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SCHERPENZEEL

Met alcohol en
zonder rijbewijs
achter het stuur

CONFETTI

Samenstelling

MARJAN VAN GRIMBERGEN

Twee autobestuurders maakten het
in het afgelopen weekeinde erg
bont in Scherpenzeel. Ze kropen
allebei met alcohol op achter het
stuur en waren niet in het bezit van
een geldig rijbewijs.
In de nacht van vrijdag op zaterdag
hield de politie tijdens een alcoholcontrole een 38-jarige bestuurder
uit Hengelo aan. De agenten zagen
de man rond kwart voor vier over
De Dreef rijden. Bij controle met
het ademanalyse-apparaat bleek
dat hij met een promillage van
1,77 - ruim drie keer de norm - had
gereden. Ook bleek hij in het bezit
te zijn van een ongeldig verklaard
rijbewijs.
Een dag later hield de politie op de
Scherpenzeelseweg een 33-jarige
automobilist uit Polen aan. Bij
controle bleek dat hij met een
promillage van 1,82 had gereden.
Ook deze man was niet in het bezit
van een geldig rijbewijs. Hij kreeg
hiervoor een bekeuring.

SOEST

Vader betaalt
openstaande boetes
Surveillerende agenten zagen
zondagochtend vroeg op de Middelwijkstraat in Soest een 32-jarige
automobilist uit Hilversum rijden,
die boetes had openstaan. De man
werd verzocht te stoppen en mee te
gaan naar het bureau. Zijn vader
kwam even later naar het bureau
om de boetes, in totaal 369 euro, te
betalen. Bij fouillering bleek de
Hilversummer harddrugs op zak te
hebben.

BAARN

Oude eik bij Villa
Mollerus gekapt

Een lachende Carin Kampman tijdens het ondernemersontbijt bij Ikea. FOTO MARJAN VAN GRIMBERGEN

Ondernemers zijn blij met Matchpoint
AMERSFOORT l ’s Morgens in alle vroegte zitten zakenmensen bij elkaar aan de ontbijttafel in het restaurant van Ikea. Gastvrouw is de
storemanager van Ikea, Gwen Melcherts. Personeel van de meubelgigant in Vathorst stond
extra vroeg op om de tafels te dekken. Het ondernemersontbijt is een initiatief van Matchpoint Betrokken Ondernemen. Carin Kampman van Matchpoint, dat volgend jaar fors
minder subsidie van de gemeente krijgt, is verrast over de opkomst van honderd ondernemers. Zij komen om te netwerken en ze bespreken hun ervaring met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Aan tafel bij Jacques

van Ek en Jaco Uittenbogaard, respectievelijk
commissaris en directeur bij Amfors, geeft
Timo Veenendaal hiervan een voorbeeld. Via
Detafors is bij zijn cateringbedrijf een werknemer gedetacheerd die inmiddels volledig meedraait. ,,Het is prachtig om te zien hoe trots hij
is op zijn werk.’’ Koos van der Veer organiseerde samen met de Voedselbank in haar kapsalon Flair een verwendag voor moeders. ,,Een
fantastische dag. Ondernemers gaven bloemen, fruit en bonbons en het enige wat het
ons kostte, waren wat vrije uren.’’ Matchpoint
koppelt vraag en aanbod. ,,Ga het niet zelf organiseren,’’ adviseert Erik Schouten van de Ra-

De beeldbepalende 100-jarige eik
van Villa Mollerus op de hoek van
de Laanstraat en de Mollerusstraat
in Baarn wordt vanochtend gekapt.
Rond 7.00 uur begint een bomenbedrijf met een hoogwerker aan de
klus. De eik is aangetast door een
zwam en zou bij een flinke storm
grote takken kunnen verliezen of
zelfs kunnen omwaaien.
Twee onafhankelijke onderzoekers
(waaronder Pius Floris die over de
Anne Frankboom in Amsterdam
heeft geadviseerd) kwamen tot de
conclusie dat kappen de enige
oplossing is voor de opvallende
boom.

Wat een bedrag!

NIJKERK

Slagbomen gaan
voorlopig niet dicht
De slagbomen van bedrijventerrein
Arkervaart in Nijkerk gaan voorlopig niet dicht. Dat heeft de gemeente besloten nadat automobilisten
de bomen in korte tijd twee keer in
het donker hadden geramd.
De laatste aanrijding deed zich
afgelopen vrijdag in de vroege
ochtend voor. Hoewel de slagbomen naar het oordeel van de gemeente voldoen aan alle daaraan te
stellen eisen, wil zij dit de komende
periode nogmaals aan een onderzoek onderwerpen.
Vanaf 2006 heeft de gemeente
Nijkerk samen met de Stichting
Collectieve Beveiliging Arkervaart
gezocht naar mogelijkheden om
het bedrijventerrein beter te beveiligen, vooral tijdens de nachtelijke
uren.

bobank. ,,Op een door de Rabobank en Matchpoint georganiseerde beurs waren de matches
tussen bankmensen en maatschappelijke projecten binnen een kwartier rond,’’ vertelt hij.
Van Ek, oud-voorzitter van de Amersfoortse
Verzekeringen, die voor de ondernemers het
rapport ‘Een vitale stad in een complete regio’
toelichtte, noemt MVO een normale activiteit
voor een bedrijf. Ook voor Ikea is dat vanzelfsprekend. ,,Wij nemen mensen aan uit de directe omgeving, want dat is beter voor het milieu,’’ vindt Melcherts. ,,Afval wordt gescheiden, onze sponsoring is gericht op kinderen
en wij hebben mensen in dienst via Reafors.’’

Grootvader Johannes van Hoften en kleinzoon Pelle bij de raku-oven van Han van
Gaalen. FOTO MARJAN VAN GRIMBERGEN

Zonnig debuut van Staalkaart op de Berg
AMERSFOORT l Jammer vonden zij het,
toen Ron Jagers de laatste editie van de
Staalkaart aankondigde. Nel Jongsma, Wilma Hornsveld, Mary Treu en Anneke Adama besloten om er in hun wijk mee door te
gaan en ‘Staalkaart op De Berg’ werd geboren.
Het afgelopen zonnige herfstweekend
was ideaal voor een wandeling langs de exposities op de lommerrijke Berg. In de tuin
van Anneke Adama en Erik Eggers aan de
Troelstralaan zit zoon Jasper achter de pottenbakkersschijf. Han van Gaalen stookt
de keramiek in de raku-oven en overal in

huis staat kunst. ‘Meet The Family’ staat er
op de poster, want tien leden van deze familie zijn op de een of andere manier kunstzinnig. ,,Ja, het is echt vreselijk,’’ lacht Anneke Adama. Pelle (11) is de jongste. Hij tekent en hij bewerkt foto’s. Zijn grootvader
Johannes van Hoften (71) geeft les in aquarelleren.
Beeldhouwster Mary Treu viert in haar
tuin met atelier aan de Borgesiuslaan haar
eerste jubileum als exposant. ,,Er komt behoorlijk wat publiek. We gaan er ook zeker
mee door,’’ zegt Eggers na het succes van
deze eerste editie.

AMERSFOORT l ,,Super, wat een bedrag!’’ reageerde Carolien van Dam van het Hospice
Dôme enthousiast. Uit handen van manager
Barend Berg van AH aan de Leusderweg en
de Amersfoortse wijnboer Charles Wijnen
kreeg zij een cheque van 4000 euro. Een gezamenlijk initiatief in het kader van de 750ste
verjaardag van Amersfoort. In zeven plaatselijke filialen van de supermarkt werd de Mas
Gras wijn van het Spaanse wijndomein met
een speciaal Amersfoort 750-etiket verkocht.
,,Met als voorwaarde dat het voor een goed
doel was, zei Berg. En daarover waren we het
snel eens. Het Hospice Dôme doet goed werk
en is hier vlakbij. De klanten reageerden goed
op de goede doelenactie en de flessen waren
snel uitverkocht. Menige fles werd cadeau gedaan.’’ Het Hospice Dôme is een voorziening
voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en
thuis niet meer verzorgd kunnen worden.
,,Door rust en ruimte laten wij mensen hun leven afronden. Na zeven jaar merken wij hoe
belangrijk dat is, ook voor de familie, legt Van
Dam uit. Wij willen kwalitatief hoogwaardige
zorg leveren en daar is geld voor nodig.’’

Vlnr. Wijnboer Charles Wijnen, Carolien van
Dam van Hospice Dôme en AH-manager
Barend Berg. FOTO MARJAN VAN GRIMBERGEN

