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weesp

Zoektocht naar 
kind in kanaal
Enige paniek gistermiddag op
het Amsterdam-Rijnkanaal ter
hoogte van Weesp. Brandweer
en politie rukten uit met groot
materieel nadat op de oever van
het kanaal een lege kinderwa-
gen was aangetroffen. De hulp-
diensten namen het zekere voor
het onzekere en startten een
zoektocht naar een kind dat
mogelijk te water was geraakt.
Daarbij werden een helikopter,
een politieboot en duikers van
de brandweer ingezet. Het le-
verde niets op. 
De herkomst van de kinderwa-
gen is onduidelijk gebleven. De
scheepvaart is een halfuur stil-
gelegd. 

kortenhoef

Speelplaats
in gebruik
De nieuwe speelplaats De Zand-
heuvel in de woonwijk La Tra-
viata bij de Zuidsingel wordt
morgenmiddag officieel in ge-
bruik genomen door de over-
dracht van een symbolische
sleutel aan de kinderen. Daar-
mee wordt de jeugd ’baas’ van
de speelplaats. De speeltoestel-
len zijn een cadeautje van Hei-
lijgers Projectontwikkeling in
Amersfoort, dat de nieuwbouw-
wijk La Traviata in opdracht
van de gemeente Wijdemeren
heeft gerealiseerd.

huizen

Groot concert
in de Kruiskerk
De Kruiskerk in Huizen bestaat
binnenkort een halve eeuw. Dat
viert de protestantse wijkge-
meente zaterdag met een groot
concert. Iedereen is van harte
welkom om acht uur in de kerk
aan de J. van Wassenaerstraat.
De toegang is gratis.

hilversum

Speelavond
van darters
Dartsvereniging Rendez Vous
houdt dinsdag de zevende
speelavond van de Rendez Vous
Dart Zomerranking 2007. Het
toernooi kent in totaal negen
speelavonden. Inschrijven (à vijf
euro) kan op de avond zelf tus-
sen half acht en acht uur. Er
wordt gedart in café Rendez
Vous aan de Groest 58a.
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C O L O F O N

H I LV E R S U M - ,,Aangifte tegen
mijn inmiddels ex-man heb ik
niet gedaan, maar ik heb wel
melding gemaakt van geweld.
Het viel me op hoe serieus de
politie dat nam. Dat hielp, want
als het weer op fysiek geweld
dreigde uit te draaien, hoefde ik
alleen maar te bellen en dan
stonden ze voor de deur.’’

,,En op het moment dat ik
het huis niet binnen mocht om
nog wat spullen van mij op te
halen, stonden ze binnen tien
minuten klaar om met me mee
te gaan. Ik voelde me gesteund
door de politie. Uiteindelijk
kwamen mijn ex en ik dankzij
de wijkagent bij de hulpverle-
ning terecht.’’ 

Merel (45) werd via de crisis-
opvang van het maatschappelijk
werk (Versa) naar de groep ’Van
onmacht naar kracht’ geleid.
,,Ik heb vijf jaar tegen een schei-
ding aan lopen hikken. Na het
doorhakken van de knoop bleek
dat mijn man het helemaal niet
accepteerde. Die wilde niks.’’

,,Dat werd een steeds grotere
strijd. Hij zat ook in de knoop.
In eerste instantie heb ik voor
hem hulp gezocht, maar hij wil-
de zich niet laten helpen. Hij
wilde ook niet mijn huis uit en
ik mocht er niet meer in. Dat
werd ook een crisis. Tot het mo-
ment dat de wijkagent erover
begon (die me adviseerde naar

het maatschappelijk werk te
gaan), besefte ik helemaal niet
dat ik hulp nodig had. Ik moest
op dat spoor worden gezet.
Voor mij was het besef dat ik ge-
woon jarenlang ben mishandeld
een schok.’’ 

Vooral het uitwisselen van er-
varingen en het praten daarover
hebben haar geholpen. 

,,In de groep ben ik er verder
over gaan nadenken. Je ziet zelf
niet wat abnormaal is in een re-
latie. Uit de gesprekken hier
bleek dat we vroeger zelf niet
het goede voorbeeld hebben ge-
had in onze gezinnen waarin
we zijn opgegroeid. Ik weet ge-
woon niet wat een gezonde rela-
tie is. Ik heb altijd gedacht dat
het liefde was, terwijl dat hele-
maal niet klopte. Er was weinig
fysiek geweld, maar wel een
enorme geestelijke onderdruk-
king. En het rare is dat ik in het
dagelijks leven een gezonde,
werkende vrouw ben. Ik ben
nooit afhankelijk geweest van
mijn man. Ik was zelfs de kost-
winner.’’ 

,,Je wilt zo graag aardig ge-
vonden worden dat je alles pikt.
Ik ben er altijd heel erg gericht
op geweest het de ander naar de

zin te maken. Ik word bijna
nooit boos op een ander, wel op
mezelf. Ik besef heel goed dat
dit komt, omdat ik nooit duide-

lijk mijn grenzen heb aangege-
ven binnen onze relatie.’’ 

Merel vindt de aanpak van de
Versa-groep erg positief. ,,Je

voelde je hier absoluut veilig.
Er waren ook afspraken: wat je
hier hoort niet buiten de groep
vertellen, geen kritiek op elkaar
hebben, geen adviezen geven
maar over je eigen ervaringen
praten en elkaar aanspreken als
je gedachten afdwalen.’’

Eng
Terugkijkend op de zware tijd:
,,Ik heb een enorm gevecht gele-
verd. Ik heb me er bijna hele-
maal uitgeworsteld. Het is voor
mij moeilijk om hem echt hele-
maal los te laten. Ik weet dat ik
mijn eigen leven moet gaan lei-
den. Dat is hard, ontzettend
eng en eenzaam, ondanks de
vrienden die ik om me heen
heb. Die kunnen nooit een part-
ner vervangen. Maar ik voel me
heel sterk en ben ontzettend
trots op mezelf.’’ 

De naam van de geïnterviewde is
op haar verzoek veranderd. Voor
meer informatie over de groep: Dia-
na van Vessem, Versa Algemeen
Maatschappelijk Werk, telefoon 035-
6830154 of via www.versawelzijn.nl. 

Volgende week de slotaflevering
met het verhaal van Beatrix: ,,Als jij
geen hulp wilt, vertrek ik.’’

Merel hikte vijf jaar aan tegen scheiden van man die haar geestelijk onderdrukte

’Altijd gedacht dat het liefde was’
Huiselijk geweld, relatiegeweld, geweld achter de voordeur. Het is de
meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. De daders
krijgen, als ze voor de rechter moeten verschijnen, vaak werkstraffen
in combinatie met verplichte hulpverlening. Voor slachtoffers,
meestal vrouwen, gaat het leven door. Ze blijven zitten met heel veel
vragen en gevoelens die ze moeilijk in hun omgeving kunnen
bespreken. Om vrouwen daarbij te helpen, is Versa begonnen met de
groep ’Van onmacht naar kracht’. Doel is het verwerken van
ervaringen, leren grenzen aan te geven in relaties, valkuilen
herkennen en weer sterk worden. Vier deelneemsters vertellen in
deze korte serie wat ze aan de groep hebben gehad. Op weg naar
een beter leven. In dit derde deel: Merel.

H U I S E L I J K  G E W E L D

Merel: ,,Praten met andere vrouwen helpt. Je ziet zelf niet wat abnor-
maal is in een relatie’’. TEKENING PETRA URBAN

door edward de vries lentsch

Van Doorn & Top bestaat uit ver-
schillende vestigingen in Mid-
den-Nederland. De holding in
Apeldoorn werd vorige week al
failliet verklaard, nadat op 19 ju-
ni uitstel van betaling werd aan-
gevraagd.

Mr. Hans Coffeng van het ad-
vocatenkantoor Van Vliet & Van
Donselaar in Apeldoorn is cura-
tor in het faillissement. Hij be-
kijkt momenteel de doorstart-
mogelijkheden per afzonderlij-
ke vestiging. Elke vestiging van
het autobedrijf in de merken Fi-
at, Seat, Alfa Romeo en Lancia is
namelijk een zelfstandige juridi-
sche eenheid. Het faillissement
moet daardoor ook door ver-
schillende rechtbanken worden
uitgesproken.

Volgens Coffeng is er al wel
één kandidaat om de vestigingen
in Hilversum (Franciscusweg
353), Almere (Markerkant) en
Apeldoorn over te nemen. Welk
bedrijf dat is, wil Coffeng nog
niet kwijt.

Vakbondsman De Ridder
denkt dat de werkgelegenheid
zoveel mogelijk behouden kan

worden, gezien de aantrekkende
economie. Maar voorlopig zijn
de werknemers nog onzeker over
de toekomst. Tot het einde van
hun wettelijke opzegtermijn
ontvangen zij een volledig sala-
ris van de bedrijfsvereniging. Na
die termijn volgt WW (in het al-
gemeen 75 procent van het
laatstverdiende salaris). Vanuit
andere bedrijven is al interesse
getoond in de werknemers die
mogelijk zonder baan blijven
zitten.

Voor klanten van de autodea-
ler heeft de curator een schrifte-
lijke verklaring opgesteld. Als
mensen een nieuwe auto hebben
gekocht, moeten ze zich schrifte-
lijk bij hem melden. De curator
bepaalt of hij aan de overeen-
komst gevolg kan geven en de
auto kan leveren. Als dat niet zo
is, vervalt ook de plicht tot afna-
me van de auto. Dat zou wel bete-
kenen dat mensen elders ook
weer moeten wachten op een
nieuwe auto. De curator probeert
de bedrijven aan een nieuwe ei-
genaar over te doen met behoud
van de orderportefeuille.

Onzekerheid bij 35 werknemers

Autodealer
Van Doorn
nu failliet
door jan herman baas

H I LV E R S U M, ALM E R E - De Hilversumse en Almeerse vesti-
gingen van autobedrijf Van Doorn & Top zijn gisteren offi-
cieel failliet verklaard. Voor de circa 35 werknemers van de
twee autobedrijven blijft de onzekerheid daarmee voorlo-
pig bestaan, aldus Peter de Ridder van de vakbond CNV Me-
taaltechniek.

H I LV E R S U M - De Vierdaagse
van Nijmegen - het grootste
wandelevenement van de we-
reld - staat weer voor de deur,
en dus zie je overal weer men-
sen trainen.

De 22-jarige Nynke van Her-
nen koppelt gelijk haar wandel-
prestatie aan een sponsoractie
voor Cliniclowns.

,,Als ik met jullie meeloop,
heb ik tegen mijn vader en moe-
der gezegd, dan doe ik het niet
alleen voor de medaille’’, vertelt
de Hilversumse, ,,want zo’n me-
daille is alleen voor mezelf. Ik
wil dan altijd ook iets voor an-
dere mensen doen.’’

En aangezien Van Hernen een
zwak voor kinderen heeft, was
de keuze voor een goed doel
snel gemaakt: de Cliniclowns,
de vrolijke snuiters die in me-
nig hospitaal de zieke kinderen
een glimlach of klaterlach be-
zorgen.

Er zijn negen instellingen die
ook Cliniclowns in dienst wil-
len nemen, en daar is geld voor
nodig.

En aangezien Van Hernen,
die studeert voor vrije tijdsma-
nager aan de hogeschool Inhol-
land, een handige bouwster is
van internetsites, was er al snel
een aparte Vierdaagsesite ge-
maakt.

De computerbezoeker kan
daar haar logboek volgen met
haar belevenissen tijdens de
training. De Hilversumse heeft
er de afgelopen weken al heel
wat kilometertjes op zitten.

Verder kan iedereen een sim-
pel formulier via de computer
verzenden, waarmee je je aan-
meldt als sponsor. Je kunt bij-
voorbeeld vijf euro doneren als
je denkt dat zij de hele Vier-
daagse uitloopt, maar vijf euro
is ook welkom voor elke dag
van veertig kilometer. Het is
overigens ook mogelijk om via
een sms’je op je mobiele tele-
foon te doneren. Sms: TO 649
NYVA naar nummer 3010. Je
steunt dan met 1,50 euro per
opgestuurd bericht de actie Ny-
va Walks for Cliniclowns. Nyn-
ke van Hernen heeft erg veel zin
in haar eerst Vierdaagse van Nij-
megen. ,,Ik ben van Molukse af-
komst, en in onze familie is het
traditie dat veel mensen meelo-
pen. Het is leuk om met een
grote groep op pad te gaan. Ik
ben wel eens bij de intocht ge-
weest, en ik moet zeggen dat
dit wandelevenement altijd reu-
ze gezellig is. Ik kan het ieder-
een aanraden om eens een keer-
tje mee te doen.’’ De website
van de Hilversumse en haar
avonturen rond de Vierdaagse is
te vinden via www.nyva.nl

Nynke van Hernen heeft er de afgelopen weken al heel wat trainingskilometertjes op zitten voor de aan-
staande Nijmeegse Vierdaagse. FOTO STUDIO KASTERMANS

Nynke van Hernen koppelt Nijmeegse Vierdaagse aan sponsorloop

’Niet alleen voor medaille lopen’
door casper van den broek

lingen rond Hoeve Stadszicht in
het Naardermeer. De fractie ver-
baast zich over de plannen die
Natuurmonumenten heeft met
Stadszicht en heeft hierover
schriftelijke vragen gesteld aan
het college van gs. Statenlid Ton
Bruggeman heeft nog geen oor-
deel over de plannen, maar stelt
zich wel kritisch op. ,,Het gaat
om een belangrijk natuurgebied,
waarmee voorzichtig moet wor-
den omgesprongen. Dit wordt
nu door Natuurmonumenten
toch een beetje met voeten getre-
den. Het is de vraag in hoeverre
dit soort ontwikkelingen in be-
schermde natuurgebieden kun-
nen. Wij willen van het college
weten hoe de vork in de steel zit.
Wat is de status van het gebied?
Hoe zit het met natuurbescher-
mingswetten, welke procedures
moeten er worden gevolgd en in
hoeverre is de provincie (gs en ps)
het bevoegd gezag? Door het
stellen van schriftelijke vragen
hebben we de kwestie nu op de
agenda.’’ Brieven vanuit de om-
geving en vanuit bezorgde na-
tuurbeschermingsorganisaties
hebben de Statenfractie op de
plannen met Stadszicht geatten-
deerd. Natuurmonumenten wil
in Stadszicht onder andere ver-
bouwen en er zijn informatie-
centrum in onderbrengen.

NAAR DE N - De Statenfractie van
het CDA in Noord-Holland wil
het fijne weten van de ontwikke-

Vragen Statenfractie
CDA over Stadszicht

B AAR N - Ook met hoogwerkers
van de brandweer moet geoefend
worden. En dan kan je ondertus-
sen best nog wat extra’s doen.

In Baarn werd maandagavond
met de ladderwagen aan de Heu-
veloordstraat bij garagehouder
Boyd Kooij een antenne van het
dak gehaald.

,,Bijklussende brandweerlie-
den met gemeenschapsmidde-
len, dat geeft toch geen pas’’, was
de reactie van sommigen.

Brandweercommandant Van
Egmond voelt zich niet aange-
sproken.

,,Ze moeten niet van een mug
een olifant maken. We moeten
ook oefenen met de ladderwa-
gen. Een enkele keer doen we ge-
lijk iets nuttigs als een overhan-
gende tak weghalen.’’

Volgens Boyd Kooij heeft hij
het lang geleden gevraagd, toen
de brandweer op zijn terrein wil-
de oefenen.

,,Voor een bak koffie hebben
ze nu mijn antenne wegge-
haald.’’

Antenne
weghalen
als oefening

NAAR DE N - Juf Greet neemt op
vrijdag 31 augustus na enkele
tientallen jaren afscheid van de
Comeniusschool in Naarden.

Ze gaat met vervroegd pensi-
oen.

Dat wil de school niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. 

Vandaar dat er een grote recep-
tie op die vrijdag wordt gehou-
den.

Hiervoor zijn alle kinderen die
ooit bij juf Greet in de klas heb-
ben gezeten uitgenodigd. Dat
geldt ook voor de kinderen die
Greet nog kennen van de Drie
Turven in Bussum en peuter-
speelzaal Wollewietje in Naar-
den waar ze jaren geleden ook
heeft gewerkt.

Ook (oud-)collega’s zijn van
harte welkom op de receptie.

Om een en ander in goede ba-
nen te kunnen leiden vraagt de
Comeniusschool alle oud-leer-
lingen die naar de receptie willen
komen zich per e-mail aan te
melden. 

Adres: jzromeijn@zonnet.nl.

School neemt
afscheid van
juf Greet

NAAR DE N - Het voormalige mo-
tel aan de Amersfoortsestraat-
weg in Naarden gaat begin vol-
gend jaar tegen de vlakte. Dudok
Wonen gaat er 44 nieuwe appar-
tementen voor jongeren neerzet-
ten. Tot die tijd worden in het
pand oefeningen gehouden door
de brandweer en de hondenbri-
gade. De nieuwbouw krijgt een
paviljoenachtige opzet. De ap-
partementen worden verdeeld
over drie gebouwen met ver-
schillende hoogtes. Het achterste
gebouw, dat het dichtst bij de
flats Zandbergen en Beukenrode
ligt, wordt het laagst met twee
bouwlagen. De twee gebouwen
die meer aan de Amersfoortse-
straatweg liggen worden drie en
vier bouwlagen hoog.

Het voorlopig ontwerp is in-
middels goedgekeurd door de
gemeente, maar het bestem-
mingsplan moet nog wel worden
aangepast. De nieuwbouw wordt
namelijk iets groter en hoger dan
het huidige gebouw waarin 42
wooneenheden zitten. Dudok
heeft voor het project Kokon Ar-
chitecten in de arm genomen.
Het bureau gaat zoveel mogelijk
met natuurlijke materialen wer-
ken. Sinds 2004 is Dudok al met
deze plannen bezig. Het gebouw
is namelijk dringend aan vervan-
ging toe. Het motel werd ge-
bouwd in 1964. Nadat het in 1980
in bezit kwam van de gemeente,
is het gebouw geschikt gemaakt
voor jongerenhuisvesting. Die
functie bleef het houden toen
Dudok, toen nog woningcorpo-
ratie Patio, in 1998 eigenaar werd
van het pand. In de afgelopen
drie jaar zijn diverse bewoners
uit het pand vertrokken. Een
kleine groep kon moeilijker aan
nieuwe woonruimte in de buurt
komen. Voor deze bewoners
heeft Dudok vervangende woon-
ruimte geregeld

Oud-motel
Naarden in
2008 weg

H I LV E R S U M - ,,Ik eis dat u de
tapgesprekken niet tot de be-
wijsmiddelen toelaat’’, merkte
advocaat Doedens bij de Amster-
damse rechtbank geïrriteerd op,
doelend op het onvolledige dos-
sier dat hij van justitie had gekre-
gen in een heroïnesmokkelzaak.

Verdachten zijn een 47-jarige
Hilversummer tegen wie twee
weken geleden al vijf jaar cel is
geëist, en een 38-jarige man uit
Beverwijk die een eis van vier
jaar kreeg. De twee worden ver-
dacht van de smokkel van 27,5 ki-
lo heroïne van Duitsland naar

Nederland. In het strafdossier
bleef volgens de advocaat ondui-
delijk waarom de politie de tele-
fooon van zijn cliënt, de 38-jarige
uit Beverwijk, was gaan afluiste-
ren. 

De zaak werd in juni aan het
einde van de zitting onderbro-
ken, omdat de dossiers van beide
verdachten incompleet waren.
De processtukken ontbraken
waaruit duidelijk werd waarom
de politie de telefoons van beide
mannen was gaan tappen. 

Bij de rechtbank drong Doe-
dens aan op niet ontvankelijk-

heid van het openbaar ministerie
en onmiddellijke vrijlating van
de verdachten vanwege de on-
duidelijke aanleiding. 

De rechtbank wees dit verzoek
af, omdat zij inmiddels stukken
had gekregen die op dat punt
helder waren. 

De politie kwam de smokkel-
route op het spoor na een tele-
foontje van de Turkse justitie. Al
geruime tijd liep er in Turkije
een onderzoek naar de import
van xtc-pillen vanuit Nederland.
Uit tapgesprekken bleek dat er
een hasjlijn vanuit Turkije naar

Nederland liep. Een van de be-
trokkenen was volgens justitie
de Hilversummer. Op verzoek
van de Turkse politie werd zijn
telefoon getapt. Al snel zou zijn
gebleken dat de man een schakel
was in een groter netwerk van
Turkse, Duitse en Nederlandse
verdachten die heroïne vanuit
Turkije naar Nederland impor-
teerden. Een netwerk waarin ie-
dereen zijn eigen taken had. Vol-
gens justitie hadden beide man-
nen de organisatie van het trans-
port in handen. 

Uitspraak over twee weken. 

Geen uitstel in smokkelzaak

B AAR N - Het zal in de meeste ge-
vallen niet om heel veel geld
gaan, maar alle 76 schuldeisers
van hotel-restaurant La Prome-
nade in Baarn gaan ’vangen’.

Dat belooft de Hilversumse
curator Michiel van Dijk. Dat er
na alle gebruikelijke betalingen
überhaupt nog wat overblijft, is
volgens de curator bijzonder.
overblijven 

La Promenade werd begin
2003 failliet verklaard. Eigenaar
en uitbater Marin Bijl was toen al
bankroet. Het besluit om de chi-
que tent aan de Amalialaan niet
op te doeken, maar een doorstart
te maken onder een nieuwe eige-
naar blijkt een gouden greep.
Verkoop aan Barnstijn Beheer le-
verde 1,8 miljoen euro op.

Na betaling van meer dan vijf-
honderd advocatenuren aan Van
Dijk, inmiddels partner bij CMS
Derks Star Busmann, en andere
kosten bij de afhandeling van het
failliet, blijft nog een flink geld-
bedrag over. Daarvan worden de
belastingdienst en uitkeringsin-
stantie UWV betaald. Van het
dan nog resterende kapitaal krij-
gen de overige schuldeisers een
nog onbekend percentage van
het geclaimde bedrag. Onder
hen Maaike Mol (van brasserie Le
Maire in Baarn).

Schuldeisers
Promenade
krijgen geld 


