
VIANEN Middelbare scholieren uit
Vianen die in een andere gemeente
op school zitten, proberen met een
aanbevelingsbrief van het Paarden-
marktcomité vrij te krijgen om mee
te doen aan de jaarlijkse Paarden-
markt van morgen.

De ene school vindt dat oké, de
andere wil er niets van weten. Het
comité wil meer jeugd bij de tradi-
tionele Paardenmarkt wil betrek-
ken en schrijft daarom de brief.

„Vrij voor de Viaanse Paarden-
markt? Geen sprake van”, zegt di-
recteur-bestuurder Joost van Rijn
van scholengemeenschap Lek en
Linge in Culemborg. „Dat doen we
niet. De een wil vrij vanwege een
bloemencorso, de ander vanwege
een dag met de majorettes en zo
gaat het maar door.” 

Het Koningin Wilhelmina Col-
lege (KWC) in dezelfde gemeente
heeft een andere opvatting en geeft
de Viaanse leerlingen die erom vra-
gen wél een dag vrij van school. Ga-
briële de Wit gaat over het ver-
zuimbeheer. Ze zegt dat ook het
KWC in principe streng is wat be-
treft vrij geven, maar omdat het bij
de Paardenmarkt om sportieve ac-
tiviteiten gaat, ligt dat anders. De
Wit: „We staan bekend als een
‘sportschool’ en de leerlingen uit
Vianen die vrij krijgen, doen echt
mee aan sportactiviteiten zoals de
keuring en het ringsteken.”

Aysha (14) zit op het Oosterlicht
College in Nieuwegein en is blij dat
zij naar de Paardenmarkt toe kan.
De school gaf haar vrij. Aysha: „Ik
doe aan de keuring in de ochtend
mee met twee paarden. ‘s Middags
is er het ringrijden en dan zitten we
bij mijn opa op de kar. Dat is altijd
hartstikke gezellig.” De depen-
dance in Vianen van het Ooster-
licht College is altijd dicht met de
Paardenmarkt.

Bestuurslid Huib Burggraaff van
het Paardencomité van Vianen
hoopt dat er weer wat meer jeugd
aan de Paardenmarkt meedoet.
„We zagen met name de deelname
aan de keuring in de ochtend afne-
men de laatste jaren. Dat is jam-
mer.”
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Ik wist niet dat ik me zo’n zorgen
kon maken om iemand die ik
niet ken. Anne Faber is nu al elf

dagen vermist en ik heb een knoop
in mijn maag. Wat is er toch ge-
beurd? 

Iedereen had Anne kunnen zijn.
Mijn vriendinnen, ikzelf. Ik ben
haar vast weleens tegengekomen
bij de vrouwen-wc’s bij het Gras
van de Buren. Ik heb haar vast ooit
ingehaald op een van Utrechts
drukke fietssnelwegen. Op een
foto die voorbijkwam, draagt
Anne een zwart-wit gestreept col-
truitje. Ik heb dat truitje ook. Van
de Zara. Mijn vriendin Milou heeft
eenzelfde soort zwarte opoefiets,
Karen stuurde me laatst een verre-
gende selfie met een zuur gezicht,
Jess heeft dezelfde regenjas. Anne
zou zó een van ons kunnen zijn. 

En ja, ook mijn vriendinnen en
ik bewegen ons door bossen op
schemertijdstippen en langs afge-
legen plekken. Lisa maakt graag
avondwandelingen door de don-
kerte van de stad, Roxanne fietste
laatst op haar stadsbarrel van
Utrecht naar haar werk in Hilver-

sum. 
Ikzelf was drie
weken geleden
nog in Biltho-

ven – op de
route
die
Anne

graag
fietste. Ik

had een afspraak bij een bedrijf dat
daar zit. Daarna wandelde ik uren
door het bos. Halverwege begon
het te regenen. Ik trok mijn sjaal
over mijn hoofd en dacht nog: ik
had de weersvoorspellingen moe-
ten checken. 

Ik verbaasde me erover dat men-
sen vraagtekens plaatsten bij An-
nes fietstocht. De familie Faber
voelde zich door al die rottige kri-
tiek zelfs geroepen te vertellen dat
die fietstochtjes nou eenmaal één
van de dingen zijn die Anne graag
doet. Op sociale media vonden
mensen het ‘onbegrijpelijk’ dat ie-
mand om 17.00 uur nog zo’n fiets-
tocht gaat maken in de regen. Ik
vind het onbegrijpelijk dat iemand
die om 17.00 nog zo’n fietstocht
gaat maken in de regen, spoorloos
verdwijnt. 

En wat moeten vrouwen dan?
Zich aan een avondklok houden?
Niet meer na een borrel of werk-
overleg of training terugfietsen? Al
gaat een vrouw midden in de
nacht poedeltjenaakt in Kanalen-
eiland staan: níemand mag zo-
maar verdwijnen. Ik zou willen
dat we meisjes niet zo snel onver-
standig noemen. Dat we niet met
het vingertje wijzen en de schuld
bij hen neerleggen als er iets mis-
gaat.

Maar nog liever zou ik leven in
een wereld waarin alle meisjes ge-
woon in hun eentje door de regen
kunnen fietsen. 

Ik zou willen dat we
meisjes niet zo snel
onverstandig noemen
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@vansadelho Inval FIOD bij
notaris om
alFitrah-deal
De FIOD heeft vorige week
maandag een inval gedaan bij
het notariskantoor dat de ver-
koop van het pand van de sala-
fistische organisatie alFitrah
hielp afronden, bevestigen di-
verse bronnen aan het AD. Justi-
tie doet al meer dan een jaar on-
derzoek naar de geldstromen
van alFitrah.

Yelle Tieleman
Utrecht

Vorige week donderdag kwam de
soap rond alFitrah en de vorige
pandeigenaar No Staples tot een
onverwachte ontknoping. Na
maanden van onderhandelingen
kocht alFitrah het pand aan de Pa-
hud de Mortangesdreef in Over-
vecht voor 1,9 miljoen euro, om het
binnen het uur door te verkopen
aan projectontwikkelaar Hawking
BV. Die wil op de plek van de mos-
kee 68 woningen bouwen. 

In het beste geval kan alFitrah
600.000 euro verdienen aan deze
deal. Voorwaarde is wel dat alFitrah
voor 1 juli 2018 het pand verlaat. In
de kleine lettertjes staat te lezen dat
deze termijn eventueel kan worden
verlengd tot 31 december 2018,
mocht er geen vergunning komen
om woningen te bouwen.

De FIOD deed vorig jaar septem-
ber met veel machtsvertoon een in-
val bij alFitrah. De inval kwam na
jaren van onderzoek door de FIOD
en justitie naar de financiële geld-
stromen van alFitrah en de familie
rondom imam Suhayb Salam. 

Burgemeester Van Zanen schreef
in een brief aan de gemeenteraad
dat de laatste transactie mee zou
worden genomen in een onderzoek
door de Belastingdienst. Naar nu
blijkt is de FIOD nog voordat de de-
finitieve koopaktes werden gete-
kend bij notariskantoor Hagen in
Vleuten langsgeweest.

Meegenomen
Door de rechercheurs zijn onder
meer conceptkoopcontracten mee-
genomen. De geldstromen van en
naar alFitrah, ook de laatste trans-
actie, hebben de bijzondere aan-
dacht van de FIOD, zo bevestigen
bronnen rond het onderzoek. 

Eerder ontving alFitrah finan -
ciële steun uit onder meer Koeweit.
Het AD publiceerde in januari 2016
een betalingsbewijs van de Interna-
tional Islamic Charity Organization
(IICO), de grootste liefdadigheids-
instelling uit Koeweit. Die maakte
ruim 136.000 euro over. Deze over-
boeking is ook onderdeel van het
onderzoek van justitie.

� Ringsteken als sportieve acti-
viteit. FOTO  WILLIAM HOOGTEYLING

Naar verkeerde La Place
MAARSBERGEN De brandweer is
zondagmiddag in Maarsbergen uit-
gerukt naar een verkeerd restau-
rant. Er zou brand zijn in een vesti-
ging van La Place in Maarsbergen,
maar het personeel daar reageerde
verbaasd op de komst van de
brandweer.

Er bleek wel brand te zijn in een
andere vestiging van La Place, net
geopend langs de snelweg tussen
Maarsbergen en Veenendaal en niet
zo ver van het pand in Maarsbergen. 

De brandweer laat weten dat het
de melder zelf was die de wagen
naar het verkeerde adres stuurde.

,,De melder bleef aan de lijn en zei
pas later dat het om een ander res-
taurant ging’’, aldus woordvoerder
Patricia van Troost. ,,Toen hebben
we de auto’s doorgestuurd naar het
andere pand.’’

In het pand waar brand was uit-
gebroken, was tot afgelopen week
een AC-restaurant gevestigd. Er
bleek achter de gashaard iets te
smeulen wat tot rookontwikkeling
leidde. In het restaurant waren
maar weinig gasten. Zij zijn naar
huis gestuurd. Het personeel heeft
2,5 uur buiten gestaan. La Place
heeft nog niet gereageerd.

Paardenmarkt wil meer
kinderen vrij van school
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Uithoflijn
Lukt het om medio vol-
gend jaar de hele Uithof-
lijn in gebruik te nemen?
Of loopt het project
toch vertraging op door
de complexe situatie in
het stationsgebied. De
Utrechtse gemeente-
raadscommissie Stad en
Ruimte praat hier van-
avond vanaf 22 uur over.
Diverse partijen zijn te-
leurgesteld over de drei-
gende vertraging.

Duurzaamheid
Het is vandaag de Dag
van de Duurzaamheid.
De Green Business Club
houdt een wandeling
langs duurzame initiatie-
ven in het Utrechtse sta-
tionsgebied, zoals ener-
giezuinige gebouwen en
de groene bouwhekken.
Tussen 12 en 13 uur kan
gewandeld worden met
een gids, maar ook kan
iedereen zelf aan de
wandel met een route-
kaart (verkrijgbaar bij
het infocentrum in het
Stadskantoor).

Camperplaatsen

Met een colonne van
campers worden van-
daag de eerste twee
camperlocaties in de
gemeente Lopik in ge-
bruik genomen. Beide
camperplekken zijn bij
boerderijen: in Willige
Langerak aan de Lekdijk
West 76 en in Lopiker-
kapel aan de Biezendijk
2a. Vanaf 13 uur gaat de
campercolonne rijden.
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