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Persoonlijk en betrouwbaar
Uitstekende kwaliteit

Dirkslanders kiezen ‘M67’
als kunstwerk bij trambrug

een uniek monument met een persoonlijke herinnering.
Onderdeel van Van Wageningen Natuursteen.
Vraag vrijblijvend een prijsopgave
en wij laten u zien dat wij goedkoper zijn
dan andere bedrijven in de regio

T 06 - 55 89 23 11 | Nieuwe-Tonge
www.mementomorigrafmonumenten.nl

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman,
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf

0187 - 491396
Stoofweg 24, 3253 MA Ouddorp

www.arensmanuitvaart.nl

Hulp bij een erfenis,
voor en na overlijden

DIRKSLAND – Bij de
trambrug over de haven
van Dirksland komt het
kunstwerk ‘Ontwerp M67’
van Jaap Reedijk en
gebroeders De Roon. Dat is
democratisch bepaald door
de bewoners van Dirksland.
De dorpsraad maakte de
uitslag gisteravond bekend.
Door Kees van Rixoort
De Dirkslanders hadden de keus uit
drie ontwerpen. Naast het ontwerp

van Reedijk en gebroeders De
Roon waren Paul Kalishoek en een
anonieme kunstenaar kanshebbers.
De drie waren geselecteerd door een
jury na een oproep aan eilandelijke
kunstenaars om een ontwerp in te
dienen voor een kunstwerk bij de
trambrug. Dit als onderdeel van het
project havenkanaal van de Erfgoedlijn
Goeree-Overflakkee.
In totaal brachten 175 Dirkslanders
hun stem uit, 86 op papier en 89
digitaal. Het winnende ontwerp kreeg
96 stemmen. Beeldend kunstenaar Jaap
Reedijk en de gebroeders Maarten en
Wim de Roon gaan de legendarische
M67 terug bij de brug plaatsen, als
herinnering aan de tijd dat de tram

over de trambrug reed. Het wordt de
voorzijde van het RTM-voertuig, dat
geheel in staal zal worden uitgevoerd
en de originele kleuren van de M67
krijgt. Het kunstwerk krijgt de echte
RTM-uitstraling en dient tevens als
informatiepunt. Aan de binnenzijde
komen informatiepanelen met de
geschiedenis van de RTM op GoereeOverflakkee, met name over het
Dirkslandse gedeelte van de tramlijn.
Aan de achterzijde komt een bankje.
Het geheel wordt aan de binnen- en
buitenzijde verlicht.
Het is de bedoeling dat het kunstwerk
vóór het eind van het jaar op zijn
plek staat. Er zijn plannen voor een
feestelijke onthulling.
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Stadsbeiaardier Jan
Bezuijen geeft concert
in Goedereede
GOEDEREEDE – Op zaterdag 8 augustus
tussen 12.00 en 13.00 uur bespeelt
Stadsbeiaardier Jan Bezuijen 'zijn' beiaard in
de toren van Goedereede.
Geboren Ouddorper Jan Bezuijen speelt zaterdag onder meer
werk van Bach en Schubert, maar ook beroemde melodieën
van bijvoorbeeld Billy Joel. Bezuijen kreeg zijn eerste
muziekonderwijs van zijn vader. Hij heeft orgel en piano
gestudeerd en volgde daarna diverse cursussen voor koor- en
orkestdirectie. In 1978 begon hij met de beiaardstudie aan
de Nederlandse Beiaard School te Amersfoort. In 1981 heeft
hij het praktijkdiploma en in 1984 het diploma Uitvoerend
Musicus Beiaard behaald, met aantekening ‘Improvisatie’.
In 2010 kreeg hij een koninklijke onderscheiding. Hij
is zowel organist als stadsbeiaardier in Goedereede. In
Ouddorp is hij organist en dirigent. Jan Bezuijen gaf
concerten in Nederland, België, Noorwegen, Litouwen en de
USA. Meer informatie is te vinden op www.janbezuijen.nl.

Twee bingomiddagen in
Wijkcentrum Middelharnis
MIDDELHARNIS – De
activiteitencommissie
van Stichting
ZIJN houdt op
woensdagmiddag 12 en
19 augustus een bingo
voor jong en oud in het
Wijkcentrum aan de
Doetinchemsestraat in
Middelharnis.
Zij hopen er een leuke gezellige
middag te hebben met alle
deelnemers. Er zijn ook weer
mooie prijzen te winnen. "Om
ons aan het advies van het
RIVM te houden, vragen wij
u van tevoren door te geven
of u alleen komt of hoeveel
personen uit hetzelfde gezin
komen", aldus Stichting ZIJN.

Omdat door de 1,5 meter
afstand minder personen in de
zaal kunnen plaatsnemen, mag
men één middag opgeven. Om
12.30 uur gaan de deuren open
voor de bezoekers, de eerste
ronde begint om 13.30 uur.
Een kopje koffie of thee wordt
u gratis aangeboden. Voor de
middagen geldt vol is vol.
De negen ronden bingo
kosten 5 euro, inclusief de
koffieronden. Een snelle
ronde kost 1 euro. Er loopt
een verloting tussendoor met
6 loten voor 2,50 euro. De
deelnemers kiezen natuurlijk
zelf waaraan ze allemaal
meedoen. Het Wijkcentrum is
rolstoeltoegankelijk.
Opgeven voor deelname kan
via m.kieviet@zijngo.nl en tel.
0187-483366 (keuze 6).

