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Megahelden bij de
Sinterklaasintocht
‘Hij komt, hij komt, die lieve
goede Sint’. Op zaterdag 17
november zet Sinterklaas
voet op Nederlandse bodem.

u door Grietje-Akke de Haas
U Ermelo
En natuurlijk rijdt hij gezwind
door naar ons dorp om de Ermelose kindertjes weer te ontmoeten op het Raadhuisplein.
Wat hij samen hoopt te doen
met zijn hoofdpiet en de rest van
zijn pietengevolg.
Zoals ieder jaar, laat de Sint via
WhatsApp weten, verheugt hij
zich op de intocht in Ermelo.
Want die ervaart hij altijd als
buitengewoon feestelijk en perfect georganiseerd. “Ik neem
mijn mijter af voor de Ondernemersvereniging Ermelo, die
iedere keer mij, mijn paard
Amerigo en alle pieten zo hartelijk welkom heten.” Met alle
berichtgeving rond de crisis, bekent Sinterklaas dat hij zich wel
een beetje zorgen heeft gemaakt
of deze geen nare gevolgen heeft
voor intocht. Volop pepernoten
en cadeautjes neemt de Sint zelf
mee. Maar hoe zou het er voor
staan met die extra handen en
ogen om op de Sint te passen,
de cadeautjes en de stoute pietjes? Want al zijn het er ieder jaar
maar een paar, hun ondeugende grapjes bezorgen de politie
en brandweer altijd een hoop
werk. De opluchting in zijn onderkomen in Spanje was bijna

Sinterklaas kijkt uit naar het weerzien met alle kinderen en
hun ouders. Iedereen wordt om 13.30 uur op het Raadhuisplein verwacht om alvast in feeststemming te komen.
in Nederland te horen, toen hij
van de Ondernemersvereniging
vernam dat de Goedheiligman
nergens over in hoefde te zitten.
Want dit jaar heeft de Ondernemersvereniging Mega Mindy
en Mega Toby weten te strikken voor de intocht, om extra
goed op de Sint, stoute Pietjes
en eventuele boeven te letten.
De Sint heeft alle vertrouwen
in de twee superhelden. “Het
zou wel heel erg leuk zijn dat
de kinderen zich verkleden als
Mega Mindy’s en Mega Toby’s.
Dan kunnen zij de grote Mega
Mindy en Mega Toby helpen
om mij en de cadeautjes veilig
naar het Pakhuis te brengen.
Net als vorig jaar logeer ik daar
zolang ik Nederland ben.”
Sinterklaas en zijn gevolg vertrekken om 13.30 uur vanaf

het Kerkelijk Centrum richting
Gamma, kruising Groeneweg/Dr. Holtropstraat richting
spoor. Via de Dr. van Dalelaan
rijdt de stoet langs het Schoolpad, Kerklaan, Stationsstraat
naar het Raadhuisplein, waar
Sinterklaas om 14.00 uur wordt
ontvangen door burgemeester
André Baars. Vervolgens start
een super feestelijke intocht,
waarbij Sinterklaas de handjes
van de kinderen schudt en hun
tekeningen en verlanglijstjes in
ontvangst neemt. Bij winkelcentrum De Enk neemt Sinterklaas even pauze om met zijn
fans op de foto te gaan. Vervolgens gaat de stoet richting het
Pakhuis waar Sinterklaas een
uurtje gaat rusten in zijn slaapkamer. De pieten eindigen de
intocht op de Torenlaan.

Overlast katten
Ermelo

Coby Nauta, die kampt met
overlast van katten in haar
tuin( zie Ermelo’s Weekblad
van woensdag 7 november),
oogst sympathie van lezers.
Zo schrijft Th. van Barlingen: “Ik kan goed met mevrouw Nauta meevoelen.
Ook ik heb zeker 4 á 5 maal
in de week overlast van deze
dieren, die kun behoeftes bij
mij in de tuin doen. Buiten
het feit dat het stinkt, vernielen zij soms ook de planten
en zit je soms met je handen
in de kattenuitwerpselen
te graaien. Ik denk dat de
enigste manier om deze dieren buiten je tuin te houden
is, deze te betegelen of te
bestraten, want binnen houden doet men ze toch niet.
Misschien is het ook een idee
om, naast hondenbelasting
ook kattenbelasting in te
voeren.”
Volgens Jan van Loenen is
het is echt wel mogelijk om
kattenbestendige potten met
planten aan de schutting te
hangen, “Uiteindelijk is een
kat geen olifant.” Verder
raadt hij Nauta zijn motto
aan: ‘If you can’t beat them,
join them’. “Vrij vertaald:
‘als u ze niet kan verslaan,
geniet er dan maar van!’
Maak een hoekje in uw tuin
met wat rul zand, de katten
begraven dan echt wel hun
behoefte. Aai de kat die op
het bed zit, een dankbaar
spinnen zal uw beloning
zijn. En dek uw vlees af wat
op het aanrecht staat. In elk
opzicht hygiënischer, denk
maar eens aan de vliegen.”
Voor de volledige versies zie
www.ermelosweekblad.nl.

Ermelose Jongerenraad
sponsort goede doelen
Maar liefst 588 statiegeldflessen heeft de Ermelose Jongerenraad (EJR)
donderdag overhandigd
aan twee goede doelen.

U Ermelo
Het betreft het Willem Holtrop Hospice en Stichting
RilaX - Kanker verziekt je
taal. De overhandiging gebeurde overigens op symbolische wijze. Met het duiden
van het aantal flessen wilde
de EJR aangeven hoe betrokken deze zich bij beide
doelen voelt. Tijdens de EJRVrijwilligersdag op 15 september zijn dertig jongeren
toch maar even een uurtje of
vijf op de been geweest om
deur aan deur de flessen op
te halen. De ophaalactie vertegenwoordigde een waarde
van 147 euro, waarvan beide
doelen ieder de helft heb-

ben ontvangen. EJR-voorzitter
Sarath Hamstra omschreef de
sponsoring aan het Hospice als
een stukje solidariteit van jongeren naar ouderen toe, hoewel
er natuurlijk ook wel jongeren
verblijven tijdens hun laatste
levensfase. Verpleegkundige
Jolanda van Steinvoorn was
aangenaam verrast. “Geweldig
dat jongeren zich inzetten voor
zoiets.”
Daarnaast wilde de EJR hun betrokkenheid bij stichting RilaX
tonen. Hélène Laurijsen was
blij met de gift. Een dergelijke
steunbetuiging stelt haar, samen
met haar man Menno, in staat
de campagne van hun in 2009
aan kanker overleden dochter
Richelle voort te zetten. Wat
een kwestie is van regelmatig de
aandacht erop blijven vestigen.
Zo willen zij de sterfdag van Richelle, woensdag 21 november,
opnieuw uitroepen als de Nationale dag tegen misbruik van het
woord kanker.

Blijde gezichten. Vanaf links Sarath Hamstra, Jolanda van
Steinvoorn, Jan Kous, Hélène Laurijsen, Danielle Wetser en
Tamara Hamstra.
FOTO: GRIETJE-AKKE DE HAAS

Het is tijd voor een gezonde nachtrust!
De nieuwste collectie bedden en matrassen vindt
u nu in onze winkel en op onze webshop!
Meer dan 50 boxsprings online!
Winkel online op www.kokbedden.nl

Boxspringset Polo
Vlak vanaf € 995,Verstelbaar vanaf € 1.995,-

Kok Bedden | Dorpsstraat 16-20 | 3881 BD Putten | T 0341-357821 | info@kokbedden.nl

PRIJZEN VAN OUD GOUD
NU ONGEKEND HOOG
Harderwijk - Voor wie nog altijd twijfelde
over de verkoop van zijn oude goud, is
nu het juiste moment aangebroken om
bijvoorbeeld gouden sieraden,
tandengoud, kapot goud of munten
ter verkoop aan te bieden. Ook antieke
sieraden, merkhorloges (Rolex, Breitling,
Cartier etc.), zilver en platina kunnen
veel geld opleveren.

Met de huidige onrust in de Arabische
landen staat de goudprijs ongekend hoog.
Aanhoudende protesten daar houden de
goudprijs kunstmatig hoog. Voor degene
die geen bestemming meer heeft voor zijn
oude goud, is het nu het juiste tijdstip voor
verkoop hiervan, adviseert de Goudman,
Petrus Ilik. De Goudman aan de Vuldersbrink is hiervoor het juiste adres.

Icare Klusbus.
Ook in de winter!
Als lid van Icare Ledenvereniging kunt u gebruik maken van de Klusbus. Voor kleine klussen in en om
het huis, maar in de winter ook voor grote klussen! Zoals het witten van een keukenplafond of het
plaatsen van een nieuwe schutting. U betaalt als lid slechts € 15,- per manuur en € 7,50 voorrijkosten!

Dhr. en mevr. Janssen ontvangen € 2675,- voor hun goud en zilver!

Naast een serieuze en professionele waardebepaling, is een vakkundig advies vanzelfsprekend. Een bezoek aan de vakman is
meer dan de moeite waard.
Contact: Vuldersbrink 80
(naast ING Bank) Harderwijk.
Telefoon 06-22911838

ZONDAG
18 NOV. OPEN
KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN OP WWW.PIETKLERKX.NL

Meer weten of een afspraak maken?
Bel met Icare Ledenvereniging; 0900 41 42 434 (€ 0,10 p.m.)
of ga naar www.ledenvereniging.nl/klusbus
U bent al lid voor € 19,50 per huishouden,
per kalenderjaar.

www.ledenvereniging.nl

WAALWIJK
AMERSFOORT
ROTTERDAM

