
Geen blijvertje maar een pop-up
store van diervoedingsfabrikant
Nestlé Purina Petcare. ,,Om meer
spanning in het leven van de Neder-
landse hond te brengen”, meldt een

woordvoerster. Want viervoeters
worden wel braaf drie keer per dag
uitgelaten, maar altijd weer datzelf-
de blokje om. En zelden vakantie-
pret. Baasjes willen hun hond de
lange reis niet aan doen, of Woef is
niet welkom in het appartement.
Slechts 17 procent mag elke dag op
het strand of in het bos rennen. Echt
een hondenleven. Dat blijkt uit on-
derzoek van de diervoederfabrikant
onder duizend baasjes. Hondenreis-

bureau Adventuros Travel biedt va-
kanties voor de ’avontuurlijke’
hond en baas. Van een hike in Duits-
land, moutainbike-tocht in Arden-
nen tot duik in Nederland. Waarom
Hilversum? ,,Het hondenbezit is
hoog in het bosrijke Gooi.” Acteur
en reispresentator Sebastiaan Labrie
en hond openen om 13.30 uur de
winkel. Die is met kunstgras, boom-
stronken, poefs en waterbakken vol-
ledig ’dogproof’. Hond is aan vakantie toe. 

Reisbureau voor de hond, hoe Goois
Annemarie de Jong

Hilversum ✱ Een vakantie boeken
voor de hond en vooruit, baasje mag
ook mee. In de Hilversumse Kerk-
straat opent vandaag het eerste hon-
denreisbureau van Nederland. 

WOENSDAG 1 JUNI 2016

2 Regionaal

Gooi en
Vechtstreek

Afgelopen zaterdag hielp ik een vriendin
met verhuizen. Ze trekt in bij haar kers-

verse vriend. Een tijdje terug zei ze nog: ,,Sa-
menwonen? Pff, burgerlijk. Niets voor mij.” 
Ze was echt een uitgaansbeest, maar na zes
maanden verkering is ze getransformeerd naar
suffe bankzitter. We hadden het weleens over
relaties en samenwonen. We huiverden alleen
al bij de gedachte en somden alle vooroordelen
op. ,,Elke avond filmpje op de bank met thee,

ergeren aan tandpastatubes zonder dop en
zondags op visite bij je schoonmoeder.’’ Bij het
woord kinderen verslikten we ons in de wijn.
Met betraande ogen van het lachen zei ze:
,,Hoe erg is dat? Geen vrijheid meer. Loop je
dan zonder make-up in je joggingbroek met
opgedroogd baby kwijl.”
Voorheen sprak ze alleen over jurkjes en alle
mannen die ze leuk vond. Zaterdag ging het
over ’grote mensen dingen’. ,,Ik ben volwassen

nu. Ik hoef niet meer op stap.” Verbaasd keek
ik haar aan. ,,Morgen ga ik plantjes kopen
voor onze tuin.” Het verplichte nummer naar
’schoonmonsters’ is niet langer nachtmerrie,
maar werkelijkheid. ,,Ze verwachten ons elke
zondag, dus ik kan moeilijk nee zeggen.”
Nog voordat ik deze informatie verwerkt heb,
vraagt de voorheen grootste wijnliefhebber op
aarde: ,,Wil je een kopje verse muntthee?” Is
dit volwassen? Dan word ik het nóóit. 

In 60 seconden Nina Menke ✱ n.menke@student.hu.nl

Volwassen
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Eemnes ✱ Burgemeester Roland
van Benthem zegde de gemeen-
teraad van Eemnes maandag-
avond toe dat er na herziening
van bestemmingsplannen echt
zal worden gehandhaafd. ,,De
raad bepaalt eerst wat er wel en
niet is toegestaan. Daarna gaan
we handhaven. Niet meer met
de mantel der liefde bedekken.’’
En niet alleen op basis van mel-
dingen maar ’gebiedsgericht’.
De gemeentelijke communicatie
richting inwoners is nog steeds
een bron van zorg bij Eemnesser
oppositiepartijen. Wethouder
Niels Rood was de laatste om te
ontkennen dat het beter kan,
maar DorpsBelang vond dat hij
het te luchtig opvatte. Bas Pouw
(DorpsBelang): ,,Er is veel mis-
gegaan.’’ Zo ging er een gemeen-
telijke folder de deur uit waar
Laarderstraat stond in plaats van
Laarderweg. ,,Het stoort niet
alleen ons maar ook de burger. U
moet daadkrachtiger uitstralen
dat u daar stappen in gaat ma-
ken.’’

Nawoord
Seldenrijk
Eemnes ✱ Ex-CDA raadslid
Pieter Seldenrijk mocht, na enig
gedub van de gemeenteraad,
maandagavond als inspreker
reageren op de vorige raadsver-
gadering. Nadat hij toen af-
scheid genomen had (vanwege
eigenaarbelang zonnepanelen-
weide) en naar huis was gegaan,
stelde Bas Pouw (DorpsBelang)
kritische vragen aan de burge-
meester over de ontslagbrief.
Het verslag daarover in deze
krant, stond volgens Seldenrijk
vol ,,insinuaties en onwaardhe-
den’’.
De inspreker meldde dat hij zijn
ontslag niet op basis van een
gesprek met de burgemeester
had genomen, maar het daar-
voor al aan zijn fractie had ge-
meld. Van handel met voorken-
nis is geen sprake. ,,Ik weet niet
waar dat op is gebaseerd. En alle
grondeigenaren werken mee aan
het project. Daar ben ik trots
op.’’ Pouw adviseerde Seldenrijk
nog eens de bandopname van de
vergadering af te luisteren.

Samsom op
Goois Lyceum
Bussum ✱ Diederik Samsom
komt naar het Goois Lyceum.
Lou-Lou Carmiggelt, Maartje
Drontman en Sophie van ‘t Hul-
lenaar uit 4-vwo hebben de
partijleider van de Partij van de
Arbeid uitgenodigd voor een
opdracht bij maatschappijleer.
Samsom reageerde enthousiast
en spreekt nu vanmiddag heel
4-vwo toe. Daarna is er voor de
leerlingen uitgebreid de kans
hem te ondervragen. De vragen-
rondes worden geleid door Bart
van Bruggen van de Jonge Socia-
listen.

Eemnes gaat
écht handhaven

Zoon Tommy-Boy werd met spoed
naar het AMC gebracht. De 13-
jarige middelbare scholier was
aangereden op de Franse Kampweg
in Bussum, terwijl hij al fietsend
druk was met zijn mobiele tele-
foon. De automobiliste had geen
schijn van kans en de jonge scho-
lier te ontwijken. Minder dan een
dag later overleed hij. ,,Ik denk
nog ieder moment aan hem. Als ik
mijn ogen dicht doe zie ik Tommy-
Boy’’, vertelt vader Michael. Een
klein jaar later beweegt Kulkens
senior hemel en aarde om andere
mensen het lot van zijn zoon,
hemzelf en zijn familie te bespa-
ren. ,,Ik wil mezelf niet kunnen
verwijten dat ik niks heb gedaan
om verdere ongelukken te voorko-
men.’’ Het begon als een bood-
schap uit wanhoop. ,,Ik zat thuis
op Facebook en schreef een bericht
omdat ik niet begrijp dat mensen
nog steeds met hun mobieltje in
hun hand slingerend over de weg
fietsen.’’ Eerder die dag schrok
Michael zich rot toen hij bijna
’twee jonge gasten’ op zijn bumper
had. ,,Zij waren druk bezig met
hun telefoon, het was de grootste
schok sinds ik van mijn vrouw
hoorde dat Tommy-Boy werd gere-
animeerd.’’ Het facebookbericht
miste zijn uitwerking niet. ,,Toen
ik het online zette, was het binnen
een uur tientallen keren gedeeld.’’
Cijfers over ongelukken met fiet-
sers door het gebruik van een mo-
biele telefoon zijn ’nauwelijks
bekend’. ,,Ook de politiek zag
nauwelijks de ernst van de situatie.
Ik ben supertrots dat Tommy-Boy
en ik binnen twee weken minister
Melanie Schultz (verkeer) op ande-
re gedachten hebben gebracht’’,
vertelt de Kortenhoever. Na een
bezoek van Kulkens aan de Tweede
Kamer sloeg zijn boodschap in als
een bom. Nog voor het CDA een
motie wilde indienen, vertelde
Schultz ’dat ze wil onderzoeken of
verbieden van het gebruik van een
mobiele telefoon op de fiets moge-
lijk is’. ,,Bijvoorbeeld door middel
van een boete, maar ik denk dat
het nog beter werkt om kinderen
hun telefoon een maand in te laten
leveren’’, vertelt de actievoerder. 

Dopamine 
Daarnaast geeft Michael Kulkens
op scholen voorlichting. Onder
andere de Alberdingk Thijm Scho-
len in de regio nemen deel. ,,Alleen
verbieden heeft geen zin. Het gaat
vooral om de bewustwording van
risico’s bij met name kinderen van
twaalf tot en met zestien jaar.’’ De
kersverse voorlichter denkt dat die

groep een nauwelijks te temmen
behoefte heeft om berichten en
signalen van een telefoon direct te
beantwoorden. ,,Die groep wil zich
bewijzen. Iedere vorm van aan-
dacht voelt als een shot dopamine.
Een onderzoeker zei eens dat het
bijna te vergelijken is met seks
voor volwassenen.’’ Ten slotte
denkt de Kortenhoever nog aan
een technisch hulpmiddel. ,,Het
zou goed zijn als er geen piepjes en
trillingen binnenkomen als ie-
mand met een telefoon harder dan
vijftien kilometer per uur gaat. Bij

een hogere snelheid is het zó ge-
vaarlijk om je ogen op je telefoon
te hebben.’’ In dat kader hoopt
Michael dan ook snel op hulp bij
zijn voorlichting op scholen. ,,Ik
zou graag virtual reality brillen
hebben zodat we fietsen kunnen
simuleren, terwijl de rest van de
klas op een scherm ziet wat je mist
wanneer je naar je telefoon kijkt.’’
De familie Kulkens put veel kracht
uit de actie. ,,Wij missen Tommy-
Boy iedere dag, maar de gedachte
aan hem zorgt ook iedere keer
weer voor een glimlach bij ons.’’

Vader verongelukte  Tommy-Boy strijdt tegen fietsongelukken door mobiele telefoons 

’Ik wil er alles aan gedaan hebben’
Valentijn Bartels 
v.bartels@hollandmediacombinatie.nl

Kortenhoef ✱ Het leven van Kor-
tenhoever Michael Kulkens en zijn
familie leek 22 augustus even stil
te staan.

Tommy-Boy, inzet: Tommy-Boy met vader Michael Kulkens. FAMILIE KULKENS
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Laren ✱ De sloop van de voormalige Tarcisiusschool aan
de Smeekweg in Laren heeft gisteren tot enkele ongeruste
telefoontjes naar de gemeente geleid. Mannen in witte
pakken die binnen een afzetting met linten op zoek waren
naar asbestresten (buizen in de fundering), riepen vragen
bij omwonenden op die niet op de hoogte waren. Volgens
de gemeente die ter plaatse kwam kijken verliep alles vol-

gens de regels. Er is geen verplichting om omwonenden
rechtstreeks te informeren, naast de reguliere vergun-
ningpublicatie. ,,Je denkt toch niet dat wij hier zouden lo-
pen als het niet veilig was?’’ reageert een medewerker van
het bouwbedrijf. Op het terrein worden achttien sociale
huurhuizen neergezet.
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Asbest Mannen in witte pakken bij Tarcisiusschool Laren

Bussum ✱ De Gooise Ouderen
Partij is er klaar mee. Ze willen nu
definitief duidelijkheid over de
status van de aanvraag voor de ge-
meentelijke monumentenstatus
voor het voormalig klooster Mari-
enburg. Hiertoe heeft de partij

vragen ingediend bij het college. 
’Wij constateren dat er voor Mari-
enburg nog steeds geen procedure
is gestart om het tot gemeentelijk
monument aan te wijzen’, schrijft
de GOP. ’Dit betekent dat er nog
geen sprake is van enige voorbe-

scherming en Mariënburg formeel
geen enkele bescherming geniet.
De eigenaar zou relatief eenvou-
dig het pand geheel of gedeeltelijk
kunnen slopen en/of ingrijpend
kunnen wijzigen. De GOP vindt
dit een onwenselijke situatie’.

GOP boos over treuzel bij Mariënburg


