
EEMNES

3000kilo ijzer
gestolen van
bedrijfsterrein
Medewerkers van een bedrijf
aan de Eikenlaan in Eemnes
deden maandagochtend een
vreemde ontdekking: 3000 kilo
aan ijzeren steigeronderdelen
bleken als sneeuw voor de zon
van het terrein verdwenen. Het
toegangshek was vernield, waar-
door de dieven het terrein op
konden. Van de daders van de
diefstal, die in de nacht van zon-
dag op maandag moet hebben
plaatsgevonden, ontbreekt nog
elk spoor.KREEKE000

LEUSDEN

Kampmaakt
kansopprijs
Kamp Amersfoort doet mee aan
de prijs Grote Gift van het 3M
Fonds. Hierbij wordt 50.000
euro overhandigd aan de orga-
nisatie die de meeste stemmen
krijgt. 3M Fonds is een organi-
satie die projecten op sociaal,
educatief en milieugebied on-
dersteunt. Kamp Amersfoort wil
deze prijs graag winnen om de
informatieborden te kunnen
vervangen en de website te ver-
nieuwen. Tot 31 oktober kan er
gestemd worden via www.3m.nl.
Op 1 november worden de stem-
men geteld. De jury beoordeelt
de laatste vijftien kandidaten.KREEKE000

BAARN

Fietsster gewond
bij aanrijding
Op de Eemweg heeft maandag-
avond een aanrijding plaatsge-
vonden, waarbij een 14-jarige
fietsster ten val kwam. Om-
streeks kwart over zes reed zij
over de Eemweg. Een 70-jarige
Baarnaar, achter het stuur van
een personenauto, zag haar
klaarblijkelijk over het hoofd en
reed haar aan. Het meisje
smakte met haar hoofd tegen de
voorruit en werd met hoofdlet-
sel vervoerd naar het zieken-
huis.KREEKE000

SOEST

Inschrijving voor
sportverkiezing
De aanmeldingen voor de ver-
kiezing van sporter van het jaar
2011 in Soest zijn geopend. Wie
dit wil, kan via de nieuwe web-
site, www.sportgalasoest.nl, tot 1
december zijn of haar favoriete
sportman, -vrouw, -talent, -vrij-
williger of -ploeg voordragen.
Uit deze groep nominaties wor-
den de drie grootste kansheb-
bers per categorie geselecteerd.
Op 27 januari worden in sport-
hal Spleasure Centrum de win-
naars bekendgemaakt. Zij
maken, naast een aandenken,
kans op VVV-bonnen met een
waarde tussen de 100 en 350
euro.KREEKE000

HOEVELAKEN

Openingstijden
loket aangepast
Tijdens de herfstvakantie
(17 tot en met 21 oktober) is het
gemeenteloket in Hoevelaken
gesloten op donderdag 20 okto-
ber. Het loket is in die week al-
leen geopend op dinsdag, van
13.30 tot 17.00 uur, en van 18.00
tot 20.00 uur.KREEK
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HEIN BOSMAN
WOUDENBERG• Voor de twintigste
keer op rij worden zondag 16 okto-
ber de twaalf verzetsstrijders en drie
gijzelaars herdacht die op dezelfde
datum in 1942 zijn gefusilleerd bij
Woudenberg.
Bij de fusillade schoten de Duit-

sers in de bossen bij de Pyramide
van Austerlitz vijftien gevangenen
dood. Twaalf kwamen uit Kamp
Amersfoort, drie uit de gijzelaars-
kampen in Haaren en St. Michiels-
gestel.
De twaalf gevangen werden door

de Duitsers gefusilleerd, omdat ze

lid zouden zijn van marxistische or-
ganisaties, de drie gijzelaars, omdat
ze lid waren van de SDAP (voorloper
van de PvdA) en een vakcentrale. De
Duitsers doodden de gijzelaars als
vergelding voor verzetsdaden door
Nederlanders elders in het land.
Op de fusilladeplaats wordt sinds

1991 een herdenking gehouden en
staat sinds 1993 een klein momu-
ment. Bij het monument, een brok
natuursteen, staat een plateau met
de namen van de vijftien slachtof-
fers.
De herdenking begint, als elk jaar,

om 12.00 uur.

Volgens Bert Smit, initiatiefnemer
van het festival, is het landgoed dat
ooit in handen was van jonkheren,
houthandelaars en zandhandelaars,
de perfecte plaats voor een familie-
festival. ,,De bosrijke omgeving is
rijk aan historie en natuur.’’
Moeder natuur heeft recent De

Paltz opnieuw ‘ingericht’. Midden
september trok, zo brengt Smit
terug in de herinnering, een onver-
moede windhoos over het landgoed.
Zo’n honderd bomen vielen om.
Deze moeten allemaal worden opge-
ruimd, voordat het Paltzfestival
door kan gaan. Het Utrechts Land-
schap werkt al weken met man en
macht om het landgoed te herstel-
len.
Het natuurgeweld was toch een

schok voor de organisatie. Net als de
afgelasting van het avondpro-
gramma. ,,We hebben te weinig
sponsors om de avondconcerten
door te kunnen laten gaan en moe-
ten het festival terugbrengen tot het
oorspronkelijke uitgangspunt. Na-
melijk een festival voor kinderen en
gezinnen.’’
Voor hen is er genoeg te doen, al

vanaf de entree. Een wandeling over

de lange beukenlaan, met aan beide
kanten glimmende, koperen lanta-
rens, leidt de gasten naar de idylli-
sche gebouwen van het landgoed en
naar het kabouterbos waar zich van
woensdag 19 tot en met zondag 23
oktober veel activiteiten afspelen.

,,Van nestkastjes knutselen tot uilen-
ballen pluizen en van beeldhouwen
tot schilderen. Kinderen tot 12 jaar
kunnen zich een hele middag in
deze prachtige omgeving uitleven.
Voor de sportieve types zijn er ook
activiteiten als ponyrijden, speed-
badminton en steppen.’’ Hij ver-
wacht minstens 400 bezoekers per
dag. ,,Dat moet lukken, want elf ba-
sisscholen zijn bij de voorbereidin-
gen betrokken geweest.’’

BEIAARD
Een van de bijzonderheden is de
beiaard. In de aanhanger van een
imposante Amerikaanse vrachtwa-
gen bevindt zich een carillon. Het

toestel is een speeltje van de vorige
eigenaar van De Paltz, Egbertus Sij-
bolt Raatjes.

Smit: ,,Wij mogen de beiaard van
hem lenen. Tijdens het festival zal
iemand via zijn mobiele telefoon de
codes van liedjes op afstand doorge-
ven aan de computer. De luiken van
de aanhanger rollen dan automa-
tisch open om alle toeters en bellen
te onthullen. De muziek is over het
hele terrein te horen.’’
Volgens Smit hebben zo’n zestig

Soester vrijwilligers van verschil-
lende organisaties, waaronder IVN
natuur- en milieueducatie, een jaar
gewerkt om dit evenement tot stand
te brengen.

Landgoed opent deuren tijdens herfstvakantie
De Paltz: festivalterrein
SOEST • Nieuwsgierige
passanten konden de af-
gelopen decennia vaak
alleen gluren door het
zwarte, ijzeren hek van
het landgoed De Paltz. In
de herfstvakantie gaat
het open. Kinderen en
hun ouders kunnen dan
het erf van 77 hectare be-
treden tijdens het aller-
eerste Paltzfestival.

PIETER DEWIT

Bert Smit bij restanten van bomen die opgeruimdmoesten worden, na een windhoos op De Paltz.
FOTOMARIEKE HENRY

Bert Smit

‘Nestkastjes
knutselen,
uilenballen
pluizen’

Vijf jaar voor bedwelmen chauffeurs
BARNEVELD • De 30-jarige Roe-
meense Julieta R. uit Bilthoven is
gisteren veroordeeld tot vijf jaar cel
voor het bedwelmen van vier
vrachtwagenchauffeurs langs de A1
bij Barneveld.
Zeker veertien chauffeurs raakten

tussen juli 2010 en februari 2011 ver-
suft, meestal na een slaapmiddel in
hun drankje. Daarnamisten zij geld,
telefoons, laptops en sieraden.
Van de slachtoffers deden er der-

tien aangifte. De officier van justitie
vond twee weken geleden dat zeven
gevallen zijn bewezen en eiste vijf
jaar cel. De bedwelmingen vonden

plaats op de parkeerplaatsen Tolne-
gen en Palmpol. De chauffeur die
geen aangifte deed, kreeg een ern-
stig ongeluk. Een andere gedu-
peerde slingerde later over de A1 en
werd door medeweggebruikers tot
stoppen gemaand.
Het OM twijfelde niet aan de

schuld van R., maar kon niet alle ge-
vallen bewijzen, ondanks DNA op
een sigaret, gestolen spullen in haar
huis, telefoonnummers van haar fa-
milie in telefoons van de chauffeurs
en camerabeelden van een pintrans-
actie. De vrouw stelt dat ze verward
is met haar zus.

‘AED’s écht van de plank’
SOEST • De defibrillatoren
(AED’s), die bijna een jaar in het
gemeentehuis in Soest liggen,
kunnen nog deze maand in ge-
bruik worden genomen. Dat zegt
wethouder Rosan Coppes (Groen-
Links). Begin vorige maand won-
den raadsleden zich op over de
AED’s. De gemeente verklaarde
toen dat het niet gebruiken van
de defibrillatoren te maken had
met een meldingssysteem dat op
zich liet wachten. Dit systeem
moet door de Meldkamer Ambu-
lance Utrecht in het leven geroe-

pen worden. De gemeente gaat,
in afwachting hiervan, samen-
werken met Buren-Alert. Op de
tientallen kasten, die al maanden
in Soest hangen, komt het tele-
foonnummer van de meldkamer.
De centralist kan na een melding
de kast op afstand openen,
waarna de defibrillator te gebrui-
ken is. Als de meldkamer het sys-
teem in gang zet, stapt Soest erop
over. Een AED wordt gebruikt bij
iemand met een circulatiestil-
stand, waarbij elektrische schok-
ken kunnen worden toegediend.

De herdenking in 2009. ARCHIEFFOTO HANS GEERLINGS

Voor twintigste keer herdenkingmoord op gijzelaars bij Pyramide


