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AFSCHEID
De gelegenheid om afscheid
te nemen van majoor Bos-
shardt werd gisteren druk
gezocht. De zaal van het Le-
ger des Heils waar de majoor
lag opgebaard, is een kwar-
tier eerder opgegaan, we-
gens grote drukte.

NEDERLAND >11

MINISTERS
De nieuwe Britse premier en
Labourpoliticus Gordon
Brown heeft David Miliband
benoemd tot minister van
Buitenlandse Zaken. De pre-
stigieuze post van minister
van Financiën gaat naar Ali-
stair Darling.
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VERSTERKING
Feyenoord is flink aan het in-
kopen. Gisteren werden de
twee nieuwste aanwinsten
aan het publiek getoond.
Verdediger Kevin Hofland
komt over van VFL Wolfsburg
en aanvaller Roy Makaay van
Bayern München.
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EHBO-examen 
op de Prins
Mauritsschool
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VVD en Pro willen MER nu
■■ VVD en Pro'98 zijn het
wachten zat. De fracties
hebben B en W gevraagd
om bij de provincie de
Milieu Effect Rapportage
voor de rondweg op te
vragen, voor zover die
klaar is.

BARNEVELD - In concept was
de MER in september vorig jaar
al klaar. Verkeerskundig bleek
in de vergelijking van drie va-
rianten de oostelijke variant de

betere, ook al omdat daarmee
Harselaar-Zuid eenvoudiger
ontsloten zou kunnen worden.
Daar staat echter tegenover, dat
de aanlegkosten bijna 75 mil-
joen zouden bedragen. Boven-
dien zouden er grote proble-
men met natuur en landschap
aan verbonden zijn, méér dan
zich bij de westelijke variant
zullen voordoen.
Geconfronteerd met de mede-
deling van de provincie, dat er
geen 75 miljoen beschikbaar is,
hebben B en W van Barneveld
nog geprobeerd om elders 55

miljoen euro te vinden. In af-
wachting daarvan werd de MER
niet af gemaakt. Toen het niet
lukte om 55 miljoen te vinden
heeft de provincie voor west ge-
kozen. Die kan naar verwach-
ting voor 21,5 miljoen worden
aangelegd.

Inmiddels is besloten, dat de
MER geactualiseerd wordt door
invoeging van het lopende on-
derzoek naar de ontsluiting van
Harselaar-Zuid. Al met al is de
milieueffectrapportage nog
steeds niet officieel bekend ge-
maakt. Pro'98 en de VVD willen
nu alsnog het concept en zelf
bezien wat het beste tracé is. 
Volgens CDA-woordvoerder
voor infrastructuur in Provin-
ciale Staten Albert Schol is dat
echter niet waar de schoen
wringt. 
"Natuurlijk heeft 'oost' plus-

punten, maar de vraag is of je
daar 55 miljoen extra voor over
hebt. De provincie is geen pin-
automaat. Er zijn zoveel andere
prioriteiten. De SGP wilde 35
miljoen bij stadswijken wegha-
len voor die rondweg, maar dat
wilde niemand." Schol ruimt in,
dat de keuze voor 'west' finan-
ciële consequenties kan heb-
ben. "Het CDA zal er geen hals-
zaak van maken als er toch nog
een paar miljoen meer nodig
zijn en Barneveld heeft ook zelf
nog een potje voor de rondweg
dacht ik."

CDA: 'Voor overal
een topoplossing is
gewoon geen geld'

Vierdaagse Bibberende bikkels krijgen medaille

SCHERPENZEEL – De zwemvierdaagse bij zwembad ’t Willaer werd fris maar zonnig afgesloten. Alle zwemmers hebben hun me-
daille kunnen ophalen. Dit jaar waren er in totaal 269 vierdaagse zwemmers, slechts een kleine 50 zwemmers minder dan het zon-
nige seizoen 2006. Hoe hebben de badmeesters Lars, Nico en David het gedaan? Zij zwommen 400 baantjes voor het Ronald Mac
Donalds kinderfonds. De badmeesters hebben 1300 euro opgehaald voor dit goede doel. FOTO: RONALD BOM

Joling
niet bij EO
HILVERSUM - Gerard Joling
treedt niet op in de finale van
het EO-programma Korenslag.
Volgens Joling vindt de Evange-
lische Omroep zijn teksten te
obsceen. Volgens de EO is ge-
sproken met meerdere artiesten
en gekozen voor iemand die het
best past bij het programma. De
EO zegt 'niks tegen Joling' te
hebben, maar te hebben geko-
zen voor een artiest die 'recht-
doet aan het programma. Wie
dat is wil de EO nog niet zeggen.
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Vervoer Houten panter op rolletjes

BARNEVELD - De houten panter van de Barneveldse kunstenaar Jan-Carel Koster werd gisteren
vervoerd. Het loodzware kunstwerk, gemaakt met motorzaag en beitels, krijgt een plaatsje in de
entree van een productiebedrijf in Hilversum. Meer informatie: www.jck.exto.nl FOTO: AGNES KLEINJAN

Dertigste Boeldag

Zeevishandel
Gebr. Hop

NU op de
Galileistraat EN

het Raadhuisplein

Zie onze advertentie
elders in deze krant.

MOLENSTRAAT 85
EDE

TEL. 0318-494040

www.boostra-hyundai.nl

VOORTHUIZEN - Een nieuwe
kans voor tweedehands spullen.
Dat is een aardige omschrijving
voor de Boeldag Voorthuizen.
Het is voor de dertigste keer dat
deze reuze rommelmarkt in en
rond de Gereformeerde Kerk
wordt gehouden. De opening is
om 8.30 uur. Er is een kinder-
speelveld. Om 14.30 start de sti-
ckeractie. De Boeldag sluit om

15.00 uur. Om 18.30 is de trek-
king van de verloting. Als dave-
rend slot is er om 19.00 uur de
Boeldagveiling.

VAN LAAR
VOORTHUIZEN

www.vanlaarautos.nl

Mogelijke bom
ontmanteld
LONDEN - De Britse politie
heeft vanmorgen een vermoe-
delijke bom ontmanteld in het
centrum van Londen, vlakbij
Piccadilly Circus. De Explosie-
ven Opruimingsdienst inspec-
teerde vanochtend vroeg een
auto die geparkeerd stond in
The Haymarket. De dienst vond
daarin een verdacht pakketje
dat mogelijk kon ontploffen.
Antiterreurspecialisten onder-
zoeken de zaak.



In de jaren zeventig en tachtig
was het meer regel dan uitzon-
dering dat we jaar in jaar uit het
zomerweer kregen voorgescho-
teld zoals we dat ook nu -anno
2007- frequent voor de kiezen
krijgen. Het o zo kenmerkende
en originele Hollandse zomer-
beeld met overwegend koelte
en een sterke afwisseling van
(wisselvallige) weertypen was
normaal destijds en men wist
bijna niet beter.
Nu valt een wat langere periode
met ronduit modest zomerweer
extra op omdat we het telkens
zeer warm tot heet gewend zijn
geweest de afgelopen jaren.
Ook vandaag is weer zo’n dag
die zo zou kunnen thuishoren
in een willekeurige zomer uit de
jaren tachtig.   

We vertoeven in een vrij brede
warme sector van een storings-
gebied en daarin is het zelden
mooi weer en vandaag is dat
niet heel anders. 
Periodiek regent het licht en als
het koufront naderbij komt vrij-
dagmiddag kan het even inten-
siever regenen met een buiige
inslag. De temperatuur wordt
onder controle gehouden door
de bewolking en ondanks het
feit dat we formeel in die ge-
noemde warme sector zitten
stroomt het kwik niet veel ver-
der uit dan een graad of 16 op
de westelijke Veluwe. Boven-
dien staat er een strakke zuid-
wester met kracht 5 soms die
het er niet aangenamer op
maakt buiten. Als het meezit ko-
men er later op de dag nog wat

opklaringen, maar de buien-
kans blijft aanwezig.

Weekeinde
Het weekeinde komt wat beter
uit de verf hoewel de neerslag-
dreiging nog altijd aanwezig is.
Zaterdag wordt relatief de beste
dag met een groot deel van de
periode droge condities en een
aangename 20 graden.
Op zondag, zoals hier ook giste-
ren al geventileerd, wordt het
wat warmer met 22-23 graden,
maar enigszins onzeker is wan-
neer de neerslag zich presen-
teert vanuit de Vallei. Dat er re-
gen komt lijkt vrijwel zeker (70-
80 procent), maar hoe laat deze
exact de grond bereikt wordt za-
terdag waarschijnlijk pas hele-
maal duidelijk.
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Service Vandaag

Marc Putto

De temperatuur loopt dit
weekeinde op. Sinds afgelo-
pen maandag kwamen de
thermometers niet meer bo-
ven de 20 graden uit, maar
in het weekeinde gaat het
weer gebeuren. Morgen is al
20 graden mogelijk in het
zuidoosten en zondag wordt
die waarde vrijwel overal in
het land overschreden. Wis-
selvallig blijft het wel. Na
het regenachtige weer van
vandaag wordt het van-
avond en vannacht op veel
plaatsen droog, in het noor-
den en oosten valt misschien
nog een bui. Tijdens opkla-
ringen daalt de temperatuur
tot een minimum van circa
12 graden. De zuidwesten-
wind zwak landinwaarts af,
maar     is aan zee en op het
IJsselmeer vrij krachtig of
krachtig en eerst misschien
nog hard. Morgen overdag
waait het in het binnenland
overwegend matig. Morgen-
ochtend blijft het nog veelal
droog en schijnt de zon van
tijd tot tijd. Later op de dag
neemt van het zuidwesten
uit de bewolking toe en gaat
het regenen.

18.30 uur: start toertocht Kiwanis Bar-
neveld, Kasteel De Schaffelaar. Hon-
derd ‘niet alledaagse auto’s’ rijden
tocht van 100 km voor goede doel. 
19.00 uur: Leerlingenconcert
Scherpenzeelse muziekschool, kerk-
zaal De Heijhorst.
19.00 - 20.00 uur: Inbreng Kerk-
pleinmarkt, fam. Gilles, V. Zuylen
van Nieveltlaan 58, Barneveld.

ZATERDAG 30 JUNI
8.30 - 15.00 uur: Grote Boeldag in
en om de Gereformeerde Kerk te
Voorthuizen aan de Hoofdstraat/Ko-
ninginnelaan. Boeken, inboedels, glas-
werk, tuingereedschap, echt van alles
is te koop. Info: www.boeldag.com.
8.00 - 12.00 uur: Start toertocht van
het Scherpewoud. De tocht gaat
richting Utrechtse plassengebied. In-
schrijven en start in de kantine van de
V.V. Valleivogels, Willaerlaan 123 in
Scherpenzeel. Info: 033-2864602.
11.30 uur: Fotodag in Barneveld, Sta-
tion Barneveld centrum, Burg. Kuntze-
laan. Info: www.jmvh-fotozien.nl.
12.00 uur: Open dag Villa 29. Ver-
schillende werkgroepen presenteren
zich.
14.00 uur: paardensportcentrum On-
der de Kastanje en de mensociëteit
Onder de Kastanje houdt open dag
aan de Harskamperweg 22 in Kootwij-
kerbroek. Toegang gratis. Info: Bob
van Asselt: 0342-443092.
14.30 en 19.30 uur: Uitvoering bal-
letschool Désirée Nilissen, Theater
De Reehorst Ede.
20.30 uur: Stichting Jongeren so-
ciëteit Barneveld bestaat 25 jaar en
dat wordt gevierd met een open dag.
Met onder andere Findel, Kiphop, No
fake en Move It. 

MAANDAG 2 JULI
14.00 uur: SWOB houdt fietstocht
van 25 kilometer. Start bij dorpshuis
De Belleman, A. van Meerveldstraat
87 in Zwartebroek.
14.00 uur: SWOB jeu de boules, A.
van Meerveldstraat t.o. 49, Zwarte-
broek.
19.30 uur: Optreden gospelkoor El
Elyon, Muziektent, Van Hogendorp-
laan, Barneveld.
20.00 uur: Gratis concert popkoor Of-
course uit Barneveld in de Immanuel-
kerk. Zaal open om 19.45 uur.

DINSDAG 3 JULI
14.00 uur: SWOB: bingo in SWOB-
gebouw De Schakel in Barneveld.
14.00 uur: SWOB: bowlen, Veluwe-
hal in Barneveld.
14.30 uur: SWOB: Spelletjesmid-
dag in Nieuw Avondrust, Van den
Berglaan 30 in Voorthuizen.
14.30 uur: Zwemvierdaagse, eerste

dag, Zwembad De Heuvelrand, Roele-
nengweg 41, Voorthuizen.
19.00 uur: Muziektent Van Hogen-
dorplaan. Barneveld, optreden ge-
mengd koor Soli Laus Deo.

19.30 - 22.30 uur: Informatieavond
over drinkwater voor paarden bij
PTC+ Paardenhouderij, Valkseweg 128
in Barneveld. Info: 0321-386518,
www.paardenkracht.net.
19.30 - 20.15 uur: Zomerzang-
avond voortgezette Gereformeerde
kerk, Speulderbosweg 2 in Garderen.
Thema: Opgang, Evert van Veen op
orgel, streekkoor Otterlo olv Karel v.d.
Bogerd. Toegang gratis.

TENTOONSTELLINGEN
Tot 21 juli: Fossielen-expositie in
bibliotheek in Voorthuizen. Drie
jonge verzamelaars tonen hun indruk-
wekkende verzameling. Te zien tijdens
openingstijden van de bibliotheek. Toe-
gang vrij.

Van 26 mei tot 31 oktober: ten-
toonstelling 50 jaar miniatuur
racen in het Oude Ambachten en
Speelgoedmuseum, Rijksweg 87 in Ter-
schuur. Info: www.ambachtenmuse-
um.nl.

Van 16 juni tot en met 27 oktober: ten-
toonstelling: 'Een boekje en een si-
naasappel! De wereld van W.G.
van de Hulst (1879-1963)' in Mu-
seum Nairac, Langstraat 13, Barne-
veld. Open: di. t/m vr. 10.00-17.00
uur, za. 13.00 - 17.00 uur. Info:
www.nairac.nl, 0342-415666.

Van 1 juli tot en met 30 sept: Tentoon-
stelling 50 jaar Lego in Nederland.
De wondere wereld van de kleurige Le-
go-blokjes is te zien in het Oude Am-
bachten en speelgoed Museum, Rijks-
weg 87 in Terschuur. Info: 0342-
462060.

Van 1 juli tot en met 1 oktober: exposi-
tie: Kunstkweken in verpleeghuis
Norschoten, locatie Kweekweg. Te
zien is werk van Aafje Dijkstra-van
der Vegt.

Tentoonstelling Uitbreiding in de
Kelder. In de kelder van het museum
zijn 50 nieuwe ambachten te zien. Ou-
de ambachten en Speelgoed museum,
Rijksweg 87, Terschuur. Info: 0342-
462060.

Tot en met 31 okt. Wisselexpositie
van 111 dekschalen met afbeeldin-
gen van pluimvee. Nederlands Pluim-
veemuseum, Hessenweg 2-a, Tijd: 10-
17 uur. De openingstijden zijn van dins-
dag tot en met zaterdag. Zondag-en
feestdagen en op maandag gesloten. 

Tot en met september elke vrijdag van
11-17 uur, en op afspraak, Zomerex-
positie in Atelier Hinke Roodvoets,
Den Akker 3, Voorthuizen. Info: 0342-
476963.

Agenda
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Prijspuzzel

Weer

Druilerigheid troef op Veluwe 
NEDERLAND

Medisch

BARNEVELD
Huisarts: Voor noodgevallen in de
avond- en nachturen en in het week-
einde dient men de Huisartsenpost
Eemland te bellen: telefoon 0900-
3311233. Bezoekadres: Meander Me-
disch Centrum, locatie De Lichten-
berg, Hugo de Grootlaan, Amersfoort.
In alle gevallen: eerst bellen.
Tandarts: Spreekuur voor spoedge-
vallen op zaterdag om 9.00 uur en om
19.00 uur. Op zondag is er een
spreekuur om 16.00 uur. Bel voor in-
formatie over dienstdoende tandarts
uw eigen tandarts.
Apotheek: Voor Apotheek Barneveld,
Apotheek Voorthuizen, Service Apo-
theek De Burgt en Service Apotheek
Asklepios kan men zich voor spoedre-
cepten wenden tot Apotheek Askle-
pios, van maandag t/m donderdag
van 21.30 tot 22.00 uur, zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur en op zond- en
feestdagen van 9.00 - 17.00 uur, tel.
0342-412208. Op andere tijden kan
men terecht bij de Dienstapotheek
Eemland, Utrechtseweg 160, ingang
Hugo de Grootlaan in Amersfoort, tel.
033-4328500 (op werkdagen van
17.30 ‘s avonds tot 8.00 uur ‘s mor-
gens, in de weekeinden van vrijdag
17.30 tot maandag 08.00 uur). 
Diabeteslijn 033-4630566,
info@dvn.nl, voor alle diabetesvragen.
Dienstdoende verloskundige: tel.
0342-420800 (bij geen gehoor: 0342-
404000)
VOORTHUIZEN
Huisarts: Voor noodgevallen in de
avond- en nachturen en in het week-
einde dient men de Huisartsenpost
Eemland te bellen: telefoon 0900-
3311233.
Apotheek: Buiten de openingstijden
van Apotheek Voorthuizen kan men
zich voor spoedrecepten melden bij
Apotheek Asklepios, Nieuwe Markt 1a,
Barneveld (zie Barneveld)
KOOTWIJKERBROEK/STROE
Huisarts: voor noodgevallen in de
avond- en nachturen en in het week-
einde dient men de Huisartsenpost
Eemland te bellen: telefoon 0900-
3311233.
Apotheek: zie Barneveld.
ZWARTEBROEK/TERSCHUUR
Huisarts: Voor noodgevallen in de
avond- en nachturen en in het week-
einde dient men de Huisartsenpost
Eemland te bellen: telefoon 0900-
3311233.
Apotheek: zie Voorthuizen.
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DOOR JAN RUYNE

BARNEVELD - Schoorvoetend
komen ze binnen. Niks geen ge-
stommel, niks geen ge-
schreeuw. Leerlingen van de ds
Fraanjeschool moeten even
wennen aan hun nieuwe klaslo-
kaal: ze krijgen politieke les in
de raadszaal van Barneveld. Die
les wordt gegeven door de SGP-
ers Gert Ploeg en Guus Knapen.
Het is voor het eerst dat de
raadszaal het decor is voor deze
les. Acht keer eerder hebben
raadsleden van de plaatselijke
SGP de afgelopen jaren een ver-
haal gehouden in de groepen
acht van de basisschool. 
''Maar dat was telkens op
school'', zo zegt Ploeg. Inhoud
van de les: wie nemen in Barne-
veld de besluiten, oftewel hoe
werkt de plaatselijke politiek.
Ook op landelijk niveau vinden
ze het Barneveldse initiatief bij-
zonder. Een vertegenwoordiger
van het landelijk partijbureau
maakt driftig aantekeningen en
neemt foto's. De reportage is
bedoeld voor het lijfblad van de
SGP. De kinderen zijn onder-

tussen de zaal binnen gekomen.
''Waar zitten de belangrijkste
mensen?'', vraagt Gijsbert
Bouw, een jonge SGP-er van

studievereniging Marnix van St
Aldegonde. ''Daar'', zegt een
jongetje, ''want daar zit de SGP-
fractie.'' De jongen weet dat zo

goed omdat hij en zijn klasge-
noten enkele weken geleden op
de tribune zaten. 
Luisterend naar een ongetwij-
feld boeiende discussie over de
zogeheten kadernota. De jon-
gens en meisjes zijn nu een plek
opgeschoven en zitten in de le-
deren zetels van de raadsleden.
''Zitten ze lekker?'', vraagt
Bouw. De kinderen knikken
braaf  van 'ja'.
Stil luisteren ze naar raadslid
Ploeg die echt zijn best doet om
het politieke betoog in begrijpe-
lijke taal over te brengen. Hij
vertelt over wonen, over de be-
lastingen, over een 'struikeltuin'
in Voorthuizen. 
En over wie nu eigenlijk de baas
is in de gemeente. ''Misschien
hadden jullie gedacht dat de
burgemeester de baas is. Maar
dat is niet zo. De gemeenteraad
is de baas.''
Nu en dan vertelt Ploeg over
plaatselijke SGP-successen. Zo
vertelt het raadslid over de
plaatsing van huisnummer-
paaltjes in het buitengebied.
''Dat is vooral belangrijk in ver-
band met de veiligheid. Als 's

nachts de huisarts of ambulan-
ce naar een boerderij moet ko-
men dan zijn die paaltjes heel
belangrijk.''
Plotseling mengt raadslid Guus
Knapen zich: 'Thomas wil je
niet aan die microfoon zitten. Ik
kan hier op het scherm zien dat
je met je handen aan de micro-
foon zit'. 
Thomas stopt direct. Niet zo
vreemd, want het is tenslotte
wel de oud-directeur van de 
Fraanjeschool die tot hem
spreekt. 
Tja, het bezoek aan de raadszaal
lijkt een uitje maar blijft uitein-
delijk gewoon les.

VOORTHUIZEN - Na een bot-
sing tussen twee auto’s op de
Apeldoornsestraat in Voorthui-
zen is woensdagochtend brand
ontstaan. Geen van de inzitten-
den had echter verwondingen
opgelopen. Omstreeks acht uur
botste een twintigjarige vrouw
uit Voorthuizen met haar auto
achterop de auto van een vijftig-
jarige vrouw uit Stroe. De auto
van de Voorthuizense vloog
daarbij in brand en liep zware
schade op. Ook de auto van de
vrouw uit Stroe had schade op-
gelopen. Volgens de politie had
de vrouw uit Stroe moeten rem-
men voor verkeer voor haar; de
Voorthuizense had daarbij geen
kans gezien op tijd te stoppen. 

Collecte voor
dierenambulance
SCHERPENZEEL - Deze week
wordt er gecollecteerd voor de
dierenambulance Woudenberg
e.o.

■■ Wethouder Aart de
Kruijf heeft gisteravond
praktisch het onaan-
vaardbaar uitgesproken
over een idee van het
CDA om in het land-
bouwontwikkelingsge-
bied helemaal geen wel-
standstoezicht meer te
handhaven.

BARNEVELD – De gemeente-
raad stelt woensdag een nieuwe
Welstandsnota vast. De nota
geeft invulling aan de politieke
wens om het welstandstoezicht

te verminderen, waar dat niet
noodzakelijk is.
Jaco Geurts (CDA) gaat het nu
voorgestelde beleid echter niet
ver genoeg. Hij wees erop, dat
alleen agrarische bedrijfsge-
bouwen kleiner dan 200 m2
‘welstandsvrij’ worden. “Er zijn
maar weinig bouwwerken die
kleiner zijn in de agrarische sec-
tor”, aldus de christen-demo-
craat. “Ik neig ertoe, volgende
week met een amendement te
komen om het bouwen, ten-
minste in het landbouwontwik-
kelingsgebied, welstandsvrij te
maken.” Daarnaast zou Geurts
de welstandstoets willen laten

vervallen als een bouwplan
wordt ingediend door een pro-
fessionele architect.
Wethouder De Kruijf legde uit,
dat de maat van 200 m2 niet
toevallig is, maar is gekozen
met het oog op de inpasbaar-
heid in het landelijk gebied. Het
idee om het landbouwontwik-

kelingsgebied welstandsvrij te
verklaren raadde hij zeer af.
''We moeten er rekening mee
houden, dat we in de toekomst
te maken krijgen met forse be-
drijfsbebouwing. Willen we de
beleving van het agrarisch ge-
bied als agrarisch gebied hou-
den, dan moeten we daar zorg-
vuldig mee omgaan. Vandaar
ook, dat lange gevels moeten
worden opgedeeld bijvoor-
beeld. Ik zal me heftig verzetten
tegen een dergelijk amende-
ment en ik hoop, dat u daar
vanaf ziet.” 
Ook het idee om bouwplannen
van architecten anders te be-

handelen wees de wethouder
af. Dat zou bouwondernemin-
gen, die zelf ontwerpen, bena-
delen en in feite een 'gedwon-
gen winkelnering' creëren. 
Aat Barendregt van Pro’98
maakte zich eerder zorgen over
verloedering in het buitenge-
bied als de regels inzake materi-
aalgebruik bijvoorbeeld losser
worden. “Krijgen we dan net als
in Italië van die plastic kassen?”
De Kruijf gaat het er echter om,
innovatieve materialen niet te
blokkeren. “Voor klapperende
zeilen en armoedig materiaal
hebben we de excessenrege-
ling.”

'Buitengebied 
zonder 
kwaliteitstoezicht
niet aanvaardbaar'

Volharden 'Als je niet investeert, haalt de tijd je in'

TERSCHUUR - "Investeren, dat is ondernemerschap.  Als je dat niet doet, haalt de tijd je in en ineens ben jer niet meer", aldus Jan
Florijn. Hij en zijn vrouw hébben geïnvesteerd toen de gelegenheid zich bood. Burgemeester Jos Houben opende gisteren met een
speelgoed raceauto een nieuw gebouw voor Autobedrijf Florijn aan de Hoevelakenseweg waar je 'u' tegen zegt. 
Florijn begon zijn carrière in 1978 als automonteur. In 1986 nam hij het bedrijf van zijn baas over en in 1995 vestigde hij zich in het
dorp. Het had nog heel wat voeten in aarde voor hij naar het bedrijventerrein Tolboom verkaste. "Dat lag ook aan mij", zegt hij zelf.
"Ik was niet tevreden over het ontwerp, dat zinde me niet. Alle auto's moesten door één deur… en toen had ik het ! Zes deuren, voor
iedere brug een." Maandag beginnen de achttien medewerkers van Florijn in het nieuwe gebouw. Het is praktisch helemaal door
bedrijven uit 'Terbroek'  zelf gebouwd.  De laatste hand werd eraan gelegd door Bep en de vier dochters, die 150 liter verf verwerk-
ten, c.q. de tegelvloer lieten glanzen.  "Die betrokkenheid", zei Houben, "die vind ik kenmerkend voor dit dorp en dat is de reden
waarom ik deze opening wil doen." Hij roemde de durf en het doorzettingsvermogen van de Florijns. "Volharden is belangrijk. Het
schiet niet altijd op met de overheid. Dat weten wij ook, als we met andere overheden te maken krijgen." FOTO: BRAM VAN DEN HEUVEL

3
Vrijdag 29 juni 2007

Barneveld Vandaag

‘Niet alles welstandsvrij’

HALVE
PRIJS

LITTLE ROSE
Langstraat 19

3771 BA Barneveld
Tel.: 0342 - 424900
www.littlerose.nl

ma. t/m vrij. van 1,20 voor 0,65
za. van 2,20 voor 1,50

Actie geldig t/m 7 juli 2007

Van den Berglaan 2B
Voorthuizen • 0342 - 471770

‘Burgemeester is niet de baas’

Raadslid Guus Knapen vertelt scholieren van de Fraanjeschool
iets over politieke handwerk. De kinderen luisteren aandachtig.

FOTO: JAN RUYNE

Voorzitter van De
Rozelaar treedt af
BARNEVELD - Ed den Besten,
de voorzitter van het bestuur
van De Rozelaar, is gisteren af-
getreden. Het is een snelle reac-
tie op de eis van Ben Bläss, die
namens 149 ouders van pupil-
len, het ontslag van het voltalli-
ge bestuur eist.
Bläss wil, dat het bestuur de
ontslagaanvraag voor directeur
Teunis Ruiter alsnog intrekt.
Mede doordat de kantonrechter
heeft bepaald, dat het ontslag
wordt toegewezen, maar mét
een ontslagvergoeding, zou De
Rozelaar in financiële proble-
men komen, zo schrijft Bläss in
een aangetekende brief aan het
bestuur. 
De zorg en de goede sfeer bij De

Rozelaar komen onder druk, zo
vrezen veel ouders.
Daarnaast stelt Bläss, dat Ruiter
onbehoorlijk behandeld is en
het bestuur naar de ouders en
de kantonrechter onjuiste infor-
matie heeft verspreid over de
feitelijke gang van zaken.
Hij signaleert dat De Rozelaar
"een niet professioneel en een
verouderd en ondemocratisch
bestuursmodel" heeft en stelt,
dat het bestuur "gebrek aan be-
stuurlijke kwaliteiten" heeft.
Het bestuur van De Rozelaar
heeft dinsdagavond een regu-
liere vergadering. Pas nadat de
brief daar besproken is, zal het
bestuur reageren, zo laat pen-
ningmeester Evert Floor weten.

Verkorte
procedure voor
schaapskooi 
STROE - Tot en met 9 augustus
ligt bij de balie Bouwen, Wonen
en Leefomgeving een plan ter
inzage voor het bouwen van
een schaapskooi op het perceel
Stroeërschoolweg 3 in Stroe.
Bedoeling is om voor dit plan
vrijstelling te verlenen met toe-
passing van artikel 19 lid 2 van
de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning. Schriftelijke zienswijzen
kunnen gericht worden aan het
college van burgemeester en
wethouders. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze
kan een afspraak worden ge-
maakt via nummer 0342-
495911.

Autobrand na
botsing, geen
gewonden 



Familieberichten
Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, 
dankbetuigingen, in memoriam en berichten van geboorte,
verloving, huwelijk en jubilea.

Familieberichten kunt u afgeven bij ons kantoor in
Barneveld.
Adres: Gasthuisstraat 1c, 3771 HE Barneveld

Of telefonisch opgeven (030) 600 74 83
Fax (030) 600 74 99

Uiterste opgavetijd: dag van plaatsing 09.00 uur

Met droefheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van de vrouw van
onze collega

Alan Dellebeke

Wij wensen Piet, Rintje en de overige
familie veel sterkte toe met het verwer-
ken van dit verlies.

Directie en medewerkers
BAM Techniek Apeldoorn

ZONDER 
AFSPRAAK

Oldenbarneveldplein 1
3772 XS Barneveld
Tel. 0623 - 455 266

OPENINGSTIJDEN:OPENINGSTIJDEN:
Ma. t/m Do. 09.00 - 18.00 uur
Vri. (koopavond) 09.00 - 21.00 uur
Vrijdag’s gesloten i.v.m. pauze:

12.30 - 14.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.30 uur

Biofuel Haarden
zonder afvoerkanaal

Ideaal voor appartementen!!
voor binnen en buiten

Anthonie Fokkerstraat 14, Barneveld, 0342-493624

www.mulder-haarden.nl

Kom 
genieten 
bij

G. van den Brink Transportonderneming
Amersfoortseweg 55, 3864 NB Nijkerkerveen

Wij zijn i.v.m. uitbreiding van onze werkzaamheden op zoek naar een:

CHAUFFEUR fulltime/parttime
voor nachtdiensten met truck en oplegger

Functie-eisen:
Groot rijbewijs C/E
Chauffeursdiploma CCV/B
Rij-ervaring met truck en oplegger

Wij bieden:
Vaste werktijden
Betaling volgens CAO beroepsgoederenvervoer
Prettige werksfeer

Voor inlichtingen kunt u bellen met dhr. G. van den Brink.Tel.: 033-2572468 of 06-53357390

Iets 
voor
jou?

Van ons mag je meer verwachten

www.creyfs.nl

Voor jou geselecteerd:

Hef- en reachtruckchauffeurs m/v

Productiekrachten m/v
  Voor een bandenmagazijn in Barneveld. Interesse? Kom op vrijdag 29 juni

  van 16.00 tot 21.00 uur naar de Bibliotheek aan de Nieuwstraat 29 in
  Barneveld om je in te schrijven!

Creyf’s Uitzendbureau
Grote Haag 33, Amersfoort
Tel. (033) 469 80 00

amersfoort@creyfs.nl

Evert van den Bor V.O.F.
Het adres voor: 

speeltoestellen, trampolines,
tuindecoraties en 

schuttingen op maat!
Wielweg 19 - Zwartebroek

Tel. 0342-461997
www.vdbor.nl

creëer uw eigen stijl

Anthonie Fokkerstraat 41
3772 MP Barneveld
T (0342) 49 28 11
www.jumbozonwering.nl

Nijboer Blijstra Techniek BV WWW.NBTWEB.NL
Nijboer Blijstra Techniek BV is een importeur en groothandel in onder meer test- en APK equipment voor de auto-
branche. Naast verkoop, training en technische support verzorgt NBT het onderhoud en de kalibratie aan diverse
meetmiddelen. Binnen ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

TECHNISCH MEDEWERKER BINNENDIENST 
en een 

TECHNISCH MEDEWERKER BUITENDIENST 
De taken voor de binnendienst functie zullen onder andere zijn:

- Kalibraties, onderhoud en afleveringsklaarmaken van diverse meetmiddelen en PC systemen
- Verwerken van inkomende en uitgaande goederen, inplannen cursussen

De taken voor de buitendienst functie zullen onder andere zijn:
- Kalibratie, reparatie en onderhoud van  ondermeer diverse APK meetmiddelen op locatie
- Aflevering en instructie van emissie-, diagnose-, en aircoapparatuur

Wat verwachten  wij van jou: Technische opleiding, bij voorkeur affiniteit met de autobranche
Zelfstandig, accuraat en flexibel kunnen werken
Woonachtig binnen het rayon midden Nederland, leeftijd vanaf 18 jaar

Wat mag jij verwachten: Een afwisselende baan met doorgroei mogelijkheden.
Passend salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Ben je geïnteresseerd? Stuur een brief inclusief C.V. naar: Nijboer Blijstra Techniek BV
t.a.v. : Dhr. Jan Hartman, Hoge Eng Oost 9a, 3882 TM PUTTEN

Aphtodite bruidsmode Barneveld
De bruidsmode speciaalzaak van Nederland zoekt ter uitbreiding van haar team

enkele ervaren en enthousiaste

Verkoopsters fulltime/parttime (25-45 jaar)
Je bent representatief, niet ouder dan 45 jaar en hebt ervaring als verkoopster.

Je bent flexibel en stressbestendig.

Coupeuses/Strijkers (parttime)
Coupeuses met ervaring in het vermaken van kleding (thuiswerk).

Strijkers voor het oppersen en gereed maken van de bruidsjaponnen en herenkostuums.

Je reactie voorzien van een recente pasfoto en c.v. kun je uitsluitend schriftelijk sturen aan:

Aphrodite bruidsmode
Raadhuisplein 28 - 3771 ER Barneveld

t.a.v. dhr. R. Klaassen
www.bruidsmode-aphrodite.nl



Gymvereniging SSS houdt za-
terdag een onderlinge wed-
strijd. Deze wedstrijd zal gehou-
den worden in ’t Trefpunt. Het
programma begint om 8.30 uur
en de hele dag door laten de
meisjes en jongens hun beste
oefeningen zien in de hoop op
een medaille. Tussen de wed-
strijden door zijn er demonstra-
ties van de kleuters, streetdance
en selectie. De dag duurt tot on-
geveer 16.15 uur.

BARNEVELD 

IVN-wandeling naar
de Gerritsfles
Het IVN-Lunteren-Barneveld
houdt donderdagavond 5 juli
een wandeling naar de Gerrits-
fles. Het meertje ligt op het punt
waar de grenzen van de ge-
meenten Barneveld, Apeldoorn
en Ede bij elkaar komen. 
Het natuurreservaat waarin de
Gerritsfles ligt is niet toeganke-
lijk. Het ligt in het schietterrein
en bovendien is het een rustge-
bied. Niettemin wordt u don-
derdag 5 juli uitgenodigd voor
een wandeling naar dit bijzon-
dere meertje. 
Bij hoge uitzondering heeft
Staatsbosbeheer hier toestem-
ming voor gegeven. Doe stevige
schoenen aan, vooral als het ge-
regend heeft. Beslist geen hond
meenemen.          
Vertrek: met eigen vervoer om
18.30 uur vanaf de parkeer-
plaats De Vetkamp in Barne-
veld. Voor meer informatie:
Gerrit de Graaff, telefoon 0342-
415911.

BARNEVELD

Inschrijving
Vlooienmarkt
De voorinschrijving van de
Vlooienmarkt op de Oud Ve-
luwse Markt is woensdag 4 juli.
Alleen kinderen van 8 t/m 14
jaar kunnen zich inschrijven.
Locatie vlooienmarkt: om het
gemeentehuis. Toegang vanaf
7.00 uur. De deelnemerskaarten
á tien euro (geldig voor de zes
donderdagen) in de voorver-
koop 7,50 euro. Deze worden
alleen uitgereikt op woensdag 4
juli tussen 16.30 en 18.00 uur in
het informatiecentrum OVM
(Vrijwilligers centrale) in de
nieuwstraat 31. 
Er is geen reservering mogelijk
en op is op. Meer informatie op:
www.oudveluwsemarkt.nl

BARNEVELD

Een zomeravond
met Ofcourse
Popkoor Ofcourse uit Barneveld
geeft maandag een gratis con-
cert. Onder de titel: Een muzi-
kale zomeravond met popkoor
Ofcourse, zullen er diverse
sfeervolle liedjes ten gehore
worden gebracht en kunnen
mensen zelf horen en zien hoe
er door het koor, onder leiding
van dirigent Martin Glas en on-
der muzikale begeleiding van
pianist Jacco Wynia wordt inge-
zongen en hoe nieuw repertoire
wordt ingestudeerd. Het con-
cert begint om 20.00 uur en
wordt gehouden in de grote zaal
van de Immanuelkerk. Deze
gaat om 19.45 open. Bezoek de
website voor meer  informatie:
www.ofcourse-popkoor.nl.

Leerlingen van de Prins Mauritsschool oefenen de stabiele zijligging. FOTO: JEROEN VAN ZWETSELAAR

BARNEVELD - Het EHBO-di-
ploma halen op de basisschool.
Daar waren gisteren zestien
leerlingen van groep zeven en
acht van de Prins Mauritsschool
druk mee bezig. Een mitella
aanbrengen, iemand in een sta-
biele zijligging leggen en een
vingerverband aanleggen: het is
voor deze leerlingen gesneden
koek. 
De leerlingen uit groep zeven en
acht hebben de afgelopen drie
maanden theorie- en praktijkles
EHBO gekregen. De theorie

door de leerkracht en praktijk
door een bevoegd persoon van
het Oranje Kruis. Dinsdag heb-
ben de leerlingen hun theorie-
diploma gehaald en gisteren
werd de praktijk afgenomen. In-
structeur Marry van Nijenhuis
loopt rond en beoordeeld. "Ze
zijn rustig bezig, vol zelfvertrou-
wen. Ze weten goed waar ze
mee bezig zijn", vindt Van Nij-
enhuis.  
De Prins Mauritsschool is de
enige basisschool in Barneveld
die EHBO-les geeft. Juf Ageeth

Russcher was bekend met deze
lessen via haar vorige school.
"Dit is de eerste keer dat het op
de Prins Mauritsschool wordt
gegeven. We willen het om het
jaar gaan doen, met de combi-
natieklas zeven en acht."
Van de ouders heeft de juffrouw
positieve reacties gekregen.
"Maar vooral de kinderen vin-
den het ontzettend leuk en zijn
erg trots op hun kunnen." 
De leerlingen ontvangen een of-
ficieel diploma: het jeugd diplo-
ma EHBO, niveau A.

Expeditie Robinson
in De Glind
DE GLIND - Hutten bouwen,
uit kokosnoten drinken en
spoorzoeken op een schatei-
land. Avontuurlijke kinderen
kunnen eind augustus op expe-
ditie in De Glind. Iedereen van 8
tot en met 12 jaar mag mee.
Kom je uit Amersfoort, Barne-
veld of een andere plaats in de
omgeving, pak je rugzak dan
maar in!
Expeditie Robinson is een spel-
week (of day camp) die wordt
georganiseerd door de YMCA,
ook wel bekend van het kam-
peercentrum in Leusden. De
deelnemers aan de spelweek
komen van maandag tot vrijdag
naar De Glind en worden elke
avond weer door hun ouders
opgehaald om thuis te slapen.

Kinderen kunnen mee op de ex-
peditie van 20-24 augustus of
van 27-31 augustus.

Disco
De spelweek vindt plaats in en
om YMCA centrum De Glind.
Elke dag begint om 09.00 uur en
eindigt om 17.00 uur. Op vrijdag
wordt het wat later, dan mogen
de ouders meekijken naar een
film die van de expeditie ge-
maakt wordt en is er als afslui-
ting een spetterende disco. De
kosten zijn  69 euro per kind.
Meer weten of inschrijven?
Voor meer informatie kunt u
kijken bij day camps op
www.ymca.nl/vakanties of bel-
len naar YMCA Vakanties in
Den Dolder, 035-6668700.

Eerste boete is binnen 
KOOTWIJKERBROEK - Hij was
nog maar net geslaagd voor zijn
(bromfiets)rijexamen. De aan-
vraag voor het rijbewijs was al
de deur uit. Maar zijn eerste
proces-verbaal voor te hard rij-
den heeft hij al binnen: 92 km/u
op een bromfiets buiten de be-
bouwde kom, waar maximaal
40 is toegestaan. Het overkwam
een zestienjarige Kootwijker-

broeker woensdagochtend.
Agenten zagen hem rond half
twaalf met hoge snelheid over
de Wesselseweg richting Koot-
wijkerbroek rijden. De jongen
werd geklokt met een snelheid
van 100 km/u. Na correctie
bleef daar 95 km/u van over.
Naast een proces-verbaal voor
de snelheid kreeg hij er ook een
voor het rijden zonder rijbewijs.

Kort

VOORTHUIZEN

Onderlinge wedstrijd
bij SSS

■■ “Ik had vijf jaar gele-
den niet verwacht dat
Coolklimaat zo goed
zou gaan lopen,” ver-
telt eigenaar André van
de Kleut. Slechts vijf
jaar geleden begon hij
met Coolklimaat in
zijn, tot kantoor omge-
bouwde, garage. Nu
werkt hij vanuit een
prachtig nieuw pand
aan de Tolboomweg op
het nieuwe industrie-
terrein van Terschuur. 

DOOR ELLEN VAN DER ROEST

TERSCHUUR - Nadat zijn
toenmalige werkgever failliet
ging, besloot Van de Kleut
voor zichzelf te beginnen.
“Het was toen een slechte tijd,
iedereen zat om werk te
springen en ik had het geluk
dat ik meteen een enorme or-
der bij de TROS binnenhaal-
de,” vertelt André. Die order
was het begin van een enor-
me groeiperiode. Waar Van
de Kleut hoopte ooit een of
twee man in dienst te kunnen
nemen, heeft hij nu gemid-
deld zes man aan het werk.
Het bedrijf werkt met ver-
schillende merken en biedt
alles op het gebied van kli-
maatbeheersing, voor aan-
schaf, installatie en onder-
houd, zelfs voor verhuur op
evenementen kan men bij
Coolklimaat terecht. 
Sinds januari heeft Van de
Kleut zijn bedrijf uitgebreid
met Coolvision voor service
en onderhoud van alle mer-
ken. Hoewel het grootste deel
van zijn klanten bedrijven be-
treft, schaffen ook steeds
meer particulieren een airco
aan. 
“De particuliere markt is echt

groeiende,” stelt Van de Kleut.
Volgens André is dat te wijten
aan het veranderende klimaat

en de aantrekkelijkere prijzen.
De klanten van Coolklimaat
komen uit het gehele land en

kan enkele bekende en grote
projecten tot zijn klanten-
kring rekenen. “Zo hebben we

laatst een project gedaan bij
televisieproductiemaat-
schappij Eyeworks van Rei-
nout Oerlemans en ook het
Meander Medisch Centrum
in Amersfoort is een van onze
klanten,” zegt Van de Kleut
niet zonder trots. 
André hoopt dat hij na het
volgende lustrum net zo te-
vreden kan terugkijken als hij
nu doet.

COOLKLIMAAT IS TE VINDEN AAN DE
TOLBOOMWEG 6, 3784 XC IN TER-
SCHUUR. TEL: 0342-461948. WEBSITE:
WWW.COOLKLIMAAT.NL

André van de Kleut met zijn bijzondere 'servicewagen'. Het ruim vijftig jaar oude autootje heeft hij onlangs opgeknapt, maar
wordt uiteraard niet als zodanig gebruikt. FOTO: ELLEN VAN DER ROEST

Bedrijf begonnen
in de garage
Eerste lustrum voor Coolklimaat

EHBO op Mauritsschool
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‘Soms is het fijn als je 
je terug kunt trekken’
■■ Galerie In de Oude
School start morgen haar
nieuwe expositie. Onder
de titel Zomergasten
2007 tonen vijf verschil-
lende kunstenaars hun
werk. "Deze expositie
toont heel divers werk in
verschillende stijlen." 

DOOR MIRJAM TEN HAM

STROE - De vijf kunstenaar zijn
Marianne Brons (schilderijen),
Martin Copier (schilderijen),
Roxanne (schilderijen), Theo-
door (brons) en Meindert van
der Veen (keramiek).
De olieverfschilderijen van Ma-
rianne Brons bestaan uit ty-
pisch Veluwse landschappen.
Maar ook zeegezichten, bloe-
menvelden en andere Holland-
se landschappen weet zij na-
tuurgetrouw op het doek te zet-
ten. Alsof je er middenin staat,”
aldus Henk van der Vegt, eige-
naar van de Stroese galerie. “De
doeken van Roxanne tonen
haar fascinatie voor patronen
en textuur. Zij werkt laag over
laag. Met behoud van transpa-
rantie experimenteert zij met
gemengde technieken. 
De bronzen van Theodoor zijn
mensfiguren ontstaan uit lange,
dunne vormen. Zijn beelden
spreken bij het zien er van voor
zich. De keramiek van van der
Veen bestaat uit schalen, kom-
men en veel potjes met heel bij-
zondere deksels. Hij werkt te-

vens met porselein wat hij com-
bineert met de Raku-techniek.
Martin Coupier koos ooit voor
een studie Bouwkunde aan de
MTS. Dat hij daarna jarenlang
in de bouw- en aannemerswe-
reld werkte is dan ook niet ge-
heel vreemd. Toch bleek dit het

voor hem niet helemaal te zijn.
Hij verkocht zijn, inmiddels ei-
gen, aannemersbedrijf. Hij
werkte daarna nog voor een
korte periode op een architec-
tenbureau en besloot er toen
helemaal voor te gaan: zijn
nieuwe passie houtsneden-

drukken.
“Ik heb de vijf jaar durende
avondopleiding aan St. Joost in
Breda gevolgd. Toen ik daar aan
begon schilderde ik voorname-
lijk. Gedurende mijn studie
raakte ik meer in grafiek geïnte-
resseerd. Daar ben ik mee door-

gegaan. In mijn houtsneden-
drukken werk ik eigenlijk alleen
met zwart en wit. Dat werkt zo:
op een mdf-plaat maak ik eerst
een ontwerp. In verband met de
druktechniek moet ik dit in
spiegelbeeld schilderen. Daar-
na snijd ik de delen die uitein-

delijk wit blijven na het drukken
met de hand weg. Dan is het
slechts nog een kwestie van
zwarte inkt op de plaat aan
brengen waarna deze onder de
pers doorgaat. Meestal maak ik
van elk ontwerp zo’n vijftig
drukken. Maar soms doe ik na
drie drukken nog wat aanpass-
ingen omdat ik dan toch niet
helemaal tevreden ben over het
beeld. Ik heb ook met kleuren-
drukken gewerkt, maar omdat
bleek dat kleur niet iets extra’s
toevoegde aan de beelden ben
ik de zwart-witten uiteindelijk
trouw gebleven.”
In zijn schilderijen daarentegen
gebruikt Martin wel kleur. Het
uitgangspunt en zijn lijnenspel
blijven echter onveranderd: een
combinatie van grote groepen
insekten (die je met wat fantasie
ook als mensen zou kunnen
zien) die in ruimtelijke boxen
krioelen.  Zijn motivatie over dit
thema legt Martin uit: “Soms is
het fijn als je je terug kan trek-
ken. Wegkruipen uit de grote
mensenmassa. Op een ander
moment voel ik mij juist erg ge-
lukkig in de mensenmassa, zo-
als bijvoorbeeld bij een popcon-
cert. Dit wegkruipen en de mas-
sa opzoeken is een belangrijk
thema in mijn werk.”
De expositie loopt tot en met 25
augustus. Adres: In de Oude
School, Stroeërweg 6 in Stroe.
Openingstijden: woensdag, vrij-
dag, zaterdag en de eerste zon-
dag van de maand van 13.30-
17.00 uur.
��

WWW.INDEOUDESCHOOL.NL

Vijf kunstenaars tonen hun werk in galerie In de Oude School in Stroe. FOTO: MIRJAM TEN HAM
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Expositie Zomergasten 2007 in Stroese galerie

Alle juffen jarig
bij Olleke Bolleke
BARNEVELD - Deze week heeft
christelijke peuterspeelzaal Ol-
leke Bolleke een feestweek. Het
programma is extra feestelijk
omdat alle juffen hun verjaar-
dag vieren. Naast het spelen ko-
men de kinderen deze week
verkleed/geschminkt, maken ze
een prinsessenkroon of india-
nentooi en is er poppenkast.
Esther van Veldhuizen, coördi-
nator van de peuterspeelzaal,

vertelt dat de kinderen extra
verwend worden met chips en
limonade. "De juffen zijn jarig,
maar hoeven geen cadeautje.
We hebben een spaarpot neer-
gezet waar kinderen iets in kun-
nen doen. Met de opbrengst
daarvan gaan we speelgoed ko-
pen. Waarschijnlijk een pren-
tenboek en als we voldoende
hebben, ook een nieuwe loop-
auto."

Villa 29 viert 
25-jarig bestaan
BARNEVELD - Ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van
Jongerencentrum Villa 29 wordt
morgen een open dag gehou-
den. Op het programma staat
een  kindermiddag met onder
meer een meidenkamer een
kinderkookclub. Ook wordt er
geschilderd, geschminkt en
kunnen er maskers gemaakt
worden. Voor de filmliefheb-
bers draait er een kinderfilm bij
‘filmkidz’. Tijdens het avond-
programma, dat om 20.30 uur
van start gaat, geven de werk-
groepen Stédsj, Move it, Film-

huiz, Hiphop en theatergroep
No Fake acte de présence. Talit-
ha Holl zal ook te zien zijn in het
jongerencentrum. De 17-jarige
zangeres schrijft haar liedjes al-
tijd vanuit haar geloof in God.
Voor de liefhebbers van het ste-
vigere werk is Findel aangetrok-
ken. De Amersfoortse ‘Ninten-
do-punk’ formatie brengt voor-
dat zij beginnen aan hun Britse
toer nog een bezoek aan Barne-
veld. Het middagprogramma
duurt tot 17.30 uur. Het avond-
programma start om 20.30. De
toegang is de hele dag gratis.

Wencopperweg afgesloten 
KOOTWIJKERBROEK - De
Wencopperweg wordt woens-
dag afgesloten tussen de Han-
zeweg en de Plaggenweg. Op
deze dag worden ter hoogte van
de ingang naar de vuilstort-
plaats twee nieuwe duikers ge-
legd. 
De vuilstort is bereikbaar via de
Hanzeweg. Verkeer vanuit de
richting Kootwijkerbroek naar
Harselaar kan via de Plaggen-

weg-Garderbroekerweg-Mo-
lenweg-Hoofdstraat-Baron van
Nagellstraat rijden. Verkeer dat
vanuit Harselaar richting Koot-
wijkerrboek wil rijden kan dit
doen via de Baron van Nagel-
lstraat - Stationsweg - Van Zuy-
len van Nieveltlaan - Drosten-
dijk - Wesselseweg. Meer infor-
matie: G. van der Bij van de af-
deling Beheer Openbare Ruim-
te, tel. 0342-415156.

De groepen 5 en 7 exposeren hun werk in de bibliotheek Voort-
huizen. FOTO: BRAM VAN DEN HEUVEL

VOORTHUIZEN - De groepen 5
t/m 8 van de Dr. W. van den
Berghschool zijn de afgelopen
weken druk bezig geweest met
een fotoproject rond het werk
van de Franse fotograaf Jacques
Henri Lartigue. 
De Franse fotograaf Jacques
Henri Lartigue leefde van 1894
tot 1986. Hij hield in het begin
van de vorige eeuw een foto-
dagboek bij dat een uniek tijds-
document werd. Lartigue was
een geboren fotograaf die vanaf
zijn achtste jaar foto's maakte.
Hiermee is hij een van de weini-
ge kinderen uit die tijd die zijn
belevingswereld op een speelse

manier vastlegde. 'Leve Larti-
gue' is een hommage aan deze
man, in de vorm van een foto-
project voor kinderen van nu.
Met zijn foto's als uitgangspunt,
zijn de kinderen aan de slag ge-
gaan om gebeurtenissen die
van belang zijn in hun leven en
hun schooldag vast te leggen in
beeld en in tekst. Heuse kunst-
werken. 
Het resultaat is een ontroerende
tentoonstelling van foto's met
aanvullende teksten. De foto’s
van de groepen 5 en 7 zijn de
komende weken te bewonde-
ren in de bibliotheek in Voort-
huizen.

De peuters van Olleke Bolleke hebben een feestweek. 

Van den Berghschool
‘schiet’ kunst
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DOOR JAN RUYNE

BARNEVELD - Eigenlijk wil
Goos de Vries nog voor hij op
vakantie gaat - en dat is half
juli - een besluit nemen over
de verhuizing van zijn bedrijf
Quality Communication. Het
taleninstituut is in vijf jaar tijd
zo snel gegroeid dat de vesti-
ging aan de Wilhelminastraat
nu al te klein is geworden. De
Vries vindt het nog te vroeg
om details te noemen, maar
het nieuwe kantoor moet rus-
tig gelegen zijn en niet op een
industrieterrein. ''Je moet er
ook 's avonds in het donker op
je fietsje naartoe kunnen.''
Goos de Vries is van oor-
sprong docent Engels. Hij be-
gon met les geven aan het
Christiaan Huygens en ver-
kaste later naar de MTS in
Ede, nu een onderdeel van het
ROC. Als zoveel leraren gaf hij
in zijn vrije tijd cursussen.
''Gewoon, aan mensen in Bar-
neveld. Het was een hobby, ik
had geen moment de bedoe-
ling een eigen bedrijf te begin-
nen.''
Dat veranderde toen een aan-
tal oud-leerlingen hem vroeg

om een cursus technisch En-
gels te verzorgen voor een be-
drijf dat windturbines plaatste
in India en Vietnam. Werkne-
mers van dit bedrijf moesten
ter plekke problemen oplos-
sen en kennis van de Engelse
taal was daarbij onontbeerlijk.
Daarbij speelt een rol dat De

Vries als leraar aan een MTS
veel met technisch Engels
werkte. Dat kwam voor deze
cursus uitstekend van pas.
De opdracht smaakte naar
meer. De Vries: ''Wat mij voor-
al aansprak is dat ik het volle-
dige traject mocht ontwikke-
len. Dat is een uitdaging.''
Meer bedrijven kwamen en
het werd steeds drukker in
huize De Vries. Langzaamaan
begon hij minder uren op
school te werken.
Ruim vijf jaar geleden besloot
hij definitief als leraar te stop-
pen en zijn volle energie in het
door hem zelf opgerichte ta-
len-instituut te steken. Inmid-
dels werken er 23 leraren op
part-time basis voor Quality
Communication. De Vries
wordt op kantoor bijgestaan
door secretaresse Caro Nahu-
mury en coördinator Rob Lad-
ru. 
Vijftig procent van het werk
bestaat uit heel gerichte taal-
cursussen voor bedrijven. Niet
alleen Engels, maar ook Duits,
Frans en Spaans en overige
Europese talen worden gege-
ven. Dat gebeurt aan de Wil-
helminastraat of 'in compa-

ny', dus op de bedrijven zelf.
De andere helft van het werk
bestaat uit het geven van in-
burgeringscursussen in op-
dracht van diverse gemeen-
ten, waaronder Barneveld en
Nijkerk. Nieuwe landgenoten,
afkomstig uit Marokko, Tur-
kije of nog weer andere lan-
den, moeten verplicht een jaar
lang taalles volgen en moeten
na afloop een examen afleg-
gen.
De Vries had niet gedacht dat
zijn bedrijfje in zo korte tijd
een zo snelle groeispurt zou
doormaken. Het kost hem ook
veel tijd om alles in goede ba-
nen te leiden. ''Maar ik heb
nog steeds het gevoel dat ik
met mijn hobby bezig ben. Als
dat gaat veranderen -als ik dit
echt als werk ga zien- dan
wordt het misschien tijd om
weer eens naar iets anders uit
te kijken.'' 
Of hij de lange schoolvakan-
ties van vroeger ook mist?
''Geen moment. Ik vind dit erg
leuk om te doen. Al besef ik
dat je tijd over moet houden
voor andere zaken. Er is meer
in het leven dan het geven van
taaltrainingen.''

Van leraar Engels tot directeur van een taleninstituut. Dat is zo ongeveer de kortste
omschrijving van de carrière van Barnevelder Goos de Vries. Hij is directeur van Quality
Communication - inderdaad we zijn bij deze rubriek bij de letter Q aangeland. De Vries:
"Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby."

Barneveldse agrariërs die emi-
greren lopen kans dat de weg
naar Canada via Quality Com-
munication loopt. Veel landen
-zeker Australië, Nieuw-Zee-
land en Canada- stellen eisen
aan de taalvaardigheid van
nieuwe inwoners. Goos de
Vries vertelt dat zijn bedrijf al
menig emigrant heeft bege-
leid. ''Het is dit jaar wel wat
minder, ik denk een handjevol
mensen. Maar in de laatste ja-

ren hebben we cursussen ge-
geven aan zo'n  twintig men-
sen per jaar. Het gaat om agra-
riërs die hier vastlopen en uit-
wijken naar het buitenland.''
De Vries vertelt dat ook Noord-
Frankrijk tegenwoordig popu-
lair is. ''Zo raken ze hun con-
tact met thuis niet kwijt, het is
nog geen dag rijden.'' De agra-
riërs moeten echter wel eerst
Frans leren, anders kunnen ze
nog niet aan de slag.

Quality slecht
taalbarrières

Een groep Barneveldse vrouwen van buitenlandse komaf krijgt taalles.

QUALITY BEGELEIDT EMIGRANTEN

Tevreden klanten heeft ta-
leninstituut Quality Com-
munication genoeg. Maar
merken ze daar ook iets
van aan de Wilhelminas-
traat? ''Nou'', zegt Goos de
Vries, ''een tijdje terug
heeft een Barneveldse taxi-
chauffeur van buitenlandse
komaf hier een taalcursus
afgerond. Hij wou een
goed gesprek kunnen voe-
ren met zijn klanten. Die
man komt nu, als hij met
de taxi in de buurt is, even
langs om te praten. Het
liefst met zijn oude docent.
En dan vertelt hij wat hij in
de taxi zoal meemaakt.
Heel leuk, zo'n persoonlijk
contact.''

TAXI-CHAUFFEUR

Directeur Goos de Vries en secretaresse Caro Nahumury tij-
dens werkoverleg. FOTO'S: JAN RUYNE



1. Yvette van den Brink (11)
Leukste tv-programma: TMF,
MTV
Lievelingseten: kibbeling
Wil later worden: iets met kin-
deren 
Lievelingsdier: dolfijn
Hekel aan: mensen die door-
drammen

2. Lisa Gersen (10)
Leukste hobby: volleybal, win-
kelen met Daniëlle
Lievelingseten: patat, barbecue
Wil later worden: weet ik nog
niet
Heeft een hekel aan: Spinnen
en dieren die prikken
Leukste aan dit schooljaar: mu-
sical Kuifje

3. Daniëlle van ginkel (11)
Leukste hobby: turnen, volley-
bal en winkelen met Lisa
Lievelingseten: patat, pizza, la-
sagne
Wil later worden: weet ik nog
niet
Heeft een hekel aan: dieren die
prikken en spinnen
Leukste aan dit schooljaar: Mu-
sical Kuifje en schaatsen

4. Charlotte Bos (10)
Leukste tv-programma: TMF,
MTV
Lievelingseten: spareribs

Wil later worden: advocaat,
hockeyer
Lievelingsdier: paard, hond
Hekel aan: geen TMF op tv

5. Rick Voskuylen (11)
Leukste tv-programma: Pimp
my ride
Lievelingseten: pizza
Wil later worden: spuiter of au-
to-ontwerpen
Lievelingsdier: konijn en tijger
Leuke dingen op school: excur-
sies, musical Kuifje

6. Kevin Vermeer (12)
Leukste klasgenootje: Rius

Leukste sport: voetbal
Leukste vak: rekenen en crea
Lievelingsboek: Garfield

7. Esmée van Veldhuizen (11)
Leukste klasgenootje: Edith 
Leukste sport: turnen
Leukste vak: crea
Leukste herinnering aan
schooljaar: musical Kuifje,
schaatsen, juf Marijte

8. Edith van Luik (11)
Leukste klasgenootje: Esmée 
Leukste sport: turnen
Leukste vak: crea
Leukste boek: Hoe overleef ik…

Leukste herinnering aan
schooljaar: musical Kuifje,
schaatsen, juf Marijte

9. Wilfred Aalbrecht (11)
Leukste tv-programma: Flodder
Lievelingseten: spaghetti
Wil later worden: gitarist
Lievelingsdier: krokodil
Leukste hobby: karate

10. Robin Bos (10)
Leukste tv-programma: Jetix
Lievelingseten: patat, lasagna
Wil later worden: brandweer-
man
Lievelingsdier: papegaai, gorilla

11. Patrick van Ginkel (11)
Leukste hobby: voetbal
Lievelingseten: lasagne, patat,
pizza
Wil later worden: weet ik niet
Heeft een hekel aan: spruitjes
eten en muggen

12. Rik Sluimer (11)
Leukste hobby: op de moun-
tainbike fietsen
Lievelingseten: patat
Wil later worden: journalist
Heeft een hekel aan: ruzie
Leukste van het schooljaar:
theatershow Kuifje

13. Marc de Leeuw (11)
Leukste klasgenootje: Patrick

Leukste sport: voetbal, vissen
Leukste vak: crea
Lievelingsboek: Astrix & Obelix
Leukste van het schooljaar: de
excursies

14. Maries van Veldhuizen (11)
Leukste tv-programma: gtst
Lievelingseten: patat
Wil later worden: aannemer in
de bouw
Lievelingsdier: hond
Leukste op school: dingen mee-
nemen en techniek

15. Jordi Bakker (11)
Leukste klasgenootje: Barry
Leukste sport: scouting
Leukste vak: topografie
Lievelingsboek: Harry Potter en
de halfbloed prins
Leukste van het schooljaar: mu-
sical Kuifje

16. Barry van Engelenhoven
(11)
Leukste klasgenootje: Maries
Leukste sport: turnen
Leukste vak: rekenen
Lievelingsboek: autotijdschrif-
ten
Leuke dingen: naar de musical
en excursies

17. Stefan van den Brink (10)
Leukste hobby: voetbal
Lievelingseten: patat, pizza, la-

sagna
Wil later worden: weet ik nog
niet
Heeft een hekel aan: spruitjes,
dieren die prikken
Leukste van het schooljaar: mu-
sical Kuifje en schaatsen op de
ijsbaan

18. Mohammed Bouyglafin
(11)
Leukste klasgenootje: Stefan en
Patrick
Leukste sport: voetbal
Leukste vak: rekenen
Lievelingsboek: Snelle Jelle in
de Finale
Leukste van het schooljaar: mu-
sical Kuifje

19. Marc 
Hardeman
(11)
Leukste
hobby:
voetbal en
turnen
Lievelings-
eten: pan-
nenkoeken,
shoarma en
pizza
Wil later
worden: chauffeur
Heeft een hekel aan: ruzie
Leukste dingen op school: over
dino's geleerd

Kids in de krant
Groep zeven van de Maatjesschool (Scherpenzeel)

Marokko in de klas
bij groep zeven
Groep zeven van de Maatjesschool werkt veel met thema's. Het thema Indianen is net afgerond en nu is
het Marokko. Juf Marijte is onlangs op studiereis naar Marokko geweest en een leerling is van Marok-
kaanse komaf. De kinderen voeren zelfstandig werkopdrachten uit, zoals het proeven van Marokkaanse
kruiden. 

Juf Marijte is populair, dat
blijkt wel uit de antwoorden
van de kinderen. Ze houdt van
een creatieve manier van les-
geven, zoals met thema's.
"Daardoor krijgen ze de kans
om andere gaven en talenten
te benutten. Anders is het al-
leen maar scoren met rekenen
en taal. En de creatieve dingen
tussendoor zorgen ervoor dat
het rekenen bijvoorbeeld veel
beter gaat. Ze gaan er harder
door werken!"

‘Andere talenten benutten’
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M.C.H. Baggerman, Alblasser-
dam; E.M. Bijlhot, Apeldoorn;
A.P. Boer, Papendrecht; M.
Bokhoven, Westervoort;  A.van
der Boor, Spijkenisse; M.H.
Dichtman, Didam; A. Floor,
Enschede; P. Geilvoet, Heen-
vliet; H. van Grinsven, Wij-
chen; M.M.A. van Hal, Silvol-
de; C. Heijden, Vlijmen; J. Ka-
rels, Capelle a/d IJssel; M. Kle-

mans, Tilburg; J. Kling, Pa-
pendrecht; W. van Loon, Mil-
lingen a/d Rijn; L. Peppelaar,
Rotterdam; N. Planting, Tricht;
I. Plass, Kekerdom; L. Ringers-
ma, Hoogvliet; B. Stienissen,
Didam; T. Streppel, Zutphen;
L.A.M. van Veldhoven, Wate-
ringen; M. Verkroost, Utrecht;
J. Vermeer, Opheusden; A.
Wolfs, Breda

■■ Het feest van de Rijn-
week in Rhenen barst za-
terdag weer los. 140.000
Bezoekers gaan naar de
kermis, luisteren naar
popartiesten en doen
mee met de ouder-, kin-
der of gehandicapten-
dag. Of gaan naar de
kerk.

DOOR MARGREET TERPSTRA 

RHENEN - Het was een bericht-
je in de krant dat hem opviel.

‘Kerken zijn tegen de Rijnweek’,
stond erboven. "Ik dacht: hele-
maal niet”, zegt pastor Guido
Dieteren, voorzitter van de
Raad van Kerken Rhenen-Kes-
teren.
De aangesloten kerken besloten
daarom een viering in de Rijn-
week te houden om hun visie
op het evenement te laten zien.
Met succes: op de vierde editie
aankomende zondag worden
weer een kleine duizend men-
sen verwacht.
Er wordt gesproken en er is mu-
ziek. De Nederlandse Prote-
stantenbond NPB, de katholie-
ke kerk en de Protestantse Kerk

Nederland werken hierin sa-
men. Tot Dieterens verbazing
blijven de mensen maar ko-
men. "Het eerste jaar was een
groot succes, zevenhonderd
mensen. De tweede keer was de
nieuwigheid eraf, dus we ver-
wachtten minder. Maar het

worden er nog steeds meer.”
Op de viering komen eigen
kerkgangers, maar ook veel
mensen die weinig of niets met
geloof of kerk hebben. "We
merken de impact door de
mails die we na afloop krijgen.
We hebben mensen rondlopen
voor praktische vragen en na-
zorg, en die worden ook altijd
aangesproken.”
Dit jaar kunnen de aanwezigen
zich vanaf elf uur bezighouden
met de vraag ‘wat van waarde
is’, het thema van de bijeen-
komst.
Muziekvereniging Ons Genoe-
gen is er bij en dit jaar is ook

djembégroep Nakiri uitgeno-
digd. Zij zullen de verhalen van
ritme voorzien. "Het wordt alle-
maal mooi in de dienst geïnte-
greerd”, belooft de pastor.
Organisator Henk Knoppert in-
tussen verheugt zich onder an-
dere op het jubileumconcert,
dat samen met het Rijnpopfes-
tival voor verstandelijk gehandi-
capten het hoogtepunt van de
week wordt. "Een topper”, vindt
hij zelf. In de loop van de tijd
zijn er ook vernieuwingen door-
gevoerd. Sommige werkten,
sommige niet. Een betaald con-
cert, zoals vorig jaar bij Jan Smit:
toch maar niet.

Brand flat
ontstaan door
blikseminslag
WAGENINGEN – Sporenonder-
zoek door de technische recher-
che van de politieregio Gelder-
land-Midden en bevindingen
van de brandweer wijzen erop,
dat de brand op het dak van de
studentenflat aan de Hoeves-
tein zeer waarschijnlijk een ge-
volg is van blikseminslag. Door
deze inslag is een koperen lei-
ding van de beveiligingsinstalla-
tie op verschillende plaatsen
doorgebrand, wat tot vlambo-
gen geleid zou hebben. Een
aantal gasflessen die – vanwege
werkzaamheden – op het dak
stonden, zijn door de hitte van
het vuur geëxplodeerd.

Meisje
geslagen
NIJKERK - De politie van Nij-
kerk heeft woensdagavond een
23-jarige inwoner opgepakt. Hij
zou op de Singel in Nijkerk een
zeventienjarig meisje uit de stad
te hebben geslagen. De twee
zouden rond tien uur ruzie heb-
ben gekregen op straat waarbij
de Nijkerker het meisje zou
hebben uitgescholden. Uitein-
delijk kwam het tot een handge-
meen.

Stalkers
aangehouden
EDE - Een 31-jarige man uit
Veenendaal en een 32-jarige
Nijmegenaar zijn woensdag-
avond door de Edese politie
aangehouden wegens bedrei-
ging en stalking. De twee zou-
den bij een 29-jarige bewoon-
ster van de wijk Veldhuizen aan
de deur zijn geweest en daar be-
dreigingen hebben geuit. Vol-
gens het slachtoffer zou ze al va-
ker zijn lastig gevallen.

Vervoer regiotaxi
vanuit huiskamer 

EDE - Van 5 juli tot en met 2 september zijn in het Historisch Museum Ede prachtige natuurfoto’s te zien, gemaakt door de in 2004
overleden Edese fotograaf Martien Haffmans. Vogels vastgelegd tijdens hun vlucht, jonge vosjes spelend bij hun hol, een haasje dat
zich onbespied waant in het hoge gras, een ree die recht in de camera kijkt... Met grote precisie en veel oog voor detail zijn deze die-
ren in beeld gebracht, zoals dit vosje. FOTO: MARTIEN HAFFMANS

Goede Herder Kerk viert
vijftigjarig bestaan
DOOR ESTER WORMGOOR

EDE - De Goede Herder Kerk in
Ede vieri in oktober haar vijftig-
jarig bestaan. De feestweek
heeft als thema: ‘De kerk… voor
u, voor jou…voor mij’. 
De parochiegemeenschap is
begonnen in oktober 1957 en
het kerkgebouw werd in ge-
bruik genomen in november
1958. Ter gelegenheid hiervan
worden in dit jubileumjaar in de
maanden na de feestweek en-
kele concerten aangeboden:
onder andere EME (het voor-
malig Enka’s Mannenkoor Ede),
het koor ‘In Between’ en koor
‘Onbeperkt Talent’.
Tijdens de receptie op 7 oktober
2007 wordt een kunstwerk aan-
geboden dat door Toos Ettema
Konijn, een kunstenaarparochi-
aan, is gemaakt uit enkele hon-
derden door de parochianen
beschilderde steentjes. Toos Et-
tema is verantwoordelijk ge-
weest voor het idee, de voorbe-

reiding, de logistiek en de af-
werking. 
“Vijftig jaar geleden bouwden

de eerste parochianen samen
mee aan de Goede Herder Kerk.
Zij betaalden één of meerdere
stenen waarmee de kerk ge-

bouwd kon worden. In het ka-
der van het jubileum wilden we
nu ook wat gaan bouwen van
steentjes. Een kunstwerk van
ons allemaal, voor ons allemaal.
Een verbinding tussen toen en
nu,” vertelt Ettema.

Annie Bosma, Pastor Hans Lucassen en Jack Johan beschilderen
steentjes van het kunstwerk. EIGEN FOTO 

Kerkdienst tijdens 
de Rhenense
Rijnweek wordt
door steeds meer
mensen bezocht

Natuurfoto’s van fotograaf Martien Haffmansin het vizier

EDE – Chauffeurs van de regio-
taxi De Vallei halen met ingang
van volgende week hun klanten
in hun woning op. 
Dat heeft betrekking op mensen
die zichzelf niet naar de voor-
deur kunnen (doen) verplaat-
sen. 
Daarbij valt te denken aan men-
sen bij wie een ander de voor-
deur opendoet of de deur kan
openen met een afstandsbedie-
ning. 
Ook begeleidt de chauffeur hen
tot op hun eindbestemming.
Voorwaarde is wel dat de ge-
bruikers van de regiotaxi zelf
hun voordeur kunnen (doen)
openen. 
Tot nu toe leverde de regiotaxi
alleen deur- tot deurvervoer.
Begeleiders die een klant van de
regiotaxi op de plaats van be-
stemming moeten begeleiden,
reizen vanaf 1 augustus voor
een gereduceerd tarief mee. 
Tot nu toe vervoerde de regio-
taxi alle begeleiders gratis. 

De nieuwe maatregelen gelden
voor het taxivervoer in het Gel-
derse deel van de Vallei. De re-
gio-taxi rijdt inmiddels een half
jaar.
Vanaf 1 augustus verandert dit.

Vanaf die tijd mogen alleen be-
geleiders die tijdens de rit voor
medische ondersteuning of be-
geleiding nodig zijn, gratis mee-
reizen. 
Wie een klant van de regiotaxi
op de plaats van bestemming
moet ondersteunen, bijvoor-
beeld om een rolstoel te duwen
of iemand te helpen met een
verstandelijke beperking, reist
niet meer volledig gratis.
Het tarief voor gehandicapten
ligt in Ede op 45 cent per zone.
Wie iemand wil meenemen
voor begeleiding ter plekke be-
taalt vanaf 1 augsutus 90 cent
per zone. 
Degenen die gebruik willen ma-
ken van de regiotaxi zonder
daarvoor geïndiceerd te zijn,
betalen 1,75 euro per zone.
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Kermis en kerkbezoek

Winnaars Wegener
lezersactie bekend
REGIO - De winnaars van de
Wegener lezersactie zijn be-
kend. 
Hieronder staan de namen van
25 winnaars die 2 kaarten voor
‘De-Grootste-Bingo-Show-
Ooit’ van de Sponsor Loterij
hebben gewonnen. 
Zondag 1 juli zijn zij van harte
welkom in Ahoy. Er zijn daar
prachtige prijzen te winnen zo-
als auto’s, fietsen, LCD-tv’s, rei-
zen en nog veel meer! 
Diverse Nederlandse topartie-
sten verzorgen de muzikale om-
lijsting van deze feestelijke dag.
‘De-Grootste-Bingo-Show-
Ooit’ met Mies Bouwman als
gastvrouw is zondag 1 juli om
21.15 uur te zien bij de TROS op

Nederland 1. De Sponsor Loterij
organiseert ‘De-Grootste-Bin-
go-Ooit’. 
Het doel van  deze nationale
campagne is om 25 miljoen eu-
ro bijeen te krijgen voor de
bouw van een nieuwe polikli-
niek bij het VUmc Cancer Cen-
ter. 
De nieuwe polikliniek zorgt
voor een diagnose en behandel-
plan binnen 48 uur. En dat is
hard nodig want een snellere
diagnose en behandeling van
kanker kan de kans op genezing
aanzienlijk vergroten. 
Speelt u nog niet mee? 
Kijk dan snel op www.sponsor-
loterij.nl hoe u aan uw Bingolo-
ten komt.

WINNAARS VAN DE LEZERSACTIE ZIJN:
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Belangrijkste taken:

- het uitvoeren van arbeidsintensieve installaties

zoals hefbruggen etc.

- oplevering van geïnstalleerde apparatuur aan de klant

- het geven van gebruiks- en onderhoudinstructies

In deze functie voert u veelvuldig overleg met de klant.

Hierbij is het van belang dat u de klant van advies voorziet

en kunt overtuigen van de meest ideale oplossing.

Tevens wordt van u verwacht dat u onvoorziene

technische problemen zelfstandig kunt oplossen.

opleiding en ervaring:

- opleiding LTS/MTS-niveau (autotechniek, wtb)

- rijbewijs BE (CE is een pré)

- affiniteit met het autobedrijf

- een praktische en servicegerichte instelling

- goede communicatieve en contactuele

vaardigheden

- een groot verantwoordelijkheidsgevoel

- zowel zelfstandig als in groepsverband

kunnen werken

- geen ‘negen-tot-vijf’ mentaliteit

Bent u geïnteresseerd in één van deze functies, dan kunt u uw sollicitatie met uitgebreide c.v. richten aan:

Explora B.V., t.a.v. mevr. T.E. van Amerongen, Postbus 300, 6710 BH  EDE,

e-mail: tamerongen@explora.nl, tel.: 0318 - 648 238.

arbeidsvoorwaarden:

zeer zelfstandige, uitdagende en afwisselende functie

een goede salariëring en prima secundaire arbeidsvoorwaarden

B)  BINNENDIENSTMONTEUR (M/V)
Belangrijkste taken:

- het opbouwen van diverse garageapparatuur voor

aflevering zoals balanceer- en demonteermachines,

uitlijnapparatuur en airco-service apparatuur

- repareren van defecte apparatuur van onze klanten

- ondersteunen van de buitendienstmonteurs

- alle verdere voorkomende werkzaamheden

opleiding en ervaring:

- opleiding LTS/MTS-niveau (autotechniek, wtb)

- affiniteit met het autobedrijf

- een praktische en flexibele instelling

- een groot verantwoordelijkheidsgevoel

- zowel zelfstandig als in groepsverband én

nauwkeurig kunnen werken

- ervaring met airco-vulstations is een pré

Explora B.V. in Ede is leverancier voor werkplaatsapparatuur en wielservice materialen voor het automobiel-,
banden-, en schadebedrijf in Nederland en is uitgegroeid tot een toonaangevende dienstverlener in kwaliteit
en service. Een dynamische, klantgerichte organisatie met meer dan 100 medewerkers, die met haar
complete leveringsprogramma (uitlijncomputers, remtestbanken, airco-service apparatuur, hefbruggen,
apparatuur voor olie, vet, water en lucht, etc.) én 50 jaar ervaring een sterke positie in de vervangings- en
nieuwbouwmarkt heeft gerealiseerd, waarbij praktijkgerichte adviezen, professionele begeleiding tijdens de
bouw, diverse trainingsprogramma’s en een landelijk opererende technische dienst de ingrediënten vormen
voor haar succes. Sinds 1994 is Explora ISO-gecertificeerd.

Op korte termijn zoeken wij:

A)  INSTALLATIEMONTEUR (M/V)

Bakker Bedrijfswagens

staat in midden Nederland
bekend als een dynami-
sche, efficiënte en klantge-
richte onderneming.
“Klantvriendelijkheid, Ser-
vice & Kwaliteit” staan bij
ons hoog in het vaandel.
Onze bedrijfswagen-
organisatie heeft DAF
dealervestigingen voor
verkoop, service & parts
in Amersfoort, Scher-
penzeel, Nijkerk en bij
Broekhuis Bedrijfswa-
gens in Barneveld.
Daarnaast zijn wij actief
op het gebied van FIAT,

MITSUBISHI & IVECO

lichte lijn bedrijfswa-

gens, getrokken mate-
rieel, schadeherstel en
spuitwerk, carrosserie-
opbouw en laadklep-
pen, transportkoeling
alsmede reparatie
en onderhoud aan
mengvoeder bulkin-
stallaties, bussen en
touringcars.
Steeds meer
ondernemers waar-
deren deze totale
zorgverlening voor
de transport-
sector.

Op onze dealervestigingen in Nijkerk, Zeewolde, Scherpenzeel en Barneveld voor DAF
bedrijfswagens, FIAT - , IVECO Daily en Mitsubishi - FUSO lichte lijn bedrijfswagens
is wegens toegenomen activiteiten per direct plaats voor

We zoeken jou, als je een autotechnicus bent die van z’n vak houdt en affiniteit hebt
met (zware) bedrijfswagens, een flexibele, enthousiaste en klantgerichte instelling hebt,
en uiteraard graag zelfstandig wilt werken.
Je werkt niet alleen aan trucks, maar je verzorgt ook onderhoud en reparaties aan
bestelwagens, opleggers en aanhangwagens, koelmotoren, laadkleppen en diverse
carrosserieën.
Je werkt samen met je collega’s in wisseldiensten tijdens de avond- en zaterdagochtend
en 24 uur SERVICE diensten. Bij voorkeur ben je in het bezit van opleiding APK
keuringen, tachograaf ijkingen en een rijbewijs om de voertuigen te kunnen besturen.

De Bakker Bedrijfswagen Groep biedt:

- Een goed salaris en een prima regeling voor overwerk en servicediensten.
- Een zeer interessante, uitdagende en afwisselende job
- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Studiemogelijkheden alsmede product - en vakopleidingen
- Ontplooiingsmogelijkheden binnen een groep van meerdere bedrijfswagen vestigingen

Je reactie:

Voor inlichtingen over bovengenoemde functies kan je contact opnemen met de heer
Henk Kempes, telefoon 0342-404260 of mobiel: 06-51611171

Pas je in het door ons geschetste profiel, en voel je je aangetrokken tot een van deze
functies, bel dan of stuur zo spoedig mogelijk je sollicitatie voorzien van C.V. aan de directie

Bakker Bedrijfswagen Holding
Postbus 353
3800 AJ Amersfoort

BAKKER BEDRIJFSWAGEN GROEP

( 1e ) BEDRIJFSWAGEN - /
BESTELWAGEN MONTEUR (S)

en een

MONTEUR GETROKKEN MATERIEEL
(Aanhangwagens / opleggers /carrosserieën) bij voorkeur met Koeltechnische ervaring

Janse Mode BV telt 16 vestigingen in Nederland en is gespecialiseerd in 
de betere damesmode. Wij komen graag in contact met kandidaten voor 
de functie van:

Chauffeur/handyman (m/v)
voor dinsdag en donderdag.

De functie: als chauffeur bent u verantwoordelijk voor de uitlevering 
van onze goederen vanuit het magazijn in Barneveld naar de filialen. 
Tevens helpt u mee met alle kleine onderhoudswerkzaamheden aan onze 
winkels, zoals het vervangen van verlichting e.d.

Profiel: Wij zoeken een sympathieke en energieke 
collega die graag met mensen omgaat. We 
verwachten een praktische en flexibele instelling.

Geïnteresseerd? Stuur of mail uw brief en CV naar 
Janse mode bv, t.a.v. Jan van de Geest, Postbus 151, 
3770 AD Barneveld, e-mail info@jansemode.nl.
Voor meer informatie over de functie kunt u bellen 
met Jacqueline of Lonie: 0342-415759.

ALPHEN A/D RIJN - BARNEVELD - CAPELLE - CULEMBORG - ELST
ERMELO - GOUDA - HATTEM - IJSSELSTEIN - KAMPEN - LEIDSCHENDAM 
MAASSLUIS - RHENEN - ROTTERDAM - WASSENAAR - ZOETERMEER

HERHAALDE OPROEP

HdS Barneveld christelijke organisatie voor zorg en welzijn zoekt:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fieke Vreugdenhil,
0342-417641. Sollicitaties kunnen geadresseerd worden aan HdS t.a.v.

Fieke Vreugdenhil, Postbus 120 3770 AC BARNEVELD

www.hds.nl

Vakantiekrachten Verzorging
Voor deze functie is het volgende van belang:

• Een diploma MDGO-VZ of vergelijkbaar (bv.3
e
jaars HBO-V)

• Je bent zelfstandig en flexibel

• Je bent 18 jaar of ouder

• Meelevend lid van een protestants christelijk kerkgenootschap

Oproepkrachten Verzorging
Voor deze functie is het volgende van belang:

• Een diploma MDGO-VZ of vergelijkbaar (bv.3
e
jaars HBO-V)

• In staat zelfstandig te werken en een flexibele werkhouding

• In het bezit van een auto en een geldig rijbewijs

• Meelevend lid van een protestants christelijk kerkgenootschap

Voor beide functies geldt:

• Zowel voor overdag als voor de avond- en weekendzorg

• Een afwisselende en interessante baan met
verantwoordelijkheid bij een groeiende en ambitieuze organisatie

• Een goede, collegiale werksfeer

• Arbeidsvoorwaarden overeenkomstig CAO Thuiszorg

Harbers Trucks is een full-service bedrijfswagendealer, met vestigingen in 
Apeldoorn, Barneveld, Duiven, Elst, Harderwijk en Veenendaal. 

Voor versterking van onze werkplaats in Barneveld zijn wij op zoek naar 
een: 

algemeen medewerker.
Functie-inhoud:  

• Onderhoud / reparatie van het pand en machines / gereedschap; 
• Onderhoud / kleine reparaties aan het eigen wagenpark; 
• Reinigen van de werkplaats en het buiten terrein;
• Halen / brengen van trucks en opleggers / aanhangwagens. 

Functie-eisen: 
• Rijbewijs C+E;
• Zelfstandig en flexibel.  

Wij bieden een leuke, afwisselende baan bij een dynamisch bedrijf met een
prettige werksfeer. 

Voor informatie: Sollicitatiebrief opsturen naar: 
Dirk Rosendal Harbers Trucks Barneveld bv

Tel.: 0342-405151 T.a.v. Dirk Rosendal 

 Postbus 558 

www.harberstrucks.nl 3770 AN  Barneveld 



■ Het nieuwe voorstel
regelt een stadion- en
omgevingsverbod in 
combinatie met een
meldplicht.

DEN HAAG  - Minister Guusje
ter Horst van Binnenlandse Za-
ken is blij met de voetbalwet die
de gelegenheidscoalitie van de
partijen PvdA, CDA en VVD
heeft gepresenteerd om het ge-
weld van hooligans tegen te
gaan. Het voorstel regelt een
stadion- en omgevingsverbod
in combinatie met een meld-
plicht. Supporters die de meld-
plicht niet nakomen, moeten
hard worden gestraft met een
celstraf van maximaal een jaar
of enkele duizenden euro’s boe-
te. De meldplicht kan heel snel
worden opgelegd. De fracties
willen ook het strafrecht aan-
passen zodat het voorbereiden
van openlijke geweldpleging
strafbaar wordt. Hiermee moe-
ten vechtpartijen tussen rivali-
serende supportersgroepen op
vooraf afgesproken locaties
worden voorkomen. Ter Horst
zei bij de presentatie heel blij te
zijn met het voorstel. Eerdere

kabinetten waren nog terug-
houdend over de noodzaak van
een voetbalwet. Ter Horst kon-
digde aan dat het initiatief van
donderdag wordt opgenomen
in een wet tegen ernstige over-
last waarover het kabinet bin-
nenkort beslist. Volgens de Pv-
dA-bewindsvrouw kan een en
ander daardoor over een paar
maanden geregeld zijn. Als
Tweede en Eerste Kamer snel
instemmen met de wet, kan die
al op 1 januari 2008 van kracht
worden, maar in ieder geval aan
het begin van het  voetbalsei-
zoen 2008/2009. De KNVB is
ook enthousiast over het voor-
stel vanuit de Kamer, waarin in
1999 al de eerste initiatieven
voor een meldplicht werden ge-
nomen. Met de voetbalbond
spraken CDA, PvdA en VVD
donderdag hun verbazing uit
dat de meldplicht  zolang op
zich heeft moeten laten wach-
ten. De meldplicht geldt voor al-
le wedstrijden, ook in  Europees
verband. De initiatiefnemers
hopen hiermee goedwillende
supporters tegemoet te komen.
,,En de kwade geesten binnen
het voetbal het zwijgen op te
leggen.’’

Relschoppers
melden zich 
TILBURG - Inmiddels hebben
zich bij de politie vijf jongeman-
nen gemeld die betrokken zijn
geweest bij de ongeregeldheden
op het veld na afloop van het
oefenduel Jong Oranje - Jong
Marokko, vorige maand in Til-
burg. Beelden van de verdach-
ten werden getoond in het tv-
programma Opsporing Ver-
zocht. Het zijn vijf verdachten
uit Nijmegen en Zeist.

Slachtoffer schietpartij 
Apeldoorn begraven 
APELDOORN - De Apeldoorn-

se ondernemer Gert Nijkamp,
die vorige week voor de basis-
school Berg en Bos werd dood-
geschoten, is in zijn woonplaats
begraven. 
Bij de uitvaart van de 47-jarige
man waren een paar honderd

belangstellenden aanwezig.Het
slachtoffer werd vorige week
donderdag onder vuur geno-
men, nadat hij zijn zoontje van
6 jaar naar school had gebracht.
Hij overleed ter plaatse. Op de
moordzaak zijn 26 politiemen-
sen gezet.

Kort

In 2006 had Nederland het op
twee na hoogste bruto binnen-
lands product (bbp) per inwo-
ner van alle landen die lid zijn
van de Europese Unie. Dat blijkt
uit cijfers die Eurostat. Boven-
aan staat Luxemburg, gevolgd
door Ierland. Het armst zijn
Roemenië en Bulgarije. 

UTRECHT

Zaak jongeren 
aangehouden
De zaak tegen vier ‘hangjonge-
ren’ die worden beschuldigd
van openlijke geweldpleging te-
gen de 54-jarige Utrechter die in
Ondiep door een politieagent
werd doodgeschoten, is aange-
houden. De politierechter in
Utrecht bepaalde dat er nog ge-
tuigen moeten worden ge-
hoord.

AMSTERDAM

OM in cassatie
zaak-Nomads
Het OM gaat de zaak tegen de
Nomads voorleggen aan de Ho-
ge Raad. Het gerechtshof in Am-
sterdam sprak op 15 juni veer-
tien Nomads vrij van moord op
drie van hun clubgenoten. Het
OM stelt daarom nu beroep in
cassatie in.

DEN HAAG

Bus en tram 
3 procent duurder
De tarieven in het stads- en
streekvervoer gaan volgend jaar
gemiddeld met 3,1 procent om-
hoog. 
De 45-strippenkaart vol tarief
gaat per 1 januari 20,70 euro
kosten, tegen 20,10 euro nu. De
stijging is het dubbele vergele-
ken met die over dit jaar, die uit-
kwam op 1,6 procent.

LUXEMBURG AMSTERDAM

Nederland derde 
rijkste land EU 

AMSTERDAM - Superster Tom Cruise is dol op zijn fans. De Amerikaanse acteur is voor een flitsbezoek in Nederland en nam alle
tijd voor zijn fans bij de RAI in Amsterdam. Cruise is in Nederland om  zijn allernieuwste film Lions For Lambs te promoten, die
vanaf november in de bioscopen is te zien. FOTO:ANP

Afscheid van ‘majoor’ Bosshardt
AMSTERDAM - Het Leger des
Heils heeft donderdagmiddag
een kwartier eerder dan ge-
pland de zaal geopend waarin
‘majoor’ Bosshardt ligt opge-
baard. Het publiek zou eigenlijk
pas om 14.00 uur naar binnen
mogen om afscheid te nemen
van de ‘majoor’. Al geruime tijd
daarvoor stonden echter al tien-
tallen mensen te wachten bij
korpszaal De Ruytenburgh van
de liefdadigheidsorganisatie in
Amsterdam. Daarom openden
de deuren al om 13.45 uur. Tot
20.00 uur is het pand aan de Ou-
dezijds Achterburgwal op de
Amsterdamse Wallen openge-
steld voor de openbare condo-
leance. De politie heeft de straat
afgezet voor autoverkeer.
Dranghekken moeten een
eventuele grote toeloop in goe-
de banen leiden. Bosshardt ligt
opgebaard in een gesloten kist

met daaroverheen een wit doek.
Belangstellenden kunnen haar
dan ook niet zien. Op de kist lig-
gen een Bijbel, bloemen en het

bekende hoofddeksel dat de
‘majoor’ altijd droeg. Ernaast
ligt een rood kussen met daarop
de medailles van Bosshardt.

Kerkmuziek klinkt zacht op de
achtergrond.Bezoekers kunnen
bij binnenkomst het condole-
anceregister tekenen. Uit het
boek blijkt dat ze uit heel Ne-
derland naar Amsterdam zijn
gekomen om afscheid te ne-
men. Bij de uitgang krijgen
mensen een folder met een le-
vensbeschrijving van de ‘ma-
joor’.,,Ze was een stukje mense-
lijkheid”, zei een man die speci-
aal uit Limburg was afgereisd en
Bosshardt nog nooit persoonlijk
had ontmoet. ,,Ze sloeg een
brug naar de mens die het wat
minder heeft.” Een andere
vrouw is zelf heilsoldate in de
hoofdstad en werkte jarenlang
samen met Bosshardt. ,,Er ging
zoveel uit van die vrouw, zoals
vriendelijkheid en doorzettings-
vermogen. Ze keek niet naar wie
iemand was. Ze was een groot
voorbeeld voor menigeen.”

Buurtbewoners, drugsverslaafden en daklozen nemen afscheid
van majoor Bosshardt die deze week overleed. FOTO:ANP

Gordon doet aangifte 
tegen broer

Zanger Gordon heeft bij de poli-
tie aangifte tegen een van zijn
broers nadat die hem een volle
klap op het gezicht zou hebben
gegeven. Dat gebeurde bij zijn
moeder thuis. Het betreft een
privékwestie. Over de aard van
de zaak is niets bekend.    

TURNHOUT 

Zoon Mieremet in 
België opgepakt
De politie in België heeft maan-
dag tijdens een grote actie on-
der meer de zoon van de geli-
quideerde ‘topcrimineel’ John
Mieremet gearresteerd. Justitie
in België vermoedt dat hij deel
uit maakt van een criminele or-
ganisatie. In totaal werden 17
verdachten aangehouden. Mie-
remet senior werd in 2005 in
Thailand geliquideerd.

DRIEBERGEN

Gewonde machinist
door stenen
Een machinist is deze week ge-
wond geraakt doordat de voor-
ruit van zijn trein werd verbrij-
zeld door stenen. De politie
heeft drie jongens van 12, 13 en
14 aangehouden. Het incident
gebeurde dinsdagmiddag rond
17.00 uur op het traject Bergen
op Zoom-Roosendaal. Volgens
de politie legden de tieners ste-
nen op de rails en klommen ze
in een seinpaal om stenen naar
de trein te gooien. De machinist
kreeg glasscherven in zijn ge-
zicht en in een oog.

Tom Cruise neemt alle tijd voor fansBezoek

‘Pluimvee even opsluiten’ 
DEN HAAG - Omdat nog steeds
niet bekend is hoe de vogelgriep
in Tsjechië en Duitsland is be-
land, heeft minister Gerda Ver-
burg  van Landbouw commer-
ciële pluimveehouders in Ne-
derland geadviseerd hun dieren
af te schermen. Van Verburg
mogen hobbyhouders hun kip-
pen, ganzen en kalkoenen ge-
woon buiten laten scharrelen.
Auto’s waarmee levend pluim-
vee of broeddieren zijn ver-

voerd naar Tsjechië moeten
sinds een week extra worden
gereinigd. Die maatregel volgde
nadat de ook voor mensen ge-
vaarlijke H5N1-variant van de
vogelgriep op een kalkoenbe-
drijf in Tsjechië was vastgesteld.
Enkele dagen later werden op
twee plekken in Duitsland do-
de, wilde vogels aangetroffen
die eveneens het H5N1-virus
hadden. Woensdag bleek ook
een tweede kalkoenbedrijf in

Tsjechië besmet. Dit bedrijf ligt
4 kilometer van de plek waar de
ziekte als eerste is ontdekt.Vol-
gens SOVON vogelonderzoek is
er weinig kans dat wilde vogels
het virus verder verspreiden. De
meeste vogels zijn aan het broe-
den waardoor ze aan hun terri-
torium zijn gebonden. Verburg
komt met haar advies, omdat de
onderzoekers niet  kunnen uit-
sluiten dat de ziekte via een
trekvogel hier kan komen.

Wet om geweld van hooligans
tegen te gaan 
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Miljarden euro’s 
aan rekeningen
DEN HAAG - Van alle rekenin-
gen die in Nederland uitstaan,
wordt 2,5 procent nooit betaald.
Dat blijkt uit Europees onder-
zoek van incassobureau Intrum
Justitia naar het betalingsge-
drag van mensen. 
Het gaat om een bedrag van 12
miljard euro. In het onderzoek
komt naar voren dat Nederland
in vergelijking met andere Eu-

ropese landen veel wanbetalers
telt. 
Het Europees gemiddelde van
niet betaalde nota’s ligt op 1,8
procent. Finnen betalen het
vlotst. Het aantal openstaande
rekeningen ligt hier op minder
dan 1 procent. 
Tsjechië is, met een percentage
van 3,5 procent, het slechtst
scorende land.

Vier verdachten 
gijzeling opgepakt
DEN HAAG - De politie heeft
vier mannen aangehouden in
een pand in Den Haag. Ze wor-
den verdacht van betrokken-
heid bij de gijzeling van een 27-
jarige man uit Oudenbosch
woensdag. De politie kreeg
woensdagochtend melding van
de gijzeling. Grootschalig on-
derzoek leidde naar Den Haag
waar de politie het slachtoffer
met drie gijzelnemers in een au-

to zag rijden. Bij de daaropvol-
gende bevrijdingsactieactie is
een van de verdachten overle-
den door een schot van het ar-
restatieteam. Twee andere ver-
dachten werden aangehouden.
De gijzelaar bleef ongedeerd.
Reden voor de gijzeling is ver-
moedelijk een geschil over
drugs. De identiteit van de zes
verdachten die bij de gijzeling
zijn betrokken, is bekend.

Kort

Zeven politici in het Amster-
damse stadsdeel Zuidoost heb-
ben zich de afgelopen jaren
schuldig gemaakt aan belan-
genverstrengeling. Zij werkten
als bestuurder of betaald vrijwil-
liger voor instellingen die subsi-
die ontvingen van het stadsdeel.
Dat blijkt uit een rapport van de
Rekenkamer Stadsdelen Am-
sterdam. Vijf van de zeven poli-
tici zijn PvdA’ers.

RI JSWIJK

Verwijdering
paraffine op
stranden 

Rijkswaterstaat is begonnen
met het verwijderen van de pa-
raffine die woensdag op de
Noord-Hollandse stranden
aanspoelde. De klus gaat waar-
schijnlijk twee dagen duren . De
paraffine, waarvan onder meer
kaarsen worden gemaakt, ligt in
brokken ter grootte van een ten-
nisbal verspreid in het kustge-
bied van Bergen tot Den Helder
en op Texel.

HOUTEN

2 miljoen mensen 
bellen via internet
Het aantal internetbellers in
Nederland is in het eerste kwar-
taal gestegen tot boven de 2 mil-
joen. Dat is een groei met 17
procent. Door de sterke opmars
van het bellen via internet
kwam de groei van de ‘ouder-
wetse’ telefonie in Nederland
bijna geheel stil te liggen. Dat
bleek donderdag uit een rap-
port van onderzoeksbureau Te-
lecompaper.

DEN HAAG

Geen generaal 
pardon pitbulls
Ondanks kritiek op de Regeling
voor Agressieve Dieren is het
volgens minister Verburg niet
verantwoord de regeling af te
schaffen. De RAD bestaat sinds
1993 en werd ingesteld na bij-
tincidenten met pitbulls. Ver-
burg wees de Tweede Kamer er
donderdag op dat er de laatste
jaren steeds meer pitbulls in be-
slag worden genomen. In 1993
waren dat er 136, in 2006 476.
Verburg erkende dat er veel
emoties spelen rond deze die-
ren.

AMSTERDAM

Politici dragen 
dubbele pet

ARNHEM – De laatste hand wordt gelegd aan het inrichten van een vakantiehuisje. Het vakantiehuisje is het enige exemplaar van de
zes overgebleven vakantiehuisjes, ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld, in het Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem. Het huisje werd door familiecamping en bungalowpark Hessenheem in Markelo geschonken aan het Nederlands Open-
luchtmuseum in Arnhem. Daar werd het huisje de afgelopen maanden gerestaureerd en herbouwd. Donderdag wordt het vakantie-
huisje officieel heropend. FOTO:ANP

Meubelzaak Axel
verwoest door brand
AXEL - Een hevige brand heeft
in de nacht van woensdag op
donderdag het magazijn van
een meubelzaak in Axel in Zee-
land in de as gelegd. Dat maak-
te de gemeente donderdagoch-
tend bekend.
Volgens de eigenaar van de zaak
is het grootste deel van de
15.000 vierkante meter grote
showroom intact gebleven. Hij
schat dat de schade in de mil-
joenen loopt. 
De brand brak rond 03.00 uur in
het pand uit. Een paar uur later
besloten hulpdiensten de be-
woners van vijf omliggende wo-
ningen te evacueren in verband
met de ernstige rookontwikke-
ling. Zij werden opgevangen in
een nabij gelegen cultureel cen-
trum. 
De bewoners konden in de loop
van de ochtend terug naar huis
keren. Volgens de gemeente
zijn bij de brand geen giftige
stoffen vrijgekomen. Bovendien

is er niemand gewond geraakt
door het vuur. 
De oorzaak van de brand is op
dit moment nog onbekend. Het
magazijn en een klein deel van
de winkel, in totaal ongeveer

6000 vierkante meter, zijn ge-
heel verloren gegaan. De direc-
tie van de meubelzaak  ver-
wacht wel dat de winkel over
een aantal dagen weer open kan
voor publiek.

Een hevige brand in een meubelzaak in het Zeeuwse Axel. Het
pand is volledig uitgebrand. FOTO:ANP

Opening Rietveldhuisje in ArnhemHuisje

Geen fouten met opzet
■ Staatssecretaris Jan
Kees de Jager van Finan-
ciën heeft zich als onder-
nemer niet schuldig ge-
maakt aan verwijtbaar
gedrag en handelen. Tot
die conclusie komt de
commissie-Lundqvist. 

DEN HAAG - De commissie
heeft zijn functioneren als di-
recteur-eigenaar van ict-bedrijf
ISM eCompany onderzocht. De

Jager (CDA) leidde dit bedrijf
voordat hij in februari staatsse-
cretaris werd. 
Wel was er sprake van ,,vormen
van onvolkomenheden en kin-
derziektes in het gevoerde ad-
ministratieve beleid”. Die wa-
ren overigens niet alleen aan De
Jager toe te schrijven. De Jager
krijgt geen politieke consequen-
ties opgelegd. De Tweede Ka-
mer vindt dat de geconstateer-
de fouten daarvoor niet ernstig
genoeg zijn.
,,Maar het verdient absoluut

niet de schoonheidsprijs”, aldus
SP-Tweede Kamerlid Ewout Ir-
rgang donderdag. 
De Jager raakte in opspraak
door publicaties in de pers over
zijn optreden als directeur van
ISM. Hij zou de arbeidswetge-
ving hebben overtreden door de
aansprakelijkheid van de aan-
doening rsi volledig bij de werk-
nemers te leggen. Ook zou hij
de oprichting van een onderne-
mingsraad hebben tegenge-
werkt. Volgens de commissie
onder leiding van Amandus

Lundqvist, voorzitter van de TU
Eindhoven, staat in het arbeids-
contract van ISM-personeel in-
derdaad dat de werkgever niet
aansprakelijk is voor de gevol-
gen van rsi en schade uit overi-
ge werkomstandigheden. 
Wanneer die passage wordt
aangevochten bij de rechter zou
ze vernietigd kunnen worden.
De commissie voegt daaraan
toe dat er tot nu toe geen rsi-ge-
vallen zijn geweest. Verder con-
stateert de commissie dat ISM
geen Ondernemingsraad heeft,

hoewel dat wettelijk is voorge-
schreven. 
Het bedrijf wijkt daarmee ech-
ter niet af van wat gebruikelijk is
in de ict-branche. Ook heeft het
personeel niet om een OR ge-
vraagd. 
Er is bij ISM wel sprake van een
personeelsvertegenwoordiging.
Volgens de commissie stond De
Jager bij zijn personeel bekend
als een goed ondernemer. Wel
wordt hij gekenschetst als ,,in de
samenwerking best lastig, soms
op het autoritaire af”.

WAGENINGEN - De brand vrij-
dag in een studentenflat in Wa-
geningen is vermoedelijk ont-
staan door blikseminslag. Dat
heeft sporenonderzoek door de
technische recherche van de
politie uitgewezen. De politie
heeft dat laten weten. De brand
woedde bovenin de zestien ver-
diepingen tellende flat de Hoe-
vestein, waar 360 studenten wo-
nen. 
Niemand raakte gewond. De
flat is nog niet vrijgegeven aan
de bewoners. Zij zijn elders on-
dergebracht, in afwachting van
de nodige reparaties aan het ge-
bouw.

Niet genoeg
lessen
DEN HAAG - Verreweg de
meeste middelbare scholen sla-
gen er dit jaar niet in voldoende
les te geven. Dat heeft voorzitter
Sjoerd Slagter van de organisa-
tie van scholen in het voortgezet
onderwijs, de VO-raad, gezegd.
Voormalig onderwijsminister
van der Hoeven, kondigde be-
gin dit jaar nog aan dat scholen
die dit schooljaar niet de norm
van 1040 lesuren halen, sancties
opgelegd krijgen. Het ministerie
kan scholen bijvoorbeeld finan-
cieel korten.

Stijging 
overvallen 

DEN HAAG - Het aantal ge-
welddadige overvallen op win-
kels is in de eerste helft van dit
jaar gestegen in vergelijking met
dezelfde periode in 2006. Tot en
met mei registreerde het Plat-
form Detailhandel Nederland
(PDN) 323 overvallen, tegen 290
in dezelfde periode vorig jaar. In
de grote steden is de stijging het
sterkst. 
Het PDN is bang dat winkeliers
in probleemwijken ermee wil-
len gaan stoppen vanwege de
overvallen.

Commissie: De Jager niet schuldig aan verwijtbaar gedrag 

Bliksem 
oorzaak 
brand flat
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■ De Belgische jurist
Serge Brammertz wordt
waarschijnlijk de opvol-
ger van Carla Del Ponte,
de huidige hoofdaan-
klaagster van het Joego-
slavië-Tribunaal. 
DEN HAAG - Dat meldde de
Amerikaanse krant The New
York Times die bronnen binnen
de Verenigde Naties en het VN-
hof in Den Haag aanhaalt.
Brammertz zou Del Ponte op-
volgen in december, als zijn
huidige mandaat in Libanon af-
loopt. Hij leidde daar het VN-
onderzoek naar de moord op de
Libanese ex-premier Rafik Hari-
ri en is nauw betrokken bij het
opzetten van het speciale tribu-
naal dat de vermeende daders
en betrokkenen moet berech-
ten. Del Ponte’s mandaat loopt
in september dit jaar af. Volgens
The New York Times is zij ge-
vraagd aan te blijven tot het ein-
de van het jaar, zodat zij haar
werkzaamheden zelf kan over-
dragen aan Brammertz. ,,Ze
heeft haar bereidheid uitge-
sproken aan te blijven tot eind
dit jaar als de Veiligheidsraad

van de Verenigde Naties het
daar over eens is en als Zwitser-
land dat ook toestaat””, liet haar
woordvoerster Olga Kavran
donderdag weten. 
De Zwitserse overheid moet for-
meel instemmen met het langer
aanblijven van de juriste omdat
Bern nog altijd haar officiële
werkgever is. Het VN-tribunaal
en het kantoor van de hoofd-
aanklaagster wilden donderdag
verder geen uitlatingen doen
over de opvolgingskwestie.
,,Het is een zaak van de VN-vei-
ligheidsraad”, aldus Kavran in
een reactie. 
Del Ponte heeft echter eerder in
een toespraak laten doorsche-
meren dat zij vooral continuïteit
nastreeft. Dat zou er op kunnen
wijzen dat haar voorkeur ligt bij
haar huidige plaatsvervanger,
de Amerikaan David Tolbert.
Zijn naam circuleert al langer in
de wandelgangen van het tribu-
naal in Den Haag. 
Het is echter aan de secretaris-
generaal van de VN om bij de
Veiligheidsraad een voordracht
te doen voor de post van nieu-
we hoofdaanklager van het
Joegoslavië-Tribunaal, zei Ka-
vran.

Akkoord 
CO2 auto’s 
LUXEMBURG  - Nieuwe auto’s
mogen in 2012 gemiddeld
hooguit 120 gram CO2 per kilo-
meter uitstoten. De EU-landen
hebben hun goedkeuring gege-
ven aan dat doel van de Europe-
se Commissie. 
Auto’s stoten nu elke kilometer
nog 160 gram van het broeikas-
gas uit. Alle autofabrieken moe-
ten hun modellen daarom ver-
beteren.

Tientallen doden door 
aanslagen in Bagdad
BAGDAD - In de Iraakse hoofd-
stad Bagdad zijn zeker 21 men-
sen om het leven gekomen als
gevolg van een aanslag met een
autobom. Ongeveer veertig
mensen raakten gewond toen
explosieven ontploften op een
druk kruispunt in de sjiitische

wijk Bayaa. In een ander deel
van Bagdad kwamen twee men-
sen om het leven toen er mor-
tiergranaten in een winkelstraat
werden afgeschoten. Aan de oe-
vers van de Tigris vond de poli-
tie de lichamen van twintig ont-
hoofde mensen.

Kort

Blikseminslagen hebben in het
oosten van China in vijf dagen
tijd zeker 43 mensen het leven
gekost. Al dagen drijven zware
onweersbuien over provincies
als Zhejiang en Jiangxi.
In die laatste provincie alleen
zijn sinds zaterdag 29 mensen
dodelijk door de bliksem getrof-
fen, meldde het staatspersbu-
reau Xinhua donderdag. Het
gaat vooral om boeren die op
het veld aan het werk waren.

KATHMANDU

‘Kinderen verrichten 
kwart arbeid Nepal’
Kinderen nemen een kwart van
alle arbeid die in Nepal wordt
verricht voor hun rekening. In
totaal werken er in Nepal onge-
veer 2,6 miljoen kinderen,
meldt een onderzoek van de lo-
kale hulporganisatie Concern
for Children and Environment
Nepal. De meeste minderjari-
gen worden door hun familie
uit werken gestuurd om het ge-
zinsinkomen te spekken. Kin-
deren verrichten ook gevaarlijke
en zware arbeid.

BRUSSEL

EU gaat vliegtuigen 
uit Indonesië weren
Met ingang van volgende week
is het voor alle Indonesische
luchtvaartmaatschappijen ver-
boden naar de Europese Unie te
vliegen. Dit meldde de Europe-
se Commissie bij de openbaring
van de nieuwe zwarte lijst voor
luchtvaartmaatschappijen. Ook
de Angolese maatschappij
TAAG en een maatschappij uit
Oekraïne worden in de ban ge-
daan. Maatschappijen uit Rus-
land, Bulgarije en Moldavië
staan niet op de zwarte lijst,
maar zijn wel onderhevig aan
bepaalde beperkingen.

PEKING JERUZALEM

Bliksem eist doden 
in oosten China

LONDEN -De Spice Girls zijn weer terug. De meidengroep kondigt dat aan op de website. Ze zeggen een wereldtournee te gaan ma-
ken langs elf steden. Nederland wordt niet aangedaan.,,Hallo allemaal. We zijn terug. Kun jij het geloven?”, luidde de verklaring op
de website die was ondertekend door Victoria Beckham, Geri Halliwell, Melanie Brown, Melanie Chisholm en Emma Bunton. 

FOTO:ANP

Ministers kabinet Brown bekend
LONDEN - De nieuwe Britse
premier en Labour-politicus
Gordon Brown heeft David Mi-
liband benoemd tot minister
van Buitenlandse Zaken. De
prestigieuze post van minister
van Financiën gaat naar Alistair
Darling. 
Darling en Brown maakten on-
der de woensdag opgestapte re-
geringsleider Tony Blair ook al
deel uit van het kabinet. Mili-
band is als minister van Buiten-
landse Zaken de opvolger van
Margaret Beckett. Hij was eer-
der minister van Milieu. De 53-
jarige Darling was onder Blair
minister van Handel en Indus-
trie. Hij is een vertrouweling van
Brown die zelf jarenlang leiding
gaf aan het ministerie van Fi-
nanciën. Waarnemers verwach-
ten dat Darling het economi-
sche beleid van Brown gaat
voortzetten. 

Wellicht de grootste verrassing
is de benoeming van Jacqui
Smith tot minister van Binnen-
landse Zaken. Zij is de eerste

vrouw die ooit op die post is be-
noemd. Oudgediende Jack
Straw wordt de nieuwe minister
van Justitie en Hilary Benn gaat

leiding geven aan het ministerie
van Milieu. Des Browne blijft op
zijn post als minister van Defen-
sie. David Miliband is met zijn
bijna 42 jaar de jongste Britse
minister van Buitenlandse Za-
ken in dertig jaar. De ambitieu-
ze politicus geldt als een rijzen-
de ster binnen de sociaal-de-
mocratische Labour-partij.
Lange tijd werd gespeculeerd
dat hij met Gordon Brown zou
gaan strijden om de opvolging
van Tony Blair. Nu Brown de
nieuwe eerste minister is, kan
Miliband verder warm draaien
voor wat volgens velen onver-
mijdelijk is: het premierschap.
Over zijn beleid op Buitenland-
se Zaken valt nog niet zoveel te
zeggen. Miliband heeft nauwe-
lijks ervaring op dit stekelige be-
leidsterrein, maar hij heeft wel
het vermogen zich snel in te le-
zen in metersdikke dossiers.

Nieuwe ministers zijn bekendgemaakt door Gordon Brown
FOTO:ANP

Katsav ontloopt
celstraf 
De door verdenking van ver-
krachting in opspraak geraakte
Israëlische oud-president Mos-
he Katsav hoeft niet de gevange-
nis in. Hij heeft daarover afspra-
ken gemaakt met justitie in zijn
land.  Katsav treedt wel defini-
tief terug als Israëlisch staats-
hoofd. Dit doet hij nadat hij al
geruime tijd op non-actief
stond. 

PYONGYANG

‘IAEA akkoord met 
sluiting Yongbyon’
Het Internationaal Atoomener-
gie Agentschap van de Verenig-
de Naties lijkt akkoord te zijn
over de te volgen procedures bij
het stilleggen van de Noord-Ko-
reaans nucleaire installatie
Yongbyon. Het formele besluit
zal worden genomen door de
raad van bestuur op 9 juli. 
De procedures voor het moni-
toren en controleren van de uit-
schakeling zijn gebaseerd op
het rapport dat IAEA-inspec-
teurs, die Yongbyon bezochten,
hebben opgesteld.

AMSTERDAM

Drie Sissi-kostuums 
op Schneider-expo
Drie kostuums die wijlen Romy
Schneider droeg als de negen-
tiende-eeuwse Oostenrijkse
keizerin Elisabeth in de be-
roemde films over deze ‘Sissi’,
zijn deze zomer in het Filmmu-
seum in Amsterdam te bewon-
deren. 
De kostuums zijn uitgeleend
door een Oostenrijkse verzame-
laar. Het gaat om een Hongaar-
se baljurk, een ruiterkostuum
en een jurk met sterretjes. 
Rmoy Schneider (1938-1982)
werd medio jaren vijftig wereld-
beroemd door de drie Sissi-
films.

De Spice Girls zijn weer terug van weggeweestReunie

Lockerbie-zaak voor rechter 
LONDEN- De Libiër Abdel Bas-
set al-Megrahi, die in 2001 werd
veroordeeld tot een levenslange
gevangenisstraf wegens het ple-
gen van een aanslag op een
Amerikaans vliegtuig boven het
Schotse plaatsje Lockerbie, mag
opnieuw in hoger beroep. Dat
heeft de Schotse commissie be-
paald, die bekijkt of er in juridi-
sche zaken fouten zijn gemaakt.
Volgens de commissie is het
niet onwaarschijnlijk dat al-

Megrahi het slachtoffer is ge-
worden van een onjuiste gang
van zaken bij zijn proces. De
rechtszaak door een Schots hof
vond destijds uit veiligheids-
overwegingen plaats op neu-
traal gebied in het Nederlandse
Soesterberg. 
Al-Megrahi heeft altijd gezegd
onschuldig te zijn. Hij ging in
2004 ook in hoger beroep, maar
dat leverde geen veranderingen
op. 

Bronnen bij de Britse geheime
dienst wisten eerder dit jaar te
melden dat het onderzoek door
de commissie naar zijn proces
nu wel ‘tientallen onverenigba-
re zaken’ aan het licht heeft ge-
bracht. 
De PanAm-vlucht werd vlak
voor kerst 1988 opgeblazen bo-
ven het Schotse Lockerbie, met
270 doden als gevolg. Er waren
sterke aanwijzingen voor be-
trokkenheid van Libië.

‘Belg Brammertz wordt
opvolger van Carla Del Ponte’

Nieuwe
aanklager
Tribunaal
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Senaat VS blokkeert 
immigratieplannen 
WASHINGTON - De Ameri-
kaanse Senaat heeft een blokka-
de opgeworpen tegen de plan-
nen van president Bush om mil-
joenen illegale immigranten
uitzicht te geven op een ver-
blijfsvergunning. De Senaat be-
sloot in meerderheid de voor-
stellen niet in stemming te
brengen. Volgens Amerikaanse
media is het onwaarschijnlijk

dat de kwestie voor de presi-
dentsverkiezingen van 2008
wordt opgelost. Bush kampt in
de Senaat vooral met oppositie
binnen de Republikeinse gele-
deren, die vinden dat Bush geen
amnestie moet verlenen aan il-
legalen. Bush  is pragmatischer
omdat de circa twaalf miljoen il-
legale immigranten in het land
een economische rol spelen.

Roemenië ‘verlaat’ 
Raad van Europa
STRAATSBURG - De Roemeen-
se leden van het parlement van
de Raad van Europa hebben te
kennen gegeven voortaan niet
meer mee te doen met de orga-
nisatie voor mensenrechten en
democratie.
De tien protesteren tegen de be-
schuldigingen die tegen hun
land zijn geuit in het rapport dat
de Zwitser Marty eerder deze
maand openbaar maakte. Dit

rapport gaat  over de vermeen-
de CIA-kampen en -ontvoerin-
gen in Europa. 
De tien Roemenen willen pas
terugkomen als Marty hun land
Roemenië bezoekt ,,als controle
van de zogenaamde informatie
en bewijzen die de basis zijn
voor de beschuldiging aan ons
land over het huisvesten van ge-
heime gevangenissen”, aldus de
Roemenen in een verklaring.

Kort

De directeur van het Internatio-
naal Monetair Fonds (IMF),
Rodrigo Rato, treedt in oktober
vervroegd af om persoonlijke
redenen. De Spanjaard werd in
juni 2004 directeur bij het IMF.
,,Ik heb dit besluit om persoon-
lijke redenen genomen”, aldus
een verklaring van Rato.

KEULEN

Dom weigert 
Marilyn Manson
Shockrocker Marilyn Manson
mag niet in de Keulse dom. Vol-
gens eigen zeggen werd hem de
toegang geweigerd. De Ameri-
kaanse zanger vermoedt dat
zijn zwartgestifte lippen de re-
den waren. ‘De Prins van de
Duisternis’ zegt het besluit te
betreuren, omdat hij de goti-
sche kathedraal als een van de
mooiste plekken beschouwt die
hij tot nu toe zag. Manson is in
de West-Duitse stad voor de
opening van de eerste Europese
expositie van zijn aquarellen,
meldden Duitse media donder-
dag. De verf zou met sterke
drank zijn vermengd.

BRUSSEL

EU:Vertaalsite 
voor eurojargon
Voor wie op zoek is naar de vert-
aling van een lastig EU-begrip,
is er nieuwe hoop. Alle termen
binnen het EU-jargon worden
voortaan vertaald op een spe-
ciale website. In totaal zijn on-
geveer 8,7 miljoen termen op-
genomen in het systeem, dat al-
le 23 officiële EU-talen kent. 
De vertaalbank, die 1,4 miljoen
euro heeft gekost, is voor ieder-
een terug te vinden op
http://iate.europa.eu.

RICCIONE

Strand alleen 
voor vrouwen
Sinds kort kunnen Italiaanse
vrouwen ongestoord op het
strand liggen. In Riccione aan
de Adriatische kust is er een
strand geopend waar alleen
vrouwen mogen komen. Man-
nen zijn er absoluut niet wel-
kom. Slechts een man is er toe-
gestaan en dat is de manager.
Hij moet ervoor zorgen dat er
niemand van zijn mannelijke
soortgenoten het strand be-
treedt.

WASHINGTON

Vroegtijdig vertrek
IMF-directeur Rato

ATHENE - Frankrijk en Italië hebben Griekenland steun toegezegd bij het bestrijden van de bosbranden. Deze branden  woeden in
onder meer de Peloponnesos in het zuiden, de eilanden in de Egeïsche Zee en in de buurt van de stad Larisa in het midden van het
land. Griekenland ging de afgelopen anderhalve week gebukt onder een verzengende hitte, waarbij temperaturen boven de 40 gra-
den werden gemeten.  De hitte heeft de afgelopen dagen negen levens geëist. FOTO:ANP

Opera Sydney op 
erfgoedlijst Unesco
CHRISTCHURCH - Het Opera-
gebouw in Sydney staat voor-
taan op de werelderfgoedlijst
van Unesco, de VN-organisatie
voor Wetenschap, Onderwijs en
Cultuur. Het opvallende witte
gevleugelde bouwwerk uit 1973
is het jongste gebouw op de lijst,
zo meldden de Australische me-
dia.  De erfgoedcommissie van
Unesco is op dit moment bijeen
in de Nieuw-Zeelandse stad
Christchurch en heeft de afgelo-
pen week al meerdere plaatsen
op de befaamde lijst gezet.  Sa-
men met de opera in Sydney
mochten donderdag onder
meer ook een zilvermijn in Ja-
pan, een natuurgebied in Span-
je, een fort in Turkmenistan en
een complex Chinese dorpen in
de provincie Guangdong zich
verheugen in een nieuwe status.
Onder meer de archeologische
opgravingen bij het Iraakse Sa-
marra zijn aangewezen als be-
dreigd werelderfgoed.  De com-

missie is nog tot 2 juli bijeen en
zal naar verwachting meer
plaatsen op de lijst zetten. De
werelderfgoedlijst van Unesco
bestaat inmiddels uit ruim 800
monumenten,waaronder 162

in het natuurerfgoed. Een paar
weken geleden kreeg Neder-
land het advies minder werken
voor de lijst aan te dragen, zodat
er ruimte zou komen voor niet-
westerse monumenten.

Het Operagebouw in Sydney staat voortaan op de werelderf-
goedlijst van Unesco. FOTO:ANP

Bestrijding van bosbranden GriekenlandHulp

Arrestaties zaak Maddy
■ De Spaanse politie
heeft een Italiaan en een
Portugese vrouw gear-
resteerd die de ouders
van het vermiste Britse
meisje Madeleine Mc-
Cann geld wilden aftrog-
gelen. Madrid sprak don-
derdagavond over een
duo oplichters.

MADRID -Het tweetal was mo-
gelijk uit op de uitgeloofde belo-

ning. De Portugese politie had
eerder al uitgesloten dat de twee
arrestanten daadwerkelijk te
maken hadden met de verdwij-
ning van Madeleine. De Portu-
gese autoriteiten waren wel be-
trokken bij de operatie die leid-
de tot het oppakken van het duo
in het zuiden van Spanje. 
De vierjarige Madeleine ver-
dween begin mei uit de Portu-
gese badplaats Praia da Luz
toen haar vakantievierende ou-
ders de hotelkamer hadden ver-
laten voor een diner in een na-

bijgelegen restaurant. Volgens
de website van de Spaanse
krant El Pais werden de arresta-
ties in de vroege ochtend ver-
richt nabij Algeciras in het zuid-
westen van Spanje. De Italiaan
blijkt eerder met justitie in aan-
raking te zijn geweest. Tegen
hem was een internationaal ar-
restatiebevel uitgevaardigd. Dat
zou te maken hebben met ,,de-
licten met minderjarigen”,
meldde de Spaanse krant El
Mundo. In Frankrijk zat hij al
achttien maanden vast voor

mishandeling van een minder-
jarige, mogelijk zijn dochter. 
De politie had eerder een ver-
dachte op het oog in de affaire,
maar wegens gebrek aan bewijs
werd deze Britse Portugees in
Praia da Luz niet gearresteerd.
De ouders van Madeleine vroe-
gen en kregen internationaal
veel aandacht voor hun zaak. Ze
bezochten ook meerdere lan-
den, waaronder Nederland.
Vorige week maakte de politie
op Malta bekend een zoektocht
te zijn begonnen naar Madelei-

ne. Meerdere Britse toeristen
hadden zich bij de politie ge-
meld, omdat ze een meisje had-
den gezien dat op Madeleine
leek. Een persoon zei tegen de
politie dat een op Madeleine lij-
kend meisje een zwarte pruik
droeg en in het gezelschap was
van twee volwassenen. 
Twee weken geleden doorzoch-
ten Portugese agenten naar
aanleiding van een brief aan De
Telegraaf een gebied niet ver
van de plaats van de verdwij-
ning. Dit leverde niets op.

LUANDA - Een Boeing 737 van
de Angolese luchtvaartmaat-
schappij TAAG is tijdens de lan-
ding van de baan geraakt en
vervolgens  tegen een gebouw
gebotst. 
Het incident op de luchthaven
van M’banza Congo kostte aan
zeker zes mensen het leven. Aan
boord  van het vliegtuig waren
78 passagiers.
TAAG staat op een verschenen
nieuwe zwarte lijst van de Euro-
pese Unie. Daarop prijken
luchtvaartmaatschappijen die
niet (meer) mogen vliegen op
bestemmingen binnen de Eu-
ropese Unie.

Gevechten
hanen taboe
NEW ORLEANS - Hanenge-
vechten zijn vanaf volgend jaar
augustus in de hele Verenigde
Staten taboe. Louisiana was de
laatste staat die besloot tot een
verbod. Dierenwelzijnsorgani-
saties hebben lange tijd ge-
ageerd tegen de sport, waarbij
getrainde hanen elkaar toetake-
len, vaak tot de dood toe. Voor-
standers wisten een verbod ja-
ren tegen te houden. Zij verde-
digden hanengevechten als een
traditioneel onderdeel van de
cultuur op het platteland.

Doden door 
overstroming
KABUL - Overstromingen door
overvloedige regenval hebben
de afgelopen dagen in het oos-
ten van Afghanistan al aan bijna
zestig mensen het leven gekost.
Vooral de provincie Panjshir,
ten noordoosten van de hoofd-
stad Kabul, is hard getroffen. De
NAVO-troepenmacht in het
land heeft helikopters ingezet
om mensen in veiligheid te
brengen. 
Voor zover bekend waren hier-
bij geen Nederlanders betrok-
ken.

Duo gearresteerd vanwege afpersing ouders kleuter

Boeing
botst tegen
gebouw
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Weekjournaal
Oog voor talent bij jubileum Dutch Open Tennis

Door Peter Klein  

Toernooidirecteur Hans Felius was niet 
verrast toen hij bij de persconferentie 
die vraag voorgelegd kreeg. Maar hij 
hield wel een slag om de arm. �Of er 
dit jaar echt een speler tussen zit zoals 
vorig jaar Djokovic, durf ik niet te stellen. 
Dat zijn en blijven uitzonderingen. Maar 
er zijn zeker een paar jonge spelers in 
aantocht. Evgeny Korolev bijvoorbeeld is 
zo iemand.� De jonge Moskoviet voldoet 
volledig aan het succesprofiel van het 
Dutch Open Tennis. Hij is 19 jaar en voelt 
zich thuis op gravel. Met al in 2006 een 

tweede ronde op Roland Garros drong 
hij begin dit jaar tot de mondiale top-100 
door. Dat het Dutch Open Tennis graag 
jong talent herbergt was al duidelijk met 
het toekennen van een wildcard aan de 
nieuwe Nederlandse helden Robin Haase 
en Thiemo de Bakker. Producten uit de 
succesvolle bondsjeugdopleiding van de 
KNLTB, maar nog niet gerangschikt bij 
de beste 100 van de wereld. De 20-jarige 
Haase nog net niet. De Hagenaar is op 
plaats 127 wel de hoogst genoteerde 
Nederlander. De Bakker kende zijn 
doorbraak vorig jaar al. De nummer 1 
van de wereld bij de junioren en winnaar 

van het jeugdtoernooi van Wimbledon 
moet dit jaar de punten behaald na zijn 
overwinning op Julien Benetteau zelfs 
verdedigen. In september wordt De Bak-
ker 19 jaar. Een week voor de Neder-
lander bereikt Ernests Gulbis de leeftijd, 
waarop bij het Dutch Open Tennis tot een 
opmerkelijke verrichting gekomen wordt. 
De jaargenoot van De Bakker en Korolev, 
die op dit moment de nummer 79 van de 
wereld is, viel op bij het grastoernooi in 
Rosmalen, waar hij samen met de latere 
winnaar Ivan Ljubicic een dubbel vormde. 
In Amersfoort wordt de Let de komende 
weken nadrukkelijk in het oog gehouden.

50
1957-2007

Een halve eeuw spraakmakend gravelten-
nis op het Dutch Open. Vijftig jaar lang 
toonden vermaarde helden hun hoge 
niveau op een sfeervol centre court. 
Vooral �t Melkhuisje in Hilversum verwierf 
als naam en als speelplaats wereldfaam. 
Hoogtepunten en hilarische momenten 
wisselden elkaar af, maar mogen voor het 
nageslacht niet verloren gaan. Wendy van 
Eijsden, dochter van de man, die als spe-
ler, baancommissaris en toernooidirecteur 
vijftig jaar aan het evenement verbonden 
was, en Jon Visbeen, sportredacteur bij 
dagblad De Telegraaf, stelden er een boek 
over samen.
Het naslagwerk van ruim over de honderd 
pagina�s is vooral een fotoboek geworden. 
Zwart-wit platen bijvoorbeeld over de 
helden van toen, fraaie actiefoto�s over de 
toppers van heden en afbeeldingen van 

Official communication partner

Amersfoort � Nikolay Davydenko beleefde zijn doorbraak bij het Dutch Open Tennis. In het jaar 2000 drong de toen 19-
jarige Rus via het kwalificatietoernooi door tot de halve finales. Vorig jaar veroverde Novak Djokovic, ook pas 19 jaar, in 
Amersfoort zijn eerste ATP-titel. Oog voor talent? Wie wordt de jonge held bij de jubileumeditie? 

Dutch Open herleeft
in jubileumboek

Thiemo de Bakker

Tom Okker is de enige Nederlander in het 

gezelschap van voormalige winnaars, die de 

50ste editie van de Open Nederlandse Tennis 

Kampioenschappen, de vroegere naam van 

het Dutch Open Tennis extra glans geven. 

De Flying Dutchman kreeg onlangs weer 

een record in handen, dat van de speler die 

de meeste dubbeltitels op zijn naam heeft 

geschreven.

Dat stellen althans Tv-presentator Edward 

van Cuilenborg en sportjournaliste Esther 

Scholten in hun boek �Achter de Baseline�, 

dat vorige week verscheen. De ATP hield de 

recordlijst vanaf 1968 bij. Okker veroverde 

voor die datum wereldwijd al de nodige titels. 

Het sportieve echtpaar berekende dat het 

totaal op 93 moet staan, waar offi cieel een 

getal van 78 wordt gehanteerd. De reactie 

van de geboren Haarlemmer: �Leuk dat de 

geschiedenis zo herschreven wordt.�

Vrijdag 13 juli kan de voormalige Nederland-

se wereldtopper een 94ste dubbeltitel aan 

zijn recordreeks toevoegen. Okker brengt 

vanaf 15.00 uur in een demonstratiewed-

strijd met de Hongaarse zesvoudig winnaar 

Balazs Taroczy, de Stier van de Pampa�s en 

tweevoudig winnaar Guillermo Vilas, en de 

man, die in 1957 de allereerste titel van het 

Dutch Open veroverde, de 81-jarige Ladislav 

Legenstein, een eerbetoon aan de decennia 

lange speelplaats, �t Melkhuisje in Hilversum 

Dezelfde avond, 13 juli om 19.00 uur, 

wordt in het promodorp op het complex 

van het Dutch Open Tennis, De Bokkedui-

nen, door mevrouw Albertine van Vliet, de 

burgemeester van Amersfoort, de offi ciële 

opening van het ATP-evenement verricht. 

Aansluitend heeft de loting van het hoofd-

toernooi plaats. Iedere tennisliefhebber 

kan deze kick-off party met live muziek 

bijwonen, de entree is gratis.

Dag Datum Aanvang 
dagsessie

Ticket
prijzen

Aanvang 
avondwedstrijd

Artiesten

Zaterdag 14 juli 10.00 �. 10,00 nvt

Zondag 15 juli 11:00 �. 12,50 nvt Crazy 
Piano�s 

Maandag 16 juli 11:00 �. 17,50 19:00 Spakenburgs
Visserskoor

Dinsdag 17 juli 11:00 �. 17,50 19:00 Jan Smit

Woensdag 18 juli 11:00 �. 22,50 19:00 Ch!pz

Donderdag 19 juli 11:00 �. 22,50 19:00 VanVelzen

Vrijdag 20 juli 11:00 �. 25,00 19:00 Con Clava

Zaterdag 21 juli 11:00 �. 27,50 19:00 Jazzband

Zondag 22 juli 12:00 �. 27,50 nvt Heeren van
Oranje

onder meer het koninklijk bezoek. Foto�s 
die een verhaal vertellen en aangevuld 
worden met korte verhalen en anekdotes 
uit vijftig jaar Dutch Open historie. Het 
boek is alleen tijdens  de toernooiweek 
verkrijgbaar.

Bestel uw tickets via

Tarieven

Passe-partout prijs voor de gehele week (per persoon) bedraagt 100,00 euro. LET OP: Kaarten zijn gehele dag geldig.
Kom met vier personen naar het Dutch Open en krijg het speciale Family & Friends tarief. Kijk voor 
een overzicht van de verschillende actietarieven op: www.dutchopentennis.nl

Geen Dutch Open 

Tennis zonder  we-

reldtoppers van nu. 

Ook geen jubileum- 

editie zonder de 

aanwezigheid van 

de wereldtoppers 

van toen. 
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GEVRAAGD
Vrachtwagen

chauffeur
met ervaring

H. van Beek
Donkervoorterweg 7

Barneveld
Tel. 0342 - 413595

Deltatechniek Veenendaal b.v. is een professioneel, landelijk opererend
elektrotechnisch installatiebedrijf dat consequent investeert in mensen en
middelen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. De organisatie telt
momenteel 80 medewerk(st)ers.

In verband met toenemende werkzaamheden op onze afdeling elektro-
techniek zijn wij voor spoedige indiensttreding op zoek naar 

LEIDINGGEVENDE ELEKTROMONTEURS UTILITEIT

Voor deze afwisselende functie zoeken wij collega´s die:

* Goede communicatieve vaardigheden hebben
* Het diploma EMSI hebben behaald
* Meerdere jaren ervaring hebben in de elektrotechniek
* In het bezit zijn van rijbewijs B

Wij bieden:

* Een afwisselende baan in een enthousiast team
* Een salaris en een bedrijfsauto passend bij deze functie
* Goede secundaire voorwaarden
* Goede opleidingsmogelijkheden
* Werkzaamheden bij vaste relaties met geavanceerde technische

systemen

Solliciteren:

Kandidaten kunnen voor meer informatie over de genoemde functie
tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J.G. van Schoonhoven,
telefoon 0318-540611.
Uw sollicitatie kunt u mailen of schrijven naar:

Deltatechniek Veenendaal b.v.
Postbus 482
3900 AL VEENENDAAL
T.a.v. de heer J.G. van Schoonhoven
E-mail: schoonhoven@deltatechniek.nl

De Heus Voeders is een gerenommeerd familiebedrijf in de mengvoederindustrie. Door autonome

groei en overnames behoort de onderneming tot de top drie van de Nederlandse mengvoederindustrie.

De onderneming beschikt over 9 fabrieken in Nederland die diervoeders produceren volgens

de richtlijnen van de kwaliteitssystemen GMP+ en HACCP. Buiten Nederland hebben wij

werkmaatschappijen in Polen, Tsjechië en Egypte. Daarnaast zijn we middels de export van

concentraten, commercieel actief op buitenlandse markten waarvan de belangrijkste liggen

in Oost Europa en het Midden-Oosten. De onderneming heeft in Nederland ca. 460 medewerkers.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Ede.

Voor onze fabriek in Nijkerk hebben wij een vacature voor een:

Procesoperator

Het betreft een fulltime functie die binnen een klein team in een wekelijks wisselende ochtend-,

middag- en nachtdienst wordt uitgevoerd.

Wie komt ons productieteam in Nijkerk versterken?

Werkzaamheden

• Een correcte bediening van grotendeels

computergestuurde productie- en

verladingsinstallaties.

• Kwaliteitscontrole van grondstoffen en

eindproducten.

• Verrichten van klein onderhoud- en

schoonmaakwerkzaamheden in het kader van

het kwaliteitszorgsysteem.

Functie-eisen

• Bij voorkeur een technische opleiding op mbo-

niveau.

• Een goede uitdrukkingsvaardigheid in de

Nederlandse taal.

• Zelfstandig kunnen werken.

• Flexibele, collegiale en accurate instelling.

• Affiniteit met de agrarische sector.

Meer weten?

Informatie over deze functie kunt u inwinnen bij de bedrijfsleider te Nijkerk, de heer Gijs Spruijt,

telefoon 06 - 28 211 373.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 14 dagen na publicatie richten aan De Heus Voeders B.V.,

afdeling P & O, Postbus 396, 6710 BJ Ede. Of per e-mail naar: mgarde@de-heus.nl

Galaxy Group is de persoonlijke partner in betrouwbare communicatie. Wij bieden klanten
complete services voor veilige en betaalbare spraak- en datacommunicatie op elke locatie.
In-Sim, een onderdeel van de Galaxygroup, verzorgt binnen Nederland de inbouw van carkits
op locatie, verleent persoonlijke service aan klanten en is het aanspreekpunt voor alle vragen
omtrent mobiele telecommunicatie.

Voor onze In-Sim vestiging in Apeldoorn zijn wij daarom op zoek naar:

Inbouwmonteurs
Beschik je over een afgeronde mbo opleiding
(elektotechniek), denk je oplossingsgericht en
wil je meer halen uit je eigen capaciteiten?
Dan ben jij de juiste kandidaat!

Shopmedewerkers
Beschik jij over kennis van mobiele telecommunicatie?
Ben jij klantgedreven, ambitieus en heb jij visie en doorzettingsvermogen?
Dan ben jij de juiste kandidaat!

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over één van deze functies kun je contact opnemen met Sven Liebich,
tel. 0570-674444 of bezoek onze internetsite www.galaxygroup.nl.
Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae zo spoedig mogelijk naar:
Galaxy Group, T.a.v. Sven Liebich
Postbus 2079, 7420 AB Deventer
of email naar sliebich@mobilenewco.nl

NAUTA SIGN BV is een onafhankelijke en snelgroeiende organisatie die al ruim 20 jaar
een toonaangevende positie inneemt binnen de Sign-, en Large Format Print industrie.

Onze organisatie is de laatste jaren extreem gegroeid. Een uitgebalanceerd leverings-
programma met uitsluitend topproducten en een ambitieus team staan aan de basis van
dit succes. Als gevolg van deze stormachtige groei zijn wij op zoek naar een 
professional die mee wil werken aan het succes van Nauta Sign.

Medewerker Logistiek m/v

De Medewerker Logistiek is werkzaam in ons magazijn in Barneveld.

De belangrijkste taken van de Medewerker Logistiek zijn; het verzamelen en 
verzendklaar maken van de orders, het controleren van binnenkomende goederen en
het converteren van materialen.

De juiste kandidaat is nauwkeurig en begrijpt wat klanten van ons verwachten binnen
een dynamische branche waarin leveringssnelheid van essentieel belang is.

De geschikte en hardwerkende kandidaat bieden wij een aangename collegiale 
werkomgeving en een uitgebreide interne opleiding binnen een gezonde en ambitieuze
organisatie. Uiteraard bieden wij een goede beloning en gunstige secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?  Stuur de sollicitatie voorzien van een c.v. naar:

NAUTA SIGN BV Telefoon: 0342 - 45 50 45
T.a.v. Gerard Lam Fax: 0342 - 42 04 21
Hanzeweg 10 e-mail: g.lam@nautasign.com
3771 NG  Barneveld internet: www.nautasign.com



Albers hoopt op ommekeer 
■ Spyker F1-coureur
Christijan Albers heeft
goede hoop dat hij bin-
nenkort wat meer van
zich kan laten zien. De
Nederlander rijdt dit sei-
zoen vooralsnog in de
achterhoede rond, met
zijn Duitse teamgenoot
Adrian Sutil. 

NEVERS - Christijan Albers nam
onlangs afscheid van zijn ma-
nager Lodewijk Varossieau. ,,Ik

wil zo snel mogelijk weer de
aansluiting met de anderen vin-
den”, vertelde Albers. 
De Spyker coureur gaat  ko-
mend weekend in Frankrijk zijn
45ste race in de Formule 1 rij-
den. Daar denkt hij wel positief
over. ‘’Ik ben er stellig van over-
tuigd dat het binnenkort beter
zal gaan,’’ zegt Albers in een
kort gesprek. ,.Voor een sport-
man kan zo’n moment natuur-
lijk nooit snel genoeg komen”,
vervolgt hij. 
De tegenvallende resultaten en
de recente breuk met Varos-

sieau zorgde voor veel drukte
rond Albers. 
Albers hoopt dat die soesa wat
afneemt, zodra er betere resul-
taten komen. ,,Natuurlijk is al
die drukte niet leuk, maar dit is
ook een onderdeel van de For-

mule 1”, sprak Albers in een re-
actie. 
,,Als je in de top bezig bent, dan
heb je dat nu eenmaal. Maar je
hebt goede tijden en je hebt tij-
den dat het minder gaat. Je kunt
niet meer dan zo hard mogelijk
je best doen om er weer boven-
op te komen.”
Weer boven de teleurstelling
opgekomen is ook de Poolse
formule 1-coureur Robert Kubi-
ca. Hij is door de artsen fit ge-
noeg bevonden om dit week-
einde in actie te komen in de
Grote Prijs van Frankrijk. Kubi-

ca had in de race in Canada een
zwaar ongeluk, waardoor hij de
Grote Prijs van Amerika moest
missen. ,,Ik heb zin om weer te
racen en ik ben blij dat ik alleen
de race in Indianapolis heb
moeten missen”, verklaarde de
BMW-coureur, die zonder pro-
blemen door de medische test
kwam. 
De vervanger van Kubica in de
Verenigde Staten, de 19-jarige
Sebastian Vettel, kan zich vanaf
nu dus  weer gaan richten op
het testwerk voor het Duitse
team.

‘Je kunt niet 
meer doen dan zo
hard mogelijk je
best doen’

ROTTERDAM - Feyenoord heeft zich versterkt met aanvaller Roy Makaay van Bayern München en verdediger Kevin Hofland van
VfL Wolfsburg. De twee gerenommeerde nieuwelingen worden donderdagmiddag  in De Kuip gepresenteerd. Makaay (32) onderte-
kent een contract voor drie jaar, Hofland (28) verbindt zich voor vier seizoenen aan Feyenoord. Gisteren maakte middenvelder Gio-
vanni van Bronckhorst van Barcelona zijn rentree bij de Rotterdamse volksclub. FOTO:ANP

EINDHOVEN - Een 18-jarige
Eindhovenaar die wordt ver-
dacht van het mishandelen van
Jan Kromkamp heeft vorige
week zelf aangifte gedaan tegen
de PSV-voetballer. Dat heeft zijn
advocaat laten weten. De ver-
dachte en een even oude vriend
raakten  zaterdag 26 mei op een
parkeerterrein slaags met
Kromkamp na een vriend-

schappelijk duel  tussen VV
Acht en PSV. De verdachte be-
weert dat Kromkamp als eerste
heeft geslagen. De advocaat
zegt dat er getuigen zijn die dat
kunnen bevestigen maar dat
deze niet zijn gehoord door de
politie. Daarom wil hij ze alsnog
laten horen door de rechter-
commissaris. Dat zal  vermoe-
delijk gebeuren in september.

Kromkamp brak bij de ruzie zijn
neus, jukbeen en oogkas en liep
een lichte hersenschudding op.
Beide verdachten  is zware mis-
handeling en openlijke geweld-
pleging ten laste gelegd. Een
eerdere poging van  de verdach-
te om aangifte te doen tegen
Kromkamp mislukte doordat
de politie  weigerde de aangifte
op te nemen.

Aangifte tegen Jan Kromkamp Petacchi
mogelijk
niet in Tour
MILAAN - Het is onzeker of
Alessandro Petacchi kan mee-
doen aan de Ronde van Frank-
rijk. Conform de ethische code
die geldt voor wielerploegen uit
de ProTour, heeft Milram de
Italiaanse topsprinter voorlopig
geschorst. De Italiaan bleek in
de recente Ronde van Italië te
veel salbutamol in het lichaam
te hebben. Petacchi heeft vol-
gens Milram toestemming om
dat anti-astmamiddel te gebrui-
ken, maar zijn waarde zat vol-
gens teammanager Gerrie van
Gerwen net boven de toegesta-
ne grens. ,,De grens is 1000
nanogram, bij hem werd 1320
gemeten. Dat verschil is waar-
schijnlijk net een pufje van zijn
verstuiver, maar de Italiaanse
wielerbond wil het uiteraard
precies uitzoeken. Maandag is
een hoorzitting in Italië, dan
moet duidelijk zijn of Alessand-
ro de Tour nog kan halen.” Pe-
tacchi meldt  zich maandag bij
de openbare aanklager van de
Italiaanse wielerbond en het
olympisch comié CONI.

ASSEN - Wegracer Casey Stoner
mag weinig op hebben met het
circuit in Assen, de Australiër
noteerde in de eerste vrije trai-
ning wel de beste tijd in de TT.
Stoner, leider in het wereldkam-
pioenschap, zette op zijn Duca-
ti een rondetijd neer van 1 mi-
nuut en 38,323 seconden. Hij
bereikte een topsnelheid van
290 kilometer per uur op de
baan, die hij woensdag afkraak-
te. 
Stoner mist in het vernieuwde
en ingekorte circuit mooie
glooiende bochten. Hij meent
dat Assen nu zijn allure kwijt is
geraakt.

Capello moet 
weg bij Real
MADRID - Wat heel Spanje al
wist, weet Fabio Capello nu zelf
ook. De 61-jarige Italiaan is
geen trainer meer van Real Ma-
drid. De Spaanse clubleiding
maakte het nieuws over het ont-
slag van de geplaagde coach of-
ficieel bekend. Het winnen van
de landstitel, op het nippertje,
heeft Capello niet kunnen red-
den. De voormalige topcoach
van AC Milan en Juventus kan
rekenen op een zware afkoop-
som. Zijn contract in Madrid
liep door tot 2009. Naar verluidt
krijgt de Italiaan een ‘oprotpre-
mie’ van ruim 6 miljoen euro.

Kort
DEN HAAG RIJSWIJK

Willem-Alexander 
herkiesbaar in IOC
Prins Willem-Alexander is her-
kiesbaar voor een tweede ter-
mijn in het Internationaal
Olympisch Comité (IOC). Vol-
gende week is in Guatemala de
sessie van het IOC. Daar staat de
reglementaire herverkiezing
van een twintigtal leden op het
programma. Ook wordt de stad
voor de Winterspelen van 2014
gekozen. De prins is aanwezig
bij het congres in Guatemala.

ALKMAAR

Koenders 
naar AZ 
RKC en AZ hebben overeen-
stemming bereikt over de trans-
fer van Milano Koenders. De 20-
jarige verdediger, afkomstig uit
de Ajax-jeugd en ondanks een
doorlopende verbintenis niet te
houden in Waalwijk, onderte-
kende in een contract voor vijf
jaar. Theo Zwarthoed maakte
een overgang in omgekeerde
richting. De 24-jarige doelman
speelt komend seizoen op
huurbasis voor RKC. AZ had
Zwarthoed afgelopen competi-
tie uitgeleend aan Excelsior.

SYDNEY

Geen dopingtest 
wegens geloof 
Een Australische bokser met
olympische aspiraties is door
het Sporttribunaal in Lausanne
(CAS) voor twee jaar geschorst
wegens het weigeren van een
dopingtest. Moslim Omar
Shaick wil niet meewerken aan
een controle op verboden mid-
delen om religieuze redenen.
Volgens de 19-jarige amateur
staat zijn geloof hem niet toe
om ten overstaan van anderen
urine af te staan.

Contract Feyenoord haalt Roy Makaay en Kevin Hofland

Renners tekenen 
onder protest 
Alle renners van de Rabobank-

ploeg ondertekenen de anti-do-
pingverklaring. Dat maakte de
bankploeg bekend kort nadat
de renners hun irritatie over de
handelwijze van de internatio-
nale wielrenunie UCI hadden
geuit. De UCI lanceerde vorige
week de rennersverklaring ‘Ri-
ders’ commitment to a new cy-
cling’. Ondertekening is niet
verplicht, maar de UCI brengt
wel naar buiten wie instemt
waarmee weigeraars meteen
verdacht zijn. 

ASSEN

Elias breekt been 
bij training Assen

De TT van Assen is na de eerste
training op al voorbij voor de
Spaanse wegracer Toni Elias.
Hij brak door een valpartij zijn
dijbeen en is lange tijd uitge-
schakeld. Elias raakte tijdens de
vrije sessie in de MotoGP uit zijn
evenwicht in een bocht en gleed
op zijn Honda de grindbak in. 

LYON

Ook Abidal 
naar Barcelona
Barcelona blijft stevig inkopen.
De Spaanse club heeft de Fran-
se international Eric Abidal van
Olympique Lyon overgenomen.
Met de transfer is een bedrag
van ongeveer 15 miljoen euro
gemoeid.

Krajicek in derde ronde 
LONDEN - Michaëlla Krajicek
heeft zich overtuigend geplaatst
voor de derde ronde van Wimb-
ledon. 
De Nederlandse tennisster gun-
de de Engelse Katie O’Brien in
de partij slechts een game, 6-0
6-1. 
De als 31e geplaatste Krajicek
speelt in de derde ronde tegen
de Russische Anna Tsjakvetad-
ze. De winnares van het toer-
nooi in Rosmalen en nummer
zeven van de wereld won in
twee sets van de Wit-Russische
Tatiana Poetsjek. 
Krajicek had niet verwacht dat

het tegen O’Brien zo eenvoudig
zou gaan. ,,Ze had in de eerste
ronde toch van de Duitse Klösel
gewonnen, dus ik dacht dat het
wel een moeilijke partij zou
worden. Ik denk dat ze ook wel
wat nerveus was en ik maakte
het haar lastig omdat ik zo goed
serveerde.” 
De Engelse nummer één slaag-
de er nauwelijks in punten op
de servicegame van Krajicek te
maken. Mede dankzij de vele af-
zwaaiers van O’Brien kon de Al-
meerse haar opponente voort-
durend breken en zo dus de
partij gemakkelijk winnen. Michaëlla Krajicek had geen moeite met Katie O’Brien. FOTO:ANP
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Vijf dagen paardenfeest 
De Veluweruiters organiseert Voorthuizense Paardendagen
■■ De Veluweruiters zien
uit naar de Voorthuizen-
se Paardendagen. Het
ruitersportevenement is
verdeeld over vijf wed-
strijddagen tussen 30 ju-
ni tot en met 14 juli. 
VOORTHUIZEN - Er zijn men-,
dressuur- en springwedstrijden
voor paarden en pony's in alle
klassen. Bij de paarden wordt er
zelfs over 1.35 meter hoge hin-
dernissen gesprongen. 
Naar verwachting zullen rond
de zeshonderd ruiters deelne-
men aan dit sportieve evene-
ment dat door een groot aantal
deskundige juryleden wordt be-
oordeeld. Een groot paarden-
festijn dus, dat van oudsher veel
belangstelling van ruiters en
koetsiers, maar ook van toe-
schouwers heeft vanuit de wijde
omgeving. 
Op zaterdag 30 juni wordt om
9.00 uur gestart met een men-
wedstrijd met de disciplines
'dressuur' en 'vaardigheid'. Vrij-
dag 6 juli start om 18.30 uur een
tweedaags paardenconcours,
waar wedstrijden dressuur en
springen in alle klassen worden
verreden. Op zaterdag begint
het programma om 09.00 uur.
Naast de competitie is ook een
oefenparcours georganiseerd
over hindernissen met een
hoogte van 80 cm. Woensdag 11
juli is er een paarden en pony
dressuurwedstrijd vanaf 14.30
uur, ook weer voor alle klassen
opengesteld. Tenslotte is er za-
terdag 14 juli een ponywedstrijd
met springen, dressuur en bixie
proeven, dit zijn proeven voor

de hele kleine ruitertjes met hun
pony's. 
Op het terrein is behalve de
wedstrijdringen, een gezellige
bartent te vinden voor een hap-
je of een drankje. Daarnaast zijn
er enkele stands voor paarden-
artikelen en presentaties van de
sponsors op het terrein aanwe-

zig. Als ook het weer een beetje
wil meewerken, staat niets een
mooi paardenevenement in de
weg.
De Landelijke Rijvereniging en
Ponyclub Veluweruiters (L.R. &
P.C. Veluweruiters) bestaat
sinds 1959 en organiseert sinds
1997 jaarlijks de Voorthuizense

Paardendagen. Vanaf maart be-
ginnen de voorbereidingen met
het indelen van vrijwilligers, het
zoeken van juryleden, het bena-
deren van sponsors enzovoorts.
Vervolgens wordt volgens een
draaiboek naar het begin van de
wedstrijd toegewerkt. Dit leidt
tot een serie wedstrijden die in

een periode van twee of drie
weken meestal rond juli verre-
den worden.
Dit jaar vindt het evenement,
anders dan vorige jaren, plaats
aan de Hunnenweg op de gras-
velden van het voormalig AZC
in Voorthuizen. De toegang is
gratis en iedereen is welkom.

Er is veel prachtige paardensport te zien tijdens de Voorthuizense Paardendagen. FOTO: EIGEN FOTO

Na iedere viswedstrijd wordt de vangst nauwkeurig gewogen en geteld. FOTO: COR DE JONG

BARNEVELD – Na zes van de
tien viswedstrijden, waarvan er
zeven tellen, heeft Rijk Raven-
horst de eerste plaats weer over
genomen van Adriaan Spelt.
Spelt won de avondwedstrijd
langs de Koeweide met 111 vis-
sen en 2320 gram. Ravenhorst
werd tweede werd met 86-1660.
In de tussenstand is nu het
slechtste resultaat wegge-
streept, waardoor Ravenhorst
weer aan de leiding gaat. Chris
Sloof werd woensdagavond
derde (51-1100). Erik van
Schoonhoven ving een brasem

van bijna een halve meter en
werd mede daardoor vierde.
Hij bracht precies evenveel ge-
wicht als Spelt op de schaal
maar dan met 35 vissen. Doch-
ter Mariska pakte de vijfde
plaats met 42 vissen die samen

een kilo wogen. Willem Inken-
haag viel niet in de prijzen maar
haalde wel een paar grote win-
des uit het water waarmee hij
het hoogste gewicht van de
avond, 2840 gram in de boeken
zette. 
De wedstrijd was min of meer
een oefening voor de koppel-
wedstrijd junioren/senioren,
die zaterdag op dezelfde locatie
plaatsvindt. Dan vissen twee
hengelaars op dezelfde voer-
plaats en hun gevangen gewicht
wordt bij elkaar geteld. Op het
spel staat de BVK Koppelcup.

Ravenhorst aan kop

Kort

SCHERPENZEEL

Selectiewedstrijd bij 
Willaerruiters
Paardensportvereniging De
Willaerruiters houdt op zater-
dag 30 juni een selectiewed-
strijd voor ponycombinaties op
het terrein van landgoed Ru-
winkel aan de Ruwinkelseweg
in Scherpenzeel. Het program-
ma begint om 08.30 uur met zo-
wel dressuur als springen. Er is
een heel vol programma, dat
wordt begeleid door een erva-
ren wedstrijdcommissie onder
leiding van Jeanet Opendorp en
Guusta van Ommeren. Alle
deelnemers zijn overigens te
vinden op www.startlijsten.nl. 
Combinaties van de eigen ver-
eniging doen natuurlijk ook
mee, zoals bijvoorbeeld Denise
de Greef met haar nieuwe pony
Union en Alice Broekhuizen
met Himkikker Sammy bij het
springen. Bij de dressuur L2
komt ook Guusta's dochter
Stephany met New Forrest po-
ny Spike in actie en in de L1 Ma-
riëlle Koudijs met Masterpiece,
die in grote vorm steken. De
beste combinaties mogen na
drie selectiewedstrijden mee-
doen aan het Gelders Kam-
pioenschap.

SCHERPENZEEL

Autocrossers naar
Bunnik of België
Autocrossteam Scherpenzeel
wil komend weekend in Bunnik
aan de clubcross van de Rang
Pang meedoen. Als tenminste
het circuit op tijd klaar is, want
dat wordt helemaal nieuw aan-
gelegd. Het is dan tevens een
test voor een mogelijke wed-
strijd voor het Nederlands kam-
pioenschap, die daar volgend
jaar gereden moet gaan wor-
den. Mocht er nog niet in Bun-
nik gereden kunnen worden,
dan trekt het team naar St. Len-
naarts in België, waar later dit
jaar een wedstrijd voor de Euro-
pokal wordt afgewerkt. "We wil-
len zoveel mogelijk wedstrijden
op klei rijden om de afstelling
en wegligging zo optimaal te
kunnen afregelen", legt coureur
Tino van Dijk uit, "geen van bei-
de wedstrijden zijn voor ons
echt belangrijk maar wel perfect
als test en training.''

SCHERPENZEEL

Valleitrekkers wil
nog meer titels
SCHERPENZEEL – Na de twee
Nederlandse titels die TTV Val-
leitrekkers zaterdag in Ommen
in de wacht sleepte, willen ze
morgen op de tweede wed-
strijddag nog wat nationale lau-
werkransen omhangen. In het
Achterhoekse Eibergen treden
op wedstrijdterrein 't Wieven-
veld vanaf 10.30 uur de achttal-
len tot 680 kilo tegen elkaar in
het strijdperk. De klasse die Val-
leitrekkers tijdens de zomer-
competitie al op haar naam
schreef. Nu doen echter ook de
oostelijke ploegen mee en zal de
concurrentie aanzienlijk zwaar-
der zijn. Behalve de heren 680
komen ook de dames achttallen
tot 560 kilo, de heren 600 kilo en
de heren zestallen tot 560 kilo
aan het touw. In die klassen
doet Valleitrekkers niet mee. De
680 ploeg is vol zelfvertrouwen
en gaat uit van eigen kracht.
Daarom zou zomaar de derde
titel naar Scherpenzeel kunnen
gaan.

Van Schoonhoven
ving een brasem
van een bijna een
halve meter lang

De Haan heeft opnieuw vic-
torie gekraaid. Tussen al die
zogeheten topcoaches
komt deze nuchtere Fries
steeds weer boven drijven.
Het is dus meer dan de
moeite waard dit manneke
– want zo komt hij op mij
over – eens door te lichten.
Foppe vindt zichzelf niet
bijzonder, maar hij is het
wèl! Want er zijn maar wei-
nig coaches die, zoals
hij,voortdurend optimaal
presteren. Dan moeten er
kwaliteiten in hem zitten
die hem tot een ware coach
maken. Eén ervan is zijn in-
zicht in het tot stand komen
van een (top)prestatie: vi-
taal voor hem is de conditie
van de speler, niet de aard
van het systeem. Daarom is
zijn aanpak vooral per-
soonsgericht. 
Ik ben zelf psycholoog en ik
weet dus drommels goed –
om met zijn eigen woorden
te spreken - hoe belangrijk
‘overdracht’ is voor een goe-
de communicatie. En daar-
in is Foppe een absolute
topper. Hij kan een team in-
spireren en motiveren. Zijn
taalgebruik is simpel en
recht door zee. Zijn aanpak
naar het team leidt tot een
gezonde concurrentie om
de basisplaatsen en vraagt
van de speler totale inzet.
Tegelijkertijd schept hij een
band met ‘zijn jongens’ en
vervult een soort vaderrol.

Er is altijd een open lijn naar
zijn team en zodoende weet
hij precies wat er intern
gaande is. Zo kan hij de
sterkste mensen in het veld
zetten en ‘gouden’ wissels
uitvoeren als hij het nodig
vindt. En daar is nooit ge-
zeur over! 
Het mentale plaatje is dus
dik in orde. Ik denk, dat we
met Foppe de Haan de
ideale coach voor de natio-
nale topjeugd hebben. Hij
speelt goed in op de jeugdi-
ge dadendrang en laat zijn
team aanvallend spelen en
voor de winst gaan. Hij leert
zijn spelers hoe ze zèlf een
wedstrijd kunnen bepalen.
Dit beleid leverde wederom
een Europese titel op. Maar
het is méér waard. Het is te-
vens de ideale leerschool
voor alle spelers die aan het
begin van een succesvolle
carrière staan.

Foppe boppe

Ted Smiet
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Wandeltocht
met wielen
■■ "De Wielenwandel is
een wandeltocht met
wielen, letterlijk. We
gaan namelijk wandelen
met een honderdtal ou-
deren die in een rolstoel
zitten. Stel je eens voor,
honderd rolstoelers ach-
ter elkaar! Dat wordt wel
een opvallende stoet ",
aldus Ton Uljee van het
organisatiecomité. 

BARNEVELD - De Wielenwan-
del wordt morgen gelopen en
gereden. De deelnemende ou-
deren wonen allen in één van
de verzorgingshuizen in Barne-
veld. Jan Viets, medeorganisa-
tor: "De bedoeling is om met el-
kaar te verzamelen op het Raad-
huisplein en vanaf daar te star-
ten. De route zal naar Intratuin
leiden, waar een heerlijke lunch
wordt uitgeserveerd. Daarna
voert de tocht weer terug naar
het Raadhuisplein. We worden

uitgewuifd en ingehaald met
muziek van de Boerenkapel. Al
met al een oergezellige tocht." 
Interservice probeert om sa-
men met alle serviceclubs uit
Barneveld activiteiten te organi-
seren, onder het motto dat je
met z’n allen nu eenmaal meer
kunt dan alleen. 
Uljee: "Het bijzondere van De
Wielenwandel is dat het geen
geld kost. Ik moet eerlijk zeggen
dat ik dit idee een beetje gepikt
heb van het verzorgingshuis
waar mijn moeder woont. Ik
vond dat zo leuk, en zij ook. En
nu merken we dat het ook hier
heel erg aanslaat. Natuurlijk
hebben we wel wat sponsoring,
want je wilt deze ouderen ook
onderweg eens iets aanbieden.
We hebben het namelijk zelf
ook uitgeprobeerd met een rol-
stoel, de hele tocht naar Intra-
tuin, en dat is nog best een eind-
je." Rond 10.15 uur is iedereen
op het Raadhuisplein aanwezig
en verzorgt de organisatie koffie
en cake. Om 11.00 uur vertrekt
de stoet onder muziek van De

Boerenkapel naar Intratuin via
de route: Raadhuisplein –
Haanschotenstraat – Koterweg
– Churchillstraat – Roosevelt-
straat – Woudseweg - Neder-
woudseweg – Burg. Aschofflaan
– Intratuin. Eenmaal bij Intra-
tuin is er een uur pauze. Om
13.15 uur begint de terugtocht
via dezelfde route. Daar worden
ze weer ingehaald door de mu-
ziek en zal er ter afsluiting een
korte toespraak zijn. Bij slecht
weer wordt De Wielenwandel
een week uitgesteld naar 7 juli.
Ton Uljee: "We hebben juist
eens gekozen voor een grotere
wandeltocht, zodat ze de omge-
ving nog eens goed kunnen zien
en daarvan genieten. Maar het
heeft iets extra feestelijks als
veel mensen langs de kant
staan, of er zijn als we weer te-
rugkomen op het Raadhuis-
plein, rond 14.30 uur. Daar gaat
het namelijk om, dat al deze
mensen een geweldig feestelijk
gevoel overhouden van deze
dag."

Subtop dressuur Kootwijk
KOOTWIJK - Op de terreinen
van de familie Van den Hoorn
in Kootwijk wordt zaterdag de
derde editie van het dressuure-
venement van 'Het Gouden Ei'
verreden.
Al om 8.30 uur beginnen de B &
L-ruiters aan hun dressuur-
proeven. 
De combinaties, die als beste na
twee proeven uit de strijd ko-
men, plaatsen zich voor de in de

middag te verrijden finale. De
hoogstgeplaatste combinatie
van de  B-L-M-finale mag zich
de trotse winnaar van De Zilver-
hen noemen. De beste ruiters
van de klasse Zwaar strijden ’s
middags in de finale om Het
Goudhaantje.
’s Morgens treedt ook direct de
subtop van de Nederlandse
dressuurruiters in het strijd-
perk, in verschillende rubrie-

ken, die tot 18.00 uur duren.
Ook dit jaar wordt er weer de ru-
briek kür op muziek verreden,
een schitterend schouwspel
voor zowel de leek als de ken-
ner.
De jury geeft na iedere ruiter
commentaar om het publiek
meer inzicht te geven. Om 12.00
uur verzorgt Charles Monterie
een clinic. De entree voor dit
evenement is gratis.

Spannende afsluiting 
Rabo Jeugdtoernooi
SCHERPENZEEL - Het jeugd-
toernooi van tennisvereniging
De Bree is zondag  afgesloten
met spannende finalepartijen.
Een aantal tegenstanders bleek
goed aan elkaar gewaagd. 
Vooral tijdens de finalepartijen
bleken de zenuwen sommige
spelers parten te spelen. Hier-
door waren de resultaten soms
verrassend. Er was een aantal
zinderende partijen te zien. Dit
jaar werden twee finales ge-
speeld, waarin familieleden het
tegen elkaar moesten opne-
men. 
In de categorie jongens enkel
tot en met 14 jaar troffen de
broers Sake en Paul van Oord
elkaar. In de categorie meisjes

enkel tot en met 14 jaar speel-
den de nichtjes Jill en Anne van
Heugten tegen elkaar. Jill won
deze partij met 7-5, 6-4. De
broers hadden zelfs een drieset-
ter nodig om uit te maken wie
deze keer met de winst naar
huis zou gaan. 
Uiteindelijk won Sake nipt van
zijn jongere broer met 6-7, 6-1,
7-5. Dat dit geen scheuring ver-
oorzaakte in de families lieten
deze spelers zien door later als
maatjes aan te treden in de ca-
tegorieën meisjes- en jongens-
dubbel tot en met 14. Jill en An-
ne wonnen overtuigend van
Daniëlle Goes en Naomi Voort-
man met 6-0, 6-0. Sake en Paul
wonnen hun partij tegen Koen

van Surksum en Less Goes met
6-4, 7-6. 
De overige uitslagen van de fi-
nales zijn: Meisjes t/m 10 jaar
Louise Pilon – Zhen Botan 6-4,
6-4; Meisjes t/m 12 jaar Sophie
van Dijk – Emma van Dijk 6-0,
6-1; Jongens t/m 12 jaar Bas van
der Schalie – Daan van Midden-
dorp 6-0, 6-0; Jongens dubbel
t/m 17 jaar Robin van Schup-
pen/Dion Straub – Jeroen van
Ee/Ruben Oost 6-4, 5-7, 6-3;
Meisjes t/m 17 jaar Thammy
Kleyer – Amber Zwanink 6-0, 6-
4; Jongens t/m 17 jaar Luka van
der Nat – Dion Straub 2-6, 7-5,
6-3.  Alle finalisten gingen naar
huis met een beker en een bio-
scoopbon.

De deelnemers aan het toernooi van TV De Bree stonden garant voor spannende finalewedstrij-
den. FOTO: EIGEN FOTO
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Damesdag  LTC Barneveld gaat door
BARNEVELD – Even spande het
erom of het minimale aantal
van 32 deelneemsters gehaald
zou worden om de damesdag
van de tennisvereniging door te
laten gaan. 
Maar in de laatste week kwam

het toch nog goed. In navolging
van de herendag komen er dit-
maal alleen vrouwelijke tennis-
liefhebsters in actie die uiter-
aard ook alleen maar leuke en
charmante nevenactiviteiten
doen. In plaats van bier, zoals

bij de mannen, zijn er dit keer
exotische cocktails. 

Gezelligheid
Tennis is uiteraard de hoofd-
zaak, maar gezelligheid komt
met stip op de tweede plaats.

Cheque voor kunstgras VVB
van Jubileumfonds Vink
BARNEVELD - Voorzitter C.
Nikkels van voetbalvereniging
Barneveld heeft gisteren een
cheque van vijfduizend euro
ontvangen van de heer G .v.d.
Top namens het Jubileumfonds
van de Firma Vink uit Barne-
veld. De cheque kan worden
besteed aan de aanleg van het
kunstgrasveld.
Het Jubileumfonds van Vink is
ontstaan door het 75-jarig be-
staan van dit Barnevelds fami-
liebedrijf met de doelstelling
om het geld uit dit fonds binnen
vijf jaar te besteden aan goede
doelen. Een doelstelling, die
door het Jubileumfonds Vink is
gehaald, want VV Barneveld
heeft donderdag de laatste vijf-
duizend euro in ontvangst mo-
gen nemen. 
Het Jubileumfonds Vink is een
van de sponsors van het kunst-
grasproject. De Lions Club is
een andere belangrijke sponsor.
Deze club heeft de boarding
voor zijn rekening genomen. De
Firma Vink heeft ook een groot

gedeelte van het grondwerk ge-
sponsord. De gemeente Barne-
veld heeft 80 procent en het
Fortis Fonds 20 procent van de
kosten voor het kunstgrasveld
voor hun rekening genomen.

Het Kunstgrasveld is bestemd
voor het G-team en de Kuiken-
tjes van VVB, die beiden spelen
met zeventallen. Het G-team
komt komend seizoen mogelijk
zelfs met twee teams in actie.

Vlnr. G.v.d.Top van het Jubileumfonds van Fa. Vink, C.Nikkels,
voorzitter van VV Barneveld, G.v.Dijk, voorzitter van de PR  VV-
Barneveld, M.Verbeek-Noppen van de PR.

FOTO: BRAM VAN DEN HEUVEL

Dubbelslag voor SKGV
DOOR COR DE JONG

SCHERPENZEEL - Tijdens de
zomerwedstrijd van de Schiet
Kring Geldersche Vallei (SKGV)
heeft Schietvereniging Scher-
penzeel twee titels binnenge-
sleept. Tijdens deze wedstrijd
komen alleen geweerschutters
in actie. Op de banen van de
Schietvereniging Neerlandia in
Ede werd de traditionele wed-
strijd gehouden. Ongeveer ze-
stig schutters, afkomstig van
tien verenigingen uit de regio
bonden de strijd met elkaar aan.
De concurrentie was dus zeer
groot. Behalve Klein Kaliber ge-
weer en Klein Kaliber Karabijn
komt ook het Groot Kaliber Vrij
Geweer aan bod. In alle discipli-
nes wordt zowel liggend als
knielend geschoten. De meeste
belangstelling gaat echter altijd
uit naar Militair Geweer. Daarin
zijn de korpsklassementen heel
belangrijk, dus met een team
van dezelfde vereniging. De
spanning daarin is altijd groot
omdat het reglement zodanig
opgesteld is, dat een slecht
schot de schutter eigenlijk di-
rect kansloos maakt. Omdat de
roos bij groot kaliber wapens op
maar liefst 100 meter hangt,
spreekt voor zich dat alleen zeer
geoefende schutters een kans
maken. Bij de klein kaliber wa-
pens is de afstand twaalf meter.
Militair Geweer knielend wordt
binnen de SKGV vanouds met
zogenaamde Garands verscho-
ten. Dit zijn geweren, die door
de Amerikanen in de Tweede
Wereldoorlog werden gebruikt.

Vandaar dat de trofee voor het
beste korps militair geweer
knielend bestaat uit een vernik-
kelde Garand. Schietvereniging
Scherpenzeel heeft deze trofee
al zeven jaar in bezit. De druk
om de prijs weer binnen te ha-
len, wordt per jaar groter. Deze
keer werd het team gevormd
door Frank Niermeijer, Jan
Vlastuin, Geert Jan Vermeulen
en Martin Wigtman. Het kwar-
tet maakte gebruik van een FAL
(Belgisch ontwerp, gemaakt in
Oostenrijk), een AR15 (Ameri-
kaans ontwerp), een Heckler en
Koch G3 (Duits) en een Garand.
Met een score van 185 punten

haalden zij het beste dagresul-
taat en dus de eerste titel. Voor
de discipline liggend werd Wigt-
man vervangen door Ad Ver-
beek. Vorig jaar was deze titel
voor de derde keer gewonnen
dus ook hier ging het ergens
om. Van de maximale score van
200 schoten de vier er 197, een
fantastische score en uiteraard
goed voor de vierde titel. 
De twee ereprijzen werden toe-
gevoegd aan de palmares, die
de schietvereniging dit jaar al bij
elkaar haalde. Het niveau stijgt
nog steeds door de vele wed-
strijden waaraan de leden deel-
nemen.

De succesvolle geweerteams van SVS met vlnr. Frank Nierme-
ijer, Jan Vlastuin, Geert Jan Vermeulen, Martin Wigtman en Ad
Verbeek. FOTO: EIGEN FOTO



Dubbelslag fietscrossers
KOOTWIJKERBROEK - In het
Groningse Appingedam wer-
den de Groningse kampioen-
schappen fietscross verreden.
Guido van Thiel en Mark Wess-
selink van de Flying Bikes wis-
ten daar in twee klasse kam-
pioen te worden. Ook Bram van
de Hudding werd Gronings
kampioen. 
In een erg nat Appingedam wa-
ren er 23 crossers van de Koot-
wijkerbroekse vereniging aan-
wezig. Op de zeer technische
baan met hoge bulten werd er
fel om de prijzen gestreden.

Guido van Thiel, één van de
twee toppers van deze dag, was
in de cruisersklasse een klasse
apart door met ruime voor-
sprong de finale te winnen.
Mark Wesselink was de andere
topper. Hij kwam deze dag twee
keer als winnaar in twee ver-
schillende klassen uit de bus.
Mika Palsgraaf wist alle man-
ches te winnen. Maar in de fina-
le hij moest genoegen nemen
met een tweede plaats. Ook
Gerwin Mosterd wist door te
dringen naar de finale, maar
eindigde als derde. Aldin Zegge-

laar wist de halve finale als der-
de te eindigen, maar in de finale
wist hij de zesde plek te beha-
len. Ook vader Evert Zeggelaar
was van de partij. Hij reed in de
cruisersklasse 41 jaar en ouder.
Met een goede start en een paar
mooie bochten werd de crosser
als tweede afgevlagd in de fina-
le. 
In de promotieklasse reed Niels
van Dijk naar de eerste plek.
Joey Noorman werd in diezelf-
de finale tweede. 
Bij de dames werd Savina van
de berg derde in de finale.

De kampioenen stralen van trots. FOTO: EIGEN FOTO

Terugblik dressuur 
bij Radio Barneveld
BARNEVELD – In ‘Zomersport’
blikt Helma van Harselaar van
het Gouden Ei terug op de het
paardensportevenement in
Kootwijk. Daar worden dres-
suur- en kuurwedstrijden geor-
ganiseerden ook de nieuwe
wedstrijdcategorie SubTop
wordt voor het eerst verreden.
Er wordt 30 juni gestreden om
het Zilverhen en het Goudhaan-
tje. In de studio is Ronald Plen-
ter te gast. Hij en Henk Jonker

deden voor het goede doel mee
aan de Graubünden-marathon
in de Zwitserse Alpen. Over de-
ze ervaring en belevenissen ver-
telt Ronald uitgebreid.
Samen met Aartie Pater van
DWK kijken we alvast vooruit
op de zwemvierdaagse die
maandag begint. Gerard Kap
van de Kiwanisclub Barneveld
vertelt tijdens de uitzending hoe
de midzomerrally, die vandaag
voor de eerste keer verreden

wordt, is verlopen en hoe hij de
dag zelf heeft ervaren. Hij doet
namelijk zelf ook mee aan deze
race. Van het VoKo beach vol-
leybaltoernooi dat zaterdag
wordt gespeeld, horen we het
verslag van Gert Schouten. Hij
vertelt ook welke teams er met
de winst vandoor zijn gegaan.
De presentatie is in handen van
Leen Kraal. De sportuitzending
duurt van 15.00 uur tot 18.00
uur.
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ZZeeeevviisshhaannddeell  GGeebbrrooeeddeerrss  HHoopp
Spakenburg

- Daar waar kwaliteit niet duur is! -

Zeevishandel Gebroeders Hop vindt u iedere zaterdag op de Galileistraat en het Raadhuisplein te Barneveld. Wij zijn ook
graag uw partner voor feesten, partijen en overige catering, indien gewenst met een echte Hollandse haringkraam.

TTeelleeffoooonn  003333  --  229988  3366  7711  ooff  mmoobbiieell  0066  --  5544  660000  551111

FFaammiilliieezzaakk  KKiibbbbeelliinngg (500gr) 
+ ssaauuss + 44  HHoollllaannddssee  nniieeuuwwee
vers van het mes Voor maar Euro 1111,,--

Wegens succes nu ook in het centrum van Barneveld
op het Raadhuisplein

Openingsaanbieding beide staanplaatsen zaterdag 30 juni a.s.

VVeerrddeerr  rruuiimmee  kkeeuuzzee::
--  DDiivveerrssee  ssoooorrtteenn  ggeebbaakkkkeenn  &&  vveerrssee  vviiss  --  HHaarriinngg--  eenn  vviisssscchhootteellss  --

Schitterende plafonds, 
zowel modern als klassiek

Praktische 
schuifdeurkasten

Exclusieve vloeren, 
massief en laminaat

Edeseweg 117 Harskamp Tel. 0318 - 456 595

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30 - 12.00 en 13.00 - 17.30 uur
zaterdag 8.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur

VOOR HET BETERE WERK
WIM VAN DEN BRINK & ZN

Schuifwanden
Plafonds & Vloeren



Dat de zelfstandige
bewoonster van Cry-
stal palace mode en
merkbewust is zie je
overal terug, van haar
kleding tot de meu-
bels van beroemde
designlabels zoals Ar-
tifort en Driade. 
Ook de laatste must-
haves ontbreken niet.
Deze zomer is dat het
kleed Sahara Swa-
rovski met in elke
100% wollen pool
een echte loodkristal
verwerkt voor het ul-
tieme vloersieraad. 
Ook de voile Viala
8400 mag je niet mis-
sen als raamdecora-
tie of ruimteverdeler
want ook daarin zit-
ten Swarovski kristal-
len verweven voor de
nodige bling bling.

Na het kiezen van de gewenste
kleur keuken, is het kiezen van
de juiste apparatuur de volgen-
de stap. In een keuken is goede
apparatuur onontbeerlijk. Het
scheelt veel tijd en ergernis. 
De afgelopen jaren heeft keu-

kenapparatuur een enorme
ontwikkeling doorgemaakt.
Magnetrons en ovens worden
tegenwoordig naast elkaar inge-
bouwd en op werkhoogte inge-
bouwd. Dat scheelt veel onno-
dig bukken.

Buiten tafelen is heerlijk, maar
het kan veel mooier: buiten ko-
ken! In de buitenkeuken wordt
met liefde gekookt, gegrild en
gebakken. De buitenkeuken is
dé tuintrend voor 2007. Slechts
een snufje handigheid is vol-
doende om in no-time zelf een
topkeuken te bouwen. Dat le-
vert niet alleen een machtig ge-
voel trots, het scheelt ook fors in
de portemonnee! 
De slimme buitenkeuken heeft
verrassend veel opbergruimte,

oogt robuust en beschikt over
een makkelijk te reinigen, stoer
zinken werkblad. Wie zich nóg
meer bergruimte wenst, kan de
buffetkast combineren tot een
totaalconcept. Hier kan het
mooiste buitenservies, maar
ook de glazen, het bestek, zout,
olie en die heerlijke wijn wor-
den opgeborgen. Alles bij de
hand dus, voor een gastvrij mo-
ment. 
Kijk op www.hillhout.com voor
meer informatie.

Lekker Culinair
tuinieren

Plannen voor een sauna? De
eerste vraag is dan: een gewone
sauna of een infrarood sauna?
Een saunacabine moet circa 1
uur opwarmen voor gebruik.
Een infraroodcabine, die veelal
gebruik maken van kortegolf-
stralers, is na inschakeling di-
rect klaar voor gebruik. De stra-
lingswarmte dringt daarbij diep
in het lichaam, zonder dat de
lucht hoeft te worden opge-
warmd. Dit bespaart tijd en
energie.

De keuken is - dankzij de op-
mars van de open keuken -
steeds meer een volwaardig on-
derdeel van het huis geworden.
Dat brengt met zich mee dat er
meer aandacht wordt besteed
aan vormgeving en design. En
niet in de laatste plaats als het
gaat om de afzuigkap. Niet
vreemd natuurlijk. De afzuig-
kap is erg aanwezig, en dan kan
het er beter maar goed uitzien.
De wandschouwkappen (voor
muurmontage) en de eiland-

schouwkappen (voor vrije
montage boven een kookei-
land) zijn tegenwoordig uitge-
voerd in hoogwaardige designs.
Er zijn zowel strakke als ronde
modellen verkrijgbaar. Materia-
len die worden gebruikt zijn
voornamelijk (gekleurd) glas,
roestvrij staal, aluminium, of
een combinatie daarvan. Er zijn
ook modellen met melkglas
waarachter neonverlichting zit
verwerkt. Dat geeft een heel bij-
zonder effect.

Binnen en buiten loopt steeds
meer door elkaar. Serremeubels
kunnen vaak zó naar buiten;
sommige terrasmeubels wor-
den met een stoffen hoes gele-
verd om evengoed dienst te
kunnen doen in het interieur.

Comfort telt zwaar. Opvallend
zijn de robuuste, supergrote
vormen. 
De golvend vormgegeven loun-
ger is dit seizoen een gewild de-
signobject. In dat rijtje hoort na-
tuurlijk ook de zitzak thuis, ver-

pakt in een waterbestendig jas-
je.
De ‘Blobby’ is ijzersterk, hij kan
binnen én buiten staan en heeft
een specifieke vorm die het li-
chaam optimaal volgt in alle
houdingen.

Meer info op
www.perscentrum-
wonen.nl.

Zitzak in de houding

De buitenkeuken is dé tuintrend voor 2007.

Slim en mooi gaan hand
in hand in de keuken

Meer informatie op www.woonboulevard-online.nl.

Moderne afzuigkap
streelt oog en oor

Opwarmen in
het infrarood

Kijk op www.woonboulevard-
online.nl voor meer info.

Meer informatie op www.theblobby.nl.

De vloer als sieraad 

Foto: www.euronorm.com
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NEDERLAND 1
06.45 (AVRO) Nederland in bewe-

ging. 07.00 (NOS) NOS Journaal.

08.00 NOS Journaal. 09.00 NOS

Journaal. 09.10 (AVRO) Nederland in

beweging. 09.30 (NOS) NOS Jour-

naal. 10.00 NOS Journaal. 11.00

NOS Journaal. 12.00 NOS Journaal.

12.30 NOS Nationale Veteranendag.

15.30 NOS Tekst tv. 16.00 NOS

Journaal. 17.00 NOS Journaal. 17.05

(KRO) KRO Kindertijd. 17.06 The fai-

rytaler. 17.25 (NPS) Sesamstraat.

17.59 (TROS/AVRO/NOS) EénVan-

daag. 

18.00 (NOS) NOS Journaal.
18.20 (TROS/AVRO) Eén-

Vandaag.
18.35 (NOS) NOS Gesprek

minister-president.
18.45 NOS Sportjournaal.
19.00 (TROS) Lingo.
19.25 (EO) Radboud.
20.00 (NOS) NOS Journaal.
20.30 (TROS) TROS Muziek-

feest op het plein.
21.30 André Rieu op weg

naar New York.
22.00 Flikken.
22.55 (VARA) Law & Order.
23.45 (NOS) NOS Journaal.
00.05 (AVRO) ER. 00.55 (NOS) NOS

Journaal. 01.20 NOS Journaal en

NOS Sportjournaal. 

NEDERLAND 2
07.00 NOS Journaal met gebaren-

tolk. 07.10 NOS Journaal. 08.00

NOS Journaal met gebarentolk.

08.10 NOS Journaal. 09.00 NOS

Journaal met gebarentolk. 09.10

(EO) That’s the question. 09.35

(AVRO) Blik op de weg. 10.10 Muse-

umGasten. 10.30 (EO) Korenslag.

12.00 (NOS) NOS Journaal. 12.10

(AVRO) AVRO De Kinderpolikliniek.

12.40 (TROS) Lingo. 13.00 (NOS)

NOS Journaal. 13.10 NOS Sportjour-

naal. 13.20 (AVRO) AVRO Ander-

mans veren. 13.50 (HUMAN) Human

Doc: Het is mijn leven. 14.40 (RVU)

UR. 15.10 (TELEAC/NOT) Verre ver-

wanten. 16.00 (NOS) NOS Journaal.

16.10 (VPRO) Kijk op themakanalen:

3VOOR12. 16.55 (KRO) De Wande-

ling. 17.20 (NCRV) James Herriot: All

creatures great & small. 

18.15 (NOS) NOS Nationale
Veteranendag samen-
vatting.

18.45 (KRO) Van jonge leu
en oale groond.

19.25 (NCRV) Monarch of
the Glen.

20.25 Netwerk.
20.50 (MAX/RNW) Stop de

tijd.
21.25 (VPRO) The Catherine

Tate show.
22.00 (NOS) NOS Journaal.
22.15 (NPS/VARA/NOS) No-

va Politiek.
23.00 (HUMAN) De vloer op.
23.30 (NPS) Cinema 2: La

mala educación.
01.15 (NPS/VARA/NOS/NCRV/A)

Nova Politiek, Netwerk en EénVan-

daag. 

NEDERLAND 3
06.48 Z@pp. 06.49 Z@ppelin.

06.50 (TROS) Kabouter Plop. 06.58

Piet Piraat. 07.05 Barbapapa. 07.10

Bumba. 07.15 (NPS) De WaWa’s.

07.20 Sesamstraat. 07.45 (KRO)

KRO Kindertijd. 07.46 The fairytaler.

08.15 (TROS) De wereld is mooi.

08.50 (NPS) De WaWa’s. 08.55

(TROS) De Fabeltjeskrant. 08.59 (TE-

LEAC/NOT) School TV. 09.00 Koeke-

loere. 09.15 Huisje boompje beestje.

09.30 Teletubbies. 09.55 Het zand-

kasteel. 10.30 (OMROP FRYSLAN)

Uitzending Omrop Fryslan. 11.00

(TELEAC/NOT) Ik kom uit.... 11.15 Ik

kom uit.... 11.29 Z@pp. 11.30

(NOS) NOS Jeugdjournaal met geba-

rentolk. 11.42 Z@ppelin. 11.43

(NPS) De WaWa’s. 11.48 (VPRO) Het

eiland van Noah. 12.10 (TROS) De

wereld is mooi. 12.45 De Fabeltjes-

krant. 12.50 (KRO) KRO Kindertijd.

12.51 Nijntje en haar vriendjes.

12.56 Zoostraat 64. 13.07 De tover-

camera. 13.14 Anna voert de kleine

konijntjes. 13.15 (NPS) Sesamstraat.

13.45 (TELEAC/NOT) Teletubbies.

14.05 Tweenies. 14.30 (TROS) De

Fabeltjeskrant. 14.35 (VPRO) Het

Heuvellandziekenhuis. 14.47 Z@pp.

14.48 (KRO) Het eiland van Inis Cool.

15.00 (AVRO) Zombie hotel. 15.25

(VPRO) Kleine vampier. 15.35 (KRO)

Robbedoes en Kwabbernoot. 16.00

(AVRO) Oggy en de kakkerlakken.

16.05 (KRO) Titeuf. 16.15 Titeuf.

16.25 Kid Paddle. 16.38 (NCRV) Liz-

zie McGuire. 17.00 (NOS) NOS

Jeugdjournaal.nl. 17.05 (KRO) Kid

Paddle. 17.15 Kid Paddle. 17.30

(NCRV) Ratz. 17.40 Ratz. 17.58

(AVRO) AVRO Smartkidz. 

18.10 (TROS) Topstars.
18.25 (NPS) Het Klokhuis.
18.45 (NOS) NOS Jeugdjour-

naal.
18.59 Nederland 3.
19.00 (NCRV) Berlin, Berlin.
19.30 (VARA) Wat heet!
20.30 (BNN) Rat van for-

tuin.
21.05 Doe maar normaal.
21.50 Nu we er toch zijn.
22.30 (NOS) NOS Journaal.
22.35 NOS Sportjournaal.
23.10 (VARA) Wat heet!
00.10 (VPRO) Hertenkamp. 00.40

(NOS) NOS Journaal. 00.55 (VARA)

Wat heet! 01.45 NachteGiel. 04.00

(AVRO) Ekdom in de nacht. 

RTL 4
06.44 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

06.45 RTL Nieuws. 08.50 As the

world turns. 09.00 RTL Nieuws.

09.20 As the world turns. 10.20 Lijn

4. 11.00 Flodder. 11.50 16 miljoen

winnaars. 12.15 Goede tijden, slech-

te tijden. 13.00 16 miljoen winnaars.

13.15 The A-Team. 14.30 Dr. Phil.

15.30 Oprah Winfrey show. 16.00

RTL Nieuws. 16.05 Oprah Winfrey

show. 16.30 Over koken: Jamie at

home. 17.00 As the world turns. 

18.00 RTL Nieuws.
18.15 Editie NL.
18.35 RTL Boulevard.
19.30 RTL Nieuws.
19.55 RTL Weer.
20.00 Goede tijden, slechte

tijden.
20.30 CSI: Miami.
21.30 Shark.
22.30 4 in het land.
22.55 Jouw vrouw, mijn

vrouw.
23.55 RTL Nieuws.
00.10 RTL Weer. 00.15 Oprah Winf-

rey show. 01.04 Teleshop 4. 01.05

Cupido. 03.00 Streetcam. 05.30 Ik

ben in balans! 

RTL 5
05.58 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

05.59 Teleshop 5. 06.00 Ik ben in

balans! 06.15 Best of shopping.

08.45 Ik ben in balans! 09.00 Tel sell.

10.00 Best of shopping. 12.45 Ik ben

in balans! 13.00 Tel sell. 14.00 Best

of shopping. 14.30 Live shop. 14.55

Best of shopping. 15.30 Tel sell.

16.00 The king of Queens. 16.30 Dr.

Phil. 17.25 The Ellen DeGeneres

show. 

18.25 The king of Queens.
18.55 The nanny.
19.25 Dharma & Greg.
19.55 Flodder.
20.30 Deuce Bigalow: Euro-

pean gigolo.
22.00 Jensen!
23.00 RTL Boulevard.
23.50 The nanny.
00.19 Teleshop 5. 00.20 Poolparty.

02.00 KamasutraTV. 05.30 Hei Elei

journaal. 

NET 5
05.59 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

06.00 Judging Amy. 06.45 Safari.

07.05 Suddenly Susan. 07.35 Rose-

anne. 08.10 The war at home. 08.40

Tel sell. 09.15 Kevin Hill. 10.10 Tel

sell. 10.40 Astro TV. 11.45 Money

Show. 12.30 Tel sell. 13.30 Reverse.

14.25 Duck Dodgers. 14.55 8 simp-

le rules. 15.25 Disney Feest: The le-

gend of Tarzan. 16.00 Money Rush.

16.55 Suddenly Susan. 17.20 Ever-

wood. 

18.10 Charmed.
19.10 Judging Amy.
20.05 Will & Grace.
20.30 Medium.
21.30 Law & order: Criminal

intent.
22.30 Narc.
00.25 Law & order. 01.30 Nachtpro-

grammering: Relax TV. 

SBS 6
06.14 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

06.15 Sally Jessy Raphael. 07.00 Hart

van Nederland - Vroege editie. 07.25

Tele 6: Tel sell. 08.30 Duck Dodgers.

09.00 Tele 6: Tel sell. 10.00 Show-

nieuws. 10.30 Newlyweds. 11.00

Tele 6: Tel sell. 12.05 Medisch cen-

trum. 12.35 Cash Flow. 13.25 Sue

Thomas: F.B.Eye. 14.30 Cashpalace.

16.10 The Cosby show. 16.40 The

bold and the beautiful. 17.00 The

bold and the beautiful. 17.30 JAG. 

18.25 Medisch centrum.
19.00 Hart van Nederland -

Vroege editie.
19.25 Shownieuws.
19.55 Trauma NL.
20.30 True lies.
22.30 Hart van Nederland -

Late editie.
22.45 Piets weerbericht.
22.55 True lies.
23.40 Shownieuws.
00.15 Airborne. 01.55 Nachtpro-

grammering: Goldfever. 

TIEN
06.00 Tien Text. 07.10 Homeshop-

ping. 10.10 Out of practice. 10.35

Gastineau Girls. 11.00 7 Plagen.

11.30 De bruiloft van: Raymond en

Claudia. 12.00 Live Shop. 14.00 Fas-

hion House. 14.30 Postcode Loterij:

Deal or no deal. 14.45 Interactieve

dag televisie. 15.20 Interactieve mid-

dag televisie. 16.10 7 Plagen. 16.40

There’s no business like showbusi-

ness. 17.10 Life with Bonnie. 17.35

Fashion House. 

18.05 De leukste thuisvi-
deo’s.

19.00 De bruiloft van: Ger-
rie en Peter.

19.30 De Gouden Kooi.
20.00 Postcode Loterij: Deal

or no deal.
20.35 Open range.
23.10 Holy @#@!:
23.35 De Gouden Kooi.
00.05 Interactief spelprogramma:

Fun to Play. 00.15 Fashion House.

00.45 Interactief spelprogramma:

Fun to Play. 00.55 Zendtijd voor

NOX. 01.45 Interactief spelprogram-

ma: Fun to Play. 01.55 Poker Unco-

vered. 02.25 Interactief poker spel-

programma. 02.45 World Poker

Tour. 05.00 Tien Text. 

VERONICA
05.59 Jetix. 06.00 Symfollies. 06.05

Harry en zijn emmer vol dinosaurus-

sen. 06.15 Eek! de Kat. 06.35 Cap-

tain Flamingo. 06.55 B-Daman.

07.20 Pokemon Advanced Battle.

07.42 Lilo & Stitch. 08.05 Captain

Flamingo. 08.30 De Tofu’s. 08.45

Shuriken School. 09.30 Yin Yang Yo.

10.15 Carl 2. 11.00 Team Galaxy.

11.40 Totally Spies. 12.30 Horse-

land. 12.50 Rangers. 13.00 De To-

fu’s. 13.26 Captain Flamingo. 13.50

Mega Babies. 14.40 Shuriken School.

15.25 Pokemon Advanced Battle.

15.50 Yin Yang Yo. 16.15 Team Ga-

laxy. 16.40 Shuriken School. 17.05

Lilo & Stitch. 17.25 Spetter. 17.35

Totally Spies. 17.59 ALLE PROGRAM-

MA’S WORDEN UITGEZONDEN IN

BREEDBEELD. 

18.00 South Park.
18.55 The Simpsons.
19.50 Brainiac.
20.25 Wegmisbruikers.
21.25 Top Gear.
22.30 De grote beurt.
23.35 Sexcetera.
00.15 The surreal life. 01.10 Nacht-

programmering: Late nigh

t. 

RTL 7
06.59 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

07.00 Teleshop 7: Ik ben in balans!

08.00 RTL Nieuws. 08.15 Teleshop

7: Tel sell. 08.45 RTL Nieuws. 09.00

RTL Z Nieuws. 12.20 This is golf bu-

siness. 12.40 RTL Z Nieuws. 13.00

Wimbledon. 

18.00 The A-Team.
18.55 Law & order.
19.50 Wimbledon today.
20.30 The calcium kid.
22.10 RTL GP: TT Assen.
23.15 Chucky week: Seed of

Chucky.
00.59 Teleshop 7. 01.00 2Babes.

01.40 Nachtlounge. 03.10 The hot-

spot. 05.30 Ik ben in balans! 

DISCOVERY
06.00 Pompeji: Killer in our Midst.

07.00 Mega builders: World’s fastest

wheels - US and Canada. 08.00

Wheeler dealers: Suzuki SJ410. 08.30

Wheeler dealers: Suzuki SJ410. 09.00

Fishing on the edge: Boats, bream,

tope and wrasse. 09.30 Junkyard me-

ga-wars: Boulder dash. 10.30 Extre-

me machines: Incredible robots.

11.30 How it’s made. 12.00 How it’s

made. 12.30 Pompeji: Killer in our

Midst. 13.30 Forensic detectives:

Grave secrets. 14.30 Mega builders:

World’s fastest wheels - US and Cana-

da. 15.30 Scrappy races. 16.30 Fis-

hing on the edge: Cornish rays.

17.00 British biker build-off. 17.30

5th gear. 

18.00 How it’s made.
18.30 How it’s made.
19.00 American chopper:

Carroll Shelby bike.
20.00 Mythbusters: Exlo-

ding toilet.
21.00 Mean machines: The

transatlantic challen-
ge: Quad bikes.

21.30 Massive speed: Attack
helicopters.

22.00 American hotrod: ‘40
Ford.

23.00 Speed dynasties.
00.00 Sex sense: The kiss. 00.30 Sex

sense: Bi way. 01.00 A haunting.

02.00 American casino. 03.00

Nachtprogrammering. 

NGC
06.00 CNBC. 06.00 Capital connec-

tion. 07.00 Squawk box Europe.

10.00 Worldwide exchange. 12.00

National Geographic Channel. 12.00

I didn’t know that. 12.30 More ama-

zing moments. 13.00 Air crash inves-

tigation: Flying blind. 14.00 Is it re-

al?: Feral child. 15.00 Deadly dozen:

Africa. 16.00 National Geographic Ju-

nior. 16.00 I didn’t know that. 16.30

Crocodile chronicles: Dragon tale.

17.00 Totally wild. 17.30 Monkey

business. 

18.00 Cheating death: Vol-
cano slayer.

19.00 Deadly dozen: Africa.
20.00 I didn’t know that.
20.30 Air crash investiga-

tion: Flying blind.
21.30 Seconds from disas-

ter: Titanic.
22.30 Air crash investiga-

tion: All engines fail-
ed!

23.30 More amazing mo-
ments.

00.00 Cheating death: Volcano slay-

er. 01.00 Seconds from disaster: Tita-

nic. 02.00 Air crash investigation: all

engines failed! 03.00 Is it real?: Feral

child. 04.00 Deadly dozen: Africa.

05.00 I didn’t know that. 05.30 Mo-

re amazing moments. 

Vrijdag 29 juni

Teeuwen in Engelstalige film
AMSTERDAM - Hans Teeuwen
is binnenkort voor het eerst te
zien in een Engelstalige film-
productie. Hij vertolkt een bijrol
in de lowbudget horrorkomedie
Last Looks van de Britse regis-
seur Barry Alexander Brown.
Teeuwen vertolkt  de rol van de
kapper op de set van de horror-
film The Evil Eye, die wordt op-
genomen op een boot in Tur-
kije. Tijdens het draaien van de
productie gaan onder mysteri-
euze omstandigheden mede-
werkers dood.  Een andere Ne-
derlander die aan Last Looks
heeft meegewerkt is muzikant
Michiel Borstlap. De veelbe-

kroonde pianist maakte de
soundtrack voor de film.
Last Looks werd afgelopen zo-
mer opgenomen in Turkije. Re-
gisseur Brown maakte eerder
vooral naam als editor: de Brit
monteerde onder meer veel
films van regisseur Spike Lee en
de Madonna-documentaire
Truth or Dare.  Voor de film The
War at Home ontving Brown
een Oscar-nominatie. Het is
nog niet duidelijk of Last Looks
in Nederland wordt uitge-
bracht. De kans is wel groot dat
de film komend voorjaar te zien
is op de 24e editie van het Am-
sterdam Fantastic Film Festival.

Cabaretier Hans Teeuwen is binnenkort te zien in de horrorko-
medie Last Looks. FOTO:ANP

‘Ondertiteling
Tien naar RTL’
HILVERSUM - De belangenor-
ganisaties van doven en slecht-
horenden, verenigd in SOAP!,
dringen er bij RTL Nederland
op aan om naast de program-
ma’s ook de teletekstondertite-
ling van Tien over te nemen.
Dat schrijven de organisaties in
een brief aan het bestuur en de
directie van de zender. ,,Tele-
tekstondertiteling is voor de 1,5
miljoen doven en slechthoren-
den in Nederland een belangrij-
ke voorwaarde om televisiepro-
gramma’s te kunnen volgen.

Tien onderscheidde zich gun-
stig van de andere commerciële
televisiezenders door al hun
Nederlandstalige programma’s
via teletekst te voorzien van on-
dertiteling”, schrijft SOAP! Deze
week werd bekend dat RTL
nauw gaat samenwerken met
Talpa van John de Mol. De zen-
der Tien verdwijnt. Als gevolg
van het stopzetten van tv-zen-
der Tien is slechts een paar
Tien-programma’s het voortbe-
staan bekend, waaronder De
Gouden Kooi.

LOS ANGELES - Vanaf nu wil Paris Hilton de wet navolgen. Dat zei ze tijdens haar eerste televisie-interview
na haar vrijlating uit de gevangenis. Aan talkshowhost Larry King van CNN vertelde de blondine dat ze alle
slechte invloeden en vrienden uit haar leven wil elimineren en dat haar gevangenisstraf een ,,traumatische
ervaring” was. De Hilton-telg noemde onder andere het voedsel in de gevangenis  niet zo lekker en vond de
bezoekjes van haar ouders emotioneel zwaar. FOTO:ANP

Gevangenis een traumatische ervaringParis

TV GELDERLAND
06.00 Goedemorgen Gelderland.

09.00 Gisteren gemist? 12.00 Mee-

kijken in het centrum van Arnhem.

14.00 Een berg muziek. 16.45 Lees

en schrijf. 17.00 RegioNed. 17.15

Buitengewoon. Herh. 17.45 Regio-

Ned. 18.00 TV Gelderland Nieuws en

Gelders weer. 18.20 Hallo Gelder-

land! 19.00 WELK UUR? ELK UUR!

Non-stop het programma tussen

18.00 en 19.00
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NEDERLAND 1
07.00 (NOS) NOS Tekst tv. 09.30

(VPRO) Vrije Geluiden. 10.29 (AVRO)

AVRO Panorama. 10.30 Vergezichten

- Hollands zicht. 10.55 Prix de Rome.

11.00 Museumtv.nl. 12.05 Mensen

zoals jij en ik. 13.00 (NOS) NOS Jour-

naal. 13.04 (AVRO) AVRO Panorama.

13.05 Lunchdocumentaire - Close

up. 13.55 Ik hou van Holland. 14.20

Landschap als inspiratie. 14.40 Film

in Panorama: Hi5ive. 15.05 Film in

Panorama: Vakantiefilm bv. 15.30

Film in Panorama: Ochtendzwem-

mers. 17.00 (TROS) Aap & co. 17.25

(KRO) PK. 17.52 (SOCUTERA) Socu-

tera: ADRA-Nederland. 17.59

(AVRO/TROS/NOS) EénVandaag. 

18.00 (NOS) NOS Journaal.
18.20 NOS Sportjournaal.
18.25 (AVRO/TROS) Eén-

Vandaag.
18.55 (TROS) Te land, ter

zee en in de lucht.
20.00 (NOS) NOS Journaal.
20.25 (VARA) De zomer

draait door.
21.30 Herman Finkers: Kalm

aan en rap een beet-
je.

22.45 (NOS) NOS Studio
Sport.

23.45 (AVRO) The Practice.
00.30 (NOS) NOS Journaal 22.00

herhaling. 00.45 NOS Journaal.

01.05 NOS Journaal en NOS-Studio

Sport. 

NEDERLAND 2
07.00 NOS Tekst tv. 08.55 (EO) Ne-

derland helpt. 09.15 (BOS) Niek

Pierson. 10.20 (NMO) InFocus.

10.50 (OHM) Het familiehuwelijk.

11.20 (NIO) NioScoop. 11.50

(IKON) Het Vermoeden. 12.20 Wilde

Ganzen. 12.21 (OMROP FRYSLAN)

Spoor naar Polen, kringloop. 13.00

(NOS) NOS Journaal. 13.10 (VPRO)

Dat willen wij ook. 13.35 (NPS) NPS

Klassieker: Mon oncle. 15.25 (AVRO)

Onmetelijk optimisme: Kunstenaars

en hun bemiddelaars, 1945-1970.

16.00 (NOS) NOS Journaal. 16.05

(NPS) The best of Vals plat. 16.30

Hoezo kansloos. 17.00 (AVRO) Weel-

dekwartier. 17.25 Tijd van oogsten

(Paul van Vliet in gesprek met...).

17.45 Prix de Rome. 

18.00 (NCRV) Wonderlijke
wegen.

18.30 (EO) Nederland zingt.
19.00 (LLiNK) LLiNK in Na-

tura.
19.30 (EO) Tijd voor elkaar.
20.10 Geen weg terug.
21.05 (NCRV) Grim.
22.00 (NOS) NOS Journaal.
22.15 (NPS/VARA) Nova.
22.45 (AVRO) Carmen

meets Carmen.
23.55 (NPS) NPS Klassieker:

Foreign correspon-
dent.

01.45 NPS wereldcinema: Beautiful

city. 03.25 (NOS) NOS Tekst tv. 

NEDERLAND 3
06.48 Z@pp. 06.49 Z@ppelin.

06.50 (TROS) Kabouter Plop. 06.58

(NPS) De WaWa’s. 07.03

(TELEAC/NOT) Het zandkasteel.

07.20 (NPS) Sesamstraat. 07.45

(KRO) KRO’s Kindertijd. 07.46 De

nieuwe avonturen van Beertje Pad-

dington. 08.10 Adriaan. 08.19

Z@pp. 08.20 (VARA) Alfred J. Kwak.

08.45 (TROS) Z@ppSport. 09.00

(AVRO) AVRO ZipZoo: Coõrdinaat X.

09.28 Krijg toch allemaal de kolere.

09.50 (VPRO) De taarten van Abel.

10.08 (NOS) NOS Compilatie Jeugd-

journaal. 10.40 (VPRO) Zomervilla.

10.41 VTWG. 11.06 Groeten uit Ne-

derland. 11.22 Travelling unplugged.

11.47 Loenatik. 12.10 Loenatik.

12.35 (EO) Camp Lazlo. 13.00

(NCRV) De 3 vrienden en Jerry. 13.23

(KRO) Kid Paddle. 13.35 (TROS)

6tien. 13.55 (NCRV) Lizzie McGuire.

14.15 Lizzie McGuire. 14.40 Lizzie

McGuire. 15.05 (KRO) Wicked scien-

ce. 15.30 Wicked science. 15.55

(VPRO) Z@ppbios: De kinderen van

mijn zus. 17.05 (AVRO) Space Goofs.

17.20 (TROS) Z@ppSport. 17.45

(NCRV) De BZT show. 

18.45 (NOS) NOS Jeugdjour-
naal.

18.59 Nederland 3.
19.00 (NPS) Dunya & Desie.
19.30 (VARA) 12 steden 13

ongelukken.
20.05 (BNN) Hustle.
21.05 (AVRO) Missing wit-

hout a trace.
21.50 (VPRO) Nip/Tuck.
22.45 (BNN) Kebab tv.
23.30 De Klimaatpolitie.
23.40 (KRO) Frances Tues-

day.
01.30 (NOS) NOS Tekst tv. 

RTL 4
06.53 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

06.54 Natuur op 4. 06.55 Jacques

Cousteau. 07.50 Jangal. 08.20 Zie-

kenhuisverhalen. 08.50 Moorpark

24/7. 09.20 Life & cooking. 10.05

KiesBeter. 10.35 Surviving nature:

Cowboys & Angels. 11.05 Empty

nest. 11.35 Due South. 12.35 Pitpo-

ny. 14.15 A child too many. 16.00

Reba. 16.30 Still standing. 17.00 RTL

Autowereld. 17.30 My first home. 

18.00 RTL Nieuws.
18.05 Eigen huis & tuin.
18.55 Bestemming Neder-

land.
19.30 RTL Nieuws.
19.55 RTL Weer + aanslui-

tend de lottotrek-
king.

20.30 Meet the parents.
22.05 Las Vegas.
23.00 Airline.
23.30 RTL Nieuws.
23.40 RTL Weer.
23.45 Cobra 11.
00.39 Teleshop 4. 00.40 Cupido.

03.00 Streetcam. 05.30 Ik ben in ba-

lans! 

RTL 5
05.58 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

05.59 Teleshop 5. 06.00 TVKoopjes.

08.00 Tel sell. 09.50 Best of shop-

ping. 13.00 Dutch Supercar Challen-

ge. 13.30 RTL GP: Formule 1 - Frank-

rijk. 15.10 RTL GP: Rally report.

16.05 Delft blauw. 16.35 It’s like,

you know. 17.00 RTL Musicworld.

17.30 RTL Travel’s hotlist. 

18.30 Dames in de dop.
19.30 America’s next top

model.
20.30 John Doe.
21.30 The Unit.
22.30 Mystery maand: The

exorcism of Emily Ro-
se.

00.49 Teleshop 5. 00.50 Poolparty.

02.00 KamasutraTV. 05.30 Hei Elei

journaal. 

NET 5
05.59 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

06.00 Judging Amy. 06.45 Safari.

07.05 Suddenly Susan. 07.35 Rose-

anne. 08.10 The war at home. 08.40

Tel sell. 09.15 Kevin Hill. 10.10 Tel

sell. 10.40 Astro TV. 11.40

Born2Cook. 12.10 Medisch centrum.

12.45 Liveshop. 13.45 Reverse.

14.25 X-Men: Evolution. 14.50 One

Tree Hill. 15.55 Money Rush. 16.40

Will & Grace. 17.10 Second time

around. 17.40 See Spot run. 

19.35 McLeod’s daughters.
20.30 Cold case.
21.25 Cold case.
22.20 Law & order: Criminal

intent.
23.15 Law & order.
00.20 True crime. 01.55 Nachtpro-

grammering: Relax TV. 

SBS 6
06.14 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

06.15 Sally Jessy Raphael. 07.05 Hart

van Nederland - Vroege editie. 07.25

Tele 6: Tel sell. 08.25 8 simple rules.

09.00 Tele 6: Tel sell. 10.00 Show-

nieuws. 10.30 Newlyweds. 10.55

Tele 6: Tel sell. 11.55 Cash Flow.

13.30 Roseanne. 14.00 De Plancka-

erts. 14.30 Cashpalace. 16.00 Prin-

ses Diana, een onthullend portret.

17.30 Prinses Diana, haar laatste 10

dagen. 

18.30 According to Jim.
19.00 Lachen om home vi-

deo’s.
20.00 Rat race.
22.00 Belgen in de rimboe.
23.00 Hart van Nederland -

Late editie.
23.10 Piets weerbericht.
23.20 K-1 Max 2007.
00.30 Locusts: The 8th plague.

02.05 Nachtprogrammering: Goldf-

ever. 

TIEN
06.00 Homeshopping. 09.00 Post-

code Loterij: Deal or no deal. 10.55

Interactieve weekend televisie. 11.15

Postcode Loterij: Deal or no deal.

11.45 Interactieve weekend televisie.

12.00 Live Shop. 14.00 Woef! Hoe

word ik een beroemde hond? 15.30

Het glas is half vol. 16.00 GoNoGo.

16.30 De Acht. 17.00 Hollandse hit

mix. 17.30 De Gouden Kooi: Compi-

latie. 

18.00 The best of De leuk-
ste thuisvideo’s.

19.00 Toppers in concert
2007.

20.00 Ongelofelijk maar
waar.

21.00 The 4400.
22.00 Dragonfly.
00.00 Poker Uncovered. 00.30 Inter-

actief spelprogramma: Xtra. 00.55

WCOP. 03.20 Interactief spelpro-

gramma: SuperSpel. 04.00 Tien Text.

VERONICA
05.59 Jetix. 06.00 Roboroach.

06.10 Get Ed. 06.30 B-Daman.

07.18 Mega Babies. 07.38 Pokemon

Advanced Battle. 08.20 Mega Babies.

08.50 Shuriken school. 09.30 Yin

Yang Yo. 10.14 Totally Spies. 11.00

Horseland. 11.45 Witch. 12.05 Beu-

gelbekkie. 12.50 Totally spies. 13.35

Pokémon. 14.25 De Tofu’s. 14.50

Kids top 20. 15.25 Totally spies.

16.10 Carl 2. 16.55 Team Galaxy.

17.33 Shuriken school. 17.59 ALLE

PROGRAMMA’S WORDEN UITGE-

ZONDEN IN BREEDBEELD. 

18.00 Stargate SG-1.
18.55 Stargate SG-1.
20.00 48 Hours.
21.50 Another 48 hours.
23.40 The house on terror

tract.
01.30 Nachtprogrammering: Late

night. 

RTL 7
06.58 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

06.59 Teleshop 7. 07.00 Best of

shopping. 09.00 Tel sell. 09.45 Ik

ben in balans! 10.00 RTL GP: TT As-

sen. 15.30 Wimbledon. 

20.30 Faster.
22.30 RTL GP: TT Assen.
23.30 De politie op je hie-

len!
00.29 Teleshop 7. 00.30 2Babes.

01.10 Nachtlounge. 02.55 The hot-

spot. 05.30 Ik ben in balans! 

DISCOVERY
09.00 The caravan show. 09.30

Jungle hooks: Rods at dawn. 10.00

Battle of the beasts: Colossal squid vs

sperm whale. 11.00 Brainiac: History

abuse. 12.00 Sinking of an aircraft

carrier. 13.00 Mega builders: Sinking

wings. 14.00 Mythbusters: Boom-lift

catapult. 15.00 American hotrod: ‘40

Ford. 16.00 British biker build-off.

16.30 5th gear. 17.00 Dirty jobs: Se-

wer inspector. 

18.00 Deadliest catch: Long
sleepless nights.

19.00 Mythbusters: Paper
crossbow.

20.00 Brainiac.
21.00 American chopper:

OCC roadshow.
22.00 Biker build-off: Gypsy

Charros vs Kim Suter.
23.00 Rides: Skin.
00.00 Sex sense: Baring at all. 00.30

Sex sense: No sex please. 01.00 Trau-

ma: Teachable moments. 02.00 Most

evil: Up close. 03.00 Nachtprogram-

mering. 

NGC
08.00 Business Arabia. 08.30 Peter

Popoff. 09.00 Answers with Bayless

Conley. 09.30 Business Turkey.

09.45 Business Russia. 10.00 Teles-

hopping. 12.00 National Geographic

Channel. 12.00 National Geographic

Junior. 12.00 Kids for animals. 12.30

The snake wranglers: Mutant tiger

snakes. 13.00 Crocodile chronicles:

Crocs and shocks. 13.30 Totally wild.

14.00 The sea hunters: The search for

the Avro Arrow flight models. 15.00

Earth investigated: The big freeze.

16.00 Earth investigated: Moon mys-

teries investigated. 17.00 Earth inves-

tigated: Close encounters. 

18.00 Earth investigated:
Pyramids investiga-
ted.

19.00 Earth investigated:
Tsunami warnings in-
vestigated.

20.00 Deadly dozen: Africa.
21.00 Pompeii uncovered.
23.00 World’s most dange-

rous drug.
00.00 Earth investigated: Spacemen

investigated. 01.00 The sea hunters:

The search of the Avro Arrow flight

models. 02.00 Deadly dozen: Africa.

03.00 Pompeii uncovered. 05.00

World’s most dangerous drug. 

Zaterdag 30 juni
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Zondag 1 juli

NEDERLAND 1
07.00 (NOS) NOS Tekst tv. 09.25

(EO) Nederland helpt. 09.45 Neder-

land zingt in de zomer. 10.30 (VPRO)

Vrije geluiden. 11.30 (TROS) Portret

van een passie. 12.00 (NOS) NOS

Journaal. 12.10 (TROS) Sterren.nl.

13.00 (NOS) NOS Studio Sport.

17.50 (PP) VVD. 

18.00 (NOS) NOS Studio
Sport.

19.05 (TROS) Spoed.
20.00 (NOS) NOS Journaal.
20.20 (NCRV) Praatjesma-

kers.
21.05 (TROS) De grootste

Bingo Show ooit.
22.45 (AVRO) Tatort: Eine

ehrliche Haut.
00.20 (NOS) NOS Journaal 22.00

herhaling. 00.30 NOS Journaal.

00.50 NOS Journaal en NOS Studio

Sport. 

NEDERLAND 2
07.00 NOS Tekst tv. 09.10 (RKK)

Soeterbeeck Zomerontmoetingen.

09.35 (KRO) De Wandeling. 10.00

(RKK/KRO) Eucharistieviering. 11.00

(ZvK) Kerkdienst vanuit de Gemeente

van Gedoopte Christenen in Hengelo.

11.58 Wilde Ganzen. 12.00 (NMO)

Meetingpoint. 12.30 (OHM) Bhag-

avad Gita (1): De vertwijfeling. 13.00

(NIO) NioScoop. 13.30 (OMROP

FRYSLAN) Hylke Speerstra, Doc. Naar

aanleiding van zijn nieuwe boek De

Oerpolder. 14.10 (NPS) Masterclas-

ses Barenboim on Beethoven: Lang

Lang. 15.05 (NCRV) Schepper & co.

15.25 (KRO) Wonderen bestaan.

15.56 (SOCUTERA) Socutera: ADRA-

Nederland. 16.00 (NOS) NOS Jour-

naal. 16.05 (NPS) Best of yourself.

16.30 (TELEAC/NOT) Knoop in je

zakdoek. 16.55 (EO) Omega code.

17.25 Omega helden. 17.30 (KRO)

Serious desert. 17.56 (EO) Walter. 

18.05 (KRO) DropZone.
18.30 (NOS) NOS Jeugdjour-

naal.
18.45 (NPS) Het uur van de

wolf: Dutch touch.

19.45 (NCRV) Het Hoogste
Woord.

20.15 (KRO) KRO Detecti-
ves: Lewis.

22.00 (NOS) NOS Journaal.
22.10 (RKK) Kruispunt.
22.50 (AVRO) Tipping the

velvet.
00.20 (RKK) Kruispunt. 01.15 (NOS)

NOS Tekst tv. 

NEDERLAND 3
06.48 Z@pp. 06.49 Z@ppelin.

06.50 (TROS) Kabouter Plop. 06.55

Samson & Gert. 07.20 (NPS) Sesam-

straat. 07.45 (KRO) KRO’s Kindertijd.

07.46 Moomin. 08.09 Z@pp. 08.10

(VARA) Alfred J. Kwak. 08.35 (KRO)

Cedric. 08.50 (NCRV) BB3B. 09.10

(AVRO) Hier is Ian. 09.35 (TROS)

Z@ppSport. 10.00 (VPRO) Zomervil-

la. 10.01 VTWG. 10.26 Groeten uit

Nederland. 10.43 Travelling unplug-

ged. 11.08 Loenatik. 11.34 Loenatik.

11.58 (TROS) 6tien. 12.20 (KRO) Ti-

teuf. 12.25 (EO) Walter. 12.30

(NCRV) De 3 vrienden en Jerry. 12.55

(AVRO) Oggy en de kakkerlakken.

13.00 (EO) Omega Code. 13.30

Omega Helden. 13.35 (AVRO) De

hopeloze heks. 14.05 (NCRV) De BZT

show. 15.00 (KRO) Z@ppbios: Suske

en Wiske en de duistere diamant.

16.25 (NCRV) De 3 vrienden en Jerry.

16.54 Nederland 3. 16.55 (NOS)

NOS: Diana concert. 

22.20 (VARA) De Mike &
Thomas show.

22.50 (BNN) De Klimaatpoli-
tie.

23.05 (VARA) Spooks.
00.00 (VPRO) Absolutely fabulous.

00.35 (NOS) NOS Tekst tv. 

RTL 4
06.59 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

07.00 Natuur op 4: Jacques Cous-

teau. 07.55 Bevallingsverhalen.

09.00 Nederland fietst! 09.35 Be-

stemming Nederland. 10.10 Eigen

huis & tuin. 11.05 10 jaar jonger... in

10 dagen. 11.35 My first home.

12.10 Your body & mind. 12.40 Live

op 4. 13.10 Empty nest. 13.40 Un-

declared. 14.10 Can’t be heaven.

16.00 Your body & mind. 16.30 Re-

ba. 17.00 Living with Fran. 17.30

Food & fit. 

18.00 RTL Nieuws.
18.05 Life & cooking.
18.55 House vision.
19.30 RTL Nieuws.
19.55 RTL Weer.
20.00 Aspe.
21.00 De Pfaff’s.
21.45 Gelukkig je bent er.
22.45 Bouw een nieuw le-

ven.
23.40 RTL Nieuws.
23.50 RTL Weer.
23.55 Cobra 11.
00.49 Teleshop 4. 00.50 Cupido.

03.00 Streetcam. 05.30 Ik ben in ba-

lans! 

RTL 5
05.58 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

05.59 Teleshop 5. 06.00 TVKoopjes.

08.00 Tel sell. 09.00 Hour of power.

09.59 Teleshop 5. 10.00 Best of

shopping. 14.15 TVKoopjes. 14.30

Tel sell. 15.30 The naked truth.

16.00 Help, ik krijg een baan. 16.30

It’s like, you know. 17.00 RTL Tuin

magazine. 

18.00 RTL Woon & klusma-
gazine.

19.00 Debbie’s facelift voor
je huis.

19.30 Extreme makeover.
20.30 Crime Scene Investi-

gation.
21.30 Bones.
22.30 24.
23.30 Heroes.
00.29 Teleshop 5. 00.30 Poolparty.

02.00 KamasutraTV. 05.30 Hei Elei

journaal. 

NET 5
05.59 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

06.00 Killer instinct. 06.50 Safari.

07.10 Roseanne. 07.45 The war at

home. 08.15 Batman. 08.35 Tel sell.

09.10 One Tree Hill. 10.10 Tel sell.

10.40 Astro TV. 11.40 Summerland.

12.40 Search. 14.15 Roseanne.

14.50 The O.C. 15.45 The game.

16.15 Money Rush. 17.05 Boston

Public. 17.55 Friends. 

18.25 Make me a supermo-
del.

19.25 Extreme home make-
over.

20.30 Dangerous minds.
22.20 Law & order: Special

Victims Unit.
23.15 Law & order.
00.15 Airline USA. 00.45 Nachtpro-

grammering: Relax TV. 

SBS 6
06.14 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

06.15 Sally Jessy Raphael. 06.55 Se-

cond time around. 07.25 Tele 6: Tel

sell. 08.25 Duck Dodgers. 08.55 Te-

le 6: Tel sell. 10.00 Lachen om home

video’s. 11.00 Chef! 11.30 SBS 6

Raceworld: Champ Car. 13.15 Prins

William en Prins Harry, een portret.

14.15 Cashpalace. 16.00 (B)engel-

tjes. 16.25 Je geld of je vrouw. 17.00

Droomhuis in de zon. 

18.00 Stay or Go: De grote
verhuizing.

18.55 Gordon Ramsay: Ge-
donder in de keuken.

20.30 Wegmisbruikers.
21.30 De smaakpolitie.
22.30 Hart van Nederland -

Late editie.
22.40 Piets weerbericht.
22.50 Reportage: Van

maagd tot pornoster.
23.55 Touching evil.
00.50 Nachtprogrammering: Goldf-

ever. 

TIEN
06.00 Homeshopping. 09.05 Bana-

na Joe. 10.50 Interactieve weekend

televisie. 11.10 Amazing animal vi-

deos. 11.40 Interactieve weekend te-

levisie. 12.00 Live Shop. 14.00 Hol-

landse hit mix. 14.30 Interactieve

weekend televisie. 14.50 Fashion

House: Compilatie. 15.40 Interactie-

ve weekend televisie. 16.20 Tarzan

and the lost city. 17.50 De Acht. 

18.20 Komt een leeuw bij
de dokter ....

18.55 Sponsor Bingo Loterij:
De trekking.

19.00 Gajes geef acht!
20.00 The Poseidon adven-

ture.
23.45 De Gouden Kooi:

Compilatie.
00.20 De meest sexy rode loper di-

va’s. 01.15 Tien Text. 

VERONICA
05.59 Jetix. 06.00 Roboroach.

06.20 B-Daman. 07.05 Galactic

Football. 07.55 Mega Babies. 08.15

Pokémon Advanced Battle. 09.00

Mega Babies. 09.25 Yin Yang Yo.

10.10 Lilo & Stitch. 10.55 Horse-

land. 11.40 Beugelbekkie. 12.25 To-

tally spies. 13.10 Atomic Betty.

13.35 Pucca. 13.45 Captain Flamin-

go. 14.05 Atomic Betty. 14.20 Poké-

mon. 15.10 Totally spies. 15.55

Spetter. 17.00 Yin Yang Yo. 17.45

Shuriken school. 17.59 ALLE PRO-

GRAMMA’S WORDEN UITGEZON-

DEN IN BREEDBEELD. 

18.00 Het lekkere leven van
Oprah.

18.35 The Burbs.
20.30 The substitute.
22.35 The substitute 2:

School’s out.
00.10 Poker Den: The big game.

01.20 Nachtprogrammering: Late

night. 

RTL 7
06.58 ALLE PROGRAMMA’S WOR-

DEN UITGEZONDEN IN BREEDBEELD.

06.59 Teleshop 7. 07.00 Best of

shopping. 08.45 Ik ben in balans!

09.00 Mannen mannen. 09.30 Visie

op zorg en welzijn. 10.00 Vis TV.

10.30 Nederland bouwt. 11.00 RTL

GP: Crashes. 11.30 Monster Jam.

12.00 RTL GP: WTCC - Tsjechië.

12.50 RTL GP: Formule 1 - Frankrijk.

16.30 RTL GP: Rally report. 17.30

RTL Autowereld. 

18.00 RTL Transportwereld.
18.30 Gek op wielen.
19.00 Yacht vision.
19.30 Stom, stommer,

stomst!
19.55 Mr. Bean.
20.30 The dream team.
22.35 RTL GP.
23.25 Jambers magazine.
00.15 In de vuurlinie. 01.09 Teles-

hop 7. 01.10 Ik ben in balans! 01.25

Nachtlounge. 02.55 The hotspot.

05.30 Ik ben in balans! 

DISCOVERY
08.00 Europe’s richest people: Just

one bright idea. 09.00 Classic car

club: Rolls-Royce. 09.30 Jungle

hooks: End of the line. 10.00 Walking

with dinosaurs: Deep impact. 11.00

Deadliest catch: Long sleepless

nights. 12.00 Ray Mears’ bushcraft:

African camp. 13.00 Vis & vang.

13.30 Cast out: Norway - Cod.

14.00 Mean machines: The transat-

lantic challenge: Quad bikes. 14.30

Massive speed: Attack helicopters.

15.00 Biker build-off: Gypsy Charros

vs Kim Suter. 16.00 Wheeler dealers:

Suzuki SJ410. 16.30 Wheeler dealers:

Suzuki SJ410. 17.00 Stuntdawgs.

17.30 The Xtesters. 

18.00 How do they do it?
19.00 American chopper:

OCC roadshow.
20.00 Mythbusters: Shred-

ded plane.
21.00 Grizzly man.
23.00 Diary of the Grizzly

man.
23.30 Ray Mears’ world of

survival: Siberia.
00.00 I shouldn’t be alive: Escape fr-

om the Amazon. 01.00 Amazing me-

dical stories. 02.00 Ray Mears’ bush-

craft: African camp. 03.00 Nachtpro-

grammering. 

NGC
06.00 CNBC. 06.00 Business Arabia.

06.30 The Wall Street Journal report.

07.00 Business Turkey. 07.15 Busi-

ness Russia. 07.30 The McLaughlin

Group. 08.00 Peter Popoff. 08.30

Answers with Bayless Conley. 09.00

Creflo Dollar. 09.30 Teleshopping.

10.00 Joel Osteen. 10.30 Ed Young.

11.00 Teleshopping. 12.00 National

Geographic Channel. 12.00 National

Geographic Junior. 12.00 The snake

wranglers: Copperhead cannibals.

12.30 Crocodile chronicles: Return to

croc eden. 13.00 Totally wild. 13.30

Kids for animals. 14.00 Earth investi-

gated: Death of the sun. 15.00 Se-

conds from disaster: Eruption on

Monsterrat. 16.00 Megafactories:

Apache helicopters. 17.00 Air crash

investigation: Blind landing. 

18.00 Planet carnivore: Ice-
bear.

19.00 Mad labs.
19.30 Mad labs.
20.00 Earth investigated:

Spacemen investiga-
ted.

21.00 Air crash investiga-
tion: All engines fail-
ed!

22.00 Seconds from disas-
ter: Titanic.

23.00 Monster moves: Co-
lossal churches.

00.00 Is it real? King Arthur. 01.00

Earth investigated: Spacemen investi-

gated. 02.00 Air crash investigation:

All engines failed! 03.00 Second’s fr-

om disaster: Titanic. 04.00 Monster

moves: Colossal churches. 05.00 Is it

real?: King Arthur. 

TV GELDERLAND
09.00 Gisteren gemist? 12.00 Mee-

kijken in het centrum van Arnhem.

13.00 Weekend retour. 15.00 Prettig

weekend Gelderland. 16.00 Van jon-

ge leu en oale groond. Herh. 17.05

RegioNed. 17.20 Finale Huiskamer tv

show. 18.00 TV Gelderland Nieuws.

18.20 Finale Huiskamer tv show.

19.00 WELK UUR? ELK UUR! Non-

stop het programma tussen 18.00 en

19.00 uur.

TV GELDERLAND
06.00 Herhalingen. 09.00 Gisteren

gemist? 12.00 Lees en schrijf. 12.25

Meekijken in het centrum van Arn-

hem. 13.00 Weekend retour. 15.00

Prettig weekend Gelderland. 16.00

Van jonge leu en oale groond. 17.05

RegioNed. 17.20 Finale Anqelique

gaat vreemd. 18.00 TV Gelderland

Nieuws. 18.20 Finale Anqelique gaat

vreemd. 18.00 TV Gelderland Nieuws

en Gelders weer. 18.20 Pubers! 19.00

WELK UUR? ELK UUR! Non-stop het

programma tussen 18.00 en 19.00

uur.



Grijp uw kans: Boxspring combinatie,
compleet met pocketveer

matrassen 
140x200 

vanaf 55 11448899,,--

42-lats Lattenbodem + luxe pocketveer matras 
Vaste lattenbodem 140/160/180x200 

11  1360,- nnuu 55  11111100,,--
Elektrisch verstelbaar  

11 2090,- nnuu 55  11559900,,--

Ledikant 140x200    11 495,-  nnuu 33 444455,,--
Nachtkastje per stuk 11 165,-  nnuu 33 115500,,--

Showroommodellen 
tot wel 
6600%%  

kkoorrttiinngg!!!!!!

Dekbedovertrekken 
tot 5500%%
kkoorrttiinngg

Waterbedden
1155%%

kkoorrttiinngg
en gratis plaatsen

Tot 15 juli hoofdbord gratis t.w.v. max. 33 850,- op 
een LUND en alle Eastborn boxspringcombinaties

SLECHT GESLAPEN?
DAN IS HET NÚ TIJD OM NAAR KOOLOOS TE GAAN

VOOR EEN VOORDELIG EN DESKUNDIG ADVIES!

TRAAGSCHUIM

Bij aankoop van een traagschuim 
matras een bijpassend 

hhooooffddkkuusssseenn  GGRRAATTIISS

Huiscollectie 
tapijt 
1155%%

kkoorrttiinngg

Vakmanschap in 
PVC-

vloeren

Restanten 
zonwering,

kleine 
prijsjes

Gratis 
onder-
vloer

Gratis gelegd 
+ 

gemonteerd
(m.u.v. trappen 

en laminaat)

Luxaflex producten 
+ vouwgordijnen 

1100%%
kkoorrttiinngg

uitgebreide collectie laminaat/parket, 
waaronder de grote merken:
q-step - meister - balterio - wicanders 

NIEUW: LUXAFLEX ‘PANELS’

Gehele collectie tapijt 
+ 

gordijnen 
collectie 

1100%%  kkoorrttiinngg

GRAT IS

HOOFDBORD

Roelenengweg 24 • Voorthuizen • 0342 473662
www.kooloos.nl • info@kooloos.nl
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