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DUURZAAM VERBOUWEN

Voor al uw:

schoonmaak

glasbewassing

gevelreiniging

luchtkanalenreiniging

SDU

www.sdu-vof.nl  Tel. 06 - 48849333

Meijers en Zn BV
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Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Politie pakt vijf overvallers 
van Aldi De Bilt op

door Lilian van Dijk

Omwonenden van de Aldi De Bilt aan de Prof. Dr. J. 
Tinbergenweg werden donderdagmorgen 7 juli al vroeg 

opgeschrikt door lawaai bij de Aldi. Even voor acht uur vond 
daar een gewapende overval plaats. Dankzij een snelle en 

professioneel uitgevoerde actie heeft de politie vijf verdachten 
kunnen aanhouden, mede omdat getuigen direct 1-1-2 belden.

De politie zocht met honden en een helikopter de buurt af. Een van de da-
ders, een 20-jarige man uit Bilthoven, had zich in een tuin verstopt. Hem 
hadden ze vrij snel te pakken. Bovendien werd er iets gevonden bij de Pa-
tioschool, meldden voorbijgangers, maar of het om sporen of wapens ging, 
konden ze niet zien. Getuigen hadden een auto zien wegrijden. De politie 
vond die terug op de Bevinlaan (Kanaleneiland) in Utrecht en slaagde erin 
daar nog vier verdachten aan te houden, jongemannen van tussen de 18 
en 21 jaar uit Utrecht. De overvallers gebruikten wapens, maar het is niet 
bekend of die echt waren of namaak. Het is niet de eerste keer dat dit Aldi-
iliaal is overvallen. Op 5 februari 2010 werden om kwart voor drie in de 
ochtend drie inbrekers aangehouden. Op 1 maart 2010 was het al weer raak: 
iets na achten in de ochtend dwongen twee gewapende mannen medewer-
kers van de Aldi geld af te staan. Merkwaardig is dat steeds de Aldi op deze 
locatie het doelwit is. Het is een vrij kleine, volle supermarkt met nauwe 
tussenpaden, sommige zo smal dat je elkaar niet eens met twee winkel-
wagentjes kunt passeren. Op zich dus niet zo’n geschikte ruimte voor een 
overval. Aangezien donderdag 7 juli 2011 vier van de vijf daders in Utrecht 
wonen, is het denkbaar dat ze deze supermarkt kozen omdat hij van alle 
Biltse en Bilthovense supermarkten het dichtst bij het Kanaleneiland ligt.

Entree afgezet
Een buurtbewoner die vrijwel tegenover de Aldi woont, was die ochtend 
vroeg op, vertelt zijn vrouw. ‘Het gebeurde vlak voor de winkel openging. 
Dan wordt het brood altijd bezorgd. Mijn man zag drie jongens gehaast 
weglopen. Een droeg een bivakmuts, een ander liep een beetje met zijn 
hoofd in zijn kraag gedoken. Die was in het donker gekleed.’ 

Lees verder op pagina 3

Dinsdag 12 juli was de eerste van 
het drieluik voor een gezelschap van 
20 ouderen. Karel Beesemer ver-
zorgt deze rondleidingen. Hij weet 
zich hierbij geïnspireerd door een 
uitspraak van gemeentesecretaris 
Ron Huijbregts: ‘Wij zijn er voor de 
burgers en niet andersom’. Als oud 
wethouder rekent hij zich terecht nog 
bij de wij-groep en gidst hij daardoor 
met veel enthousiasme al zoveel jaar 
deze groepen door het Biltse ge-
meentehuis. In 1998 nam Beesemer 
afscheid van de lokale politiek, nam 
op verzoek zitting in tal van besturen 
en besteedde hij daarnaast een groot 
deel van zijn vrijgekomen tijd aan 
zijn grote hobby; het schrijven van 
boeken en korte verhalen. 

Stappen
Met grote stappen loodst Beesemer 
zijn gezelschap door de Biltse ge-
schiedenis en vertelt hij over een 
woest landschap: moerassen, heide-
velden, veen en ruige ontoeganke-
lijke bossen. Hij noemt terloops de 
opnieuw opgelaaide discussie over 
het ontstaansjaar van De Bilt (1122 
óf 1113 óf toch maar 1090) en komt 
met hinkstapsprongen in het jaar 
1849, toen er in De Bilt ongeveer 
1.700 mensen woonden.
De gemeente De Bilt koopt in 1928 
Jagtlust (met een ‘g’). Jagtlust werd 
geschikt gemaakt als gemeentehuis 
door architect Brieët van het Hilver-
sumse architectenbureau Hanrath en 
in 1932 als raadhuis betrokken. Hij 
vertelt over de aanbouw van het ad-

ministratiekantoor (in 1997 kwamen 
de receptie, kantine en het adminis-
tratiekantoor geïntegreerd erbij) en 
sluit af met de ontstaansgeschiedenis 
van de Nieuwe raadzaal (Mathilde-
zaal).

Rondleiding
Bij de rondleiding is Beesemer echt 
in zijn element. Bij elke kamer of 
zaal weet hij het nodige te vertel-
len: Over het ‘vergaderen op zolder’ 
in de oude raadzaal, over de kamers 
van de collegeleden van nu en over 
zijn eigen kamer van weleer. In de 
Traverse neemt de Fotoclub Biltho-
ven het even over en wordt de daar 
‘lopende’ expositie nader toegelicht. 
Maar bij het Herdenkingsmonument 
(Oorlogsmonument 1958) van Jaap 
Kaas neemt de verteller, schrijver 
en kunstliefhebber Beesemer de re-

gie weer over: ‘Jaap Kaas was een 
beroemde Joodse beeldhouwer. Hij 
was tevens docent aan het Instituut 
voor kunstnijverheid in Amsterdam. 
Meerdere beelden van hem staan 
bij Artis te Amsterdam. Door onder 
te duiken bij een Rotterdams arbei-
dersgezin slaagden hij en zijn vrouw 
erin te overleven. Na de oorlog was 
Jaap Kaas een getekend man. Vele 
van zijn jonge leerlingen waren om-
gekomen. Zijn oorlogsherinneringen 
lieten hem niet met rust. Op 4 okto-
ber 1972 overleed Jaap Kaas in Am-
sterdam’. 

Voor 19 juli en 23 augustus a.s. is 
aanmelding nog mogelijk bij mevr. 
Buitenhuis (tel. 0346 212390), dhr. 
v.d. Loo (tel. 030 2253588), mevr. 
Stijlaart (tel. 0346 214749) en mevr. 
Verkuil (tel. 030 2202701). 

Jagtlust met een ‘g’
door Henk van de Bunt

Het is inmiddels een traditie, dat de gemeente De Bilt voor ouderen in de zomerperiode 
3 rondleidingen organiseert in het gemeentehuis. Dit op verzoek van en in samenwerking 

met de Stichting Dag van de Ouderen. De rondleidingen vinden in 2011 plaats op 
dinsdag 12 en 19 juli en op dinsdag 23 augustus.

Voorafgaand aan de rondleiding was er een bordesmoment met links Karel 
Beesemer en tweede van rechts wethouder Herman Mittendorff die later 
in de voormalige raadszaal ‘op zolder’ het gezelschap namens het College 
verwelkomde.

Forse brand

Afgelopen weekend woedde er o.a. een forse brand bij de Rudolf 
Steinerschool in De Bilt. Meer hierover op p. 3 (foto Marcel Kradolfer)

Stichting Zomerconcerten De Bilt i.s.m. Het Utrechts Landschap

ZOMERCONCERT MARINIERSKAPEL

ZONDAG 17 JULI 14.00 UUR

Bosgebouw Beerschoten De Holle Bilt 6 te De Bilt

toegang gratis
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

17/7	•	10.30u	-	Mw.	ds.	B.L.	Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
17/7	•	9.00u	-	Ds.	A.P.	Voets,	Wekerom

17/7	•	18.30u	-	Ds.	J.B.	ten	Hove,		
Katwijk	aan	Zee

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/7	•	10.30u	-	Mr.	Th.	D.F.	Somsen,	

Vaassen

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

17/7	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
17/7	•	10.30u	-	Pastoor	A.	Huitink

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
17/7	•	10.00u	-	Ds.	A.C.	Kortleve,	

Veenendaal
17/7	•	19.00u	-	Ds.	C.G.	Geluk,	Huizen

Pr. Gem. Immanuelkerk
17/7	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
17/7	•	10.00u	-	Ds.	P.	Pannekoek,	Odijk

R.K. St. Michaelkerk
17/7	•	11.00u	-	Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
17/7	•	10.00u	-	Dhr.	Wiert	Douglas

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

17/7	•	10.30u	-	Dr.	A.	Brouwer,	Zeist

PKN - Herv. Kerk
17/7	•	10.00u	-	Ds.	G.C.	Klok,	Putten
17/7	•	18.30u	-	Ds.	C.	Evers,	Putten

Herst. Herv. Kerk
17/7	•	10.30		en	18.00u	-	Ds.	J.D.	Heikamp

Onderwegkerkje Blauwkapel
17/7	•	9.30	en	10.30u	-	Pastor	M.	de	Meij

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/7	•	11.00	uur	-	Ds.	B.	Hengeveld,	
Huizen

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

17/7	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
17/7	•	18.30u	-	Ds.	W.	van	den	Hul,	

Amersfoort

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

17/7	•	9.30u	-	Ds.	G.	Mulder,	Baambrugge

St. Maartenskerk
17/7	•	10.30u	-	Woord-	en	

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

17/7	•	10.00u	-	Hr.	A.	van	Hilten,	Uithoorn
17/7	•	18.30u	-	Ds.	J.	Schep,	Gorinchem

PKN - Herv. Kerk
17/7	•	10.00	en	18.30u	-	Ds.	M.	van	der	

Zwan

Fietsgilde ‘t Gooi 

Fietsgilde	‘t	Gooi	rijdt	zaterdag	16	
juli	de	middagtocht	‘Rondom	Naar-
den’,	vertrek	13.30	uur	van	station	
Naarden-Bussum	 en	 op	 woensdag	
20	 juli	 de	 dagtocht	 ‘Vechtstreek	
Noord’,	 vertrek	 10.00	 uur	 van	
Kerkbrink	Hilversum	(Museum).

Voor	meer	informatie	over	deze	en	
de	overige	tochten	van	Fietsgilde	’t	
Gooi,	zie	www.fietsgilde.nl

Wereldwinkel Maartensdijk

Op	 zaterdag	 16	 juli	 bent	 u	 vanaf	
10.00	 uur	 welkomin	 de	 hal	 van	
Dijckstate	 bij	 de	 verkooptafels	
boordevol	 (h)eerlijke	 producten.	
Let	 op:	 in	 verband	 met	 vakantie	
tot14.00	uur.

Fietstocht  
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Een	fietstocht	dwars	door	het	land-
schap	 van	 de	 Nieuwe	 Hollandse	
Waterlinie.	 U	 ziet	 groepsschuil-
plaatsen,	 een	 loopgraaf,	 tankver-
sperringen,	 inundatiegebieden	 en	
natuurlijk	forten.	De	start	is	op	Fort	
De	Bilt	waar	gildegids	Bert	Groe-
neveld	uitleg	geeft	 over	de	Water-
linie	 en	 u	 rondleidt	 over	 het	 fort.	
Via	de	Voorveldse	polder	gaan	we	
langs	groepsschuilplaatsen	 en	Fort	
Voordorp	 naar	 Fort	 Blauwkapel.	
Ook	dit	fort	wordt	bezocht.	Daarna	
via	 het	 Noorderpark	 en	 de	 forten	
Ruigenhoek	 en	 De	 Gagel	 naar	 de	
brasserie	op	Fort	aan	De	Klop.	

Na	 afloop	 heeft	 u	 in	 de	 vuurlinie	
gefietst	en	ziet	u	het	 landschap	op	
een	heel	andere	manier.	Deze	 fiet-
stocht	 is	 op	 de	 zaterdagen	 16	 juli	
en	20	augustus	van	13.00	tot	16.00	
uur.	 Kosten	 p.p.	 €	 7,50.	 (U-pas-
houders	 €	 3,75).	 Gaarne	 vooraf	
overleg	 als	 u	 kinderen	 mee	 wilt	
nemen.	 Aanmelden	 kan	 op	 werk-
dagen	 van	 14.00	 tot	 16.00	 uur	 bij	
Gilde	 Utrecht,	 Lange	 Smeestraat	
7,	 tel.	 030	 2343252	 of	 per	 e-mail	
met	 vermelding	 van	 uw	 telefoon-
nummer	 aan	 post@gildeutrecht.nl	
Informatie	 over	 alle	 mogelijke	
rondleidingen	 vindt	 u	 op	 www.
gildeutrecht.nl.	(zie	ook	bron	www.
hollandsewaterlinie.nl)

 Internetcursus voor beginners

Op	de	maandag-	en	donderdagoch-
tenden	 van	 de	 laatste	 drie	 weken	
van	 juli	wordt	 in	Bibliotheek	Bilt-
hoven	 een	 internetcursus	 voor	
beginners	 gegeven	 onder	 de	 naam	
Klik	&	Tik.	Of	u	het	nu	leuk	vindt	
of	 niet,	 het	 internet	 wordt	 aldoor	
belangrijker.	 De	 cursus	 behandelt	
onder	meer:	leren	zoeken	op	inter-
net,	 websites	 bekijken,	 e-mails	
schrijven	 en	 bestanden	 ‘downloa-
den’.	 Per	 onderwerp	 krijgt	 u	 eerst	
een	duidelijke	uitleg	via	 een	korte	
video.	Daarna	kunt	u,	onder	bege-
leiding,	 direct	 aan	 de	 slag	 om	 het	
geleerde	 te	 oefenen.	 Dit	 doet	 u	
op	 een	 speciaal	 voor	 deze	 cursus	
ontwikkelde	website,	waardoor	het	
oefenen	zo	echt	mogelijk	lijkt.
De	 cursus	 vindt	 plaats	 op	 18,	 21,	
25,	28	 juli	en	1	en	4	augustus	a.s.	
van	10.00	 tot	 12.00	uur	 in	Biblio-
theek	 Bilthoven,	 De	 Kwinkelier	
20.	Aanmelden	en	meer	informatie	
bij	 de	 balie	 van	 Bibliotheek	 Bilt-
hoven/Maartensdijk,	 per	 telefoon	
030	2285803	of	via	c.heerschop@
bibliotheekdebilt.nl.	

Filmmiddag voor de jeugd
	
Deze	 filmmiddag	 wordt	 gehouden	
op	 dinsdag	 19	 juli	 in	 de	 Opstan-
dingskerk,	 1e	 Brandenburgerweg	
34	in	Bilthoven.	De	film	is	geschikt	
voor	 alle	 leeftijden.	Een	 spannend	
avontuur,	 verteld	 door	 echte	 leeu-
wen	 die	 kunnen	 praten.	 De	 titel	
is	 ‘Pride’.	 De	 middag	 begint	 om	
14.00	uur.	De	toegang	is	vrij.	Voor	
inlichtingen:	 tel.	 030	 2202458.	
Toegang	vrij.

Op reis in de bibliotheek

Geniet	 jij	 ook	 zo	 van	 je	 zomerva-
kantie?	Maar	weet	je	niet	altijd	iets	
te	 doen?	Kom	dan	 naar	 de	 biblio-
theek.	 Van	 11	 tot	 en	 met	 16	 juli	
staat	de	jeugdafdeling	geheel	in	het	
teken	 reizen.	 De	 bibliotheek	 geeft	
jou	de	kans	om	 je	 eigen	 landkaart	
te	 tekenen	of	 jouw	ideale	vakantie	
te	 beschrijven	 of	 tekenen.	 Kom	
dus	 naar	 de	 bibliotheek	 voor	 de	
opdracht	 die	 je	 thuis	 kunt	 maken.	
De	opdracht	wordt	samen	met	alle	
andere	ingeleverde	kunstwerken	in	
de	 bibliotheek	 tentoongesteld.	 En	
als	je	je	kunstwerk	vóór	20	augus-
tus	inlevert,	maak	je	ook	nog	eens	
kans	op	een	leuke	prijs.	

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster:	Mevr.	Birgitte	van	Manen	-	van	Haren

Gespecialiseerd in: Thuis	opbaren	*	Bloemwerk	*	Grafmonumenten	
	 Vooruitregeling/Wilsbeschikking	Uitvaart	

Door	onze	persoonlijke	aandacht,	kunnen	wij	de	uitvaart	geheel	
naar	uw	wensen	verzorgen.	
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

Vierklankbezorging 
en vakantie

Gedurende	 de	 vakantieperiode	
wordt	 De	 Vierklank	 in	 veel	 wij-
ken	 door	 een	 ander	 dan	 uw	 vaste	
bezorger	 gelopen.	 Huis-aan-huis	
een	krant	bezorgen	 lijkt	heel	mak-
kelijk,	 maar	 de	 ervaring	 leert	 ons	
dat	invallers	nog	wel	eens	een	brie-
venbus	over	het	hoofd	zien.	Mocht	
u	De	Vierklank	een	keer	missen	de	
aankomende	weken,	dan	is	er	grote	
kans	dat	een	invalbezorger	uw	brie-
venbus	 niet	 gevonden	 heeft.	 Wij	
proberen	ze	 zo	goed	mogelijk	van	
informatie	 te	voorzien,	maar	 reke-
nen	op	uw	begrip	als	het	 toch	een	
keertje	mis	gaat.

Bedankt voor de troostende woorden,
geschreven of gesproken.

Bedankt voor de handdruk, de omarming,
wanneer woorden bleven steken.

Bedankt voor alle liefde en vriendschap.

Het doet ons goed te weten dat zovelen met ons meevoel(d)en  tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze papa

 
Martin de Bruin

* De Bilt, 1 februari 1966                                  † De Bilt 18 mei 2011

Corry, Esther en Judith de Bruin
Prof. Dr. Ch. Eykmanweg 27

3731 KT DE BILT

Op 2 mei jl. is onze geweldige moeder en oma

Anneke Otto – Endendijk

op de leeftijd van 77 jaar overleden.

Langs deze weg willen wij u oprecht bedanken voor de steun tijdens haar 
ziekte en voor de bloemenpracht, de mooie woorden, uw aanwezigheid 

bij en na de crematie en al uw schriftelijke reacties. 

Maartensdijk, juli 2011

Willem en Jeannette Otto en kinderen
Anneke en Maarten van Duin – Otto en kinderen 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In	de	Vierklank	van	6	juni	stond	een	groot	artikel	met	de	kop	‘Big	Brother	is	
watching	you’,	over	een	kastje	op	de	Koningin	Wilhelminaweg	Groenekan.	
Als	 de	 bewoner	 van	 329	 (de	 plek	waar	 het	 kastje	 stond)	 en	 als	 lid	 van	 de	
Dorpsraad	Groenekan	wil	ik	hierop	reageren.	
De	bewoners	van	de	KW	weg	zijn	erg	blij	met	het	kastje.	Twee	jaar	terug	is	uit	
een	enquête	onder	bewoners	van	de	Koningin	Wilhelminaweg	gebleken	dat	
men	zich	grote	zorgen	maakt	over	de	verkeersveiligheid	op	de	KW-weg.	Er	
wordt	veel	te	hard	gereden	en	er	is	veel	last	van	sluipverkeer.	Op	spitstijden	
is	het	levensgevaarlijk	om	met	de	auto	het	erf	op	of	af	te	rijden.	In	de	zomer	
is	de	geluidsoverlast	enorm	en	is	het	niet	mogelijk	in	de	ochtendspits	ramen	
van	slaapkamers	open	te	zetten.	De	Gemeente	De	Bilt	heeft	ons	maatregelen	
beloofd.	Het	gevolg	 is	af	en	 toe	een	snelheidsmeter	en	een	onderzoek	naar	
‘scheurders’.	Wij	zijn	erg	blij	met	deze	late	actie	van	onze	Big	Brother.	Nu	
wachten	we	nog	op	de	overige	maatregelen	die	beloofd	zijn.
Tonny Groen, lid dorpsraad Groenekan. 
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GESLOTEN OP 23 & 30 JULI
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Van	de	derde	persoon	kon	de	man	geen	duidelijk	signalement	geven,	meldt	
zijn	echtgenote.	Nadat	de	daders	zich	snel	uit	de	voeten	hadden	gemaakt,	
kwam	al	gauw	de	politie,	zagen	zij	en	haar	man.	‘Het	personeel	van	de	Aldi	
stond	toen	al	buiten.	De	politie	arriveerde	met	twee	auto’s	en	zette	de	entree	
van	de	Aldi	af	met	linten.	Er	was	ook	een	politiefotograaf	bij,	die	een	he-
leboel	foto’s	maakte.	Na	enige	tijd	gingen	de	Aldi-medewerkers	weer	naar	
binnen.’	Het	hoofdkantoor	van	de	Aldi	stuurde	de	aangeslagen	medewer-
kers	en	hun	iliaalchef	naar	huis.	Zij	hebben	slachtofferhulp	gekregen.	Op	
de	deur	werd	een	mededeling	geplakt	dat	de	supermarkt	wegens	omstandig-
heden	gesloten	was	en	om	12.00	uur	weer	open	ging.	Een	invalploeg	werd	
opgetrommeld	om	vanaf	dat	tijdstip	de	supermarkt	te	bemannen.

Chef	bedreigd
De	vrouw	ging	 toen	 boodschappen	 doen	 en	 kreeg	 het	 volgende	 van	 een	
kassamedewerker	 te	 horen:	 ‘Hij	 zei	 dat	 de	 mannen	 de	 chef	 van	 de	Aldi	
met	een	pistool	hadden	bedreigd,	dat	mogelijk	niet	een	echt	wapen	was.	
Ze	probeerden	hem	de	code	van	de	kluis	te	ontfutselen,	maar	hij	was	zo	in	
shock,	dat	hij	zich	de	combinatie	niet	meer	kon	herinneren.	Elke	keer	zei	
hij	wat	anders,	maar	steeds	de	verkeerde	cijfers.	Toen	zijn	die	overvallers	
ergens	van	geschrokken	en	ze	zijn	er	vandoor	gegaan.	Ze	hebben	alleen	een	
paar	pakjes	sigaretten	meegenomen.’	De	buurtbewoonster	is	blij	dat	het	nog	
redelijk	goed	is	afgelopen:	‘Gelukkig	zijn	er	geen	ongelukken	gebeurd.’	Zij	
weet	hoe	het	de	vorige	twee	keer	dat	er	ingebroken	werd	in	de	Aldi	is	toe-
gegaan:	‘De	overvallers	zijn	steeds	erin	gekomen	via	een	ruitje	links	van	de	
entree.	Dat	gooiden	ze	in.	Het	is	groot	genoeg	dat	ze	er	net	doorheen	kun-
nen.	Dan	kwam	de	politie	en	iemand	van	de	glashandel,	die	het	ruitje	weer	
snel	verving.’	Zij	voelt	zich	niet	angstiger	dan	daarvoor,	maar	het	voorval	
drukt	wel	een	stempel	op	haar	veiligheidsbeleving:	‘Ze	slaan	nu	al	toe	op	
klaarlichte	dag.	Die	lui	zijn	nergens	meer	bang	voor.	En	om	de	slachtoffers	
geven	ze	niets,	ook	al	houden	die	er	psychische	klachten	aan	over.’	

In de loop van de middag was alles weer rustig bij de Aldi.

In	het	fraaie	bos	achter	de	woningen	
aan	de	Frans	Halslaan	is	het	heerlijk	
wandelen.	 Slenteren	 tussen	 de	 bo-
men	 door,	 over	 een	 pad	 van	 uit	 de	
bomen	 gedwarrelde	 bladeren,	 soms	
een	 hupje	moeten	 makend	 over	 een	
omgevallen	 eik.	 Puur	 natuur.	Het	 is	
de	 bossfeer	 die	 de	 initiatiefnemers	
van	 de	 natuurbegraafplaats	 nastre-
ven,	 gaven	 zij	 aan	 toen	 ze	 hun	 ini-
tiatief	 voor	 een	 natuurbegraafplaats	
presenteerden.	 De	 bewoners	 vrezen	
echter	dat	het	er	allemaal	heel	anders	
uit	 gaat	 zien	 dan	 voorgesteld.	 ‘Als	
dit	 een	 natuurbegraafplaats	 wordt,	
dan	ziet	het	er	hier	straks	heel	anders	
uit.	Hoe?	Kaal’,	aldus	Harry	Fijnaut,	
wiens	 tuin	 grenst	 aan	 de	 te	 realise-
ren	 natuurbegraafplaats,	 terwijl	 hij	
een	rondleiding	geeft	over	het	fraaie	
stukje	ongerepte	natuur.	

Snoeien
‘Ze	 gaan	 het	 meeste	 wat	 hier	 staat	
wegsnoeien.	 Het	 bos	 zal	 ernstig	
worden	 uitgedund’,	 vertelt	 Yolanda	
de	 Cuba,	 die	 eveneens	 in	 de	 straat	
woont.	 Met	 een	 gat	 graven	 in	 de	
grond	en	daar	een	simpel	gedenkte-
ken	 opzetten,	 de	 visualisatie	 die	 ze	
in	eerste	instantie	bij	natuurbegraven	
hadden,	 heeft	 het	 weinig	 te	 maken.	
‘Er	 komt	 een	 pad	 van	 cortenstaal	
(een	 roestig	 ogende	 ijzersoort,	 red.)	
van	2,5	meter	breed	en	een	kilometer	
lang	dat	door	een	sterk	uitgedund	bos	
kronkelt.	Mensen	moeten	dus	via	een	
door	mensen	aangelegd	 ijzeren	pad,	
dat	wij	al	de	skatebaan	noemen,	door	
het	bos	lopen.	Hoezo	natuurbegraaf-
plaats?	Het	is	misschien	net	iets	an-
ders	 dan	 de	 reguliere	 begraafplaats.	
Maar	nog	steeds	sterk	gecultiveerd’,	
klaagt	De	 Cuba,	 die	met	 Fijnaut	 de	
buurt	vertegenwoordigt.	Den	en	Rust	
hebben	 ze	 inmiddels	 omgedoopt	 tot	
Den	 en	 Roest.	 ‘We	 vinden	 dat	 er	
voor	een	natuurbegraafplaats	veel	te	
rigoureus	wordt	ingegrepen	in	de	na-
tuur’,	zegt	ze.

Buffer
Als	 de	 plannen	 in	 de	 huidige	 vorm	
doorgaan,	 zullen	 hun	 tuinen	 door	
een	 bufferzone	 van	 45	 of	maximaal	
zestig	meter	 gescheiden	 zijn	 van	de	
nieuwe	 begraafplaats,	 is	 ze	 verteld.	
Het	 liefst	 zien	 de	 bewoners	 dat	 al-
les	 blijft	 zoals	 het	 nu	 is,	 dat	 er	 dus	
helemaal	 geen	 begraafplaats	 komt.	
‘Maar	wij	weten	ook	wel	dat	dit	niet	
reëel	is’,	zegt	Fijnaut.	In	het	bestem-
mingsplan,	dat	al	tientallen	jaren	oud	
is,	staat	dat	het	bos	in	principe	gere-
serveerd	 is	 voor	 een	 begraafplaats.	
‘Wel	 zien	 wij	 graag	 dat	 de	 plannen	
gewijzigd	worden	op	bepaalde	pun-
ten.	Zo	willen	wij	de	bufferzone	naar	
75	 meter	 brengen.	 Een	 stalen	 pad	
willen	we	beslist	niet!’	De	bewoners	
vermoeden	dat	ze	te	maken	gaan	krij-
gen	 met	 extra	 verkeers-	 en	 geluids-
overlast.	‘Ze	zullen	het	pad	van	cor-
tenstaal	 schoon	moeten	 houden.	Dit	
zal	 vermoedelijk	 wel	 met	 blowers	

gebeuren.	 Daarnaast	 zeggen	 ze	 met	
de	hand	het	graf	te	gaan	graven,	maar	
er	zitten	hier	een	hoop	wortels	diep	in	
de	 grond.	Die	 krijgen	 ze	 handmatig	
nooit	 weg’,	 voorspelt	 Fijnaut.	 Ge-
volg,	 zo	 vrezen	de	 bewoners,	 is	 dat	
er	 alsnog	 zware	graafapparatuur	 die	
de	nodige	decibellen	produceren	ge-
bruikt	moet	worden.

Landschap
Wat	 de	 bewoners	 ook	 steekt	 is	 dat	
Het	Utrechtse	Landschap	en	Den	en	
Rust	 hun	 pas	 recentelijk,	 in	 de	 al-
lerlaatste	 fase	van	het	proces,	op	de	
hoogte	 heeft	 gesteld.	 Fijnaut:	 ‘Nog	
net	 voordat	 de	 vergunningen	 bij	 de	
gemeente	worden	aangevraagd.’	Van	
serieuze	inspraak	is	volgens	hem	zo	
geen	sprake.	‘Dit	 is	de	oude	manier	
van	inspraak.	Een	mededeling	doen,	
betekent	 wat	 anders	 dan	 de	 burger	
om	 zijn	 mening	 vragen.’	 De	 bewo-
ners	hopen	dat	hun	suggesties,	zoals	

de	ruimte	van	een	grafperceel	terug-
brengen	van	zes	bij	zes	naar	vijf	bij	
vijf	vierkante	meter	om	meer	ruimte	
te	 creëren	 voor	 een	 grotere	 buffer-
zone,	 serieus	worden	 genomen.	 ‘Zo	
kunnen	 ze	 hun	 economie	 in	 stand	
houden	 en	 hebben	 wij	 meer	 rust.’	
Wat	 als	 dat	 niet	 gebeurt?	 ‘Wij	 zijn	
nette	 mensen	 en	 gaan	 niet	 schreeu-
wen.	We	willen	gezamenlijk	 tot	een	

oplossing	komen	waar	iedereen	mee	
kan	leven.’	De	bewoners	vrezen	ech-
ter	dat	Den	en	Rust	vooral	het	eigen	
economische	gewin	belangrijk	vindt	
en	de	plannen	toch	wel	doorzet.	‘Op	
ons	maken	ze	nu	de	indruk	van	Rups-
je	Nooitgenoeg,	van	het	gelijknami-
ge	 kinderboek.	 Elke	 keer	 weer	 een	
stukje	 extra	 erbij	 pakken.	Een	 soort	
modern	landjepik’,	besluit	Fijnaut.

Bewoners Frans Halslaan maken bezwaar 
tegen natuurbegraafplaats van ‘Den en Roest’

door Ido Dijkstra

Bewoners aan de Frans Halslaan in Bilthoven maken bezwaar tegen de plannen van Stichting het 
Utrechts landschap en begraafplaats/crematorium Den en Rust om een natuurbegraafplaats te 

realiseren in het bos dat grenst aan hun straat. ‘Het roestige ijzeren pad noemen wij al de skatebaan.’

Reactie Marco Glastra, Het Utrechts Landschap
‘Wij vinden dat we netjes hebben gehandeld. We hebben de bewoners direct 
ingelicht. De plannen die we hadden waren voorlopig. Momenteel zijn we 
bezig om de suggesties van de bewoners te bekijken en toe te passen. Het 
pad zal op ten minste na zestig meter bufferzone komen. Dat is al ruim. Wet-
telijk is één meter verplicht. We gaan ons best doen die zone zo dicht moge-
lijk te laten begroeien. De bewoners spreken in het bos over een kaalslag. 
Dat vind ik niet het juiste woord. Wij laten de bomen staan. Slechts de dichte 
ondergroei halen we weg. We gaan dus niet ongeremd snoeien. Wel werken 
we toe naar een opener bostype, daar wordt het een stuk lichter en in onze 
ogen mooier van. Grote delen van het bos zijn overigens al zo. Nogmaals, 
de bomen zijn ons zeer dierbaar, dus die laten we ongemoeid. Het pad vind 
je inderdaad mooi of lelijk. Dat is een kwestie van smaak. Wel kan ik zeggen 
dat het de bedoeling is dat we gaan vegen met vegers. Er zal geen sprake 
zijn van blowers. Ook bij het graven zal geen sprake zijn van geluidsover-
last. Ligt er een wortel in de weg, dan schuiven we in principe gewoon een 
stukje op. Mocht er al eens apparatuur nodig zijn, dan zal dat elektrisch 
zijn. We gaan echt niet met grote dieselgraafmachines door het bos. De 
intentie is echt om het heel stil en rustig te houden op deze begraafplaats. 
Er komt naar verwachting één begrafenis per week. Natuurlijk zal er eens 
overlast zijn, we zijn buren, maar bovenmatig zal dit niet zijn.’

De heer Guus Temming, directeur van Den en Rust, was op vakantie en 
bedankte voor de mogelijkheid te reageren.

Bewoners vrezen dat de natuurbegraafplaats een rigoureuze ingreep  
in de natuur betekent.

In	de	late	nacht	van	afgelopen	vrijdag	
op	 zaterdag	 sloegen	de	vlammen	uit	
het	dak	van	een	leegstaand	gebouwtje	
aan	de	Eurusweg,	 een	korte	 zijstraat	
van	de	Hessenweg.	
Een	geschrokken	bewoonster	van	het	
naastgelegen	 pand	 waarschuwde	 de	
brandweer	die	snel	ter	plaatse	was	en	
het	 vuur	 doofde.	 Kort	 daarna	 werd	
brand	gesticht	in	een	houten	kast	met	

tuingereedschap	 aan	 de	 buitenzij-
want	van	de	Rudolf	Steinerschool	aan	
Weltevreden.	De	kast	brandde	geheel	
uit	 en	 het	 vuur	 sloeg	 door	 de	 wand	
naar	het	achterliggende	lokaal.	 In	de	
vroege	ochtend	van	de	volgende	dag	
brandde	een	Fiat	500	aan	de	Aeolus-
weg	geheel	uit	terwijl	dichtbij	aan	de	
Cumulusweg	 een	 conifeer	 in	 brand	
werd	gestoken.	

We	treffen	Mevrouw	Henriëtte	Seiner	
in	de	Rudolf	Steinerschool.	Zij	werd	
zaterdagochtend	 kwart	 voor	 zeven	
thuis	gebeld	dat	er	rond	vijf	uur	brand	
was	 uitgebroken	 die	 intussen	 al	was	
geblust	 en	 ze	 vertelt:	 ‘Dit	 is	 al	 eens	
eerder	 gebeurd	 na	 een	 ikkie	 stoken	
tegen	een	schuur	aan	de	andere	kant	
van	het	gebouw.	Ook	toen	was	het	te-
gen	het	weekend.’	Het	door	rook-	en	
waterschade	 zwaar	 beschadigde	 lo-
kaal	van	de	school	wordt	gebruikt	als	
dagverblijf	voor	kinderen	van	2	tot	4	
jaar	 en	 ook	 voor	 de	 buitenschoolse	
opvang.	 Beide	 groepen	 kunnen	 hier	
tijdens	 de	 vakantieperiode	 in	 andere	
lokalen	gewoon	 terecht.	 Intussen	zal	
de	schade	in	het	getroffen	lokaal	wor-
den	hersteld.	Bewoners	 in	 de	 omge-
ving	van	de	branden	zijn	niet	gerust	
op	 de	 brandstichting	 maar	 zijn	 wel	
alert	op	een	vervolg.	De	politie	even-
eens.	Het	onderzoek	is	in	handen	van	
de	recherche	van	Zeist.	[Kees	Pijpers]

Druk weekend voor Biltse Brandweer

De ravage in het lokaal van de Rudolf Steinerschool.  



VOORDEEL HELE WEEK

Speklappen 
naturel, gekruid & 
gemarineerd

Magere 
runderlappen

Runder 
cordonbleu

Lamskoteletten

1 Kg. 6.98

500
gram 5.98

500
gram 5.98

500
gram 7.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 14 juli
t/m woensdag 20 juli

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

  DONDERDAG

10 soor
ten vlee

swaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Stompetoren 
jong 

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op 500
gram 3.98

KAASVOORDEEL!! NIEUW IN ONS ASSORTIMENT!!

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes
4 snitzels
8 hamburgers

STOMPETOREN 
BELEGEN

TURKS FRUIT

i Kg. 9.98 100
gram 0.50Voordelig genieten!

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Eigengemaakte rauweham
Entrecôte 
Boerenham

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.50

Ei bieslook salade 
Filet american
Sellerie salade 3x 100

gram 3.98

Toppertje  van de week
Zomer-
vinken 

6.-

6.-
6.-

500
gram 9.98

De echte Hollandse

Opal Pruimen
Heel kilo

2,98

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Sla-mix
Zak 150 gram

•  Gegrilde Groenten “Dutch-Special”

met geb. Roseval aardappels 

en kippenpoot ______100 GRAM  0,99

•  Nasi of bami
met Babi-Pangang ___100 GRAM  0,99

•  Broccoli-schotel
 _____________________100 GRAM  0,99

Hollandse

Trostomaten
Heel kilo

1,25 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 18 JULI,  DINSDAG 19 JULI 

EN WOENSDAG 20 JULI

Vers gewassen

Spinazie _________ 2 X 300GRAM  1,50

Vers gesneden

Ananas _____________ VOLLE BAK 0,99

Spaghetti

MET SCAMPI EN RUCOLA _ 100 GRAM 0,99

Verse gesneden

Meloenmix ___VOLLE BAK  1,49
Tweede bak gratis!!!

Hollandse

Rode bessen _ 500 GRAM  1,49



Het thema De smaak van de 19e eeuw 
van Open Monumentendag 2010 
is voor het bestuur van de Stichting 
Utrecht Orgelland aanleiding geweest 
aandacht te schenken aan de 19e-
eeuwse orgels binnen de provincie 
Utrecht. Naar aanleiding daarvan ver-
scheen er een brochure onder de titel 
De orgelsmaak in de 19e eeuw. 

De nu uit te geven brochure is een 
vervolgbrochure waarin meer dan 60 
orgels de revue passeren: een boeien-
de ontdekkingstocht langs een groot 
deel van het Utrechtse Orgelland-
schap’. Gekozen is voor de periode 
1850-1914, een periode waarin neo-
stijlen de vormgeving van de orgels 
sterk bepaalden’. 

Neostijl
Deze nieuwe brochure geeft een be-
schrijving van de verschillende neo-
stijlen toegespitst op orgelfronten 
(door Richard de Beer), de orgels in 
de Rooms Katholieke kerken (door 
Rogér van Dijk) en de orgels in de 

Protestante Kerken (door Peter van 
Dijk). Gekozen is voor de periode 
1850-1914, een periode waarin neo-
stijlen de vormgeving van de orgels 
sterk bepaalden. Neostijl (vooral in 

de 19de eeuw) is een stijl welke een 
imitatie is van andere, oudere stijlen

Lage Vuursche en Westbroek
Ook de orgels van de Hervormde Kerk 
van Westbroek (1879) en van Lage 
Vuursche (1881) worden besproken. 
Beide orgels zijn in hun vormgeving 
nog geënt op 18e-eeuwse tradities. 
Het orgel in Lage Vuursche is ge-
maakt door de irma Petrus van Oec-
kelen & Zn te Harenermolen (Gro-
ningen). Het front heeft een klassieke 
vijfdelige indeling met een geronde 
middentoren, twee lagere, eveneens 
geronde zijtorens en gedeelde, licht 
geholde tussenvelden waaraan als ei-
gen element twee vlakke torenvelden 
ter weerszijden van de middentoren 
zijn toegevoegd. Het Westbroekse 
orgel is één van de vier Flaes & 
Brünjes-orgels binnen de provincie 
Utrecht. Deze orgelmakers ontvingen 
hun opleiding bij de irma J. Bätz & 
Co in Utrecht. De orgels van Flaes & 
Brünjes hebben veelal eenzelfde aan-
blik: drie ronde torens en met onge-

deelde tussenvelden, geïnspireerd op 
het rugwerk van het Bätz-orgel van de 
Nieuwe Kerk te Delft.
Voor orgels met neogotische, neoro-
maanse of neorenaissance elementen 
moet men buiten de grenzen van de 
gemeente De Bilt op zoek, b.v. in de 
St.-Catharinakathedraal, het museum 
van Speelklok tot Pierement (Buur-
kerk) of in de Hervormde Kerk van 
Nieuwer ter Aa. De brochure ‘Orgel-
fronten in de provincie Utrecht’ is 
daarbij een onmisbare leidraad. 

Presentatie
Zaterdag 16 juli 2011 om 14.00 uur 
wordt de brochure gepresenteerd in 
de grote kerkzaal van de Evangeli-
sche Broedergemeente, Zusterplein 
12 te Zeist. Naast de oficiële pre-
sentatie zijn er enkele korte lezingen 
rond het thema van de brochure. 
Uiteraard is er ook volop orgelmu-
ziek door Peter van Dijk. Iedereen is 
van harte welkom. Tijdens de bijeen-
komst ontvangt iedere aanwezige de 
brochure.
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‘Dood op de rots’ speelt zich af in de 
Italiaanse stad Orvieto. In het boek 
komen historie en ictie samen, zon-
der dat de werkelijkheid over de pest 
geweld wordt aangedaan. De moord 
in de novelle is verzonnen, maar heeft 
wel betrekking op de tijd waarin de 
pest heerste en er grote rivaliteit be-
stond tussen de Italiaanse stadstaten. 
Vijftien jaar geleden raakte Doedens 
na het lezen van een boek over de pest 
erg geïnteresseerd in de achtergron-
den van deze ziekte. In Europa begint 
de pest in de veertiende eeuw in Italië. 
Doedens: ‘Het verhaal gaat dat Turk-
se aanvallers van een stad in de Krim 
lijken die door de pest besmet waren 
met katapulten over de muur schoten. 
Op die manier zou de ziekte zich naar 
Italië verspreid hebben. Een stad als 
Florence verloor door de pest vijftig 
procent van de bevolking en in het 
stadje Orvieto, waar het verhaal in de 
novelle zich afspeelt, is meer dan de 
helft van de bevolking weggevaagd. 
Zulke ongeloolijke klappen kunnen 
we ons nauwelijks voorstellen.’ 

Complete verandering
Doedens bestudeerde een weten-
schappelijke dissertatie over Orvieto. 
‘Daarin wordt uiteengezet wat er met 
het stadje gebeurt als in 1348 de pest 
toeslaat. Er vallen zoveel doden, dat 
er een complete verandering in de 
stad komt. Als meer dan de helft van 
de bevolking wegvalt heb je een to-
tale doorstroom. Bij het zien van de 
plaatjes bij het verhaal werd mijn fan-
tasie geprikkeld en ging ik me verder 

verdiepen in Orvieto. De stad ligt 135 
kilometer van Rome en is gebouwd 
op een rots. Er staat een beroemde 
kathedraal met een deur waarop de 
opstanding van de doden is afgebeeld. 
Die is  gemaakt in de tijd dat in Or-
vieto de pest uitbrak. Er is destijds 
gewoon doorgebouwd aan de kathe-
draal. Grote kunstenaars uit de renais-
sance hebben eraan gewerkt.’

Inspiratie
‘Ik had eens een boek gelezen waarin 
een lijk verstopt geraakt was onder 
negentig andere lijken. Dat ene lijk 
had niets met die negentig andere te 
maken. Ik ben toen een verhaal gaan 

bedenken waarin ik met de details uit 
de geschiedenis het hele pestgebeuren 
kwijt kon en waarin ook een moord 
voorkwam. Dat deed ik door onder de 
duizenden lijken in Orvieto een lijk 
te verstoppen dat niet van een pestlij-
der was. Die was dus op een andere 
manier doodgegaan. Voor het verhaal 
ging ik me verdiepen in Italiaanse 
kronieken van pestlijders en versla-
gen uit die tijd. Er voltrok zich toen 
een gigantische ramp. Lijken bleven 
boven aarde staan omdat er geen 
ruimte was om ze te begraven. Men-
sen om de klokken te luiden waren er 
niet meer en het stadsbestuur kon niet 
meer aangevuld worden.’ 

Politieke intrige
Doedens had dus het echte verhaal 
van de pest en ook dat van die ene 
dode. ‘Typisch voor de renaissance 
is dat de stadstaten elkaar bevechten. 
Ik heb daarom ik in de novelle op de 
achtergrond een politieke intrige ge-
stopt van de stad Perugia met de stad 
Orvieto. Op die manier is het lijk in 
de novelle terechtgekomen. Aan het 
eind van het boek staat een kroniek 
die ik heb geschreven op een wijze 
zoals een veertiende-eeuwse kroniek 
in elkaar zit. Het is een verhaal ge-
worden waarin ik de oplossing dus 
heb weggestopt in een middeleeuws 
verhaal en waarin je kunt lezen waar 
het lijk vandaan komt.’ 
Het boek ‘Dood op de rots’ wordt 
uitgegeven door Uitgeverij Aspekt 
uit Soesterberg en telt honderd blad-
zijden.

Geschiedenis van de pest in Orvieto 
met een dode teveel

door Guus Geebel

Zaterdag 6 augustus om 15.00 uur presenteert de Maartensdijkse historicus dr. Anne Doedens bij 
Boekhandel Bouwman Boeken De Bilt zijn boek ‘Dood op de rots’. De auteur houdt die middag eerst 

een kort verhaal over ‘De Heete Sieckte’ in Nederland en Europa, de achtergrond van het boek.

De omslag van het boek dat in juli 
uitkomt.

Anne Doedens

Aspekt

Dood 

romAnop de rots

Felle reacties 
op lezing Jaap Mulder

door Florian Goldschmeding

Naar aanleiding van het verslag van de lezing van Jaap 
Mulder op de bijeenkomst over Agrarisch Natuurbeheer op 
vrijdag 17 juni in Westbroek (zie De Vierklank van 22 juni 

jl.) zijn een aantal reacties binnengekomen. De briefschrijvers 
zijn het oneens met enkele uitlatingen van  Mulder van 

Bureau Mulder-natuurlijk uit De Bilt. 

Bureau Mulder-natuurlijk is een eenmansbedrijf gespecialiseerd in het 
geven van advies over en het doen van onderzoek aan roofdieren, zoals 
vossen, dassen, boommarters en andere marterachtigen, wasbeerhonden en 
katten en hun beheer.

De eerste reactie kwam van Christien Broecheler uit Groenekan, die het 
onder andere oneens is met de Mulder over het gevaar dat vossen vormen 
voor de particuliere kippenhouders in onze gemeente. Volgens Broecheler 
is het veel lastiger dan Mulder het doet lijken om kippen te beschermen te-
gen de vossen. ‘...Je kunt je kippenhok onderbouwen met stevig gaas en een 
ijzeren valluik plaatsen, maar vergeet dan ook nooit een keer je hok af te 
sluiten. Anders ligt er een bloedbad met veren.’ Zij stelt dat de vossen juist 
doordat er geen jacht gemaakt wordt ‘de lanen in trekken’ omdat er voor de 
vele vossen te weinig voedsel in de natuur is. ‘Opkomen voor vossen lijkt 
mij zorgen voor een goed beheer: wanneer tellingen uitwijzen dat er veel te 
veel zijn voor het leefgebied, zet dan jacht in. Want elke nacht kipjes ruiken 
en er toch niet bij kunnen komen: dat is vossenleed ten top!’

VONI
Namens de Vereniging Onafhankelijke Natuur Informatie stuurde de heer 
Vendrik uit Westbroek een brief naar de redactie waarin ook hij Mulder 
bekritiseert. Vendrik noemt de uitlatingen van Mulder ‘achterhaald’. Als 
eerste trekt hij de stelling van Mulder dat de vossenjacht voor recreatie 
uitgevoerd wordt sterk in twijfel; ‘Elke vos kost gemiddeld 24 uur werk 
voor jagers. Dat doe je niet meer voor je lol maar uit plichtbesef.’ Daarnaast 
stelt Vendrik dat de jacht wel degelijk nodig is en ook effectief is gebleken. 
Nadat de provincie Utrecht gesteld had dat de vos zes dagen per week be-
jaagd moet worden zijn er in 2010 volgens Vendrik 71 vossen geschoten. 
‘Een link aantal en dat heeft direct zijn weerslag gehad op het in 2011 zeer 
succesvolle broedresultaat van de weidevogels in het Noorderpark. Daar 
genieten ook veel ietsers en wandelaars van’.

Berichtgeving
Naast kritiek op de stellingen van Jaap Mulder stelde Vendrik het te be-
treuren, dat de lezing van Jaap Mulder niet in de aankondiging van de bij-
eenkomst was genoemd  en suggereerde dat dit met opzet was gedaan om 
kritische vragenstellers hierbij weg te houden. Deze aanname is onjuist en 
misplaatst. De lezing van Mulder stond wel zeker gemeld op de rondge-
stuurde uitnodiging. Voor de berichtgeving in De Vierklank had de redactie 
gekozen voor een aankondiging over de bijeenkomst over agrarisch natuur-
beheer vooraf en een verslagleggend met Jaap Mulder nadien. 

Orgelfronten in beeld
door Henk van de Bunt

De Stichting Utrecht Orgelland heeft een informatieve brochure over orgelfronten in de provincie 
Utrecht samengesteld. De uitgave is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Utrecht uit 

het programma De Utrechtse Schatkamer. Bestuursleden van de Stichting zij o.a. penningmeester 
Fred Knol uit Bilthoven en secretaris Han Siemons uit Maartensdijk.

Het Westbroekse orgel is één van de vier Flaes & Brünjes-orgels binnen de 
provincie Utrecht.

Fia Lam en Greet Schuurman zijn 
beide kerkorganist in de Hervormde 
Kerk van Westbroek.
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Beiden hadden voordat ze elkaar op 
6 juli 1951 in gemeentehuis Jagt-
lust het jawoord gaven al heel veel 
meegemaakt. Ashot Gasparian (88) 
is afkomstig uit Armenië. Hij kwam 
als dwangarbeider van de Duitsers in 
1944 in Nederland. Via een Armeniër 
die hier al langer woonde kwam hij 
in 1945 in contact met mensen van de 
ondergrondse. Mede daardoor kwam 
hij na de bevrijding terecht bij de Bin-
nenlandse Strijdkrachten aan de Ma-
liebaan in Utrecht, waar hij eerst drie 
maanden werkte als keukenhulp. De 
heer Gasparian vertelt dat de Sovjet 
Unie met toestemming van het Ca-
nadese opperbevel Sovjetburgers in 
Nederland terug mocht sturen naar 
de Sovjet Unie. ‘Dat betekende dat 
iedereen die krijgsgevangene was 
geweest naar Siberië werd gedepor-
teerd. Na eerst dwangarbeider bij de 
Duitsers geweest te zijn, werd je dat 
dan bij de Russen. De bekende crimi-
noloog en verzetsheld professor Na-
gel is mijn beschermengel geweest. 
Hij heeft ervoor gezorgd dat ik hier 
na de bevrijding kon blijven.’

Amsterdam
Mevrouw Gasparian (82) is als doch-
ter van Armeense ouders geboren in 
Soerabaja. Zij kwam na de oorlog al-
leen vanuit Indonesië naar Nederland 
om te studeren. Ze woonde eerst in ’s-
Hertogenbosch bij de ouders van een 
vriendin. Later woonde ze met haar 
ouders in een pension voor gerepatri-
eerden uit Indonesië in Amsterdam. 
Daar woonden ook veel Armeniërs 
en zo ontmoette zij Ashot Gasparian 
die daar op bezoek kwam. Ovsanna 
werkte destijds in Utrecht bij een be-
kende kapsalon aan het Lucas Bol-
werk, waar ook leden van de Konink-
lijke familie kwamen. 

Eigen zaak
Na hun trouwen woonde het echtpaar 
eerst enige tijd in de Steenen Camer 

in Bilthoven. Ze hadden daar een 
kamer van drie bij drieëneenhalve 
meter. Na enkele maanden kregen ze 
een woning op de Eerste Brandenbur-
gerweg. Op 1 augustus 1952 begon-
nen ze daar een bonthandel. Ashot 
Gasparian had al in 1947 zijn mid-
denstandsdiploma gehaald en mocht 
dus zelfstandig een bedrijf opzetten. 
Later openden ze een bontzaak op het 
Emmaplein in Bilthoven en in 1957 
een tweede zaak in de Nobelstraat in 
Utrecht. ‘We hebben jarenlang twee 
winkels gehad met een atelier en ze-
ven personeelsleden. We hadden het 
heel druk.’

Kinderen
Na het huwelijk werd Ashot Gaspari-
an meteen Nederlander. ‘Ik was heel 
blij met mijn Nederlandse paspoort, 
want daarvoor was ik stateloos.’ 
Het echtpaar kreeg een zoon en een 
dochter die in Bilthoven opgroeiden 
en veel aan hockey en tennis deden. 
De kinderen volgden het Nieuwe 
Lyceum in Bilthoven en gingen daar-
na studeren. ‘Onze zoon deed tand-
heelkunde in Utrecht en werkt nu al 
25 jaar als tandarts in Zwitserland. 
Hij is getrouwd met een Armeense. 
Onze dochter studeerde Frans in 

Amsterdam en woont al 25 jaar in 
Zuid-Frankrijk. Zij is getrouwd met 
een Engelse Armeniër’, vertelt het 
echtpaar trots. De heer en mevrouw 
Gasparian hebben vier kleinkinderen. 

Fantastisch vrouwtje
Er zijn nu weer goede contacten met 
Armenië en met een schotel ontvan-
gen ze ook de Armeense televisie. 
‘Maar na de oorlog dachten mijn 
ouders dat ik er niet meer was. Alle 
brieven die ik stuurde kwamen gecen-
sureerd terug met een stempel adres 
onbekend. Mijn familie hoorde pas 
weer in 1958 van mijn bestaan. We 
hadden toen al twee kinderen.’ 

De heer Gasparian heeft de laatste ja-
ren een paar zware operaties moeten 
ondergaan. ‘Maar mijn bovenkamer 
werkt nog heel goed. We vervelen ons 
niet en ik heb een fantastisch vrouw-
tje’, zegt hij lachend. Het diamanten 
huwelijksfeest wordt later gevierd 
als de kinderen allemaal over zijn. 
Ashot Gasparian is lid van de Rota-
ryclub De Bilt-Bilthoven. Ze vinden 
het fantastisch dat Koningin Beatrix 
en de Commissaris van de Koningin 
aandacht hebben besteed aan het hu-
welijksjubileum.

Zestig jaar gelukkig getrouwd
door Guus Geebel

Woensdag 6 juli was het zestig jaar geleden dat de heer en mevrouw Gasparian-Martin 
in het huwelijk traden. Namens het gemeentebestuur kwam locoburgemeester Arie-Jan Diterwig 
het echtpaar met dit huwelijksjubileum feliciteren. De heer Ashot Gasparian en Ovsanna Martin 

leerden elkaar in Amsterdam kennen. 

Kunst & Genoegen samen met MV Voorwaarts
In het kader van de Culturele Zonda-
gen werd op 3 juli jl. in Utrecht een 
soort waterconcert georganiseerd, 
waarbij op verschillende plaatsen 
langs en op de Oudegracht gemu-
siceerd werd. Ook Kunst & Ge-
noegen speelde hierin mee, samen 
met Muziekvereniging Voorwaarts 
uit Zeist, dat door dezelfde dirigent 
geleid wordt.  De boot, waarin het 
grootste deel van het samenge-
voegde orkest zat, lag tegenover de 
Winkel van Sinkel, het ‘zware’ werk 
en het ‘slag’werk zaten op de werf. 
Omdat het thema ‘Opera’ was, werd 
een selectie van melodieën uit ‘The 
phantom of the Opera’  ten gehore 
gebracht, en een selectie van melo-
dieën uit opera’s van Verdi waarbij 
de bekende triomfmars uit Aïda een 
soort rode draad vormde. Het tal-
rijke publiek was heel enthousiast, 
maar de spelers zelf waren dat ook. 
Voor herhaling vatbaar, was het al-
gemene oordeel. (Rien Stein)

Barbeceue in De Bremhorst

In de recreatiezaal van woonzorgcentrum De Bremhorst was het een drukte 
van belang tijdens de jaarlijkse barbecue. Buiten werd er door vrijwilligers 
allerlei soorten vlees gegrild. In de zaal kon men kiezen uit verschillende 
salades en sausjes. Vrijwilligers en medewerkers zorgden ervoor dat het 
de bewoners aan niets ontbrak. Natuurlijk hoorde er ook een sapje of een 
glaasje wijn bij voor wie dat wilde. Het was een zeer geslaagde middag.

(Trees van Rooyen)

Wereldwinkel De Bilt 
Hessenhof heropend

Wereldwinkel De Bilt aan de Hessenhof te De Bilt is na een opknapbeurt 
op dinsdag 12 juli weer geopend. De oude verlichting in de winkel vormde 
een aanzienlijke jaarlijkse kostenpost. Er is nu led-verlichting aangebracht 
en tegelijk zijn de plafondplaten vernieuwd. Door de opknapbeurt en de 
nieuwe artikelen heeft de winkel een nieuwe uitstraling gekregen. 

De heer en mevrouw Gasparian-Martin zijn nog steeds gelukkig met elkaar.

advertentie

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Slotbal Born Country

Zaterdag 2 juli hielden de Coun-
try Line Dancers Born Country uit 
Maartensdijk hun slotbal. De dan-
sers zijn ook in de zomerstop nog te 
zien. Zo treden zij op in Driebergen 
en zijn zij op 20 augustus te gast op 
het Houthakkersfeest te Lage Vuur-
sche. Vanaf maandag 28 augustus 
worden de lessen hervat. Zie ook 
website: www.borncountry.eu, 



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Op de hele 

DAMES- en HERENCOLLECTIE

NU

50% KORTING*

* m.u.v. basisartikelen 

en nieuwe collectie

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG 13.00 - 18.00 UUR

DINSDAG 8.30 - 18.00 UUR

WOENSDAG 8.30 - 18.00 UUR

DONDERDAG 8.30 - 18.00 UUR

VRIJDAG 8.30 - 20.00 UUR

ZATERDAG 8.30 - 17.00 UUR

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

1,25

7,25

Vikorn 
het lekkerste meergranenbrood 

met extra vitaminen

Aardbeienslof

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

AUTO VAN DE WEEK

VOLVO V70 2.4D5 GEARTRONIC, 
2005, 146.000, ZILV GRIJS MET, 
CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, 
SB, ESP, ABS, RAD/CD, LMV, 
LEDER INT, REGENS, PARKEERS

€ 16.250,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C2 1.4 3DRS 2005 105.000 ZILV GRIJS MET,AIRCO,CV,SB,CRUISE C,RAD/CD  € 5.950,00 

CITROEN C5 BREAK 1.6 HDIF 2006 110.000 D GRIJS MET,ZWART LEDER,ABS,AIRBAGS,ER,ESP,

CLIMATE C,TREKH,PARKEERS,LMV,  € 11.950,00 

CITROEN BERLINGO 1.8I MULTI SPACE 1999 128.000 ZILV GRIJS MET,BULL BAR,ZIJ PROTECTIE,ER,CV,

ELEC SCHUIFDAK,RAD/CD,SCHUIFDEUR,  € 3.750,00 

PEUGEOT 206 1.6 16V AUT GENTRY 2003 58.000 ZWART,CLIMATE C,HALF LEDER,REGENS,LMV,

MLV,RAD/CD,ER,CV,SB,  € 6.500,00 

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 GRIJS MET,CLIMATE C, ER,CV,SB,RAD.CD,ABS  € 5.950,00 

PEUGEOT 1061.0 ACCENT 1997 121.000 D GROEN MET,ER,CV,ESP,RAD/CD  € 1.245,00 

PEUGEOT 307 1.6 16V XT 5DRS 2005 116.000 ZILV GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP,

NW TYPE TREKH,AIRBAGS,MLV,  € 7.250,00 

PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 2006 60.000 ROOD MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,

170 C (EXCL.BTW) ACHTERKLEP,IMPERIAAL MET LADDERROL,  € 7.250,00 

VOLKSWAGEN GOLF 3DRS 1.4 1999 102.000 BLAUW,ALARM,CV,SB,LMV,RAD/CD,TREKHAAK,  € 3.250,00 

06 - 53 14 67 33

Jazzconcert op 22 juli in openluchttheater Cabrio

Het internationaal bekende Jazz 

Orchestra of the Concertgebouw 

o.l.v. Henk Meutgeert brengt een 

Tribute aan Ray Charles met de 

vermaarde zangeres Madeline Bell.

Lees over dit concert elders in deze krant

Kaartverkoop:
• Online via website: www.openluchttheatersoest.nl

• Bij VVV Soest

• Aan de theaterkassa vanaf 19.30 uur, begin concert: 20.30 uur

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Volop vakantieboeken 
voor de jeugd 

(én volwassenen)

Donald Duck
Penny

Winnie the Pooh
Tina

Nickelodeon

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Nieuw!!!
Perfect gesneden bloemen...
met de nieuwe bloemensnijder

 € 4,95
20 rozen
  voor € 5,75
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‘Onze	 vereniging	 telt	 plusminus	
zestig	 leden’,	 melden	 Alberti	 en	
Müller,	 die	 beiden	 lid	 zijn	 van	 de	
Expo-commissie.	‘Dit	werk	biedt	een	
goede	doorsnee	van	wat	we	maken.	
Iedereen	mocht	maximaal	drie	foto’s	
inleveren	 van	 recente	 datum	 die	 hij	
zelf	 het	 mooist	 vond.	 Deze	 exposi-
tie	stoelt	niet	op	een	bepaald	thema,	
dus	alles	was	welkom.	Daarom	heet	
de	 expositie	 De	 Toppers	 van	 Nu.’	
Slechts	 één	 exposant	 fotografeert	
nog	 met	 een	 analoge	 fotocamera.	
‘Hij	laat	zijn	foto’s	ontwikkelen	door	
een	bevriende	fotograaf.	De	negatie-
ven	scant	hij	 in	bij	een	ander	 lid	en	
die	print	ze	uit.’	

Een	 mooi	 voorbeeld	 van	 wat	 de	
vereniging	 wil	 uitdragen,	 vinden	 de	
twee	 leden	 van	 de	 Expo-commisie.	
‘Ons	 motto	 is	 sociale	 contacten	
door	 middel	 van	 de	 fotograie.	 Wij	
willen	 het	 competitie-element	 ver-
mijden.	Dat	was	de	doelstelling	van	
de	 oprichter	 van	 onze	 fotoclub.’	De	
fotografen	 komen	 iedere	 tweede	 en	
vierde	maandag	van	de	maand	bijeen	
van	september	tot	juni.	Ook	gaan	ze	
op	fotosafari.	‘De	laatste	keer	zijn	we	
naar	Gouda	geweest.	Daar	hadden	we	
nog	 niet	 eerder	 gefotografeerd,	 dus	
het	was	 echt	 een	 ontdekkingstocht’,	
vertelt	Alberti.	Op	 de	 gewone	 club-
avonden	nemen	de	leden	wat	recente	
foto’s	mee	om	te	bespreken.	De	club-

leden	kunnen	zich	aansluiten	bij	een	
aantal	werkgroepen.	‘Een	werkgroep	
bestaat	uit	mensen	die	op	aparte	avon-
den	dieper	op	een	bepaald	onderwerp	
ingaan,	zoals	de	werkgroep	Digibeter	
–	dat	zijn	beginnelingen	die	op	weg	
worden	geholpen	-,	Mens	en	Wereld,	
Stad	en	Land,	Audiovisueel,	Digitaal	
Beeld,	Natuur	en	Portretgroep.	Elke	
groep	geeft	één	keer	per	jaar	een	pre-
sentatie	 voor	 alle	 leden.’	Alberti	 en	
Müller	 houden	 zich	 met	 enkele	 an-
dere	 leden	bezig	met	aanvragen	van	
organisaties	 en	 bedrijven	 die	 foto’s	
willen	exposeren.	 ‘Die	zijn	bestemd	
voor	openbare	gebouwen	die	wel	wat	
leurigs	aan	de	muur	kunnen	gebrui-
ken.	 Wij	 zorgen	 dat	 we	 aanleveren	
wat	 gevraagd	 wordt.	 We	 exposeren	
behalve	 jaarlijks	 in	de	Traverse	ook	
bij	 andere	 instanties,	 zoals	 bij	 het	
Hilton	 Royal	 Park	 in	 Soestduinen.	
In	het	regionale	hoofdkantoor	van	de	
Rabobank	in	Soesterberg	hangen	het	
hele	 jaar	 door	 vaste	 exposities	 van	
ons.	Ze	geven	ons	zelf	een	thema	op.	
En	in	september	gaan	we	werk	laten	
zien	in	de	Opstandingskerk	in	Biltho-
ven.’	

Rondleiding
De	rondleiding	telt	zeven	deelnemers	
en	 voert	 langs	 het	 werk	 van	 vijfen-
twintig	leden	van	de	Fotoclub	Biltho-
ven	 e.o.	Het	 boeiende	 aan	 de	 uitleg	
is,	 dat	 iedereen	 nu	 direct	 antwoord	

krijgt	op	vragen	die	de	foto’s	oproe-
pen.	‘Hoe	is	die	foto	gemaakt,	waar	
stond	 de	 fotograaf,	 wat	 stelt	 deze	
foto	 precies	 voor,	 waarom	 hangt	
deze	groep	foto’s	in	deze	samenstel-
ling.’	De	Expo-commissie	 heeft	 na-
melijk	geprobeerd	min	of	meer	 the-
matisch	 foto’s	 bij	 elkaar	 te	 hangen	
langs	 de	 verschillende	 muurcom-
partimenten	van	de	Traverse.	Enkele	
werken	 staan	 apart	 op	 een	 ezel	 om	
als	blikvanger	te	fungeren	of	om	die	
extra	onder	de	aandacht	 te	brengen.	
Zo	 is	er	een	muur	met	architectuur-
foto’s,	twee	muren	met	natuurfoto’s,	
een	 muur	 met	 landschapsfoto’s	 en	
er	 zijn	 wat	 experimentele	 werken	
te	 ontdekken,	 zoals	 een	 combinatie	
van	een	foto	met	een	schilderij	door	
Alberti	 en	 beeldend	 kunstenaar	 Li-
sanne	 Doop	 en	 pinhole	 fotograie.	
Een	 pinhole	 camera	 is	 een	 camera	
zonder	 lens.	 In	 plaats	 van	 een	 lens	
wordt	een	klein	gaatje,	in	het	Engels	
pinhole,	gebruikt.	De	scherpte	van	de	
foto	hangt	af	van	de	grootte	van	het	
gaatje	en	de	afstand	tussen	het	gaatje	
en	de	ilm	of	de	beeldchip.	Over	het	
algemeen	 geldt	 dat	 hoe	 kleiner	 het	
gaatje	 is,	 hoe	 scherper	 het	 beeld	 is,	
totdat	 diffractie	 (het	 afbuigen	 van	
licht)	 een	 rol	 gaat	 spelen	 en	 weer	
meer	onscherpte	ontstaat.	Ook	wor-
den	foto’s	geëxposeerd	in	grote	lijs-
ten,	die	de	vereniging	cadeau	kreeg	
van	 een	 bedrijf	 waar	 ze	 overtollig	
waren	geworden,	en	er	zijn	foto’s	bij	
die	op	bijzonder	materiaal	zijn	afge-
drukt.	Opvallend	is	hoe	verschillend	
de	 leden	 bezig	 zijn	 met	 fotograie	
en	hoe	 iedereen	 zich	 een	 eigen	 stijl	
heeft	verworven.	De	expositie	 in	de	
Traverse	duurt	nog	tot	12	september.	

Voor	meer	informatie:	zie	www.foto-
clubbilthoven.nl,	of	neem	contact	op	
met	fcb@fotoclubbilthoven.nl.

Fotoclub Bilthoven exposeert 
divers werk in Traverse Jagtlust

door Lilian van Dijk

Al enkele weken hangt de jaarlijkse foto-expositie van de Fotoclub Bilthoven e.o. in de Traverse 
van gemeentehuis Jagtlust aan de Soestdijkseweg in Bilthoven. Op woensdag 6 juli boden 

Rinus Alberti en Yvon Müller geïnteresseerden tekst en uitleg over het tentoongestelde werk.

De Stichting De Dag van de Ouderen De Bilt verzorgt regelmatig korte uit-
stapjes voor senioren. K. Beesemer verzorgt drie rondleidingen in gemeen-
tehuis Jagtlust, waarvoor belangstellenden zich kunnen aanmelden. De 
rondleidingen zijn op dinsdag 12 juli, 19 juli en 23 augustus, en duren van 
10.00 tot 12.00 uur. Kosten: drie euro. Voor informatie en aanmelding: G. 
Verkuil (030-2202701) voor De Bilt/Bilthoven; A. Stijlaart (0346-214749) 
voor de overige kernen. Ook een bezichtiging van de expositie van de Fo-
toclub Bilthoven e.o. in de Traverse met uitleg door leden van de Expo-
commissie maakt deel uit van de rondleidingen.

Yvon Müller en Rinus Alberti gaven interessante toelichtingen op het werk van 
de leden van de Fotoclub Bilthoven e.o.

Tijdens	 eerdere	 vragen	 in	 januari	
2010	was	het	college	het	met	de	VVD	
eens	dat	betaling	binnen	twee	weken	
een	goede	manier	was	om	de	 lokale	
economie	te	ondersteunen.	Toen	werd	
dertig	procent	van	de	facturen	binnen	
twee	weken	betaald.	Omdat	het	groot-
ste	deel	van	de	facturen	toen	nog	op	
papier	 werd	 verwerkt	 kon	 het	 niet	
sneller.	Het	college	gaf	aan	dat	voor	
eind	 2010	 de	 factuurstroom	 gedigi-
taliseerd	zou	zijn	en	betaling	binnen	
twee	 weken	 beleid	 werd.	 De	 VVD	
vindt	het	opmerkelijk	dat	de	gemeente	
De	Bilt	in	het	artikel	niet	bij	de	snelst	
betalende	gemeenten	 staat.	De	num-
mer	vijf	op	de	lijst	had	gemiddeld	26	
dagen	 nodig.	Van	 Nispen	 vraagt	 het	
college	 hoeveel	 van	 de	 facturen	 in-
derdaad	 binnen	 twee	 weken	 betaald	
worden.	 Ook	 wil	 hij	 weten	 wat	 de	

gemiddelde	betalingstermijn	van	fac-
turen	 is.	Als	 die	 boven	 de	 21	 dagen	
ligt	wil	 hij	weten	of	het	 college	dan	
maatregelen	 neemt	 om	 daar	 in	 2011	
onder	 te	 komen.	 Wethouder	 Kam-
minga	 antwoordt	 dat	 17,8	 procent	
van	 de	 facturen	 van	 de	 laatste	 acht	
maanden	binnen	twee	weken	betaald	
worden.	De	gemiddelde	betalingster-

mijn	 is	 27	 dagen.	Kamminga	 noemt	
dat	 goed	 en	 zegt	 geen	 extra	maatre-
gelen	 te	gaan	nemen	om	die	 termijn	
te	verkorten.	Het	verbaast	Van	Nispen	
dat	begin	2011	nog	30	procent	van	de	
facturen	 binnen	 twee	 weken	 betaald	
werd	 en	 dat	 het	 nu	 17,8	 procent	 is.	
Toen	werd	gezegd	dat	het	niet	sneller	
kon	omdat	 er	 gewerkt	werd	 aan	 een	
digitaliseringslag.	De	wethouder	zegt	
dat	de	digitalisering	voltooid	is.	‘Om-
dat	we	één	dag	in	de	week	betaaldag	
hebben	kan	het	betalen	van	de	factuur	
een	 week	 uitmaken.	 Ik	 blijf	 bij	 het	
streven	de	factuur	binnen	de	normale	
termijn	te	betalen	en	daar	ben	ik	dik	
tevreden	over.	Dat	neemt	niet	weg	dat	
de	hele	organisatie	ervan	overtuigd	is	
dat	in	functionele	afdelingen	facturen	
niet	langer	moeten	blijven	liggen	dan	
strikt	noodzakelijk	is.’	

Betalingstermijn facturen gemeente
door Guus Geebel

Tijdens het Vragenuurtje in de gemeenteraad stelde Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) 
vragen over de betalingstermijn van facturen door de gemeente. Aanleiding was een recent 

krantenartikel waarin die termijn van gemeenten in de provincie werd vergeleken. 

Christiaan van Nispen tot Sevenaer.

Een jaartje verder…
Perron Peet draait perfect

door Kees Pijpers

Waar vorig jaar na de opening van cafetaria Perron Peet op 
het station Hollandsche Rading vandalisme hoogtij vierde en 

zelfs inbraak en diefstal werd gepleegd, daar is het schoon, wit 
en veilig geworden. De grafiti is verdwenen en de locatie met 

al dat lekkers wordt druk bezocht.  

Vorig	 jaar	 begin	 juni	 startten	Peter	 en	Heidi	Bousché	 naast	 hun	 al	 jaren	
bekende	cafetaria	in	Maartensdijk	ook	Perron	Peet	in	Hollandsche	Rading.	
Door	hun	komst	is	het	saaie	perron		gezelliger	geworden.	Op	de	zonovergo-
ten	spoorwegovergang	koerst	het	verkeer	naar	het	dorp	en	de	bosrijke	om-
geving	met	de	vele	kampeergelegenheden.	De	parkeerplaatsen	voor	auto’s	
en	ietsen	langs	de	baan	en	onder	de	tunnel	zijn	allen	bezet.	Reizigers	die	
hier	in-	en	uitstappen	komen	uit	de	wijde	omgeving.	Ze	wachten	binnen	of	
op	het	terras	en	worden	vlot	geholpen.	Ze	kunnen	ook	zelf	pakken	wat	ze	
willen	en	dat	is	veel,	want	naast	ijs	en	gebak	staan	andere	lekkernijen	en	
nuttigheden	als	drankjes,	snoep,	lectuur,	kaarten	en	cadeautjes

Verwennen
De	aanwezigen	Heidi	Bousché	en	Yvonne	van	Ewijk	die	dit	deel	van	de	dag	
de	gasten	verwennen,	vertellen	onder	het	werken	door,	dat	perron	en	cafeta-
ria	geheel	zijn	opgeknapt.	‘Er	is	geen	grafiti	meer	te	zien	en	we	hebben	een	
mooi	wit	pand	gekregen.	Er	is	nu	veel	meer	sociale	controle.	De	dorpsbe-
woners	en	anderen	die	hier	langs	komen	zijn	ook	heel	alert	op	vandalisme.	
Ze	bellen	ons	en	soms	stappen	ze	er	op	af.	Dat	doen	wij	ook	als	we	aan	het	
gedrag	van	jongelui	zien	dat	ze	wilde	plannen	hebben.	Zodra	er	maar	iets	
verdachts	is,	nemen	we	maatregelen.	Dat	komt	ook	weer	dank	zij	de	door	
de	bevolking	zelf	onlangs	georganiseerde	beveiliging	‘Veilig	Hollandsche	
Rading.’	We	zien	trouwens	ook	vaker	de	politie	voorbij	rijden.’	

Veel drukker
‘De	ietsenstalling	wordt	weer	uitgebreid.	Het	is	dit	jaar	veel	drukker	ge-
worden	want	je	loopt	hier	makkelijk	binnen	waar	het	plezierig	zitten	is.	Er	
komen	naast	 treinreizigers	ook	wandelende	en	ietsende	vakantiegangers,	
waar	onder	heel	veel	die	vorig	jaar	al	bij	ons	kwamen.	Kijk,	het	echtpaar	
dat	 juist	binnenkomt,	was	vorig	 jaar	ook	hier.	Dan	zijn	er	veel	bewoners	
uit	de	wijde	omgeving	die	onze	zelfgemaakte	taarten	bestellen	en	afhalen.	
Daarnaast	zijn	er	de	passanten	die	even	binnenkomen	om	iets	lekkers	mee	
te	nemen.	Daarnaast	hebben	we	nu	ook	zelfs	groepen	voor	de	lunch.’	Het	is	
duidelijk	dat	de	dames	zeer	tevreden	zijn.	
Voor	bezoek,	bestellen	en	afhalen	is	Perron	Peet	alle	weekdagen	open	van	
8.00	tot	19.00	uur	en	zaterdag	en	zondags	van	10.00	tot	19.00	uur.

V.l.n.r. Esther Bousché, Yvonne van Ewijk, Heidi en Peter Bousché. 
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Het adres voor al uw maatwerk!

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 
koelkast! Hij is echter allang aan vervanging 
toe. Er zijn al heel wat witgoed leveranciers 

in de omgeving verdwenen…

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Ze zitten dichterbij dan 
u denkt!
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tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Ray Charles tribute in Cabrio
Voor het derde achtereenvolgende jaar geeft het fabuleuze Jazz 

Orchestra of the Concertgebouw (JOC) medio juli een opzwepend 
concert in Openluchttheater Cabrio. Onder leiding van de Soester 

componist, arrangeur en dirigent Henk Meutgeert zullen de 
achttien topmusici uit de Nederlandse jazz eredivisie hun publiek 

afwisselend opzwepen, amuseren en tot tranen toe ontroeren.

Het JOC is vermaard 
vanwege de samenwer-
king met bijzondere 
gastsolisten. Virtuoos 
weet Meutgeert bruggen 
te slaan tussen verschil-
lende muziekstromingen 
en is als geen ander in 
staat allerlei internatio-
nale solisten aan zich te 
binden. Tijdens het Ca-
brioconcert met als titel 
Ray Charles Tribute zal 
de Amerikaanse jazz-
zangeres Madeline Bell 
schitteren. 

Al op haar vijfde begon Bell met zingen. Aanvankelijk gospel in scholen en 
kerken, maar dat veranderde toen zij op haar dertiende de popmuziek ontdekte. 
Tijdens haar carrière zong zij met onder andere Dusty Springield, Kiki Dee, 
Lesley Duncan, Elton John, The Beatles en The Rolling Stones. 

In 1994 zong ze samen met Ray Charles. Ze werd wereldberoemd als bandlid 
van de popgroep Blue Mink, was als soliste de ster in The New London Coral 
van Tom Parker en werd een beroemdheid in de musical The Cotton Club. We-
reldwijd treedt zij nog vaak op tijdens evenementen, televisieshows en theater-
tournees. Ook is zij jaarlijks gastsolist op het Robeco-concert van het JOC in het 
Concertgebouw in Amsterdam. 

‘The Ray Charles Tribute’ door the Jazz Orchestra of the Concertgebouw met 
Madeline Bell begint vrijdagavond 22 juli om 20.30 uur in Openluchttheater 
Cabrio, Soesterbergsestraat 140 in Soest. Zie ook www.openluchttheatersoest.nl

Bigband JOC brengt vrijdag 22 juli een tribute aan 
Ray Charles in samenwerking met Madeline Bell.
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Iemand	wil	 even	 snel	 een	brief	 pos-
ten,	kijkt	 in	de	haast	niet	goed	waar	
hij	 loopt	 en	 voor	 hij	 er	 erg	 in	 heeft,	
zit	er	hondenpoep	onder	zijn	schoen.	
Kinderen	 gaan	 spelen	 op	 het	 gras-
veldje	 niet	 ver	 van	 hun	 huis,	 maar	
het	 duurt	 niet	 lang	 of	 ze	 zijn	 weer	
terug:	 in	 de	 hondenpoep	 gevallen.	
Gaan	ze	naar	een	speeltuintje	met	een	
zandbak,	 dan	 lopen	 ze	 kans	 om	 een	
besmetting	 op	 te	 doen.	 In	 zandbak-
ken	zit	trouwens	meestal	kattenpoep.	
Mensen	 van	 de	 plantsoenendienst	
willen	onkruid	wieden	of	 snoeien	 in	
een	perk,	maar	moeten	uitkijken	dat	
ze	niet	in	de	poep	–	van	hond	of	kat	
–	grijpen.	Iemand	laat	’s	avonds	zijn	
hond	uit,	die	netjes	is	aangelijnd.	Ie-
mand	 anders	 passeert	 hem	 met	 een	
loslopende	 hond.	 Die	 hond	 valt	 aan	
en	 de	 eigenaar	 van	 het	 slachtoffer	
krijgt	 te	 maken	 met	 torenhoge	 die-
renartskosten	 of	 moet	 zelf	 ook	 nog	
naar	een	arts	als	hij	is	gebeten	bij	zijn	
poging	de	honden	uit	elkaar	te	halen.	
Hoe	vaak	gebeurt	het	niet	dat	de	ei-
genaar	van	de	aanvallende	hond	zijn	
verantwoordelijkheid	niet	neemt?	Als	
zijn	 hond	 gewond	 is	 geraakt,	 houdt	

de	 eigenaar	 zich	 meer	 bezig	 met	 de	
vraag	hoe	hij	het	dier	zo	snel	mogelijk	
bij	een	dierenarts	kan	krijgen.	De	an-
dere	 eigenaar	 verantwoordelijk	 stel-
len	 komt	 er	 vaak	 niet	 van.	Aangifte	
doen	bij	de	politie	is	lastig	als	je	niet	
weet	waar	die	persoon	woont.	

Regels
In	de	regels	voor	hondenbezitters	van	
de	gemeente	De	Bilt	staat	dat	honden	
in	openbare	gebieden	altijd	aangelijnd	
moeten	 zijn.	 Alleen	 in	 de	 losloop-
gebieden	 mogen	 ze	 vrij	 rondrennen.	
Verder	zijn	op	een	aantal	plaatsen	hon-
dentoiletten	 aangelegd:	 afgebakende	
terreinen	 waar	 honden	 hun	 behoefte	
mogen	doen.	De	gemeente	zorgt	voor	
het	schoonhouden,	het	onderhoud	van	
de	omheining	en	het	maaien	van	het	
gras.	 Kinderspeelplaatsen,	 zandbak-
ken,	 speelweiden	 en	 begraafplaatsen	
zijn	 verboden	 voor	 honden.	 Honden	
mogen	hun	behoefte	niet	‘in	het	wild’	
doen	in	de	openbare	ruimte	binnen	de	
bebouwde	 kom.	 Heeft	 de	 hond	 toch	
een	ongelukje,	dan	moet	de	eigenaar	
de	 poep	opruimen.	Op	diverse	 plek-
ken	 binnen	 de	 gemeente	 zijn	 hon-

denhaltes	geplaatst.	Dat	zijn	speciale	
afvalbakken	voor	het	deponeren	van	
hondenpoep.	 Ze	 zijn	 voorzien	 van	
een	dispenser	met	 zakjes	 om	de	uit-
werpselen	 mee	 op	 te	 rapen	 en	 wor-
den	wekelijks	geleegd.	Staat	er	geen	
hondenhalte	 in	de	directe	omgeving,	
dan	 kunnen	 eigenaars	 plastic	 zakjes	
meenemen	 op	 de	 wandeling	 en	 het	
zakje	 met	 inhoud	 dichtknopen	 en	 in	
een	afvalbak	deponeren	–	zo	mogelijk	
de	 eigen	 grijze	 container,	 uiteraard.	
Veel	 honden	 lopen	 zonder	 halsband.	
Ook	 dat	 is	 verboden:	 honden	 horen	
een	 halsband	 met	 adresgegevens	 te	
dragen	 of	 voorzien	 te	 zijn	 van	 een	
ander	identiicatiekenmerk.	Veel	hon-
den	 zijn	 tegenwoordig	 gechipt,	 met	
als	bijkomend	voordeel	dat	een	weg-
gelopen	of	aangereden	hond	snel	kan	
worden	geïdentiiceerd.	

Eigenaren
De	Vierklank	 sprak	met	 enkele	hon-
deneigenaren	over	het	probleem.	Een	
vrouw	 die	 haar	 hond	 meestal	 in	 het	
bos	uitlaat,	verzekert:	‘Als	mijn	hond	
op	de	 stoep	of	 op	 straat	 poept,	 ruim	
ik	het	altijd	op.	Ik	erger	me	dood	aan	

mensen	die	dat	niet	doen.	Als	 ik	het	
zie,	 zeg	 ik	 er	 iets	 van.	 Dan	 krijg	 ik	
vaak	ten	antwoord:	“Ach,	het	is	maar	
een	 klein	 hondje,	 die	 doen	 kleine	
poepjes”.	 Nou,	 daar	 ben	 ik	 het	 niet	
mee	eens.	In	een	klein	poepje	trappen	
is	 ook	 heel	 vervelend’.	 Een	 andere	
hondenuitlaatster	 vindt:	 ‘Je	 ruimt	
gewoon	 die	 poep	 op,	 een	 kwestie	
van	 goed	 fatsoen.	 Sommige	 mensen	
ruimen	het	niet	op	als	de	hond	in	de	
bosjes	poept,	vooral	niet	als	ze	er	las-
tig	bij	kunnen.	Het	zou	misschien	een	

goed	idee	zijn	als	de	gemeente	enige	
tijd	van	 tevoren	aankondigt	wanneer	
zo’n	 groengebied	 wordt	 aangepakt	
door	 de	 plantsoenmedewerkers.	 Dan	
doen	mensen	vast	wel	wat	meer	hun	
best	 om	 te	 zorgen	 dat	 het	 tegen	 die	
tijd	hondenpoepvrij	is.’	
Op	de	website	van	de	gemeente	staan	
kaartjes	 waarop	 de	 losloopgebieden,	
hondentoiletten	en	hondenhaltes	voor	
Bilthoven	Noord,	Zuid,	Oost	en	West,	
De	Leijen	en	Maartensdijk	staan	aan-
gegeven.	Zie	www.debilt.nl.

Gemeente De Bilt 
pakt hondenoverlast aan

door Lilian van Dijk

In de gemeente De Bilt lopen iets meer dan tweeduizend honden rond, die nogal eens voor overlast 
zorgen; reden voor de gemeente om strenger te gaan handhaven. Het beleid richt zich op twee 

speerpunten: hondenpoep en loslopende honden. Wie zich niet aan de regels houdt, 
loopt de kans te worden bekeurd door de zogeheten Buitengewone Opsporingsambtenaren.

Een hondenhalte in De Leijen, waar stevige papieren zakjes kunnen worden 
getrokken om de hondenpoep in te doen en weg te werpen.

’s	Ochtends	 om	 tien	uur	 is	 het	weer	
een	 dolle	 boel	 op	 de	 parkeerplaats	
van	WVT.	 De	 safari-jeep	 staat	 weer	
klaar	en	de	ouders	worden	weer	weg-
gestuurd:	 ‘Tien,	 negen,	 acht,	 zeven,	
zes...’	Wee	de	ouder	 die	 dan	nog	op	
het	 terrein	 durft	 te	 blijven.	 Marloes,	
Maureen	en	Dorinda	zaten	in	de	oud-
ste	 groep,	 die	 een	 apart	 programma	
volgde.	 ‘De	 eerste	 dag	 zijn	 we	 naar	
het	 Universiteitsmuseum	 geweest.	
Dat	was	leuk,	alleen	zijn	we	iets	eer-
der	 weggegaan,	 omdat	 het	 begon	 te	

regenen.	 De	 volgende	 dag	 zijn	 we	
gaan	kanoën	bij	Rhijnauwen.	Woens-
dag	hebben	we	een	GPS-tocht	in	het	
bos	gemaakt.’	En	die	werd	spannen-
der	dan	ze	hadden	gedacht:	 ‘Op	een	
gegeven	 moment	 hadden	 we	 geen	
signaal	 meer	 en	 dus	 raakten	 we	 de	
weg	kwijt.’	Gelukkig	liep	het	goed	af.	
Donderdag	ging	de	groep	naar	Ouwe-
hands	Dierenpark.	‘Toen	we	aankwa-
men,	stond	er	een	gids	klaar.	Die	heeft	
ons	een	rondleiding	gegeven	en	daar-
na	mochten	we	vrij	rondlopen.’	Over	

hun	 favoriete	 dieren	 zijn	 ze	 het	 alle	
drie	eens:	‘De	stokstaartjes	waren	erg	
grappig.’	 De	 groep	 kregen	 elke	 dag	
brood	 mee.	 ‘Met	 hagelslag,	 choco-
pasta,	pindakaas,	kaas	en	smeerworst.	
En	er	waren	ook	krentenbollen	en	ap-
pels.	 Hartstikke	 lekker.’	 De	 leukste	
activiteit	vonden	ze	het	kanoën.	‘Het	
was	lekker	weer,	dus	we	konden	ook	
zwemmen	en	het	was	heel	gezellig.’	
Met	 de	 presentaties	 doet	 hun	 groep	
niet	 mee.	 ‘Wij	 gaan	 portemonnees	
maken	van	karton.’

Brood smeren
‘De	 Kindervakantieweek	 is	 prima	
verlopen’,	meldt	Ruud	 Jansen,	 coör-
dinator	 van	 WVT.	 ‘We	 mogen	 niet	
klagen	over	het	weer.’	Na	de	voorstel-
ling	gaan	de	kinderen	nog	ballonnen	
oplaten	met	kaartjes	eraan.	‘Het	is	een	
wedstrijd	welke	ballon	het	verst	komt.	
We	hebben	wel	eens	een	kaartje	terug	
gehad	 uit	 Zweden	 en	 ook	 een	 keer	
uit	 Engeland,	 afhankelijk	 van	 hoe	
de	 wind	 stond.’	 Op	 vrijdag	 eindigt	
de	 vakantieweek	 om	 13.00	 uur,	 na	
de	 lunch.	 ‘De	dames	zijn	nog	steeds	
aan	 het	 smeren.	 De	 hele	 week	 heeft	
dezelfde	 ploeg	 keihard	 gewerkt	 om	
de	 ruim	 driehonderd	 deelnemertjes	
en	hun	leiding	van	een	lunch	te	voor-
zien.’	In	een	van	de	ruimtes	van	WVT	
zitten	 twaalf	 senioren	 vol	 overgave	
de	laatste	boterhammen	te	smeren	en	

beleggen.	 ‘We	 zijn	 vanochtend	 om	
negen	 uur	 gestart.	 De	 andere	 dagen	
begonnen	we	om	half	tien.	Dan	waren	
we	 om	 ongeveer	 half	 twaalf	 klaar.’	
Alle	dames	zijn	al	jarenlang	vrijwilli-
ger	bij	WVT.	‘We	vouwen	ook	boek-
jes	en	we	draaien	bardiensten.’	Brood	
smeren	 in	 de	 Kindervakantieweek	
doen	de	meeste	vrijwilligsters	ook	al	
sinds	jaar	en	dag.	‘We	hebben	veel	lol	
onder	 elkaar.’	 Met	 kinderen	 die	 een	
dieet	volgen	of	geen	boter	eten,	wordt	
rekening	gehouden.	 ‘We	hebben	een	
aparte	ploeg	die	het	brood	voor	diabe-
ten	klaarmaakt.	Er	zijn	ook	kinderen	
die	geen	brood	krijgen	maar	crackers,	
omdat	 ze	 glutenvrij	 moeten	 eten.’	
Dit	 jaar	 doet	 vrijwilligster	 Dinie	 de	
Zwart	de	coördinatie	voor	het	eerst	in	
haar	eentje.	‘Ik	moet	zorgen	dat	alles	
goed	verloopt.	Vorig	jaar	deed	ik	het	
nog	met	iemand	anders	samen,	maar	
die	is	gestopt.’	Ze	brengt	het	er	goed	

vanaf,	 vindt	 ze.	 ‘Het	 gaat	 prima.	Ze	
zijn	 tevreden	over	me.’	Na	het	 sme-
ren	maken	de	dames	samen	schoon	en	
daarna	ruimt	Dinie	alles	op.

Aanmelding 
Kindervakantieweek 2012
Dit	jaar	moesten	kinderen	worden	af-
gewezen	omdat	de	ouders	hen	te	laat	
hadden	aangemeld,	toen	de	groepsin-
deling	 al	 was	 gemaakt,	 meldt	 Ruud	
Bos.	 ‘Als	 de	 Kindervakantieweek	
volgend	 jaar	doorgaat	 -	en	dat	hangt	
af	van	wat	de	gemeente	in	september	
gaat	besluiten	over	de	bezuinigingen	
in	de	 sociale	 sector	 -	kunnen	ouders	
hun	kinderen	in	april	aanmelden.	Dat	
is	mogelijk	tijdens	aparte	spreekuren,	
die	 we	 evenals	 de	 precieze	 data	 via	
de	media	bekend	zullen	maken,	maar	
ook	door	een	formulier	op	onze	web-
site	 www.	 http://www.vvsowvt.nl	 in	
te	vullen.’

Kindervakantieweek sluit af 
met vrolijke presentaties

door Lilian van Dijk

Helaas voor de enthousiaste deelnemertjes zit de Kindervakantieweek van WVT er weer op. 
Op vrijdag 8 juli lieten alle groepen behalve de oudste kinderen op het podium in de grote zaal van 
WVT zien dat ze goed kunnen zingen, dansen, en/of acteren. Ze hadden met hun groepsleidsters iets 

ingestudeerd wat ze aan alle kinderen die meededen met de Vakantieweek mochten presenteren.

De kleintjes van groep Rood zongen met hun leidsters Hoofd, schouders, 
knie en teen. Het was nog een beetje moeilijk voor sommigen om op het 
goede moment het juiste lichaamsdeel aan te wijzen, maar plezier hadden ze 
allemaal.

Samen brood smeren is zo gezellig dat de tijd omvliegt.
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Het	 personeel	 in	 de	 bibliotheek	 is	
immer	allervriendelijkst	en	de	kofie	
kost	 maar	 twintig	 eurocent.	 Maar…	
dit	bericht	gaat	niet	over	dat	soort	za-
ken.	Het	gaat	over	een	recente	erva-
ring	rondom	het	Algemeen	Dagblad.	
Het	AD	 wordt	 door	 bezoekers	 vaak	
als	eerste	uit	het	rek	gepakt.	Die	krant	
zal	 kwalitatief	 niet	 beter	 of	 slechter	
zijn	dan	de	overige	landelijke	dagbla-
den	maar	’t	is	wel	zo	dat	die	krant	be-
houdens	het	nieuws	van	verre,	je	ook	
op	 de	 hoogte	 brengt	 van	 plaatselijk	
nieuws	 en	 vermeldenswaardigheden	
uit	 de	 regionale	 contreien.	 Daardoor	
is	het	AD	kennelijk	favoriet	en	daar-
door	bestaat	waarschijnlijk	bij	de	vas-
te	bezoekers	een	lichte	voorkeur	voor	
die	krant.	Men	weet	dat	ook	van	el-
kaar,	dus	geeft	men	zodra	men	het	AD	
uit	heeft	-	alsof	het	een	stilzwijgende	
afspraak	betreft	 -	die	krant	door	 aan	
iemand	van	‘het	vaste	clubje’.

Ophalen bij de balie
Het	 bleek	 een	 opmerkelijk	 feit	 dat	
recent	 die	 krant	 niet	 lag	 in	 het	 ver-
trouwde	 vak	 van	 de	 krantenstelling.	
Ook	 niemand	 was	 die	 krant	 aan	 het	
lezen.	Op	de	plek	waar	het	AD	nor-
maliter	 lag,	was	met	 forse	 letters	 de	
aankondiging	te	lezen:	

AD Lezen?
Vraag erom bij de balie.

Een	normale	menselijk	reactie	is	dan	
dat	men	zich	afvraagt	wat	wel	de	re-
den	mag	zijn	van	dit	afwijkende	pa-
troon.	Zou	de	directie	van	de	biblio-
theek	wellicht	een	eind	willen	maken	
aan	het	elkaar	toespelen	van	het	AD,	
omdat	 daarover	 mogelijkerwijze	 ge-
klaagd	 is?	 Zou	 kunnen!	 Uw	 rappor-
teur	wil	die	krant	toch	graag	lezen	en	
hij	 spoedt	 zich	 dus	 naar	 de	 balie	 en	
vraagt	daar	wat	er	aan	de	hand	is	en	
of	 hij	 de	krant	mee	kan	krijgen.	Als	
verklaring	voor	de	gewijzigde	 regel-

geving	 hoor	 je	 dat	 het	AD	door	 een	
of	meer	onverlaten	met	de	regelmaat	
van	de	klok	wordt	meegenomen.	Die	
krant	wordt,	anders	gezegd,	regelma-
tig	gestolen	of	nóg	anders	gezegd:	ge-
jat!	Vandaar	de	nieuwe	regelgeving!
Wie	 haalt	 het	 nou	 in	 z’n	 hoofd	 een	
krant	te	roven.	In	dit	geval	heb	je	het,	
los	 van	 de	 nieuwswaarde,	 over	 een	
‘vermogen’	van	honderd	dertig	euro-
cent.	 Toegegeven,	 de	 zaterdageditie	
kost	iets	meer.	

Onderpand graag!
Je	mag	de	krant	meenemen,	maar	…
je	moet	wel	een	onderpand	geven!	Je	
portemonnee	 met	 daarin	 naast	 wat	
kleingeld	ook	je	rijbewijs?	Je	succes-
agenda	of	misschien	zelfs	je	colbert?	
Na	 een	 heldere	 ingeving	 vraag	 je:	
‘Mag	het	ook	een	visitekaartje	zijn?’	
Dat	mag	en	met	een	hoofd	vol	vraag-
tekens	en	een	handvol	AD	ga	je	naar	

het	vertrouwde	plekje	in	de	leeshoek.	
Wat	 een	 rare	 toestand!	 Hoever	 zijn	
we	in	het	goede	De	Bilt	afgezakt	dat	
dit	soort	maatregelen	nodig	zijn?	Dit	
moeten	we	met	elkaar	 toch	niet	wil-
len	en	zo	bezien	is	de	kop	‘Een	On-
beduidend	 Nieuwsbericht’	 boven	 dit	
verhaal	minder	onbeduidend	dan	een	
eerste	 oogopslag	 doet	 vermoeden.	
Het	Platform	Respectvol	Samenleven	
De	 Bilt,	 kan	 duidelijk	 nog	 lang	 niet	
worden	opgeheven!
	
De	directie	van	het	AD	zou	deze	ge-
beurtenis	 voor	 een	 aansprekende	 re-
clame	 kunnen	 oppakken.	 Iets	 in	 de	
geest	als:	‘Zo	gewild	is	onze	krant	dat	
men	in	De	Bilt	maatregelen	moet	tref-
fen	om	te	voorkomen	dat	dieven	met	

onze	krant	aan	de	haal	gaan’.	Een	foto	
daarbij	van	de	lege	plek	in	het	kranten	
rek	met	de	aankondiging	‘Vraag	erom	
bij	 de	 balie’,	 vervolmaakt	 het	 beeld	
en	klaar	is	een	prachtige	stukje	public	
relations!	

Bij	een	volgend	bezoek	aan	de	biblio-
theek	 ging	 uw	 gelegenheidsverslag-
gever	direct	naar	de	balie	om	de	krant	
op	te	halen.	Op	de	vraag	aan	de	wel-
bekende	 bibliothecaresse:	 ‘Hoe	 zit	
het	met	het	onderpand?’,	luidde	haar	
antwoord:	‘Karel,	dat	hoeft	niet	hoor,	
we	 weten	 toch	 wie	 je	 bent!’.	 Innig	
tevreden	 door	 haar	 antwoord	 op	 de	
vraag	 ging	 uw	 gelegenheidsverslag-
gever	 in	 de	 leescorner	 ‘zijn’	 krantje	
zitten	lezen!

Een Onbeduidend Nieuwsbericht 
door gelegenheidsverslaggever Karel Beesemer    

Dit artikel gaat nergens over. Of beter gezegd: het gaat bijna nergens over. Toch vormde een 
schijnbaar onbeduidende ervaring in onze onvolprezen bibliotheek te Bilthoven, aanleiding tot dit 

bericht. De bibliotheek is een gewild oord en in de gezellige leeshoek kun je in alle rust de landelijke 
dagbladen of tijdschriften lezen. De schrijver van dit nieuwsbericht, toeft daar regelmatig en graag. 

Op de plek waar de krant normaliter lag, was met forse letters de aankondiging 
te lezen: AD Lezen? Vraag erom bij de balie.

In	1995	schreven	we	al	over	het	poten	
van	 deze	 lindeboom	 ter	 gelegenheid	
van	 het	 huwelijk	 op	 7	 januari	 1937	
van	 Prinses	 Juliana	 met	 Prins	 Bern-
hard.	Onlangs	dook	een	alevering	op	
van	 ‘Ons	 Blad’	 uit	 1937	 met	 daarin	
een	woord	van	dank	van	het	Oranje-
comité	 aan	de	personen,	die	 zich	op	
eenigerlei	 wijze	 verdienstelijk	 had-
den	gemaakt	bij	de	planting	van	den	
herdenkingsboom’.	 Ons	 Blad	 voor	
Gooi	 en	 Sticht	 was	 een	 nieuws-	 en	
advertentieblad,	vergelijkbaar	met	de	
huidige	Vierklank,	dat	eind	jaren	der-
tig	om	de	veertien	dagen	in	onze	om-
geving	verscheen	en	in	het	begin	‘Ra-
dings	Belang’	heette.	Radings	Belang	
was	ook	de	naam	van	een	plaatselijke	
vereniging	 die	 gezelligheidsavonden	

en	tuin-	en	kweekwedstrijden	in	Hol-
landsche	Rading	organiseerde.

Bekende familienamen.
De	lindeboom	is	 ter	gelegenheid	van	
het	 koninklijk	 huwelijk	 onder	 grote	
belangstelling	 gepoot	 in	 het	 plant-
soentje	tegenover	de	winkels	van	krui-
denier	Van	Tongeren	en	slager	Van	der	
Vaart.	Na	plaatsing	van	de	foto	van	de	
plechtigheid	uit	1937	in	De	Vierklank	
van	15	november	1995	werden	aan	de	
hand	van	de	reacties	hierop	40	van	de	
87	namen	van	de	afgebeelde	personen	
bekend.	 Sommige	 van	 de	 genoemde	
familienamen	 komen	 nog	 steeds	 in	
Hollandsche	Rading	voor:
2.	Lucie	Grimm,	3.	Alie	van	Leeuwen,	
4.	 Wim	 van	 der	 Heide,	 7.	 Johanna	

Dirks,	 8.	 Riekje	 v.d.	 Hazel,	 9.	 Henk	
v.d.	Hazel,	10.	Jan	Teensma,	11.	Wan-
nie	 Grimm,	 12.	Alie	Timmer,	 14.	 Ger	
Vos,	 16.	 Joop	 Bloemsma,	 17.	 Eddie	
v.d.	Vaart,	18.	Frits	Grimm,	19.	Geetrui	
Hoogendoorn,	 20.	Teus	 Hoogendoorn,	
26.	 Truus	 van	 der	 Heide,	 31.	 Henk	
v.d.	Veen,	32.	Flip	Stoutjesdijk,	34.	K.	
van	 ’t	Pad,	35.	Burgemeester	Tjalsma,	
41.	 Cor	 Hoogendoorn,	 43.	 Henk	Tim-
mer,	48.	Emmy	Stoutjesdijk,	49.	Doeke	
Grimm,	 50.	 Jopie	 Miché,	 51.	 Lienke	
Miché,	53.	Suze	Gaasenbeek,	55	Beths	
Gaasenbeek,	64.	Emma	Dirks,	65.	Ge-
rard	Miché,	67.	Hiety	Grimm.	70.	Piet	
van	Oort,	71.	Tine	Veenstra,	74.	Ida	Mi-
ché,	76.	 Jannie	van	Hees,	77.	Rik	van	
Brummelen,	78.	Jan	van	Beek,	79.	Dirk	
Floor,	80.	Ben	Miché,	86.	Dirk	Hoek.

De Vergeten Kiek
Lindeboom in Hollandsche Rading 
herinnert aan koninklijk huwelijk

door Koos Kolenbrander

Ter voorbereiding van een verhaal met zijn persoonlijke herinneringen aan Hollandsche 
Rading vroeg Henk Veenstra een aantal maanden geleden naar gegevens over het poten van de 

herdenkingsboom in het plantsoentje van deze noordelijkste kern van onze gemeente op het punt 
waar de Spoorlaan en Oosterspoorlaan samenkomen. 

Kop van ‘Ons Blad’  van 23 januari 1937 (secr. Spoorlaan 27, Hollandsche 
Rading).

Foto uit 1950 van de winkels met er voor het plantsoentje waarin de lindeboom 
staat (uit verzameling Rienk Miedema)

Velen waren tijdens het poten van de boom aanwezig

Alle personen op de foto genummerd.



	De	Vierklank	 13	 13	juli	2011

Chiara:	‘Ik	heb	10	jaar	in	Portugal	ge-
woond,	 maar	 nu	 wonen	 wij	 weer	 in	
Nederland.	 Omdat	 mijn	 Nederlands	
niet	 zo	 goed	 is	 ga	 ik	 in	 Hilversum	
naar	 de	 Internationale	 school,	 waar	
alle	 vakken	 in	 het	 Engels	 gegeven	
worden.	Ik	zit	in	het	negende	jaar	en	
ga	naar	verwachting	komend	school-
jaar	 naar	 het	 ‘tiende	 jaar;	 te	 verge-
lijken	met	het	4de	 jaar	VWO	in	Ne-
derland.	Het	is	een	erg	leuke	school,	
met	 leerlingen	 uit	 alle	 delen	 van	 de	
wereld.	Onderdeel	van	het	tiende	jaar	
is	het	zogenaamde	‘personal	project’;	
dat	 houdt	 in	 dat	 iedere	 leerling	 een	
onderwerp	kiest,	dat	hem	of	haar	aan-
spreekt.	
Het	 personal	 project	 begint	 in	 het	
negende	schooljaar	en	eindigt	 in	ok-
tober	van	het	tiende	schooljaar.	In	de	
vakantieperiode	 moet	 ik	 er	 dus	 aan	
doorwerken’.

Delen
Het	project	bestaat	uit	twee	delen;	een	
deel	 is	 een	 geschreven	 essay	 en	 het	

andere	deel	 is	een	werkgedeelte.	Dit	
werkgedeelte	van	het	project	kan	van	
alles	zijn.	Sommige	leerlingen	maken	
bijvoorbeeld	 een	 ilm	 over	 hun	 pro-
ject	 en	weer	 anderen	maken	 iets	 dat	
met	 hun	 gekozen	 project	 te	 maken	
heeft.	

Chiara	koos	voor	kinderen	met	kan-
ker;	een	onderwerp	dat	haar	altijd	al	
aansprak.	 Nu	 zij	 er	 voor	 de	 school	
voor	koos,	was	er	een	extra	reden	om	
zich	er	beter	in	te	verdiepen.	

WKZ 
Chiara:	 ‘Voor	 mijn	 essay	 ga	 ik	 naar	
het	WKZ	 in	Utrecht	 om	daar	 te	 kij-
ken	wat	het	nu	echt	betekent	voor	de	
kinderen	zelf	maar	ook	wat	het	voor	
de	 verpleging	 is.	 Verder	 wordt	 ik	
bijgepraat	 in	 wat	 er	 medisch	 moge-
lijk	 is	 qua	 behandelingen	 e.d.’.	 Ook	
gaat	 zij	 voor	 Stichting	 Kika	 (kinde-
ren	kankervrij)	geld	 inzamelen,	door	
‘verschillende	dingen	te	organiseren’,	
zoals	cakeverkoop	op	de	jaarmarkt	in	

Maartensdijk:	 ‘Ik	kom	 regelmatig	 in	
Maartensdijk	-	mijn	opa	en	oma	wo-
nen	daar	-	en	ik	zag	de	aanplakbiljet-
ten	voor	de	jaarmarkt	en	dacht,	dit	is	
een	mooie	gelegenheid	om	geld	in	te	
zamelen	voor	Kika’.

Ook	 wil	 zij	 statiegeldlessenbonnen	
gaan	 inzamelen	 bij	 verschillende	
supermarkten	 in	 de	 regio	 en	 ook	 op	
school	zelf	gaat	er	nog	het	e.e.a.	ge-
beuren	met	het	doel	geld	in	te	zame-
len.	 Chiara:	 ‘Uiteraard	 is	 mijn	 doel	
om	zoveel	mogelijk	geld	in	te	zame-
len.	 Ik	 heb	 hiervoor	 een	 bankreke-
ningnummer	geopend	waar	 ik	 al	 het	
geld	op	zet,	dat	 ik	in	de	periode	van	
het	 project	 inzamel.	 Natuurlijk	 mag	
iedereen	 daar	 ook	 op	 storten.	 Wan-
neer	 zij	 mij	 mailen	 (Chiarawilligen-
burg@hotmail.com),	dan	beantwoord	
ik	graag	met	het	vermelden	van	mijn	
speciaal	 daarvoor	 bestemde	 num-
mer	o.v.v.	Kika.	Aan	het	eind	van	het	
project	wil	ik	het	geld	persoonlijk	bij	
Kika	brengen’.

Personal Project voor Kika 
op jaarmarkt

door Henk van de Bunt

Chiara Loretta van Willigenburg (16) emigreerde toen ze vijf jaar was naar Portugal, 
keerde na 10 jaar terug in Nederland en woont nu al weer 1 jaar in Bilthoven, samen met 

moeder en zus. Op de Internationale school in Hilversum werkt zij aan een ‘Personal Project’, 
waarvoor zij afgelopen zaterdag ook aanwezig was op de Maartensdijkse jaarmarkt.

Van rechts naar links Chiara, daarnaast haar zus Marlene en vriend Nathan 
op de jaarmarkt in Maartensdijk.

Zij	waren	hier	op	uitnodiging	van	de	
Basisuniversiteit.	 De	 Basisuniversi-
teit	is	een	organisatie	die	kinderen	de	
mogelijkheid	 geeft	 om	 onderzoek	 te	
doen	op	uiteenlopende	onderwerpen.	
Bij	het	KNMI	werden	we	ontvangen	
door	een	klimatoloog	en	een	meteoro-
loog.	Zij	hebben	de	groep	veel	infor-
matie	 gegeven	 over	 het	 weer	 en	 het	
klimaat.	Daarnaast	mochten	de	kinde-
ren	zelf	een	weerballon	met	een	son-
de	oplaten	en	zijn	de	gegevens	van	de	
sonde	 van	 de	 vorige	 dag	 geïnterpre-
teerd.	 Ook	 hebben	 zij	 verscheidene	
proefjes	 m.b.t.	 luchtdruk	 en	 wolken	
uitgevoerd.	

	De	kinderen	die	mee	zijn	gegaan	naar	
het	KNMI	hebben	in	de	klas	een	pre-
sentatie	gehouden	over	de	activiteiten	
die	ze	bij	het	KNMI	mochten	beleven.	
De	kinderen	waren	heel	erg	enthousi-
ast	en	vonden	het	een	zeer	 leerzaam	
en	geslaagd	bezoek.	Dit	blijkt	ook	uit	

de	reacties	van	de	kinderen:	‘Het	was	
super	interessant,	veel	geleerd!’.	‘We	
hebben	 veel	 verschillende	 mensen	

ontmoet	en	willen	dat	werk	later	ook		
doen.’	‘Een	super	uitje!’
 (Louise Remmen)

Bezoek aan het KNMI
Op donderdag 16 en vrijdag 17 juni hebben acht leerlingen uit groep zeven van de Van Dijckschool in 

Bilthoven een bezoek gebracht aan het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut).

Leerlingen van de Van Dijckschool lieten een weerballon op.

Van Everdingenschool 
vernieuwt voor Balansleren

Bij	een	nieuw,	eigentijds	concept	hoort	een	aantrekkelijke	en	uitdagende	
omgeving.	Daarom	wordt	er	op	dit	moment	verbouwd	in	de	Van	Everdin-
genschool.	Een	complete	vleugel,	bestaande	uit	twee	lokalen	en	een	ruime	
gang,	wordt	door	Bouwbedrijf	De	Jong	Bilthoven	omgetoverd	tot	een	ruim-
te	voor	Balansleren.	

In	Balansleren	worden	onderwijs	en	opvang	geïntegreerd,	waardoor	leer-
lingen	gedurende	de	dag	kunnen	spelen,	leren	en	er	voldoende	tijd	is	voor	
rust.	 Kinderen	 bevinden	 zich	 in	 de	 vissenkom	 (de	 glazen,	 geluidsdichte	
ruimte)	voor	instructie,	in	de	kinderhuiskamer	met	een	heerlijke	bank,	op	
het	 leerplein	waar	verwerking	plaatsvindt,	 op	het	 bosrijke	plein	of	 in	de	
uitdagende	patio.	Samen	spelen,	elkaar	ontmoeten,	leren,	eten	en	uitrusten	
in	één	veilige	en	vertrouwde	omgeving.	Op	1	september	en	5	oktober	 is	
men	van	harte	welkom	op	de	informatieavond.	(www.everdingenschool.nl)	
	 (Mirte van den Berg)

Op 15 augustus opent Balansleren, groep 1,2,3, in Bilthoven zijn deuren. 

De	kinderen	konden	zich	in	twee	leef-
tijdscategorieën	(4	t/m	7	en	8	t/m	12	
jaar)	aanmelden	voor	Show	(muziek,	
dans,	 theater,	 gedichten	 schrijven	 en	
voordragen,	 drama,	 acrobatiek	 etc.	
of	 voor	 de	 ArtGallery	 (schilderen,	
bouwwerken	 maken,	 boetseren,	 3D	
kunstwerken	fotograie	etc.)	
Na	 veel	 voorbereiding,	 oefenen	 en	
spannende	 voorrondes	 op	 de	 eigen	
BSO,	waren	er	uiteindelijk	37	kinde-

ren	 gekwaliiceerd	 om	 mee	 te	 doen	
aan	de	grote	inale	op	de	BSO	van	de	
Brede	school	de	Theresiaschool.	

Er	 was	 bijzonder	 veel	 publiek	 aan-
wezig	 om	 de	 grote	 helden	 aan	 te	
moedigen.	 Mede	 door	 de	 prachtige	
kunstwerken,	de	mooie	 shows	en	de	
gezellige	 sfeer,	 was	 de	 grote	 talen-
tenjacht	een	enorm	groot	succes.	Na-
tuurlijk	waren	alle	kinderen	winnaars,	

maar	de	hoofdprijzen	gingen	naar:
-		Puck	met	‘turnen’,	de	BSO	De	Wie-

lewaal																								
-		Bas	 en	 Niels	 met	 ‘breakdance’,	 de	

BSO	De	Wilde	Poema
-		Jaro	met	‘tekening	met	verhaal’,	de	

BSO	De	Leeuwerik
-		Gijs	 en	Neeltje	met	 ‘schilderij’,	 de	

BSO	De	Wielewaal
-		Nehria	 met	 ‘tekening	 van	 Lady	

Gaga’,	de	BSO	De	Wilde	Poema	

Grote talentenshow Kinderopvang De Bilt
Kinderopvang De Bilt bleek bijzonder veel getalenteerde BSO kinderen in huis 

te hebben. Het werd tijd dat iedereen dat kon gaan zien en horen. 
Op 10 juni 2011 werd de Grote inale van ‘De BSO Got Talent’. 

In de inale van ‘BSO Got Talent’.
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Te koop aangeboden
Epson	Photo	Printer	830	let	op	
2	x	4	kleuren	inkt	(gratis	erbij)	
Maakt	 mooie	 foto`s	 in	 alle	
maten	€	25,-.	Tel.	0302718364

Hondenbench	 80x60x60	 cm,	
voor	 middelgrote	 hond.	 Ook	
geschikt	 voor	 vliegtuig	 ver-
voer.€	45,00.	Tel	030	2253135.

Campingbedje	 met	 matras,	
Chico.	0	-	4	 jaar.	€	25,00	Tel.	
030-2281085

Autostoeltje	€	10,00.	Zandbak	
met	 deksel	 €	 5,00.	 Tel.	 030-
2281085

Wegens	 beëindigen	 hobby	
‘KAARTEN	 maken’,	 alle	
hobbymaterialen	 o.a.	 scharen,	
papier,	 ponsjes,	 3D	 plaatjes	
enz.,	 enz.	 t.e.a.b.	 Tel.	 030-
2202996

6	gele	zwemplankjes,	rubber.	€	
5,-	per	stuk.	Tel.	030-2202996

Keukentafel	 met	 formica	
blad,	 chroompoten	 80x50x70.	
€	 10,-.	 Nieuw:	 De	 kleine	
Winkler	Prins,	20-delig.	€	49,-.	
Tel.	030-2202996

Nieuwe	 attaché	 koffer	 zwart	
+	slot	 ‘Berghoff’	45x32x11.	€	
12,50.	Tel.	030-2202996

Nieuw	 wit	 ventilatorkacheltje	
2000	watt.	Voor	bijv.	camping.	
€	10,-.	Tel.	030-2202996

Trolley	 reiskoffer	 blauw	 op	
wieltjes	+	slot,	kan	als	handba-
gage.	€	15,-.	Tel.	030-2202996

Metalen	 kolenkit	 wit	 geschil-
derd.	 €	 10,-.	 Houten	 harmo-
nica	 wijnrek	 voor	 10	 flessen.	
€	 5,-.	 Nieuwe	 dames	 boot-
schoenen,	bruin	leer,	maat	38.	
Van	 €	 89,-	 voor	 €	 49,-.	 Tel.	
030-2202996

Philips	 stereo	 meubel	 grijs	
76x42x36	fm	radio,	platenspe-
ler	 en	 cassettedeck.	 €	 49,50.	
Tel.	030-2202996

4	 zakken	 nieuwe	 breiwol	 in	
alle	 kleuren.	 €	 10,-	 per	 zak.	
Tel.	030-2202996

15	leuke	breiboeken	o.a.	steek,	
ouders,	 diana.	 €	 25,-.	 Nieuwe	
ovale	 witte	 rieten	 mand,	 met	
witte	 bekleding.	 €	 10,-.	 Tel.	
030-2202996

I.z.g.s.	 kleuren	 breedbeeld	
televisie	 jvc	 zwart	 68	 cm.	 €	
50,-.	Droogmolen	met	 stevige	
blauwe	 skyhoes.	 €	 20,-.	 JVC	
miniset,	 radio,	 cassettedek	
en	 cd-speler	 (cd-speler	 moet	
gereinigd	worden).	€	45,-.	Tel.	
030-2202996

100	 golfballen.	 €	 25,-.	 Tel.	
0346-211858

Ouderwets	 ovaal	 rieten	 pop-
penwagen	 met	 houten	 wiel-
tjes	 i.z.g.s.	 €	 15,-.	 Tel.	 0346-
214065

Kettingslot	v.	brommer	(snor).	
€	20,-.	Toetsenbord	 trust	 voor	
de	pc.	€	10,-.	Tel.	0346-214065

Boxjes	 +	 subwoofertje	 voor	
de	 pc	 logitech	 i.z.g.s.	 €	 20,-.	
Beertjes	 schilderijtje	 met	 bl.	
Rand.	€	5,-.	Tel.	0346-214065

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van 
De Vierklank kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek 
betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in 
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  .....................................................................................................................................

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen	
kunt	u	ons	gerust	bellen,	ook	’s	avonds	en	in	het	weekend.	Voor	
meer	info	over	onze	service	en	tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl	
Tel:	0346-795104	/	06-24807945	KvK	51273888

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor	 al	 uw	 beplanting,	 tuinaanleg	 en	 -onderhoud,	 sierbestra-
ting,	afscheidingen,	gazons,	enz.	Vraag	naar	onze	geheel	vrij-
blijvende	 prijsopgave.	 Groenekanseweg	 78,	 Groenekan.	 Tel.	
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf	Voor	al	uw	onderhoud	en	timmer-
werken,	zowel	binnen	als	buiten,	bij	particulieren	en	bedrijven,	
Tel.	06-20166310,	te	Groenekan

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor:	 knippen,	
verven,	 epileren	 (met	 touw),	 pedicure-manicure,	 massage,	
permanent	 make-up,	 gezichtsbehandelingen,	 hair-extentions,	
bruidskapsels,	 etc.	 Voor	 aantrekkelijke	 prijzen	 belt	 u	 gerust	
Erwin	030-2290395	 (Hair	&	Beauty	Gallery,	Planetenbaan	9,	
B’hoven)

Te huur Holl. Rading:	Garage	800	m².	400	m²	binnen	/	400	m²	
buiten.	Eventueel	in	2	delen	te	huren	Tel.	06-54623282

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc.	
Saus-	en	schilderwerk	binnen	mogelijk;	bezemschoon	opleve-
ring.	Wij	geven	de	hoogste	prijs	voor	al	uw	loop-	en	sloopauto's	
en	(brom)fietsen.	Gespecialiseerd	in	oud	speelgoed	zoals	Dinky	
Toys.	nolsssservice3@gmail.com	/	Telefoon	06	50	89	72	62

Wij	 zoeken	 voor	 Schutsmantel	 in	 Bilthoven	 per	 direct	 een:	
Verzorgende of Verpleegkundige voor nachtdiensten	 Zorg	
jij	dat	ouderen	hun	medicijnen	krijgen?	En	zoek	 je	een	 leuke	
werkomgeving	in	de	zorg?	Dan	hebben	wij	voor	jou	het	juiste	
recept!	Bezoek	onze	website	voor	de	volledige	vacaturetekst:	
www.warandeweb.nl	 Bel	 voor	 informatie:	 030-2286911	 en	
vraag	 naar	Annemarie	 Deurnink,	 E.E.V.	 adres:	 Gregoriuslaan	
35,	3723	KS		Bilthoven

Cursussen
Cursus Intuïtie en Energie.	 Je	 maakt	 kennis	 met	 begrippen	
als	 energie,	 aura	 en	 chakra's.	 Je	 eigen	 ruimte	 innemen,	 gron-
den,	 aanwezig	 zijn.	 Wat	 zijn	 invloeden	 van	 anderen	 en	 hoe	
herken	je	deze?	Het	gaat	over	het	vergroten	van	je	vitaliteit	en	
het	 stromen	van	 je	 levensenergie.	Start	 in	 september,	donder-
dagavond	 of	 vrijdag	 overdag.	 Locatie:	 Nieuw	 Licht,	 centrum	
voor	Inspiratie	en	Intuïtie	in	Bilthoven.	Meer	informatie:	www.
nieuw-licht.nl	/	06-46736993.	

Opzet	 kinderstoel	 in	 nieuwe	
staat.	€	15,-.	Hockeyschaatsen	
maat	 40.	 €	 10,-.	Rolschaatsen	
maat	 39.	 €	 15,-.	 Tel.	 030-
2202145

Te	koop	Philips	kleuren	tv,	zil-
verkleurig.	 €	 40,-.	 Tel.	 0346-
212307

Videobanden	 van	 Swiebertje	
in	 cadeauverpakking,	 5-delig	
vhs.	€	12,50.	Tel.	0346-214084

Autokinderstoeltje	 voor	 ach-
terin,	 kleur:	 blauw	 met	 hond-
jes.	€	15,-.	Tel.	0346-214084

Kleuren	 tv	 z.g.a.n.	 gratis	 af	
te	 halen:	 Kievitlaan	 95	 te	
Maartensdijk.	 Tel.	 0346-
822445

Fietsen/brommers
Mini	bike	49cc.	
TOPSNELHEID	80!!	€	125,-.	
Tel.	0346-214084

Kinderfiets	tot	12	jaar,	in	zeer	
goede	staat.	€	49,-.	Tel.	0346-
211858

Damesfiets	 in	 prima	 staat.		
€	50,-.	Tel.	06-23559401

Personeel gevraagd
HULP	 in	 huish.	 Gevraagd	 in	
appartement	1x	per	14	dagen,	
gedurende	 3	 uur.	 Tel.	 0346-
211242

Personeel aangeboden
REPARATIE	Luxaflex,	lamel-
len,	 rolluiken	 en	 zonnescher-
men,	 ook	 elektrisch.	 Hans	
06-26604779	Groenekan

De	 Kleine	 Ambacht	 voor	
bouwkundig	 ONDERHOUD,	
timmer-	 en	 kluswerk	 binnen	
en	buiten.	Lid	Vlok	bedr.	Tel.	
06-42417376

Diversen
Boerderij	 ‘FORTZICHT’.	 De	
locatie	 voor	 een;	 vergadering,	
workshop,	 familiebijeenkomst	
of	 cursus!	 Voordorpsedijk	 35,	
G’kan.	Tel.:	030-2710913.

Let	op!	BETTY’S	CORNER	is	
van	02/07	 t/m	01/08	gesloten.	
Vanaf	 01/08	 weer	 telefonisch	
bereikbaar:	 06-33722022.	
Zorg	voor	uw	haar!

Eerlijke	 vinder,	 bedankt	 voor	
het	afgeven	van	mijn	tas	bij	de	
Aldi	in	De	Bilt.

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Nieuw geopend! alle dagen

Café-Bistro De Egel
Bungalowpark de Egelshoek

Hollandsche Rading

Café - lunch - diner - afhaal

Check de site: 
www.bistro-egel.nl

Op ’t bankje
De	vrouwen	zijn	nog	druk	met	elkaar	aan	het	praten	
als	ze	bij	me	op	het	bankje	komen	zitten.	Het	zijn	
twee	totaal	verschillende	types.	Ik	schat	ze	in	de	zes-
tig.	De	een	praat	een	beetje	deftig	en	de	ander	heeft	
een	zwaar	Amsterdams	accent.	De	dames	betrekken	
mij	al	gauw	bij	hun	gesprek.	‘Wij	zijn	bosvriendin-
nen’,	zegt	de	deftige	dame.	‘Eigenlijk	hoort	er	een	
derde	bij,	maar	Wilma	is	een	weekje	met	haar	man	
naar	Texel.	We	hebben	elkaar	lang	geleden	in	het	bos	
leren	kennen	toen	we	daar	iedere	dag	onze	honden	
uitlieten.	Ik	heb	nu	geen	hond	meer,	maar	we	wan-
delen	nog	regelmatig	samen	in	het	bos	met	de	hond	
van	Stien.	Zij	heeft	als	enige	van	ons	drieën	nog	wel	
een	hond,	een	herder.’	Stien	schuift	wat	onrustig	op	
het	bankje	en	wil	ook	wel	eens	wat	zeggen.	‘Ja,	El-
len	heeft	dan	zelf	geen	hond	meer,	maar	ze	is	nog	
wel	steeds	in	de	weer	met	honden	van	anderen.	Als	
er	iemand	die	een	hond	heeft	ziek	is	of	met	vakantie	
gaat	weten	ze	haar	altijd	te	vinden.	Volgens	mij	zou	
ze	best	zelf	wel	weer	een	hond	willen	hebben.’	Ellen	
schudt	heftig	haar	hoofd.	‘Nee	hoor,	ik	heb	gezegd	
dat	ik	na	Ricky	geen	andere	hond	meer	zou	nemen	
en	dat	blijft	zo.’	Stien	kijkt	haar	wat	meewarig	aan	
en	denkt	er	het	hare	van.	‘Ja,	ja’,	zegt	ze	veelbete-
kenend.	 ‘Me	man	en	 ik	hadden	een	dierenzaak	 in	
De	Pijp	in	Amsterdam.	Daarom	moet	ik	nog	steeds	
altijd	een	beest	bij	me	in	de	buurt	hebben.	Me	zoon	
heeft	de	zaak	overgenomen	en	wij	zijn	toen	hier	in	
de	buurt	in	een	caravan	gaan	wonen.	Het	is	hier	heel	
wat	rustiger	en	dat	bevalt	ons	prima.	Na	een	dagje	
Amsterdam	zijn	we	altijd	blij	dat	we	weer	hier	zijn.’	
Ik	word	 toch	wat	 nieuwsgierig	 en	 vraag	 of	 ze	 el-
kaar	alleen	in	het	bos	ontmoeten.	‘Nee	hoor’,	zegt	
Stien.	 ‘We	 komen	 op	mekaars	 verjaardagen	 en	 af	
en	 toe	gaan	we	 samen	winkelen,	 zoals	nu.	Wilma	
viert	haar	verjaardag	op	Texel	omdat	ze	vijfenzestig	
wordt.	Als	ze	weer	thuis	is	gaan	wij	op	visite.	We	

gaan	 straks	 op	 zoek	 naar	 een	 leuk	 cadeautje	 voor	
haar.’	Dat	honden	hun	passie	is	merk	ik	ook	als	er	
een	vrouw	met	 een	poedeltje	voorbijkomt.	Ze	be-
ginnen	 meteen	 te	 stralen.	 ‘Wat	 een	 droppie’,	 zegt	
Stien.	Het	hondje	merkt	al	gauw	dat	hij	met	dieren-
vrienden	te	maken	heeft	en	komt	kwispelend	op	ons	
af.	Z’n	vrouwtje	ziet	het	tafereel	met	een	glimlach	
aan.	‘Mijn	een	na	laatste	hond	was	ook	een	poedel’,	
zegt	Ellen.	Ze	haalt	het	beestje	aan	en	ik	zie	dat	ze	
stiekem	een	 traantje	wegpinkt.	 ‘Robbie	zag	er	net	
zo	uit.	Ik	heb	hem	bijna	zestien	jaar	gehad.	Op	het	
laatst	werd	hij	zo	ziek	dat	ik	hem	moest	laten	insla-
pen.	 Ik	was	 ik	er	wekenlang	helemaal	kapot	van.’	
Stien	 ziet	 dat	 haar	 vriendin	 emotioneel	 wordt	 en	
slaat	 liefdevol	 een	 arm	om	haar	 heen.	Ellen	moet	
er	een	beetje	om	lachen.	‘Ach,	sorry	hoor,	maar	ik	
kan	nog	steeds	volschieten	als	ik	aan	Robbie	denk.	
Hij	was	ook	zo	lief	en	zo	slim.	Als	hij	vond	dat	ik	te	
lang	op	bed	bleef	liggen	kwam	hij	me	wekken.’	Ze	
kijkt	zwijgend	voor	zich	uit	met	een	zachte	glimlach	
op	haar	gezicht.	‘Maar	in	het	bos	was	Robbie	alle	
honden	de	baas’,	zegt	Stien	de	stilte	doorbrekend.	
Als	er	andere	honden	bij	onze	honden	in	de	buurt	
kwamen,	joeg	hij	ze	altijd	weg.	Met	elkaar	konden	
onze	honden	het	altijd	heel	goed	vinden.’	Ellen	kan	
geen	genoeg	krijgen	van	het	poedeltje.	Hij	trouwens	
ook	niet	van	haar,	vooral	omdat	ze	hem	paar	hon-
denbrokjes	 geeft	 die	 ze	 altijd	 bij	 zich	 heeft.	 Zijn	
vrouwtje	vindt	het	zo	wel	mooi	genoeg	geweest	en	
onder	licht	protest	van	de	hond	gaan	ze	verder.	‘Wat	
een	lekker	dier’,	zwijmelt	Ellen	nog	wat	na.

Maerten

Goed voor 

de lokale 

economie en 

het milieu

Na	sport	nu	ook	met	de	markt	excelleren

de	gemeente	blijft	maar	presteren

wie	op	onze	markt	vertoeft

en	de	gezelligheid	proeft

snapt	waarom	ze	die	zo	waarderen

Guus Geebel Limerick
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Sandy	Gadellaa	(39)	is	eigenlijk	ad-
vocate.	Samen	met	haar	zakenpartner	
Jeroen	Elsloo	zijn	ze	de	vennoten	van	
Voordaan	Advocaten	 in	 Groenekan.	
Ze	is	gespecialiseerd	in	arbeidsrecht.	
Maar	 daarnaast	 is	 ze	 ook	 gediplo-
meerd	instructrice	op	het	gebied	van	
aerobics	 en	 thaibo.	 Jarenlang	 heeft	
ze	les	gegeven	op	de	sportschool	van	
haar	partner	in	Utrecht.	Het	leek	haar	
leuk	om	naast	haar	werk	als	 juriste,	
wat	te	blijven	doen	op	het	gebied	van	
sport.	

In	september	2010	kwam	ze	in	con-
tact	 met	 Niek	 Visscher	 van	 Fysio	
Fitness	 Visscher.	 Het	 resultaat	 is	
dat	ze	sindsdien	één	uur	 in	de	week	
een	 groep	 bodyfun	 geeft.	 Ze	 vindt	
dit	 een	 heerlijke	 afwisseling	 naast	

haar	 werkzaamheden	 als	 advocate.	
Sandy:	 ‘Wij	 voelen	 ons	 verbonden	
met	de	lokale	ondernemers	in	Groe-
nekan.	Daarbij	staat	maatschappelijk	
en	verantwoord	ondernemen	hoog	in	
ons	 vaandel.	 Het	 enthousiasmeren	
en	begeleiden	van	mensen	die	graag	
willen	sporten	heeft	mij	altijd	getrok-
ken.	Bij	Fysio	Fitness	Visscher	vond	
ik	ook	de	klik	in	het	begaan	zijn	met	
mensen	en	projecten	in	het	bijzonder.	

Zij	 zetten	 zich	 in	 voor	 vele	 goede	
doelen	met	name	op	het	gebied	van	
gezondheid.	 Ik	 heb	 toen	 Niek	 Vis-
scher	verteld	dat	 ik	begaan	ben	met	
het	 lot	 van	 de	 vele	 kinderen	 in	Ke-
nia	die	niet	naar	school	kunnen.	Hij	
was	enthousiast	over	mijn	project	in	
het	dorp	Ukunda,	niet	ver	van	Mom-
bassa.’

Nieuw leven
Op	 een	 bijzondere	 manier	 is	 Sandy	
Gadellaa	in	contact	gekomen	met	de	
dorpsgemeenschap	 in	Ukunda.	Haar	
vader	 emigreerde	 in	 2007	 met	 zijn	
echtgenote	daar	naar	toe.	De	hoofdre-
den	was	dat	mevrouw	Gadellaa	ziek	
was.	De	verwachting	was	dat	zij	daar	
goed	 verzorgd	 zou	 kunnen	 worden.	
Vader	Gadellaa	verkocht	zijn	zaak	en	

bouwde	met	zijn	echtgenote	en	twee	
weeskinderen	 een	 heel	 nieuw	 leven	
op.	 Hij	 werd	 ook	 actief	 in	 tal	 van	
plaatselijke	 liefdadigheidsprojecten.	
Hij	betaalde	onder	meer	het	 school-
geld	 voor	 vele	 kinderen,	 zorgde	
voor	 melk	 voor	 baby’s	 waarvan	 de	
moeders	 aan	 aids	 waren	 overleden,	
betaalde	 voor	 inentingen	 en	 zorgde	
voor	 schoon	 drinkwater.	 Het	 was	
voor	een	dorpsgemeenschap	met	een	

lage	 ontwikkeling.	 Bovendien	 ont-
brak	de	vitaliteit	om	op	eigen	kracht	
iets	aan	de	veelal	uitzichtloze	situatie	
te	 verbeteren.	 Vader	 Gadellaa	 deed	
zijn	 activiteiten	 vaak	 in	 nauw	 over-
leg	 met	 dokter	 Mayoo,	 een	 plaatse-
lijke	arts.	Deze	arts	is	erg	begaan	met	
de	problemen	van	de	mensen.	Naast	
zijn	 reguliere	werk	als	arts	geeft	hij	
ook	 medische	 zorg	 aan	 mensen	 die	
geen	 geld	 hebben	 om	 een	 dokter	 te	
betalen.	De	vader	van	Sandy	en	dok-
ter	 Mayoo	 werden	 goede	 vrienden.	
Samen	konden	ze	veel	doen	voor	de	
plaatselijke	bevolking.

Zware klap
In	 2010	 overleed	 de	 heer	 Gadellaa	
plotseling.	 Toen	 werd	 pas	 duidelijk	
hoe	vaak	hij	anoniem	betrokken	was	
bij	 vele	 projecten.	 Voor	 dokter	 Ma-
yoo	was	dit	overlijden	ook	heel	moei-
lijk.	Niet	alleen	miste	hij	een	vriend	
maar	ook	de	man	die	hem	met	kennis,	
inzet	en	geld	zo	gesteund	had	in	zijn	
streven	 om	 de	 plaatselijke	 gemeen-
schap	 een	betere	 toekomst	 te	 bezor-
gen.	 Toch	 besloot	 Mayoo	 om	 door	
te	gaan.	Een	nieuw	project	werd	een	
boerderij	 waar	 de	 mensen	 werd	 ge-
leerd	hoe	ze	in	hun	levensonderhoud	
kunnen	 voorzien	 door	 het	 telen	 van	
groenten,	het	 fokken	van	vee	en	het	
kweken	van	vis.	

Een	 ander	 project	moet	 het	 bouwen	
worden	 van	 een	 primary	 (lagere)	
school	voor	kinderen	die	nu	niet	naar	
school	 kunnen	 omdat	 er	 geen	 geld	
voor	 is.	 Voor	 dat	 doel	 heeft	 dokter	
Mayoo	een	stuk	land	geschonken.	Er	
wordt	 een	 foundation	 opgericht	 die	
de	school,	die	twee	verdieping	hoog	
wordt,	 zal	 gaan	 beheren.	 Er	 komt	
ook	een	accommodatie	waar	de	vrij-
willigers,	 die	 overal	 vandaan	 zullen	
komen	om	daar	 les	 te	geven,	zullen	
worden	 gehuisvest.	 Men	 hoopt	 al	
over	een	paar	maanden	met	de	bouw	
te	beginnen.	De	school	zal	ter	nage-
dachtenis	 aan	 de	 vader	 van	 Sandy	
‘Gadellaa	Academy’	gaan	heten.

Gemotiveerd
Het	 is	 met	 name	 voor	 dit	 doel	 dat	
Sandy	 Gadellaa	 zich	 in	 wil	 zetten.	
Fysio	Fitness	Visscher	steunt	het	pro-
ject	en	stort	voor	iedere	les	die	Sandy	
geeft	 een	 bedrag	 in	 het	 fonds	 ten	
behoeve	 van	 de	 Gadellaa	Academy.	
Sandy	 is	meer	 dan	 gemotiveerd	 om	
dit	 van	de	grond	 te	krijgen.	Ze	ver-
telt	 ook	 dat	 het	 de	 bedoeling	 is	 om	
kinderen	 uit	 inlandige	 Masaidorpen	
naar	 de	 school	 te	 krijgen.	 Hier	 zijn	
de	omstandigheden	bijzonder	slecht.	
Veel	vrouwen	in	Kenia	sterven	door	
baarmoederhalskanker	 terwijl	 men	
dit	 met	 preventie	 zou	 kunnen	 voor-
komen.	Het	geld	voor	de	inentingen	
hiertegen	 ontbreekt.	 Ook	 vindt	 er	
in	 de	 Masaidorpen	 besnijdenis	 van	
meisjes	plaats,	vaak	met	behulp	van	
een	 glasscherf	 en	 worden	 meisjes	
van	 elf	 uitgehuwelijkt.	 Sandy	 is	 er	
van	overtuigd	dat	goed	onderwijs	het	
begin	is	van	structurele	verbeteringen	
van	de	leefomstandigheden	van	deze	
mensen.	 Daarbij	 zullen	 ook	 allerlei	
praktische	zaken	aan	de	orde	moeten	
komen.	 Een	 mentaliteitsverandering	
is	daarbij	een	belangrijk	element.

Eerste begin
In	juni	was	Sandy	in	Kenia	om	haar	
moeder	 op	 te	 halen,	 die	 weer	 naar	
Nederland	 is	 terug	 gekeerd.	 Bij	 die	
gelegenheid	was	ze	in	de	gelegenheid	
om	dokter	Mayoo	een	eerste	cheque	
van	 €750	 te	 overhandigen.	 Een	 be-
drag	waarmee	men	 in	Kenia	al	heel	
veel	kan	doen	voor	het	project.	San-
dy	blijft	heel	erg	betrokken	en	heeft	
zich	als	doel	gesteld	om	deze	school	
tot	 stand	 te	 brengen.	 Het	 meest	 ge-
grepen	is	zij	daarbij	door	het	verhaal	
van	Dennis.	Een	jongen	die	nu	vijf-
tien	is	en	altijd	heel	lief	en	zorgzaam	
is	geweest	voor	haar	moeder.	Dennis	
kon	 naar	 school	 gaan	 omdat	 vader	
Gadellaa	 zijn	 schoolgeld	 betaalde.	
Omdat	hij	daar	goede	resultaten	be-
haalde	 kan	 Dennis	 nu	 naar	 het	 ver-
volgonderwijs.	

Geïnteresseerden	 die	 wellicht	 ook	
iets	 willen	 doen	 voor	 dit	 project	 en	
daar	meer	van	willen	weten	kunnen	
contact	opnemen	met	Sandy.	Dat	kan	
per	e-mail:	gadellaa@voordaan.com,	
telefonisch	 is	 dat	 mogelijk	 bij	 Niek	
Visscher	op	0346	212412.

Sandy Gadellaa en Niek Visscher zetten 
zich in voor lagere school in Afrika

door Martijn Nekkers

In één van de sportzalen van Fysio Fitness Visscher aan de Ruigenhoeksedijk in Groenekan klinkt 
stevige stampmuziek. Zo’n tien dames van allerlei leeftijden werken zich in het zweet op de maat van 
de tonen van deze stimulerende muziek, daarbij begeleid en aangemoedigd door instructrice Sandy 
Gadellaa. Je ziet dat iedereen veel plezier beleeft aan de oefeningen, de instructrice incluis. Het heet 

dan ook ‘bodyfun’. Daarbij komen alle spieren tijdens de oefeningen aan de beurt.

Sandy Gadellaa overhandigt dokter Mayoo de cheque van €750 voor de nieuw 
te bouwen school in Ukunda (Kenia).

Sandy Gadellaa (in het roze) met haar groep tijdens de bodyfun les bij Fysio 
Fitness Visscher. 

Van	 25	 juni	 tot	 en	 met	 3	 juli	 werd	
op	 de	 tennisbanen	 van	TV	 Holland-
sche	 Rading	 het	 traditionele	 Open	
Bosbergtoernooi	 	 georganiseerd.	 De	
vernieuwde	Advanced	Red	Court	ba-

nen	bewezen	hun	waarde	m.n.	op	de	
dinsdagavond,	 waarop	 enkele	 stevig	
buien	werden	geïncasseerd.	
Alle	 partijen	 konden	 desondanks	
volgens	 schema	 worden	 afgewerkt.	

De	ruim	240	spelers,	vanuit	de	verre	
omtrek	 van	 Hollandsche	 Rading	 be-
leefden	een	prima	toernooi	met	vaak	
zeer	goed	spel	en	natuurlijk	veel	ge-
zelligheid.	

Open Bosberg tennistoernooi groot succes

De prijswinnaars die hun inales op de zondag speelden.

Biltse recreatie-tennisweek
Vijf	tennisclubs	uit	De	Bilt	en	Bilthoven	organiseren	dit	jaar	voor	de	17e	
maal	dit	 sportevenement.	 In	de	week	van	zaterdag	16	 t/m	23	 juli	 spelen	
ongeveer	240	leden	van	de	clubs	FAK,	Helios,	Meyenhagen,	Toss	en	WVT	
in	de	categorieën	dames-	of	heren-dubbel	en	mixed.	Zoveel	mogelijk	speel	
je	dan	op	de	parken	waar	je	zelf	geen	lid	van	bent.	Het	is	dan	ook	vaak	een	
leuk	gezicht,	als	de	spelers	zich	op	de	iets	van	het	ene	park	naar	het	andere	
park	begeven	voor	de	volgende	wedstrijd.	Omdat	er	geen	prijzen	te	winnen	
zijn,	heerst	er	een	vrolijke	en	ontspannen	sfeer.	Daarom	is	er	na	8	dagen	een	
feestelijke	happening	bij	WVT	waar	men	de	sterke	verhalen	en	anekdotes	
kan	uitwisselen	onder	het	genot	van	een	drankje	en	een	hapje	bij	muzikale	
begeleiding	van	de	band	‘Treasure’	met	zang	van	Anna	van	der	Hulst.	

Groeiende belangstelling 
voor Zomerbridge

Een	recordaantal	paren	meldde	zich	donderdag	7	juli	jl.	voor	de	derde	avond	
van	het	Zomerbridge	2011	in	Hollandsche	Rading.	De	organisatie	wist	zich	
daardoor	 genoodzaakt	 in	 twee	 lijnen	 van	 14	 paren	 te	 spelen.	 Bert	 +	 Lia	
Smits	waren	in	de	A-lijn	winnaar	met	67,96%,	met	Job	Broers	+	Jan	Pau-
wels	(66,98%)	als	tweede	en	Anneke	de	Jong	+	Toon	Smits	(66,54%)	derde.	
In	de	B-lijn	zegevierden	Marga	Robberts	+	Ad	Visser	 (70,14%),	was	het	
zilver	voor	Bernarda	Kösters	+	Sylvia	van	Luinen	en	het	brons	ging	naar	
Marian	van	der	Kolk	+	Wim	Stol	(61,81%).
Donderdag	14	juli	is	de	eerstvolgende	avond	in	de	serie	van	10,	die	don-
derdag	25	augustus	eindigt	in	het	tijdelijk	Dorpshuis	aan	de	Dennenlaan	in	
Hollandsche	Rading.	Voor	niet	leden	van	Bridgeclub	Hollandsche	Rading	
zijn	de	kosten	van	deelname	€	1,00	per	persoon	per	avond.	Vooraf	aanmel-
den	voor	zowel	leden	als	niet-leden	per	paar	kan	per	e-mail	(bridgehollra-
ding@casema.nl)	 op	de	 betreffende	donderdag	 tot	 17.00	uur.	 Inschrijven	
ter	 plaatse	 per	 paar	 kan	 ook	 daarna	 nog	 tot	 uiterlijk	 19.00	 uur,	 mits	 het	
maximum	aantal	deel	te	nemen	paren	dan	nog	niet	is	bereikt.	De	aanvang	
is	om	19.30	uur.	
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In	 het	 afgelopen	 half	 jaar	 heeft	 een	
werkgroep	 van	 vertegenwoordigers	
van	omwonenden	uit	 de	Biltse	A27-
kernen	Groenekan,	Maarrtensdijk	 en	
Hollandsche	 Rading,	 	 in	 wisselende	
samenstelling	 constructief	 overleg	
gevoerd	met	vertegenwoordigers	van	
de	 gemeente,	 de	 Milieudienst	 ZO-
Utrecht	 en	 medewerkers	 van	 Rijks-
waterstaat	 (RWS)	 over	 de	 te	 treffen	
milieumaatregelen.	 Men	 probeert	
enerzijds	zicht	te	krijgen	op	de	maat-
regelen	die	RWS	onder	het	wettelijk	
kader	 neemt	 of	 moet	 nemen	 en	 an-
derzijds	 probeert	 men	 inzichtelijk	 te	
maken	welke	 aanvullende	maatrege-
len	dan	eventueel	nog	nodig	zijn	om	
de	 verdergaande	 ambities	 van	 om-
wonenden,	gemeente	en	provincie	 te	
realiseren.	Bovendien	 zijn	 er	 binnen	
de	maatregelen	 die	RWS	neemt	 nog	
bepaalde	keuzevrijheden	met	betrek-
king	tot	type	en	uitvoering	van	scher-
men.	De	werkgroep	organiseert	nu	de	
besluitvorming	 met	 de	 respectieve	
achterbannen.

Geschilpunten
De	 inventarisatie	 van	 de	 maatrege-
len	waartoe	het	huidige	wettelijk	ka-
der	noodzaakt	heeft	een	verschil	van	
inzicht	 tussen	 RWS	 en	 de	 bewoners	
aan	het	licht	gebracht	m.b.t.	het	han-
teren	van	de	saneringslijst	2009	voor	
de	 Koningin	 Wilhelminaweg	 (KW-
weg).	De	bewoners	 zijn	van	mening	
dat	de	lijst	geldig	is	en	dat	toepassing	
noodzaakt	tot	het	aanbrengen	van	ge-
luidsschermen	tot	aan	het	eind	van	de	
aansluitende	bebouwing.	RWS	erkent	
de	 lijst	 van	VROM	 maar	 acht	 sane-
ring	 thans	 niet	 opportuun	 en	 meent	
met	een	aanzienlijk	korter	scherm	te	
kunnen	 volstaan.	 Een	 ander	 geschil-
punt	 betreft	 het	 vaststellen	 van	 de	
doelmatigheid	van	aanvullende	maat-
regelen.	 RWS	 laat	 alle	 kosten	 van	
aanvullende	maatregelen	drukken	op	
het	verlengde	deel	van	het	scherm.	De	
bewoners	menen	dat	die	extra	kosten	
in	 relatie	 tot	 de	 totaliteit	 dienen	 te	
worden	bekeken.	In	het	tweede	geval	
zijn	aanvullende	maatregelen	natuur-

lijk	eerder	als	doelmatig	te	kwaliice-
ren.	Dit	zijn	principiële	en	essentiële	
geschilpunten	 die	 voor	 de	 bewoners	
een	 gang	 naar	 de	 Raad	 van	 State	
waard	zijn.	Men	vertrouwt	er	daarbij	
op	dat	de	gemeente,	gezien	haar	op-
stelling	tot	nu	toe,	zo’n	procedure	zal	
steunen.

Planning
De	 circa	 450	 bezwaarschriften	 die	
zijn	 ingediend	 op	 de	 plannen	 van	
RWS	 (MER/OTB)	 maken	 enkele	
aanvullende	 analyses	 noodzakelijk.	
Daardoor	 zal	 het	 tracébesluit	 (TB)	
niet	 meer	 medio	 2011	 maar	 pas	 in	
het	najaar	bekend	worden.	De	indie-
ners	van	eerdere	zienswijzen	hebben	
dan	 weer	 gelegenheid	 om	 hiertegen	
bezwaar	 te	 maken.	 RWS	 zal	 zorgen	
dat	bij	een	volgende	bewonersavond	
visualisaties	van	de	situaties	bij	de	vi-
aducten	beschikbaar	zijn	zodat	bewo-
ners	een	goede	indruk	kunnen	krijgen	
van	 de	 te	 verwachten	 situatie.	 Voor	
het	eerstvolgende	overleg	van	de	wal-

lenwerkgroep,	 na	 de	 zomervakantie,	
zullen	die	reeds	beschikbaar	zijn.	

Financiën en politiek
In	 de	 wallenwerkgroep	 beginnen	
de	 inanciële	 consequenties	 van	 de	
bovenwettelijke	 milieumaatregelen	
langzaam	zichtbaar	te	worden.	Zodra	
de	 eerder	 genoemde	 geschilpunten	
met	 RWS	 zijn	 opgelost,	 is	 duidelijk	
welke	 middelen	 nog	 ontbreken	 en	
kunnen	de	gesprekken	met	de	lokale,	
regionale	en	landelijke	politiek	daar-
over	worden	geconcretiseerd	en	geïn-
tensiveerd.

Onverminderd
Inmiddels	 hebben	 de	 politieke	 par-
tijen	in	de	raad	nogmaals	laten	weten	
een	goede	inpassing	van	de	A27-plan-

nen	 en	 behoud/herstel	 van	 een	 goed	
leefklimaat	 onverminderd	 belangrijk	
te	 vinden.	 Weliswaar	 wordt	 de	 ge-
meente	geconfronteerd	met	omvang-
rijke	bezuinigingen	en	zijn	er	daarom	
inancieel	inhoudelijk	vanuit	die	hoek	
geen	 wonderen	 te	 verwachten	 maar	
men	zegt	zich	in	te	zullen	zetten	in	de	
richting	 van	 regionale	 en	 landelijke	
partijgenoten	om	de	benodigde	mid-
delen	 voor	 de	 aanvullende	 voorzie-
ningen	beschikbaar	te	krijgen.	
De	 provinciale	 politieke	 partijen	 op	
hun	 beurt	 hebben	 in	 meerderheid	 al	
eerder	laten	weten	de	leefbaarheidam-
bities	van	de	gemeente	en	haar	bewo-
ners	over	te	nemen	en	een	en	ander	is	
ook	in	het	provinciale	coalitieakkoord	
tussen	VVD,	D66,	GroenLinks	en	het	
CDA	opgenomen.

Verbreding van de A27
door Frank Klok

Het is al enige tijd stil rond de verbreding van de A27. Reden om de voorzitter van de Stichting Stop 
Geluidshinder Maartensdijk e.o. (SSGM), Frits Jansen, en Tonny Groen van de 

Dorpsraad Groenekan eens te vragen naar de stand van zaken. 

Frits Jansen en Tonny Groen: ‘In de wallenwerkgroep beginnen de inanciële 
consequenties van de bovenwettelijke milieumaatregelen langzaam zichtbaar 
te worden’.

De Bij en Wij op Open 
Imkerijdag

De open Imkerijdag in Groenekan mocht zich in een forse belangstelling 
verheugen. Het prachtige weer - en natuurlijk het enthousiasme van de 
betrokken imkers - maakte van een  ‘bijenstudiedag’ in de prachtige tuin 
aan de Kastanjelaan voor veel bezoekers een bijna idyllische onderneming.

Organisator	 Jan	 Meeuwsen:	 ‘Dit	 is	
natuurlijk	 het	 absolute	 topberoeps-
harmonieorkest	 van	 Nederland.’	 Het	
concert	vindt	plaats	in	aanloop	op	de	
voorbereidingen	 van	 het	 900-jarig	
bestaan	 van	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 in	
2013.	In	de	afgelopen	tien	jaar	zijn	er	
38	 concerten	 geweest.	 ‘Slechts	 twee	
keer	is	een	concert	afgelast	vanwege	

de	 weersomstandigheden.’	 Ook	 tij-
dens	 het	 komend	 jubileum	 zou	 het	
hemelse	 vocht	 de	 enige	 spelbreker	
kunnen	zijn.	Ervan	uitgaande	dat	het	
deze	editie	droog	blijft,	belooft	de	ko-
mende	 concertenreeks	 zeer	 speciaal	
te	 worden.	 Absoluut	 hoogtepunt	 is	
dus	17	juli,	met	de	komst	van	de	Ma-
rinierskapel.	 ‘Zonder	 anderen	 tekort	

te	doen:	dat	is	de	top	van	Nederland.	
Een	orkest	dat	wereldwijd	zijn	kwali-
teiten	ten	gehore	brengt.’
Het	concert	is	op	zondagmiddag	van	
14.00	 tot	16.00	uur,	achter	paviljoen	
Beerschoten,	De	Holle	Bilt	6A	in	De	
Bilt	en	gratis	toegankelijk.	Er	zijn	500	
stoelen	beschikbaar.

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Stichting Zomerconcerten viert jubileum 
door Ido Dijkstra

Voor het tinnen jubileum (10 jaar) van de inmiddels traditionele Zomerconcerten pakt 
de organisatie groots uit. Op 17 juli komt de Marinierskapel der Koninklijke Marine 

naar De Bilt voor een goodwill-concert.

Absoluut hoogtepunt is de komst van de marinierskapel op 17 juli.

Woe.
13-07

Zeeuwse mosselen 
met stokbrood

of
Lamskoteletjes 

met thijmmayonaise

13,50

11,00

Do.
14-07
Vrij.

15-07
Woe.
20-07

Roodbaarsilet 
met tomatencoulis

of
Ossenhaaspuntjes

op Argentijnse wijze

11,00
Do.

21-07
Vrij.

22-07

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


