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Hoogvliet Bilthoven Leyenseweg 127

Deze aanbieding is geldig van 
woensdag 16 t/m dinsdag 22 augustus 2017 Z
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Australische wijn
Shiraz of chardonnay 
2 fl essen van 0.75 liter
Van 13.98
Voor 6.99

Hardy’s Main Road

MEGA VOORDEEL WEKEN

 1+1 
2 HALEN
1 BETALEN

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u kUw lokale

drukwerkspecialist

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Nederlands in de Sterrenkamer
Er komen steeds nieuwe vluchtelingen bij in onze gemeente. Soms moeten ze een tijdje wachten 

voor ze naar school kunnen. Dat kan zijn omdat de financiering nog niet rond is, of omdat de 
school eerst een groepje bij elkaar moet hebben voor er weer een klasje kan starten.

Nu is het zomervakantie en ligt al-
les stil. Maar dat is voor taal-leer-
ders niet goed. En voor degenen die 
nog geen woord Nederlands spre-
ken maar wel zitten te popelen om 
te beginnen, al helemaal niet.

Alfaklas
In een aantal van die gevallen 
vraagt de maatschappelijk begelei-
der van Steunpunt Vluchtelingen 
om een taalcoach bij de coördina-
tor Barbara Oosterwaal. Helaas is 
er een probleem: er zijn op dit mo-
ment te weinig taalcoaches om ie-
dereen te kunnen helpen. Om deze 
reden is Barbara een ‘alfaklasje’ 
gestart met vijf Syriërs die dol-
graag Nederlands willen leren. De 
bibliotheek heeft de Sterrenkamer 
beschikbaar gesteld voor de lessen. 
Barbara werkt met haar eigen mate-
riaal, dat ook voor alle taalcoaches 
beschikbaar is in de digitale Media-
theek van Steunpunt Vluchtelingen. 

Hulp
Barbara heeft hulp gehad van een 
tolk, Karin Zakko. Hij spreekt Ara-
bisch en Nederlands. Er wordt zo-
veel mogelijk met plaatjes gewerkt, 

maar het is toch erg handig om af 
en toe iets te laten vertalen. Karin 
vond het leuk om te doen en hij 
heeft ervaring opgedaan, die hij in 
een betaalde baan ook kan gebrui-
ken. Het klasje is begin juli begon-
nen, de lessen eindigen volgende 
week als iedereen naar school mag. 
De cursisten komen goed besla-
gen ten ijs: ze hebben veel geoe-
fend met een goede uitspraak, en 
ze weten hoe je een woord, dat je 
hoort dan moet schrijven. Heel las-
tig hoor: leren schrijven van links 
naar rechts. Moeilijk om het ver-
schil te horen tussen korte en lange 
klanken: ‘man’ is iets anders dan 
‘maan’. En de ‘ng van ‘jongen’ is 
een tongbreker.

Hulp
Als ze naar school gaan, hebben ze 
nog steeds behoefte aan een taal-
coach om te oefenen. Daarom een 
oproep: als het je leuk werk lijkt 
en je een paar uur in de week kunt 
missen, meld je dan aan. Je wordt 
geholpen met de begeleiding.
Voor meer informatie en/of
aanmelden kijk op:
steunpuntvluchtelingendebilt.nl.

100 jaar
Bilthoven reist

Op 23 mei 2017 was het 100 jaar geleden, dat de naamsverandering 
van het stationsgebied in de gemeente De Bilt voor het eerst ter 
sprake kwam. Om deze historische gebeurtenis te vieren, stelde de 
Historische Kring D’Oude school een tentoonstelling over die 100 
jaar Bilthoven samen. 

Deze reizende tentoonstelling is van dinsdag 29 augustus t/m maan-
dag 11 september zijn de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 en van 17 
september t/m 15 oktober is de Centrumkerk Julianalaan 42 pleister-
plaats van dit gezamenlijk initiatief van De Historische Vereniging 
Maartensdijk (HVM) en de Historische Kring D’Oude School De 
Bilt die resp. 30 jaar en 25 jaar bestaan. 

De tentoonstelling toont Bilthoven van 100 jaar geleden, toen Bilt-
hoven officieel haar naam kreeg. Men ziet unieke foto’s, die nog 
niet eerder zijn vertoond. Op zondag 10 september zal bij de Schuts-
mantel een lezing gehouden worden door Lies Haan, aanvang 15.00 
uur. [HvdB]

Karin Zakko helpt een handje.

Barabara Oosterwaal met haar ‘alfaklasje’.

Barbara helpt de gemotiveerde leerlingen graag alvast op weg.
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‘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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

20/08 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/08 • 09.30u + 18.30u -

Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/08 • 10.30u - Ds. H. Schram

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/08 • 10.00u - de heer Emanuel 
Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw
20/08 • 10.30u - Voorganger pastor 

Annelies van den Boogaard

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
20/08 • 10.15u - ds. H. Sj. Wiersma
20/08 • 16.30u - ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
20/08 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

20/08 • 19.00u - Proponent P.J. Verhagen 

Pr. Gem. Immanuelkerk
20/08 • 10.00u - Ds. E. van Leersum, 
Samendienst met Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/08 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
20/08 • 10.00u - Communieviering;

W. Sarot 

V.E.G. De Bilt e.o.
20/08 • 10.00u - Spreker dhr.

Anton Doornenbal 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
20/08 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Herv. gemeente Groenekan 
20/08 • 15.30u - Drs. J. Mulder

Herst. Herv. Kerk Groenekan
20/08 • 10.00u - Ds. S.T. Lagendijk
20/08 • 18.30u - Ds. A. den Hartog

Onderwegkerk Blauwkapel
13/08 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/08 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
20/08 • 10.00u - Ds. S.J. Verheij

20/08 • 18.30u - Ds. D. van de Streek 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
20/08 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
20/08 • 11.00 u - Ds. P.J. Rebel 

Samendienst met Kapel
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
20/08 • 10.00u - Eucharistieviering 

Rector Patrick Kuipers

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/08 • 10.00u - dhr. A. van Hilten    
20/08 • 18.30u - ds. E.A.W. Mouissie

PKN - Herv. Kerk
20/08 • 10.00u + 18.30u -

Ds. M van der Zwan
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Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf u verzekerd bent of waar. U mag mij altijd bellen 

op 06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Vierklankbezorging
en vakantie

Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel wijken door 
een ander dan uw vaste bezorger gelopen. Huis-aan-huis een krant be-
zorgen lijkt heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons dat invallers 
nog wel eens een brievenbus over het hoofd zien. 

Mocht u De Vierklank een keer missen, dan is er grote kans dat een 
invalbezorger 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. 

Overigens zorgen wij voor voldoende exemplaren op veel openbare 
plekken binnen de gemeente. Ook daar kunt u natuurlijk De Vierklank 
even meepikken. 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
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.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Geboren
12 augustus 2017

Josephine
Dochter van Herbert en Marieke

van Ginkel - Slootweg
Merellaan 3
Maartensdijk

Geboren
11 augustus 2017

Annemijn
Dochter van Arjan en Everlien 
van de Poel – van Ettekoven

Windvang 8
Maartensdijk

Sommige dingen komen niet meer terug,
maar blijven wel voor altijd in je hart.

Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe maatje 
door dik en dun, onze lieve vader en trotse opa 

is rustig van ons heengegaan

Jan de Graaf
 
* 20 november 1943 † 9 augustus 2017

Reinie de Graaf - de Pijper

Bianca en Johan
Kiki, Jens, Riva

Vincent en Monique
Julia, Charlie

Harmonieplein 79
3603 BR Maarssen

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden 
op de begraafplaats in Westbroek.

Eenheidsleiding en medewerkers van de politie Eenheid
Midden-Nederland zijn diep getroffen door het plotselinge en veel 
te vroege overlijden van onze gewaardeerde collega
 

Margreth Korsman
 
Wij wensen haar kinderen, familie en vrienden alle kracht toe
om dit grote verlies te kunnen verwerken.

Namens alle collega’s
Miriam Barendse
Politiechef Midden-Nederland

Samen Leuke Dingen Doen

Vrijdag 18 augustus van 13.30 
tot 15.30 uur is er weer een 
Markt Samen Leuke Dingen 
Doen! Tijdens de vorige Markt 
Samen Leuke Dingen Doen op 
dinsdag 13 juni zijn er mooie 
contacten gelegd en veel afspra-
ken gemaakt. Reden voor Mens 
De Bilt om deze markt periodiek 
aan te bieden. 
Doel van de markt is om mensen 
met elkaar in contact te laten 
komen, zodat zij zelf kunnen 
afspreken om iets leuks gaan 
doen. Ook deze keer zijn er de 
thema’s: Bewegen, Amusement, 
Cultuur, Culinair, Cultureel, een 
Spel spelen en natuurlijk alle 
andere leuke ideeën waar bezoe-
kers zelf mee komen. 
Vrijwilligers ontvangen de bezoe-
kers en wijzen de weg. De koffie 
staat klaar in Servicecentrum De 
Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 
1, De Bilt. Informatie kan via ser-
vicecentrumdebilt@mensdebilt.nl 
of tel. 030 7440595.

(Wilma van Poelgeest)

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 19 augustus is er 
weer een Wereldwinkelstand in 
Dijckstate aan het Maertens-
plein in Maartensdijk van 10.00 
tot 14.00 uur. Alles fair-trade 
ingekocht, dus maximaal ren-
dement voor boeren en produ-
centen in ontwikkelingslanden

Dorpskerk open 

Dorpskerk De Bilt opent zater-
dag 19 augustus de deuren van 
de kerk van 11.00 tot 15.00 
uur. Buurtbewoners en andere 
belangstellenden kunnen dan 
een kijkje nemen in de kerk en 
ook toevallige passanten zijn 
dan van harte welkom om het 
monumentale pand te bekijken. 
Het adres is Dorpsstraat van-
ouds Steenstraat 70 te De Bilt. 
Desgewenst kunnen bezoekers 
nader worden geïnformeerd 
over het kerkgebouw en de 
kerkgemeenschap. Er is een 
boekenstand met documentatie, 
folders, e.d. aanwezig.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Kerkhof Groenekan
door Henk van de Bunt

De Hervormde Begraafplaats in Groenekan behoort tot de oudste kerkhoven in Nederland. 
Sinds 1811 ligt deze aan de Groenekanseweg in Groenekan. Nu, 206 jaar later, ligt het kerkhof 
(gemeentelijk monument) er idyllisch bij. Met korstmossen, zwart, geel - en groen uitgeslagen 

grafmonumenten liggen tussen het groen. De afgelopen jaren werd alleen het noodzakelijk 
onderhoud op de begraafplaats gedaan. Veel graven, van meest Groenekanners of uit De 

Blauwkapel, worden niet meer onderhouden.

Een van de regelmatige bezoekers 
van de begraafplaats vond, dat de be-
graafplaats er wat ‘netter’ bij moest 
liggen en kreeg van de kerkenraad 
toestemming om met vrijwilligers 
de begraafplaats weer netjes te ma-
ken. Enthousiaste vrijwilligers van 
alle gezindten uit Groenekan schof-
felen, harken en knippen regelmatig 
dat het een lieve lust is. De paden 
zijn voorzien van nieuw grind, tus-
sendoor wordt de inwendige mens 
van koffie, thee en limonade voor-

zien en is er tijd voor een goed ge-
sprek. Het kerkhof ziet er weer net-
jes uit. De eerste complimenten van 
bezoekers komen al binnen. Aan de 
graven en grafmonumenten wordt in 
principe niets gedaan. Dat is de taak 
van de rechthebbenden. Het werk 
is nog lang niet af, heggen moeten 
gesnoeid worden, het onkruid blijft 
groeien en de bomen zullen elk jaar 
weer hun blad verliezen. De begraaf-
plaats is dan wel van de Hervormde 
gemeente Blauwkapel-Groenekan, 
maar is er voor alle Groenekanners. 

Armlastig
Koos Kolenbrander schreef in 2013 
over het kerkhof: ‘Begraafplaat-
sen moesten minstens 40 ellen van 
de bebouwde kom af liggen. De 
hervormde gemeente Blauwkapel-
Groenekan kerkte vanaf 1641 in het 
in 1451 gebouwde kerkje in Blauw-
kapel. Deze hervormde gemeente 
was armlastig. De totstandkoming 
van het kerkhof van Groenekan is 
ook een duidelijk voorbeeld van de 
in die tijd vaker voorkomende vrij-
gevigheid van de plaatselijke ‘Kas-
teelheer’: in Groenkan door de ei-
genaar van het Landhuis Voordaan. 
Abraham Baron Calkoen hielp mee 
bij de financiering van het kerk-
hof. Het werd aangekocht van boer 

Vringes voor 150 gulden. Om dit 
te financieren gaf Baron Calkoen 
een heel hoge hypotheek. Een hypo-
theek van 130 gulden. Later kocht 
hij een zesde deel van het kerkhof 
aan om daarop de familiegrafkel-
der te bouwen voor een bedrag van 
200 gulden. Het is een wat vreemde 
beeldspraak op een kerkhof: dit was 
een aanzienlijke bruidsschat. Het 
kerkhof in Groenekan had financieel 
gezien een prachtige start’. 

Verlichting
Kolenbrander vervolgt: ‘De Tweede 
helft van de achttiende eeuw was een 
periode van spanningen. Het was de 
periode die bekend staat als de Tijd 
van de Verlichting. Men werd mon-
diger. Vele zaken werden nu ter dis-
cussie gesteld die men voordien als 
vanzelfsprekend had beschouwd en 
men stelde dat het nu anders moest. 
Een voorbeeld hiervan was de dis-
cussie over het begraven in de kerk. 
Menigeen vond in die jaren dat aan 
het begraven om de kerk en zeker 
in de kerk een einde moest komen. 
Niet dat de Kerkenraden van de vele 
kerkelijke gemeenten in ons land 
zich daar iets van aantrokken. Zij 
accepteerden de kwalijke luchten in 
de kerk want de grafrechten van de 
‘Rijke Stinkerds’ brachten veel in-

komsten op. Voor hen gold het oude 
spreekwoord ‘Pecunia non olet’: 
‘Geld stinkt niet’.

Oorlogsgraf
Een bezoek aan deze begraafplaats 
is een niet te missen wandeling 
door de bewoningsgeschiedenis van 
Groenekan. Tijdens een wandeling 
langs de grafmonumenten op deze 
begraafplaats kom je veel bekende 
familienamen van Groenekanners 
tegen die zich allen op hun eigen 
wijze hebben ingezet om de iden-
titeit van Groenekan te behouden. 
In een overzicht, bijgewerkt tot 25 
juni 2012, worden 726 namen van 
personen genoemd die op deze be-
graafplaats aan de aarde zijn toever-
trouwd. Tijdens een openstelling is 
informatie over de begraafplaats 
beschikbaar. Op de begraafplaats is 
ook één officieel geregistreerd Ne-
derlands oorlogsgraf met een parti-
culiere grafsteen. Hier ligt Aalbert 
van Engelenhoven (23-12-1921 
– 20-5-1943) begraven. Dit graf is 
niet herkenbaar als een oorlogsgraf 
en op welke wijze Aalbert tijdens de 
Tweede Wereldoorlog is overleden, 
is ook niet bekend.

Helpen
Groenekan wil het kerkhof ook in 
de toekomst voor en met de Groe-
nekanners netjes houden. Wie mee 
wil helpen kan zich telefonisch aan-
melden: 06 21580441 bij de heer 
van der Neut. 

Een zesde deel van het kerkhof werd aangekocht door Baron Calkoen om 
daarop de familiegrafkelder te bouwen. (foto Henk van de Bunt)

Vlakbij de spoorlijn staat een Ierse 
grafsteen in de vorm van een Keltisch 
kruis.

(foto Henk van de Bunt)

Op de begraafplaats is ook één 
officieel geregistreerd Nederlands 
oorlogsgraf met een particuliere 
grafsteen. (foto Henk van de Bunt)

Fotoclub op 
Kunstmarkt De Bilt 

In het Van Boetzelaerpark in De Bilt wordt op zaterdag 9 september 
voor de zeventiende keer de Kunstmarkt De Bilt gehouden. Dit jaar is 
het thema ‘Vriendschap’. De organisatie van de Kunstmarkt heeft aan 
Fotoclub Bilthoven gevraagd om dit thema in de breedste zin van het 
woord in beeld te brengen. De foto’s zullen worden geëxposeerd bij de 
ingang van het Van Boetzelaerpark.

De FCB is bij het evenement naast de expositie ook bij andere activi-
teiten betrokken; zo zal er ter plekke een veldstudio ingericht worden, 
waar bezoekers van de Kunstmarkt een portretfoto kunnen maken van 
hun vriend/vriendin of zelf geportretteerd kunnen worden. Daarnaast 
kunnen bezoekers van de markt de fijne kneepjes van hun eigen fo-
totoestel leren kennen in een workshop natuurfotografie op de mooie 
plekjes in het Van Boetzelaerpark. Hiervoor aanmelden kan nu al op 
parkavenue@telfort.nl (Jeannette Kok)

Donderdag 
10 augustus 
bekeken de 
organisatoren 
van de Kunst-
markt en
enkele leden 
van de FCB 
de plaats in 
het park, waar 
de expositie 
zal komen. 

International Belcanto Academy in 
Het Lichtruim

Op 21 augustus begint, achter de dan nog gesloten deuren van Theater Het Lichtruim, de 
jaarlijkse zomercursus van de International Belcanto Academy (IBA). Behalve aan een intensief 

trainingsprogramma werken de elf deelnemende zangers aan hun rol in de opera Carmen, 
waarmee de cursus op 2 september wordt afgesloten. 

IBA-directeur en vocal coach Ray-
mond Modesti: ‘Voor de productie 
van de slotuitvoering werken wij 
samen met Opera Noord-Holland-
Noord. De regisseur van dit gezel-
schap, Nelly Vogler, is als docente 
scenische training aan de cursus ver-
bonden. Zij besteedt bijzonder veel 
aandacht aan de ontwikkeling van 
een professionele, moderne acteer-
wijze en ik ben er zeker van dat het 
publiek opnieuw kan rekenen op een 
spetterende en eigentijdse interpreta-
tie van een nog altijd actueel verhaal.’

Folkloristisch
Vogler: ‘Voor mij is deze opera 
meer dan een liefdesdrama in een 
folkloristische omgeving. Carmens 
lot is hetzelfde als dat van veel he-
dendaagse vrouwen, die hun ver-
langen naar vrijheid en het recht 
op zelfbeschikking soms zelfs met 
de dood moeten bekopen. Hetgeen 
niks afdoet aan de manier waarop 
de vrijgevochten zigeunerin tot 
het einde toe van het leven blijft 
genieten. Prachtig, zoals Georges 
Bizet in zijn muziek die menge-

ling van het bruisende hier en nu 
met het dreigende noodlot wist te 
vermengen.’ Haar regieën vallen op 
door de afwezigheid van ook maar 
het geringste spoor van ouderwets 
operapathos. ‘Ik werk heel graag 
met zingende acteurs en actrices. 
Bovendien heb ik het geluk te mo-
gen samenwerken met een zangdo-
cent, die zijn pupillen niet opleidt 
tot ‘geluidsmachines’, maar tot 
artiesten die begrijpen wat ze zin-
gen.’ Hetgeen resulteert in voorstel-
lingen waarin - vaak tot hun eigen 
verrassing - ook jonge mensen zich 
moeiteloos met de personages kun-
nen identificeren. 

Leiding
De muzikale leiding is in handen 
van de in Bilthoven wonende diri-
gent Peter Schlamilch. De hoofd-
rollen worden vertolkt door de 
IJslandse mezzosopraan Margrét 
Brynjars en de Australische tenor 
Roberto Abate (Don José). Uitvoe-
ring is op zaterdag 2 september om 
19.30 uur in Theater Het Lichtruim, 
Planetenplein 2, Bilthoven. Kaart-
reservering is mogelijk via de Tic-
ketshop van het Kunstenhuis of per 
email:admin@operanoordholland-
noord.nl

Bruno Resende en Rosemary Carlton-Willis, die de rollen van Escamillo 
en Micaëla vertolken. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 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

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

Bijzonder
cadeau
Ter gelegenheid van het 
900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een 
bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van inwoners 

uit de zes kernen.
Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Adverteren in De Vierklank? Bel 0346 21 19 92

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

RUSTIEK DONKER

APPELKANJERS

nu

€ 2,50

een heerlijk brood met extra smaak door 
minimaal 24 uur rijstijd en een stevige 
korst

per stuk

€ 1,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Hamsalade
Filet americain
Ei-bieslook salade

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 augustus
t/m woensdag  augustus

    VOORDEEL HELE WEEK

Filetlapjes
Gemarineerd of naturel

Riblappen

Kip krokant 
schnitzels

Lamsspiesjes

Livar BBQ worstjes

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.98

DJAKARTA MIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98CRANBERRY MIX

Noten & pinda's

Gebakken boterhamworst
Boeren achterham
Gebraden rosbief

500
GRAM 7.98

100
GRAM 2.98

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.98

BOEREN BELEGEN 
STOLWIJKER

500
GRAM 6.50 

1
KILO 8.98

NU 7.50

KIPDIJ 
FILET

GRILLWORST EN 
LEVERWORST

Alle vlugklaar 
producten

4 + 1 
GRATIS

5 HALEN=
4 BETALEN

VLEESWAREN TRIO

NU OOK TIJDELIJK DIVERSE KANTENKLAAR MAALTIJDEN!Alleen even opwarmen en smullen maar!

LEKKER 
VOOR MEE NAAR 

SCHOOL!
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advertenties

Rode Kruis bezorgt ouderen 
heerlijke dag met rondvaart

door Kees Diepeveen

Op woensdag 9 augustus bezorgde het Rode Kruis haar 64 gasten uit Maartensdijk en De Bilt 
een heerlijke dag met een rondvaart in de omgeving van Leerdam.

Aan boord stond een warm en koud buffet klaar.

Het weer werkte prima mee. Bij 
terugkomst van de bussen rond 
16.00 uur in Maartensdijk en De 
Bilt waren er uitsluitend blijde 
gezichten te zien en kon een grote 
groep terugkijken op een hele ge-
slaagde dag.

Leerdam
Om 11.00 uur vertrokken 3 rol-
stoelbusjes en een touringcar met 
64 gasten en 14 vrijwilligers van 
het Rode Kruis richting Leerdam. 
Onderweg piepte de zon al af en 
toe door het wolkendek heen. 
Rond 12.00 uur arriveerden de 
bussen in Leerdam. Na inschep-
ing op de rondvaartboot werden 

de gasten uit Maartensdijk en De 
Bilt verwelkomd met een kopje 
koffie of thee. 

Stralende zon
De vaartocht duurde drie uur. Ge-
durende de tocht genoten de pas-
sagiers volop van de mooie om-
geving en van de stralende zon. 
Ook het zeer uitgebreide buffet 
met warme en koude gerechten 
viel bijzonder in de smaak. Alle 
gasten deden zich hieraan uitge-
breid tegoed. Vooral de kroket-
ten behoorden tot de favoriete 
gerechten maar ook de sorbets en 
andere ijsgerechten vonden gretig 
aftrek. Bij terugkomst verliep het 

ontschepen soepel. De touringcar 
en de rolstoelbussen werden vlak-
bij de loopplank geparkeerd waar-
door de passagiers snel naar hun 
plaatsen geleid konden worden. 
Na het uitdelen van een flesje fris-
drank vertrokken de bussen weer 
richting Maartensdijk en De Bilt.

De reacties van de gasten bij te-
rugkomst zijn onverminderd en-
thousiast. Tevredenheid over de 
prachtige dag is unaniem. Het 
Rode Kruis is er weer in geslaagd 
vele mensen een heerlijke dag te 
bezorgen. Hulde aan organisatie 
en de vele vrijwilligers is op zijn 
plaats.

In goede stemming vertrekken de gasten naar Leerdam. 

Een verpleegkundige vertelt
door Henk van de Bunt

‘Iets betekenen voor anderen ligt mij aan het hart. Ik kan er niet tegen als mensen niet de zorg 
krijgen die ze nodig hebben. Naast verpleegkundige heb ik ook inspiratie gekregen om een boek 
te schrijven’. Carla Westeneng riep al een tijdje: ‘Oh wat maakt een verpleegkundige veel mee. 

Hier moet eigenlijk een boek over geschreven worden. Maar niemand die het deed.
Tot ik dacht. Weet je wat, ik ga het zelf doen’. 

Wat is het voor boek? Carla: ‘Het 
is vooral een ervaringsboek. Ik 
werk nu 15 jaar op een afdeling 
‘Niet aangeboren hersenletsel’, 
waar mensen klinisch revalideren. 
Hersenletsel dat niet ‘aangeboren’ 
is. Problemen met het brein, ont-
staan door een bloeding, ongeluk, 
tumor, bijna verdrinking of ziek-
te. In het boek staan ervaringen 
opgeschreven die ik mee gemaakt 
het. In eerste instantie heb ik het 
als herinneringsboek geschreven. 

Maar toen ik er mee bezig was 
bleek dat anderen het ook graag 
wilden hebben. Dus heb ik het 
breder gemaakt. Een inkijkje in 
mijn werk. Met hier en daar een 
kleine medische achtergrond. Ook 
vindt men er tips en adviezen in. 
Het boek telt zo’n 112 bladzijdes. 
Eenvoudig geschreven. Iedereen 
kan het lezen’. 

Tekort
Met het boek en de aandacht er-
voor wil Carla in de eerste plaats 
aandacht vragen voor de Zorg: 
‘De zorg waarbij verzorgenden 
worden omgeschoold tot ver-
pleegkundigen. De zorg wordt 
complexer en de kwaliteit van 
zorg moet goed zijn. Natuurlijk 
zijn HBO-ers belangrijk. Zij zijn 
nodig voor specialistische zorg, 
coördinatie en overstijgende ta-
ken. Maar minstens even belang-
rijk zijn mensen die aandacht, 
liefde en verzorging geven. 

En de kunst verstaan om te luiste-
ren. Die een troostend woord bie-
den op het moment dat het leven 
zijn rauwe kant laat zien. Maar 
wat wil het geval? Er is geen ver-
pleegkundige meer te krijgen. Er 
is een groot personeelstekort. De 
verzorgende, waarvoor scholing 
geen optie was, wordt gemist: 
volgens mij een gemiste kans. 
Mensen krijgen nu een brief met 
het verzoek om weer terug te ko-
men om zo het personeelstekort 
op te vullen’.

Oproep 
Carla wil een oproep doen: ‘Ligt 
je hart in de zorg? We staan te 

springen om mensen in de zorg. 
Ben je zorgzaam, houd je van 
aanpakken, ben je leergierig, heb 
je verpleegkundig inzicht en wil 
je verantwoordelijkheid nemen; 
Wij zoeken je. Nog geen oplei-
ding? Schrijf je in. Zorgdragen 
voor mensen die het nodig hebben 
is immers belangrijk. Je zult maar 
afhankelijk van zorg zijn en er is 
niemand om je te helpen? Mail 
voor contact (ook over het boek) 
naar Keesencarla@solcon.nl of 
stuur een app naar 06 25463095. 

Carla Westeneng met haar boek vol ervaringsverhalen uit haar vakgebied.

Jumelage-fietstocht 
Op zaterdag 8 juli fietsten ongeveer 20 mensen uit De Bilt en Coesfeld 
in de omgeving van Coesfeld. Na een gulle ontvangst door de Duitse 
gastvrouwen en -heren ging startte de tocht. De rit volgde eerst een 
kruisweg in het buitengebied waarlangs om het andere jaar een pro-
cessie voert. Daarna ging het door het heuvelachtige buitengebied (de 
zgn. Baumberge). Gepauzeerd werd in de tuin van een boerderij, waar 
toevallig ook de schutterskoning van dit jaar langs kwam. De rit werd 
terug in Coesfeld afgesloten met een borrel en hapje.

De tocht was een onderdeel van het jubileum van 40 jaar jumelage 
De Bilt - Coesfeld. In dat kader is het op 9 september de beurt aan De 
Bilt om een tocht te organiseren. Na een begroeting om 11 uur gaat 
de fietstocht van ongeveer 30 kilometer van De Bilt door Groenekan, 
Hollandsche Rading en Maartensdijk terug naar Bilthoven en De Bilt. 
Onderweg staat men stil bij enkele monumenten in deze kernen. De dag 
wordt afgesloten bij de Kunstmarkt in het Van Boetzelaerpark. Deelne-
mers aan de rit kunnen zich telefonisch aanmelden (tel.030 2292573) 
of via info@jumelage-debilt-coesfeld.nl. (Dick Verburg)

Even op adem komen in de tuin van een boerderij.

Reünie-reis
Reisclub 55+

Na drie jaar pauze zijn Henk en Hennie Broekuizen weer met de voor-
bereidingen gestart voor de organisatie van een vijfdaagse reis naar 
Wolvega (Friesland) van maandag 25 tot en met vrijdag 29 september. 
Informatie hierover wordt gegeven op de zaterdagen 19 en 26 augustus; 
beide dagen van 10.30 tot 11.30 uur in Dijckstate, Maertensplein 9 te 
Maartensdijk
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Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Zomerprogramma voor alle leeftijden
• 17 Augustus: NL conversatieles (gratis)
• 17 Augustus: Hoofd-, nek- en schoudermassage 

op afspraak (gratis)
• 18 Augustus: Qigong/Tai Chi in Houderinge bos 

(vanaf 20 jaar) (gratis)
• 18 Augustus: Markt Samen Leuke Dingen Doen 

(koffie gratis)
• 22 Augustus: Op reis vanuit uw stoel 

(voor senioren/koffie gratis)
• 22 Augustus: Country Line Dansen (gratis)
• 23 Augustus: Zet je brein in beweging (gratis)
• 24 Augustus: Wandelen (gratis)
• 28 Augustus: Hoofd-, nek- en schoudermassage 

op afspraak (gratis)
• 29 Augustus: Yoga 60+ (€ 2,50)
• 31 Augustus: Hoofd-, nek- en schoudermassage 

op afspraak (gratis)
• 31 Augustus: Stiltewandeling met 

fotomomenten (gratis)
• Elke maandag: Yoga (€ 2,50)
• Elke maandagavond: Karate/zelfverdediging 

Soestdijkseweg t.o. gemeentehuis (gratis)
• Elke maandag en woensdag: Tafeltennis 

(gratis)
• Elke maandag: Bridge (gratis)
• Elke dinsdag: Samen Lunchen (€ 4,-)
• Elke maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag: Bon Apetit 
(hoofdmaaltijd € 8,00)

• Elke woensdag: Breien voor het goede doel 
(gratis)

• Elke vrijdag: MamaCafé, papa’s ook welkom! 
(gratis)

• Elke vrijdag: Klaverjassen (gratis)
• En meer… 

Meer informatie: www.mensdebilt.nl
Vooraf aanmelden verplicht: 
servicentrumdebilt@mensdebilt.nl

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum 
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 0346-214161

Onze wasmachine 
is weer keurig 
gerepareerd

Die Vink!
Wat goed!!

Nee, Vink
WITGOED

Als uw wasmachine 
gerepareerd moet worden, is

dat vaak een probleem

Wie 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte 

afl evering en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie | Snelle levering
Gratis boeken mee naar huis | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KALFSRIBLAPJES

Heerlijke iets doorregen stooflappen, ca. 1½ uur 

zachtjes stoven, met lekker recept erbij
500 gram 9,95

BLACK ANGUS VERSE WORST

Zeer smaakvolle pure Black Angus runderworstjes, 

wordt absoluut niet droog; mild gekruid
100 gram 1,45

BISTRO STEAKS

Heerlijke dunne malse gemarineerde bistro steaks, 

héél kort rosé te bakken, ook op de BBQ
100 gram 1,85

SCHOUDERFILET ROLLADE

Authentiek gekruid, word niet droog en ook koud 

lekker op de boterham; ca. 90 min. op 150°C
500 gram 6,25

RUNDERBRAADLAPJES

Malse magere braadlapjes van de Utrechtse 

Heuvelrug, kort te braden; ca. 75 minuten
500 gram 7,50

CARPACCIO TAARTJES

Puur gemalen biefstuk, met o.a. zout, peper, 

Parmezaanse kaas en pijnboompitjes....
100 gram 1,85
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 14 augustus t/m zaterdag 19 augustus. Zetfouten voorbehouden.
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Kerkschapen in Groenekan
door Henk van de Bunt

Van vrijdag 25 augustus tot donderdag 31 augustus zal er in Dorpshuis De Groene Daan een 
tentoonstelling gehouden worden over het ontstaan en de geschiedenis van Groenekan. Elk van 

de vier dorpen van de gemeente Maartensdijk voor het samengaan met oud Bilthoven en De 
Bilt heeft een eigen karakter. Veel oudere inwoners kunnen boeiend vertellen over het verleden 

van de dorpen; over de tradities en bewoners die het dorp een eigen sfeer gaven. 

In 1625 vormde de huidige kern 
Groenekan een buurtschap van 
Maartensdijk. Overige buurtschap-
pen waren: Oude- of Achterwete-
ring, Nieuwe Wetering (refererend 
aan de weteringen van de veenont-
ginningen), Herbertskop, Biltstraat 
en het Zwarte Water. 

De buurtschap Groenekan ont-
wikkelde zich tezamen met de 
buurtschappen Achter Wetering en 
Nieuwe Wetering langs de dwars-
weteringen in Oostveen en bestond 
voornamelijk uit boerderijstroken. 
Groenekan, genoemd naar de her-
berg aan de Groenekansedijk, had 
in die periode een vrij goede lig-
ging. De Groenekansedijk heette 
vroeger de Oude- of Bisschopswe-
tering, dus de Oude Wetering was 
niet de Achter Wetering.

Oranje
In ‘Oud Maartensdijk Belicht’ (13 
augustus 1991) schrijven Koos Ko-
lenbrander en Hans Stevens over 
tal van wetenswaardigheden van 
het dorp Groenekan: ‘In een boek 
over Willem van Oranje, De Vader 
des Vaderlands (1533-1584) wordt 
Groenekan al genoemd. Willem lo-
geerde in de herberg te Groenekan. 
In de jaren twintig van onze eeuw 
was Groenekan volgens oudere in-
woners een gemoedelijk dorp. De 
bewoners hielden zich voorname-
lijk bezig met het boerenbedrijf, de 
tuinbouw of men was werkzaam op 
het buiten Voordaan’. 

Sporen
De aanleg van twee sporen dateert 
van 1863 en 1871. Met de komst 
van deze sporen veranderde er in 

eerste instantie niet veel in Groe-
nekan. Echter in 1918 bracht het 
spoor wel de vestiging van de Eer-
ste Stichtse Koper en Metaalgie-
terij (ESKEM) naar Groenekan, 
maar het agrarische karakter van de 
kern bleef behouden. Kolenbrander 
en Stevens: ‘Het was ook een heel 
voornaam dorp (geworden): het 
had dus maar liefst twee treinstati-
ons, Oost en West. De heer Wijen-
berg (op de foto) was spoorwachter 
van station Oost. Van station West 
waren achtereenvolgens de heren 
Van Aalst en Engel Koops spoor-
wachter. De stoomlocomotief, die 
in Oost stopte ging naar het Buurt-
station in Utrecht en vanuit West 
ging hij richting Biltstraat. Na.de 
bombardementen gedurende de 
Tweede Wereldoorlog zijn beide 
stations opgeheven’. 

Rottebuurt 
Kolenbrander en Stevens vervol-
gen: ‘Aan het begin van de Groene-
kanseweg stond op de rechterhoek 
een café met lei-linden ervoor. 
Toen in het midden van deze eeuw 
de linden in verband met een weg-
verbreding moesten wijken, kwam 
er een pot met oude munten onder 
vandaan. Op de plaats van de win-
kel van Van der Neut stond een 
buurtje, de ‘Rottebuurt’ genaamd; 
ervoor liep de Rottegracht. Direct 
over het spoor links stond de boer-
derij Nijepoort. Op het terrein van 
de Nijepoort werden de jaarlijkse 
Oranjefeesten georganiseerd. Een 
Groenekans evenement tijdens de 
Oranjefeesten was het ringsteken 
met paard en tilbury. Deze behen-
digheidswedstrijden werden rond 
de Kastanjelaan gehouden. Meestal 
behaalden de deelnemende boeren 
de prijzen, waarna er een ereronde 
met vaak 26 tilbury’s werd gehou-
den door Tuindorp’. 

Kerken
Tot voor de tweede wereldoorlog 
kerkten de Groenekanners in het 
kerkje van Blauwkapel. Hierna 
werden er in de Christelijke school 
en in de schuur van Steven van der 
Horst kerkdiensten gehouden. Op 
het terrein van de huidige kerk werd 
eerst een Zweedse houten noodkerk 
geplaatst. Met een tiental mensen 
werd er een bouwcommissie gefor-
meerd onder voorzitterschap van 
burgemeester Schuller. De gemeen-
teleden konden ‘kerkschapen’ ko-
pen, die bij een boer werden groot-
gebracht, Het verschil in prijs na 

verkoop was voor de nieuwe kerk. 
De architect Hoogevest ontwierp 
de nieuwe kerk. Later is de buiten-
gewone wijkgemeente ‘Boskapel’ 
ontstaan. 

Namen
Louis van den Brink schrijft in 
1994 in een artikel in St. Maerten 
(HVMaartensdijk): Wie in Groene-
kan getogen is noemt de hoek van 
de Groenekanseweg en de Wilhel-
minaweg (aan de zuidzijde) ‘de 
hoek’. Wie hier geboren èn getogen 
is weet, dat de brug over de Grote 
Vaart naar de Ruigenhoekse- en 
de Kooidijk de Polderbrug wordt 
genoemd. Sommige plaatsgenoten 
is het van horen zeggen bekend 
wat en waar de Meulenkamp was. 
Maar wie zou nog weten waar de 
Molenberg lag? Slechts een enke-
ling weet uit de overlevering, dat 
de Lindenlaan ooit was getooid met 
de Bijbelse naam Babelsteeg. Vele 
andere namen hier zijn al in on-
heuglijke tijden in de vergetelheid 
terecht gekomen. Voorbeelden zijn: 
Wolvenest, Ypeslingerlaan, Boven-
ste Bos en Grote Waterkuil. Het 
waren stuk voor stuk namen, die 
twee eeuwen geleden in deze buurt-
schap ingeburgerd waren’. Van den 
Brink vervolgt: ‘Het doorlezen van 
enkele notariële akten uit de jaren 
vóór 1832 leverde ruim 40 van zul-
ke namen op’. Vervolgens komen 
in dat artikel aan de orde de hoe-
ven, huizen, bossen, lanen, wegen 
etc. waarop ruim 50 namen eertijds 
betrekking hadden. In ieder geval 
voldoende stof om over te spreken 
tijdens de jubileumtentoonstelling. 

De Zweedse houten noodkerk uit 1950. (foto uit de digitale verzameling 
van Rienk Miedema)

De Groenekanseweg in de jaren twintig van de vorige eeuw. Op het bruggetje ter hoogte van nr. 131 staan de 
heer en mevrouw Wijenberg met kinderen. (foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)

Easyslim.nu Bilthoven groeit
Sinds oktober 2016 is Simone van Haften eigenaresse van de franchise-vestiging Easyslim.nu.nu 

Bilthoven. Inmiddels zijn er 2 medewerkers in dienst en
is het aantal behandelapparaten uitgebreid.

Bij Easyslim.nu worden vetcellen via ultrasound 
aangepakt en tegelijkertijd worden de spieren mid-
dels elektrostimulatie getraind, zonder kans op bles-
sures. Easyslim.nu is laagdrempelig, niet alleen 
voor mensen die fanatiek sporten en dat laatste extra 
randje niet weg krijgen, maar ook voor mensen die 
niet meer actief kunnen of willen sporten. Ook helpt 
het bij cellulite en striae; de behandelingen trekken 
de huid namelijk mooi strak’. 

Persoonlijk
Samen met haar team van enthousiaste medewer-
kers helpt Simone, met veel liefde en plezier, iedere 
dag tientallen mensen om hun (afslank)doel te be-
reiken. Simone: ‘Er heerst bij ons een warme sfeer, 
waardoor onze klanten zich snel thuis voelen. 

Niet voor niets komen de meeste mensen ook graag 
bij ons terug. Dat komt door zowel de resultaten als 
de persoonlijke aandacht. We werken zeer klantge-
richt en iedereen krijgt bij ons een behandeling op 
maat. Dat begint al bij de intake en proefbehande-
ling waarna je meteen voelt of het iets voor je is’.

Simone van Haften is trots op haar gestaag groeiende 
Easyslim.nu vestiging in Bilthoven.

Groenekan in beeld
Van vrijdag 25 augustus tot donderdag 31 augustus er in Dorpshuis 
De Groene Daan een tentoonstelling gehouden worden over het 
ontstaan en de geschiedenis van Groenekan. 

Er is gekozen voor thema’s, die op expositiepanelen zichtbaar worden 
gemaakt d.m.v. foto’s, krantenkoppen, kaarten. De thema’s zijn: 1. 
Ontstaan van Groenekan: ontginningen, artefacten, 2. Cultuur en maat-
schappij: kerkelijk leven, onderwijs, (sport-)verenigingen, 3. Land-
schap en natuur: landgoederen, Noorderpark, Hooge Kampse Plas, 4. 
Infrastructuur: Waterbeheer, Wegen, vervoer en transport, post, dorps-
gezichten. 5. Gemeente en politiek: vergunningen en bezwaren, Dorps-
raad, Brandweer, onderscheidingen. 6. Wonen: uitbreidingsplannen, 
individuele huizen. 7. Dorpelingen.

Kunst van 20e eeuwse Groenekanse kunstenaars hangt aan de muren en 
ligt in de vitrines. Hier in liggen ook kunstvoorwerpen en artefacten. Er 
is een doorlopende vertoning van oude foto’s en filmpjes.

Openingstijden tentoonstelling en locatie:
Dorpshuis De Groene Daan, Officiële opening maandag 28-8 om 15.00 
uur en open tot 17.00 uur, verdere openstelling op di. 29-8 van 10.00 
tot 12.00 uur, wo. 30-8 van 19.00 tot 21.00 uur, do. 31-8 van 14.00 tot 
16.00 uur en vrijdag 1-9 van 10.00 tot 12.00 uur.

[HvdB]
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Swiebertje en Graaf Floris in 
Hollandsche Rading

door Henk van de Bunt

‘Tot kijk Saartje, ik ga naar Amerika’, waren de laatste woorden van ‘Swiebertje’ tijdens de 
slotaflevering in 1980 van de gelijknamige populaire jeugdserie op tv van de NCRV. Swiebertje 
reed met de fiets ergens op een laantje naar een onbestemde verte. ‘Dit laantje’, waar de laatste 
opnamen zijn gemaakt, was het Schepersveld in Hollandsche Rading. Swiebertje ging over de 
voormalige Reijer van Dijkse-steeg richting Maartensdijk. De tv-serie werd door John Uit den 

Bogaard geschreven en voor de NCRV geproduceerd en geregisseerd
door Henk Veenstra uit Hollandsche Rading. 

Henk Veenstra (1925) woont sinds 
1966 in Hollandsche Rading en 
heeft naast zijn werk voor radio 
en tv zijn sporen in het dorp ver-
diend. Henk weet heel veel over 
Sinterklaas te vertel¬len en was 
als actief lid van de Oranjevereni-
ging bekend met het organiseren 
van een feestje in het dorp. Be-
gin deze maand vertelde hij zijn 

dorpsgenoten tijdens de jubileum-
expositie in het Dorpshuis in Hol-
landsche Rading zijn verhaal over 
de geschiedenis van Hollandsche 
Rading: ‘Ik heb meer oude herin-
neringen aan Hollandsche Rading. 
Ik was 7 jaar en toen brachten we 
hier een veertiendaagse vakantie 
door. We waren in pension ten 
huize van de familie Van Kooy, de 

jachtopziener van de familie De 
Pesters van De Zwaluwenberg. 
Dat was: Vuurse Dreef 150. Dit 
was in 1932. Ik zei Vuurse Dreef, 
maar die naam bestond toen nog 
lang niet: de huizen hier stonden 
‘Aan Rading Oost’ en dit was toen 
nog een zandpad en aan de andere 
kant van de Tolakkerweg woonde 
men ‘Aan Rading West’. 

Vergissingen
Pas in 1958 kwam het College van 
B&W met een voorstel om hier 
verandering in te brengen: Holl.
Rading-West zou voortaan Graaf 
Floris V weg heten en H.R.Oost: 
Koddemeerseweg! Nou, dit ver-
oorzaakte afgrijzen: ‘dit geeft 
aanleiding tot hilariteit : dat wordt 
Koddigeweg of Koddebeiersweg. 
Dit ging niet door. De naam be-
rustte trouwens op een historische 
vergissing; Het Koddemeer had 
niet hier, maar ver hier vandaan 
bestaan.

Kanselarij
Ook tegen de Graaf FlorisV weg 
waren bezwaren: ‘te lang’, ‘ad-
ministratieve problemen’ en ‘het 
zegt zo weinig dat hier een graaf 
door edelen is gevangen geno-

men’ Volgens het verslag van die 
raadsvergadering zei één van de 
leden: ‘Men kan toch niet iedere 
weg de naam geven van de een of 
andere Germaan, die zijn vrouw 
met een knots de schedel heeft in-
geslagen? ‘We weten dat het voor-
stel van deze naam is aangenomen 
en men meende dit op historische 
gronden te doen. Maar mij werd 
nog op school ingestampt: 1296 
- Graaf Floris de Vijfde door de 
edelen vermoord’. Dat hij hier bij 
de Egelshoek gevangen zou zijn 
genomen is een verhaal dat we 
te danken hebben aan een ‘Iokaal 
oudheidkundige’ die leefde van 
1665-1727 in Huizen. 
Hij schreef dat de gevangen-
neming gebeurde aan de grens 
tussen Holland en het Sticht bij 
Egelshoek. Hij moet dit uit zijn 
duim hebben gezogen, want de 
kanselarij (secretariaat) van Flo-
ris, noteerde over 23 juni 1296 
(de dag van de gevangenneming): 
‘Hij (Floris) reed de Catharijne-
poort (W. van Utr,) uit naar de 
Stadsweide een halve mijl buiten 
de stad’ en dan volgt het verhaal 
van de gevangenneming.’

Mist
Het verhaal over deze gebeurtenis 
bij de Egelshoek danken we ook 
aan een handschrift van een ze-
kere Lambert Rijkszoon Lustigh, 

die leefde van 1656-1727. Hij 
was schepen in Huizen en ‘lokaal-
oudheidkundige’. ‘Die mijnheer 
Lambert schrijft daarin dat Floris 
V gevangen werd genomen aan 
de grens tussen Holland en het 
Sticht bij de Egelshoek. De uitge-
ver van dit verhaal was Sierksma. 
Het werd door velen die dit lazen, 
zonder meer als wáár aangeno-
men, en blijkbaar leeft dit hard-
nekkige misverstand nog steeds 
voort. Ook tal van andere - ove-
rigens goed geschreven verhalen 
gaan - hierop gebaseerd - verder 
en steeds opnieuw de mist in.

Schepersveld
Of Swiebertje destijds via het 
Schepersveld in Amerika (lees 
Maartensdijk) is aangekomen, 
heeft de schrijver John Uit den 
Boogaard nooit bekend gemaakt. 
Maar wat wel zeker is, is dat Henk 
Veenstra, de producer en regis-
seur van de populaire jeugdserie, 
van een welverdiende actieve rust 
ging genieten. En helemaal ten-
slotte: ‘Voor wie Swiebertje heeft 
gekend en zich het afscheid van 
Saartje, Bromsnor en alle grote, 
kleine, oude en jonge kijkers her-
innert kan ik zeggen, dat dit nooit 
op het Schepersveld zou hebben 
plaatsgevonden, wanneer ik geen 
Hollandsche Radinger zou zijn 
geweest’. 

Henk Veenstra 37 jaar later op het laantje waar Schwiebertje naar een 
onbekende verte ging.

Het laantje, waar de laatste Swiebertje-opnamen zijn gemaakt: het 
Schepersveld in Hollandsche Rading (foto uit 1978 uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema).

Open Huis in Het Lichtruim 
Zaterdag 26 augustus van 13.00 tot 17.00 uur bruist het in Het Lichtruim aan het Planetenplein 
in Bilthoven. KunstenHuis De Bilt-Zeist, Idea Bibliotheek, Reinaerde, Basisschool Wereldwijs, 
Kinderopvang De Bilt en Centrum voor Jeugd en Gezin gooien de deuren wagenwijd open en 

organiseren een middag met een gevarieerd programma voor jong en oud.
Er zijn kinderworkshops, beeldende kunstdemonstraties,

muziekoptredens van lokale bands en meer. 

In de hal van Het Lichtruim presenteren alle samen-
werkingspartners zich op de informatiemarkt. Daarbij 
schuiven ook FairTrade en Stichting Kunst en Cul-
tuur De Bilt bij aan. Op het voorplein treden op een 
speciaal hiervoor gebouwd podium bandjes en singer-
songwriters op uit Bilthoven en omgeving. Ook is er 
een dansoptreden van Dansschool De Bilt-Zeist. Bij de 
bibliotheek wordt er voorgelezen aan de jongste kin-
deren, de oudere kinderen kunnen aan de slag met het 
bouwen en programmeren van een eigen robot. Verder 
zijn er presentaties en computerworkshops.

Workshops
Bij KunstenHuis De Bilt-Zeist zijn er tal van work-
shops te volgen zoals inloopworkshops kinderatelier, 

circus, kinderdans, peuterdans en klassiek ballet, mu-
sical en theater. In de muzieklokalen kan men allerlei 
instrumenten uitproberen, proeflessen volgen en ken-
nismaken met de docenten. In Theater Het Lichtruim 
zijn filmpresentaties van de voorstellingen Abeltje en 
Peter Pan te zien. Reinaerde i.s.m. Cafetaria de Rooij 
verzorgt de inwendige mens met heerlijke koffie, thee 
en andere drankjes. Bij kinderboerderij De Schaaps-
kooi is een springkussen en zijn er andere kinderacti-
viteiten. Ga kijken bij basisschool Wereldwijs, je kunt 
door de hele school lopen. En ben je na een luie va-
kantie wel toe aan wat beweging, doe dan mee met de 
bootcamp van Kinderopvang De Bilt. Kom en laat je 
inspireren, om vervolgens lekker uit te rusten met een 
drankje op het Open Huis-terras. Kijk voor meer infor-
matie op de websites van de organiserende partners: 
www.kunstenhuis.nl, www.ideacultuur.nl of op Face-
book van Reinaerde en Het Lichtruim.

Muziek in de ochtend! 
Speciaal voor jonge kinderen is er een ochtendpro-
gramma bij de Muziekschool van het KunstenHuis. 
Kinderen vanaf 0 jaar (en hun ouders) kunnen gratis 
meedoen met open lessen speciaal voor hen: Van 10.15 
- 10.45 uur: Muziek op Schoot - 0 tot 4 jaar, 10.45 - 
11.15 uur: Bij de Handjes piano – 5 tot 7 jaar, 11.15 
- 11.45 uur: Muziek4Kids – 6 tot 9 jaar en van 13.15 
- 13.45 uur: Wonderland Muziek + voorlezen i.s.m. 
Bibliotheek Idea - 4 tot 6 jaar. Vanwege het beperkte 
aantal plaatsen is het raadzaam om je vooraf aan te 
melden. Aanmelden kan tot 21 augustus via muziek@
kunstenhuis.nl.

Voor kinderen is er veel te doen op 26 augustus, zoals 
robots maken, voorgelezen worden, muziekinstrumenten 
uitproberen, theater-les volgen, dansen en schilderen. 

Agenda Dorpsraad Groenekan
van 28 augustus 2017

Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan
Onderwerp: Plan Landgoed Boschhoeve
Groenekanseweg 113 – 121

Vervolg op de rondleiding op het terrein aan
de Groenekanseweg van 26 juni 2017.

1. Voorstel agenda 
Agenda punten zijn o.a.: 
- Nadere toelichting op de procedure. 
- Beantwoording vragen gesteld tijdens de rondleiding. 
- Toelichting op het plan tot wijziging van de huidige bestemming 
- Toelichting op persbericht van 14 juni van het 
  Groenekans Landschap 

2. Inventarisatie punten van aanwezigen
3. Vaststellen agenda.
4. Rondvraag.

Na afloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open om
na te praten onder het genot van een drankje.

Dorpsraad Groenekan
Postbus 300 • 3720 AH  Bilthoven
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl • www.dorpsraadgroenekan.nl
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GEMEEN TEN IEUWS
week 33 ¾ 16 augustus 2017

Werk in uitvoering 
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, 
volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Planetenbaan met kruising Neptunuslaan bestraten, deel van de weg; van 21 tot 
24 augustus 2017.
Bilthoven: Lassuslaan gedeelte tussen de Obrechtlaan en Doctor Julius Röntgenlaan, 
renovatie hoofdriool; van 21 augustus tot 15 september 2017. 
De Bilt: Prof. dr. H.A. Lorentzweg, asfalteringswerkzaamheden; 14 en 15 augustus 2017. 

De Bilt: Kloosterlaan, asfaltreparatie werkzaamheden; 14 augustus 2017. 
De Bilt: Utrechtseweg aan de parallelweg, asfaltreparatie tegenover Landgoed  Vollenhoven; 
15 augustus 2017.
Groenekan: fi etspad Blauwkapelsepad afgesloten voor graafwerkzaamheden; 17 en 
18  augustus 2017. 
Maartensdijk: Eijckensteinsesteeg, asfaltwerkzaamheden; 24 augustus 2017.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het wegdek 
en de riolering uitgevoerd. 

Gemeente De Bilt  

Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur, 
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

App omgevingsalert 
Wist u dat u via een app op uw smartphone 
en tablet de vergunningaanvragen en -be-
sluiten in uw buurt kunt zien? De app is gra-
tis te downloaden in de Appstore en Play-
store. U vindt de app door te zoeken op ‘De 
Bilt’ of op ‘Omgevingsalert’. U stelt zelf het 
gebied in waarover u op de hoogte wilt blij-
ven. Ook is het mogelijk om meldingen in te 
stellen. Meer informatie over de verschillen-
de mogelijkheden vindt u op www.debilt.nl/
bekendmakingen. 

Openingstijden na de 
zomervakantie
Vanaf 21 augustus zijn de openingstijden 
van het gemeentehuis weer zoals u gewend 
was. Het gemeentehuis is alle werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Ook is 
op de dinsdag de avondopenstelling terug, u 
kunt dan bij ons terecht tot 19.00 uur.
Let op: We werken alle dagen uitsluitend op 
afspraak. Ook op de dinsdag(avond) is er 
dus geen mogelijkheid tot vrije inloop.

Vernieuwing Kwinkelier
De modernisering van winkelcentrum De 
Kwinkelier is weer een stap dichterbij. De ge-
meenteraad heeft in juni aangegeven geen 
bedenkingen te hebben ten aanzien van de 
(ver)bouwplannen van de eerste fase. In 
deze fase komt er een nieuw supermarkt-
pand aan het plein en enkele nieuwe winkel-
ruimtes. Het bouwplan voor de eerste fase 
ligt sinds 3 augustus tot en met 13 septem-
ber 2017 ter inzage. Zie voor meer informa-
tie: www.bilthovenbouwt.nl.

Privacy is een groot goed in Nederland. En terecht! U wilt immers niet dat uw per-
soonlijke gegevens zomaar op straat komen te liggen. Bij de gemeente zijn uw 
persoonsgegevens veilig. Maar wist u dat u uw gegevens nog strikter kunt be-
schermen? 

De gemeente is verantwoordelijk voor de ad-
ministratie van persoonsgegevens. Daar 
gaan we discreet en zorgvuldig mee om. An-
dere (semi)overheidsinstellingen en enkele 
bijzondere maatschappelijke instellingen 
(zoals de belastingdienst of pensioenfond-
sen) hebben toegang tot uw persoonsgege-
vens. Zij hebben deze gegevens nodig om 
hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren. De 
gemeente is verplicht om deze gegevens vrij 
te geven.

Gedeeltelijke geheimhouding aanvra-
gen
Er zijn echter ook andere instanties die uw 
gegevens voor specifi eke doeleinden kunnen 
opvragen, zoals advocaten, de Stichting In-
terkerkelijke Ledenadministratie of werkne-
mers- en werkgeversorganisaties. Als u daar 
bezwaar tegen heeft kunt u een gedeeltelijke 
geheimhouding van de gegevens uit de Ba-
sisregistratie Personen (BRP) aanvragen. 

Met het aanvragen van een gedeeltelijke ge-
heimhouding is het overigens niet zo dat er 
nooit meer gegevens kunnen worden ver-
strekt. Wanneer een dergelijke instelling een 

wettelijke taak moet uitvoeren (bijvoorbeeld 
als een advocaat een gerechtelijke procedu-
re opstart) wordt er een afweging van belan-
gen gemaakt. U krijgt in zo’n geval de moge-
lijkheid om uw standpunt en bezwaren 
kenbaar te maken, voordat er besloten wordt 
om uw gegevens wel of niet te verstrekken.   

Aanvragen en contact
Wilt u deze (extra) geheimhouding over uw 
gegevens laten registeren? Dit kan met uw 
DigiD via het digitale loket van de gemeente 
De Bilt (www.debilt.nl > Paspoort, rijbewijs 
en uittreksels > Geheimhouding persoonsge-
gevens). U kunt uw verzoek om geheimhou-
ding persoonsgegevens ook per post sturen 
naar de gemeente De Bilt, Unit Klantcontact, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Vergeet u 
niet een kopie van uw legitimatiebewijs toe 
te voegen.

Al eerder geheimhouding aangevraagd? Dan 
hoeft u niets te doen. De gedeeltelijke ge-
heimhouding blijft actueel tot u zelf aangeeft 
dit niet meer te willen. Heeft u nog vragen? 
Neem dan telefonisch contact op met de unit 
klantcontact via: (030) 228 94 11.

Vraag het de 
Sociaal Raadslieden
Inwoners van de gemeente De Bilt met vra-
gen over bijvoorbeeld uitkeringen, arbeidsza-
ken, huur- of familierechten, kunnen voortaan 
terecht bij Sociaal Raadslieden. Deze stichting 
biedt gratis en vertrouwelijk sociaal-juridische 
dienstverlening.  Ook instellingen op het ge-
bied van professionele en vrijwillige dienstver-
lening kunnen een beroep doen op de dien-
sten van de Sociaal Raadslieden.

Informatie en advies
Nederland kent tal van wetten en regels op 
het gebied van belastingen, werk, wonen, in-
komen en uitkeringen. Het is lastig, zo niet 
onmogelijk, die allemaal te kennen. Iedereen 
heeft dan ook wel eens een vraag hierover. 
Denk bijvoorbeeld aan vragen over: 
• Uitkeringen: zoals WWB, WW, ZW, WIA, 

AOW, AKW 
• Arbeidszaken: zoals loon, ontslag en ar-

beidsovereenkomsten 
• Belastingen: zoals kwijtschelding, aansla-

gen en heffi ngskortingen 
• Huurrecht  
• Personen- en familierecht: zoals echtschei-

ding en alimentatie 
• Onderwijs: zoals tegemoetkoming studie-

kosten en studiefi nanciering 
• Toeslagen: zoals huur-, zorg- en kinderop-

vangtoeslag
Met deze en andere vragen kunt u nu terecht 
bij Sociaal Raadslieden. 

Meer dan informatie
Daarnaast bieden de Sociaal Raadslieden 
concrete hulp. Zo kunt u ze, naast informatie 
en advies, benaderen voor:
• een inkomens-check (gebruik van diverse 

regelingen en voorzieningen);
• bemiddelen tussen u en instanties;
• invullen van formulieren (géén belasting-

aangiften);
• opstellen van een bezwaarschrift;
• verwijzen naar andere hulp- of dienstverle-

ningsinstanties.

Inloopspreekuur
Inwoners van de gemeente De Bilt kunnen bij 
de Sociaal Raadslieden terecht tijdens het open 
inloopspreekuur op maandag, dinsdag en don-
derdag van 9.00 - 12.00 uur. Locatie: Bergweg 
1, 3701 JJ Zeist. Zie voor meer informatie de 
website www.sociaalraadsliedenzeist.nl of neem 
telefonisch contact op via (030) 692 42 35.

Inloopspreekuren 
wethouders
Na de zomervakantie houden de wethouders 
weer elke derde donderdag van de maand 
spreekuur bij u in de buurt. Een manier voor 
u om in gesprek te gaan met het gemeente-
bestuur en voor de wethouders om te verne-
men wat er leeft. 

Bilthoven
Wethouder Mieras, kernwethouder Biltho-
ven, houdt spreekuren op 21 september, 
19 oktober, 16 november en 21 december 
van 15.30 - 16.30 uur in het Informatiecen-
trum van Bilthoven Bouwt, Julianalaan 1, 
Bilthoven. 

Groenekan, Hollandsche Rading en 
Westbroek
Wethouder Rost van Tonningen, kernwet-
houder Groenekan, Hollandsche Rading en 
Westbroek, houdt spreekuren op:
• 21 september van 13.30 - 14.30 uur in 

Dorpshuis Groene Daan, Grothelaan 3 in 
Groenekan,

• 19 oktober van 15.30 - 16.30 uur in Dorps-
huis, Dennenlaan 57 in Hollandsche Ra-
ding,

• 16 november van 15.30 - 16.30 uur in 
Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2 in 
Westbroek,

• 21 december van 13.30-14.30 uur in 
Dorpshuis Groene Daan, Grothelaan 3 in 
Groenekan.

Maartensdijk
Wethouder Bakker-Smit, kernwethouder 
Maartensdijk, houdt spreekuren op 21 sep-
tember, 19 oktober, 16 november en 21 de-
cember van 13.30 - 14.30 uur in het Dorps-
centrum Zorg en Welzijn aan het 
Maertensplein 96 in Maartensdijk. 

De Bilt
Wethouder Brommersma, kernwethouder De 
Bilt, houdt spreekuren op 21 september, 19 
oktober, 16 november en 21 december van 
15.30 - 16.30 uur in wijkrestaurant Bij de 
Tijd, Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1, De Bilt.

Ook in gesprek met een wethouder in uw 
dorp? U hoeft hiervoor geen afspraak te ma-
ken. 
Op www.debilt.nl/spreekuren kunt u terug-
vinden waar en wanneer de wethouders 
spreekuren houden.

Gedeeltelijke 
geheimhouding 
persoonsgegevens
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Te koop aangeboden
Bij Boekbinderij Kok 
Dorpsweg 46 horloge batterij-
en en HORLOGEBANDJES. 
Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten Tel. 0346-212672

BANK 2½-zits leer, oker 
geel. (gebruikt) €120,-. Tel. 
030-2285889

Yamaha VLEUGEL + kruk 
g.b.i. black Polished 2014 
nieuw €12.560 nu €9500 Tel. 
06-51109735

Gratis af te halen: 1 camping-
bedje en 1 kinderstoel. Tel: 
0346-213980

13 Dvd ’s van bob de bouwer  
€5,-. Tel. 0346-282656

Eettafel voor 4 personen. 
grote schuiflade onder tafel. 
B71 L129 H73,5 donker hout 
€25,-. Tel. 06-14040516

Dak dragers voor Alfa 145. 
Nog nieuw in de verpakking. 
€10,-. Tel. 06-14040516

Kleuter Batavus (koala) met 
zijwielen (3/4 jaar) €30,-. Tel. 
035-6241475

Peuter driewieler €7,50 Tel. 
035-6241475

Dak drager Thule (Opel + 
sleutels) €30,-. Tel. 035-
6241475

Kampeer kinderbedje + 
extra matras €40,-. Tel. 030-
2285889

Maxi cosi Autostoeltje (peu-
ter/kleuter) €35,-. Tel. 030-
2285889

Dubbele fietstas grijs blauw 
in goede staat €15,-. Tel. 
0346-213727

Blauw babybadje ziet er nog 
netjes uit €10,-. Tel. 0346-
243758

4 zwarte moderne eethoek 
stoelen €10,-. Per stuk. Tel. 
0346-243758

2 puzzels van zeeschepen is 
nog nieuw in de verpakking 
€5,-. Zware kwaliteit Tel. 
0346-243758

Bank, blauw 2 ½ zits in goede 
staat €50,-. Tel. 030-2205750

OPPAS gezocht! Roefus, 
een vrolijke, sociale hond, 
is niet graag alleen. Bij wie 
mag hij blijven als ik werk? 
Drie dgn/week, omg. M’dijk. 
06-30147306.

Activiteiten
Ja! BIODANZA bij 
Rosalinde. Doe mee! Ontspan 
en geniet. Start 29/8. www.
be-dance.nl

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, najaarsbeurt, bestraten 
enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689.

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

Diversen
SLEUTEL gevonden! Bel 
0625408... vraag naar Hekla 
Henrikdóttir

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

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.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, 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/Trainingen (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
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  ...........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

REUNIE REISJE 
REISCLUB 55+

Na 3 jaar pauze willen we 
toch nog een keer op herha-
ling. U kunt zich aanmelden 
voor een mooie 5 daagse reis. 
Datum DV 25 – 29 septem-
ber. Inlichtingen en aanmel-
den in huize DIJCKSTATE 
OP ZATERDAG 19 EN 26 
AUG. Het reisprogramma 
ligt voor u gereed tussen 
10.30 – 11.30 uur

Verslag dorpsraad 
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Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie’s wonen 
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) 
knippen, plukken, ontwollen en effileren
Voor meer info bel 0346 745355 of mail
info@bubbelsenboefjes.nl

Jezus zegt: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem 
gelooft, Eeuwig Leven zal hebben! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl

‘Kom Jason, we gaan hier even zitten. Ik wil even een 
paar appjes versturen’, zegt een jonge goeduitziende 
moeder tegen haar zoontje. Je ziet dat het jongetje dat 
maar matig kan waarderen, maar hij legt zich er al 
gauw bij neer. Na wat onrustig om zich heen te heb-
ben gekeken haalt hij een briefje van tien euro uit zijn 
zak en gaat dat aandachtig bekijken. Als zijn moeder 
is uitgeappt en ze dat ziet, schudt ze haar hoofd. ‘We 
zijn net bij mijn moeder geweest en die kan het niet 
laten Jason wat toe te stoppen’, zegt ze. ‘Hij is haar 
enige kleinkind en hoe krenterig ze vroeger ook was, 
voor hem is niets teveel. Ze weet wel dat ik het liever 
niet heb, maar ze geeft het altijd net als ik even niet op-
let. Ik vermoedde al dat hij wat van haar had gekregen 
want oma kreeg weer overdreven veel kusjes toen we 
weggingen.’ Ze lijkt er eigenlijk niet zo mee te zitten en 
kijkt haar zoon glimlachend aan. ‘Mijn moeder heeft 
pas een nieuwe heup gekregen. Jason had hele mooie 
tekeningen voor oma gemaakt toen ze in het ziekenhuis 
lag en hij was heel lief voor haar. Hij wilde wel weten 
wat er met de oude heup van oma gebeurd was, want 
hij is heel nieuwsgierig. Mijn man houdt wel van een 
geintje en zei dat ze daar soep van gemaakt hadden. De 
volgende dag wilde hij geen soep eten. Pas toen oma 
gezegd had dat het maar een grapje van zijn vader was 
wilde hij weer soep. Jason is zes en denkt bij alles heel 
goed na. Dingen moeten voor hem logisch zijn. Als 
we naar een schaatsprogramma kijken en hij hoort ze 
zeggen schaatsenrijden dan begrijpt hij daar niets van. 
Schaatsenrijden kan alleen met skeelers vindt hij. Mijn 
man vertelde hem dat ze in Duitsland schaatsen lopen 
zeggen, maar dat vindt hij ook niet kunnen. Glijden 
moet het zijn voor hem.’ Jason zit er een beetje trots 
bij te kijken alsof hij zeggen wil dat hij het bij het juiste 
eind heeft. ‘Toen hij leerde klokkijken kwam hij met 
nieuwe tijdsaanduidingen die eigenlijk veel logischer 
zijn’, zegt de moeder. Kwart over zeven was voor hem 
kwart voor half acht. Daar is volgens mij niets fout aan 

Op ’t bankje 

Spullen voor verkoopdag 

16 september is er weer een verkoopdag bij de 
Hervormde kerk te Westbroek. Daarvoor is de 
organisatie op zoek naar spullen om te verkopen. 
Moet de zolder nodig eens worden opgeruimd, 
wordt de schuur eigenlijk te vol of zijn de kinde-
ren echt te groot voor hun loopauto of speelgoed 
neem dan even contact met ze op. Bel of ga langs 
bij: Reina van den Broek, Dr. Welfferweg 21, tel 
0346 280518 of Bep Otten, Kerkdijk 26, tel. 0346 
281897, beiden te Westbroek. Douwe Egberts 
waardepunten zijn ook van harte welkom. Voor 
witgoed, grote meubels en kleding is geen plaats. 

Insect in beeld

Wim Westland fotografeerde deze pijlstaartvlinderrups Groot Avondrood. Er 
leven in Nederland zo´n 19 verschillende pijlstaartsoorten. De kleuren van de 
rups zijn divers, het kan van lichtgroen/geel tot paars, de meest voorkomende 
kleur is bruingroen, de rups word ook wel eens olifantenrups genoemd. 
De rups foerageert s ’nachts, maar komt op en soms ook in de namiddag 
tevoorschijn. Rupsen die op zoek zijn naar een plant om zich te verpoppen 
vallen op door hun grote en opvallende oogplekken 

maar breng hem maar eens aan het verstand dat het toch niet goed is.’ Als ik aan de 
moeder vraag wat Jason later wil worden, begint ze te lachen. ‘Dat wisselt met de 
dag. Toen mijn moeder in het ziekenhuis lag wilde hij dokter worden, maar toen 
we met de trein naar Rotterdam gingen werd het treinconducteur. Nu de vrouwen 
Europees kampioen voetbal geworden zijn wil hij voetballer bij de vrouwen wor-
den’, zegt ze plagend naar hem lachend. Jason kijkt zijn moeder verontwaardigd 
aan. ‘Hoe kan dat nou, maar ik ben wel fan van ze hoor’. Hij vertelt dat hij op turnen 
zit en best goed is. Als er opeens een brandweerauto met loeiende sirene en een 
zwaailicht voorbij komt wil hij weten waarom er op die auto een blauw licht zit. De 
moeder antwoordt geduldig omdat de brandweer snel bij een brand moet zijn en dus 
haast heeft.’ Jason denkt even na en zegt dan: ‘Papa heeft ook altijd haast. Waarom 
heeft hij dan geen blauw licht.’ De vrouw schudt haar hoofd maar gaat er toch weer 
serieus op in. ‘De brandweer moet naar een brand en dat moet heel snel gebeuren. 
Papa heeft alleen maar haast om naar zijn werk te gaan omdat hij te laat opstaat.’ 
Jason knikt, want dat herkent hij wel.

Maerten
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Puchclub organiseert Puch66 
Zomerrit 2017

door Walter Eijndhoven

Zondag 20 augustus organiseert de Puch- en Tomosclub Hollands Midden voor de 12e keer de 
Puch66 Zomerrit. De hele rit staat in het teken van de Summer of Love 1967, nu precies vijftig 

jaar geleden. Dat is een feestje waard voor de deelnemers. Belangstellenden zijn van harte 
welkom om te komen kijken.

Dit jaar is veel aandacht voor de 
Summer of Love 1967. Op radio 
en TV wordt hieraan veel aan-
dacht besteed. Optredens van 
The Beach Boys in Rotterdam 
en Raalte staan op het program-
ma. En hoe kan het ook anders: 
Puch66 viert mee. 

Culturele Revolutie
Oudere jongeren zullen merken 
als Puch en Tomos ongetwijfeld 
kennen en velen zullen met wee-
moed aan de jaren ‘60 en ‘70 te-
rugdenken. Op de Puch, met de 
wind door de haren, hun geliefde 
achterop, de vrijheid tegemoet. 
Eén van hen is Maks Wartena uit 
Bilthoven en groot liefhebber van 
het cultmerk. ‘Voor mij staat Puch 
voor vrijheid, het symbool van de 
culturele revolutie tegen gezag in 
het algemeen. 

In mijn jonge jaren heb ik altijd 
Puch gereden, overal was ik te 
vinden met mijn brommertje. Ik 
nam ‘m mee naar school en naar 
m’n werk. Ik was werkelijk he-
lemaal gek van dat ding uit Oos-
tenrijk. Heel vreemd, dat de Puch 
eigenlijk alleen in Nederland een 
grote hit was. Elders in Europa 
was dat veel minder. Ik had er in 
ieder geval veel plezier van. 

Maar, zoals dat vaker gebeurt, je 
gaat studeren, trouwen, krijgt een 
gezin en dan verdwijnt de Puch 
uit beeld’, vertelt Maks. ‘Tot ik 
op een goede dag, ergens in 2007, 
op de Hessenweg liep, in een 

groepje van een man of tien. Daar 
kreeg ik een artikeltje onder ogen 
die verwees naar de Zomerrit van 
dat jaar’. Maks’ gedachten gingen 
direct weer terug naar die mooie 
tijd in de jaren ‘60. In 1968 had 
hij zijn Puch VS50 ingeruild voor 
een Renault, maar zijn liefde voor 
de Puch bleef, bleek achteraf.

Graddus
‘Die dag op de Hessenweg was 
ik meteen verkocht. Thuisgeko-
men ben ik direct op internet gaan 
zoeken en vond ik uiteindelijk een 
leuk geel brommertje in 2e Exlo-
ermond in Drenthe, bij Graddus. 
Het was natuurlijk niet naast de 
deur, maar ik ben toch gaan kij-
ken. 

Daar aangekomen zag ik haar 
staan: mijn Puch. En weet je, toen 
ik over het stuur keek, naar de 
koplamp, kwam dat warme gevoel 
van veertig jaar geleden weer te-
rug’. Maks werd lid van de Puch- 
en Tomosclub Hollands Midden, 
een club met zo’n kleine honderd 
leden. Natuurlijk wilde hij meer 
weten over de Puch en het onder-
houd daarvan. ‘Dat brommertje 
is je hobby, dus je wil daar graag 
zoveel mogelijk over weten. In 
groepsverband organiseren wij 
sleuteldagen, dus daar ga ik vaak 
heen. 

Onze leden Henk en Fred weten 
alles over onderhoud en helpen 
iedereen graag met hun Puch of 
Tomos. Ik wilde ook meer weten 

over onderhoud en heb Henk ge-
vraagd of hij stap voor stap wilde 
uitleggen wat ik moet doen bij 
reparaties. Sindsdien weet ik veel 
meer over het onderhoud van mijn 
Puch’. 

Zomerrit
Martijn, de zoon van Maks, is ook 
gek op brommers en kocht een 
paarse Puch MV50 bij Graddus. 
Later heeft hij zelfs nog een twee-
de paarse Puch gekocht. Geregeld 
maken vader en zoon tochten met 
hun brommertje. Zondag 20 au-
gustus organiseert de Puchclub de 
12e Zomerrit. 

Deelnemers vertrekken om 12.15 
uur en rijden die dag ongeveer 
80 kilometer. Plaats van samen-
komst en vertrek is het gebouw 
van Scoutinggroep Agger Martini 
aan de Dierenriem 10 in Maar-
tensdijk. Ook belangstellenden 
zijn van harte welkom. DJ Ivo van 
Radio 538 draait hits uit voorna-
melijk 1967. Verder staan er aller-
lei stands. Het terrein is ingericht 
alsof je in 1967 rondloopt. Net 
als voorgaande jaren wordt ook 
nu weer geld opgehaald voor het 
goede doel, met als slogan: ‘Sa-
men komen wij steeds dichterbij’. 
Aan het einde van de dag hopen 
de leden weer een mooie cheque 
te mogen uitreiken aan KWF voor 
Alpe d’Huez.

Wie meer wil weten over de Puch-
club of de zomerrit kan informatie 
vinden op: www.puch66.nl 

Maks Wartena is verslingerd aan zijn Puch.

Esmee Priem kampioen
van West Europa

Het kan niet op voor Esmee Priem deze zomer. In juli werd de Irene Beach-speelster al 
kampioen van Nederland onder 19 jaar. In een zonnig Hoek van Holland wist ze daar een nog 
veel mooiere prijs aan toe te voegen. In de categorie onder 21 jaar werd de snelle verdedigster 

samen met Emma Piersma uit Sneek kampioen van West Europa. 

Al snel werd duidelijk dat de 17-jarige Esmee en de 
16-jarige Emma tot de favorieten behoorden. In de 
poulefase werden Portugal, Frankrijk, Duitsland, Bel-
gië en Spanje gedecideerd aan de kant gezet. In de 
halve finale was ook Portugal kansloos waarna alleen 
Duitsland 1 nog tussen de Oranje meiden en de titel 
stonden. Een lastige opgave omdat het Duitse team 
met twee 20-jarige speelsters een stuk meer ervaren 
was. De eerste set van de finale ging overtuigend naar 
de Duitse dames, te veel eigen fouten van Nederland 
leidde tot een kansloze 21-11 nederlaag. De tweede 
set tapten Piersma/Priem uit een ander vaatje, er werd 
moeilijker geserveerd en tactisch slimmer gespeeld. 
Vanaf het begin van de tweede set stonden de Duit-
sers onder druk en toen Esmee Priem ook nog eens een 
paar onmogelijke ballen verdedigde, kantelde de wed-
strijd volledig. De tweede set werd overtuigend met 
21-11 gewonnen waarna de derde set ook ruim gewon-
nen werd en de titel binnen gehaald werd. Irene Beach 
trainster Erna Everaert was erg trots op haar pupil: ‘Es-
mee heeft het laatste jaar enorme stappen gezet, ze was 
zondermeer de beste verdedigster van dit toernooi en 
ze speelt een stuk constanter dan een jaar geleden. Als 
zij zich zo blijft ontwikkelen kunnen we nog mooie 
dingen van haar verwachten.’ 

(Michel Everaert) Esmee en Emma op het hoogste schavot. 

Zonnige afsluiter 
Meijenhagen Open

Zondag 6 augustus werd de 34e editie van het open toernooi 
van tennisvereniging Meijenhagen afgesloten met een prachtige 
finaledag. In maar liefst 24 categorieën werd door ruim 300 
deelnemers gestreden om de titel. 

Bij de dames prolongeerde Willie Nijborg haar titel in de hoogste 
categorie dames enkel. In de finale won ze overtuigend in twee sets 
van Myrthe IJzerman. Winnaar van de finale heren enkel werd Maar-
ten Hulst uit Utrecht. Hij moest in de finale een set afstaan aan Vin-
cent Burgers. De finale heren dubbel werd gewonnen door Jeffrey 
Bosch en Ronald van den Brink, de dames dubbel door Marjolein 
de Hair en Marjolein Notten-Schamhardt. In de categorie gemengd 
dubbel ging de titel naar Alexander Castanon en Judith Hurks.

(Henk Zandvliet)

Uitslag Zomerbridge
Bridgeclub Hollandsche Rading verzorgde donderdag 10 augustus 
weer een avond in haar reeks Zomerbridgeavonden tot en met 31 
augustus in het dorpshuis in Hollandsche Rading. Er waren 23 pa-
ren aanwezig. Anneke de Jong-Leenslag + Toon Smits behaalden de 
eerste prijs met 68,75%. Het zilver was voor Frans van Eck + Hans 
Hoogeveen met 63,25% en de derde plaats behaalden Erik Polders 
+ Nico Verhaar met 60,83% .

Uitslag Wedvluchten 
De jonge duiven van de leden van PV De Bilt kwamen dit weekein-
de vanuit Zellik over een gemiddelde afstand van 150 km als volgt 
binnen: Ron van Veggel en Zoon 1, 2, 4, 5, 7, 8 en 9, Ron Miltenburg 
3, en Combinatie Turk en van Zels 6 en 10. 

Ook was er een vlucht vanuit Roye (gemiddelde afstand 315 km). 
De uitslag hiervan was Ron van Veggel en Zoon 1. 5, 6, 8 en 9, Com-
binatie van Grol en Zoon 2 en 10, A.C. den Braber 3, Combinatie 
Turk en van Zels 4 en Peter van Bunnik 7.

Nu het schooljaar binnenkort gaat beginnen
zien kinderen weer vrienden en vriendinnen
al gauw zijn ze dan weer blij
dat ze na zes weken vrij
weer gaan werken aan het ontleden van zinnen

Guus Geebel Limerick



De ontdekking van 
Oostbroek 

Op zaterdag 9 september pakt Utrechts Landschap uit op landgoed 
Oostbroek in De Bilt. Van 11.00 tot 16.00 uur is Huize Oostbroek deels 
opengesteld en geven gidsen rondleidingen over het landgoed. Er is 
een gezellige streekmarkt rond ‘t Winkeltje met kraampjes vol streek-
producten, patat, ijs en een knutselkraam. Daarnaast kunnen kinderen 
zich inschrijven voor de muziekvoorstelling van Krulmuziek; ‘Boef-
fie trommelt’. Inschrijven excursies en kindervoorstelling via www.
utrechtslandschap.nl/activiteiten. Op zaterdag 9 september kan er met 
de auto niet geparkeerd worden op het landgoed.

Reuze bellen op Oostbroek.
(foto Janet van der Brug)
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advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

advertentieadvertentie

Op het grensvlak
van sport en vermaak 

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 19 en zondag 20 augustus vindt in de Kuil van Drakensteijn in Lage Vuursche voor de 
31e keer het Houthakkersfeest plaats. Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn bij het 
speedcarven, houthakwedstrijden, NK sculptuurzagen, diverse demonstraties en natuurlijk is 

ook er vertier voor de jongste bezoekers.

Iedereen die graag in de natuur 
vertoeft, zal zich snel thuisvoelen 
op het Houthakkersfeest. Over het 
hele terrein staan zo’n honderd 
stands met voor ieder wat wils: een 
hobby- en kunstmarkt, doorlopende 
demonstraties en activiteiten van de 
brandweer Baarn, boomverzorging, 
linedancing, de jachthoornblaas-
groep Eemland, optredens van het 
Soester Knollenkoor, Jack Russel 
Races en demo’s van reddingshon-
den. 

Wedstrijden
Een belangrijk onderdeel zijn de di-
verse onderlinge wedstrijden, zoals 
het NK Carving, waarbij een pu-
blieks- en een vakjury hun oordeel 
vellen over twee kunstwerken, ge-
zaagd door de diverse deelnemers. 
Ieder van hen krijgt twee stamstuk-
ken toegewezen. Voor één stamstuk 
krijgen de deelnemers enige uren 
de tijd om een mooi kunstwerk te 
maken, voor het andere stamstuk 
krijgt de deelnemer slechts een 
half uur de tijd, het zogenaamde 
speedcarven. Nieuw dit jaar is dat 
op beide dagen, zowel zaterdag als 
zondag, houthakkerswedstrijden op 
stapel staan. Houthakken is inmid-
dels ook uitgegroeid tot een activi-
teit die zich op het grensvlak van 
sport en vermaak beweegt. Lokaal, 
nationaal en internationaal worden 

houthakwedstrijden georganiseerd, 
veelal aangeduid als bosarbeid-
wedstrijden of timber-sports. Twee 
van die houthakkers komen uit deze 
gemeente (De Bilt), Jochem van de 
Bunt uit Westbroek en Ruben van 
Beest uit Maartensdijk. 

Conditie
Zoals te verwachten was zitten 
beide heren al langere tijd in deze 
business. ‘Een kantoorbaan is niets 
voor mij, dus het was allang dui-
delijk dat ik in het groen zou te-
rechtkomen’, vertelt Van de Bunt. 
Na mijn middelbare school ben ik 
naar Velp vertrokken, om daar de 

middelbare bosbouwschool te gaan 
doen. Uiteindelijk ben ik in het ho-
veniersvak terechtgekomen. Ik doe 
al diverse jaren mee met de wed-
strijden op het Houthakkersfeest en 
ben al eens 2e geworden en twee 
keer derde’. Ieder jaar verschillen 
de wedstrijdonderdelen iets, maar 
de meeste onderdelen blijven het-
zelfde, zoals het houthakken. Na 
diverse rondes verschijnen de beste 
vier in de finale. 

Strategie
Van de Bunt: ‘Ook voor dit jaar heb 
ik geen eigen strategie en getraind 
heb ik ook niet. Ik ga er gewoon 
vol voor en zie wel waar het schip 
strandt. Natuurlijk hoop ik wel 
in de finale te komen, maar dit is 
niet mijn belangrijkste drijfveer’. 
Ook Ruben van Beest, hovenier 
uit Maartensdijk heeft niet getraind 
voor de komende wedstrijden. ‘Het 
leukst aan de deze dag vind ik het 
‘hakken’, vertelt Van Beest. 

Hij vervolgt: ‘Ik heb pas drie keer 
meegedaan en mijn hoogste note-
ring was de elfde plaats. Mijn con-
ditie is in ieder geval prima en dat 
is een belangrijke factor binnen het 
houthakken. Dit jaar ga ik dus voor 
een hogere plek, alhoewel meedoen 
voor mij belangrijker is’. Voor meer 
informatie over het Houthakkers-
feest: www.houthakkersfeest.nl 

Ruben van Beest vindt vooral het hakken erg leuk.

Jochem van de Bunt doet mee met zijn eigen wedstrijdbijl. 

Varen in de Molenpolder
Op 23 augustus kunt u mee op de fluisterboot van Staatsbosbeheer door het natuurgebied de Molenpolder en sa-
men met de gids bijzondere planten en dieren ontdekken. Een leuke en leerzame activiteit voor kids én ouders op 
de woensdagmiddag. Misschien zie je wel een ringslang of purperreiger! Er wordt een tussenstop bij het trilveen 
gemaakt en u kunt ervaren hoe dit ‘drijvend land’ loopt. Laarzen of waterdichte schoenen worden aanbevolen. 
Meer info en reserveren via www.staatsbosbeheer.nl. Met je eigen groep 
een vaartocht doen? Informeer via utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Op een fluisterboot door de Molenpolder is een bijzondere beleving.

Natuurwandeling
Op zondag 20 augustus organiseert Utrechts Landschap een natuur-
wandeling in het Panbos: bij velen is dit gebied bekend om te sporten 
of te wandelen. Tijdens deze wandelexcursie worden minder bekende 
aspecten van dit gebied belicht.Ter sprake komen de ontstaansgeschie-
denis, flora en fauna en het beheer door Utrechts Landschap. Ook het 
verhaal achter Tannenberg met zijn bijzondere dennen komt aan bod.

De wandeling begint om 14.00 uur bij de parkeerplaats gelegen aan de 
Jozef Israëlslaan te Bosch en Duin, t.o. huisnr. 7. Vertrektijd 14.00 uur. 
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Vooraf aanmelden (nodig 
in verband met het aantal deelnemers) kan op de website van Utrechts 
Landschap bij ‘activiteiten’. Deelname is gratis. Gezien de aard van het 
terrein is deze wandeling ongeschikt voor wandelwagens, rollators e.d.

(Trees Althues)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
16-08
Do.

17-08
Vr.

18-08

Runderbiefstuk met gebakken 
ui en spek

of
Victoriabaarsfilet met 

kreeftensaus
of

Champignonragoût met truffel, 
parmezaanse kaas en gnocchi

€ 11,-

Woe.
23-08
Do.

24-08
Vr.

25-08

“KLIEKJESDAGEN"
 

Diverse vlees-, vis-
en vegetarische gerechten

€ 11,-

Heerlijke verse Zeeuwse mosselen op de kaart!
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