven en de schaamschotten
in de vorm van plassende mannen ingezonden voor de prijs.
Opvallend is dat de oude
kluisjes opnieuw gebruikt zijn.
,,Ze waren oud en vies, maar ik
heb ze laten opknappen door
het Dordrechtse bedrijf dat ze
ooit maakte. Mensen van de
sociale werkvoorziening hebben
ze uitgedeukt. Een signaal naar
de leerlingen dat je niet alles
weg hoeft te gooien en dat het

baarn
Drie van de tien genomineerden voor de Frame and Moooi
Award zijn Nederlands. Behalve Blussé zijn dat Bert-Jan Pot,
een grote naam op architectuurgebied, en Studio Makkink & Bey, die ook al een
naam gevestigd heeft. Voor
Anne Blussé geeft het aan dat
ons land in de wereld van
design een prominente plaats
heeft. ,,Er zijn 891 inzendingen
geweest, uit landen over de
hele wereld.’’ Vormgever en
architect Philippe Starck heeft
er tien uitgekozen, zonder te
weten wie het werk had ingestuurd, benadrukt ze.
goed is om sociaal betrokken te
zijn’’, legt de vormgeefster uit,
die lacht als ze vertelt over de
grote mannen met tatoeages
van de werkplaats die de kastjes
kwamen installeren.
Meest in het oog springend
zijn de zeven verschillende,
telkens terugkerende foto’s die
suggereren dat je in een kluisje
kijkt, waarvan eentje leeg. ,,Ik
wilde iets anders dan een vijftig
meter lange saaie grijze wand.
’Wil je niet weten wat iemand
erin heeft’, was de vraag. Dat
vond de opdrachtgever ook een
mooie. Ik heb toen op een warme zomervakantiedag in Baarn
foto’s gemaakt van één kastje
met verschillende inhouden.
Met spullen die staan voor
kunst en cultuur, sport, internationalisering, gezond eten, voor
elkaar zorgen en Escher. Pijlers
van het Baarnsch Lyceum.’’
Blussé ziet de kluisjes als
kenmerkend voor haar werk in
het Lyceum. ,,Bij het ontwerp
wilde ik niet alleen de leiding
van de school, maar vooral ook
leerlingen zelf betrekken. Zij
zijn toch de klant van de school.
Dat vinden scholen, want ik heb
al eerder dit soort opdrachten
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De vijftig meter kluisjes.

Uitje Huizer
brandweer is
niet makkelijk
H U I Z E N - De Huizer brandweer
is onverwacht betrokken geraakt
bij de commotie die is ontstaan
over het niet mogen afmeren van
partyschepen in de Oude Haven.
De personeelsvereniging wil
een uitje maken met de Succes,
een uit 1897 daterende salonstoomboot, eigendom van rederij Faim & Co. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd. Probleem is dat de historische boot
niet meer mag aanmeren omdat
de gasten het parkeerterrein benutten, wat de horeca in het nautisch havenkwartier nadeel kan
berokkenen. Er wordt nu aan gedacht om de auto’s wel op het
parkeerterrein neer te zeggen en
vervolgens met de bus naar een
havenplaats te gaan waar dan de
Succes ligt te wachten. Volgens
Walter van den Broek van rederij
Faim & Co, eigenaar van de Succes, liggen de havens van Almere,
Spakenburg of Nijkerk het meest
voor de hand. Hoe het vervolgens met het afmeren aan het
eind van de tocht moet, wordt
nog bezien.

De Soester Club 55 houdt zaterdag een jeu de boulesmiddag in
het gebouw van De Gemshoorn
aan de Eemweg. De sportieve
activiteit begint om kwart voor
twee met een presentatie en
uitleg van het spel, waarna de
deelnemers zelf de baan op
kunnen. Club 55 is bedoeld
voor jonge senioren. Voor informatie en aanmelding: 0356023681.

Nederland top

Hoofdredactie: Mike Ackermans, Jan Geert Majoor,
Hugo Schneider.

Gooi en Eemlander op internet
www.gooieneemlander.nl
E-mail: internetredactie@nhd.nl

Club 55 gaat
jeu de boulen

Boom

Politiek café
van CDA Baarn
De Baarnse CDA’ers houden
morgenmiddag weer hun
maandelijkse politiek café. Dit
keer zijn de politici van vijf tot
half zeven bij natuur- en milieucentrum De Groene Inval
aan de De Geerenweg. Er wordt
gesproken over actuele onderwerpen, maar iedereen mag zelf
ook onderwerpen aansnijden.
Het politiek café is openbaar
toegankelijk.

soest

Jonge gitaristen
bij De Plantage

Enkele van de foto’s die de kluisjes in het Baarnsch Lyceum sieren. Onderin een lege locker.

FOTO’S ANNE BLUSSÉ

Het kinderensemble De Egelantier van Smitsveen treedt zaterdag op bij gebouw De Plantage
aan de Smitsweg in Soest. Het
ensemble staat onder leiding
van David Alguiar. Het optreden begint rond drie uur. Het
optreden wordt gehouden in
het kader van het Kunstlint in
de Lente.

laren
gedaan, doorgaans niet prettig.
Ook omdat het lastiger wordt
als meer mensen zich ermee
gaan bemoeien. Maar je voorkomt er wel een soort bedrijfsblindheid mee. Ik ben daar heel
tegendraads in.’’ Het complexe
van de organisatie spreekt de
vormgeefster zo aan in scholen.
,,Er is een vergadercultuur;
iedereen vindt altijd ergens iets
van. Je hebt directie, conrector,
docenten, leerlingenraad. En
dan hadden wij in het Lyceum
ook nog de tekenaar, Sjoerd
Hekking, die vanaf de barricaden het hele traject heeft helpen
trekken. Al was ik uiteindelijk
degene die wel de knoop moest
doorhakken. Heel leerzaam,
ook voor mij’’, lacht ze.
Voor ze aan het ontwerpen en
inrichten sloeg, bracht Blussé
heel wat uren op school door.
,,Gewoon kijken hoe de mensen
zich er bewegen. Blijkt dat
leraren bijvoorbeeld liefst
staand samenklonteren om
koffie te drinken, zie je waar
leerlingen hun tassen neersmijten. Belangrijk, want je kunt
iets wel heel mooi willen maken, maar je moet vooral wel
praktisch blijven. Waarbij de
uitdaging voor mij blijft om net
iets verder te gaan dan de opdrachtgever wil. Want je kunt
wel een leuk idee hebben, je
moet toch vooral altijd de passie
en energie kunnen voelen.’’

Zorg leegstand
in De Smederij

’Vader had wat
met Escher’

In de Larense raadscommissie
zijn dinsdagavond vragen gesteld over de leegstand in De
Smederij aan de Sint Janstraat.
Volgens wethouder economische zaken Evert de Jong heeft
de eigenaar van het pand besloten om alles wat leeg komt, niet
meer te verhuren. ,,Dat contracten worden beëindigd zodat er
iets anders in kan. Dat is wat ik
gehoord heb van winkeliers. Ik
kan daar verder niets mee zolang de eigenaar zich aan de
bestemming houdt’’, aldus de
wethouder.

- De twee zuilen
met afbeeldingen van de
Baarnse graficus Maurits
Escher in de oude school
waren de opmaat tot het
gunnen van de opdracht
om het lyceum in te richten. ,,Ik heb wat met Escher
omdat mijn pa, Hans Locher, in de jaren tachtig als
conservator van het
Haagsch Gemeente Museum een boek over hem
schreef. Ik las over die zuilen en stuurde een brief dat
ik me voor ze wilde inzetten’’, legt Anne Blussé uit.
Van het een kwam het
ander. ,,Ik heb als zzp’er de
school gebeld en briefjes
gestuurd. ’Wie ben jij dan
wel’, was het. ’We hebben
hier een hele la vol brieven’,
maar ik werd toch uitgenodigd. Drong ik met de
architect door tot de laatste
twee. Kreeg ik het idee voor
die lockers. ’We gaan ze
betoveren’, dacht ik, toen ik
een deurtje in mijn hand
had. Daarna ben ik in het
DNA van de opdrachtgever
gaan zitten.’’

BAAR N

laren

Laarders parkeren
’brandgevaarlijk’

Anne Blussé in een doek, met daarop de prints van de lockers.

Jonge planters in Baarnse Paardenbos

In Laren wordt dermate asociaal
en lukraak geparkeerd dat dit
gevaar oplevert voor de brandweer. In de raadscommissie
werd het college dinsdagavond
opgeroepen hier iets aan te gaan
doen. Wethouder Evert de Jong
zegde toe te kijken naar de
’parkeerdiscipline’. ,,Daar zal
toch een keer iets aan moeten
gebeuren.’’ Daarmee wordt
bedoeld dat de gemeentelijke
bonnenschrijver op pad wordt
gestuurd.

Explosie bij Gooiland Hilversum

Vier tips over
’vuurwerkbom’
door stefan van hees

- In de zoektocht
naar meer informatie over de
gang van zaken rond de vuurwerkbom die Hilversum op 1
januari op zijn grondvesten
deed schudden, heeft de politie na de uitzending van ’Opsporing verzocht’ dinsdagavond vier ’bruikbare’ tips
binnengekregen.

H I LVER SU M

A A R N - Tientallen Baarnse schoolkinderen trokken gisterochtend het
Paardenbos achter de marechausseekazerne in om bomen te planten.
Bleef het feest de laatste jaren wegens gebrek aan plantlocaties meestal
beperkt tot een educatief moment over bomen, dit keer kon er weer

ouderwets een boom in de grond worden gezet. Gisteren en ook vandaag nog vieren Soester kinderen boomfeestdag. De Soester jeugd doet
het ‘Bomenopdrachtenpad’ op een bosperceel van Natuurmonumenten
aan de Turfweg.
FOTO STUDIO KASTERMANS

,,Inhoudelijk kan ik er niet op ingaan, maar het is informatie
waar we mee verder kunnen. En
dat is wel eens anders’’, aldus een
politiewoordvoerster.
In het item is te zien hoe verdachte nummer twee (de eerste,
een veertigjarige Hilversummer,
zit al geruime tijd vast) een dertig kilo zwaar pakket professioneel vuurwerk op straat plaatst,
de vlam erin zet en wegloopt. Na
de explosie zou de blanke, kale

en forse man met tatoeages op
zijn armen volgens de politie
zijn weggelopen richting de Emmastraat. Hij droeg een T-shirt
met korte mouwen, donkere
broek en witte sportschoenen.
Ook wil de politie graag in
contact komen met een ’mogelijk belangrijke getuige’. Het
gaat om een man die tijdens die
bewuste avond een wit colbertje
droeg en sprak met beide verdachten.

Onderzoek
De tijdens de explosie iets verderop geparkeerde witte vrachtwagen, met daarin zevenhonderd kilo professioneel vuurwerk, maakt eveneens deel uit
van het onderzoek. Volgens de
politie is er een mogelijk verband
tussen de auto en het feest dat
gaande was in het nabijgelegen
Japanse restaurant Ai Uchi.

