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Oud-sporters en televisiesterren slaan balletje ten bate van het Rode Kruis

laren

Van der Boom
in Brinkhuis

BN’ers gaan golfen voor het goede doel
door eddie de paepe

- Welgeteld 21
bekende Nederlanders zijn
zaterdag - in actie - te bewonderen op de Hilversumsche Golf
Club. Met genodigden van de
partners en sponsors van het
toernooi golfen zij die dag voor
het goede doel.

H I LVER SU M

Martin Morero doet mee.

En de Kromme ook.

Sinds KLM in 2004 hoofdsponsor werd van het meest prestigieuze golftoernooi van Nederland ís deze ’charity challenge’
vast onderdeel van het KLM

Open. Jaarlijks wordt op deze
manier geld ingezameld voor
een goed doel. Dit jaar is gekozen voor het Rode Kruis.
Het ingezamelde geldbedrag
wordt gebruikt om de zeer
bescheiden EHBO-kennis van
Nederlanders te vergroten.
,,Er zijn verschillende manieren om Eerste Hulp-kennis op
te doen, van een EHBO app tot
EHBO-cursussen’’, licht toernooiorganisator TIG Sports toe.
,,Met een ongevallen lijst van A
tot en met Z geeft de EHBO app

een volledig overzicht van de
Eerste Hulp-handelingen bij
alle mogelijke letsels. Daarnaast
wil het Rode Kruis meer mensen stimuleren om een cursus te
volgen door de cursussen zo
laagdrempelig mogelijk aan te
bieden.

Martin Morero
Vooral binnen het onderwijs wil
de organisatie grotere groepen
kinderen en jongeren EHBOkennis bijbrengen.’’
Beau van Erven Dorens, Peter

Paul Muller (alias Martin Morero) en Edwin van der Sar voeren
het veld der BN’ers aan. Behalve
dit drietal staan er vooral oudsporters op de spelerslijst, het
merendeel voetballers. In deze
laatste categorie deelnemers
vallen Ronald de Boer, Willem
van Hanegem, Bryan Roy, Aron
Winter, Leo Beenhakker en Ed
de Goey. Ook oud-tennissers
(Tom Okker), -hockeyers (Ties
Kruize, Elsemieke Havenga,
Floris Evers en Max Caldas) en
-schaatsers (Hein Vergeer) geven

zaterdag acte de présence. Plus
enkele BN’ers uit de wereld van
media en muziek, zoals Ivo
Niehe, Erik de Zwart, Toine van
Peperstraten, Ferry Maat en
Jeroen Rietbergen. Ook oudmilitair Dick Berlijn wordt op
de Hilversumsche verwacht.
Het KLM Open is een van de
best bezochte meerdaagse sportevenementen van Nederland.
Titelverdediger is Engelsman
Simon Dyson. Het prijzengeld
bedraagt dit jaar 1,8 miljoen
euro.

H I LV E R S U M - De Vereniging tot
Behoud van Anna’s Hoeve is een
actie gestart tegen de plannen
voor de nieuwe woonwijk.
Die vormen ’een ernstige bedreiging voor het voortbestaan
van het natuurgebied’. Om het tij
te keren is een petitie op internet
(www.behoudannashoeve.petities.nl) gestart. Daarin wordt de
gemeente opgeroepen om de
bosrand tussen de nieuwe woonwijk en het natuurgebied niet te
kappen, minder hoogbouw toe
te staan, en de gevolgen voor natuur en recreant te onderzoeken.

- Doelman Willem
Gesink (12) uit Blaricum heeft
met het Nederlands diabetes juniorelftal de bronzen medaille
veroverend in Zwitserland.
Hij sleepte in de wedstrijd om
de derde plaats tegen Frankrijk
de bronzen plak voor zijn ploeg
binnen met een redding in de
laatste minuut. Nederland won
daardoor met 3-2. Nederland had
in de halve finale verloren van
België. Na 2-2 bleken de Belgen
beter bij de penalty’s.
Willem Gesink vond het een
geweldige ervaring. ,,We hebben
veel plezier gehad, ook buiten
het veld. Met veel landen vrienden gemaakt.’’ Het elftal speelde
zeven wedstrijden. De voorbereiding was georganiseerd door de
Bas van de Goor Foundation en
de Johan Cruyff Foundation en
Medtronic.
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Havenfestival
in havenkom
Het Havenfestival wordt komend weekend gehouden in en
rond de havenkom van Almere
Haven. Morgenmiddag wordt
er gestart met een botterrace.
Morgenavond kan men genieten van gipsy- en salsamuziek.
Zaterdagmiddag is er in het
centrum een kunstmarkt en is
er straattheater. Het Havenkomconcert trekt zaterdagavond
altijd veel publiek. Ook zondag
zijn er allerlei activiteiten in het
centrum. Op alle drie de dagen
wordt er een proeverij gehouden en zijn er brouwerijen van
speciaalbier aanwezig.
De fietstocht voerde de twee leraren over bergen en door dalen, langs kapotgeschoten huizen en mijnenvelden.

Leraren Baarnsch Lyceum fietsen tweeduizend kilometer voor renovatie van scholen in Bosnië

Langs mijnenvelden en kapotte huizen
door julia simon

- Docenten Kees van
Bueren (61) en Mathijs de Ruiter
(65) kregen maandag een warm
onthaal op Het Baarnsch Lyceum na een fietstocht van tweeduizend kilometer die begon in
Bosnië. Tweeënhalve week
waren zij onderweg, met als
doel aandacht te vragen voor de
stichting Liaison in Bosnië. Zij
zet zich in voor de renovatie
van basisscholen die door de
oorlog verwoest zijn. In september zullen 25 leerlingen van Het
Baarnsch Lyceum vertrekken
voor een werkweek in Livno,
Bosnië, om in samenwerking
met deze stichting scholen op te
knappen.

B AA R N

,,Op 7 augustus begint onze reis
in Split, een mooie stad in het
zuiden van Kroatië. Als we uit
het vliegtuig stappen ploft de
hitte op ons neer. De fietsen
hebben wij meegenomen in het
vliegtuig en het avontuur kan
direct beginnen. De eerste stop

is Livno. Daar gaan onze leerlingen in september werken aan de
renovatie van een aantal basisschooltjes, die er op dit moment
nog uitzien als aftandse fabrieken. Het afgelopen jaar hebben
deze 25 kinderen zich ingezet
om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor Liaison in Bosnië.
Het streven is om 10.000 euro te
kunnen schenken, en wij willen
ze daar graag een handje mee
helpen. De verwachting is dat
wij twee weken onderweg zullen zijn. Tijdens de reis willen
wij zoveel mogelijk mensen
vertellen over dit initiatief,
zodat zij zich misschien geroepen voelen geld te doneren aan
de stichting. Thuis in Baarn
staat ook een collectebus waar
mensen geld kunnen doneren.’’
,,Via Aart de Ruiter komen
wij in contact met een lokaal
gezin bij wie wij mogen overnachten. We arriveren in een
paradijselijke omgeving. Een
rustgevend riviertje stroomt
langs het huisje en de moes-

tuin. We zien kalkoenen in een
hok zitten en een varken rolt
tevreden door de modder. De
oma van het gezin zet ons koolhydraatrijk eten voor. Alles is
domestiça, oftewel zelfgemaakt,

de gevolgen die de oorlog (19921996) heeft veroorzaakt. De
familie moest in die tijd hun
huis verlaten en toen zij terugkwamen was alles leeggeroofd.
Het huis is nu ingericht met
meubilair dat eruitziet alsof het
afkomstig is van de kringloopwinkel.’’
,,Tijdens onze reis zien wij
meer littekens die de oorlog
heeft achtergelaten op het landschap. Kapotgeschoten huizen
en bordjes die waarschuwen
voor mijnenvelden maken veel
indruk op ons. In Bihac wordt
ons op het hart gedrukt de
verharde weg niet te verlaten in
verband met deze mijnenvelden, dus wanneer wij moeten
plassen doen wij dat met de
hakken op het asfalt.’’
,,Gemiddeld fietsen wij 110
kilometer per dag. Op dag 14
breken wij ons record. We leggen in een dag de afstand tussen Hönningen en Worms

Hilversums meisje
(9) raakt gewond

Bij een aanrijding op de Energieweg in Huizen is dinsdagmiddag een negenjarig meisje
uit Hilversum gewond geraakt.
Een vijftigjarige automobilist
(Duitsland) af, dat is 151 kilomeuit Wijk bij Duurstede reed
ter.’’
rond kwart voor drie weg uit
,,Elke avond schrijven we een
een parkeervak, maar zag een
verslagje voor de mensen thuis,
passerende auto over het hoofd.
waarin we de belangrijkste geEen aanrijding was het gevolg.
beurtenis van de dag vermelden Daarbij bleef de 42-jarige Hilen een foto plaatsen. Overal waar versummer die de andere auto
we komen lijken mensen onder
bestuurde ongedeerd, maar het
de indruk van dit initiatief. In de meisje dat voorin op de passahoop dat ze wat geld willen stor- giersstoel zat dus niet.
ten geven wij ze de website van
Liaison in Bosnië.’’
hilversum
,,We zijn begonnen in Kroatië
en zijn toen doorgereisd naar
Bosnië, Slovenië, Oostenrijk en
Duitsland. Als we de grens oversteken bij Venlo hebben we 1933 Een vrouw op een scootmobiel
is gistermiddag op de Neuweg
kilometer afgelegd. We moeten
Nederland nog door om Baarn te in Hilversum op een stilstaande
vrachtwagen gebotst. Dat ging
bereiken, tegen die tijd kunnen
zo hard, dat de vrouw gewond
we de tweeduizend kilometer
raakte. Behalve de ambulanceafvinken.’’
dienst werd ook een traumahe,,We zetten de tent op aan de
likopter opgeroepen, maar die
oever van de Maas op het land
van een boer. Op een terras drin- hoefde uiteindelijk niet te koken wij een jonge jenever en eten men. De scootmobielrijdster is
ter controle overgebracht naar
een bal gehakt. En onder de
het ziekenhuis. De toedracht
klanken van de dorpskapel voevan het ongeval is niet bekend.
len wij ons bedroefd en goed.’’

Scootmobiel botst
op vrachtwagen

En dat nog zonder paleis Soestdijk, Groeneveld en Lage Vuursche

Tien keer Eemland in top vijftig

Redactie specials
tel.: 035 - 6477131; fax: 035 - 6477168
E-mail: media@hdcmedia.nl
vrij@gooieneemlander.nl
kunstredactie@gooieneemlander.nl

vervolg regio 1
S O E S T, B A A R N - Tien Eemlandse attracties duiken op in
de Utrechtse top vijftig. Dat
hadden er elf moeten zijn,
maar paleis Soestdijk schittert door afwezigheid.

Sport tel.: 035 - 6477146
e-mail: sportredactie@gooieneemlander.nl
Ombudsredactie tel.: 035-6477199
Gooi en Eemlander op internet
www.gooieneemlander.nl
E-mail: internetredactie@nhd.nl
GEEN KRANT ONTVANGEN?
Voor nabezorging: 088 - 8241111.
Ma t/m vr: Nabezorging uiterlijk 14.00 uur, indien u
vóór 11.00 uur belt of via website klacht meldt. Anders
nabezorging volgende dag. Za: Nabezorging vóór 15.00
uur, indien klachtmelding vóór 12.00 uur, anders nabezorging maandag.
De Gooi- en Eemlander verschijnt ook in gesproken
vorm (een wekelijkse selectie) voor mensen met een
leeshandicap.
Informatie: FNB, tel.: 0486 - 486486

De publicatierechten van werken van beeldende
kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie
zijn geregeld met Stichting Beeldrecht te Amstelveen.
HDC Media is belast met de verwerking van
gegevens van abonnees, voor administratieve
doeleinden alsmede voor het inlichten van de
abonnee over relevante diensten en producten van
HDC Media. Daarnaast worden de gegevens
beschikbaar gesteld aan door HDC Media zorgvuldig
geselecteerde andere bedrijven om gerichte informatie over voordeelaanbiedingen te kunnen geven.
Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kan dit
schriftelijk (HDC Media, afd. Lezersservice, Postbus 2,
1800 Alkmaar) of per e-mail (lezersservice@hdcmedia.nl) kenbaar worden gemaakt.

vertelt kleinzoon Miles glunderend. Hij is elf jaar en dient als
tolk voor de avond. Hij heeft
Engels geleerd door videospelletjes te spelen en naar Engelse
muziek te luisteren. Miles ziet

Mijnenvelden
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Ton Verlind leidt
debat politici

almere

B LA R I C U M

COLOFON

laren

Oud-Brandpuntjournalist en
oud-KRO-mediadirecteur Ton
Verlind leidt in het Brinkhuis
het debat tussen de landelijke
partijen aan de vooravond van
de Tweede Kamerverkiezingen.
Dinsdagavond 11 september
wordt zo het politiek café in het
Gooi nieuw leven ingeblazen.
Aanvang 20.00 uur.

Petitie tegen
woningbouw
Anna’s Hoeve

Blaricummer
pakt brons op
WK diabetes

De zanger Jeroen van der Boom
is een van de eerste artiesten uit
deze regio die op de planken
staat in het nieuwe Brinkhuis in
Laren. De zanger verzorgt op
zondag 9 september de slotact
van de officiële opening. Het
Brinkhuis is het nieuwe cultuurhuis in het hart van Laren.
Het optreden van Van der Boom
begint om 16.30 en duurt tot
ongeveer 17.00 uur.

Recreanten genieten op Huizerhoef.

FOTO GERARD SCHRAM

Juli en augustus goede
maanden Huizerhoef
door henk van maanen

- Vooral dagjesmensen
bezoeken Huizerhoef, het eilandje in het Gooimeer voor de
kust van het Stichtse strand.
Beheerder Gerard Schram kijkt
tevreden terug op de vakantieperiode, die bijna achter de rug
is.
HUIZEN

,,De maanden juli en augustus
hebben veel goedgemaakt’’,
zegt de Huizer die namens de
Stichting Gastvrij(e) Meren het
eiland beheert. ,,Rond Pasen, bij
aanvang van het watersportseizoen, was het ook druk, maar

daarna zakte het weg. Dat had
vooral te maken met het weer,
we hadden geen weer om het
water op te gaan.’’
Bijna iedere dag vaart Schram
even naar het eiland om te
kijken of alles in orde is, maar
ook om het verschuldigde liggeld te innen. Voor een overnachting op het eiland wordt
voor ieder schip € 0,70 per
strekkende meter gevraagd. Dat
gaat in vanaf ongeveer zes uur
’s avonds. ,,Er komen hier veel
mensen barbecueën. Die komen
een uur of zes en gaan om elf
uur weg. Die nemen wel een

ligplaats in van iemand die wil
blijven overnachten en nu
noodgedwongen doorvaart.
Daarom hebben we de tijd
vervroegd.’’ Volgens Schram is
de Huizer Zeilschool een regelmatige gebruiker van het eiland. ,,Die komen bijna dagelijks lunchen.’’ De dagjesmensen komen sowieso bijna allemaal uit de buurt, hebben een
vaste ligplaats in een haven aan
het Gooimeer of Eemmeer. Het
publiek dat komt overnachten
is vaak veertigplus en op doorreis, het merendeel van en naar
Friesland.

,,Er is herhaaldelijk om cijfers
gevraagd, maar die hebben ze
helaas niet aangeleverd’’, aldus
een woordvoerster van de provincie. ,,En als wij de bezoekerscijfers niet weten, kunnen we ze
ook niet in een lijst zetten.’’
Toch maar even voor de volledigheid: paleis Soestdijk trok in
2011 ruim 100.000 bezoekers,
inclusief de 42.000 voor opera
Orfeo ed Euridice. Paleis Soestdijk zou daarmee ergens rond
de twaalde plek op de provinciale ranglijst zijn beland.
Kasteel Groeneveld ontbreekt
ook op de lijst. Het Baarnse
buitenhuis was immers een
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Geen cijfers aangeleverd, dus geen notering.
groot deel van het jaar gesloten
wegens verbouwing. Ook bosbad De Vuursche komt niet in
de top vijftig voor. Pannenkoekendorp Lage Vuursche, toch
ook best als attractie te beschouwen, ontbreekt eveneens.
Tien regionale toppers komen wel op de Utrechtse lijst
van topattracties voor. Dierenpark Amersfoort doet het goed
met de tweede plek, het Militaire Luchtvaart Museum komt op
tien. Daarachter volgen het
Amersfoortse stadsstrand Zandfoort aan de Eem (dertiende
met 110.000 bezoekers), de overdekte speeltuin Monkeytown in
Amersfoort (vijftiende met
90.000 bezoekers), sauna Soesterberg (twintigste met 71.782
gasten), de fietsboot over de
Eem (26ste met 55.000 passagiers), de Amersfoortse expositieruimte Kunsthal KAdE (28ste
met 52.066 bezoekers), museum
Flehite in Amersfoort (31ste met
45.217 bezoekers), het Amersfoortse Bosbad (32ste met
40.000 bezoekers) en de Paardenkamp in Soest (45ste met
17.500 bezoekers).
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De complete top tien
1 - Ouwehands Dierenpark Rhenen
2 - Dierenpark Amersfoort
3 - Spoorwegmuseum Utrecht
4 - zwembad/sauna De Zwoer Driebergen
5 - kasteel De Haar
6 - Domkerk Utrecht
7 - zwembad Dijnselbrug Zeist
8 - pyramide van Austerlitz
9 - Centraal Museum Utrecht
10 - Militaire Luchtvaart Museum Soesterberg
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