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S O E S T - Een groep van 25 lo-
pers en begeleiders uit Soest doet
van 26 tot en met 28 mei mee aan
de Roparun van Parijs naar Rot-
terdam. Een estafetteloop van
530 kilometer om geld in te za-
melen voor mensen met kanker.
Een prestatie die vele maanden
voorbereiding vergt.

Wie zijn die Soesters die zich
met hart en ziel inzetten voor het
goede doel? In een wekelijkse ’es-
tafette-serie’ in deze krant stel-
len de vrijwilligers van het team
RopaRun Soest Smurfit Kappa
zich voor.

Vandaag Anita Klifman. Zij
geeft het estafette stokje volgen-
de week door aan Yvonne Kem-
merling, die de catering doet.

Deelnemers aan estafettetocht voor het goede doel stellen zich voor

Specifieke training, optimaal resultaat
R O P A R U N

• Anita Klifman – Running
verkoopadviseur Sportmaster
Soest Looptrainer
• 47 jaar
• Getrouwd met Gerard Klif-
man

,,Naast Running verkoopad-
viseur bij Sportspeciaalzaak
Sportmaster ben ik als looptrai-
ner verbonden aan A.V. Pijnen-
burg in Soest. Eind januari ben
ik door de Roparun Soest ge-
vraagd om hardlooptrainingen
te gaan verzorgen. Daar ik het
Roparun gebeuren een warm
hart toedraag, hoefde ik niet
lang te denken om een positieve
beslissing te nemen.’’

,,Het leuke aan deze organisa-
tie is dat er meerdere disciplines
bij betrokken zijn. Zo heb ik via

de inspanningstest die de lopers
doen bij Life & Visie een goede
indruk gekregen van de condi-
tie van de individuele lopers.
Hierin is rekening mee gehou-
den in het opstellen van de
loopschema’s.''

,,Het loopschema voorziet in
één duurtraining en twee inter-
valtrainingen. Naast deze trai-
ningen doen de lopers als vierde
training een spinning training.
Met deze trainingsvorm wordt
het lichaam anders belast, zodat
hardloop specifieke blessures
minder snel ontstaan. En toch
wordt er aan het duurvermogen
gewerkt.’’

,,Ik geef al jaren les in de
atletiek, en wat mij opvalt is dat
het enthousiasme en de motiva-
tie in deze groep erg hoog ligt.
Ik heb er dan ook alle vertrou-
wen in dat elke loper zonder
zware problemen de finish gaat
halen.’’

Anita Klifman

hilversum

Polen met veel
zilver opgepakt
Drie Polen van 32 en 35 jaar zijn
zondagochtend rond kwart
voor vijf in Hilversum opgepakt
met een grote hoeveelheid
zilver. Agenten zagen het trio
op de Koningshof sjouwen met
zware tassen. Bij het zien van de
politie gingen de mannen er-
vandoor. Ze werden na een
achtervolging ingerekend op
het Eikbosserpad, de Laan van
de Heelmeesters en de Konings-
straat. In de tassen zaten vele
kilo’s aan sieraden, munten en
bestek. De politie heeft nog
geen idee waar de kostbare
voorraad zilver vandaan komt.
De Polen worden morgen voor-
geleid in Amsterdam.

loenen, almere

Veel te hard op
de snelweg A2
Een twintigjarige Almeerder is
zondagmiddag op de A2 tussen
Breukelen en Loenen aangehou-
den wegens veel te hard rijden.
De man werd geklokt op 174
kilometer per uur, waar 100 de
norm is.
Hij werd aangehouden door
agenten die zijn snelheid con-
troleerden in een onopvallend
videovoertuig.
De man werd aan de kant gezet.
Hij kreeg een proces-verbaal en
moest zijn rijbewijs inleveren.

weesp

Fietsen moeten
winkelgebied uit
De Slijkstraat, de belangrijkste
winkelstraat van Weesp, moet
zoveel mogelijk het domein zijn
van winkelende voetgangers. De
gemeente gaat daarom bekijken
hoe zij fietsers uit de straat kan
weren. Zij riskeren 45 euro
boete.
Met de politie is afgesproken
dat er strenger gecontroleerd
wordt op fietsers. Dit naar aan-
leiding van klachten van winke-
liers, bewoners en winkelend
publiek.
De gemeente gaat verder onder-
zoeken of de straat met hekken
en borden beter afgesloten kan
worden. Ook wil de gemeente af
van het lukraak bevoorraden
van de winkels met vrachtwa-
gens.
Nieuwe borden moeten straks
aangeven wanneer het mogelijk
is om de winkels te bevoorra-
den.

huizen

Table Stars
bij Bijmaat
Tafeltennisvereniging Bijmaat
houdt op zaterdag 17 maart het
spelcircuit Table Stars. Dit is
speciaal voor schoolkinderen uit
de groepen 3 tot en met 6. Het
begint om 10.00 uur, in de
ruimte van tafeltennisvereni-
ging Bijmaat aan de Damwand
1.
Deelname aan het specircuit
Table Stars is gratis, wel vooraf
aanmelden, via jeugd@bij-
maat.nl of bij Peter Struiksma
via telefoonnummer 035-
5244438.

*Deze prijs geldt voor Alles-in-één Standaard. De eerste 3 maanden betaal je € 40,- /mnd,
daarna € 55,- /mnd. Vraag de verkoper naar de voorwaarden en beschikbaarheid of kijk op kpn.com

kpn winkel | kpn.com | 0800 0115

Nu de eerste 3maanden
€ 15.- korting op
Alles-in-één Standaard

• Interactieve TV kijken opmeerdere tv’s,

laptop en tablet

• Supersnel internetten tot 40 Mbit/s

• Gratis Spotify Premium t.w.v. € 10,- /mnd

Thuis live tv ook
op je laptop en tablet

40.-
/mnd*

�55.-
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C O L O F O N

Voor de 332 leerlingen van de
basisschool verliep de eerste dag
na de voorjaarsvakantie sensa-
tioneel. Juf Rieneke rook in het
magazijn gaslucht en waar-
schuwde conciërge Willem
Cavalini, die poolshoogte ging
nemen. Cavalini besloot de
brandweer bellen. ,,Die zei
direct: ’ontruimen’. Het was al
pauze, de ene helft van de kin-
deren was al buiten aan het
spelen, maar de andere helft
was nog binnen.’’

Toch verliep de ontruiming
gladjes. ,,Een gekke situatie,
maar binnen tien minuten
stond iedereen buiten’’, meldt
de conciërge. ,,We hebben dan
ook regelmatig geoefend.’’ Bij

de alarmoefeningen leerden de
kinderen dat zij achterom, naar
een plek achter de gymzaal, aan
de kant van podium de Vorstin,
moesten lopen. Die ’vluchtrou-
te’ was nu vanwege de bouw
van een nieuw lokaal met hek-

ken afgesloten. Vandaar dat de
kinderen werden opgevangen
op het plein van de aangrenzen-
de OLV-kerk.

Gearriveerde brandweerlie-
den gaven daar enkele kinde-
ren, die zonder jas in de kou

stonden, warmhoudfolie. Uit-
eindelijk wisten medewerkers
van Liander het ondergrondse
gaslek - een meter van de ach-
tergevel van de school - te dich-
ten. Na drie kwartier mocht
iedereen de school weer in. ,,De
leerlingen vonden het best wel
spannend’’, lacht Cavalini. ,,Een
aantal wilde zelfs dat de school
zou afbranden. Dan hadden ze
de rest van de dag vrij gehad.’’

,,We mochten ook bijna naar
huis, maar heel veel ouders
waren nog aan het werk. Dat
was heel lastig’’, vertelt Nadine
van Heerde, leerling uit groep 7.
,,Eigenlijk hadden we aardrijks-
kunde en geschiedenis, dat ging
nu niet door. Ja, dat was wel een
voordeel. We hebben lekker
over de vakantie gekletst.’’ Het
zo lang buiten moeten staan
vond de tienjarige maar niets.
,,Het was koud en ik vind bui-
ten spelen helemaal niet zo
leuk. Ik verveelde me. Er kwam
wel heel veel brandweer en
politie.’’

Kinderen proberen buiten een beetje op temperatuur te blijven. FOTO’S STUDIO KASTERMANS

Montessori-leerlingen staan tijdje in de kou

School ontruimd na gaslek
van onze verslaggevers 

H I LV E R S U M - De Montessori-
school Centrum aan de Naar-
derstraat in Hilversum is
gistermorgen ontruimd na-
dat bij graafwerkzaamheden
bij de nieuwbouw een gaslek
was veroorzaakt.

Hulpdiensten in actie.

H U IZEN - De bibliotheek Huizen
heeft via de landelijke bibliotheek-
organisatie beslag kunnen leggen
op een aantal Russische kinder-
boeken. De Tsjernobyl-kinderen,
die vanaf zaterdag in Huizen zijn,
kunnen daar de komende weken
gebruik van maken. Gistermiddag
bezochten de kinderen de biblio-
theek aan Plein 2000 waar ze een
rondleiding kregen en waar hun
werd uitgelegd hoe het uitlenen
van boeken in Nederland in zijn
werk gaat. De boeken die zij nu
mee hebben gekregen, worden
onderling gewisseld waarbij de
Willem-Alexanderschool, waar de
27 kinderen les krijgen, een rol
speelt. De boeken, die op het punt
staan om uit de collectie te ver-
dwijnen, moeten door de Huizer
bibliotheek weer bij de landelijke
organisatie worden ingeleverd.
Voor de Wit-Russische scholieren
naar de bibliotheek kwamen, wa-
ren zij in de raadzaal ontvangen
door burgemeester Fons Hertog.
De kinderen kregen allemaal een
rugzakje mee met daarin onder
andere een baseballpet, een pen,
zakje snoep en een knuffelbeertje
van de Haven van Huizen.

FOTO STUDIO KASTERMANS

Bibliotheek Russische boeken voor Tsjernobyl-kinderen

De beslissing is hoogst opmerke-
lijk. De eigenaren van het pand
aan het Wandelpad, de Hilver-
sumse vastgoedondernemers
Hans en Raoul van de Wetering,
strijden al sinds 2008 voor legali-
sering van de appartementen die
zij sinds 2007 in de failliete
sportschool verhuren. Inmiddels
blijkt dat zij ook in hoger beroep
verliezen van de gemeente. De
Raad van State vindt dat Hilver-
sum terecht al die tijd heeft afge-
zien van het wijzigen van de hui-
dige bestemming ’maatschappe-
lijke doeleinden’ in de bestem-
ming ’wonen’.

Voor Hilversum doet die
rechtszaak er in feite niet meer
toe, zo blijkt. Al voordat de uit-
spraak bekend werd, besloot het
college tot een koerswijziging.
Aanleiding daarvoor zijn kriti-
sche vragen van de PvdA. Fractie-
leider Hans Haselager kon er
niet bij dat Hilversum de buurt

niet tegemoetkwam, nadat om-
wonenden in een bijeenkomst
met wethouder Frans van Osch
hun vrees voor mogelijke over-
last op deze stek hadden geuit.
’Buurtbewoners hebben sugges-
ties gedaan voor een oplossing
van een in hun ogen bestaand
probleem. Hoewel wethouder
Van Osch geen concrete toezeg-
gingen heeft gedaan, is helaas
wel die indruk gewekt. Om het
gewekte vertrouwen van de
buurtbewoners niet te bescha-
men, dus niet om inhoudelijke
redenen, wil het college een een-
malige uitzondering maken op
het algemeen beleid ten aanzien
van maatschappelijke bestem-
mingen en op hetgeen aangege-
ven staat in het bestemmings-
plan’, luidt de reactie van het col-
lege op de PvdA-vragen. Met
daarbij de waarschuwing aan het
adres van de vastgoedbazen dat
het om een uitzondering gaat. 

Hilversum maakt uitzondering

Wonen aan
Wandelpad
mag toch 
door henk runhaar

H I LV E R S U M - Wonen mag toch in de voormalige sport-
school aan het Wandelpad 52-54. Burgemeester en wethou-
ders van Hilversum maken een uitzondering in het belang
van de buurt, die bang is voor overlast van bijvoorbeeld een
opvang voor probleemjongeren.

B U S S U M, M U I D E N - De span-
ning neemt toe nu het fusiedebat
in de Tweede Kamer daadwerke-
lijk gevoerd lijkt te gaan worden.
Bussum en Muiden gaan elk met
een bus naar Den Haag. Uit
Weesp en Naarden zijn het voor-
al enkele ambtenaren en lokale
politici die de reis ondernemen.

De Bussumse afvaardiging be-
staat uit zo’n vijftig mensen, van
wie meer dan de helft ’burgers’.
Onder meer het hele shantykoor
’t Ruime Sop stapt ’s morgens op
het raadhuisplein in de bus. De
rest van de bus zit vol met ambte-
naren en politici. Ook in Muiden
wordt actief toegeleefd naar het
herindelingsdebat in de Tweede
Kamer. Het college heeft een bus
geregeld waarin collegeleden,
ambtenaren en vertegenwoordi-
gers van de vier raadsfracties
morgen meereizen naar Den
Haag.

Vanuit Weesp gaat een kleine
collegedelegatie naar Den Haag.
Raadsleden lopen niet warm
voor het debat vanwege andere
werkzaamheden en commissie-
vergaderingen in eigen stad. ,,Ik
kan het debat ook volgen via in-
ternet’’, zegt VVD’er Alexander
Bruch. ,,Fractiespecialisten lezen
toch vooraf gemaakte debatbij-
dragen voor.’’ WSP’er Ad van Ge-
mert is nog stelliger. ,,Ik kan
mijn tijd wel beter besteden.’’

Met de bus naar
het fusiedebat
door alexander poort
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