
� WOENSDAG 30 MEI 2012 R EDACTI E@GO OI EN EEMLAN DER.N L Regionaal 3GEE203

huizen

Bingo spelen
in Kwaakhuis
Carnavalsvereniging de Gooi-
kikkers houdt zaterdag haar
laatste bingo voor de zomer
begint. De zaal in het Kwaak-
huis aan de Trekkerweg 3 gaat
om 20.00 uur open. Een kaartje
voor alle rondes kost tien euro.

huizen

Open dag bij
speel-o-theek
Speel-o-theek ’t Gooi houdt op
woensdag 6 juni een open dag.
Uitgangspunt is ’De rechten
van het kind’. De speel-o-theek
richt zich op kinderen en vol-
wassenen met een beperking.
Bij mooi weer zullen er ook
buiten activiteiten plaatsvin-
den.
De speel-o-theek is gevestigd op
de jeugdafdeling van de biblio-
theek, aan Plein 2000. Belang-
stellenden kunnen er van 14.00
tot 16.30 uur terecht.

almere

Zonder rijbewijs
het water in
Bij een aanrijding tussen twee
auto’s op de Oude Waterlandse-
weg Noorderdreef is een wagen
op zijn kant in het water be-
land. De twee inzittenden zijn
door omstanders uit het water
gehaald. De 32-jarige bestuur-
der, zonder vaste woon- en
verblijfplaats, raakte lichtge-
wond. De man was niet in het
bezit van een rijbewijs en is
vermoedelijk door rood gere-
den. Zijn dertigjarige passagier
uit Almere bleef ongedeerd. De
inzittenden van de andere wa-
gen, Almeersen van 24 en 55
jaar, kwamen met de schrik vrij.

laren

Muziekschool 
houdt open dag
De Gooische muziekschool
houdt op woensdag 6 juni een
open dag in het nieuwe mu-
ziekcentrum Schering & Inslag
aan de Eemnesserweg 15a in
Laren. Van 15.00 tot 18.00 uur
kunnen geïnteresseerden ken-
nismaken met het vernieuwde
aanbod van de muziekschool.
Er zijn onder meer workshops
viool, gitaar, djembé en zang.
Namens muziekvereniging Sint
Jan mag de muziekschool negen
gratis lessen onderbrengen bij
nieuwe leerlingen. Meer infor-
matie is te vinden op www.de-
gooischemuziekschool.nl of via
tel. 035-6936596.

hilversum

Contactgroep
mantelzorgers
De Contactgroep Mantelzor-
gondersteuning van Versa komt
eens per maand bij elkaar. Part-
ners en kinderen van jong-
dementerenden ontmoeten
elkaar hier en kunnen dan
ervaringen uitwissellen. Ook
geven zij elkaar tips over het
omgaan met jong-dementeren-
den. De groep komt samen in
St. Joseph aan de Minckelers-
straat 71 in Hilversum. Belang-
stellenden kunnen contact
opnemen met Marianne Verstij-
nen 035-6970050 of mail naar
mverstijnen@versawelzijn.nl

Voor Frédérique Coene zaten de
examens er gisteren al op. Na
haar examen scheikunde liep ze
voor de laatste keer de gymzaal
uit. ,,Het ging heel goed. Echt
een fijn examen om mee af te
sluiten, maar ook heel raar dat
ik nu niet meer hoef te leren.
Mijn klasgenoten vonden ’m
trouwens ook goed te doen, dus
het was een relaxte toets’’, ver-
telt ze tevreden.

Met één vraag had de vwo’er
wel wat moeite. ,,Die ging over
de absorptie van licht. Ik heb
daar eigenlijk niets over gehad,
maar gelukkig gaven ze wel wat
tips en kon ik een groot deel in
de Binas opzoeken. Ik denk dat
de vraag uiteindelijk nog wel
gelukt is’’, voorspelt ze.

Nu alle examens achter de
rug zijn, durft de achttienjarige
een voorzichtige voorspelling te
doen over de uitslag. ,,Ik denk
dat ik wel geslaagd ben. Je weet
het natuurlijk nooit en ik heb
bij niet één examen de antwoor-
den online nagekeken, maar ik
heb er een goed gevoel over.
Biologie vond ik heel moeilijk,
maar ik verwacht niet dat ik die
volledig heb verpest.’’

Frédérique gaat het einde van

haar middelbare schooltijd
vandaag pas vieren. ,,Ik ben als
een van de weinigen al klaar. Al
mijn vriendinnen moeten mor-
gen nog aan de bak, maar we
hebben ’s avonds wel een heel
programma. Gelukkig is het bij
hen tot nu toe ook allemaal
goed gegaan. We gaan eerst met
z’n allen eten en daarna de
kroeg in.’’ Vrijdag stapt de eind-
examenkandidaat samen met
haar vriendinnen in het vlieg-
tuig naar Chersonissos voor een
weekje feesten in de zon. ,,De
weersverwachting is in ieder
geval al top: tussen de 26 en 30
graden met veel zon.’’

’Heel raar om
niet meer te

moeten leren’

Frédérique Coene.

Met nog maar één examen voor
de boeg en zijn probleemvak
Engels achter de rug, kijkt
Geert Feldbrugge nu al terug op
een goed verlopen examentijd.
De dyslectische havist had van
tevoren voorspeld dat Engels
een lastig examen zou worden,
maar ging gisteren na afloop
met een goed gevoel naar huis.

,,Het ging zoals verwacht.
Niet beter en niet slechter, maar
een voldoende zit er denk ik
wel in’’, concludeerde hij. Het
was een van de weinige keren
dat de Hilversummer gebruik-
maakte van zijn extra tijd.
,,Meestal ben ik ruim van tevo-
ren klaar, maar nu heb ik nog
tien minuten van de extra tijd
gebruikt. Ik heb alles nog even
na kunnen kijken en heb niet
zitten stressen. Het niveau was
ook wat ik had verwacht. Ik heb
van tevoren de hele examen-
bundel doorgewerkt, dus dat
was wel een goede voorberei-
ding.’’

Geert had de meeste moeite
met tekst drie. ,,Dat was een
fragment uit een boek waarin
heel veel verschillende personen
voorkwamen. Ik weet het niet
meer precies, maar er werd

bijvoorbeeld gevraagd wat de
naam van de vriend van de
broer was of van de zus van de
broer. Naar mijn idee was dit
niet allemaal goed in te de tekst
terug te vinden.’’

Vandaag maakt de zeventien-
jarige zijn laatste examen: na-
tuurkunde. ,,De examentijd is
best snel voorbijgegaan. Over
natuurkunde maak ik mij niet
druk. Ik heb op de mavo al een
examen natuurkunde gemaakt
en toen had ik een 9,1. Ik heb
mij verder ook goed voorbereid
en ik verwacht morgen dan ook
geen problemen.’’

’Ik heb dit keer
wel mijn extra
tijd gebruikt’

Geert Feldbrugge. FOTO'S STUDIO
KASTERMANS

Einde van examentijd in zicht
EXAMENKLAS
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De tien leerlingen van het Willem de Zwijger College in Bussum die door deze krant worden gevolgd, zijn
begonnen aan hun eindexamen. Nu zal blijken hoe goed ze zich hebben voorbereid. Dagelijks vragen we

twee leerlingen hoe ze het er die dag van af hebben gebracht.
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C O L O F O N

De bustocht van Soest naar het
startpunt in Parijs deed al het
ergste vermoeden, schreef een

van de lopers in zijn reisverslag.
Het was namelijk een lange
heenreis, en dan heb je ook nog
eens in gedachten dat je dat
hele eind terug moet lopen.

De Soester ploeg had zichzelf
in tweeën gesplitst. Als de één
een deel van de estafettetocht
liep, kreeg de ander de kans uit
te rusten. De lopers kregen
steeds een kilometer voor de

kiezen, waarna de volgende
weer aan de beurt was.

Bloedheet
Overdag was het bloedheet (iets
waar de Soesters door de tegen-
vallende lente nauwelijks op
getraind hadden), ’s nachts
pikkedonker. Het duister had

één voordeel, meldt een van de
lopers in het logboek: je zag
tenminste niet al die heuvels
die er nog aan kwamen.

De Franse kilometers werden
in relatieve eenzaamheid gelo-
pen, maar vanaf België was er
volop publiek. Bij Dendermon-
de bijvoorbeeld, waar de lokale
bevolking gewapend met kaars-
licht, slingers en muziek de

lopers toejuichte. En in Zele
was zelfs een rode loper uitge-
legd! Ook in Nederland ’leeft’
de Roparun, merkten de Soes-
ters. ’We worden zelfs in een
aantal dorpjes omgeroepen bij
doorkomst, compleet met team-
naam en namen van de deelne-
mers!’

De uitputtingsslag begon
vrijdagmiddag met het vertrek

uit Soest. De daadwerkelijke
Roparun duurde van zaterdag-
middag tot maandagavond. Het
team heeft zo’n 50.000 euro
opgehaald dankzij sponsors en
vrienden.

Ook met onder meer een
benefietavond en veiling werd
geld opgehaald. Zie ook de
internetpagina van het team:
www.roparunsoest.nl

Uitputtingsslag van Rotterdam naar Parijs om geld op te halen voor de kankerbestrijding

Soester Roparunners over de rode loper in België
R O P A R U N

vervolg regio 1

S O E S T - Rotterdam is ver, als je
er vanaf Parijs lopend naartoe
moet. Daar weten ze sinds afge-
lopen weekeinde bij het Soester
Roparunteam over mee te pra-
ten.

Onvergetelijk! EIGEN FOTO'S

BA ARN - Het was er één in de categorie ’die verwacht je
niet’. En ook één die heel anders had kunnen aflopen.
Het Eemnesser bouwbedrijf A3 Hoogland is deze
week begonnen met de renovatie van de Schaepman-
flats in Baarn. Een van de medewerkers was aan het
werk in een flatwoning op de begane grond, moest
even naar elders en kreeg bij terugkomst de schrik

van zijn leven. Een dief was er ondertussen vandoor
gegaan met de gasmeter. Het gas spoot op vol vermo-
gen uit de openstaande leiding, en de flatwoning
stond dan ook al vol met gas. De gewaarschuwde
brandweer heeft de gasleiding provisorisch afgeslo-
ten en de boel gelucht. De specialisten van Joulz heb-
ben de klus verder afgerond. FOTO CASPAR HUURDEMAN

Diefstal Gasalarm Schaepmanflats

Jos Mooten van de gelijknamige
fysiotherapiepraktijk aan de
Minckelersstraat heeft met colle-
ga’s over de plannen overlegd.
,,Wij hebben gehoord dat de Alli-
antie op het voormalige Regev-
terrein een plek voor zorgverle-
ners wil creëren. Er worden al
nieuwe gezondheidscentra ge-
bouwd op de Anthony Fokker-
weg en op andere locaties. Als er
nu ook nog één bijkomt in het
plan Villa Industria, dan vrezen
wij overcapaciteit’’, aldus Moot-

en. ,,Wij zijn zelf niet benaderd
om te participeren. En als er dan,
zoals vaker gebeurt, externe par-
tijen worden benaderd, dan
dient de vlag maatschappelijke
dienstverlening alleen maar om
commerciële activiteiten te kun-
nen uitvoeren.’’ De fysiothera-
peuten voelen zich buitengeslo-
ten en hebben - tot nu toe ver-
geefs - de gemeente benaderd
voor informatie.

Arnout Vos van de Alliantie
Ontwikkeling benadrukt dat er

nog geen concrete plannen zijn.
Links en rechts van De Lieberg
verrijzen - waarschijnlijk vanaf
januari volgend jaar - twee blok-
ken met in totaal 105 huurappar-
tementen. Op de begane grond
komen bedrijfsruimten, bij el-
kaar zo’n 1500 vierkant meter.
,,Wij zijn momenteel aan het na-
denken over de invulling.’’

De Allantie heeft slechts enke-
le oriënterende gesprekken ge-
had, onder meer met een huisart-
sengroep en een fysiotherapeut.
De voorkeur gaat uit naar dit
soort gebruikers, omdat die bij
het Villa-Industriaplan passen.
En als aanvulling kunnen dienen
op het ernaast gelegen De Lie-
berg-complex (zwembad, fit-
ness, sporthal).

Fysiotherapeuten zijn ongerust

’Komst medici
bij De Lieberg’ 
door eddie de paepe

H I LV E R S U M - Fysiotherapeuten in Hilversum-Oost zijn on-
gerust over ’de komst van een medisch centrum’ op het Re-
gevterrein. Daarvoor is echter volgens de Alliantie Ontwik-
keling geen enkele reden.

H I LV E R S U M -  Het overvallen-
team van de Gooise politie zit te
springen om de verhalen van
drie getuigen van de overval op
cafetaria Foodmaster aan de Ka-
merlingh Onnesweg in Hilver-
sum op 11 mei. Het gaat om een
man die tien minuten voor de
overval geld kwam wisselen en
twee vrouwen die direct na de
overval binnen kwamen.

Politie zoekt
getuigen van
café-overval 

De Young Professional of the
Year-verkiezing wordt jaarlijks
georganiseerd door NuZakelijk
en de InterCompany Association
(ICA), een overkoepeling van
ruim 45 bedrijfsjongerenvereni-
gingen. Twintig genomineerden
van verschillende, toonaange-
vende bedrijven gaan met elkaar
de strijd aan voor de titel van
Young Professional of the Year.
Naast de eervolle titel worden de
kosten voor een MBA - een post-
masterprogramma - aan een be-
kende universiteit betaald.

De Eemnesser begon al vroeg
aan zijn loopbaan met het opzet-
ten van een bureau dat school- en
sportfeesten organiseerde. ,,Sa-
men met een schoolgenoot run-
de ik het bedrijf’’, vertelt Gijzel.
,,Mijn droom is altijd geweest
om leiding te geven aan een
groot bedrijf. Dit was de eerste

stap om die droom te verwezen-
lijken. Het was voor ons echt een
groot avontuur.’’

Hij verkocht het bedrijf toen
hij 21 was aan zijn compagnon,
maar als snel begon het onderne-
merschap weer bij hem te kriebe-
len. ,,Ik houd van dingen rege-
len; vraag en aanbod bij elkaar
krijgen. Tijdens mijn studie
communicatie begon ik daarom
een goedlopend evenementen-
bureau. Inmiddels heb ik dat bu-
reau ook afgebouwd en ben ik
aan de slag gegaan als Sales en
Resource Manager bij Atos, een

groot IT-bedrijf.’’ Voor de Eem-
nesser was dat een grote stap.
Was hij eerst zelfstandig onder-
nemer, nu schaart hij zich onder
de vlag van een werkgever. Gij-
zel: ,,Daar moest ik eerst wel aan
wennen, want ik deed alles zelf.
Gelukkig geeft mijn werkgever
mij veel ruimte en daardoor kan
ik als het ware ondernemen bin-
nen het bedrijf.’’

Ondanks zijn overvolle agen-
da maakt Gijzel tijd voor vrijwil-
ligerswerk. Zoals bij de scouting.
Stemmen op Joost Gijzel kan tot
5 juni via www.stemopjoost.nl

Klein begonnen, maar
met een grote droom

door youssef abjij

E E M N E S - Hij gaat als een
speer. Stond hij op zijn zes-
tiende al aan het hoofd van
een bedrijf dat school- en
sportfeesten organiseert,
tijdens zijn studie begon hij
een evenementenbureau. Nu
is de voormalig zelfstandig
ondernemer Joost Gijzel (27)
uit Eemnes door zijn werkge-
ver uitgeroepen tot Young
Professional en staat hij in de
finale van de Young Profes-
sional of the Year Awards.

Young Professional Joost Gijzel uit Eemnes tijdens een van de op-
drachten van de Young Professional Awards FOTO HENK VAN DER GIESSEN
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