
er archeoloog doet belangr

0 De Weesper amateur-archeoloog H. J. Weenink met zijn unieke vondst,
een landbouwhak. (foto: De Vaart).

(Van onze verslaggever
Sietse Drent je)

WEESP - Amateur-archeoloog H. J.
Weenink uit Weesp heeft een voor het
Gooi unieke vondst gedaan. Bij het
doorzoeken van de uitgezeefde stukken
van een zandzuiger voor de kust bij
Naarden, vond bij een hak. Dit land-
bouwwerktuig, dat van het gewei van
een edelhert is gemaakt, dateert van
circa 4500 voor Christus. De hak is te
zien in cultureel centrum De Vaart in
Hilversum, in de vitrine „recente
vondsten."

De mensen die rond 4500 voor unris-
tus in dit gebied woonden, 'hebben
waarschijnlijk op dieren gejaagd. Uit
de vondst van Weenink blijkt dat ze
ook al akkerbouw bedreven, wat al
vermoed werd. Te zien aan de wijze
waarop de hak is afgesleten, neemt
Weenink aan dat het ding bij het
maaien van koren is gebruikt.

Weenink (69) doet al langer aan
amateur-archeologie, sinds zijn pen-
sionering houdt hij zich echt intensief
met deze hobby bezig. Hij heeft onder
andere aardewerk en botmateriaal in
Aetsveld opgegraven, dat dateert van
ongeveer 600 voor Christus.

De amateur-archeoloog graaft niet
overal. Hij bedenkt eerst waar de kans
om iets te vinden groot is. Daarbij komt
ook de geologie om de hoek kijken.
Weenink: „Ik kijk meer dan dat ik
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nders. Draadloze afstands-
jene knop voor ideaal-
beeld. In notemotief.
rijs f 2345,-/Jubileumprijs

bediening. Display-mogelijkheid op
scherm. Groene knop voor ideaal-
instelling van beeld en volume. HiFi
geluid. Telefoontoets. Digitale schakel-
klok. In notemotief. Bruto adviesprijs
f 2595,-/Jubileumprijs f 2345,-



) Burgemeester Van der Sluis onthult op de Hoorneboegse heide het informatiebord over de twee grafheuvels. Onbe-
enden hadden iets over de tekst heen geplakt, maar dat werd nog voor de officiele handeling verwijderd. (Foto:

Grraflieuvels op
Hoorneboegse heide
HILVERSUM - Met het in gebruik
emen van een informatiebord heeft
urgemeester mr. W.R. van der Sluis
aterdagmiddag de restauratie van
wee grafheuvels besloten. De
rafheuvels zijn gelegen op de
loorneboegse heide, tussen Hilversum
n Hollandsche Rading. De restauratie
» uitgevoerd door de Rijksdienst voor
hidheidkundig Bodemonderzoek, het
iooisch Natuurreservaat en de dienst
oor cultuur van de gemeente Hilver-
um.
De heuvels, waaraan door vier man

wee weken is gewerkt, waren ernstig
eschadigd. Na de officele ingebruik-

name van het informatiebord hield de
heer J.W. Noordam, die de leiding had
over de werkzaamheden, een
voordrachtje over de gang van zaken
bij grafheuvelrestauraties. In het hele
Gooi zijn ongeveer dertig grafheuvels
bewaard gebleven.

in de periode van 2600-1200 voor Chr.
werden in heel noordwest Europa de
doden in dergelijke heuvels begraven.
De heuvels op de Hoorneboegse heide
dateren van ongeveer 1500 voor Chr., de
bronstijd. Alhoewel er geen vondsten
zijn gedaan, zoals urnen of stenen
werktuigen, bieden de heuvels toch
veel informatie over de opbouw van
grafheuvels. Zo zijn deze twee voorzien
van een zogenaamde randconstructie
en die moest er vermoedelijk voor zor-
gen dat de ziel van de overledene niet
zou teruekeren.



mpelend
eurorkesten van ons land!
; Oude Kerkje was dus „overvol".
al mede te danken zijn aan de
werking van de 18-jarige violiste
lie van Keulen, die als soliste
ad in Mozarts „Vioolconcert in
wt" (KV 211). Zij bevestigde haar
talent en gaf er met koene streek
van dat zij de jonge Mozart, die
aetrokken concert op 19-jarige
jd componeerde, met passendeaniteit weet te benaderen. En
violistisch feest zonder het be-» decadente „gekietel".

past overigens nog enige kritiek; programma-toelichting, waarin
en viel dat Mozarts vioolconcert
litmaakt van een vijf tal concerten
dj schreef voor zichzelf ter uit-
ng met de Salzburger Hofkapelle,van hij dirigent was.
;ezien van het feit, dat ten tijdeflozart het begrip „dirigent" nog
aan de orde was heeft Mozart
ter een vergelijkbare positie bij
etrokken orkest ingenomen. Mo-
: is dat hij de concerten schreef
eigen gebruik. Nog waarschijn-
is het echter, dat ze werden ge-

oneerd voor Antonio Brunetti,
taliaan die in die tijd de concert-
ter was van de Salzburger Hof-
le.

LAGE VUURSCHE - De jachtver-
eniging Soestdijk zorgde zaterdag voor
een imposant beeld in de Vuursche
bossen. Zo'n vijftig ruiters met enkele

•ntallen jachthonden hielden een zo-

geheten slipjacht. De jacht leidde door
de Lage Vuursche zelf naar het cafe
achter Groot Kievitsdal waar een
„sherrystop" werd gemaakt. Bij GrootKievitsdal werd de Hilversumsestraat-

n Eemlai
*"-



?hap zeeft grond uit

zoekt naar
npenburgh

Naast de restauratie van
Trompenburg, probeert
Naerdincklant iets over de
geschiedenis van dit per-
ceel te weten te komen.

riseert, ordent, legt een kaart-
systeem aan van alle publica-
ties, vondstmeldingen, voor
werpen, afbeeldingen en der-
gelijke. Allemaal zaken dievan belang zijn voor de ar
cheologie in de regio. Hiermee
tracht men te voorkomen dat
archeologische kennis verloren gaat. Een ieder' die ge
bruik wii maken van deze in-
formatie, wordt daarioe door
de vereniging in de gelegen
heid gesteld.

Elke afdeling heeft door
zijn specifieke verleden, de
geografische, geologische en
archeologische omstandighe-den een eigen organisatie en
werkwijze. Het praktischewerk van de afdelingen be
staat uit veldwerk (verken-
ningen en opgravingen) en
vondstverwerking (schervenwassen en waar nodig restau-
reren). De aktiviteiten worden
geleid door een bestuurslid
-at daarbij als werkleider of
coordinator archeologisch on-
ierzoek optreedt. Voor de
rrompenburgh is dat Like van
Duijn-Franken.

Naerdincklant
De afdeling Naerdincklant

elt zo'n 100 leden uit Hilvpr- i

er denk ik ook niet zoveel
werk voor verzetten. De on-
derzoeken brengen bijvoor
beeld enorm veel administra-
tieve rompslomp met zich
mee. Van iedere dag moet een
dagrapport gemaakt worden.En dan is er het naspeurwerk.
Allerlei boeken komen er aan
te pas, maar je leert elke keer
weer iets nieuws. Wat dat be-
treft is iedere opgraving weer
anders en even spannend",
vertelt Like.

Beerput
Het afzoeken van opgravin

gen is beslist geen werkje voor
mensen die geen vuile handen
willen krijgen. „Ik heb eens
materiaal lopen zoeken in een
beerput van honderden jaren
oud en die stonk nog enorm.
Je moet wat dat betreft wel te
gen een paar vuile handen en
vieze kleren kunnen", aldus
de voorzitster van Naer
dincklant. Zelf propageert ze
dat er meer vrouwen bij het
AWN zouden moeten komen:
„Momenteel ben ik de enige
vrouwelijke voorzitster. Vrouwen zijn meer dan welkom
dus."

Wie meer informatie over de
afdeling wii hebben, lid wii
worden of donateur, of meer
wii weten over de Trompen-
burgh opgraving, kan kontakt
opnemen met Like van Duijn-
Franken, tel: 02159-13686.



IEBOONTJES

nu 1/2 bfik
rafige PAP

sBS

10
Sbjswm 759111

\o\\ foSwvvSCHEERSCHUIM

WloOPPtLOOUCHE
nu met20%meefinhoud

MM
BU

win
SP
zond

,99 vow

SCHWA™-"""" ,
7-KBUIDEN
SHANHW

rail UBBESSE
m\ VERBAND 249v00t

I

H

tiidefijU



raacso3/»r-
X*u. 16*
ft,. Mr. <53 ^ ^ ^ / < g PAGINA 5

Hilversumse Kei van grenssteen
tot toeristische trekpleister

Hilversum - Het is deze
maand precies zestig jaar ge
leden, dat de Kei met veel
moeite versleept werd van de
hei tussen Hilversum en La
ren naar het pleintje bij de 's
Gravelandseweg in Hilver
sum. Het vermoedelijk uit
Z weden afkomstige brok bio-
liet-grafiet werd in de ijstijd
met enorme gletschers naar
het Gooi gedreven, waar het
bleef liggen op de helling van
de Aardjesberg op het Crailo-
se heideveld. In de loop der
jaren verdwenen de keien
onder de oppervlakte, maar
in het begin van de 17e eeuw
probeerde men dit soort
keien weer uit te graven.

BRENSSTENEN
JLn het verleden werden keien dik-
wijls als grenssteen gebruikt. Er wa
ren destijds nog geen betrouwbare
kaarten. waarop een grens getrokken
kon worden. zodat meestal natuur-
lijke afbakeningen als riviertjes, bos
sen en oude, majestueuze bomen
werden aangehouden. Ondanks al
Hp7p fTrpnsaandniHinPPn is er in het

Erg duidelijk is deze grensaandui-
ding niet. maar het grensverloop kan
toch wel gevolgd worden. De „lare-
kerc", waarvan de banscheiding
(scheiding grondgebied) gewa.*.
maakt, is de kerk op het St. Jans
kerkhof. Van Baersbergen liep de
grens naar de Aardjesberg, de heuvel
op de Westerheide ten oosten van de
Nieuwe Crailoseweg. Door diverse
grenswijzigingen in en na 1828 ver-
loor de grenssteen op de Aardjesberg
zijn funktie en stoof onder het zand.

HERONTEEKT
TX7

• Toen de kei nog op de Aardjesberg lag,
kwamen er elk weekend veel mensen
deze bezienswaardigheid met eigen
ogen bekijken

wicht tussen de 7000 en 13000 kg.
Zwerfkeien van bioliet-granietzijn in
ons land vrij zeldzaam.

ERFGOOIERS
Het gebied waar de kei werd ge
vonden, was eigendom van de Ver
eniging Stad en Lande van Gooi
land, de organisatie van de Erfgooi
ers. De oud-wethouder van Hilver-

heer E. Luden, voorzitter van Stad
en Lande van Gooiland. Het kan ook
de gemeentesecretaris en lid van
het bestuur van de kort tevoren op-
gerichte Hilversumse Vereniging
voor Vreemdel ingenverkeer, j .
Kardux geweest zijn of mogelijk
zelfs Floris Vos.

Floris Vos was in het Gooi een le-
gendarisch figuur. Hij was direk-
teur van de Hofstede Oud-Bussem,
een model-boerderij waar op uiterst
moderne en hygienische wijze melk
werd geproduceerd. Vermaardheid
kreeg hij ook toen Floris Vos in 1928
het initiatief nam tot de afschaffing
van de tol in Muiden, wat leidde tot
de beroemde tolbestorming. Tevens
is hij enkele jaren lid van de Tweede
Kamer geweest.

VERPLAATSING
F,loris Vos was een man met veel
gevoel voor show en publiciteit, wat
hij eens te meer liet merken bij het
schenken in 1921 van de kei door
Stad en Lande aan de Hilversumse
VW. Hij zegde toe voor het transport
te zullen zorgen. Een „heidens" kar-
wei, dat maar liefst twee weken in
beslag zou nemen, omdat transport-
middelen in die tijd nog vrij primitief
waren. Floris Vos was er echter ook
een beetje debet aan. Hij wilde na-
melijk uitsluitend gebruik maken

0)



PAGINA 6 WOENSDAG 26 AUGUSTUS 1981 icssoac f̂flnr

IS OPENING NIEUWBOUW

N.M.B. BEGIN 1983 HET

VOLGENDE KEIFEEST?
i

Sfeeivol winkelen
bijGoemaat
U vindt er drie winkels onder een dak:
De vlasschaert. een zeer fraaie en overzichteliike

Gespreksstof op de braderie
is gordijnstof van Maas Uniek

MAAS UNIEK
's Gravelandseweg 14

Hilversum, Dir. Blankers



Gooi eeuwenlang getwist over alier-
lei delen van de grens met Utrecht.
Processen, ruzies en nachtelijke ver-
plaatsingen van de grensstenen
kwamen herhaaldelijk voor. Ook om
de grenzen tussen buurschappen
(gemeenten) aan te geven, gebruikte
men vaak zwerfkeien. Ook de Hilver
sumse Kei heeft hoogstwaarschijn-
lijk als zodanig dienst gedaan tussen
Hilversum en Laren.

Oorspronkelijk viel Hilversum on
der Laren. Al in 1305 wordt echter
gesproken over Hilversumse sche-
penen, wat duidt op een zekere eigen
bestuursmacht. De zelfstandigheid
werd 4 maart 1424 een feit, toen Hil
versum van Johan van Beieren een
eigen schepenrecht kreeg. De offi-
ciele grensscheiding tussen de twee
gemeenten kwam pas tot stand op 2
januari 1428. De grens werd door
Splinter van Nijenrode. baljuw van
Gooiland als volgt omschreven:

J it gaende van die husinge die
nu in die vuers betymert staen voirt
op baerbergen gelegen tusschen
larekerc en hilfersom dair voirt op
aertgens berch gelegen op lange
hulle dair off voirt op Wegelberch
gelegen tusschen nairden en
hilfersommer sant dair off voirt op
cruysbergen en dan anden sticht."

steen geweest, die bij de aanleg van
een rijwielpad van Crailo naar het St.
Janskerkhof in 1916 werd „ontdekt".
De vondst was in die tijd een hele
gebeurtenis, die sterk tot de verbeel-
ding sprak. De kolossale kei kreeg
algauw de bijnaam „De Zwerver" en
werd het doel van menig fiets- en
wandeltocht. Zelfs koning-moeder
Emma kwam de Zwerver bekijken.

Hoe zwaar de kei precies is, is niet
duidelijk. Vermoedelijk ligt het ge-

de kei bij hem in de tuin een plaatsje
te geven. Hij wist de steen voor een
tientje te kopen, maar zag van z'n
plan af, toen hij het transport liet
begroten: 1100 gulden, een voor die
tijd enorm hoog bedrag. De kei bleef
dus waar hij lag.

Niet helemaal duidelijk is het, wie
jaren later het initiatief tot ver-
plaatsing van de kei nam. Mogelijk
was het mr. dr. M. S. Koster, de bur-
gemeester van Hilversum, of de

rekteur van Oud-Bussem kon be-
schikken. Deels om de kosten te
drukken, en ten dele ook om de uit-
daging en de publiciteit die hij ermee
zou krijgen.

Heel Hilversum en het halve Gooi
leefden mee met de verplaatsing.
Zou het ze lukken? Floris Vos moest
vrijwel het gehele personeel inzetten
om het karwei tot een goed einde te
bengen VERVOLG OP PAG.7

ROflJDOE

a
UITNODIGING

WAT IS ER GEZELLIGER DAN MIDDEN IN DE
FESTIVITEITEN OP ONS TERRAS TE ZITTEN
EN JE TE LATEN VERWENNEN MET ONZE
HEERLIJKE VERSNAPERINGEN.

HOIMND
INTERNATIONAL

's^Gravelandseweg 34
Hilversum tel. 035-44153

Kerkstraat 4
Hilversum
Tel. 035-44451

COFFEECORNER
GRILLROOM SMICKLES SCHOUTENSTR. 13

HILVERSUM
TEL 035-45359

l \

Reisburo

EEN SLOK OP EEN BORREL
Die vliegreis even zelf regelen was
een peuleschil, zei men.
Kwestie van dienstregelingen uit-
zoeken, een vliegticket kopen en
een hotelkamer reserveren.
O ja, en dan ook even een visum
verzorgen, verzekeringen afsluiten
en een huurauto bestellen.
Gelukkig voor hem dat hij de reis
liet verzorgen door reisburo
HOLLAND INTERNATIONAL
Dat scheelde niet alleen een hoop
trammelant, maar zeker ook een
slok op een borrel.

"^!"_i
ZAT A
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en huiselijke mode en de Goempie Studio,
een paradijs vol baby- en kindermode.
U verdient alle aandacht, bij Goemaat.

Q Schoutenstraat 12-14
O HilversumTelefoon 035-15051

BOEKHANDEL ROZENBEEK

„KEr-AANBIEDING - STEENGOED

uitslultend in onze „kraam"-afdeling op de braderie

De bekende serie
„KREATIEF ZIJN THUIS"

van / 31.50 voor slechts / 5,- per deel

Leuke CULINAIRE boeken voor „uitgekookte" prijzen

Alles zolang de voorraad strekt

n u p . m . 2 . 5 0
O v e r g o r d i j n s t o f cd i v . d e s s i n s p . m . 0 _ ~ —
Velours
u g e l o o f t h e t n i e t i n d i v . k l e u r e n H A f _ _ _
n u p . m . I 4 . y t )

D e k b e d d e n 1 P e r s 5 0 . —
H o e z e n n u v a n a f 1 9 . 9 5
M o l t o n h o e z e n _ • Q o c
z e z i i j n e r w e e r n u v a n a f I Z J . Z / O

M o l t o n l a k e n 5 _ —
Als braderieverrassing

V a l 5 0 - -
T w e e d e k e n s v o o r 5 0 - -
B a d h a n d d o e k e n t w e e v o o r 1 0 - —

B a d l a k e n s t w e e v o o r 1 7 . 5 0
Kijkt u verder in onze etalage

ytort-tip
ifjflw Ve originele handgenaaide
rffir Mohawks voor dames en heren vindtu bij Kort.

Bussum. Nassaul. 9. Hilversum, Schoutenstr. 2b
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• Hef mes in handen van de
vinder, Jac. v.d. Meent.

Machinist
dragline
vindt
vuurstenen
mes
Wie Marian Addink, archeologe in dienst van de gemeen
te Hilversum, vraagt of er wel eens iets wordt opgegra-
ven 'in de achtertuin', krijgt een spontaan 'ja' tot ant-
woord.
Omdat we hier in het Gooi op heel oude bodem wonen,
waar al vroeg (20.000 jaar voor Christus) bewoning is ge
weest, komt het nog wel eens voor, dat mensen bewerk-
te stenen (de gereedschappen van onze voorouders) vin
den. Velen van hen weten de weg naar de Vaart te vin
den, waar Marian Addink hun graag het een en ander
vertelt over de vondst.

Zo kwam ook Jac. van de
Meent bij de archeologe te-
recht. Hij was als dragline-
machinist een terrein aan de
Lindenheuvel aan het afgra-
ven voor nieuwbouw. Hij
stootte eerst op een steenkring
van zo'n anderhalve meter in
doorsnee en iets dieper, op
anderhalve meter, zag hij van
uit zijn machine een langwer-
pige steen van ongewone vorm
in het zand liggen. Zijn vondst
bleek iets heel bijzonders te
zijn, een mes, op het puntje na
onbeschadigd, ongewoon van
lengte en vervaardigd van een
mooie kwaliteit donkere vuur-
steen. Gelet op de situatie
waarin het mes aangetroffen
werd, in een steenkring die de

afbakening van een graf moet
zijn geweest, zal het de dode
in het hiernamaals meegegeven
zijn.

Dit graf is bij toeval gevonden.
Omdat de hele omgeving verder
is volgebouwd, zullen we nooit
weten of er in die omgeving
meer graven bij elkaar gelegen
hebben, zoals vaak het geval is.

Hoe oud zou het stenen mes
van Jac. van de Meent zijn?
Marian Addink dateert het op
2200-200 jaar voor Christus,

de Nieuwe Steentijd. Ze kan
het zien aan de manier waarop
het mes is gemaakt en aan de
gebruikte vuursteensoort. Deze

is van heel goede kwaliteit. Die
werd aangevoerd uit Belgie.
Ze kan Van de Meent ook ver
tellen hoe zijn mes gemaakt is:
Van een groot brok steen (de
vuursteenknol) werd eerst de
top afgeslagen. Dat werd zo ge
daan, dat er ribbeltjes ontston-
den die houvast gaven als er
vervolgens rondom in verticale
richting afslagen werden ge
maakt. Het mes is zo'n afslag.
De achterkant is vlak, de voor-
kant vertoont vertikale breuk-
vlakken, die het negatief vor-
men van de afslag die er bo
ven heeft gezeten. De punt van
de afslag werd bijgeslepen en
de zijkanten met een andere
steen fijn gekarteld.

Marian Addink dringt er op
aan, dat mensen die iets vin
den, ook al weten ze zelf niet
wat het is, hun vondst hij haar
melden (tel: 292817). De ar
cheologe houdt iedere eerste
v/oensdag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur spreek-
uur in het Oude Raadhuis op
de Kerkbrink. Ieder steentje
betekent weer een stukje in
de legpuzzel van het verleden.



AANNEMERSBEDRIJF
HOGENBIRK&VOS

BOUW-VERBOUW
ONDERHOUD

Gooilandweg 217, HUIZEN N.H.
Tel. 02152-52570

Cruquiusstraat 14, HILVERSUM
Tel. 035-857562.

G. J. Giskes & Zn.
aannemers

sinds 1885

Tel. 035-48167

wenst u een gelukkig
nieuwjaar

Schoonmaakbedrijf
VAN BERKEL

wenst al zijn clienten en
relaties een voorspoedig

1986
Landstraat 120, Bussum

Tel. 02159-18294

GEBR.FOKKEI
Bi jlstraat 55, Bussum, tel. 02159-

CONTAINERVERHUUR, -TRANSPORT
SLOOPWERK

wenst al zijn relaties
VOORSPOEDIG 11

CENTRALE VERWARMING
LOODGIETERS-ELEKTRAWEI
DAKBEDEKKINGEN

i
Eqidius Blocklaan 20

Kortenhoef.
Tel. 035-62891.

wenst zijn clienten een voorspoedic

Aannemersbed
W. Baars

Stichts End 39, Ankevee
Telefoon 035-61265

wenst al zijn clientele e
voorspoedig 1986

Loodgieters- & Installatie-
bedrijf

7xl. £an Quwiland

Eemnesserweg 61
1221 CV Hilversum
Tel. 035-855621

Emmerrek 22
1261 KZ Bijvanck
Gem. Blaricum
Tel. 02152-50141

_ _ _ .

* GASFITTER
* WATERFITTER
* DAKDEKKER

- _ * »
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Voor
een
solide BONTMANTEL

H. KROBER
wenst u een voorspoedig 1986

Lid Stichting Bontwaarborg
BONTWERKERS SINDS 1918

Stationsstraat 4A - Hilversum - Telefoon 035-47892*
Landstraat 27 - Bussum - Tel. 02159-15066
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Restanten porselein
fabriek in kaart gebracht
WIJDEMEREN - Bij proefboringen is gebleken dat er nog
heel wat porselein in de grond verborgen ligt op de plek waar
straks het nieuwe dorpscentrum van Oud-Loosdrecht moet
verrijzen. 'Op zich geen verrassing', meent projectleider Je-
roen Wolbrink, aangezien dominee Joannes de Mol in de
achttiende eeuw op deze plek zijn porseleinfabriek oprichtte,
•maar wat er nu allemaal precies ligt, is nog de vraag.'
In het najaar worden er lange buiten de landsgrenzen. In
sleuven aangebracht op het ter- 2000 heeft een werkgroep van
rein om verder te zoeken naar
restanten van de porseleinfa
briek. 'Dankzij historische
kaarten weten we wel waar de
funderingen moeten liggen,
maar wat we verder nog tegen
zullen komen? Het zullen waar
schijnlijk voornamelijk mis-
baksels zijn, aan de randen van
het terrein', denkt de projectlei
der.
De porseleinfabriek is uniek in
zijn soort. Dominee de Mol
richtte de fabriek op als middel
tegen de armoede en werke-
loosheid die er in de achttiende
heersten in Loosdrecht. Hij
stichtte daarmee een van de
eerste sociale werkplaatsen van
Nederland. De Loosdrechtse
fabriek leverde een - voor die
tijd - zeer grote productie en
een enorme variatie in voor
werpen. Helaas was de porse
leinfabriek geen lang leven be-
schoren, de productie draaide
slechts tien jaar. Porselein bleek
een te elitatr goed dat maar
weinigen zich toentertijd kon
den veroorloven. Het porselein
is daardoor tegenwoordig ui-
terst zeldzaam en geliefd tot ver

Hardrijder aan de
kant gezet

de Historische Kring Loos
drecht al een groot deel van het
porselein opgedoken dat in het
water bij fabriek lag.
'Ook de funderingen zelf zijn
van historische waarde', legt Je-
roen Wolbrink uit. 'Niet alleen
omdat het om een porseleinfa
briek gaat, maar ook het type
fabriek is heel bijzonder.' Op de
plekken waar straks gebouwd
wordt, zullen de funderingen
uit de grond worden gehaald.
'In principe is de provincie de
eigenaar van de funderingen',
vertelt Wolbrink. 'Maar het zou
goed kunnen dat ze eerst ten-
toongesteld worden door de
Historische Kring of op het ge-
meentehuis, voordat het wordt
opgeslagen.' Restanten die on
der de parkeerplaats liggen,
hoeven niet uit de grond te wor
den gehaald. 'We brengen wel
in kaart wat er ligt en we willen
door middel van markeringen
met andere steenrjes op de
grond aangeven waar de funde
ringen liggen. Met een bord er-
bij, zodat bezoekers weten dat
ze op een bijzondere plek zijn',
aldus Wolbrink.
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Proevers Gezocht!
Je vindt het leuk om te proeven en je bent
nieuwsgierig naar nieuwe producten?
Dan is d'ttje kans!

International Flavors & Fragrances Inc. (I.F.F.),
's werelds grootste fabrikant op het gebied
van de creatie, productie en verkoop van
aroma's en parfums zoekt enthousiaste
proevers voor haar smaakpanel. Het smaak-
panel is verantwoordelijk voor de evaluatie
van producten zoals snacks, soepen & sauzen,
dranken (bv.thee en frisdrank), zoetwaren
etc.Je wordt getraind om als expert-proever
de verschillende smaken en geuren van
producten te kunnen beschrijven.

Wij zoeken enthousiaste mensen die:
• interesse hebben in geuren en smaken en

ruiken en proeven;
• het leuk vinden in teamverband te werken;
• tenminste 3x per week beschikbaar zijn, op

dinsdag-, woensdag-, en donderdagochtend;
• in de omgeving van Hilversum wonen.

Na aanmelding ont
dat je moet invullen
vervolgens door onze
wordt Afhankelijk hiervj.
voor een selectiedag wa<
van smaak- en reuktests
bent om deel te nemen ii
Je hoort vervolgens ook rrv
eventuele rol als proever er
waarden. De selectiedag vin
onze vestiging van IFF aan de
in Hilversum.

Enthousiast geworden?
Reageer dan snel en stu>
voor 18 juni, naar:
Tempo-Team
ta.v. C. Casander
Plein 2000 37
1271 KK Huizen

Of stuur je brief met CV
Caroline.Casander@tem
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