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regionaal
Provincie: monument is topper

Flink geld voor
Baarnsche Bos
vervolg van voorpagina

- De provincie wil flink
de portemonnee trekken voor
het herstel van Het Baarnsche
Bos. Het gaat om de renovatie
van cultuurhistorische elementen als de Kleine Kom, de Troon,
de Ganzenvoet en de berceaus.
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De Kleine Kom of - beter nog - de Lindenkom.
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Het is de tweede fase van het herstel, eigendom van Staatsbosbeheer, waar Utrecht vier ton voor
wil uittrekken. De provincie, die
het door veel wandelaars gebruikte monument ’een cultuurhistorische topper van landelijk
formaat’ noemt, geeft daarmee
aan herstel van deze buitenplaats hoog op de prioriteitlijst
te hebben. Tot genoegen van
voorzitter van de stuurgroep
Henk van de Kerk. ,,De eerste
grote klus is net afgerond, en dan
nu al de volgende fase’’, meldt hij
verheugd. ,,Zeker in deze tijden
van krapte een mooi resultaat.’’
Het lijstje met op te knappen
onderdelen van het bos is dan

ook niet niks. ,,De Lindekom
(Kleine Kom, red.) is verruïneerd.
Dat was vroeger een klaverblad,
maar dat zie je nu niet meer’’, aldus de voormalige wethouder.
Ook de oude beukenhagen (berceaus) worden weer in oude glorie hersteld. ,,Er zijn in ons land
nog maar twee andere van dit
soort hagen.’’ En de uitgesleten
Troon, ooit een grote opvallende
bult in het bos, kan nu weer als
nieuw worden. Ook de zichtlijnen worden weer hersteld, zeker
ook bij de driesprong, de zogenoemde ganzenvoet waar voorkomen moet worden dat de boel
dichtgroeit.
Staatsbosbeheer kan maximaal anderhalve ton bijdragen,
en verder moet er dan ook nog
vijftig mille via sponsoring en
crowdfunding gevonden worden. Van de Kerk stelt dat Staatsbosbeheer voor het opknappen
van het bos ook betrokken bezoekers bij het werk zal inschakelen.

Muziekvereniging PVO
klaar met gemeente Soest
door julia simon

- Er lijkt geen zegen te
rusten op het nieuwe reclamebeleid van de gemeente Soest.
Dit keer is het muziekvereniging PVO die gedupeerd is. De
muzikanten zijn er helemaal
klaar mee.

SOEST

Al in juni deed PVO een aanvraag om vanaf 1 september
sandwichborden te plaatsen
voor hun concert met pianist
Cor Bakker in Cabrio. Nu, twee
maanden later, krijgt PVO te
horen dat het bedrijf dat de
publiciteit via de sandwichborden voor Soest regelt geen plek
meer voor hen heeft. De voor
sandwichborden aangewezen
lantaarnpalen zijn namelijk al
’volgeboekt’.
Voor de zomer was er ook al
veel ophef over het nieuwe
reclamebeleid van de gemeente
Soest, die de boel had uitbesteed aan een bedrijf uit Tilburg. Openluchttheater Cabrio
vreesde een forse kostenpost
omdat het plaatsen van sandwichborden flink duurder zou

Dierenpark
Amersfoort
één na drukst

worden. Dit bleek een misverstand, maar de toon was gezet.
Vanaf juni is de gemeente
bezig met het vormen van
nieuw beleid om de wildgroei
van het willekeurig plaatsen
van posters en borden tegen te
gaan. Inmiddels heeft Soest met

Besluit over locatie valt spoedig

Markt met
streekspul
heeft keus

- Dierenpark
Amersfoort was in 2011 de op één
na meest bezochte attractie van
de provincie Utrecht. Alleen Ouwehands Dierenpark in Rhenen
trok meer bezoekers.
Dierenpark Amersfoort kreeg
in 2011 675.000 bezoekers over de
vloer. De dierentuin toont zich
daarmee bijzonder stabiel, in
2010 waren het er namelijk
673.500. Rhenen scoorde vorig
jaar 935.000 bezoekers, 30.000
meer dan een jaar eerder. De beide dierentuinen zijn met afstand
de populairste uitjes in de provincie Utrecht.
Het Militaire Luchtvaart Museum trok in 2011 iets minder belangstellenden dan een jaar eerder: 136.000 tegen 145.000. Het
MLM staat daarmee op plaats 10
in de provinciale lijst.
A M E R S F O O RT

door hans van keken
S O E S T - De initiatiefnemers van de Soester Streekmarkt
gaan op korte termijn een knoop doorhakken over de uiteindelijke locatie. Het wordt de Van Weedestraat, Plein van
Zuid of het terrein van boerderij Het Gagelgat.

Soester dealde
in xtc-pillen
op Gildefeest
- De 31-jarige Soester die
zaterdagavond wegens drugshandel werd aangehouden op de
Gildefeesten is gisteren voorgeleid bij de rechter-commissaris.
De man werd betrapt omdat
de drugsdeal die hij met een
klant sloot keurig te zien was op
beelden van een bewakingscamera. De man werd gecontroleerd door surveillerende agenten. Dit leverde tien xtc-pillen en
een flinke hoeveelheid geld in
kleine coupures - vermoedelijk
handelsgeld - op. De Soester zit
sinds zijn aanhouding in de cel.

Lezers vinden
het goed toeven
in 'Balkonië'

IN 60 SECONDEN

Tijd doden
Zaterdagochtendgevoel. Uitslapen, wakker worden met het gevoel van alle tijd van de wereld.
Verwend worden met ontbijt en
krantjes op bed. Ik hou ervan.
Winkeliers ook, merk ik. Dochterlief dient stipt kwart voor
negen in de kapperszaak in
hartje Hilversum te zijn en
vooruit, laat ik haar een keertje
brengen. Kan ik aansluitend
meteen wat inkopen doen en
heb ik nog een hele dag voor me.
Nou, aansluitend. Niet, dus.
Behalve in de kapsalon waar
onze dochter werkt, houden de
ondernemers in het centrum
van Hilversum op zaterdag absoluut niet van een vliegende
start. Negen uur gaat V&D wel
open, verwacht ik. Tot die tijd
hang ik wat rond op de verlaten
Groest. Maar om negen uur is
V&D nog dicht en donker. Het
deurbordje zegt dat het warenhuis pas half tien opent.
Ik loop doelloos door een uitgestorven Hilvertshof. Over de
markt die wél al op gang komt
en waar het heerlijk geurt bij de
broodkraam van ’t Stoepje, de
bloemen, de noten. Kwart over
negen, tien voor half tien. Nog
even bankzitten en dan maar
pielen met mijn telefoon. Ik ben
echt de tijd aan het doden, het
voelt raar. Net na klokslag halftien mogen wij, wachtenden,
V&D eindelijk in. Na een kwartier weer buiten, zijn nog altijd
veel deuren dicht. Winkeliers
beginnen tien uur, half elf. Ik
zie zelfs een bordje met elf uur.
Toe maar. Hier en daar drentelen kopers voor dichte deuren,
wachtend op het geluid van omhoog ratelende rolluiken.
ED BROUWER

soest

REGIO 3: TIEN KEER EEMLAND

Kees van Bueren (61) en Mathijs de Ruiter (65) fietsten van Bosnië naar Baarn.
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SOEST

Lyceum-leraren fietsen tweeduizend kilometer voor goede doel

Marathontocht vanuit Bosnië
door julia simon

- Een bijzonder initiatief. Dat is een van de manieren
om de enorme fietstocht te
beschrijven die twee mannen de
afgelopen weken aflegden voor
het goede doel. Kees van Bueren
(61) en Mathijs de Ruiter (65),
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docenten aan Het Baarnsch
Lyceum, fietsten in tweeënhalve
week van Bosnië naar Baarn om
aandacht te vragen voor de
stichting Liaison in Bosnië. De
stichting is een initiatief van
Aart de Ruiter, een oud-docent
van de school die zich inzet

voor de renovatie van basisscholen in Bosnië die door de oorlog
zijn verwoest. In september
vertrekken 25 leerlingen van
Het Baarnsch Lyceum naar
Bosnië om samen met Liaison
schooltjes in Livno op te knappen. De tweeduizend kilometer

Rondreizen THAILAND

AMAZING

- Het centrum van
Baarn wordt morgenavond en
zaterdag weer op stelten gezet
door het Cultureel Festival.
Het festival wordt zoals de
laatste jaren gebruikelijk op
vrijdagavond afgetrapt met
Brinkpop, aanvang zeven uur.
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EXOTISCH
15 dag
en v.a.

15 dag
en v.a.

1099
Strandverlenging mogelijk!

1149
Nérgens voordeliger!

Rondreis Amazing Thailand
15 dagen incl. 13 x ontbijt en 6 x lunch
Vertrek: 22 september 2012 t/m 26 maart 2013

• met o.a. Bangkok, Ayutthaya, River Kwai, Koh Phangan,
tropisch Koh Samui en het Khao Sok National Park
• incl. rechtstreekse vlucht, verblijf in 3-/4-sterren hotels,
ontbijt, NL-sprekende reisleiding en excursies

Zie www.kras.nl/36362

Zie www.kras.nl/36370

ZUIDELIJKE PARELS

COMPLEET

15 dag
en v.a.

Incl. fietstocht door Bangkok!

van onze medewerker

- De rechtszaak over
een in 2007 opgerolde wietkwekerij in een loods aan de
Populierenlaan in Baarn is
gisteren opnieuw uitgesteld.
Dit omdat de verdachte niet
aanwezig kon zijn en het gedupeerde stroombedrijf niet
was opgeroepen.
BAAR N

22 dag
en v.a.

1449

1419

Laatste plaatsen 15 september!
Rondreis Thailand Compleet
22 dagen incl. 20 x ontbijt en 9 x lunch
Vertrek: 15 september 2012 t/m 21 maart 2013

• met o.a. Bangkok, Surat Thani, Khao Sok National Park,
Phang Nga Baai, Krabi en stranddagen op Koh Samui
• incl. rechtstreekse vlucht, verblijf in 3-/4-sterren hotels,
ontbijt, NL-sprekende reisleiding en excursies

• langs alle highlights met o.a. Bangkok, de Gouden Driehoek, treinrit over de ’Death Railway’ en Koh Samui
• incl. rechtstreekse vlucht, verblijf in 3-/4-sterren hotels,
diverse maaltijden, NL-sprekende reisleiding en excursies

Zie www.kras.nl/36371

Zie www.kras.nl/36366

BOEK ONLINE of bel 0900 – 9697 15 cpm
Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

HDC 35.4.2

Rondreis Zuidelijke Parels van Thailand
15 dagen incl. 13 x ontbijt en 1 x lunch
Vertrek: 18 september 2012 t/m 23 maart 2013

➔ Regio 3: Mijnenvelden

Het festival zelf begint zaterdag om tien uur in de Pauluskerk, waar burgemeester Mark
Röell de prijzen uitreikt van de
schrijfwedstrijd. Aansluitend
volgen in de kerk optredens van
koren en klassieke musici. Op
de Brink wordt de jaarlijkse

Kunstmarkt gehouden, terwijl
op diverse podia in het centrum
muzikale optredens worden
gegeven.
In de Pekingtuin presenteren
organisaties zich tijdens de
Welzijnsmarkt. Ook optredens
van onder meer Vita2000 en

Opnieuw uitstel
wietzaak Baarn

Rondreis Exotisch Thailand
15 dagen incl. 13 x ontbijt
Vertrek: 25 september 2012 t/m 30 maart 2013

• met o.a. Bangkok, Ayutthaya, de River Kwai, Chiang Mai,
de Gouden Driehoek en stranddagen in Cha Am
• incl. rechtstreekse vlucht, verblijf in 3-/4-sterren hotels,
diverse maaltijden, NL-sprekende reisleiding en excursies

lange fietstocht van Van Bueren
en De Ruiter had als doel deze
actie te promoten. Deze week
keerden zij terug op school. Een
kort verslag van de reis verderop in deze krant.

Winkeliers van beide winkelcentra en ook mensen van de gerestaureerde boerderij Het Gagelgat hebben grote interesse in het
aantrekken van de nieuwste
markt van Soest, die met streekproducten en lokale handvaardigheid aan de weg wil timmeren. ,,Met ruim dertig geïnteresseerden hebben we bij elkaar gezeten. Mooi aanbod zeg, drie
plekken. Het Gagelgat is helemaal een prachtige locatie, al is
de kans dat je daar passanten
trekt waarschijnlijk minder’’,
legt Soester Niels Willems, een
van de initiatiefnemers, uit.
De stemmen waren verdeeld
bij de keuze voor een van de drie.
Willems vertelt dat nu wordt bekeken hoe er een goed verdienmodel kan worden opgesteld, en
dat zal waarschijnlijk de doorslag gaan geven. Uitgangspunt
blijft in elk geval om nog dit jaar
te starten met de Streekmarkt.
Pijler wordt een kraam met lokale groenten en fruit, die gerund

Utrecht vervangt
Soester lantaarns

Potentiële locatie. FOTO NIELS WILLEMS
gaat worden door een op te richten coöperatie. ,,Wie deelneemt,
betaalt vijftig euro en staat dan
eens in de zoveel weken op de
markt. Verder komen inkomsten
van de verhuur van kramen.’’

Cultureel Festival in centrum Baarn

(ADVERTENTIE)
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Niet langs de straat, wel in de
krant.
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het Tilburgse Driehoek Buitenreclame afgesproken dat nietcommerciële verenigingen uit
Soest 25 gratis advertentierondes krijgen. Dit werd vorige
week bekend.
Peter Smeets van de PVO
belde na de officiële bekendmaking vorige week direct naar
Tilburg om de sandwichborden
voor het concert met Cor Bakker te reserveren. ,,Sorry, we
hebben geen plaats voor u.
Jullie hadden eerder moeten
reserveren. We hebben dit al
vóór de zomervakantie met de
gemeente besproken’’, luidde de
reactie. ,,Wij zijn er helemaal
klaar mee’’, zegt Smeets. ,,Ik ga
niet eens meer bellen met de
gemeente. Na die geruststellende woorden in juni hadden ze
die plek voor ons moeten reserveren.’’ Er is maandenlang
gerepeteerd en alle voorbereidingen zijn getroffen. Het enige
wat mist zijn die borden langs
de weg. Peter Smeets ziet toch
één lichtpuntje: ,,Wie weet
levert dit artikel meer op dan
dertig sandwichborden.’’

zomer

In oktober 2007 troffen agenten
zo’n driehonderd planten aan in
de loods. Bovendien werd de
kwekerij buiten de meter om van
stroom voorzien. Volgens justitie was de wiet van de Utrechtse
huurder van de loods. De Utrechter ontkende in alle toonaarden.
Volgens hem moet de kwekerij
van de eigenaar van de loods geweest zijn, zo vertelde hij meteen

al tijdens de eerste zitting in
2008. Volgens de officier van justitie kon echter worden bewezen
dat de Utrechter ongeveer een
jaar lang betrokken was bij de illegale kwekerij. Hij zou daarmee
bijna een ton aan illegale winst
hebben gemaakt, berekende justitie. De rechtbank besloot daarom dat justitie een onderzoek
moest doen naar bankgegevens
van alle betrokkenen. Dat onderzoek is pas onlangs afgerond.
De zaak zou na al die jaren gisteren weer worden hervat, alleen
bleek bij de zitting dat de verdachte er niet bij was. Wegens
een spoedgeval binnen de familie, aldus de advocaat. Omdat
ook het stroombedrijf niet was
opgeroepen, stelde de rechter de
zaak uit tot eind november.

Indigo Jazz. Op het hoofdpodium staan concerten van bands
als Da Brodazz, Slew Jones en
afsluiter Souk Ma Lens geboekt.
Het volledige programma en
informatie over de artiesten is
te vinden op internetpagina
www.cultureelfestival.nl

(ADVERTENTIE)

PALEIS SOESTDIJK, BAARN
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HÉT EVENT MET KONINKLIJKE KLASSE!
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LIFESTYLE EVENEMENT
PALEIS EN TUIN OPEN
ESCHER TENTOONSTELLING
OPEN: 10.00-18.00u | ENTREE € 17,50
Kijk voor het complete programma op

ROYAALGENIETENSOESTDIJK.NL

De provincie Utrecht begint
maandag met het vervangen
van oude straatverlichting rond
Soest en Soesterberg. Het werk
veroorzaakt weinig overlast
omdat slechts een halve rijbaan
hoeft te worden afgezet, aldus
de provincie. Utrecht neemt
volgende week de straatverlichting op de kruising van Van
Weerden Poelmanweg en Verlengde Paltzerweg onder handen. Tussen 10 en 21 september
worden de lichtmasten langs
Soesterbergsestraat vervangen
door aluminium palen, die
meer meegeven bij een eventuele botsing.

