
De gemeenteraadsleden Anne de 
Boer en Henric de Jong Schouwen-
burg zijn naast burgemeester Arjen 
Gerritsen de Biltse vertegenwoordi-
gers in dit Bestuur Regio Utrecht en 
praten Vierklank graag even bij. De 
defi nitieve besluitvorming is in au-
gustus a.s., maar vorige week dinsdag 
was er het nodige vooroverleg.

Bezuinigen
Het Bestuur Regio Utrecht is een sa-
menwerkingsverband van negen ge-
meenten in de regio Utrecht. Bunnik, 
De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwe-
gein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen 
en Zeist werken aan verbetering van 
de bereikbaarheid, de leefbaarheid en 
de economische ontwikkeling van het 
gebied. Het BRU verlengde onlangs 
met Connexxion/GVU de huidige 
concessies voor het openbaar vervoer 
in de regio. Verlenging tot en met 8 
december 2012 was nodig omdat een 
nieuwe concessie nog niet kan wor-
den verleend. In het komende dienst-
regelingsjaar moet invulling worden 
gegeven aan de bezuinigingstaak-
stelling van de regio Utrecht op de 

exploitatiekosten van het openbaar 
vervoer.

Westbroek
In het Uitvoeringsplan BRU 2011 
– 2012 maakte het samenwerkings-
verband haar plannen bekend. Medio 
augustus 2011 zal daar de defi nitieve 
besluitvorming over plaatsvinden. 
Henric de Jong Schouwenburg daar-
over: ‘Er zijn een aantal maatregelen 
die buslijnen in de gemeente De Bilt 
betreffen; de lijnen 122, 123 (kern 
Westbroek), lijn 58 (kernen Biltho-
ven, Hollandsche Rading en Maar-
tensdijk) en lijn 77 (Bilthoven)’. 
Lijn 123 rijdt van Utrecht via Maars-
sen en Westbroek weer naar Utrecht. 
Het BRU stelt voor deze lijn op te hef-
fen omdat het gebruik van de lijn in 
ieder geval op het gedeelte Gageldijk 
– Westbroek beperkt is en dat voor 
de eventuele reizigers de lijnen 35 en 
122 geschikte alternatieven zijn. Op 
het gedeelte Westbroek – Utrecht van 
lijn 122 kunnen mogelijk wel capaci-
teitsproblemen ontstaan. 

Lees verder op pagina 3
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bedrijfsadministraties

bedrijfsadministratiesbedrijfsadministraties

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Voor al uw:

schoonmaak

glasbewassing

gevelreiniging

luchtkanalenreiniging

SDU

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

Een Prinsheerlijk verblijf voor uw Paard

Gezellige Taveerne met wisselende

dagmenu's vanaf € 9,50

Stal Prinsenburg - Vuurse Dreef -
Hollandsche Rading -Tel.: 035-5772455

www.stalprinsenburg.nl

S T A L

Prinsenburg

Nieuwe trouwlocaties 
Maandag 18 juli jl. ondertekenden de eigenaren/beheerders 

van twee nieuwe trouwlocaties een overeenkomst met de 
gemeente De Bilt. De ondertekening vond plaats in de 

trouwzaal van gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven.

Na ondertekening van deze overeenkomst) kan er op de locaties De Biltsche 
Hoek en Landgoed Vollenhoven te De Bilt getrouwd worden als zijnde een 
huis van de gemeente. Tot voor kort was dat alleen mogelijk in het gemeen-
tehuis zelf. In december 2010 delegeerde de gemeenteraad van De Bilt de 
bevoegdheid om trouwlocaties, anders dan het gemeentehuis, aan te wijzen 
aan het college. Het college kan nu op basis van een aantal criteria locaties 
toewijzen als trouwlocatie. [HvdB] 

Naast burgemeester A.J. Gerritsen v.l.n.r. de heer van M. van Marwijk Kooy 
(directeur Landgoed Vollenhoven), mevr. Van der Valk en de heer N.C.J. van 
der Valk (directeur De Biltse Hoek).

Nu de raad de uitgangspunten vastge-
steld heeft kunnen de betrokken par-
tijen verder met de invulling van het 
plan. De samenwerking tussen Antroz 
(Antroposofi sche Woonzorggroep), 
Woningstichting SSW, Burgland Pro-
jectontwikkeling en de gemeente De 
Bilt werd op donderdag 7 juli offi ci-
eel vastgelegd door het ondertekenen 
van verschillende overeenkomsten. 

Informatie
In december 2010 zijn bewoners van 
de wijk en andere belangstellenden 
geïnformeerd over de voorgestelde 
ontwikkeling. Op basis van de binnen-
gekomen reacties na die avond zijn 
er nog twee wijzigingen in het plan 
aangebracht. De eerste aanpassing is 
dat SSW de mogelijkheid heeft om 
maximaal 10% extra bouwvolume te 
realiseren bij het woonzorgcomplex 
in de vorm van sociale woningbouw, 
afhankelijk van het ontwerp hiervan. 
Een tweede aanpassing is dat het 
geplande appartementencomplex is 
omgevormd naar grondgebonden wo-
ningen. Met deze aanpassingen om-
vat het plan een woonzorgcomplex 
bestaande uit 110 wooneenheden in 
combinatie met ongeveer 10 sociale 
huurwoningen, dat ontwikkeld wordt 
door SSW. Het nieuwe woonzorgcen-
trum vervangt het Leendert Meeshuis 

van Antroz dat nu op de locatie Berg 
en Bosch is gevestigd. Daarnaast ont-
wikkelt Burgland 14 vrije sector laag-
bouwwoningen, bestaande uit vrij-
staande woningen en twee-onder-een 
kapwoningen. 

Leendert Meeshuis
Alle betrokken partijen zijn blij dat de 
ontwikkeling nu door kan gaan. Met 
de komst van het woonzorgcomplex 
is er een mooie vervangende locatie 
gevonden voor het Leendert Mees-

huis en ook de komst van de sociale 
huurwoningen is een goede toevoe-
ging aan het woningbestand in de 
gemeente. Gedurende het gehele pro-
ces heeft de gemeente intensief con-
tact gehad met een klankbordgroep 
waarin een vertegenwoordiging van 
de wijkraad De Leijen en een aantal 
betrokken omwonenden. Het plan 
wordt nu verder uitgewerkt. Tijdens 
dit proces worden omwonenden ge-
informeerd door de samenwerkende 
partijen over de voortgang. 

Ontwikkeling De Leijen Zuid stap dichterbij
De gemeenteraad heeft op 23 juni unaniem de uitgangspunten vastgesteld 

voor de ontwikkeling van de locatie De Leijen Zuid. Het plan omvat een woonzorgcomplex 
met ongeveer 110 wooneenheden en 24 woningen. 

Vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen ondertekenen de 
overeenkomst. Jan Boer (Burgland), Wethouder A.J. Ditewig, Ad van Zijl 
(SSW), Bob Pluijter (Antroz).

BRU en de nieuwe dienstregeling
door Henk van de Bunt

Zoals ieder jaar wordt in december de nieuwe busdienstregeling ingevoerd. Dit jaar zal dat zijn op 
11 december 2011. Anders dan voorgaande jaren is deze ingangsdatum om een aantal redenen een 

bijzondere mijlpaal voor het openbaar vervoer in de regio Utrecht.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

24/7 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/7 • 9.00u - Ds. G. van Wijk, Dordrecht

24/7 •18.30u- ds. J. Veldhuizen, Putten

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/7 • 10.30u - Mr. Th. D.F. Somsen, 

Vaassen

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

24/7 • 10.00u - Dhr. Gerrit de Wild, 
Hilversum

R.K. Kerk O.L. Vrouw
24/7 • 10.30u - Pastor F. Zwarts

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

24/7 • 9.30 - Ds. J. de Wolf, Amersfoort 
(Schakel)

24/7 • 16.30 - Ds. B.C. Buitendijk, 
Bunschoten (Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
24/7 • 10.00u - Ds. W. Markus, 

Bergschenhoek
24/7 • 19.00u - Ds. M. de Boer, Gouda

Pr. Gem. Immanuelkerk
24/7 • 10.00u - Ds. J. Hoekert, Amsterdam

R.K. St. Michaelkerk
24/7 • 11.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
24/7 • 10.00u - Dhr. Frank Damen

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

24/7 • 10.30u - Drs. J. Bouma, Bilthoven

PKN - Herv. Kerk
24/7 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij, 

Bilthoven
24/7 • 18.30u - Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk

Herst. Herv. Kerk
24/7 • 10.30  en 18.00u - Dhr. E. van Baren

Onderwegkerkje Blauwkapel
24/7 • 9.30 en 10.30u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/7 • 11.00 uur - Ds. R. v.d. Beld, Baarn

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/7 • 10.00u - Ds. C. Hoogerwerf, Doorn
24/7 • 18.30u - Prof. G.C. Baart, 

Renswoude

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

24/7 • 9.30u - Dhr. Bart van Empel, Vleuten

St. Maartenskerk
24/7 • 10.00u - Pastor Jozef Wissink, 

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/7 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
24/7 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan

Koken in de bibliotheek

Hou jij ook van lekker eten? Van 19 
tot en met 23 juli staat de jeugdaf-
deling van de bibliotheek geheel in 
het teken van koken. Speciaal voor 
jou laat de bibliotheek de mooiste 
boeken over koken en eten zien 
én kun je natuurlijk weer bij ons 
terecht voor een mooie kleurplaat 
of een leuke opdracht. Bedenk je 
eigen recept, lever deze voor 20 
augustus in bij de bibliotheek en 
maak kans op een leuke prijs. Voor 
de allerkleinsten is er een mooie 
kleurplaat.

Zomerweek Natuur en Intuitie

Nieuw Licht uit Bilthoven houdt 
van 23 tot en met 30 juli een zomer-
week Natuur en Intuitie. De locatie 
is Merksplas in Belgie. Deelne-
mers verdiepen de relatie met de 
natuur en zichzelf, hun intuitie. Er 
worden diverse vormen gebruikt 
zoals meditatie, schilderen, steen 
bewerken, wandelen. Een week vol 
opladen, ontspannen, natuur en cre-
ativiteit in een schitterende omge-
ving. Het is inclusief overnachten 
(in eigen tent) en maaltijden. Voor 
meer informatie kun je kijken op: 
www.nieuw-licht.nl of neem con-
tact op met Linda Zwemer via 
06-46736993.

Fietsgilde ‘t Gooi 

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zondag 24 
juli de middagtocht ‘ Dudok Hil-
versum’, vertrek 13.30 uur van 
Kerkbrink Hilversum (Museum). 
Voor meer informatie over deze en 
de overige tochten van Fietsgilde ’t 
Gooi, zie www.fietsgilde.nl

Zoldersale bij De Akker

Verscheidene bewoners van Appar-
tementencomplex De Akker in De 
Bilt hebben kasten en zolder opge-
ruimd. Familie en vrienden zijn 
gevraagd mee te doen met de sale 
en zo zijn er op zaterdag 13 augus-
tus van 10.00 tot 15.00 uur bijna 
20 deelnemers met één of meer 
tafels vol handige, nuttige, mooie 
en leuke spullen.
De Zoldersale is buiten voor de 
ingang aan de Groenekanseweg, 

hoek Soestdijkseweg Zuid in De 
Bilt. Bij mindere weersomstandig-
heden staat iedereen binnen in de 
hal, gang en foyer. De toegang is 
gratis. Koffie, thee of een sapje, 
koek en snoep zijn verkrijgbaar 
tegen een kleine vergoeding.

Boekenmarkt voor een goed doel 

De Woudkapel (Beethovenlaan 21 
te Bilthoven) organiseert vrijdag 
19 en zaterdag 20 augustus a.s. van 
11.00 tot 16.00 uur een tweedaagse 
boekenmarkt. Hier is van alles te 
vinden; bijvoorbeeld romans, kin-
derboeken, platenboeken, boeken 
over kunst, theologie en esotherie 
en natuur. 
De opbrengst gaat naar een goed 
doel: het Unitarische dorp Homo-
rodSztPeter in Roemenië, waarmee 
De Woudkapel vriendschapsban-
den onderhoudt. 
In 2007 werd Roemenië lid van de 
EU, maar het leven in het dorp is 
moeilijker geworden. 
Jongeren kunnen bijvoorbeeld geen 
werk vinden en zoeken over de 
grens krijgt steeds minder kans op 
resultaat... 
Zie ook www.woudkapel.nl / over 
ons / overige activiteiten.

Opstapcursus computer

Voor mensen die eerst willen erva-
ren wat een computer is, voordat 
ze zich misschien opgeven voor 
een cursus in het nieuwe seizoen. 
In een korte cursus wordt een 
kijkje genomen op internet, kennis 
gemaakt met e-mail en uiteraard is 
er alle ruimte voor vragen. 
Maandag 15 en 22 augustus van 
10.00 - 12.00 uur in De Schutsma-
tel. Kosten € 24,00.

Moniek van Mens
Joost Romeyn
24 uur bereikbaar
T 0343 51 62 13
M 06 53 27 09 38
www.aline.nl voor iedereen anders

ALFINE uitvaarten

‘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

Geboren
8 juli 2011

Nienke
Dochter van 

Ronald Bakker & Marleen Spakman
Maalsteen 2
Maartensdijk

Heeft u nog spullen over
Op zaterdag 3 september organiseert de Protestantse Gemeente Maartens-
dijk - Hollandsche Rading weer de jaarlijkse boeken-/rommelmarkt. Een 
gezellig markt met o.a. veel tweede handsspullen, mooie boeken, lekkere 
wafels en een Rad van Avontuur. De markt vindt plaats op het terrein van de 
Ontmoetingskerk te Maartensdijk, van 9.30 uur tot 15.30 uur. 
Heeft u spullen voor onze markt of gaat u in de vakantie uw zolder oprui-
men! Op zaterdag 27 augustus van 10.00 uur tot 13.00 uur en op donderdag 
1 september van 19.00 uur tot 21.00 uur kunt u spullen voor deze markt in-
leveren bij de Ontmoetingskerk aan de Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Er worden echter geen grote meubels, grote elektrische apparaten en kle-
ding in ontvangst genomen.
De opbrengst van de markt zal dit jaar bestemd zijn voor 3 doelen:
• Kerkelijke activiteiten (o.a. bijzondere diensten)
• Stichting Help Mabel
• Zideris Maartensdijk (voorheen Ridderspoor)
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Peter van Barneveld 
(0346-212826)

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

Boordevol creativiteit
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Vierklank-
bezorging 

en vakantie
Gedurende de vakantieperiode 
wordt De Vierklank in veel wijken 
door een ander dan uw vaste be-
zorger gelopen. Huis-aan-huis een 
krant bezorgen lijkt heel makkelijk, 
maar de ervaring leert ons dat in-
vallers nog wel eens een brievenbus 
over het hoofd zien. 

Mocht u De Vierklank een keer 
missen de aankomende weken, dan 
is er grote kans dat een invalbezor-
ger uw brievenbus niet gevonden 
heeft. 

Wij proberen ze zo goed mogelijk 
van informatie te voorzien, maar 
rekenen op uw begrip als het toch 
een keertje mis gaat.

U wilt iets ‘effe’ kwijt
Dat kan! Deze rubriek staat open voor lezers van De Vierklank en kan ingezet 
worden om opmerkelijke zaken onder brede aandacht te brengen. Er wordt 
niet gescholden, persoonlijke zaken zijn niet welkom en het is ook niet de 
bedoeling dat er oeverloze discussies in de krant ontstaan. Stukken dienen in 
Word per mail ingezonden te worden naar info@vierklank.nl en mogen niet 
meer dan 500 woorden bevatten. De redactie behoudt zich - zonder opgave 
van reden - het recht voor om niet tot plaatsing over te gaan.

      "Ik weet het zeker, Hij houdt ook van mij."

Groot is het verdriet na het overlijden van 

Gerard Jan Zandbergen
* Noordwijkerhout,                                                           † De  Bilt,
20 augustus 1952                                                        17 juli 2011                              

 Henny Zandbergen - Zomer
 Brenda en Brian van Mansom - Zandbergen, Lieke 
 Arjan en Marije Zandbergen - Hazeleger

Looydijk 166
3731 VB  De Bilt
 

Gerard is thuis, 
bezoek is mogelijk na telefonisch overleg.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 22 juli om 11.00 uur in 
de Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven, waarna 
omstreeks 12.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op begraafplaats 
Brandenburg, gelegen naast de kerk.

Voorafgaand aan de dienst kunt u van 10.00 tot 10.45 uur afscheid 
nemen van Gerard in de kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Opstandingskerk.
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Nu	zit	in	de	omlooptijd	van	lijn	122	ruimte	en	het	BRU	stelt	voor	deze	te	
benutten	voor	een	aantal	extra	spitsritten	tussen	Westbroek	en	Utrecht.	In	de	
ochtendspits	worden	extra	ritten	gereden	om	07.36	en	08.36	uur	van	West-
broek	naar	Utrecht,	in	de	middagspits	om	16.30	en	17.30	uur	van	Utrecht,	
Overvecht	naar	Westbroek.

Lijn 58
Tellingen	in	het	najaar	van	2010	bevestigen,	dat	de	bezetting	van	de	bussen	
van	lijn	58	‘s	avonds	en	op	zondag	laag	is.	Overeenkomstig	de	uitgangs-
puntennotitie	stelt	het	BRU	voor	lijn	58	‘s	avonds	en	op	zondag	niet	meer	
te	laten	rijden.	Daarbij	gaat	zij	ervan	uit	dat	het	gebruik	van	de	lijn	beperkt	
is	en	het	opheffen	geen	problemen	oplevert.	Omdat	lijn	58	op	die	momen-
ten	gekoppeld	zit	aan	lijn	138,	wil	het	samenwerkingsverband	graag	enige	
vrijheid	hebben	om	bij	het	ontwerp	van	de	dienstregeling	het	patroon	op	
die	lijnen	enigszins	te	wijzigen	om	te	voorkomen,	dat	lange	stilstandtijden	
ontstaan.	In	verband	met	beperkte	bezuinigingsmogelijkheden	in	Bilthoven	
stelt	het	BRU	daarnaast	voor	in	de	verdere	toekomst	het	trajectdeel	Hilver-
sum	-	Maartensdijk	geheel	op	te	heffen.

Lijn 77 beperken
In	de	Uitgangspuntennotitie	wordt	gesteld,	dat	er	sprake	is	van	overbedie-
ning	in	Bilthoven.	Daarom	worden	de	volgende	wijzigingen	voorgesteld:	
Lijn	77	houdt	van/tot	de	rotonde	Duivenlaan	een	frequentie	van	6	ritten	per	
uur	in	de	spits	en	4	ritten	per	uur	overdag.	Vanaf	de	Duivenlaan	gaan	2	rit-
ten	per	uur	door	via	de	route:	Hertenlaan	–	Leijenseweg	–	Jan	van	Eycklaan	
–	Jan	Steenlaan	–	Bilthoven	NS	–	 lusje	Boslaan	–	Sperwerlaan	en	vanaf	
Bilthoven	NS	via	dezelfde	route	terug	naar	de	Duivenlaan	en	verder	naar	
Utrecht	Centraal.	Aanvankelijk	werd	uitgegaan	van	een	zeer	aanzienlijke	
besparing	door	een	beperking	van	de	bediening	in	Bilthoven.	Deze	wordt	
met	de	voorgestelde	wijziging	van	lijn	77	alleen	niet	gerealiseerd.	Daarom	
worden	de	ritten	van	lijn	277	opgeheven.	Lijn	277	is	een	spitsbus	en	rijdt	
alleen	van	Bilthoven	naar	Utrecht.	De	bezetting	van	de	ritten	is	beperkt	en	
de	reizigers	kunnen	zonder	capaciteitsproblemen	worden	opgevangen	in	de	
ritten	van	77.

Henric de Jong Schouwenburg bij de bushalte van lijn 122 in Westbroek. 
Het BRU stelt een aantal extra spitsritten tussen Westbroek en Utrecht voor.

De	 fractie	 van	D66	diende	 een	mo-
tie	 in.	Clemens	Kok	van	het	Burge-
rinitiatief	kreeg	de	kans	zijn	mening	
kritisch	in	te	brengen.	Aan	het	einde	
van	het	debat	werd	de	motie	unaniem	
door	de	Raad	aangenomen.	In	de	mo-
tie	staat,	dat	het	gebouw	van	de	Zui-
derkapel	vanwege	zijn	monumentale	
karakter	behouden	moet	blijven.	Het	
College	zegde	 toe	 in	september	met	
een	 integraal	 standpunt	 te	 komen.	
De	motie	 zegt	 dat	 er	 samen	met	 de	
Protestantse	 Gemeente	 Bilthoven	
moet	 worden	 onderzocht	 op	 welke	
wijze	het	behoud	van	de	Zuiderkapel	
voor	 de	 toekomst	 kan	 worden	 ge-
waarborgd	en	dat	daarbij	alle	opties	
moet	 worden	 betrokken,	 waaronder	
uitdrukkelijk	 ook	 de	 optie	 om	 het	
huidige	gebruik	als	kerkgebouw	voor	
erediensten	voort	te	zetten.

Einde
Met	dit	besluit	van	de	Gemeenteraad	
is	 naar	 het	 oordeel	 van	 het	 comité	
formeel	 een	 einde	gekomen	 aan	het	

Burgerinitiatief.	 De	 groep	 is	 tevre-
den	 met	 de	 resultaten	 tot	 dusverre.	
Hugo	 von	Meijenfeldt	 is	 lid	 van	 de	
initiatiefgroep:	 ‘Wij	 blijven	 er	 naar	
streven	 om	 de	 Zuiderkapel	 als	 ge-
meentelijk	monument	 aan	 te	wijzen	
en	de	huidige	bestemming	(religieus	
en	 maatschappelijk)	 te	 handhaven.	
Wij	 weten	 dat	 ons	 tal	 van	 instru-
menten	 ter	 beschikking	 staan	 om	
dit	doel	te	bereiken,	maar	hebben	in	
deze	fase	voorkeur	voor	een	dialoog	
met	 burgerlijke	 gemeente	 en	 kerk.	
Het	 kerkbestuur	was	 pas	 na	weken-
lang	aandringen	door	ons	en	door	de	
Raadsfracties	 bereid	 tot	 een	 eenma-
lig	 gesprek.	 Daarin	 concludeerden	
we	 over	 en	 weer	 dat	 er	 weliswaar	
geen	consensus	 is,	maar	dat	we	wel	
openheid	 en	 dialoog	 zouden	 blijven	
zoeken.	Dat	is	voor	de	kerk	blijkbaar	
enorm	lastig,	want	ons	is	zojuist	een	
brief	(van	25	mei	jl.)	van	de	kerk	aan	
het	 gemeentebestuur	 -	 daags	 voor	
de	 Raadsvergadering	 -	 onder	 ogen	
gekomen,	 waarin	 het	 kerkbestuur	

ageert	 tegen	 aanwijzing	 tot	 monu-
ment	 en	 een	 voortgezet	 gebruik	 als	
kerk	 uitsluit.	 Omdat	 het	 College	 nu	
een	 besluit	 aan	 het	 voorbereiden	 is,	
willen	 wij	 uitgenodigd	 blijven	 voor	
deelname	aan	de	dialoog	die	nu	ge-
voerd	wordt	over	de	toekomst	van	de	
Zuiderkapel’.

Frans Poot
Omdat	 de	 initiatiefgroep	 haar	 wens	
bij	de	dialoog	betrokken	te	blijven	in	
een	schrijven	ook	aan	de	raadsleden	
gestuurd	heeft,	neemt	Frans	Poot	na-
mens	D66	de	vrijheid	hierop	 te	 rea-
geren:	‘De	groep	vraagt	om	door	het	
College	uitgenodigd	te	worden	in	de	
dialoog	over	de	toekomst	van	de	Zui-
derkapel.	 Ik	 kan	me	voorstellen	 dat	
ze	benieuwd	is	naar	de	uitkomst	van	
de	gesprekken	van	College	en	kerk-
bestuur.	 Ik	 deel	 die	 benieuwdheid.	
Echter,	 ik	 doe	 als	 raadslid	 in	 deze	
fase	 een	 stapje	 terug.	 Het	 College	
heeft	nl.	een	opdracht	van	de	raad	en	
is	daar,	naar	ik	aanneem,	mee	aan	de	

slag.	Bemoeienis	van	raadsleden	zou	
daar	 niet	 in	 passen.	 Ondanks	 mijn	
nieuwsgierigheid	 en	 belangstelling	
naar	de	uitkomst	van	de	gesprekken	
houd	ik	me	tot	de	bewuste	raadsver-
gadering	op	de	 achtergrond,	 om	het	
proces	 niet	 te	 verstoren’.	 De	 frac-
tievoorzitter	 van	 coalitiepartij	 D66	
vraagt	zich	vervolgens	nog	af	welke	
strategie	 voor	 de	 initiatiefnemers	
het	 beste	 past:	 ‘De	 initiatiefgroep	
schrijft,	 dat	 met	 het	 besluit	 van	 de	
raad	 formeel	 een	 einde	 gekomen	 is	

aan	het	Burgerinitiatief.	Het	verzoek	
om	 uitgenodigd	 te	 worden	 als	 ge-
sprekspartner	is	wellicht	strijdig	met	
deze	 uitspraak’.	 Hugo	 von	 Meijen-
feldt:	‘Niet	de	Initiatiefgroep	maar	de	
Burgemeester	verklaarde,	dat	voor	de	
Raad	een	formeel	einde	aan	dit	Bur-
gerinitiatief	was	gekomen.	Wij	gaan	
als	groep	natuurlijk	gewoon	door	om	
ons	 einddoel	 (aanwijzing	 tot	 monu-
ment,	 behoud	 van	 de	 bestemming)	
te	realiseren	en	willen	daarom	graag	
deelnemen	aan	de	komende	dialoog’.

Comité Burgerinitiatief Zuiderkapel 
wil betrokken blijven

door Henk van de Bunt

Op 31 maart jl. heeft het Burgerinitiatief Zuiderkapel aan burgemeester Gerritsen een verklaring 
over het behoud van de Zuiderkapel met ruim 700 handtekeningen overhandigd en op 12 mei werd 
het comité de gelegenheid tot toelichting en verdediging geboden in de Raadscommissie Openbare 

Ruimte. In de Gemeenteraad van 26 mei jl. vond de besluitvorming over dit Burgerinitiatief plaats. 

Frans Poot (l) en Hugo von Meijenfeldt zijn beiden benieuwd naar de uitkomst 
van de gesprekken van het College van B&W en het kerkbestuur.

Oorzaak	 van	 de	 overlast	 was	 toen	
een	 litanie	 van	 oorzaken:	 dreunende	
koelaggregaten	 van	 overnachtende	
vrachtwagens,	 cruisende	 en	 vrijende	
homo’s	en	overlast	van	wild	kampe-
rende	bezoekers,	 onder	meer	 van	de	
automarkt	 in	 Utrecht.	 Sindsdien	 is	
er	 gesproken	 met	 de	 beheerder	 van	
de	 A27,	 Rijkswaterstaat	 en	 met	 de	
gemeente	en	 is	het	onderwerp	op	de	
agenda	geplaatst	van	de	wallenwerk-
groep	die	de	verbreding	van	de	A27	
begeleid.	We	 vroegen	Tonny	 Groen,	
spreekbuis	 van	 de	 bewoners	 van	 de	
KW-weg,	 dorpsraadslid	 en	 actief	
deelnemer	 aan	 de	 wallenwerkgroep,	
hoe	de	vlag	 er	nu,	 een	 jaar	 later,	 bij	
hangt:

Nog steeds 
‘Helaas	 is	 er	 nog	 weinig	 voorgang	
geboekt.	We	hebben	nog	steeds	over-
last	van	koelwagens	waar	mijn	doch-
ter,	 haar	 kamer	 ligt	 aan	 die	 kant,	 af	
en	 toe	niet	van	kan	 slapen.	Zeker	 in	
tijden	 dat	 de	 ramen	 open	 staan.	 De	
Polen	 en	 andere	 parkeerplaatsbezoe-
kers	maken	in	de	zomertijd	langer	en	
meer	 rumoer	 en	 wildplassen	 er	 nog	
op	los.	Gelukkig	zijn	de	struiken	wat	
hoger	gegroeid,	dus	hebben	we	daar	
wat	minder	zicht	op.	Er	zou	een	zicht-
scherm	aangebracht	zijn	waardoor	het	
liefdesleven	van	de	homo’s	inmiddels	
wat	minder	zichtbaar	moet	zijn’.

Nog niet echt optimistisch
Ten	aanzien	van	de	toekomstige	ont-
wikkelingen	 is	 Tonny	 nog	 niet	 echt	
optimistisch.	 ‘Zoals	 het	 er	 nu	 voor-

staat	 hebben	we	geen	 recht	 op	 extra	
geluidsschermen	 bij	 de	 eerstvol-
gende	verbreding	van	de	A27.	 In	de	
wallenwerkgroep	 is	 wel	 besproken	
wat	 de	 voorkeursvariant	 van	 bewo-
ners	 is	 als	 daar	 verandering	 in	 komt	
(bijvoorbeeld	 omdat	 er	 geld	 van	 de	
regionale	 overheden	 komt	 of	 om-
dat	RWS	 erkent	 dat	 er	 oude	 rechten	
zijn	 -	 saneringslijst	 2009	 -	 of	 dat	 er	
zaken	 toch	 verkeerd	 berekend	 wer-
den).	 Onze	 voorkeursvariant	 is	 dan	
dat	het	scherm	komt	te	lopen	langs	de	
buitenkant	van	de	parkeerplaats,	dus	
langs	het	spoor.	We	hoeven	niet	bang	
te	 zijn	 voor	 relectie	 van	 het	 geluid	

van	de	trein	want	het	scherm	zal	aan	
beide	 zijden	 absorberend	 uitgevoerd	
worden..	 We	 hebben	 ook	 gesproken	
over	 de	 hoogte	 van	 het	 scherm.	 Dat	
moet	vrij	hoog	zijn	om	het	geluid	van	
koelwagens	 tegen	 te	 houden.	 Op	 al	
deze	zaken	hebben	we	dus	nog	geen	
enkele	 toezegging	 gekregen	 maar	
wel	is	genoteerd	hoe	onze	wensen	ter	
zake	 liggen.	Daarnaast	 is	door	RWS	
wel	 toegezegd	 dat	 de	 parkeerplaats	
een	herinrichting	dient	te	krijgen.	De	
vrachtwagens	zullen	zo	ver	mogelijk	
van	 de	 huizen	 worden	 geparkeerd,	
met	 het	 koelaggregaat	 naar	 de	 weg	
gekeerd.	 Het	 probleem	 is	 echter	 dat	
de	 parkeerplaats	 eigenlijk	 helemaal	
geen	plek	heeft	in	het	plan,	dus	mis-
schien	is	deze	toezegging	een	wassen	
neus’.	

Ring om Utrecht
’Interessant	wordt	de	tweede	fase	van	
de	 verbreding	 (samen	 met	 de	 ring	
om	 Utrecht).	 Er	 gelden	 dan	 nieuwe	
geluidsnormen	 en	 de	 verwachting	 is	
dat	 die	wet	 snel	wordt	 aangenomen.	
In	die	nieuwe	wet	staat	ook	iets	over	
cumulatie	 van	 geluid,	 dus	 optellen	
van	 het	 geluid	 van	 trein	 en	 wegver-
keer.	 Dat	 is	 typisch	 de	 situatie	 van	
de	 KW-weg	 waardoor	 het	 dan	 voor	
ons	 wellicht	 een	 stuk	 interessanter	
wordt.	Dan	zijn	we	wel	een	paar	jaar	
verder	 en	 daarom	 eist	RWS	ook	 dat	
de	nu	eventueel	aan	te	brengen	scher-
men	zonder	veel	moeite	verbreed	of	
verhoogd	 moeten	 kunnen	 worden’.	
Wordt	ongetwijfeld	(over	alweer	een	
jaar)	vervolgd.

Een jaartje later…
A27-Parkeeroverlast en de Koningin Wilhelminaweg 

door Frank Klok

Een jaar geleden rapporteerde de Vierklank over de overlast die een aantal bewoners 
van de KW-weg ondervonden van de parkeerplaats aan de A27. Hoe staat dat er nu voor?

Kampeerdrukte op de P op de 
avond voor de automarkt. Door het 
verdwijnen van die markt zal dát deel 
van de overlast zich vanzelf oplossen.



VOORDEEL HELE WEEK

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

Lambout lapjes 
naturel of gemarineerd

Nieuw-Zeelandse 
entrecôte 

Gemarineerde 
biefstuk

500
gram 4.98

500
gram 7.98

100
gram 1.20

500
gram 8.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 juli
t/m woensdag 27 juli

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

Riblappen 

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op 500
gram 3.98

KAASVOORDEEL!!

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Runderschnitzels
Varkensschitzels
Kipschnitzels

STOMPETOREN 
JONG

CHALET PUNTJES 

i Kg. 8.98 pak à 
170 gram 2.98

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Eigengemaakte schouderham 
Fricandeau
Rosbief

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

Filet American
Kip curry salade
Sellerie salade 3x 100

gram 3.49

Gevulde varkensfilet Kant-en-klaar voor de oven!

6 halen / 
     5 betalen

Toppertje  van de week

Heerlijk voor op vakantie, wij vacumeren alles wat u wilt!

  DONDERDAG

10 soor
ten vlee

swaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Vers gesneden

Meloenmix
Volle bak - 2e bak gratis!

1,50

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Malse grote

Kropsla
Nu

•  Capucijnerschotel
 _____________________100 GRAM  0,89

•  Japanse kip
MET NOEDELS OF RIJST _____100 GRAM  0,99

•  Kip-kerrie
MET GROENTERIJST ________100 GRAM  0,99

Hollandse

Trostomaten
Héél kilo

1,25 0,59

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 25 JULI,  DINSDAG 26 JULI 

EN WOENSDAG 27 JULI

Vers gewassen

Spinazie _________ 2 X 300GRAM  1,50

Hollandse

Komkommers _____ 2 VOOR 0,99

Lasagne

ALLE SOORTEN __________ 100 GRAM 0,99

Volop binnen: 

Opal pruimen, kersen, 

aardbeien en zacht fruit!
Dagelijks vers!

Zaterdag verse Sushi!
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Zijn	 grootste	 ‘verdienste’	 is	 het	 hel-
pen	van	zijn	lichamelijk	gehandicapte	
vriend	 Henk	 van	 Vondel.	 Al	 heeft	
hij	 het	 zelf	 nooit	 zo	 gezien,	 als	 een	
verdienste.	 ‘Het	 was	 een	 vrienden-
dienst’,	aldus	Van	Montfort.	 In	1976	
leerde	hij	Van	Vondel,	die	vorig	jaar	is	
overleden,	kennen	op	het	werk.	Zijn	
collega	kampte	met	de	ziekte	van	du-
chenne;	 een	 progressieve	 spierziekte	
die	hem	uiteindelijk	ook	fataal	werd.	
‘Henk	heeft	nooit	zelfstandig	kunnen	
lopen.	Iedereen	moest	hem	altijd	in	en	
uit	zijn	auto	helpen.	Ik	werkte	in	het-
zelfde	 gebouw.	Met	 de	mensen	 daar	
hadden	we	een	tilschema	opgesteld.’	

Vriendschap
Van	 Montfort	 bouwde	 al	 gauw	 een	
vriendschappelijke	 relatie	 op	 met	
de	 lichamelijk	 gehandicapte.	 ‘Die	
vriendschap	 is	 zeker	 niet	 uit	 mede-

lijden	 geboren.	 Natuurlijk	 help	 je	
eerst	omdat	je	iemand	met	dergelijke	
beperkingen	 niet	 aan	 zijn	 lot	 over	
wilt	 laten.	Henk	was	 echter	 ook	ijn	
gezelschap.	 We	 gingen	 daarom	 sa-
men	steeds	meer	tochtjes	maken.	We	
hadden	een	klik.’	Geestelijk	was	Van	
Vondel	 wel	 helemaal	 bij	 de	 pinken.	
‘Hij	was	een	pientere	man.	Een	aca-
demicus.’	

Het	 helpen	van	Van	Vondel	 ging	 als	
vanzelf.	Dat	gold	niet	alleen	voor	Van	
Montfort	 overigens.	 Iedereen	 wilde	
hem	helpen.	‘Dat	kwam	door	zijn	uit-
straling.	Hij	liet	zien	dat	hij	ondanks	
zijn	 beperking	 tot	 heel	 veel	 in	 staat	
was.	 Mensen	 zagen	 dat.	 We	 waren	
een	 keer	 samen	 in	 theater	 Carré.	 Ik	
had	speciale	rolstoelkaarten	geregeld.	
Toch	kon	Henk	met	zijn	rolstoel	niet	
op	 zijn	 plaats	 komen.’	 De	 directeur	

van	het	illustere	toneel	in	Amsterdam	
ging	zich	ermee	bemoeien.	‘Hij	wilde	
per	 se	dat	Henk	een	goede	plek	zou	
krijgen.	De	toneelvoorstelling	is	zelfs	
een	halfuur	uitgesteld.	Toen	alles	was	
geregeld,	 kreeg	hij	 een	 staande	ova-
tie.’

Motivatie
Van	Vondel	heeft	nog	zijn	deel	gehad	
in	het	ridderschap	van	Van	Montfort.	
‘Hij	 heeft	 de	 koningin	 een	 brief	 ge-
schreven	 met	 een	 motivatie	 waarom	
ik	 deze	 ereonderscheiding	 zou	 moe-
ten	ontvangen.’	Dat	hoorde	de	Bilte-
naar	 pas	 nadat	 hij	 werd	 onderschei-
den	op	29	april	 jongstleden.	‘Ik	wist	
namelijk	 van	 niets.	 Iedereen	 heeft	
het	stil	weten	te	houden.	Mijn	vrouw	
vertelde	me	dat	we	de	winterbanden	
gingen	omwisselen	en	dat	er	een	an-
dere	 kennis	 gehuldigd	 zou	 worden.	

Pas	toen	ik	via	de	rode	loper	het	ge-
meentehuis	betrad,	ging	er	een	belle-
tje	rinkelen.’

Of	het	terecht	is	dat	hij	is	onderschei-
den,	 daarover	 moeten	 anderen	 maar	
oordelen.	‘Natuurlijk	ben	ik	trots.	En	
ik	 vind	 het	 erg	 goed	 dat	 er	 waarde-
ring	is	voor	vrijwilligerswerk.	Het	is	
ontzettend	 belangrijk.	 Mooi	 dat	 het	
opgemerkt	wordt.’	Van	Montfort,	die	
onlangs	 voorzitter	 is	 geworden	 van	
Actiz	–	de	organisatie	van	verpleeg-	
en	verzorgingshuizen,	 thuis-,	 kraam-	
en	 jeugdgezondheidszorg,	 is	 geens-
zins	van	plan	het	rustiger	aan	te	doen,	

ook	 niet	 nu	 de	 pensioengerechtigde	
leeftijd	nadert.	‘Ik	ga	zeker	niet	stop-
pen	als	ik	65	ben’,	stelt	hij	ferm.	‘Ik	
ben	wat	dat	betreft	 een	modelburger	
voor	deze	coalitie.	Ik	wil	doorwerken	
totdat	 ik	 het	 niet	meer	 leuk	 vind,	 of	
het	niet	meer	op	kan	brengen.’

Ook	 met	 zijn	 vrijwilligersbestaan	
houdt	 hij	 nog	 lang	 niet	 op.	 Hij	 ver-
pleegt	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 zus	 van	
Henk,	 die	 aan	 dezelfde	 spierziekte	
lijdt.	 ‘Het	 is	 passie	 en	 drive.	 Ik	 doe	
graag	 iets	 voor	 mensen.	 Geld	 speelt	
daarin	geen	enkele	 rol.	Daarom	heet	
het	ook	vrijwilligerswerk.’	

advertentie

Bilthovenaar Van Montfort geridderd
Grootste ‘verdienste’ is helpen van gehandicapte vriend

door Ido Dijkstra

Hij zou zonder scrupules kunnen genieten van zijn fraaie optrekje in Bilthoven. 
In zijn arbeidsleven helpt hij mee aan de ontwikkeling van medische technologie 

van onder andere tilliften en verpleegrobots. Als hoogleraar economie, zorg en medische 
technologie aan de Universiteit van Twente geeft hij zijn kennis door aan de volgende generatie. 

Guus van Montfort doet echter meer. Hij werd onlangs 
geridderd voor zijn inzet als vrijwilliger. ‘Mooi dat het opgemerkt wordt.’

Burgemeester Gerritsen feliciteert van Montfort na het opspelden van de 
Koninklijke onderscheiding.

In	zijn	woning	op	het	Maertensplein	
met	een	riant	uitzicht	op	de	wijde	om-
geving	vragen	we	dat	aan	Nico	Jansen	
(63),	een	man	die	altijd	bezig	is	voor	
anderen.	‘Ja,	we	doen	dat	nog	steeds	
en	met	plezier’,	vertelt	hij.	‘Het	Inter-
netcafé	 in	 Dijckstate	 bestaat	 uit	 een	
groepje	van	zeven	mensen	met	 twee	
computers	 die	 bij	 toerbeurt	 anderen	
helpen	 om	 hun	 problemen	 op	 Inter-
net	op	te	lossen.	Nee,	wij	geven	geen	
cursus	voor	beginners	of	gevorderden	
maar	helpen	mensen	die	zoekproble-
men	hebben	en	zorgen	voor	de	oplos-
sing.	Sinds	het	vertrek	van	de	Rabo-
bank	 uit	 Maartensdijk	 en	Westbroek	
geldt	dat	ook	voor	 telebankieren.	Zo	
werken	wij	al	helpend	 toe	naar	zelf-
standigheid.’	

Toerbeurt 
Met	ons	zevenen	zijn	we	bij	toerbeurt	
aanwezig	 in	 Dijckstate	 om	 mensen	
te	helpen	met	 Internet.	Wie	een	pro-
bleem	heeft	kan	mij	bellen	en	je	kunt	
ook	in	Dijckstate	vragen	wie	van	ons	
er	wanneer	aanwezig	 is.	 Je	kunt	alle	
dagen	met	alle	problemen	bij	ons	te-
recht.	 Nee,	 repareren	 doen	 we	 niet,	
maar	als	je	eigen	computer	kapot	is	en	
ergens	gerepareerd	wordt,	kan	je	naar	
ons	komen	om	iets	op	te	zoeken	of	je	
berichten	 te	 versturen.	 Je	 betaalt	 al-
leen	iets	voor	het	gebruik	van	de	com-
puter	maar	onze	adviezen	zijn	gratis.	

In	 Dijckstate	 hebben	 we	 twee	 com-
puters	 staan	 die	 voor	 alle	 mensen	
toegankelijk	zijn.	Dus	ook	voor	pro-
blemen	van	mensen	van	buiten	Dijck-

state	 en	 buiten	 het	 dorp.	 Zo	 hebben	
we	bezoekers	van	de	camping	en	een	
Australiër	 die	 hier	 tijdelijk	 is	 en	 bij	
ons	zelf	zijn	bankzaken	regelt.

Techneut
Nico	 Jansen	 zit	 als	 fractievoorzitter	
van	de	ChristenUnie	al	vele	 jaren	 in	
de	politiek	en	trekt	regelmatig	aan	de	
bel	als	hij	problemen	ziet.	Of	dat	nu	
gaat	 om	 straatverlichting,	 plaatsing	
van	bushaltes	of	het	grote	tunnelpro-
ject	 in	 Bilthoven,	 waar	 hij	 vele	 ver-
keerd	genomen	beslissingen	ontdekte	
en	die	heeft	aangekaart.	Hij	kan	daar	
met	 verve	 over	 vertellen.	 Als	 voor-
malig	 techneut	 en	 gymnastiekleraar	
van	 een	 zeer	 grote	 vereniging	 is	 hij	
gewend	om	problemen	op	te	zoeken,	
op	te	lossen	en	anderen	te	begeleiden.	

Bestuursleden
Zo	kwamen	we	op	de	vraag	hoe	het	
gaat	 met	 de	 plaatselijke	 afdeling	
van	de	ChristenUnie	na	het	afscheid	
vorig	 jaar	 van	 secretaris	 Herman	
Doornenbal	en	penningmeester	Hans	
Kortier.	 ‘Dat	gaat	heel	goed’,	vertelt	
hij.	 ‘Doornenbal	 en	Kortier	 zijn	nog	
steeds	 actieve	 leden.	 We	 hebben	 2	
nieuwe	 bestuursleden.	 Daniel	 van	
Utrecht	uit	Maartensdijk	is	voorzitter,	
Theo	Aalbers	uit	Bilthoven	 is	 secre-
taris	 /penningmeester	en	Johan	Grif-
ioen	uit	Hollandsche	Rading	is	onze	
fractie-assistent.	
Op	 25	 augustus	 is	 er	 van	 10.00	 tot	
17.00	uur	in	Dijckstate	een	open	dag	
voor	alle	computercursussen.	Belang-
stellenden	kunnen	daar	kiezen	uit	de	
diverse	cursussen.

Een jaartje later
 Nico Jansen over internetproblemen en de politiek

 door Kees Pijpers

Vorig jaar spraken we in Dijckstate Maartensdijk Nico Jansen, die beneden in het restaurant
een dame hielp met Internetproblemen. Hij vertelde toen dat hij met een groepje anderen de mensen 

helpt die zoekproblemen hebben. We wilden eens weten of dat nog steeds gebeurt. 
Maar ook hoe het gaat met de ChristenUnie.

Nico Jansen thuis aan zijn eigen computer.

Collega Martijn Nekkers publiceerde in 2010 een zestal ‘Klankbordjes uit 
Turkije’ in deze krant. In 2011 toog Martijn opnieuw naar deze transcontinentale 
staat en vervolgt hij graag zijn reeks van ‘kijkjes’ op de Turkse samenleving.

Klankbord
uit Turkije (7)

Schoenpoetsers
Overal	kom	je	ze	op	straat	tegen	in	Turkije:	de	schoenpoetsers.	Het	hoort	bij	
de	Turkse	cultuur	dat	je	schoenen	er	altijd	piekijn	uitzien.	Vaak	zijn	het	wat	
oudere	mannetjes	die	je	schoenen	weer	glimmend	maken.	Maar	ook	zijn	er	
allerlei	 straatjochies	die	zich	 schoenpoetser	noemen.	Met	een	eenvoudig	
houten	kistje	klampen	ze	je	aan	op	straat	en	wijzen	naar	je	schoenen.	Bij	
hen	moet	je	dus	niet	zijn.	De	echte	schoenpoetser	heeft	een	uitgebreide	kast	
bij	zich	van	koper.	Er	 staan	allerlei	potjes	op	met	de	benodigde	schoen-
smeer.	Het	totaal	ziet	er	uit	als	een	soort	altaar.	De	klant	neemt	plaats	op	een	
stoel	voor	dat	altaar	en	zet	zijn	voet	met	schoen	op	een	soort	standaard	in	
het	midden.	De	schoenpoetser	zelf	zit	op	een	krukje	aan	de	andere	kant	van	
de	opstelling.	Ze	gaan	grondig	te	werk.	Eerst	worden	er	stukken	karton	ge-
plaatst	tussen	sok	en	schoen	van	de	klant.	Dit	om	te	voorkomen	dat	die	sok		
ook	een	poetsbeurt	krijgt.	Het	is	een	heel	ritueel	met	schoensmeer,	glans-
middel	en	wat	dies	meer	zij.	Met	linke	borstels	wordt	er	met	grote	gebaren	
gepoetst.	Is	er	één	schoen	klaar	geeft	de	poetser	met	een	tik	van	zijn	borstel	
op	zijn	kast	aan	dat	de	andere	schoen	aan	de	beurt	is.	Iedere	schoenpoetser	
heeft	die	gewoonte.	Het	resultaat	is	oogverblindend.	Daar	kunnen	wij	met	
onze	smeersels	uit	de	supermarkt	niet	tegen	op.	Het	zijn	vaklui	en	dat	voor	
een	bedrag	van	omgerekend	rond	een	halve	Euro.	(Wel	eerst	even	de	prijs	
afspreken!).	Wie	geen	last	wil	hebben	van	de	schoenpoetsende	jochies	kan	
het	beste	sandalen	of	teenslippers	dragen	tijdens	zijn	bezoek	aan	Turkije.	
Martijn Nekkers 

Schoenpoetsers in Diyarbakır. 
Ze verkopen ook inlegzooltjes. 
Gemakkelijk!

Gespecialiseerd in massagetherapie, onze 
consulten kunnen geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed door de zorgverzekeraars

Bel voor een afspraak:
06 - 22 22 73 13 of 06 - 24 63 98 39
Zorg Centrum De Bilt, Burg. de Withstraat 59

www.holistichealthcare.nl

Persoonlijk afgestemde behandelingen 

Een goede, stevige massage

Of heerlijke schoonheidsverzorging.

Wij werken:

• Klachtgericht

• Oorzaakbestrijdend

• Revaliderend

• Ontspannend

• Preventief






























































  

























































C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 
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advertentie

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

In de eerste helft van de twintigste 
eeuw zat er lood in verf, in de vorm 
van het witte loodcarbonaat. Het 
loodwit werd gebruikt als pigment. 
De (witte) kleur bleef lang stabiel in 
de verf. Daarom werd zowel binnen- 
als buitenshuis de loodhoudende verf 
gebruikt. Buiten om de verf beter be-
stendig te maken tegen weersinvloe-
den; binnen om de kleur te behouden. 
Mijn grootvader, die een fervent pijp- 
en sigarenroker was, gebruikte ook 
loodwitverf in huis. Deze verf werd, 
zoals hij zei, niet zo vlug geel. 

Verf
Verf bestaat uit een bindmiddel (vroe-
ger werd hier meestal lijnolie voor 
gebruikt), een oplosmiddel (veelal 
water of terpentine) en een pigment, 
meestal op basis van metalen. Nu 
wordt als wit pigment meestal titaan-
oxide gebruikt. Daarnaast nog een 

hulpstof zoals een conserveermid-
del, antischuimmiddel, anti-uitzak-
middel, of verdikker. Dat lood giftig 
was hadden ook de Romeinen reeds 
ondervonden. Er wordt ook wel ge-
zegd dat het Romeinse Rijk mede aan 
loodvergiftiging te gronde is gegaan. 
Bij een beginnende loodvergiftiging 
zijn de klachten meestal aspecifi ek 
zoals moeheid, verminderde eetlust, 
pijnen in de gewrichten en de botten. 
Bij een acute of een langdurig chro-
nische blootstelling ontstaan de typi-
sche loodkolieken of darmkrampen 
en ook kan ernstige bloedarmoede 
ontstaan. Loodvergiftiging kwam 
niet alleen voor bij schilders, maar 
ook in drukkerijen, waar gewerkt 
werd met loodzetsels en de loden 
letters steeds omgesmolten werden. 
Ook in de jaren zestig en zeventig 
kwam af en toe nog loodvergiftiging 
voor bij mensen die in accufabrieken 

werkten. Het gebruik van loodwit in 
verf is pas in 1990 binnen de Euro-
pese Unie verboden. 

Zwambag
De uit Groningen afkomstige Sjoerd 
van der Zee (1895-1976), werkte 
aanvankelijk in het schildersbedrijf 
van zijn vader. Na diens plotselinge 
dood begint hij eerst in Utrecht en 
later in Bilthoven de Nederlandse 
Antiloodwitfabriek met als slagzin 
‘Het Wit met Pit’. Er werd handel ge-
dreven in antiloodwit, uitsluitend ori-
gineel Nederlands fabricaat volgens 
het Van der Zee’s recept. Er was fa-
bricage van en handel in verfwaren, 
lakken, oliën en vernissen. Het be-
drijf was achtereenvolgens gevestigd 
in de Haydnlaan 15, de Laurillard-
laan 34 en op de Soestdijkseweg 181. 
In 1938 werd het bedrijf gevestigd 
op het spoorwegemplacement bij het 

station. Vanaf 1940 was het kantoor 
en de fabriek gevestigd aan de Spoor-
laan 22. (Garage Zwambag. Volgens 
de ouders van Edward Zwambag, 
die in 1974 hun bedrijf naar Biltho-
ven verplaatsten, zat er in de oorlog 
een ‘verffabriek’ op hun adres. Meer 
konden ze niet vertellen. Van de Ne-
derlandse Antiloodfabriek hadden ze 
nooit gehoord.)

Fortis 
In 1944 veranderde de naam van het 
bedrijf in Fortis Antiloodwitfabriek. 
Vanaf 1949 was dit bedrijf gevestigd 
in Den Dolder, Dolderseweg 111a. In 
1952 volgde een tweede naamswij-
ziging: het werd nu Fortis fabrieken. 
De productie werd in Den Dolder 
voortgezet als Fortis Coatings. Van 
der Zee was toen nog steeds bij het 

bedrijf betrokken. Jelle van der Zee 
(bekend Bilthovenaar) en een zoon 
van Sjoerd van der Zee omschrijft 
zijn vader als een ondernemende 
man, die vaak op reis was. Naast de 
Nederlandse Antiloodwitfabriek was 
Sjoerd van der Zee ook eigenaar van 
de NV tot Exploitatie van onroe-
rende Goederen Emma. Het doel van 
die NV was kopen, verkopen, ruilen, 
verhuren, administreren en exploi-
teren van onroerende goederen. De 
Nederlandse Antiloodwitfabriek is in 
1928 ingebracht in de NV Emma, zo-
dat eigenlijk de Ned. Antiloodwitfa-
briek per 1928 als zelfstandige zaak 
al heeft opgehouden te bestaan. 

Marga Verschoor is o.a. secreta-
ris van Historische Kring ‘dOude 
School te De Bilt

De Nederlandse Antiloodwitfabriek 
vroeger in De Bilt

door Marga Verschoor

De Volkskrant besteedde in april jl. aandacht aan de Restauratiebeurs De Bosch, waarbij op 
15 april het symposium ‘Is er toekomst voor toxische historische bouwmaterialen, zoals loodwit?’ 

werd gehouden. Bernice Grijns, specialist kleur- en schilderingen bij de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed, wil het loodwit redden. Zij vindt dit het beste verfpigment, dat ooit is uitgevonden. 

Maar weet ook dat het giftig is. In Bilthoven was in het verleden de Antiloodwit fabriek gevestigd.

Volgens de ouders van Edward Zwambag, die in 1974 hun bedrijf naar 
Bilthoven verplaatsten, zat er in de oorlog een ‘verffabriek’ op hun adres. 

Mevrouw Koning is geboren en ge-
togen in Utrecht. Haar man had daar 
vroeger een schildersbedrijf. Zelf run-
de zij een sigarenzaak aan de Vleu-
tenseweg in Utrecht. Daar werden 
behalve rookwaren ook kaartjes voor 
voetbalwedstrijden verkocht. Het was 
een echte voetbalzaak, vertelt haar in 
Duitsland wonende zoon Jan Koning. 
Toen het echtpaar vijfenzestig gewor-
den was, verhuisde het naar de Alfred 
Nobellaan in De Bilt. Tien jaar gele-
den overleed de man van mevrouw 
Koning. Zij woonde daarna enkele 
maanden bij haar zoon en schoon-
dochter Riet in Duitsland en kwam 
vervolgens in Weltevreden wonen. 
Enkele maanden geleden heeft ze nog 
een heupoperatie ondergaan. Met de 
familie vierde ze het verjaardagsfeest 
in Weltevreden. 

Burgemeester feliciteert 
honderdjarige in Weltevreden

door Guus Geebel

Een stralende mevrouw Koning-Schreijnders vierde vrijdag 15 juli haar honderdste verjaardag. 
Bij binnenkomst in de versierde grote zaal van Woon- en zorgcentrum Weltevreden werd zij luid 

door haar medebewoners toegezongen. Burgemeester Gerritsen kwam namens het gemeentebestuur 
de eeuweling met een boeket bloemen feliciteren.

Mevrouw Koning-Schreijnders met de burgemeester.

Woensdag 27 juli a.s. gaat de derde 
KBO-bustocht in 2011 naar Nijme-
gen en omgeving. Bij een stop in 
Millingen is er tweemaal koffi e (met 
gebak). Daarna een rondrit met gids 
door de Ooijpolder; het gebied tussen 
rivier de Waal en de N325. In de pol-
der ligt ook het dorp Persingen. Dit 
wordt wel aangeduid als het kleinste 
dorp van Nederland en is gebouwd op 
een donk, een rivierduin. 
Er is ook een rondrit door het Reichs-
wald; een uniek natuurgebied in 
Duitsland met een totale oppervlakte 

van circa 583 ha. Het bestaat bijna ge-
heel uit bos en er leven diverse soor-
ten zoogdieren. Het bos is doorsneden 
met kaarsrecht, parallel lopende pa-
den, die een rasterstructuur vormen. 
Hierna gaat de groep aan tafel voor 
een heerlijk driegangen diner. 
De likeurproeverij van Willem Heu-
zinkveld in Doetinchem is een mid-
dag- of avondvullend programma 
over en met Oud Hollandse likeuren 
en overal is wel een grappig verhaal 
bij. De veelkleurige likeuren hebben 
de prachtigste namen zoals bijvoor-

beeld: Eau de ma tante, Hansje in 
de kelder, Hempje licht op, Parfait 
d’amour, Papagaaiensoep, Naveltje 
bloot of Hemel op aarde...... De proe-
verij, de beeldpresentatie op groot 
scherm, het mooi opgebouwde dran-
kenbuffet en humoristische uitleg met 
lach en traan duurt in totaal circa 2 á 
2,5 uur met daarin een aantal pauzes 
om de glaasjes weer lekker te vullen. 

Niet leden kunnen zich ook (aan-)
melden. Inlichtingen zijn te verkrij-
gen op tel.06 36044271. 

‘Hansje in de kelder’ bij KBO

Haring happen 
in De Bremhorst

Op woensdag 13 juli kwam visboer ‘De Botter’ uit De Bilt  met een oud 
Hollandse haringkar de recreatiezaal in Woonzorgcentrum De Bremhorst 
binnen rijden. Vanwege het slechte weer waren de bewoners genoodzaakt 
binnen van de haring te genieten. Maar onder begeleiding van draaiorgel-
muziek en een drankje gleden de heerlijke harinkjes vanzelf naar binnen. 
Veel bewoners namen ook een bestelling mee naar het appartement om later 
op de avond de haring op brood te eten. Zowel de bewoners als de visboer 
vonden het een zeer geslaagde middag.  (Trees van Rooijen)

De haring vond gretig aftrek bij de bewoners.

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92



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

I.V.M. VAKANTIE VRIJDAGAVOND 22 JULI EN 29 JULI GEEN KOOPAVOND

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

L' Oréal So fresh

Glam Shine gloss

De eerste gloss verrijkt 

met vitamines, ultra glans 

en ultra glamour.

Nu 1 euro korting
van 11,49 voor 10,49

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

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

PEUGEOT 1007, 2007, 28.000, 
ZWART, AIRCO, ABS, AIRBAGS, 
ER, CV, SB, ELECTRISCHE 
SCHUIFDEUREN, LMV, MLV, 
RAD/CD

€ 8.450

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

ALFA ROMEO 146 1.6 T.SPARK 1998 130.000  ZILV GRIJS,ER,CV,SB,RAD/CD,LMV,NIEUWE APK,  € 1.750,00 

CITROEN C4 PICASSO 1.8 16V LPG G3 2008 97.000 ZILV GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,TREKH,ER,CV,

ABS,ESP,RAD/CD,REGENS,  € 15.250,00 

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 107 1,0 12V 5DRS 2009 70 000 BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS  € 7.800,00 

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 

PEUGEOT 307 1.6 16V 5DRS 2002 97.000 ZILV GRIJS MET,ER,CV,SB,ABS,AIRBAGS,

RAD/CD,CLIMATE C,  € 4.950,00 

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 

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

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 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 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.

Super voor de hele tuin!
Culterra mest 50m2 8,35

Alstroemeria bos 3,95

Zonnebloemen
 bos (5) 4,95

06 - 53 14 67 33

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

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

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

1,95

 4 + 1 

gratis

Turks Breekbrood 
voor bij de BBQ

Appelroomrollen
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Autobedrijf	 Zwambag,	 oficieel	
Mazda-dealer,	 bevindt	 zich	 aan	 de	
Spoorlaan	nummer	20-22.	Oorspron-
kelijk	 was	 het	 bedrijf	 in	 Zeist	 ge-
vestigd,	 maar	 in	 1974	 betrokken	 de	
ouders	van	eigenaars	Simone	en	Ed-
ward	Zwambag	het	bedrijfspand	aan	
de	 Spoorlaan.	 ‘Toen	 de	 wijk	 vorig	
jaar	werd	gerenoveerd,	zijn	er	diver-
se	 verkeersremmende	 maatregelen	
genomen’,	vertelt	Edward	Zwambag.	
Daardoor	zijn	de	straten	versmald	en	
in	 sommige	 straten	 parkeren	 de	 au-
to’s	half	op	het	trottoir,	half	op	de	rij-
baan;	een	extra	versmalling	dus.	Het	
is	de	bedoeling	van	de	gemeente	dat	
alleen	ietsers	nog	vanaf	de	kant	van	
de	 Soestdijkseweg-Zuid	 de	 Spoor-
laan	in	kunnen.	Naar	Zwambags	be-

drijf	rijdt	veel	zwaar	verkeer.	‘Ruim	
dertig	keer	per	jaar	komen	er	trailers	

langs	met	nieuwe	auto’s	en	ook	met	
schadeauto’s.	Ook	komt	er	vrachtver-
keer	 met	 motorolie	 en	 ander	 vloei-
stoffen	en	drie	keer	per	dag	worden	
auto-onderdelen	 aangevoerd.	 Verder	
zijn	er	nog	leveranciers	die	’s	nachts	
langskomen.	De	ene	nacht	eentje,	de	
andere	 nacht	 twee.	 Banden	 worden	
overdag	en	’s	nachts	gebracht.’	

Een	 belasting	 voor	 de	 wijk	 die	 tot	
nu	 toe	 wel	 meevalt,	 aangezien	 de	
auto’s	uitsluitend	gebruik	maken	van	
de	 Spoorlaan.	 Zwambag	 had	 nooit	
klachten	 over	 de	 manier	 waarop	 de	
gemeente	onderhoud	pleegde	aan	het	
openbaar	groen.	‘De	bomen	langs	de	
spoorstrook	werden	altijd	keurig	bij-
gehouden.	Als	ik	belde,	kwamen	ze.’

Onhaalbare bocht
Maar	 die	 situatie	 gaat	 veranderen	
als	 de	 afsluiting	 van	 de	 Spoorlaan	
aan	 de	 kant	 van	 de	 Soestdijkseweg	
doorgaat.	 Het	 zware	 bestemmings-
verkeer	 voor	 Zwambag	 en	 andere	
ondernemers	in	Vogelzang	moet	van	
de	gemeente	de	wijk	weer	uit	via	een	
scherpe	 bocht	 vanaf	 de	 Spoorlaan	
naar	 de	 Prins	 Hendriklaan.	 Compu-
tersimulaties	 van	 de	 gemeente	 zou-
den	 bewijzen	 dat	 dat	 mogelijk	 was.	
Ook	 had	 de	 gemeente	 boogstraalte-
keningen	laten	maken	om	aan	te	 to-
nen	 dat	 het	 vrachtverkeer	 de	 bocht	
wel	 kon	 halen	 -	 een	 boogstraal	 is	
de	straal	van	de	kromtecirkel	die	de	
as	 van	 een	 weg	 beschrijft.	 Zwam-
bag	 constateerde	 het	 tegendeel.	 ‘De	
laatste	trailer	die	bij	me	langs	kwam,	
heeft	op	mijn	verzoek	geprobeerd	die	
bocht	te	maken.	Die	chauffeur	kreeg	
het	niet	voor	elkaar.	Hij	moest	al	over	
de	stoep	rijden,	maar	op	een	gegeven	
moment	durfde	hij	niet	verder.	 “Als	
ik	nu	doorga,	krijg	ik	ruzie	met	mijn	
baas”,	zei	hij.	Hij	was	bang	dat	hij	de	
trailer	zou	klemzetten.’	

Onaanvaardbaar alternatief
In	dit	voorbeeld	ging	het	om	een	trai-
ler	met	één	verdieping.	Voor	een	trai-
ler	met	een	dubbele	verdieping	zal	de	
bocht	al	helemaal	niet	te	maken	zijn,	
zegt	Zwambag.	En	of	de	buurt	zit	te	
wachten	op	al	dat	zware	verkeer	dat	
nu	dwars	door	de	wijk	moet	rijden?	
‘Ik	denk	niet	dat	ze	er	blij	mee	zul-
len	zijn.’	
Een	alternatief	zou	zijn	om	het	zware	
verkeer	 via	 de	 Koppellaan	 te	 laten	
rijden,	 maar	 ook	 dat	 is	 geen	 accep-
tabele	 oplossing,	 aldus	 de	 garage-
houder.	 Volgens	 Zwambag	 kan	 al-
les	beter	blijven	zoals	het	nu	 is.	 ‘Ik	
denk	 dat	 het	 voor	 de	 bewoners	 ook	
prettiger	is	als	het	zware	verkeer	niet	
door	de	hele	wijk	hoeft	te	rijden.	Wij	
proberen	al	sinds	jaar	en	dag	zo	min	
mogelijk	 overlast	 voor	 de	 buurt	 te	
veroorzaken.	Zo	 snel	mogelijk	 erin,	
zo	snel	mogelijk	eruit	is	ons	motto.’	

Zwambag	 besluit:	 ‘Wij	 zitten	 al	 37	
jaar	in	Vogelzang	en	voelen	ons	hier	
prettig	en	de	klanten	kunnen	ons	nu	
nog	goed	bereiken.’

Autobedrijf Zwambag pleit voor oude 
ontsluitingsroute via Spoorlaan

door Lilian van Dijk

Op 21 juni 2011 vond een hoorzitting plaats van de bezwarencommissie over de afsluiting van de 
Spoorlaan in Bilthoven. Al in september 2009 had het het College van Burgemeester en Wethouders 
in het kader van de herinrichting van de wijk Vogelzang hiertoe besloten, maar het verkeersbesluit 

moest nog worden genomen en daartegen kon nog bezwaar worden ingediend. Autobedrijf Zwambag 
heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt.

Edward Zwambag hoopt dat de gemeente de plannen zo zal aanpassen, dat 
het zware bestemmingsverkeer langs de Spoorlaan de wijk Vogelzang kan 
blijven in- en uitrijden.

Deze autotrailer met een enkele 
verdieping probeerde de scherpe hoek 
van de Prins Hendriklaan vergeefs 
om te komen. De meeste autotrailers 
die Zwambag aandoen, hebben zelfs 
een dubbele verdieping.

Ze	 zijn	 de	 langst	 wonende	 Kloos-
terparkers.	 Hun	 verhaal	 heeft	 veel	
kenmerken	 van	 veranderend	 Neder-
land	na	de	oorlog.	Kees	heeft	als	alle	
agrariërs	 moeten	 vechten	 voor	 het	
rendabel	houden	van	zijn	bedrijf.	Het	
buurtje	was	vrijwel	autoloos;	de	hele	
dag	konden	kinderen	er	veilig	spelen.	
Iedereen	kende	elkaar.	Boodschappen	
werden	aan	de	deur	bezorgd.	Er	wa-
ren	 geen	 kantoren;	 alle	 grote	 huizen	
werden	 particulier	 bewoond.	 Er	 was	
de	opkomst	van	de	televisie	in	de	ja-
ren	vijftig;	de	vorig	jaar	op	96-jarige	
leeftijd	 overleden	 tante	 Rie	 Heere	
inviteerde	 als	 eerste	 tv-eigenaar	 in	
de	 jaren	 ’50	 (antenne	 op	 het	 dak)	
op	 woensdagmiddag	 de	 kinderen	
(schoentjes	uit).

Uitbreiding
‘Ik	heb	me	voortdurend	moeten	aan-
passen’,	 zegt	 Kees,	 ‘want	 ik	 heb	 en	
had	te	maken	met	de	oprukkende	stad	
en	de	gigantische	uitbreiding	van	het	
wegennet,	 waardoor	 ik	 niet	 kon	 uit-
breiden.	 De	 Universiteitsweg	 die	 in	
1968	 gereedgekomen	 is	 en	 vroeger	
Bunnikseweg	 geheten,	 was	 slechts	
het	huidige	ietspaadje	langs	de	Uni-
versiteitsweg.	Door	die	Universiteits-
weg	 raakte	 ik	 een	 beetje	 geïsoleerd	
van	het	park’.	Nelleke	zegt:	‘Er	is	veel	
veranderd,	maar	de	vriendelijkheid	is	
gelukkig	gebleven.	 In	mijn	kinderja-
ren	 speelden	we	 net	 als	 de	 kinderen	
nu	ook	op	straat,	maar	dan	wel	de	hele	
week.	Nu	zijn	er	de	tweeverdieners	en	
hun	jonge	kinderen	verblijven	niet	in	
de	wijk,	maar	gaan	naar	de	crèche.	De	
vroegere	 dagelijkse	 onderlinge	 con-
tacten	zijn	er	niet	meer’.

Klein-Nieuw
Het	huis	van	Nelleke	heeft	een	 rela-
tie	met	de	boerderij	 van	Kees.	Waar	

Nelleke	woont,	 stond	 eerst	 boerderij	
Klein	Bureveld,	dat	baron	Van	Boet-
zelaer	 heeft	 laten	 afbreken	 in	 1900.	
De	stenen	zijn	gebruikt	voor	de	bouw	
van	Nieuw	Bureveld	(de	boerderij	van	
Kees).	Op	de	plek	van	Klein	Bureveld	
bij	 het	 bruggetje	 zijn	 drie	 woningen	
gebouwd	 onder	 één	 kap.	 Vader	 Piet	
van	Dijk,	grossier	in	boter	(opslag	in	
de	Burg.	De	Withstraat)	heeft	in	1946	
het	hoekhuis	gekocht.	

Nelleke	is	in	1972	met	partner	Charles	
daar	 gaan	 wonen.	 Pachtboerderij	
Nieuw	 Bureveld	 heeft	 de	 vader	 van	
Kees	 in	1957	gekocht	van	de	baron.
(‘De	 baron	 had	 geld	 nodig	 door	 de	
nieuwe	pachtwet’.)	 In	het	park	heeft	
een	andere	Van	Boetzelaer,	de	‘freu-
le’,	 gewoond	 tot	 eind	 jaren	 ‘80	 op	
nummer	31	in	de	Wilhelminalaan.	Zij	
was	een	nicht	van	de	eerder	genoem-
de	 baron	 en	 kwam	 van	 Sandwijck.	

De	baron	heeft	in	het	gebouw	van	de	
Grontmij	gewoond	aan	de	Holle	Bilt.

Urbaan
Het	Kloosterpark	van	hun	jeugd	was	
een	 urbaan	 (het	 stadsleven	 betref-
fend)	 eilandje	 in	 de	 natuur,	 tussen	
de	 weilanden	 van	 Van	 Boetzelaer.	
‘Maar	we	voelden	ons	toch	ook	geen	
stadsmensen;	 eerder	 provincialen’,	
zegt	 Nelleke.	 ‘We	 waren	 gemêleerd	
samengesteld	 in	 sociaal	 en	 kerkelijk	
opzicht.	 Maar	 op	 straat	 speelde	 dat	
niet.	Soms	vielen	de	kinderen	met	een	
streng-religieuze	opvoeding	wel	eens	
uit	de	boot.	Mochten	bijvoorbeeld	op	
zondag	niet	meespelen’.	Kees	en	Nel-
leke:	‘Het	was	hier	ijn.	We	bouwden	
hutten	 achter	 de	 volkstuinen,	 speel-
den	‘blikspuut’	(een	soort	verstopper-
tje)	op	het	pleintje	en	we	konden	elk	
jaar	 over	 de	Grift	 naar	Zeist	 schaat-
sen’.

Het Kloosterpark was een urbaan eilandje
door Guus de Bakker

De groenteman, de melkboer, de kruidenier, de aardappel- en de schillenboer. Ze verdwenen uit het 
Biltse Kloosterpark. Maar de boer niet. Ze zijn in het Kloosterpark geboren: Kees Wismeyer in 1944 
op boerderij Nieuw Bureveld aan de Universiteitsweg en Nelleke Michon - van Dijk in 1946 bij het 

bruggetje over de Grift aan de Oude Bunnikseweg. 

Nelleke Michon - van Dijk en Kees Wismeyer. (foto Frank van den Ham)

Aanmelden weer mogelijk!
Verkiezing Biltse ondernemer 

van het jaar 2011 
Voor	de	derde	keer	organiseert	de	gemeente	De	Bilt	in	nauwe	samenwerking	
met	de	Lions	Club	De	Bilt-Bilthoven	en	de	Biltse	Ondernemers	Federatie	
de	verkiezing	“De	Biltse	ondernemer	van	het	jaar”.	Bedrijven,	instellingen	
en	inwoners	kunnen	via	www.debilt.nl	en	de	website	www.debiltseonder-
nemer.nl	tot	21	september	aanstaande	geschikte	kandidaten	voor	deze	titel	
aanmelden.	Op	30	november	worden	de	winnaars	oficieel	bekend	gemaakt	
tijdens	een	feestelijke	bijeenkomst	in	het	gemeentehuis.	

Ondernemers	kunnen	genomineerd	worden	in	drie	categorieën,	te	weten:
•	 	Winkeliers
•	 	Bedrijven	
•	 	Startende	ondernemers*

In	 iedere	 categorie	 wordt	 een	 ‘Biltse	 ondernemer	 van	 het	 jaar’	 gekozen.	
Bedrijven,	 instellingen	 en	 inwoners	 kunnen	 tot	 21	 september	 aanstaande	
kandidaten	 voor	 deze	 titel	 aanmelden.	 Dit	 kan	 door	 het	 aanmeldingsfor-
mulier,	te	vinden	op	eerdergenoemde	websites,	in	te	vullen	en	op	te	sturen	
aan:	Houwing	–	Van	Beek	Notarissen,	Soestdijkseweg	Noord	267,	3721	AE		
Bilthoven,	of	te	mailen	aan:		info@houwingvanbeek.nl

De	criteria	waarop	de	kandidaten	dit	jaar	worden	beoordeeld	zijn:
•	 	Groei	
•	 	Klantgerichtheid	
•	 	Maatschappelijk	verantwoord	en	betrokken	ondernemen	
•	 	Duurzaamheid

Kijk	voor	meer	 informatie	over	de	verkiezing	Biltse	ondernemer	van	het	
jaar	op	www.debiltseondernemer.nl	of	www.debilt.nl.	

*  Een starter is een ondernemer die zijn activiteiten in de loop van 2010 of in 
2011 is begonnen en door zijn succesvolle optreden hoge verwachtingen wekt.



Honden spelen een niet weg te denken rol in onze 

samenleving, maar veroorzaken helaas ook overlast. 

Hondenbezitters zijn zelf verantwoordelijk voor het 

beperken van de overlast. 

Daarnaast heeft de gemeente regels opgesteld, maar ook 

voorzieningen aangelegd om hondenbezitters tegemoet te 

komen. Al deze regels en voorzieningen staan vermeld in een 

nieuwe folder die hondenbezitters afgelopen week ontvangen 

hebben. De gemeente gaat de komende weken meer contro-

leren op naleving van de regels. Wie zich niet aan de regels 

houdt kan een boete krijgen. Wie het goede voorbeeld geeft 

wordt beloond met een kleine verassing voor de hond!

Regels en Voorzieningen 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeen-

te staan regels opgenomen die gelden voor alle hondenbezit-

ters. Zo staat in de APV onder andere vastgelegd dat er een 

opruimplicht is om hondenpoep in de openbare ruimte op te 

ruimen en dat honden in de openbare gebieden altijd aange-

lijnd moeten zijn.

Om hondenbezitters tegemoet te komen zorgt de gemeente 

voor voorzieningen om ze beter in de gelegenheid te stellen 

de uitwerpselen van hun hond op te ruimen en de wijk schoon 

te houden. Zo zijn er speciale losloopgebieden, hondentoilet-

ten en hondenhaltes. Een hondenhalte is een afvalbak voor 

het deponeren van hondenpoep met daarbij een dispenser 

met zakjes om de poep op te rapen. Het afgelopen jaar heeft 

de gemeente heel wat extra hondenhaltes geplaatst. 

Handhaving

Om de overlast te beperken en de openbare ruimte schoon 

te houden, gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren van 

gemeente De Bilt de komende weken intensiever controleren 

op naleving van de regels. Zij zullen eerst waarschuwen, maar 

bij een volgende overtreding volgt een boete. 

Uitlaatkaart

Wilt u weten waar u alle voorzieningen in uw wijk of dorp kunt 

vinden? Kijk dan op www.debilt.nl en zoek via de zoekfunctie 

rechts bovenaan de pagina op de term ‘honden uitlaten’.  

U kunt dan doorklikken naar de pagina ‘Honden uitlaten’ 

waarop alle regels en voorzieningen nogmaals vermeld staan. 

Hier vindt u ook uitlaatkaarten. Op deze kaarten vindt u de los-

loopgebieden, hondentoiletten en hondenhaltes die aanwezig 

zijn in uw wijk of dorp.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp en de exacte regels 

die gelden voor hondenbezitters vindt u op onze website  

www.debilt.nl op de pagina zoals hierboven aangegeven. 

Ook kunt u contact opnemen via (030) 228 94 11 of  

info@debilt.nl. Als u melding wilt maken van overlast van 

hondenpoep, dan kan dit via het Meldpunt openbare ruimte 

op www.debilt.nl of meldpunt@debilt.nl.

Meer controle op opruimen hondenpoep

en loslopende honden

Tijdelijke verplaatsing 

glasbakken Westbroek

Begin mei 2011 zijn de glasbakken aan de ingang 

van de wijk Opperend in Westbroek tijdelijk verplaatst 

naar een locatie in de bocht van de Holsblokkenweg. 

Gezien de vele reacties vanuit het dorp dat er over-

last wordt ervaren op de huidige locatie, willen wij 

de glasbakken opnieuw verplaatsen. Omdat er de 

komende maanden druk verkeer op de Holsblok-

kenweg plaats vindt, willen wij de glasbakken tijdelijk 

verplaatsen naar de betonplaten rechts voor de 

ingang van de voormalige slachterij. 

In september wordt samen met het dorpsoverleg 

Wijk- en dorpsgericht werken Hollandsche Rading 

een definitieve locatie gezocht voor de glasbakken.

Wijkcontactambtenaar: Gerard Kosterman, T. (030) 

22 89 499 , E. kostermang@debilt.nl

J U L I  A K T I E M A A N D

Geldig tot 31 juli 2011 (n.i.c.m. andere acties)



Vanaf 1946 had mijn vader een ge-
mengd bedrijf aan de Nieuwewete-
ringseweg 194 in Groenekan. Wie 
op het idee is gekomen om met een 
kampeerboerderij te starten weet ik 
niet. Wel waarom mijn ouders ertoe 
besloten. Het betekende extra in-
komsten, je had toch niks na de oor-
log? Al in het eerste jaar dat ze er za-
ten, hebben ze mensen gehad. Echte 
motormuizen uit Drenthe. Stoere 
kerels die een aantal keren terug zijn 
gekomen.

Het eerste van vier logboeken da-
teert uit 1948. Daarin zie je dat er 
vooral groepen op vakantie kwa-
men, meestal voor een week, en 
christelijke groepen van maandag 
tot en met zaterdag. Individueel op 
vakantie gaan was er toen nog niet 
bij. Mensen deden toen veel meer in 
verenigingsverband. De padvinde-
rij bloeide, je had allerlei buurt- en 
jeugdverenigingen, wandelsport-
verenigingen en die kregen wij dus 
bij ons op de boerderij. Ze kwamen 
uit het hele land, tot België aan toe. 
Soms haalde mijn vader ze op met 
zijn Willy Jeep, die hij ook gebruikte 
voor het boerenwerk, Groepen kwa-
men ook wel in vrachtwagens, daar 
mocht je toen nog personen mee ver-
voeren, of gewoon op de iets, met 
potten en pannen achterop, want die 
moesten ze zelf meenemen. 
Luxe hoefden de mensen bij ons niet 
te verwachten. Zo’n groep huurde 
de stal achter ons huis. Op de zolder 

konden wel tachtig kampeerders te-
recht die daar op strozakken sliepen. 
Voor iedere groep begon de vakantie 
met het vullen van de strozakken. 
Verder had je in iedere stal grote ta-
fels met butagasbranders waar men-
sen hun maaltijd op konden koken. 
Douches waren er niet. Wassen ge-
beurde gewoon buiten bij de pomp, 
de waterleiding kregen we pas later, 
en de plee was een houten plank met 
een gat erin.

Kindertehuis uit Delft
De welpen die we vaak op de boerde-
rij hadden vond ik maar papjochies. 
Veel liever had ik een stoerdere  
groep. Mijn voorliefde ging vooral 
uit naar kinderen uit achterstands-
situaties. Die waren echt geïnteres-
seerd in het reilen en zeilen op de 
boerderij. Je zag ze opknappen tij-
dens zo’n vakantieweek. Bijtanken 

in de gezonde buitenlucht. Vooral 
aan het kindertehuis uit Delft bewaar 
ik goede herinneringen. We kregen 
tot zestig kinderen te logeren, nog 
leiding erbij, meestal voor een aantal 
weken omdat het tehuis opgeknapt 
moest worden. Dan kwamen ze met 
een vrachtwagen vol spullen naar 
ons toe. Alles namen ze mee, ook 
bedjes voor de baby’s en peuters. 
Zelf ging ik als kind bij oma logeren. 
Werd dan door mijn ouders gebracht 
en gehaald. Later, toen ik op de HBS 
zat, ging ik zelfstandig op vakantie. 
Een bruine koffer achterop, luitend 
op de iets naar Wageningen om daar 
bij mijn tante te logeren. Een afstand 
van 55 kilometer, herinner ik me. 
Halverwege at ik altijd op dezelfde 
plek een pannenkoek. Het restaurant 
is er nog steeds. Onlangs ben ik er 
nog een keer geweest, samen met 
mijn man Otto.

 De Vierklank 11 20 juli 2011

Vier logboeken vol herinneringen
In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop naar de festiviteiten 

gaat De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit de zes kernen 
van de gemeente, zie ook de Vierklank van 29 juni. In het onderstaande verhaal blikt 
Enny  Doornenbal-Boogaard (1947) uit Maartensdijk terug op haar jeugd tussen de 

vakantiegangers op  kampeerboerderij Boom en Bosch in Groenekan. Haar broer Dirk Boogaard 
runt hier tegenwoordig een zuivelboerderij annex boerderijwinkel.

Foto uit 1950, uit het eerste logboek: welpen van horde ‘De Vlotters’ uit 
Zaandam.

Tekeningetje van het kindertehuis.

Een langere versie van dit verhaal, extra beeldmateriaal en fragmenten 
uit de logboeken vindt u op de website van De Bilt Schrijft: www.debilt-
schrijft.nl. Uw eigen vakantieverhaal, liefst met foto, kunt u sturen naar 
info@debiltschrijft.nl. Het is de bedoeling om begin 2013 een boek met 
levensverhalen van mensen uit de gemeente De Bilt te publiceren. Moge-
lijk wordt uw verhaal daarin opgenomen.

Klankbord 
Lezersservice: 

Je bent in de Spitsvrij driehoek

Met een levensgroot bord langs de westzijde van de A27 ter hoogte van hm 
paaltje 83,5 wordt getracht de met tenminste 100 km snelheid voortrazende 
automobilist er op te wijzen, dat men zich in de Spitsvrij driehoek bevindt. 
Anderhalf jaar lang, van juni 2011 tot 1 december 2012, beloont Spitsvrij 
automobilisten wanneer zij niet of minder tijdens de ochtend- en/of avond-
spits reizen in de driehoek Hilversum - Amersfoort - Utrecht en de A12 
tussen Lunetten en Maarsbergen. 

‘Spitsvrij’ is een project waarin een reeks van bestuurlijke partijen en on-
dernemingen samenwerken om medewerkers slimmer te laten werken en 
reizen, door met de auto de spits te mijden. Wie in de driehoek Utrecht, 
Hilversum, Amersfoort probeert om minder, of helemaal niet op de wegen 
te rijden, kan geld verdienen. Collega Kees Pijpers schreef er al over in 
De Vierklank van woensdag 1 juni jl. naar aanleiding van op de Koningin 
Wilhelminaweg (N417) voorbij Maartensdijk in de richting Groenekan juist 
vóór de rotonde met de afslag naar Westbroek ontdekte paal met daarop 
twee camera’s: ‘Zowel komend vanuit de richting Groenekan als van Maar-
tensdijk en Westbroek wordt men geilmd, maar je kunt er wel geld mee 
verdienen’. 

Vanaf De Bilt
Langs de A27, komend vanaf De Bilt op weg naar Maartensdijk, staat het 
bord in de Polder De Hoogekamp in een lits te wijzen op mijden van rijden 
in de spits. Want je wordt nauwelijks tijd gegund je notitieboekje tevoor-
schijn te halen om de in deze tijd onvermijdelijk link - in dit geval naar 
www.spitsvrij.nl - te noteren. In mijn geval dus een later moment uitgeko-
zen om - dan in het bezit van een camera - maar even te stoppen en voor de 
lezers van De Vierklank het bord fotograisch vastgelegd. Terwijl ik daar 
mee bezig ben, stopt een allervriendelijkste motoragent en moet ik naast 
fotograferen ook nog praten als Brugman om niet van een heel erg dure foto 
voor de krant te hoeven spreken. 

Beginnen
‘Spitsvrij’ betekent dat je tussen 06.30 en 9.30 uur ´s ochtends en 15.30 en 
18.30 uur ´s avonds probeert om minder, of helemaal niet, op de wegen in 
de driehoek Utrecht, Hilversum, Amersfoort en de A12 tussen Lunetten en 
Maarsbergen te rijden. Hoe minder je in de spits rijdt, hoe meer je verdient. 
En dat kan wel oplopen tot 100 euro per maand! Deelnemen is gemakkelijk. 
Na aanmelding en acceptatie als Spitsvrij deelnemer, krijg je een S-Box in 
je auto gemonteerd. Zo gauw de S-Box, die onzichtbaar je spitsbewegingen 
doorgeeft aan Spitsvrij, geïnstalleerd is, kan het geld verdienen beginnen. 
Kees Pijpers legde het al uit: ‘De Provincie Utrecht is opdrachtgever voor 
‘Spitsvrij’ dat 18 maanden gaat lopen. Palen met camera’s zijn geplaatst in 
de driehoek Amersfoort, Hilversum en Utrecht. 5000 vrijwillige deelnemers 
kunnen geld en tijd verdienen als zij de spits in die driehoek gaan mijden. 
Er staan in onze gemeente naast Maartensdijk, ook op drukke punten bij 
De Bilt masten, o.a. op de Utrechtseweg, de Universiteitsweg en de Biltse 
Rading. Aanmelden kan via de werkgever of via Internet. www spitsvrij.nl

Tip
Dankzij De Vierklank wist u dit allemaal al en was het landschap ontsie-
rende bord dus niet nodig geweest. Voor de groep, die van dit voorrecht 
nog niet had kennis genomen heeft men dit dan blijkbaar gedaan. De al 
eerder genoemde alleraardigste motoragent maakte mij duidelijk dat zulke 
aandacht vragende annonces verkeerstechnisch niet erg op prijs worden 
gesteld. Wanneer iedereen gaat stoppen om de link naar www.spitsvrij.nl 
te noteren, zal dat niet tot de verkeersbevorderende maatregelen kunnen 
worden gerekend. Vandaar dat wij voor de lezers van De Vierklank de foto 
toch mochten maken.

Henk van de Bunt

Voor de tweede keer is Jean Rijksen 
met een groep naar het Poolse Kra-
kau en omgeving geweest om o.a. 
Auschwitz en de zeer fraaie zout-
mijnen te bezoeken. Over de goed 
verlopen reis van acht dagen waren 
de deelnemers zeer tevreden. Op één 
regenachtig moment na was het ver-
der zeer goed weer.
In de toekomst hoopt Jean een reis te 
kunnen organiseren naar noord Po-
len, waar o.a. bezoeken aan Gdansk, 
Malbork en ondergrondse bunkers 
(gebouwd door Hilter) op het pro-
gramma zullen komen. Of dat al gaat 
lukken in 2012 is nog niet bekend 
maar er wordt aan gewerkt. [HvdB]

8-daagse reis naar Polen

De deelnemers aan de reis naar Polen.



Belle en het Beest op 24 juli in Cabrio

Grappige en spannende familie-

voorstelling van Toneelvereniging 

Mariahout, die voornamelijk uit 

enthousiaste jongeren bestaat.

Lees over deze voorstelling elders in deze krant

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

• Bij VVV Soest

• Aan de theaterkassa vanaf 13.30 uur, begin voorstelling: 14.30 uur

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur en zaterdag 09.00 - 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Aanbieding:

Blokbatterij 2 stuks  € 10,-

Campingfriteuse 1,5 liter € 32,50

Toiletpapier 
6 rol chemisch toilet € 4,25

Denkt u aan een tijdige afspraak 
voor de (BOVAG) onderhoudsbeurt?

 
Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.nl

2-3-4 AUGUSTUS
ZOMER DRIE DAAGSE   

Drie dagen op excursie 
voor €. 100,- p.p.

Compleet verzorgd met dinér
Vertrek bij Dijckstate 8.30 uur

Nog beperkt aantal plaatsen beschikbaar

REISCLUB 55+
Maartensdijk-De Bilt

Inlichtingen: 0346 – 212288
www.reisclub55plus.nl

Actie tegels 25,- incl. per m2
Wereld vol met vloer/

wand tegels, keuken/tafel-
blad.. Composiet, grantiet, 

marmer, hardsteen, leisteen, 
travertin, kwartsiet, porselein, 

 ceramiek... Showroom: 
 Amsterdamsestraatweg 395 
Utrecht tel: 030-2012041 

mob: 06-45576604 / 06-81503967

www.wincie-natuursteen.nl
info@wincie-natuursteen.nl

WINCIE 
Natuursteen

Kwaliteit & Vakmanschap

Als het goed moet
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Gedurende de zomermaanden 

hebben we behoefte aan invallers 

in m.n. De Bilt en Bilthoven.

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 
wandelen of � etsen 

én De Vierklank 
bezorgen
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92
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Nederland	had	Japan	op	8	december	
1941	de	oorlog	verklaard.	De	eerste	
gevechten	op	zee	vonden	al	snel	hier-
na	plaats.	Zodra	de	oorlog	aan	Japan	
was	 verklaard,	 was	 iedere	 weerbare	
Nederlander	die	in	Indonesië	woonde	
en	 werkte	 ingelijfd	 in	 het	 leger.	 De	
Lathouder,	 die	 als	 agent	 werkte	 bij	
de	KMP,	een	Nederlandse	rederij	die	
scheepvaartverbindingen	 onderhield	
voor	passagiers	en	vracht	van	en	naar	
Nederlands	Indië,	werd	ingedeeld	bij	
de	 infanterie.	 Begin	 1942	 kreeg	 hij	
opdracht	 om	 op	 Balikpapan	 op	 het	
eiland	 Borneo	 –	 het	 tegenwoordige	
Kalimantan	-	een	steiger	op	te	blazen,	
zodat	 de	 Japanners	 er	 niet	 zouden	
kunnen	 landen.	 ‘De	 Jappen	 waren	
op	dat	moment	 al	 onderweg,	 samen	
met	 de	 Koreanen,	 die	 nog	 wreder	

waren	 dan	 hen.	 Japan	 had	 Korea	 al	
eerder	 bezet	 en	 een	 heel	 leger	 Ko-
reanen	ingelijfd	om	het	Verre	Oosten	
te	veroveren.	Als	een	Koreaan	in	de	
wildernis	 stief,	 aten	 ze	 die	 op.	 Het	
waren	 dus	 kannibalen.	 Ze	 schoten	
alles	dood	wat	ze	tegenkwamen.’	De	
Lathouder	 zou	 bij	 het	 opblazen	 van	
de	steigers	hulp	krijgen	van	Indische	
koelies	(bedienden),	maar	die	waren	
gevlucht	uit	angst	dat	ze	zouden	wor-
den	vermoord	als	collaborateurs	van	
het	 Nederlandse	 leger.	 ‘Nadat	 ik	 de	
steigers	met	gevaar	voor	eigen	leven	
in	 mijn	 eentje	 had	 opgeblazen,	 be-
sloot	ik	me	in	de	rimboe	te	verbergen	
totdat	de	oorlog	voorbij	zou	zijn,	na	
een	 maand	 of	 drie,	 schatte	 ik	 toen.	
Met	 een	 bootje	 ging	 ik	 de	 rivier	 op	
en	 kwam	 uiteindelijk	 terecht	 bij	 de	

Dajaks,	een	volk	dat	vroeger	koppen-
snelde.	 Ik	had	voorraden	bij	me	die	
ik	van	de	kapitein	had	gekregen	van	
de	Van	Diemen,	een	oorlogsschip	dat	
voor	de	kust	een	en	weer	kruiste.	De	
Dajaks	 hielpen	 mij	 die	 spullen	 zo	
ver	 mogelijk	 de	 rimboe	 in	 te	 sjou-
wen.	Maar	via	 de	 tamtam	kwam	de	
regionale	 commandant	 erachter	 dat	
ik	daar	zat.	Hij	beval	me	terug	te	ko-
men,	anders	zou	hij	me	als	deserteur	
aan	de	Jappen	overleveren.’	De	Lat-
houder	vertok	naar	Bandjirmasin,	de	
hoofdstad	 van	 Zuid	 Borneo.	 ‘Daar	
werden	we	 opgewacht	 door	 de	 Jap-
pen,	die	ons	naar	onze	oude	kazerne	
afmarcheerden.	Alles	wat	 van	 enige	
waarde	 was,	 werd	 ons	 afgenomen.	
We	 mochten	 ook	 niets	 overhouden	
om	te	schrijven.	Het	enige	wat	som-

migen	van	ons	mochten	houden,	was	
een	bijbeltje.’

Voeding
Een	half	 jaar	 lang	 zat	 de	Lathouder	
met	 driehonderd	 gevangenen,	 Ne-
derlanders	 en	 oud-soldaten	 van	 het	
Koninklijk	 Nederlands-Indisch	 Le-
ger,	in	deze	kazerne.	‘Daarna	zijn	we	
in	heel	kleine	coasters	–	kustbootjes	
-	in	drieëneenhalve	dag	van	Bandjir-
masin	naar	Balikpapan	gevaren.	We	
zaten	 dicht	 op	 elkaar	 gepakt	 in	 het	
ruim.	 Daar	 konden	 eigenlijk	 maar	
twintig	 personen	 in,	 maar	 wij	 zaten	
er	met	tachtig	man.	Je	kon	niet	eens	
liggen.	Toen	we	eenmaal	in	Balikpa-
pan	waren	beland,	brak	er	dysenterie	
uit.	 Bijna	 iedereen	 leed	 eraan.’	 De	
gevangenen	 moesten	 zelf	 een	 barak	
bouwen	van	bamboe	en	pisangblade-
ren.	‘Daar	konden	we	bijna	droog	in	
bivakkeren.	We	probeerden	niet	in	de	
ziekenboeg	 terecht	 te	 komen,	 want	
daar	 kreeg	 je	maar	 een	 halve	 portie	
van	wat	 je	normaal	 te	eten	kreeg	en	
dat	was	al	bijna	niks.	Een	halve	harde	

kokosnoot	met	 afgestreken	 rijst,	 dat	
was	alles.	Geen	groente	of	vlees.	Dus	
als	je	wat	kon	gappen	bij	de	Jappen,	
deed	 je	 het.	 Werd	 je	 gesnapt,	 dan	
kreeg	 je	 een	pak	 slaag.’	De	geïnter-
neerden	probeerden	ook	afval	te	pak-
ken	te	krijgen.	‘Zelfs	schillen	van	si-
naasappels	en	bananen.	We	kweekten	
zelf	lombok	achter	onze	barak.	Dat	is	
een	 spinazieachtig	 plantje,	 en	 daar	
zaten	ook	vitaminen	in.	Soms	kregen	
we	van	de	Jappen	de	restjes	van	een	
haai:	wat	over	was	van	de	hersenen,	
en	 ander	 afval.’	Die	gooiden	de	ge-
vangenen	 in	 lege	olievaten	met	wa-
ter	 en	 een	paar	 blaadjes	 en	kookten	
er	 sajoer	 van,	 een	 soort	 soep.	 ‘Elk	
blaadje	 was	 welkom.	 Na	 een	 tijdje	
kreeg	iedereen	beriberi	door	de	een-
zijdige	voeding.	Je	benen	zwollen	op	
doordat	ze	vocht	vasthielden	en	soms	
kreeg	je	ook	vocht	achter	je	longen.	
Ik	 heb	 dat	 ook	 gehad,	 en	 ook	 nog	
geelzucht.	 Iedereen	 was	 uitgehon-
gerd	 en	 futloos.	 Toch	 probeerde	 je	
altijd	met	corvee	mee	te	komen,	dan	
kreeg	je	die	hele	portie	rijst.’	

Kees de Lathouder vertelt over de 
Tweede Wereldoorlog in Indonesië 

door Lilian van Dijk

In maart 2011 kreeg Kees de Lathouder uit Bilthoven op 95-jarige leeftijd het Mobilisatie 
Oorlogskruis voor zijn heldhaftige optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Indonesië. 
Hij vertelde uitgebreid over zijn belevenissen in die enerverende tijd en de jaren daarna. 
In de aanloop naar, de herdenking van de Japanse capitulatie op 15 augustus publiceren 

wij zijn verhaal in vier delen.

Op 14 maart 2011 ontving Kees de Lathouder, 71 jaar na zijn gevaarlijke 
heldendaad om de Japanners te verhinderen hun schepen aan te meren bij 
het eiland Borneo (Kalimantan), uit handen van Burgemeester Gerritsen het 
Mobilisatie Oorlogskruis.

Alhoewel	 het	 bijna	 drie	 maanden	 is	
geleden	 is	 dat	 An	 deze	 onderschei-
ding	 kreeg	 opgespeld	 voelt	 ze	 zich	
nog	steeds	de	koning	te	rijk	met	deze	
onverwachte	 waardering	 voor	 haar	
vele	 werk	 om	 niet,	 dat	 ze	 met	 ple-
zier	 verricht.	 Inmiddels	 75	 jaar	 oud	
zet	 ze	 zich	 nog	 regelmatig	 met	 veel	
energie	in	voor	het	welzijn	van	de	an-
der.	Vooral	de	ouderen,	eigenlijk	haar	
leeftijdsgenoten,	 mogen	 rekenen	 op	
haar	liefdevolle	aandacht	en	steun.

Allround
Bij	de	uitreiking	noemde	burgemees-
ter	Gerritsen	haar	uitgebreide	tableau	
van	 verdiensten:	 ‘Eigenlijk,	 zei	 ie-
mand,	 heeft	 zij	 haar	 hele	 leven	 vrij-
willigerswerk	gedaan	en	haar	leven	in	
dienst	van	de	gemeenschap	gesteld’.	
Gerritsen	 nam	 die	 woorden	 graag	
over:	 ‘Mevrouw	 Stijlaart	 is	 één	 van	
die	 stille	 krachten	 zonder	 wie	 din-
gen	 niet	 van	 de	 grond	 komen.	 En	 u	
werkt	steeds	met	plezier	en	dat	draagt	
u	over.	U	wordt	op	handen	gedragen	

door	 de	 ouderen.	 Een	 nog	 mooiere	
beschrijving	 las	 ik	over	uw	allround	
inzetbaarheid’.	
	
Egelshoek
Hoe	 deze	 belangeloze	 inzet	 voor	 de	
ander	 is	 ontstaan,	 is	 moeilijk	 te	 be-
schrijven.	Want	volgens	An	ging	het	
allemaal	vanzelf	en	is	het	in	haar	be-
leving	eigenlijk	niet	zo	bijzonder	zegt	
ze.	 Ze	 werd	 als	 de	 jongste	 dochter	
van	 de	 negen	 kinderen	 van	Cornelis	
en	 Geertje	 Grifioen	 in	 1935	 op	 de	
boerderij	aan	de	Egelshoek	1	in	West-
broek	 geboren,	 later	 is	 dat	 de	 Floris	
de	Vijfdeweg	50	 te	Hollandsche	Ra-
ding	geworden.	Na	de	 lagere	 school	
in	Loosdrecht	en	de	Mulo	in	Hilver-
sum,	ging	ze	in	1952	op	kantoor	van	
grossierderij	 Enkabe	 in	 Hilversum	
werken.	In	1956	trouwde	ze	met	Jan	
Stijlaart	 en	 kwam	 aan	 de	 Kooidijk	
in	 Westbroek	 te	 wonen.	 Jan	 en	 hun	
kinderen	korfbalden	bij	DOS	in	West-
broek	en	An	verzorgde	vanaf	1967	de	
kantine	van	de	korfbalclub.	Wanneer	

er	 niet	 werd	 gespeeld	 ging	 ze	 met	
de	kinderen	mee	uit.	Al	snel	was	het	
iedere	 zaterdag	 een	 en	 al	 korfbal	 in	
huize	Stijlaart.

Gymnastiek en anderen
Later	werd	An	door	het	Groene	Kruis	
in	 Westbroek	 gevraagd	 de	 ouderen-
gymnastiek	in	het	dorp	te	willen	ver-
zorgen.	De	wijkverpleegster	was	hier-
voor	 niet	 beschikbaar.	 Zonder	 enige	
opleiding	of	ervaring	ging	An	aan	de	
gang.	Een	bezoekje	 aan	de	ouderen-
gym	 in	 Harmelen	 en	 iedere	 ochtend	
luisteren	 naar	 het	 radioprogramma	
van	Ab	Goubitz	gaven	haar	de	moed	
en	inspiratie	om	met	12	oudere	dames	
uit	 het	 dorp	 in	 het	 Groene	 Kruisge-
bouw	 aan	 de	 Prinses	 Christinastraat	
te	gaan	gymmen.	Nadat	An	en	Jan	in	
1996	 naar	 Maartensdijk	 verhuisden,	
heeft	Karin	Scholte	dit	van	haar	over-
genomen.
Naast	 bovengenoemde	 activiteiten	
heeft	 An	 een	 grote	 staat	 van	 dienst	
aan	 uiteenlopende	 vrijwillige	 werk-
zaamheden	op	haar	tableau	staan.	Ze	
was	 2e	 secretaris	 in	 het	 bestuur	 van	
het	Groene	Kruis	in	Westbroek.	Ze	zat	
15	jaar	in	het	bestuur	van	de	PCOB	en	
verrichtte	hand-	en	spandiensten	voor	
deze	vereniging.	Sinds	1999	wordt	ie-
der	jaar	rond	1	oktober	door	de	Stich-
ting	 Dag	 voor	 de	 Ouderen	 de	 dag	
van	 de	 ouderen	 in	 het	 dorp	 gevierd.	
An	 is	 sinds	 de	 oprichting	 betrokken	
bij	het	organiseren	van	uitstapjes	 tij-
dens	de	zomermaanden.	Verder	is	ze	
voorzitter	van	de	60+	Soos	die	ieder	
jaar	 van	 september	 tot	 april	 bijeen-
komsten	 met	 een	 gastspreker	 in	 de	
Ontmoetingskerk	 te	 Maartensdijk	
organiseert.	An	 beleeft	 het	 vrijwilli-
gerswerk	 waarvoor	 zij	 Koninklijk	 is	
onderscheiden	als	het	bezig	zijn	voor	
een	grote	familie.

An Stijlaart Koninklijk onderscheiden
door Koos Kolenbrander

An Stijlaart-Grifioen uit Maartensdijk ontving een dag voor Koninginnedag jl. in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis Jagtlust - samen met veertien anderen - een Koninklijke Onderscheiding voor 

haar vrijwilligerswerk An is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De tuin van An Stijlaart is een tableau van kleuren.

Marinierskapel krijgt 
herkansing in 2012

Omdat	de	weersomstandigheden	er	voor	zondag	17	juli	slecht	uitzagen	be-
sloot	de	Stichting	Zomerconcerten	De	Bilt	afgelopen	donderdag	al	om	het	
concert	van	die	zondag	door	de	Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine	op	
landgoed	Beerschoten	af	te	gelasten.	Jan	Meeuwsen	van	de	stichting:	‘We	
hebben	contact	gehad	met	het	KNMI.	Toen	bleek	dat	de	kans	op	neerslag	
afgelopen	zondag	70	tot	90	procent	zou	zijn	hebben	we	besloten	om	de	zaak	
af	te	blazen.	Daar	was	bij	de	Marinierskapel	veel	begrip	voor.	Ze	zijn	daar	
ook	erg	beducht	voor	de	schade	die	hun	geluidsapparatuur	kan	oplopen	als	
er	opeens	een	linke	bui	losbarst.’	Ander	punt	van	overweging	was	dat	de	
kosten	verbonden	aan	het	laten	optreden	van	het	orkest	in	ieder	geval	in	de	
kas	van	de	stichting	blijven.	Dat	geeft	de	mogelijkheid	om	de	kapel	in	de	
toekomst	nog	eens	uit	te	nodigen.	
Het	zag	er	afgelopen	zondag	aanvankelijk	helemaal	niet	zo	slecht	uit.	Wat	
winderig	misschien	maar	het	was	zeker	niet	koud.	Totdat	rond	drie	uur	een	
hevige	regenbui	losbarstte.	Het	bewees	de	terechte	beslissing	van	de	orga-
nisatoren.	Jan	Meeuwsen:	‘We	gaan	zeker	proberen	om	volgend	seizoen	de	
Marinierskapel	opnieuw	naar	De	Bilt	te	krijgen.	En	dan	hopen	we	op	beter	
weer.’	Goed	nieuws	voor	de	fans	van	deze	kapel	die	gerekend	kan	worden	
tot	de	beste	militaire	orkesten	van	Europa.	[MN]
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Te koop aangeboden
SLAAPBANK	 Ikea,	 blauw	
(160-205m).	 Nieuw	 €	 329,-	
nu	 voor	 €	 75,-	 (als	 nieuw).	
TV-meubel,	 laag	 met	 wiel-
tjes,	 €	 40,-	 (grijs).	Bel:	 0346-
210642	/	06-21932573

Half	hoge	comp.	kast	 te	koop	
kl.	Wortelnoten	 2dr.	Melkglas	
152x110x53,	 zeer	 mooi.	 €	
50,-.	Bel	06-53333218

Diaprojector	 merk	 Paximat-
spatterson	 viscount	 +	 tafel	
+	 diavier	 elektr.	 €	 35,-.	 Tel.	
0346-212492

Twee	kussens	50/50,	gevloch-
ten	 van	 biezen,	 heel	 apart.	 €	
5,-	per	stuk.	Tel.	0346-212890

Wie	 heeft	 interesse	 in	 de	
Koninklijke	 huis	 boeken,	 het	
betreft	oud	materiaal,	2	dozen.	
€	15,-.	Tel.	0346-214084

Voor	 bij	 de	 eethoek,	 kinder	
eethoekstoel	 is	 ook	 los	 te	
gebruiken	als	tafel	+	stoeltje.	€	
20,-.	Tel.	0346-214084
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.	 €	

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

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)

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

Geen Home Alone.	 Echtpaar	 64	 en	 55	 jaar	 passen	 graag	
op	 uw	 huis	 in	 de	 wintermaanden,	 tijdvak	 1-11-2011	 tot	 1-3-
2012.	Verzorgen	van	huisdieren	geen	bezwaar.	Goede	ref.	Tel.	
06-51669506

Dolderse Sportclub D.O.S.C.	zoekt	per	direct	een	coördinator	
m/v	 voor	 de	 horeca	 activiteiten.	 Ca.	 28	 u/wk.	 Inlichtingen:	
06-27563162	/	06-53253943	of	mail	paviljoen@dosc.nl

Wie wil ons jong dynamisch team komen versterken?	
Wij	zoeken	schoonmakers	M/V	Nederlands	sprekend	in	woord	
en	 geschrift.	Voor	 diversen	 objecten	 in	 Loosdrecht	 en	 omge-
ving.	 Bel	 ons	 voor	 een	 afspraak	 na	 kantoortijd.	 Van	 Vulpen	
Facilitair,	Schakel	5,	1231	ST	Loosdrecht.	Tel.	035-5827277.

Cursussen
Spirituele workshop gezondheid en levenskracht, 30	 juli,	
13:00	-	16:00,	De	Bilt;	35	euro	p.p.	We	doen	geleide	meditaties	
om	onze	 verbondenheid	met	 de	 grenzeloze	 en	 onuitputtelijke	
goede	energie	van	het	Goddelijke	Bewustzijn	 te	 activeren.	 Je	
krijgt	 energietransmissies	 van	 harmonieuze,	 vitale,	 lichte	 en	
stralende	 frequenties.	 Dit	 heet	 ‘genezing	 door	 trilling’,	 een	
herstelmethode	van	de	toekomst.	info:		
www.schoolvooradelaars.nl,	030-8901023

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

50,-.	Droogmolen	met	 stevige	
blauwe	 skyhoes.	 €	 20,-.	 JVC	
miniset,	 radio,	 cassettedek	
en	 cd-speler	 (cd-speler	 moet	
gereinigd	worden).	€	45,-.	Tel.	
030-2202996

Auto’s/motoren
VOLKSWAGEN	 Golf	 V5,	
bouwj.	 2000,	 km.st.	 95.251,	
apk	 tot	 okt.	 2011	 i.z.g.s.	
Vraagprijs	 €	 4.950,-.	 Tel.	
06-29506849

Fietsen/Bommers
Dames-/meisjesfiets	 te	 koop,	
handgeschakelde	 versn.	 Licht	
defect,	 rest	 prima.	 €	 25,-.	Bel	
06-5333218

Personeel gevraagd
VAKANTIEHULP	in	huishou-
ding	 (Holl.	 Rading)	 gevraagd	
voor	 6	 weken,	 1x	 per	 week.	
Tel.	035-5771337

VVH	 business	 trans-
lations	 Revisor	 /	
Projectmanager	 met	

talenkennis.	 Kijk	 op	 www.
lokalebedrijvendebilt.nl

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

Ik	 zoek	 HUISHOUDELIJK	
werk,	ook	strijken.	U	krijgt	ook	
referentie.	 Tel.	 06-12648153	
Nelly

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!

SLANK	en	fit	de	zomer	door?	
Herbalife	zorgt	voor	veel	ener-
gie!	 Gratis	 begeleiding,	 bel	
0346-571377	 website:www.
vinkvoorvoeding.nl

Individuele	 PUPPY-
BEGELEIDING	 voor	 een	
goede	 start!	Tijdstip	 en	 dagen	
in	overleg.	Voor	meer	informa-
tie	 hondsgedrag@hotmail.nl	
Gabriella,	 gedragstherapeute	
voor	honden

WONINGRUIL:	Aangeb.	leuk	
huisje	 in	 Westzaan	 met	 voor	
en	 achtertuin,	 3k.,	 57m²,	 huur	
358,=.	 	 Gevr.	 flat	 in	 de	 Bilt/
Bilthoven,	 huur	max.	 €	 550,-.	
Tel.	0756287022

Gevraagd:	 WEILAND	
voor	 een	 koppel	 schapen	
(12).	 Omgeving	 Bilthoven.	
Min.	 een	 halve	 hectare.	 Tel.	
06-24501130

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

Ruimte nodig 

vooR een feestje?

100 m² Bar-Bistro 
met terras helemaal gratis! 

informeer naar de 
aantrekkelijke voorwaarden.

06-55853123 of
www.bistro-egel.nl

Op ‘t bankje
Dat	het	vakantietijd	merk	ik	ook	bij	het	bankje.	Fietsers	
van	 alle	 leeftijden	 rijden	 voorbij,	 de	 een	met	 een	 nog	
mooiere	outit	dan	de	ander.	 Je	 ziet	 iedereen	zichtbaar	
genieten	en	de	meeste	mensen	groeten	me.	Het	is	mooi	
zonnig	weer	en	dat	maakt	mensen	vriendelijker.	Na	een	tijdje	stapt	een	bejaard	echt-
paar	af	en	komt	bij	me	op	het	bankje	zitten.	Ze	hebben	ietsen	met	trapondersteuning	
en	ogen	totaal	niet	vermoeid.	‘We	hebben	er	nu	dertig	kilometer	opzitten	en	een	hele	
mooie	route	gereden’,	zegt	de	man	trots.	‘Ik	heb	een	iets	tomtom	en	dat	is	toch	zo	
handig.	Vroeger	had	ik	altijd	een	ietskaart	bij	me	en	dan	moest	je	iedere	keer	weer	
kijken	waar	 je	nou	eigenlijk	was.	Nu	weet	 ik	precies	waar	we	zijn	en	hoeveel	we	
geietst	hebben.’	Hij	laat	me	op	het	schermpje	zien	waar	we	nu	zijn,	maar	dat	wist	ik	
al.	De	vrouw	haalt	intussen	een	paar	plastic	bekers	uit	de	ietstas	en	schenkt	uit	een	
thermoskan	ongevraagd	ook	voor	mij	kofie	in.	‘We	maken	een	ietstocht	door	het	
land’,	zegt	ze.	‘Met	die	elektrische	iets	is	dat	fantastisch	en	kunnen	we	het	goed	aan.	
We	wonen	zelf	in	de	Betuwe.	Gisteren	zijn	we	vertrokken	en	hebben	we	al	een	mooie	
tocht	gemaakt.	Mijn	man	heeft	de	hele	route	op	de	computer	uitgestippeld.	Daar	kan	
hij	dagen	zoet	mee	zijn,	maar	we	komen	op	die	manier	niet	voor	verrassingen	te	staan.	
We	slapen	onderweg	in	een	bed	and	breakfast	waar	we	ook	de	accu’s	kunnen	opladen.	
Ook	dat	heeft	hij	allemaal	van	te	voren	geregeld.’	De	vrouw	kijkt	haar	man	liefdevol	
aan.	Je	kunt	zien	dat	ze	het	goed	met	elkaar	kunnen	vinden.	‘Vroeger	gingen	we	altijd	
met	de	auto	op	vakantie.	Meestal	naar	Frankrijk.	In	het	begin	toen	de	kinderen	nog	
klein	waren	met	de	tent	en	later	huurden	we	een	boerderijtje’,	vertelt	de	man.	‘Ik	vond	
autorijden	altijd	ijn.	Het	verveelde	me	eigenlijk	nooit,	maar	tegenwoordig	vind	ik	er	
niets	meer	aan.	Het	is	overal	druk	en	als	je	ergens	in	een	plaatsje	wilt	rondkijken	kun	
je	er	geen	parkeerplaats	vinden.’	De	vrouw	ruimt	de	kofiespullen	weer	op	en	gaat	
aan	de	gang	met	haar	mobieltje.	‘Even	een	sms’je	naar	mijn	kleindochter	sturen.	Die	
wil	altijd	weten	of	alles	goed	gaat’,	zegt	ze	lachend.	‘Vroeger	waren	we	weken	van	
huis	en	wist	niemand	waar	je	zat.	Tegenwoordig	moet	iedereen	overal	bereikbaar	zijn.	
Maar	we	gaan	best	mee	met	onze	tijd	hoor.	We	hebben	een	computer	met	de	nieuwste	
snufjes.	Dat	komt	door	onze	kleindochter,	dat	is	een	hele	slimme	meid	en	ze	weet	alles	
van	computers.	Ze	heeft	ook	een	goede	baan	in	de	automatisering.	Ze	weet	ook	alles	
heel	goed	aan	ons	uit	te	leggen.	Mijn	man	heeft	nu	ook	een	telefoon	met	internet	en	nu	
kunnen	we	onderweg	ook	onze	e-mails	lezen.	U	ziet,	we	lopen	beslist	niet	achter’,	zegt	
ze	lachend,	‘Alleen	koken	doen	we	nog	ouderwets.	Mijn	man	heeft	het	liefst	aardap-
pelen,	groente	en	een	stukje	vlees,	hè	Arie’,	zegt	ze	haar	man	aankijkend.	Die	sputtert	
een	beetje	tegen,	want	het	is	duidelijk	dat	hij	niet	als	een	saaie	piet	wil	overkomen.	‘Ik	
lust	ook	best	buitenlands	eten,	als	het	maar	niet	te	heet	is.	Maar	straks	gaan	we	een	pan-
nenkoek	eten	in	de	pannenkoekenboerderij.’	Hij	gaat	de	ietsen	weer	startklaar	maken	
en	even	later	vertrekken	ze.	Met	een	glimlach	stel	ik	me	voor	dat	mijn	grootouders	
toen	die	zo	oud	waren	dit	zouden	doen.	De	tijden	zijn	echt	veranderd.			

Maerten

Komische en fascinerende 
tovertrucs in Cabrio 

Buikspreker en goochelaar voor de hele familie

Met	 tovertekeningen	gebeuren	de	wonderlijkste	din-
gen.	Wat	denk	 je	van	het	verdwijnen	en	verschijnen	
van	 tekeningen	 in	een	 toverboek?	Hoe	reageer	 je	op	
een	gezicht	 in	 een	 schilderij	 dat	 plotseling	begint	 te	
praten?	Denk	aan	een	verscheurde	tekening	die	weer	
herstelt	of	stel	je	eens	een	kameel	voor	die	op	tover-
achtige	wijze	een	schilderij	inkleurt.	
Met	deze	en	nog	veel	meer	wonderbaarlijke	tovertrucs	
treedt	goochelaar	en	buikspreker	Aarnoud	Agricola	op	
in	Openluchttheater	Cabrio.	De	ervaren	en	veelzijdige	
Utrechter	timmert	al	jaren	aan	de	weg	met	zijn	komi-
sche	 en	 spraakmakende	 shows.	Kinderen	 vanaf	 vier	
jaar	zijn	in	de	ban	van	de	kunsten	die	hij	op	het	po-
dium	verricht.	Maar	ook	oudere	kinderen	en	volwas-
senen	genieten	van	zijn	vakmanschap.			
De	 ‘Tovertekeningententoonstelling’	 door	 Aarnoud	
Agricola	 begint	 woens-
dagmiddag	 3	 augustus	
om	 14.30	 uur	 in	 Cabrio,	
Soesterbergsestraat	 140	
te	 Soest.	 De	 show	 duurt	
anderhalf	 uur,	 inclu-
sief	 pauze.	 Toegang	 €	 7.	
Kaartverkoop	 via	 www.
openluchttheatersoest.nl,	
via	 VVV	 Soest	 of	 vanaf	
1	 uur	 voor	 aanvang	 aan	
de	 kassa	 van	 het	 theater.	
Informatie:	 www.open-
luchttheatersoest.nl Aarnoud Agricola.
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Er	waren	lezers,	die	weer	aan	het	‘Pol-
mans	Meertje’	moesten	terugdenken,	
toen	men	bezig	was	met	het	digitaal	
maken	van	foto’s	uit	die	jaren	(vijftig	
van	 de	 vorige	 eeuw).	 Anderen	 her-
innerden	 zich	 weer	 de	 kameraadjes	
van	 weleer,	 waarmee	 na	 een	 warme	
zwoele	schooldag	nog	even	verkwik-
king	 en	 vertier	werd	 gezocht	 bij	 het	
‘meertje	van	Polman’.	Evert	Polman	
was	een	boswachter,	die	van	1939	tot	
1969	 in	 de	 voormalige	 boerderij	 De	
Middag	aan	de	westzijde	van	de	Ge-

zichtslaan	woonde,	tegenover	het	pad	
dat	aan	de	overzijde	naar	het	meertje	
loopt.	Tot	tien	jaar	geleden	stond	er	in	
de	buurt	van	het	meertje	een	eeuwen-
oude	beukenboom,	waarvan	de	zware	
takken	met	staaldraden	waren	getuit.	
Deze	boom	was	ziek	en	moest	helaas	
worden	gerooid.

Historie
Ook	Maartensdijkse	gezinnen	gingen	
er	 ’s	 zomers	 naar	 toe	 om	 te	 zwem-
men.	Dat	was	niet	geheel	van	gevaar	

ontbloot,	 want	 op	 sommige	 plekken	
was	veel	 riet	en	er	dreven	ook	grote	
takken	in	het	water.	Zelfs	hele	boom-
stammen	lagen	er	in,	waar	de	oudere	
jeugd	 wel	 veel	 plezier	 aan	 beleefde	
(zie	foto).Het	was	ook	uitkijken	voor	
paarden,	 want	 soms	 liepen	 die	 ge-
woon	 tussen	 de	 zwemmende	 jeugd	
door	het	water.
De	historie	van	het	256	ha	grote	Rid-
deroordse	bos	is	in	verschillende	pu-
blicaties	(o.a.	De	Kleine	Historie	van	
De	 Bilt	 en	 Bilthoven	 door	 J.W.H.	
Meijer)	 beschreven.	 Oorspronke-
lijk	 bevond	 dit	 bos	 zich	 tussen	 de	
huidige	 Maartensdijkse	 weg	 en	 de	
Soestdijkseweg	 Noord.	 Waarschijn-
lijk	 heeft	 bisschop	Guy	 de	 toen	 nog	
zo	 genoemde	 ‘Riddervenen’	 tussen	
Maartensdijk	en	De	Bilt	 in	1310	ge-
schonken	 aan	 enkele	 riddermannen.	
Deze	 hebben	 de	 woeste	 venen	 ont-
gonnen	 en	 er	 een	viertal	 boerderijen	
gebouwd.	 Een	 van	 deze	 versterkte	
boerderijen	aan	de	huidige	Maartens-
dijkseweg	werd	Ridderoord	genoemd	
en	was	de	naamgever	van	het	huidige	
Ridderoordse	bos.	

Burgemeester
Enkele	 eeuwen	 later	 liet	 de	 burge-
meester	van	Maartensdijk,	Frans	Ni-

colaas	 Marius	 Eijck	 van	 Zuylichem	
(1764-1853),	 die	 op	 Eyckenstein	
woonde,	de	3	km	lange	Gezichtslaan	
aanleggen.	Na	de	komst	in	1860	van	
de	 spoorlijn	 Utrecht-Amersfoort	
kwam	de	kern	Bilthoven	in	ontwikke-
ling	en	werden	er	tussen	de	Provinci-
ale	weg	en	de	Soestdijkse	weg	Noord	
aan	beide	 zijden	van	de	Gezichtlaan	
in	 het	 Ridderoordse	 bos	 huizen	 ge-
bouwd.	In	1933	verwierf	het	Utrechts	
Landschap	 een	 gedeelte	 van	 256	 ha	
van	 het	 Ridderoordse	 bos	 tussen	 de	
Maartensdijkse	 weg	 en	 de	 Provinci-
ale	weg.	Omstreeks	die	tijd	is	ook	het	
Sanatorium	Berg	en	Bosch	in	dit	ge-
deelte	gebouwd.	Het	Meertje	van	Pol-
man	en	de	andere	vennetjes	die	in	dit	
gebied	 lagen	resp.	 liggen,	zijn	waar-
schijnlijk	waterpartijen	die	nog	herin-
neren	aan	de	periode	voor	de	ontgin-
ning	van	de	Ridderoordse	Venen.

Parkeren
Bij	 het	 Meertje	 van	 Polman	 bevindt	
zich	 thans	 een	 parkeerterrein	 voor	
dagjesmensen,	 die	 net	 zoals	 op	 de	
foto	uit	de	jaren	vijftig	van	de	vorige	
eeuw	 hier	 verkoeling	 in	 het	 water	
kunnen	 vinden.	 In	 het	 omliggende	
bos	 komen	 reeën	 en	 dassen	 voor.	
Rob	 Herber	 uit	 Bilthoven,	 een	 van	
de	 velen	 die	 we	 naar	 herinneringen	
aan	het	meertje	vroegen,	vertelde	dat	
hij	omstreeks	1950	wel	eens	met	zijn	
kameraad	Tonny	Duivenman	naar	het	
meertje	 ging	 om	 waarnemingen	 aan	
dieren	en	planten	in	de	vrije	natuur	te	
verrichten.	
De	 Maartensdijkse	 jeugd	 ontmoette	
elkaar	 dikwijls	 bij	 het	 meertje	 van	
Polman;	 het	 was	 in	 de	 jaren	 na	 de	
bevrijding	 eigenlijk	 ‘een	 hangplek	
avant	la	lettre’	(voordat	het	begrip	of	
de	term	bekend	was).

Meertje van Polman
door Koos Kolenbrander

In de Ridderoordse bossen aan de oostzijde van de Gezichtslaan, ongeveer ter hoogte 
van de kruising (met stoplichten) met de Provinciale weg, bevindt zich een vennetje 

met een strandje waarover veel wordt verteld, maar waarvan vrijwel niets is beschreven. 
De babyboomers uit onze omgeving, die inmiddels (meer dan) de middelbare leeftijd 

hebben bereikt, noemen dit vennetje nog steeds het ‘Polmans Meertje’.  

Het meertje van Polman in de vijftiger jaren van de vorige eeuw was een veel 
gebruikte zwemgelegenheid. Op de voorgrond Arjan en Rob Drieënhuizen en 
Otto van Boetzelaer.

Het ‘Meertje van Polman’ medio juli 2011.

Hij	 heeft	 bijna	 41	 jaar	 bij	 de	 politie	
gewerkt.	 Eerst	 vanaf	 zijn	 19e	 jaar	 in	
Maartensdijk	en	daarna	in	De	Bilt	als	
groepsrechercheur.	 Hij	 vindt	 het	 po-
litiewerk	 nog	 steeds	 het	 mooiste	 en	
spannendste	 beroep	 van	 de	 wereld,	
ondanks	 de	 vele	 energievretende	 re-
geltjes.	Vorig	jaar	zei	hij	kort	voor	zijn	
pensioen:	‘Ik	ga	straks,	als	 ik	gestopt	
ben,	lekker	de	polder	en	het	bos	in	en	
ga	tekenen.’	Dat	is	hij	ook	gaan	doen.	
Als	de	dag	nog	nauwelijks	is	aangebro-
ken,	gaat	hij	de	natuur	 in	en	 fotogra-
feert,	 tekent	 en	 schrijft	 prachtig	 over	
de	dieren	die	hij	ziet.	Ook	wel	over	de	
mensen,	maar	die	komen	er	door	hun	
gedrag	meestal	minder	goed	af.	

Zweefvliegjes
Na	al	die	jaren	roosterwerk	vult	Tim-
mer	nu	zijn	dagen	met	de	natuur.	Hij	
heeft	nog	veel	te	doen	aan	tuin	en	huis	
maar	is	vooral	bezig	met	dingen	waar	
anderen	gewoon	aan	voorbij	gaan.	Je	
weet	niet	wat	je	hoort	als	hij	gaat	ver-
tellen	 over	 nachtvlinders,	 meikevers	
en	de	 insecten	 in	zijn	omgeving:	 ‘Ik	
heb	hier	 in	mijn	 eigen	 tuin	 alleen	al	
zo’n	vijftig	soorten	zweefvliegjes	die	
je	kunt	herkennen	aan	hun	 tekening.	
Ik	heb	ze	verzameld,	in	potjes	gedaan	
en	 foto’s	 gemaakt,	waarna	 ik	 dan	 in	
de	boeken	zoek	naar	de	soort.	Als	het	

daar	nog	niet	 in	 staat,	 leg	 ik	contact	
met	de	grootste	natuursite	van	Neder-
land	www.waarneming.nl	en	ook	met	
www.vlindernet.nl	 waar	 enorm	 veel	
waarnemingen	 in	ons	 land	 staan	op-
geslagen.	Daar	zie	je	dan	ook	waar	al	
die	soorten	in	ons	land	voorkomen.’									

Kringloop
Vaak	zit	hij	s’avonds	in	het	donker	in	
de	 tuin	met	 een	 sigaartje,	 een	 slokje	
en	een	lamp	te	genieten.	Hoe	later	het	
wordt	hoe	meer	insecten	hij	ziet.	Veel	
meer	dan	overdag.	Hij	laat	de	met	glas	
bedekte	 houten	 bakken	 zien	 waarin	

de	 tentoongestelde	 soorten	 pronken	
en	 noemt	 wonderlijke	 namen	 als	 de	
schaduw,	 de	 boog	 snuituil,	 de	 bonte	
brandnetellot,	 de	 hyena,	 de	 dwerg-
spanner,	de	rode	dennenspanner	en	de	
dennenpijlstaart.	Ongeloolijk	wat	hij	
over	 al	 die	dieren	weet.	Timmer	wil	
gaan	deelnemen	aan	een	gidsencursus	
om	daarna	met	kleine	groepen	kinde-
ren	de	polder	in	te	gaan	en	te	vertel-
len.	‘Want’,	zegt	hij,	‘als	die	beestjes	
er	niet	waren	dan	zouden	wij	er	ook	
niet	 zijn.	 Zij	 zorgen	 voor	 de	 kring-
loop,	 de	 bevruchting	 van	 de	 planten	
waar	wij	van	eten.	Ze	zijn	onmisbaar.’	

Een jaartje verder...
Ex politieman Timmer speurt in de natuur

door Kees Pijpers

Bijna een jaar nadat politieman Rob Timmer uit Hollandsche Rading met pensioen ging 
zijn we eens gaan luisteren waarmee hij zich nu bezig houdt. Onder een stralende zon zit hij 

met zijn vrouw Marga aan de houten tafel bij hun sprookjeshuis met grote tuin. 
Vanuit de bomen rondom zingen de vogels onafgebroken hun lied. 

Rob Timmer en zijn zweefvliegval.   

Zomerbridge in nat 
Hollandsche Rading

Op	die	uiterst	natte	donderdag	14	 juli	 jl.	 vroeg	menig	deelnemer	 zich	af	
of	er	wel	sprake	was	van	alweer	de	vierde	avond	van	Zomerbridge	2011.	
Opnieuw	meldden	zich	28	paren,	waardoor	weer	 in	 twee	lijnen	kon	wor-
den	gespeeld.	Erik	Polders	+	Nico	Verhaar	waren	in	de	A-lijn	winnaar	met	
62,15%,	met	Trees	van	Doorn	+	Jan	van	der	Heide	(58,33%)	als	tweede	en	
Bernarda	Kösters	+	Sylvia	van	Luinen	(55,21%)	derde.	In	de	B-lijn	zege-
vierde	het	echt-	en	bridgepaar	Adrie	+	Nanne	de	Vries	(74,65%),	was	het	
zilver	voor	Frans	van	Eck	+	Gerard	van	der	Laan	met	64,58%	en	ging	het	
brons	naar	Sonja	van	Eck	+	Thea	Koetze	(60,42%).

Donderdag	 21	 juli	 is	 alweer	 de	 vijfde	 avond	 in	 de	 reeks,	 die	 donderdag	
25	augustus	eindigt,	in	het	tijdelijk	Dorpshuis	aan	de	Dennenlaan	in	Hol-
landsche	Rading.	Voor	niet	leden	van	Bridgeclub	Hollandsche	Rading	zijn	
de	kosten	van	deelname	€	1,00	per	persoon	per	avond.	Vooraf	aanmelden	
voor	zowel	leden	als	niet-leden	per	paar	kan	per	e-mail	(bridgehollrading@
casema.nl)	tot	en	met	de	betreffende	donderdag	tot	17.00	uur.	Inschrijven	
gaat	op	volgorde	van	aanmelding	 tot	het	maximum	aantal	deel	 te	nemen	
paren	is	bereikt.	De	aanvang	is	om	19.30	uur.	

Belle en het Beest 
Aanstaande	zondag	24	juli	vindt	om	14.30	uur	een	grappige	en	spannende	
familievoorstelling	plaats	in	Openluchttheater	Cabrio	te	Soest.

Belle	droomt	van	een	wereld	vol	avontuur.	Tot	op	een	dag	haar	moeder	ver-
dwijnt.	Iemand	vertelt	haar	dat	ze	vlakbij	het	oude	kasteel,	achter	de	heu-
vels,	een	monster	hoorde	brullen	en	een	paniekerige	vrouwenstem	hoorde	
roepen.	Belle	twijfelt	geen	moment:	dat	moet	haar	moeder	zijn	en	ze	gaat	
op	zoek.	Onderweg	komt	ze	griezelige,	grappige	en	wonderlijke	wezens	te-
gen.	Voorbij	de	heuvels	ligt	een	bijzondere	wereld,	waar	een	arrogante	prins	
voor	zijn	liefdeloosheid	wordt	gestraft	en	in	een	beest	is	omgetoverd.	Als	
hij	de	liefde	van	een	vrouw	kan	winnen	vóór	het	laatste	rozenblaadje	valt,	
zal	hij	weer	een	prins	worden.	Anders	blijft	hij	voor	altijd	een	monster…		

Deze	grappige	en	spannende	familievoorstelling	is	geschikt	voor	iedereen	
vanaf	vier	jaar.	Ook	oudere	kinderen,	ouders,	opa’s	en	oma’s		genieten	al	
tientallen	jaren	van	de	befaamde	producties	van	Toneelvereniging	Maria-
hout,	 die	 voornamelijk	 uit	 enthousiaste	 jongeren	 bestaat.	 Zie	 ook	 www.
openluchttheatersoest.nl
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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

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Wim	 van	 Rijswijk	 (64)	 is	 nu	 vier	
jaar	als	vrijwilliger	actief.	Hij	woont	
in	 Mook	 in	 Limburg	 en	 komt	 oor-
spronkelijk	 uit	Groenekan.	 Een	 jaar	
of	vijf	geleden	wilde	hij	nog	eens	in	
het	gebied	waar	hij	opgroeide	 rond-
kijken	en	maakte	 toen	een	ietstocht	
door	de	omgeving.	‘Dan	zoek	je		een	
overnachtingplaats	en	zo	kwam	ik	in	
het	Koos	Vorrinkhuis	terecht.’	Na	een	
gesprek	met	een	huiswacht	werd	hij	
enthousiast	en	nu	is	hij	iedere	maand	
wel	 enige	 tijd	 in	 het	 huis	 te	 vinden	
om	te	klussen.	‘Ook	als	ik	huiswacht	
ben	en	het	is	een	rustige	periode	pak	
ik	wel	een	kwast.’	

Vijf sterren
Het	Koos	Vorrinkhuis	is	een	doe-het-
zelf-hotel,	beheerd	door	vrijwilligers.	
Het	huis	biedt	plaats	aan	104	gasten	
en	maakt	deel	uit	van	een	internatio-
naal	netwerk	van	natuurvriendenhui-
zen,	met	meer	dan	duizend	accommo-
daties	in	heel	Europa.	Gasten	kunnen	
er	midden	in	de	natuur	ontspannen	en	
de	omgeving	ontdekken.	Zij	bereiden	
zelf	 hun	maaltijden	 en	 bepalen	 hun	
eigen	activiteiten.	De	 inrichting	van	
het	 huis	 nodigt	 uit	 tot	 ontmoeten,	
maar	 zonder	 verplichtingen.	 Het	 is	
voordelige	manier	van	vakantie	hou-
den	in	eigen	land.	Het	huis	is	het	hele	

jaar	open	en	is	door	de	Recron	onder-
scheiden	 als	 een	 accommodatie	met	
vijf	 sterren.	 Het	 Koos	 Vorrinkhuis	
is	 onlangs	 door	 de	 gemeente	 Baarn	
aangewezen	als	trouwlocatie.

NL Doet
Enthousiast	 vertelt	 Wim	 van	 Rijs-
wijk	 over	 de	 klussen	 die	 het	 derde	
weekend	van	maart	zijn	geklaard	als	
onderdeel	van	de	actie	NL	Doet.	‘We	
hadden	achttien	mensen	van	acht	tot	
tachtig	jaar	buiten	aan	het	werk.	Die	
hadden	zich	aangemeld	via	de	web-
site	van	NL	Doet	en	een	stukje	in	De	
Vierklank.	 We	 hebben	 die	 dag	 een	

aantal	zaken	goed	kunnen	afronden.	
We	zijn	het	dak	op	geweest,	hebben	
balkons	 schoongemaakt,	 het	 dode	
hout	 uit	 de	 bomen	 verwijderd,	 ter-
rastafels	en	–stoelen	gereinigd,	maar	
ook	 een	 voetbal-	 en	 volleybalveldje	
aangelegd.	Wij	hebben	kennis	in	huis	
om	 van	 alles	 te	 kunnen	 doen.	 Van	
tegelzetten	 tot	 leidingen	 leggen.’	 Er	
werden	die	dag	ook	loodzware	biel-
zen	 banken	 van	 150	 kilo	 geplaatst.	
Het	 Oranje	 Fonds	 gaf	 vijfhonderd	
euro	 subsidie.	 Daarvan	 kon	 onder-
steuning	 worden	 ingehuurd,	 zoals	
een	 hoogwerker.	 Een	 aantal	 deelne-
mers	 is	 na	 de	 actie	 als	 vrijwilliger	
gebleven.	

Vrijwilligers
De	 schoonmaak	 wordt	 in	 het	 Koos	
Vorrinkhuis	 zes	 dagen	 per	 week	
geregeld	 via	 de	Biga	Groep	BV,	 de	
vroegere	 sociale	 werkvoorziening.	
‘Daar	 is	 bewust	 voor	 gekozen.	 Het	
kost	iets	meer	maar	het	past	bij	onze	
sociale	doelstellingen.	Het	bevalt	alle	
partijen	heel	goed.’	

Wie	 interesse	 heeft	 om	 vrijwilliger	
te	worden	kan	het	Koos	Vorrinkhuis	
bellen	 035	 6668305	 of	 rechtstreeks	
Wim	van	Rijswijk	06	20837719.	

‘We	 zoeken	 handige	 mensen	 voor	
alle	voorkomende	werkzaamheden.’

Vrijwilligers houden 
Koos Vorrinkhuis draaiende

door Guus Geebel

‘Vrijwilligers hebben we eigenlijk altijd tekort’, zegt Wim van Rijswijk. Hij coördineert samen met 
Wim ten Boske het vrijwilligerswerk in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche. De vrijwilligers 
komen uit het hele land. Van Rijswijk zou wel wat meer vrijwilligers uit de buurt willen hebben.

Wim van Rijswijk op een van de nieuwe bielzen banken.

Over	dit	 laatste	geval	 is	via	de	web-
site	 van	 de	 gemeente	 een	 klacht	 in-
gediend.	 Daarop	 is	 een	 telefonische	
reactie	van	Beheer	Openbare	Ruimte	
en	Juridische	Zaken	binnengekomen.	
‘We	 hebben	 als	 omwonenden	 per	 e-
mail	de	gemeente	formeel	aansprake-
lijk	gesteld	voor	de	schade.	De	wer-
kelijke	kosten	hebben	we	nog	niet	op	
een	rij,	maar	die	zijn	vrij	aanzienlijk’,	
aldus	 Janssen.	 De	 klacht	 wordt	 ook	
nog	 aangetekend	 naar	 de	 gemeente	
gezonden.

Matthijs	 Janssen	 heeft	 zelf	 al	 meer-
dere	malen	meegemaakt	dat	het	water	
hoog	 op	 de	 parkeerplaats	 stond.	 De	
laatste	keer	duurde	het	zo’n	drie	uur.	
Een	 van	 de	 auto’s	wilde	 daarna	 niet	

meer	 starten.	 ‘Als	 het	 een	 centime-
ter	of	vijf	zou	zijn	dan	ging	het	nog	
wel,	maar	het	was	veel	hoger.	Het	is	
ook	nog	eens	smerig	 rioolwater.	Het	
stinkt,	 er	 zitten	 bacteriën	 in	 en	 er	 is	
dus	ook	nog	een	gevaar	voor	de	ge-
zondheid.	We	zouden	het	zeer	op	prijs	
stellen	 wanneer	 de	 gemeente	 daad-
werkelijk	laat	zien	dat	ze	de	klachten	
serieus	 neemt	 en	 met	 een	 oplossing	
komt’,	aldus	Janssen.

Gemeente onderkent 
probleem wateroverlast

In een reactie deelt de gemeente mee de meldingen van de 
bewoners van de Bongerdlaan uiterst serieus te nemen. 

Er is direct iemand langs geweest om poolshoogte te nemen 
en te kijken naar een oplossing. De gemeente noemt 

een aantal oorzaken van de wateroverlast op de 
parkeervakken van de Bongerdlaan. 

In	een	groot	deel	van	Bilthoven	 ligt	een	gemengd	rioolstelsel.	Dat	bete-
kent	dat	het	water	van	dakoppervlakken	en	wegen	wordt	afgevoerd	naar	de	
rioolzuivering.	De	afgelopen	dagen	heeft	de	rioolzuivering	op	maximale	
capaciteit	gedraaid,	maar	gebleken	is	dat	de	zuivering	niet	al	het	water	kon	
verwerken.	Hierdoor	 kwam	het	 riool	 steeds	 voller	 te	 staan.	De	parkeer-
plaatsen	in	de	Bongerdlaan	liggen	een	stuk	lager	dan	de	omgeving.	Al	het	
water	verzamelt	zich	op	de	laagste	punten	en	het	overvolle	riool	gaat	op	
die	plekken	overstromen.	Dit	is	de	oorzaak	van	het	vele	water	dat	op	de	
weg	kwam	te	staan.

Omdat	verwacht	wordt	dat	in	de	toekomst	steeds	vaker	extreme	hoeveel-
heden	neerslag	gaan	vallen,	gaat	de	gemeente	het	rioolstelsel	aanpassen.	
Op	 veel	 plaatsen	 wordt	 de	 komende	 jaren	 een	 gescheiden	 stelsel	 aan-
gelegd,	waardoor	 het	 regenwater	 van	wegen	 niet	meer	wordt	 afgevoerd	
naar	de	zuivering,	maar	direct	geloosd	wordt	op	het	oppervlaktewater	of	
rechtstreeks	 in	de	bodem	 iniltreert.	De	 aanleg	van	 een	gescheiden	 stel-
sel	 kost	 echter	 veel	 tijd.	Voor	 de	
korte	termijn	bekijkt	de	gemeente	
voor	de	Bongerdlaan	welke	maat-
regelen	 genomen	 kunnen	 worden	
om	overlast	te	voorkomen.	De	ge-
meente	gaat	het	rioolstelsel	bij	de	
parkeerplaatsen	inspecteren	en	be-
zien	wat	er	gedaan	kan	worden	om	
te	 voorkomen	 dat	 het	 water	 zich	
hier	verzamelt.	[GG]

Bewoners hebben genoeg van rioolwateroverlast
door Guus Geebel

Een parkeerterrein aan de Bongerdlaan in de wijk de Leijen is de afgelopen dertig jaar meerdere 
malen overstroomd met rioolwater. In de nacht van 12 op 13 juli was dat weer het geval. Er ontstond 
veel schade aan geparkeerde auto’s. Bewoner Matthijs Janssen vertelt dat omwonenden de afgelopen 

jaren regelmatig bij de gemeente hebben geklaagd. Het probleem moet dus zeker bekend zijn. 

Matthijs Janssen op de plek die meerdere malen overstroomd is.

Het gevolg van de wateroverlast. U zoekt - U vindt

Woe.
20-07

Roodbaarsilet 
met tomatencoulis

of
Ossenhaaspuntjes

op Argentijnse wijze

11,00
Do.

21-07
Vrij.

22-07
Woe.
27-07

"Tapas"
Div. Spaanse gerechtjes 
vis, vlees en vegetarisch 12,50

Do.
28-07
Vrij.

29-07

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

zaterdag 
23-07 
nieuwe 

"a la carte" 
kaart


