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TTV Huizen
krabbelt op
HUIZEN l¿*Na een week rust
speelde TTV Huizen I zater-
dqg22 ol<tober de vierde
speelronde, tegen Hercules 2
in Terborg. Om uit de degra-
datie te blijven, was ieder punt
voor de Huizer tafeltennissers
belangrijk.
Die drive legde de heren geen

windeieren. Kopman Gijs
Molenaar won ouderwets drie
wedstrijden en won samen
metNico Sentini de dubbel.
Nico zelf kwa¡n ondanks zijn
vechtlust, nipt niet tot winst
deze dag. Patrick Visser won
een partij, wat resulteerde in
een eindst¿nd van 5-5. Door-
dat vereniging DHC verloor
-van DOV, staat Huizen I niet
meer op de laatste plaats.
Zater dag be ginnen de retum
wedstijden van de heren en
dejeugd. Huizen I speeltdan
thuis tegen titelkandidaat
HTC uit Hoof<ldorp om 15:00.

Vanaf 12.00 speelt het eerste
jeugdteam ook thuis, tegen
Hilversum.

Advies- en klankbordgroep heeft twee plekken vacant
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Repair Café
houdtactie
fietsvfrlichting

!";'

HUIZEN l. Met goede verlich-
ting daalt de kans op een
aanrijdng in het donker met
wel 20 procent. Daa¡om doet
Repair Cafe Huizen mee met
de ANWB Lichtbrigade.
Zaterdag kan men van 10.00
tot 13.00 uur in wijkcentrum
De Draaikom terecht om
fietsverlichting te laten repa-
reren.

Griezelen in de
Oostermeent
HUIZEN tr"Winkelcentrum
De Oostermeent staat zater-
dag in het teken van Hallo-

HUIZEN Þ De Bewoners
Advies Raad (BAR) van
Versa Welzijn heeft plek
vq)r twee nieuwe leden.

Versa Welzijn woeg in 2015

een aantal inwoners van Hui-
zen of zij zitting wilden ne-
men in een advies/kla¡rkbord
groep, de zogenaamde BAR.
Henk Mos is één van de zit-
tende leden. Hij nam destijds
metvier anderen zitting in de
BAR. ,,Omdat ik graag iets
wilde doen in het sociaal en
maatschappelijk domein.

'T GOOI t*Een Meet&Greet:
een informele ontmoet¡ng
tussen publiek en beroemd-
heden. De organ¡sat¡e On-
beperkt aan de Slag (Oads)

maakt daarvan ontmoetin-
gen tussen werløoekenden
en werkgevers, werkzoe-
kenden met een arbeidsbe-
perking en werkgevers die
daarvoor openstaan.

Dinsdag werd de eerste Mee-
t&Greet in deze regio -de
Gooi- en Vechtstreek- bij de
Rabobank in Hilversum ge-
houden. De banh een van de
deelnemende werþevers, had
het bedrij fsrestaurant openge-
steld. De tafels gegroepeerd in
vijftien kleine en grdtere zitjes
waar mensen, onder het genot
van een kopje koffie of thee,
met elkaar een oriënterend
gesprek konden voeren.
Directeur van Oads, Saskia
Rosmalen, opent de bijeen-
komst en legt uit welke werk-
gevers er zijn en welke vaca-
tures zij open hebben staan.
De werkgevers hebben een

Helaas zijn er om hen move-
rende redenen ditjaar twee
leden gestopt en daarom zijn
wij op zoek naar twee nieuwe
leden. Toen ik hier mee be-
gon, had ik niet echt een idee
wat het allemaal inhoudt. Nu,
eenjaar verder kan ik alleen
maar zeggen dat er niet alleen
een wereld voor mij is open
gegaøn, maa¡ ook een boeien-
de wereld, waar heel veel in
kan -of moet- gebeuren. Als je
gewoon elke deg naar je werk
kunt gaan, verder geen proble-
men hebt, benje gezegend en

eigen tafel en de werkzoeken-
den schuiven arn. Al gauw
ontstaan er levendige gesprek-
ken. Sornmige mensen dralen
nog wat, Rosmalen helpt die
een handje: ,,Hallo, wat zoek
je? Koq dan breng ikje even
blj..".
Zo simpel moet het ook zijn,
legl ze rit:. ,,Er zijn werkge-
vers die bereid zijn.mensen
met een ar. beidsbeperking aan
te nemen, maa¡ die niet weten
boe ze met die mensen in
contact moeten komen. En er
zijn werkzoekenden met een
a¡beidshandicap die bij gewo-
ne sollicitaties gelijk onderop
de stapel belanden. Die drem-
pel is hier niet."
Met haar organisatie brenglze
vr¿urg en aanbod bij elkaar.

,,Ik hoef niet te weten wat
iemand mankeert. Ik stel
gewoon drie vragen: Vy'at kan
je, wat heb je gedaan en wat
hebje nodig om te kunnen
werken?" Oads organiseert
Meet&Greets en heeft daar-
naast een website - onbeper-
kaandeslag.nl - waarop een

heb je misschien geen flauw
idee wat er allemaal in onze
wijken gebeurd om mensen,
mededorpsbewoners te hel-
pen, te ondersteunen een plek
te bieden waaÍ ze zich thuis
voelen. Omdat het zo boeiend
is durfik van ha¡te hier een

op.ó"p te doen: Als je tijd
hebt en iets wilt doen voor
het welzijn van de inwoners
van Huizen, meldt je dan
aan", aldus Mos.
Van de nieuwe leden wordt
verwacht dat ze interesse
hebben in het sociaal en maat-

profiel aangemaakt kan wor-
den. Werknemers vertellen
wat ze kunnen en zoeken,
werkgevers welke vacatu¡es
ze hebben. Simpel en transpa-
rant.
Hein Koster is één van de
werkzoekenden deze middag.
In antwoo¡d op de drie wagen
vertelt hij: ,,Ik ben goed met
cijfers, zpek een administra-
tieve baan. Door problemen in
het verleden, heb ik weinig
werkervaring opgedaan. Ik
heb geen exta's nodig." Nu
werkt hij als wijwilliger op de
administratie van Roads en
begeleidt hij als rekenonder-
steuner op een ROC leerlin-
gen die moeite hebben met
rekenen. Hij heeft zijn cv bij
een aantal werþevers achter-
gelaten, in ruil voor visite-
kaarfes. ,,Ik verwacht er niks
van, volgende week ga ik
gewoon bellen ofze een ver-
volggesprek willen."
Maarten van der Linde is net
afgestudeerd aan de Hoge-
school Uuecht richting Com-
munication & Mediadesip.

schappelijk welzijn in Hurzen
en begaan zijn met de inwo-
ners.
De BAR adviseert het ge-

biedsteam en heeft het karak-
ter van eên klalkbordgroep
die de sociaal, jeugd -en maat-
schappelijk werkers van het
gebiedsteam adviseert. En de
BARleden luisteren naar wat
er leeft binnen het Gebieds-
team. Er wordt elke zes weken
vergadering.
Voor vragen ofaanmelden kan
worden gemaild naar henk-
mos@ziggo.nl.

Hij zoelct een baan in het
verlengde van zijn studie:

,,Social medi4 concepten en
promotievideo' s bedenken",
geeft hij als voorbeeld. ,,Wat
ik nodig heb is een rolstoel-
wiendelijk bedrijf, een aange-
past bweau en een plek voor
mijnhond." Hij voelt zich
prettig bij deze Meet&Greet:
,,Je hoeft niks van tevoren uit
te leggen, die drempel is al
weg".
Rosmalen is tevreden met de
opkomst: vijftig werkzoeken-
den, tien werþevers én een
eerste match; maandag gaat er
al iemand aan de slag. ,,De
volgende keer reken ik op het
dubbele aantal bezoekers. "
Cijfers die in andere regio's
waar ze al langer bezig zijn,
met gemak worden gehaald.

Datnjn er inmiddels zes in
Midden-Nederland. De eerste
Meet&Greet is in 2014 in
Utrecht gehouden. Kijk op
www. onbeperktaandeslag.nl
voor meer informatie.

Jubileum
Vocal Group
Surprise

HUIZEN þHet dameskoor
Vocal Group Slrprise geeft
zaterdageen concert in het
kader van haa¡ 30-jarig
jubileum. Het motto: 'Sin-
ging Through The Yea¡s'.
Met veel enthousiasme
wordt het nieuwste reper-
toire evenals de muziek uit
de afgelopen dertigjaar ten
gehore gebracht. Om de
feestvreugde te verhogen,
is erindepauzeeentom-
bola met prijzen, die door
de Huizer middenstand
beschikbaar zijn gesteld.
Het concert vindt plaats in
het gebouw van Muziek-
veæniging Prinses Irene
aan de lJsselmeershaat.
Het concert begint om
20.00 uur. Kaarten à 7,50
euro zijn aan de deur ver-
krijgbaar. Ook zijn er kaar-
ten te koop bij Schcion-
heidssalon Linance a¡n de

Lindenlaan l05a in Huizen.

Bottershow
HUIZEN ",De kleindierenver-
eniging Sport en Genoegen
organiseert wijdag 28 en
zaterdag 29 oktober de jaar-
lijkse Bottershow. Deze wordt
voor de derde achtereenvol-
gende keer gehouden in het
clubhuis aan de Jan van Ga-
lenstraat 35 in Huizen.
Dtjaü staat de kleindieren-
show volledig in het teken van
de Olympische Spelen, waar
Nederland goed presteerde.

Ook in de kleindierensport
wordt topsport bedreven.
De Gooise Pluimvee en Klein-
dierfokkers Vereni ging
(GPKÐ heeft ook dit jaar
weer haar clubshow onderge-
bracht wat -samen met nog
een flink aantal dieren van
andere inzenders- een totaal
aantal van bijna220 dieren in
de kooien brengt.
Vnjdag gaat de tentoonstel-
lingsruimte om 19.00 uur
open. Om 20.00 uw is de
opening. Zater dag kan het
publiek terecht van 9.00 tot
16.00 uu¡. De entree is gratis.

Taalcafé viert
2-jaúg bestaan
HUIZEN ÞHet Gilde Gooi
Noord en de bibliotheek vie-
ren op wijdag 4 ¡ovember
aenstaande het tweejarig
bestaan van het Taalcafé in -
bibliotheek vestiging Huizen.
Vanaf 13.30 uu¡ is er een
feestelijke ontvangst in de

huiskamer van de bibliótheek.
Wethouder Gerrit Pas zal dit
feest openen.

Om deze middag nóg feeste-
lijker te maken hebben het
Gilde Gooi Noord en de bi-
bliotheek Baban Ki¡kuki, een
haaks-Nederlands dichter en
schrijve¡ uitgenodigd om zijn
poëzie te laten klinken. Ook is
er gedacht aan lekkemijen,
thee & muziek. Na de voor-
dracht van Baban is er een
gezellig samenzijn om na te
praten.

Bewoners Adv¡es
Versa Welzijn zoe

'Onbeperkt aan de Slag'
Platform organiseert ontmoetingen tussen werknemerÉ rnet arbeidsbeperking en wÊrkgevers

Maarten van der Linde (midden) met Saskia Rosmalen (Oads) en Karin Yspeert (Rabobank). Foto: Str¡dio Kastermans

ween.

Van 15.00 tot 18.00 uur is het
griezelen op het winkelcen-
trum. Ook dit j aar zetten de
winkeliers zich weer in om er
een mooi feest van te maken.
Kinderen mogen zich in Hal-
loweenstijl uitdossen. Voor de
drie mooist verklede kinderen
is er een leuke prijs. Kinderen
kunnen zich melden vanaf
15.00 uw in de tent op het
plein. Er zijn gratis lampion-
nen. Bij de winkels kunnen
lekkernijen worden opge-
haald. '

Deo Juvante
viert jubileum
HUIZEN lr"De HuLer Koor-
vereniging Deo Juvante viert
ditjaar haar 65-jarig bestaan.
Op zaterdag 5 november viert
het koor dit jubileum met een
concert in de Grote Kerk van
Naa¡den.
Voor dit feestelijke concert
heeft het Urker Mannenkoor
'Hallelujah' en de sopr^"n
Willemijn de Munnik uitgeno'
digd-
Toegangskaarten à 15 euro
zijn verkrijgbaar bij alle koor-
leden, op telefoonnummer:
035-5262712, op de avond aan
de kerk en via www.koorcon-
certen.nl. Wonne Hulsbos


