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soest

Vlam in de pijp
in Soester woning
De Soester en de Baarnse brand-
weer zijn woensdagavond even
druk geweest met een schoor-
steenbrand bij een woning aan
de Ir. Menkolaan. Buren sloegen
alarm toen ze vlammen uit de
schoorsteen zagen komen. Om-
dat de hoogwerker van de Soes-
ter brandweer elders de ambu-
lancedienst assisteerde, moest
de Baarnse hoogwerker er aan
te pas komen. Met de warmte-
beeldcamera wordt vastgesteld
dat het niet om een grote brand
gaat. Twee keer de schoorsteen
vegen blijkt genoeg.

soest

Do-Zijnplus
zoekt zangers
Het nieuwe koor Do-Zijnplus
zoekt zangtalenten uit Soest en
Baarn en omgeving. Het gaat
om een nieuw ambitieus koor
dat eens in de twee of drie we-
ken op de dinsdagavond oefent
in de Rembrandtkapel in Soest.
Belangstellenden kunnen zich
melden bij Anne-Marie Blink
via info@andereklank.nl. Zie
ook www.dozijnplus.nl.

baarn

Kickboksen in
De Boemerang
Het Baarnse jongerencentrum
biedt vanaf dinsdag onderdak
aan een nieuwe cursus kickbok-
sen. De lessen zijn bedoeld voor
de jeugd van twaalf tot negen-
tien jaar. De kennismakingscur-
sus bestaat uit vier lessen, op 29
maart, 5, 12 en 17 april. Meedoen
kost 2,50 euro per keer. Voor
informatie: Arnoud van Rijns-
oever, 06-42101127.

baarn

Gratis compost
voor Baarnaars
De gemeente Baarn deelt vanaf
zaterdag gratis zakken met
veertig liter compost uit. Baar-
naars kunnen de compost bij de
gemeentewerf aan de Draken-
burgerweg ophalen. De actie
loopt 9 april, of zolang de voor-
raad strekt.
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C O L O F O N

,,Het gaat uit van een duizen-
den jaren oude techniek, waar
ook natuurkundige Tesla van
op de hoogte was. Maar de
kennis is altijd bekend geweest,
al was het in kleine kring’’, legt
Jeroen Arents van Niburu uit.

Vanavond is er in Soest, bij
het voormalige landhuis van
camping Kings Home aan de
Birkstraat, weer een presentatie,
maar dan voor elke geïnteres-
seerde. ,,Er is veel animo voor.
Begin deze maand hadden we
in Soest al een zaal met hon-
derd mensen, in Maastricht
hadden we er nog meer’’, aldus
Arents, die net als veel mensen
van Niburu als vrijwilliger
werkt. ,,Het gaat ons om het
delen van kennis. Patent aanvra-
gen willen wij niet, want dit is
heel eenvoudig zelf te maken.
De energie is afkomstig van het
aardmagnetisch veld.’’

Een waxinelichtje, een kope-
ren pijpje, kristalzand, zuive-
ringszout en nog wat simpele
ingrediënten zijn de hoofdbe-
standdelen voor de eenvoudig-
ste versie die per stuk net zoveel
energie geeft als een 1,5 volt
batterij. Ook is er een apparaat
dat die energie kan verdrievou-
digen. ,,In essentie is dat een
trafo met zelfgewikkelde spoe-
len, op een specifieke manier in
elkaar gezet’’, aldus Arents. ,,Er
wordt gewerkt aan een versie
die honderden ampères kan
geven.’’

Dat Niburu uitgerekend nu
naar buiten komt met de infor-
matie is geen toeval, legt initia-
tiefnemer van de site Anton
Teuben uit. ,,Energie was al
heel actueel, en de kernramp in
Japan heeft dat alleen maar

versterkt. De macht van olie en
gas en de lobby van kernenergie
was erg groot, maar energie kan
in principe gratis zijn.’’

Anton Teuben, 61 jaar, was in
een ver verleden textielonder-
nemer in Groningen. Hij inte-

resseerde zich altijd al voor
vreemde waarnemingen in het
luchtruim, en nam in de jaren
tachtig een enorm archief daar-
van over. ,,Zo is het allemaal
begonnen’’, legt hij uit. Hij zegt
dat hij zich kan voorstellen dat

cynici in de rij staan, ook wat
gratis energie betreft. ,,Maar
iedereen kan hier zien dat het
werkt. Wetenschapper Frank
Collaris uit Maastricht is met
enkele anderen al geruime tijd
bezig om bestaande apparaten

verder te ontwikkelen, net als
andere mensen overal op de
wereld. Het gaat om informatie
die we voor iedereen beschik-
baar stellen. Begin volgende
maand starten er hier ook work-
shops om ze zelf te maken.’’

Jeroen Arents legt uit dat er
drie soorten apparaten zijn.
,,Simpelst is de aardbatterij, die
je met een leeg waxinehulsje
maakt en die anderhalf volt
geeft. Dan is er een oplader
voorzien van een printplaatje
waarmee je batterijen opvult,
maar de klapper is de bi-toroid
trafo. Een trafo die de energie
die je erin stopt, verdrievou-
digt. Hij is nog in ontwikkeling
om het vermogen te vergroten,
maar werkt absoluut. Samen
met aardbatterijen kun je voor
je huis je eigen energiecentrale
maken.’’

Klinkt allemaal knap onwaar-
schijnlijk, maar Anton Teuben
heeft er een missie van gemaakt
om ’onthullend’ nieuw te zijn.
Dat doet hij al geruime tijd met
de site, waar volgens hem dage-
lijks tussen de 35.000 en 40.000
bezoekers komen. ,,Al was dat
enkele jaren geleden, vlak voor-
dat we door onbekenden ge-
hackt werden, rond de 60.000.
Ze hebben toen een groot deel
van ons archief aangetast.’’

In Soest is ook Niburu
Health. ,,Gezondheidsbehande-
lingen en -adviezen die de
meeste ziektekostenverzeke-
raars vergoeden. We werken
met artsen en therapeuten
samen.’’ Ook is er een aantal
themagroepen van start gegaan.
,,Milieu en natuur, gezondheid,
vrije energie, kinderen en on-
derwijs’’, somt Teuben op. ,,Het
is een tijd van grote veranderin-
gen, en dan is het belangrijk
elkaar te steunen met goede
informatie.’’

Ook buitenaards contact is
een onderwerp dat op de site
regelmatig terugkeert. ,,Weet je
dat mensen tegenwoordig daar
meer interesse in hebben dan in
leven na de dood?’’, stelt hij.

Teuben geeft in het land
regelmatig lezingen onder de
naam ’disclosure tour’, zoals
afgelopen woensdagavond in
Soest. ,,Er komt een publiek op
af, dat open staat voor vernieu-
wing en andere technieken’’,
omschrijft hij.

Sceptici kunnen bij Niburu aan de Birkstraat de techniek van gratis stroom zien

’Energie uit het niets’ in Soest
door hans van keken

S O E S T - Gratis elektriciteit,
na een kleine investering
van enkele honderden eu-
ro’s in een simpel apparaat.
Dat belooft de landelijke
organisatie Niburu, die
sinds enkele weken aan de
Birkstraat in Soest zijn
thuisbasis heeft. Op een
persconferentie gistermid-
dag werd uitgelegd hoe dit
revolutionaire systeem
werkt.

Frank Collaris en Jeroen Arents bij hun wonderlijke apparaten. FOTO STUDIO KASTERMANS

B AA R N - Hof van Holland aan de
Laandwarsstraat in Baarn houdt
morgen vanaf 12.30 uur een dart-
toernooi. Voor informatie en
aanmelding: Gerard Elbersen,
06-28878487.

Darten in Baarn 

Geïnspireerd door het lentebloesem-
weekend om de hoek?
,,Ja, geweldig hè! Bij het Bo-
mencentrum zijn dit weekend
prachtige bloeiende takkenbos-
sen te zien en te koop. Bezoe-
kers krijgen daar een kortings-
bon voor ons lentebloesem-
menu van € 29,50. Wordt hart-
stikke druk daar.’’

Wat gaan we eten?
,,Het menu bestaat uit groene
asperges, wilde zalm uit Alaska,
lamsfilet met groentencurry,
aardappelpuree met een mees-
terlijke saus van citroengras, en
toe advocaatijs met rozijnen-
taart en room.’’

Je was de winter zat?
,,Nou inderdaad! De mens is na

zo’n lange winter echt helemaal
toe aan dit mooie weer, heerlijk.
Buiten dineren is natuulijk nog
wat koud, maar koffie drinken
in de zon is heerlijk. En op
zondag voor maar één euro hè,
is unbelievable populair.’’

Meteen het terras gaan verbouwen?
,,Ja, nieuwe vloer gelegd, nieu-
we lei-lindes en plataanbomen
geplant. Soort natuurlijke para-
sols. Nieuwe tafels. Hip, maar
niet trendy. We maken er geen
lounge-beachclub van.’’

Greenfield´s haakt in op lentebloesemweekend 

Baarn in de ban van
fleurig voorjaar

door annemarie de jong

B AA R N - Ook eigenaar Jan de
Bruin van restaurant Green-
field’s aan de Amsterdamse-
straatweg in Baarn heeft de
lente in zijn bol. ,,Terras gezel-
lig hip gemaakt en we serveren
een fris lentebloesem-menu.’’

Nieuw terras: hip maar niet trendy. FOTO PR

De man trok op 10 maart het au-
toportier open van een vrouw die
net een maaltijd had opgehaald
bij een Chinees restaurant in
Soest. De man griste haar schou-
dertas van de bijrijderstoel en
nam de benen, maar hij werd
vastgegrepen door een agent in
burger die ook eten had gehaald
bij het Chinese restaurant en de
vrouw hoorde gillen.

Los rukken
De Soester rukte zich los uit de
greep van de agent die daardoor
ten val kwam. Omdat de man
vervolgens op een vrouw botste
en zelf ook op de grond viel, kon
hij alsnog door de politieman

worden aangehouden.
Door zich los te rukken heeft

de man zich schuldig gemaakt
aan diefstal met geweld.

,,Voor een dief een logische
manier van handelen, maar in de
wet staat dat je dan zwaarder ge-
straft wordt”, aldus de politie-
rechter. De rechter hield er reke-
ning mee dat laatste veroorde-
ling uit 2008 dateerde. De Soes-
ter kreeg van haar daarom nog
’één kans om het beter te doen’.
De Soester had sinds enkele
maanden een eigen woning,
zocht werk en wilde opnieuw
hulp zoeken voor zijn versla-
ving. Hij was vorig jaar afge-
kickt, maar was opnieuw gaan
gebruiken na het overlijden van
een nicht en zijn vader.

De raadsman pleitte voor een
celstraf gelijk aan het voorarrest,
maar dat ging de rechter te ver.
De Soester zei niet in hoger be-
roep te zullen gaan.

Tien weken cel voor tasjesroof

Soester junk
veroordeeld
S O E S T - Een 52-jarige drugs-
verslaafde Soester is veroor-
deeld tot tien weken cel, waar-
van vier voorwaardelijk, voor
de diefstal met geweld van een
handtas.

S O E S T - Burgemeester en wet-
houders van Soest gaan akkoord
met de door de supermarkten ge-
wenste openstelling voor de zon-
dag.

Vijf supermarkten gaan vol
voor de zondagopenstelling,
maar Soest heeft slechts drie ver-
gunningen te verdelen. De su-
pers mogen per toerbeurt open,
voor de volgorde is geloot.

Lidl Smitshof en C1000 ope-
nen van 1 juni 2011 tot 31 mei 2012
en van 1 juni 2013 tot 31 mei 2014
op zondag van vier tot acht uur.
Hoogvliet en AH Soestdijk kun-
nen open van 1 juni 2012 tot 31 mei
2013 en van 1 juni 2014 tot 31 mei
2015. De Plus in Soesterberg mag
als enige gegadigde in Soester-
berg continu op zondag open.

Burgemeester en wethouders
stellen dat het schema kan veran-
deren als zich in de tussentijd
meer supermarkten melden voor
de zondagopenstelling.

De gemeenteraad moet nog
akkoord gaan met het plan van
burgemeester en wethouders. De
verwachting is niet dat er veel
politieke problemen zijn.

Soester supers
op zondag,
de verdeling
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