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Scouting haalt bevrijdingsvuur

er ongeveer 8 uur over. “Het is meer 
dan een marathon”, geeft Eric aan. 
“Het is een leuke combinatie van 
gezelligheid en uitdaging, mooi dat 
we dat mogen doen met de scouts”, 
aldus Bart. 
De scouts krijgen in Wageningen 
het bevrijdingsvuur en steken er 
dan één stalen fakkel met lont aan, 
een olielamp, en net zoveel fakkels 

als ze willen. De olielamp is bedoeld 
als reserve voor als de fakkels uit-
waaien. Dan kunnen die weer aan-
gestoken worden.
De scouting loopt in groepjes, er 
ontstaan vaak behoorlijke verschil-
len tussen groepjes lopers. “Ieder 
groepje heeft zijn eigen vuur.”, legt 
Casper uit. Zo rond half negen in 
de ochtend arriveerde Menno On-

rust als eerste loper bij het honk van 
de scouting aan de Keercamp. De 
lopers gaan dan eerst slapen. Het 
vuur wordt veilig weg gezet. Na het 
opstaan wordt er die middag lekker 
gebarbecued met de groep. Daar-
na gaan ze naar de locatie waar de 
burgemeester het vuur in ontvangst 
neemt en het bevrijdingsvuur in 
Houten ontsteekt. 

John van Amerongen
 
HOUTEN “Het is een leuke ervaring, 
maar de vooral de laatste kilometers 
zijn erg zwaar”, vertelt scout Casper 
Koerts (19) van Scouting Schonau-
wen. Hij liep met het bevrijdings-
vuur te voet van Wageningen naar 
Houten. “Voor mij is het de 12e keer. 
Het blijft altijd een mooie ervaring”, 
zegt Bart Bos (25). De scouts van 
Scouting Schonauwen brachten dit 
jaar voor de 15e keer het bevrij-
dingsvuur naar Houten. “Een mooie 
traditie en die houden we er in”, al-
dus Eric de Groot van Scouting 
Schonauwen.
Op vrijdag 5 mei om 19:45 uur 
brachten de scouts het vuur bij The-
ater Aan de Slinger waar de burge-
meester het in ontvangst nam. Hij 
ontstak het bevrijdingsvuur in Hou-
ten ermee. 

Eric de Groot: “Na de erewacht bij de 
Nationale Dodenherdenking op Het 
Plein in het Oude Dorp gingen de lo-
pers naar de McDonalds en daarna 
per busje naar Wageningen.” Daar 
ontvingen ze het bevrijdingsvuur en 
begon voor de lopers het avontuur. 
“De jongens lopen op karakter.” 
Scouting Schonauwen vertrok 
met 30 lopers vanuit Wageningen. 
Scouts van verschillende leeftijden. 
“Ik begon er mee toen ik 14 was”, 
vertelt Bart. Dat is ook de jongste 
leeftijd waarop scouts aan deze 
prestatieloop mogen deelnemen. 
Het eerste jaar werd in estafette 
gelopen. Dat beviel niet zo goed. 
Vervolgens werd het voor de lopers 
een doel om de hele tocht uit te lo-
pen. Het is 46 kilometer en ze doen 

 p Scouts van scouting Schonauwen brachten het bevrijdingsvuur te voet naar Houten.
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RaadspRaaT

Houtense (w)aarde
Bij de ChristenUnie laten we ons 
graag inspireren door spirituele 
teksten. Onlangs deze van Ambro-
sius, bisschop van Milaan (4e 
eeuw):
“De aarde is geschapen voor allen 
en behoort dus aan iedereen toe. 
De natuur kent geen rijken. 
Wanneer je iets aan een arme 
geeft, dan komt dat niet van jou, 
maar geef je hem iets terug dat 
van hem is.”
In deze oude tekst komen twee 
zaken naar voren, die we als 
ChristenUnie ook regelmatig 
benadrukken, namelijk de waarde 
van de aarde en de aandacht voor 
kwetsbare mensen.

Houten is een mooie plaats om te 
wonen: vriendelijk, veilig, groen. 
Dit stukje aarde lijkt hier aardig te 
worden gewaardeerd. Houten is 
een duurzame gemeente. Door 
vele Houtenaren wordt aangege-
ven dat dit een prettige leefomge-
ving is. Laten we dit zo houden en 
waar kan verbeteren! 
Zo benadrukken we als Christen-
Unie het belang van Bomenbeleid, 
zo pleiten we voor bescherming 
van onze biodiversiteit in ons 
buitengebeid, zo omarmen we 
natuurlijke energiebronnen: zon 
én wind. 

Waarderen van de aarde betekent 
niet alleen zorgvuldig omgaan 
met de natuur, maar juist ook 
zorgvuldig omgaan met onze 
medemens, onze mede-Houte-
naar. Er is plaats voor iedereen op 
dit kleine stukje aarde. 
Eerder werd in de Raadspraat al 
genoemd dat het voor de politiek 
belangrijk is te zoeken naar het 
algemeen belang. Dit betekent 
voor ons in één adem: opkomen 
voor kwetsbaren die om wat voor 
reden dan ook niet de moed, 
kracht of het geld hebben om mee 
te kunnen komen in onze 
Houtense samenleving. 
Zo zoeken we graag met u samen 
naar een goede invulling van 
nieuw Armoedebeleid, van een 
betere (jeugd)zorg en zo omarmen 
we een participatie van vluchtelin-
gen vanaf dag één.

Samen houden we Houten in haar 
waarde!

Jana Smith, fractievoorzitter 
ChristenUnie Houten

jana.smith@houten.christenunie.
nl

 p Toespraak door Mostafa Yaghi

dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, 
zeker niet in deze tijd.
Indrukwekkend was de toespraak 
van 18 jarige Mostafa Yaghi. Mo-

lies van zoveel mensen o.a. tijdens 
de tweede wereldoorlog tot op de 
dag van vandaag, generatie op ge-
neratie voor psychische en persoon-
lijke problemen gezorgd heeft. “Met 
name het effect hiervan op kinde-
ren zorgt voor veel problemen. Het 
is dan ook vreemd dat we in de we-
reld blijkbaar niets hebben geleerd 
van de negatieve effecten van oorlo-
gen. In tegendeel zelfs, op zeer veel 
plaatsen in de wereld, zo ook in mijn 
vaderland, is het oorlog of is de kans 
op oorlog vergroot”. 
Herdenken is belangrijk om de her-
innering levend te houden en om in 
te zien dat oorlog niet een oplossing 
is. 

Mede dankzij de prachtige muzika-
le ondersteuning van fanfare Sint 
Caecilia werd het een waardige bij-
eenkomst.

stafa is met zijn ouders en broertje 
gevlucht uit Syrië, woont in Houten 
en is nu bijna twee jaar in Neder-
land. Hij constateerde dat het ver-

Indrukwekkende 
toespraak door 
Mostafa Yaghi
sCHaLKwiJK Het was fris op donder-
dagavond 4 mei, maar dat weerhield 
veel Schalkwijkers niet om aanwe-
zig te zijn bij de jaarlijkse dodenher-
denking. Ook in Schalkwijk werd dit 
jaar weer stil gestaan bij de gevallen 
verzetsstrijders en bij de geallieerde 
militairen die hier liggen begraven. 
De leerlingen van groep 8 van de 
Michielschool zijn intensief met 
dit onderwerp aan de slag gegaan 
en hebben gedichten en herden-
kings-monumentjes gemaakt. En-
kele hiervan werden voorgedragen. 
Namens de gemeente Houten sprak 
wethouder Herman Geerdes over 
het thema. Hij sprak over de waarde 
en de kwetsbaarheid van vrijheid en 

4 mei herdenking in Schalkwijk

Oefenen in Levenskunst
HOUTEN “Het zit in jezelf om het le-
ven tot een kunst te maken. Oefenen 
in Levenskunst helpt je daarmee 
een eindje op weg!” Zo heeft een 
deelneemster de workshop Oefenen 
in Levenskunst  ervaren. Wil jij hier 
meer van weten en ontdekken hoe je 
zelf kunt werken aan geluk en wel-
zijn in jouw leven? Geef je dan op 
voor de workshop Oefenen in Le-
venskunst die in mei van start gaat. 
Tijdens deze compacte en prakti-
sche training van drie bijeenkom-
sten kun je met verschillende werk-
vormen en eenvoudige oefeningen 

op het spoor komen van jouw vitali-
teit en levensvreugde, dromen en 
verlangens.  
Er is nog plaats, meld je snel aan  
voor de workshop op: donderdag-
avond 18/5, 1/6 en 15/6 van 20.00 
tot 22.00 uur in het Wereldhuis, Lu-
pine-oord 4-6. Prijs € 15 (inclusief 
cursusmaterialen en koffie/thee). 
De workshop wordt georganiseerd 
vanuit onze PGH. 

Meer informatie of aanmelden? E: 
OiLHouten@hotmail.com T: 030-
6374397 Of kijk op www.pghouten.nl

Ouder worden - oud zijn
sCHaLKwiJK De Oecumenische 
Werkhofgemeenschap organiseert 
op zondag 14 mei een liturgische bij-
eenkomst rond het thema: Ouder 
worden - Oud zijn in het voormalige 
klooster in Werkhoven. 
Aanleiding is de honderste verjaar-
dag van Henk Baas uit Schalkwijk, 
al vele jaren actief lid van de Werk-
hofgemeenschap. Net als andere 
geloofsgemeenschappen heeft ook 
de Werkhofgemeenschap te maken 
met ouder wordende leden, dus het 
is een onderwerp wat leeft.
Het thema is uitgewerkt voor een zo-

geheten ZondagMorgenAnders, wat 
wil zeggen dat er geen voorganger is 
die de viering leidt en dat er ruimte 
is voor andere geluiden. De viering 
is in een aantal ontmoetingen voor-
bereid door een vijftal betrokkenen 
en wordt ondersteund door het koor 
van de Werkhofgemeenschap onder 
leiding van dirigente Lisette Bernt. 
De bijeenkomst begint om 10.00 uur 
op de Hollende Wagenweg 20 Werk-
hoven. De Werkhofgemeenschap 
nodigt iedereen die hier belangstel-
ling voor heeft van harte uit hierbij 
aanwezig te zijn. 
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