
Informatieavond over bibliotheek
Het College van Burgemeester en Wethouders wil graag in gesprek blijven over de 

toekomst van de bibliotheekvoorziening in de gemeente De Bilt. Het daarvoor 

uitgestippelde traject betreft een bijeenkomst om informatie op te doen, 

vervolgens een mening vormend rondetafelgesprek en tot slot de beslissing van de 

gemeenteraad over de bibliotheekvoorziening in deze gemeente.

Het College is voornemens om de 

informatieavond te houden op 18 

september 2013 vanaf 19.30 uur in 

Maartensdijk. Tijdens die bijeen-

komst geven deskundigen informa-

tie over de ontwikkelingen in het 

bibliotheekwerk in het algemeen en 

in de gemeente De Bilt in het bij-

zonder. Ook zijn de aspecten rond 

het realiseren van een ombuiging in 

het bibliotheekbudget aan de orde. 

Een defi nitieve uitnodiging met de 
agenda voor de informatieavond 

volgt eind augustus 2013. [HvdB]

Stoute Schoenen blij met sponsoring
door Guus Geebel

Stichting Stoute Schoenen is door de Stichting 900 Jaar De Bilt gekozen als goed doel om

 in het jubileumjaar te sponsoren. Bij deze stichting, die gevestigd is in een villa op het

 terrein van Berg en Bosch in Bilthoven, krijgen kinderen met een of andere vorm 

van autisme of  ADHD ontwikkelingsgerichte zorg aangeboden. 

De naam van de stichting is ge-

inspireerd op de uitdrukking ‘de 

stoute schoenen aantrekken’. Die 

uitdrukking wordt gebruikt wan-

neer iemand iets onderneemt wat 

moed vergt. Financieel directeur 

Frans van Eck, kwaliteitsmanager 

Ed Palmboom en zorgbegeleidster 

Leida Meijer vertellen gedreven 

over hun aandeel bij het realiseren 

van vorderingen die kinderen ma-

ken tijdens hun verblijf bij Stoute 

Schoenen.   

Kind centraal

‘In de gezondheidszorg staat alles 

wat onder druk. We zijn daarom 

erg blij dat 900 jaar De Bilt ons 

heeft uitgekozen als het goede 

doel van de jubileumviering’, al-

dus Frans van Eck. ‘De bijdragen 

die we daardoor ontvangen zul-

len we heel goed besteden.’ Frans 

is afkomstig uit het bedrijfsleven 

waar hij tot 2007 heeft gewerkt. 

‘Ik wilde de laatste jaren van mijn 

werkzame leven een andere in-

vulling geven. Een die meer bij 

mijn idealen en levensovertuiging 

past. Hier staat het kind centraal, 

het bedrijfsleven is een totaal an-

dere wereld.’ Ook Ed Palmboom 

werkte voorheen in het bedrijfsle-

ven. Leida Meijer heeft creatieve 

therapie gestudeerd. Zij had al veel 

belangstelling voor autisme en is 

bij Stoute Schoenen op haar plek 

terecht gekomen. In haar vorige 

baan werkte ze met reguliere kin-

deren. ‘Ik doe dit werk nu tweeën-

half jaar. Het is hartstikke leuk en 

ik heb grote vorderingen bij kinde-

ren gezien.’ De stichting heeft 25 

medewerkers in dienst.

Resultaten

‘De kinderen die hier overdag 

komen hebben vrijstelling van 

school. Wij geven ze lezen, schrij-

ven, rekenen en daar tussendoor 

leren we ze wat meer sociale vaar-

digheden’, vertelt Leida Meijer. 

De week voor de vakantie is een 

actieweek, waarin allerlei activi-

teiten met de kinderen worden on-

dernomen. ‘Vanmorgen hebben we 

placemats gemaakt.’ Gemiddeld 

komen in de villa dagelijks zo’n 

vijftien kinderen, voornamelijk uit 

de regio. De leeftijd varieert van 

vier tot rond de twintig jaar. De 

stichting heeft onlangs het tienja-

rig bestaan gevierd. Frans van Eck 

vertelt dat er met een enkeling van 

het eerste uur nog wel contact is. 

‘Enige tijd geleden hield een jon-

gen in Utrecht een presentatie over 

zijn leven nu, na Stoute Schoenen. 

Toen hij hier kwam was hij niet tot 

enige vorm van communicatie in 

staat. We hebben hem hier een aan-

tal jaren onder onze hoede gehad 

en uiteindelijk is hij naar de uni-

versiteit gegaan. Het betekent dat 

we hele mooie dingen bereiken.’

Acties

Het contact met de stichting 900 

jaar De Bilt en Stoute Schoenen 

is tot stand gekomen via organisa-

tiemanager Chantal van der Loo. 

‘We hadden een subsidie bij de 

gemeente aangevraagd, maar die 

werd afgewezen en toen kwam dit 

voorbij’, vertelt Frans van Eck. Er 

zijn in het kader van het jubileum-

jaar tal van acties waarvan de baten 

aan Stoute Schoenen toekomen. 

De autorally De Bilt Classic voor 

oldtimers op zondag 15 september 

is daar een voorbeeld van. Whisky- 

en wijnhandel Verhaar in Bilthoven 

verkoopt jubileumwijn. Van iedere 

verkochte fl es gaat 1,50 euro naar 
Stoute Schoenen, voor de aanschaf 

van een digitaal schoolbord. Er 

wordt gespeeld met de gedachte 

om  bijvoorbeeld bij de afsluiting 

van 900 jaar De Bilt een open dag 

te houden om de mensen die Stou-

te Schoenen gesteund hebben een 

kijkje te geven in wat hier gebeurt.
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BENG! offi cieel opgericht: 
Op 24 juli is de lokale duurzame energie coöperatie De 

Bilt offi cieel opgericht, waarbij gekozen is voor een nieuwe 
krachtige naam: BENG!. Het doel van BENG! is een 

Biltse Energie Neutrale Gemeenschap in 2030. 

BENG! wil samen met zoveel mogelijk burgers en bedrijven werken 

aan een energieneutrale gemeenschap. BENG! wil mensen en organisa-

ties ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van informatie 

en persoonlijk advies over het nemen van energiebesparende maatrege-

len. Of door het bieden van kortingen op de inkoop van zonnepanelen 

en isolatiemateriaal.

Informatie

Bent u geïnteresseerd of wilt u meedoen? Dan kunt u kunt lid wor-

den of zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ga naar de website www.

beng2030.nl of stuur een email naar info@beng2030.nl. 

V.l.n.r. Martijn de Loor, Christoph Buter, Geert Masmeijer van BENG! 

bij de oprichting van BENG! Achter: notaris Nick van Buitenen.

Parel Promotie
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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij
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www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

030-2252549, De Hooghlaan 2F

Begeleid itnessen 
na kanker!

v.l.n.r. Leida Meijer, Frans van Eck en Ed Palmboom.

Op de fl anken (links) Wim Jonker en (rechts) Edwin Plug en Elly 
Kolk – leden van comité ‘Behoud Bibliotheek Maartensdijk’ -, naast 

vrijwilligers en een stagiaire van de Maartensdijkse bibliotheek.
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Volop knipvoordeel en de leukste aanbiedingen



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

11/8 • 10.30u – mevr. ds.  B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

11/8 •   9.00u - Ds. A. Visser
11/8 • 18.30u - Ds. W.P. Emaus

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

11/8 • 10.30u - Mw. M. Walburg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

11/8 • 10.00u - Dhr. Gerrit de Wild

R.K. Kerk O.L. Vrouw

11/8 • 10.30u - Pastor mevr. A. van den 
Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

11/8 • 10.15u - Ds. P. Schelling
11/8 • 17.00u - Ds. P. Waterval

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

11/8 • 10.00u - Ds. H. Vreekamp
11/8 • 19.00u - Ds. J. den Dikken

Pr. Gem. Immanuelkerk

11/8 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

11/8 • 10.00u - F. Overbeek

Volle Evangelie Gemeente

11/8 • 10.00u - Dhr. Jaap Kirchner

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

11/8 • 10.30u - Mevr. L.C. Spelberg

PKN - Herv. Kerk

11/8 • 10.00u - Ds. E. van Rooijen
11/8 • 18.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk

11/8 • 10.30 en 18.00u 
- Dhr. L. Stuurman

Onderwegkerk, Blauwkapel

11/8 • 10.30u - Hr. en Mw. Sprokkereef

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

11/8 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
11/8 • 18.30u - Ds. C. v. Sliedregt

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

11/8 • 10.00u - Ds. Eric Versloot

St. Maartenskerk

11/8 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

11/8 • 10.00u - Hr. J. Veldtrop
11/8 • 18.30u - Hr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk

11/8 • 10.00u - Ds. A.P. Voets
11/8 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Oud papier Maartensdijk
Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 10 augustus 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Oud papier Groenekan
Op zaterdag 10 augustus haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

Fietsgilde ‘t Gooi 

Rijdt zaterdag 10 augustus de 
dagtocht ‘Plassengebied’. Deze 
tocht gaat langs de Ankeveense 
plassen, de Spiegel- en Blijk-
polderplas, de Wijde Blik en de 
Loenderveense plas. Vertrek om 
10.00 uur van Kerkbrink Hilver-
sum (Museum). Op woensdag 14 
augustus wordt de middagtocht 
‘Natuurbrug’ naar de natuurbrug 
Zanderij Crailoo en omgeving 
gereden. Vertrek om 13.30 uur 
van Kerkbrink Hilversum (Muse-
um). Kosten: € 3.00 p.p.
Voor meer informatie over deze en 
de overige tochten van Fietsgilde 
’t Gooi, zie www.fietsgilde.nl

Houthakkersfeest 2013 

Het Houthakkersfeest 2013 gaat 
definitief door. Ieder jaar wordt 
de organisatie van het evenement 
lastiger. Ook in Lage Vuursche 
wordt de last van de crisis erva-
ren. Het evenement draait op 
vrijwilligers en sponsoren. 
Ook dit jaar is het weer gelukt 
om de gehele organisatie weer op 
te tuigen en de financiën rond te 
krijgen. Iedereen wordt dan ook 
weer van harte uitgenodigd om in 
2013 weer een bezoek te brengen 
aan het spectaculaire evenement 
in het bos van Lage Vuursche op  
zaterdag 17 augustus 2013. Het 
Houthakkersfeest in Lage Vuur-
sche is inmiddels een begrip; 
en niet alleen in de regio. Wilt 
u zien hoe behendig deelnemers 
zijn met de elektrische zagen? 
Of genieten van kunst, muziek 
of ander vertier. Er is de hele dag 
van alles te zien en te doen, voor 
jong en oud.

Boeken-/rommelmarkt  

in Maartensdijk

Op zaterdag 7 september orga-
niseert de Protestantse Gemeen-
te Maartensdijk - Hollandsche 
Rading een boeken-/rommel-
markt. Een gezellig markt met 
o.a. veel tweede handsspullen, 
boeken, lekkere wafels en een 
Rad van Avontuur. De markt 
vindt plaats op het terrein van de 
Ontmoetingskerk, Kon. Juliana-

laan 26 te Maartensdijk, van 9.30 
uur tot 15.00 uur. 
Spullen hiervoor kunnen op 
zaterdag 31 augustus van 10.00 
uur tot 13.00 uur en op donder-
dag 5 september van 19.00 uur 
tot 21.00 uur bij de Ontmoe-
tingskerk aan de Kon. Juliana-
laan 26 te Maartensdijk worden 
ingeleverd. Er worden geen grote 
meubels, grote elektrische appa-
raten en kleding in ontvangst 
genomen.

Rommelmarkt Servicecentrum 

‘t Hoekie

Zaterdag 31 augustus 2013 hou-
den de vrijwilligers van Service-
centrum ’t Hoekie van 10.00 – 
16.00 weer de jaarlijkse rommel-
markt in en rond het gebouw aan 
de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 
2 in De Bilt, tel. 030 2201702. 
Tijdens de rommelmarkt wor-
den kleding, speelgoed, keuken- 
en serviesgoed, klein- meubels, 
boeken, antiek en curiosa, ver-
lichting en elektrische appara-
tuur etc. te koop aangeboden. De 
opbrengst wordt dit jaar gebruikt 
om de vrijwilligersactiviteiten 
in Servicecentrum ’t Hoekie te 
behouden.
Spullen voor deze markt kunnen 
naar Servicecentrum ’t Hoekie 
worden gebracht: elke zaterdag 
tussen 10.00 en 14.00 uur en 
vanaf 19 augustus ook op werk-
dagen van 9.00 tot 17.00 uur. Dit 
kan tot woensdag 28 augustus. Er 
is geen ruimte voor grote meu-
belstukken, witgoed, computers 
of chemicaliën.
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Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Vakantie-Bijbel-Feest De Bilt

Op 28 en 29 augustus wordt het 
Vakantie Bijbel Feest ‘Te Gek’ 
gehouden in gebouw De Voor-
hof naast de Dorpskerk in De 
Bilt. Ben je tussen de 4 en 12 
jaar dan ben je vanaf 9.40 uur 
welkom om in te schrijven voor 
deze gratis activiteit. Zorg dat je 
stevige schoenen draagt en neem 
gerust een vriendje of vriendin-
netje mee.
Zondag 1 september is er een 
speciale dienst in de Dorpskerk 
in De Bilt, die om 10.00 uur 
begint. Ga dan samen met je 
ouders, want dan kunnen ze na de 
dienst nog even de foto’s bekij-
ken die gemaakt zijn tijdens het 
VBF en ze natuurlijk bestellen. 
Zie ook www.dorpskerkdebilt.nl/
inhoud/vakantiebijbelfeest

Vierklankbezorging en  

vakantie

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

Vrijwilligers  

voor Seniorweb gezocht

De vele enthousiaste vrijwilli-
gers zijn van groot belang voor 
het succes van SeniorWeb in de 
bibliotheek. SeniorWeb biedt 
o.a. computercursussen en hulp 
bij computerproblemen. Vrijwil-
ligers, actief als docent of assis-
tent-docent, spelen hierbij een 
belangrijke rol. 
Wie geintresseerd is om als 
vrijwilliger zijn of haar erva-
ring met de PC, iPads, Tablets, 
Smartphones of Sociale Media te 

delen kan contact opnemen met 
Carla Heerschop, medewerker 
activiteiten Bibliotheek Biltho-
ven, cheerschop@ideacultuur.nl 
. De enthousiaste reacties van 
de cursisten zijn heel wat meer 
waard dan een honorarium; uiter-
aard worden de gemaakte kosten 
vergoed. Bij deze vrijwilligers-
baan krijgt men verder de nodige 
ondersteuning van de bibliotheek 
en Seniorweb.

Zomer-Jeugd-2Daagse De Bilt

De Zomer Jeugd 2 Daagse rond-
om de Dorpskerk in De Bilt is er 
elk jaar voor iedereen tussen de 
12 en 15 jaar. In combinatie met 
en aan de hand van sport, spel, 
stellingen en een hoop gezellig-
heid wordt een thema behandeld. 
De eerste avond vindt de aftrap 
plaats met een stevige fastfood 
snack (salade ook aanwezig). De 
tweede wordt afgesloten met een 
gaaf bosspel in het donker. Het 
is aan te raden regenkleding mee 
te nemen bij slecht weer. Vrien-
den zijn van harte welkom. De 
eerste avond gaat van start op 28 
augustus om 18.00 uur en duurt 
tot 21.00 uur. De dag erop start 
om 20.30 uur en duurt tot 23.30 
uur. Zondag 1 september is er een 
Afsluitingsdienst om 10.00 uur. 
Zie ook www.dorpskerkdebilt.nl/
inhoud/zomerjeugd2daagse

Zomermarkt Lage Vuursche 

Op 24 augustus is van 10.00 tot 
16.00 uur de jaarlijkse zomer-
markt rondom het gebouw van de 
Hervormde kerk te Lage Vuur-
sche. Er zijn veel 2e hands spul-
len te koop en men kan er terecht 
voor bloemen, kransen, stroop-
wafels, boeken, bloembollen, 
Alöe Vera producten enz. Ook 
is er een hapje en een drankje. 
Verder zijn er leuke prijzen te 
winnen bij het ‘Rad van For-
tuin’ en de te houden loterij. De 
opbrengst is bestemd voor het 
onderhoudsfonds van de Neder-
lands Hervormde Kerk te Lage 
Vuursche. De kerk is tijdens de 
markt open voor bezichtiging en 
het orgel wordt bespeeld.
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Herinrichting Herenweg De Bilt
De deinitieve herinrichting van de Herenweg in De Bilt start direct na de zomervakantie. 

Vanwege de slechte staat van de riolering en de nieuwbouw van appartementen, een 
supermarkt, andere winkels en een parkeergarage aan de Looijdijk en de Herenweg in de Bilt, 

heeft de gemeente voor de Herenweg een herinrichtingsplan opgesteld. De herinrichting was 
oorspronkelijk gepland na de verhuizing van de supermarkt naar de tijdelijke locatie aan de 

Alfred Nobellaan in De Bilt. Vanwege bezuinigingen door de gemeente is dit nog niet gebeurd. 
De appartementen en de ondergrondse parkeergarage zullen nog in 2013 worden opgeleverd. 

In 1974 schreef hij: ‘Wanneer de 

bus naar Biìthoven stopt bij de hal-

te Hessenweg-Looidijk kan men als 

passagier zien hoe van rechts een 

bescheiden zijstraatje op de Hes-

senweg uitkomt. Het is de Heren-

weg. Het straatnaambordje is pas in 

1954 aangebracht, maar de straat en 

haar naam zijn al zo’n honderd jaar 

oud. Dit is als volgt te verklaren: 

De huisjes aan de straat waren of-

icieel genummerd als Hessenweg 
en de naam Herenweg was niet an-

ders dan een gebruiksnaam die door 

de spraakmakende gemeente in het 

leven was geroepen. Het straatje 

liep na honderd meter dood en had, 

behalve met de Hessenweg, met 

geen enkele straat verbinding. La-

ter werd de Herenweg doorgetrok-

ken en kreeg directe verbinding met 

andere wegen. Nu moest de straat 

ook een eigen naam hebben en de 

gemeenteraad besloot op 27 sep-

tember 1954 de oude naam Heren-

weg te handhaven.

Vreemd 
Damsté vervolgt: ‘Eerst na jaren 

hoorde ik hoe onze naam Herenweg 

in de wereld zou zijn gekomen. Het 

verhaal is afkomstig van een in het 

straatje geboren en getogen vrouw 

die enige jaren geleden op ongeveer 

80-jarìge leeftijd is overleden en 

die het op haar beurt bij overleve-

ring van haar ouders had. Nu onge-

veer een eeuw geleden woonde aan 

de Herenweg een jong getrouwd 

echtpaar, later oom en tante van 

onze zegsvrouw, hij arbeider, zoals 

alle buurtbewoners daar. De vrouw 

had door haar uiterlijke bekoring 

de aandacht getrokken van een 

jongeman uit een van de aanzien-

lijke families in de omgeving. Deze 

placht de vrouw geregeld thuis te 

bezoeken. Zijn paard bond hij dan 

vast aan het hekje voor het huis. 

Van verheimelijking was dan ook 

niet in het minst sprake. Ook niet 

tegenover de man. Integendeel, hij 

was het die menigmaal zijn vrouw 

het afgesproken bezoek moest hel-

pen herinneren, met de woorden: 

‘Maria, denkt ge eraan dat den heer 

vanmiddag komt’. (Dit ‘den’ in de 

eerste naamval, door onze zegs-

vrouw uitdrukkelijk zo geciteerd, 

kan de geloofwaardigheid van haar 

verhaal alleen maar verhogen). 

Wij ontmoeten dit restant van een 

vroeger veel algemener gebruik 

wel meer in de 19de eeuw. De nog 

kersverse spelling De Vries en Te 

Winkel had zich dan ook nog niet 

meester gemaakt van het conser-

vatieve platteland.) De straat was 

niet alleen volkomen op de hoogte 

maar ging ook geheel akkoord met 

het geval. Had men het paard zien 

staan, dan constateerde men: den 

heer is bij Maria en de bezoeker 

werd door iedere buurtbewoner 

vriendelijk en beleefd gegroet. Hoe 

lang deze omgang heeft geduurd 

weten we niet, maar in ieder geval 

zo lang, dat aldus werd ons verteld, 

het veelvuldig en algemeen gebruik 

van de aanduiding ‘den heer’ het 

volk in de onmiddellijke omgeving 

de naam ‘Herenweg’ in de mond 

heeft gegeven’. 

Hoe het met de dramatis perso-

nae verder is gegaan? Het arbei-

dersechtpaar is na een lang huwe-

lijksleven in De Bilt overleden. De 

vriend des huizes trouwde ‘in zijn 

stand’ en heeft tal van jaren een 

belangrijke positie in het openbare 

leven vervuld waarbij hij aller ach-

ting genoot. Hij stierf kinderloos 

tijdens de eerste wereldoorlog.

Eerder ‘verhaalden’ wij uit een artikel van Pieter Helbert Damsté (1902 

– 1985) in het Tijdschrift Oud-Utrecht, waarin hij in een drietal artike-

len  ‘Vreemde straatnamen in De Bilt’ verklaarde. Met een foto van nu 

gingen wij terug naar de jaren 1974 en 1975. [HvdB]

Op 15 augustus zal Hans Klencke aanwezig zijn bij de herdenking in 

Bilthoven. 

Dakota vrijheidssymbool 
voor Hans Klencke

door Guus Geebel

Op 15 augustus worden oficieel de slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië herdacht. 
Op die datum capituleerde in 1945 Japan, waarmee ook in voormalig Nederlands-Indië de 

tweede wereldoorlog eindigde. In de gemeente De Bilt vindt op donderdag 15 augustus voor de 
achttiende keer de herdenking plaats bij het monument bij gemeentehuis Jagtlust. 

Hans Klencke was zeven toen de 

Japanners Nederlands-Indië bin-

nenvielen. Hij werd in 1934 in 

Soerabaja geboren, maar verhuisde 

enkele jaren later naar Lawang bij 

Malang. Daar woonde hij tot het 

einde van de Japanse bezetting bij 

zijn grootouders en een tante. ‘Ik 

herinner me nog dat er in die tijd 

regelmatig jachtvliegtuigen met 

een oranje driehoek rondvlogen. 

Toen zag ik opeens een vliegtuig 

met een rode bol zo’n vliegtuig 

in brand schieten. Het vliegveld 

Singosari werd bezet en kort daarna 

zag je overal Japanners en vlaggen 

met een rode bol. We hadden niets 

meer te vertellen.’ 

Betrekkelijke vrijheid
‘Wij woonden in Soember Waras in 

een groot huis. Op een dag kwam er 

een vrachtwagen met Japanse mili-

tairen aanrijden. Ze kwamen ons 

huis binnen en namen mijn opa mee 

naar Malang. Mijn oma was heel 

kordaat en besloot om opa terug te 

gaan halen. Het lukte haar hem mee 

naar huis te nemen. Ze had gezegd 

dat ze Duitsers waren en niet geïn-

terneerd mochten worden. Ik zag 

dat een buurvrouw en haar kinderen 

wel werden afgevoerd. Een maand 

na de capitulatie werden successie-

velijk alle Nederlanders naar ver-

schillende kampen gebracht, maar 

wij niet. Opa hield zich wel schuil 

in huis. Ik maakte zo de Japanse be-

zetting in een betrekkelijke vrijheid 

mee. Mijn vader was politieman bij 

de inlichtingendienst en werd naar 

Birma getransporteerd, waar hij 

aan de beruchte spoorweg moest 

werken. Bij de Japanners heerste 

een ijzeren discipline. Als ze in het 

gelid stonden en er was er een die 

bewoog, dan werd die eruit gehaald 

en moesten de anderen hem een 

klap in het gezicht geven.’

Bersiaptijd
‘De Japanners gingen Indonesiërs 

militair opleiden met dezelfde dis-

cipline als bij hun eigen mensen. 

Nadat Japan had gecapituleerd, 

namen deze door Japan opgeleide 

Indonesiërs de touwtjes in handen’, 

vertelt Hans Klencke. ‘Ik herinner 

me een Indonesiër die op de iets 
met een sabel en een roodwitte vlag 

rondreed en schreeuwde bersiap, 

bersiap. Ten strijde. Dat was het 

begin van de bersiaptijd. We kregen 

geen eten, want wij moesten dood. 

Er waren echter ook Indonesiërs 

die ons ’s avonds wat eten kwamen 

brengen. Kort daarna werden we 

allemaal afgevoerd. We moesten 

een dag in de hitte lopen en kwa-

men terecht in een villawijk die als 

kamp was ingericht. Eten was er 

niet, maar het krioelde er van de 

agaatslakken. Die werden meteen 

gekookt en gegeten, maar de vol-

gende dag was er al geen slak meer 

te vinden.’

Eten

‘We kregen dagelijks een handjevol 

rijst. Eten was het grote probleem. 

Er werd van alles gedaan om aan 

voedsel te komen. Er was een vij-

ver waarin vissen zaten en er was 

één koe die gemolken werd voor 

de zieke mensen. Maar er zaten 

wel duizend mensen in het kamp. 

Ik ving ooit twee vissen. Een heb 

ik direct rauw opgegeten, de andere 

bewaarde ik voor de volgende dag. 

Er was een schutting met prikkel-

draad om het kamp en soms kwa-

men Indonesiërs door een gat wat 

eten brengen. Ik heb meegemaakt 

dat een militair een Indonesiër 

daarbij betrapte. Die werd doodge-

slagen en dat is me altijd bijgeble-

ven. Na een jaar werden we op een 

gegeven moment op een vracht-

wagen geladen en naar het station 

gebracht. Met de trein gingen we 

onder verschrikkelijke omstandig-

heden naar Solo. Vandaar werden 

we naar het vliegveld vervoerd en 

vlogen we met een Dakota naar Se-

marang, waar de Nederlanders het 

voor het zeggen hadden. Voor mij 

is een Dakota nog altijd het sym-

bool van vrijheid.’ Hans Klencke 

schildert en heeft dat vrijheidge-

voel in een van zijn schilderijen tot 

uitdrukking gebracht. 

Nieuw-Guinea
‘Van Semarang werden we per 

schip naar Soerabaja gebracht. 

Daar zag ik eind 1946 voor het 

eerst mijn vader weer. Een brood-

magere man die ik nauwelijks 

herkende. We woonden drie jaar 

lang in Soerabaja waar ik naar de 

basisschool ging. Na de soeverei-

niteitsoverdracht gingen we naar 

Jakarta en vandaar naar Nieuw-

Guinea, waar de familie tot 1962 

is gebleven. Ik deed er de drieja-

rige HBS en ging daarna varen 

bij de Nederlandse Nieuw-Guinea 

Petroleum Maatschappij. Na een 

verlof in 1952 bleef ik in Amster-

dam om de Zeevaartschool te gaan 

volgen. In 1957 kreeg ik het diplo-

ma derde stuurman. Ik ging varen 

en ben toen ook nog een paar keer 

in Indonesië geweest. Ook kwam 

ik voor een Amerikaans bedrijf 

waar ik voor ging varen in Japan 

terecht. Ik kende Japanners alleen 

als militairen. Ik merkte daar toen 

dat falen voor een Japanner iets 

vreselijks betekent.’ 

Stuurman
De familie vertrok in 1962 uit 

Nieuw-Guinea vanwege de over-

dracht aan Indonesië. ‘Mijn va-

der ging in Zuid-Limburg wonen, 

waar mijn halfbroer en mijn stief-

zusje nog steeds wonen. Mijn 

broer Dries ging naar Australië 

en is daar overleden. Mijn zus 

Maya woont nog steeds in Bris-

bane. Ik ben tot 1978 actief blij-

ven varen. Ik trouwde met een 

Gelderse vrouw en we kregen 

een zoon. Omdat ik veel op zee 

was zijn we in Renkum gaan wo-

nen, dicht bij de familie van mijn 

vrouw. In 1978 is Hans Klencke 

bij de offshore gaan werken. ‘Bij 

het bouwen van booreilanden in 

de Noordzee hadden ze nautisch 

personeel nodig. Ik heb er 17 jaar 

gewerkt en ging toen met pen-

sioen. Heerema was een goede 

werkgever en zorgde voor een 

goed pensioen.’ De vrouw van 

Klencke is overleden en hij woont 

sinds een jaar in Bilthoven.

Bij de bushalte Hessenweg-Looidijk zie je rechts een bescheiden zijstraatje dat op de Hessenweg uitkomt.



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Filet American
Indische Eisalade
Sellery Salade 3x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Rosbief

Kiprollade

Boerenham 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 8 augustus 
t/m woensdag 14 augustus

STOMPETOREN 
BELEGEN KOMIJN

HEERLIJKE 
SERRANOHAM

BOEREN 
STOLWIJKER

500
gram 4.98500

gram 5.50

100
gram 2.98

Biefstuk roerbak

Varkenshaas 
roerbak

Kip roerbak

Gepaneerde karbonade

Ribkarbonade

Schouderkarbonade

5 halen / 
   4 betalen

Lekker roerbakken!
100

gram 1.98

100
gram 1.20

100
gram 1.20

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,60

Vers van de Traiteur
Italiaanse gehaktschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Tagliatelle
MET ZALM ______________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse sushi!!!

Vers gesneden

Meloenmix
VOLLE BAK

Vers gesneden Hollandse

Snijboontjes
400 GRAM

Grote wilde 

Perziken
500 GRAM

Vers gesneden

Bietjes ____________500 GRAM 0,99

Hollandse

Trostomaten _____HÉÉL KILO 0,99

Alle soorten

Lasagne __________100 GRAM 0,99

MAANDAG 12, DINSDAG 13 EN
WOENSDAG 14 AUGUSTUS

Volop Hollandse Kersen
... de lekkerste!!!

Volop Hollandse Aardbeien
en Zacht Fruit

Dagelijks vers!!!

0,99 1,691,25
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Pieter van Maaren thuis op Urk
door Guus Geebel

Een jaar geleden werd het Biltse gemeenteraadslid Pieter van Maaren tijdens een bijzondere 

gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Urk. Het eerste jaar 

reed Van Maaren zo’n 45.000  kilometer aan woon- werkverkeer. Sinds eind juni heeft hij een 

vaste stek op Urk. Het gezin volgde nadat het schooljaar beëindigd was.

‘De gemeente Urk heeft begin dit 

jaar in het centrum een werf gekocht 

die ontwikkeld en geëxploiteerd 

gaat worden. Bij die koop was ook 

de voormalige havenmeesterwo-

ning, die wij nu tijdelijk huren’, ver-

telt Pieter van Maaren. ‘We zitten er 

schitterend aan het IJsselmeer, met 

alle voorzieningen op steenworp af-

stand. Het is net een plaatje en ze-

ker met het mooie weer heb je het 

idee dat je met vakantie bent.’ Van 

de vier kinderen gaat de jongste nu 

nog een jaar naar de basisschool op 

Urk en de middelste twee gaan naar 

het middelbaar onderwijs in Emme-

loord. De oudste moet hier zijn mbo-

opleiding nog afmaken en werkt bij 

hoveniersbedrijf Hoefakker. Hij 

gaat daarom nu nog niet mee naar 

Urk. De kinderen hebben allemaal 

op de door hen gewenste wijze af-

scheid genomen van hun vriendjes 

en vriendinnetjes in De Bilt. 

Samen voor Urk

Na de installatie duurde het nog tot 

begin september voordat de eerste 

raadsvergadering plaatsvond. ‘Het 

voor de eerste keer de raad voorzit-

ten vond ik een van de spannend-

ste momenten. In De Bilt kom je 

de raadzaal binnen en je begroet 

elkaar. Op Urk komt als de raads-

leden allemaal zitten het college 

traditioneel vanaf een hoger gele-

gen gedeelte de raadzaal binnen en 

dan wordt begonnen met gebed.’ De 

gemeenteraad van Urk telt 17 leden 

en vijf fracties. Een vergadering 

begint om 19.00 uur en is meestal 

om 22.00 uur afgelopen. ‘Er is een 

hele coöperatieve instelling in de 

raad. Samen zijn we er voor de ge-

meenschap, is wat op Urk heel sterk 

leeft. De raadsleden van Urk discus-

siëren en luisteren naar elkaar. Als 

niet-collegepartijen met voorstel-

len komen wordt daar goed naar 

gekeken en ook moties van de op-

positie worden vaak overgenomen. 

Ze bedrijven wel politiek, maar het 

belang om dienstbaar te zijn aan de 

gemeenschap staat heel erg cen-

traal. Raadsvergaderingen worden 

meestal wel door zo’n vijftig men-

sen bezocht.’

Werkgelegenheid

Urk heeft 8000 arbeidsplaatsen, 

waarvan dertig procent gerelateerd 

is aan vis. Verder is er veel scheeps-

industrie. Braveheart Shipping uit 

Urk heeft wereldwijde bekendheid 

gekregen met de ontwikkeling van 

schepen waarmee de bodemge-

steldheid onder water in kaart kan 

worden gebracht. ‘Zij hebben de 

bodemgesteldheid van de Maas-

vlakte in kaart gebracht en nu gin-

gen ze weer naar Nova Zembla 

om de bodem ten behoeve van een 

pijpleiding in kaart te brengen. Ze 

kunnen tot 25 meter diep de zeebo-

dem nauwkeurig onderzoeken. Urk 

kent weinig werkloosheid. Alleen 

de bouwbedrijven hebben het nu 

moeilijker.’ 

Investeringsfonds

Burgemeester Pieter van Maaren is 

er trots op dat er een investerings-

fonds in het leven is geroepen, met 

de bedoeling ook in moeilijke tijden 

te kunnen blijven investeren. Hij 

was daar een groot voorvechter van. 

‘We willen juist nu de voorzienin-

gen goed op peil houden en proite-

ren van de gunstige aanbestedings-

voorwaarden. Urk gaat binnenkort 

een nieuw zwembad aanleggen. 

Zeker aan het water is het enorm 

belangrijk dat kinderen leren zwem-

men. Ook investeren we in een mul-

ticultureel centrum. Bij de investe-

ringen die we doen stellen we als 

voorwaarde dat extra opbrengsten 

die daaruit voortvloeien terug ko-

men in het investeringsfonds, zodat 

je weer nieuwe investeringen kunt 

doen. We hadden een paar meeval-

lers. Die kun je aan de algemene 

middelen toevoegen, maar wij zet-

ten die nu in om zaken te realiseren.’ 

Wensen voor Urk

‘Vanuit de ondernemers is de wens 

gekomen om een buitendijkse ha-

ven aan te leggen. De schepen 

worden steeds groter en het wor-

den er steeds meer. Samen met 

de gemeente Noordoostpolder, 

de provincie en Rijkswaterstaat 

is voor deze wens een plan van 

aanpak ontwikkeld. We hopen 

dat de haven er over een paar jaar 

ligt.’ Van Maaren noemt ook meer 

verblijfsaccommodatie een wens 

waaraan wordt gewerkt. Urk heeft 

ruim 19.000 inwoners waarvan er 

10.000 beneden de 25 jaar zijn. 

‘Daardoor zijn er wel 2000 men-

sen lid van een sportvereniging 

en worden er per jaar honderd 

woningen gebouwd. Het betekent 

ook dat veel jongeren gaan stap-

pen, wat een druk legt op het uit-

gaanscentrum.’ Verder heeft de ge-

meente met 105 verenigingen een 

bloeiend verenigingsleven.  

Wethoudersposten

Ook op Urk is al te merken dat er 

raadsverkiezingen aankomen. Anders 

dan in De Bilt waar mensen over het 

algemeen de landelijke trend volgen, 

stemmen Urkers veel meer op men-

sen die ze kennen. Omdat wethou-

der Ben Visser (31) is voorgedragen 

als burgemeester van Scherpenzeel, 

krijgt Van Maaren nog te maken met 

een wethouderswissel. Als nieuwe 

wethouder draagt de ChristenUnie 

Louwe Post voor. Hij was bereid 

de functie zes maanden te willen 

vervullen, maar hij is na de verkie-

zingen niet meer beschikbaar. Pie-

ter van Maaren heeft daarmee drie 

wethouders die alle drie Post heten. 

Urk heeft een eigen nieuwsblad Het 

Urkerland, dat twee keer per week 

verschijnt. Negentig procent van de 

Urkse gezinnen is er op geabonneerd.

De lengte van de tocht is ongeveer 70 km. Deelnemers 

kunnen tijdens deze tocht genieten van al het moois wat 

een ‘rondje De Bilt e.o.’ te bieden heeft. Hierbij wor-

den alle kerkgebouwen in alle kernen van de gemeente 

De Bilt aangedaan. De oldtimershow vindt plaats op 

de karakteristieke Dorpsstraat. De Dorpsstraat is hier-

voor afgesloten voor het doorgaande verkeer. Een vak-

kundige jury zal de drie mooiste oldtimers belonen met 

een prijs. In de ochtenduren vindt een toerrit plaats  en 

‘s middags worden de oldtimers geshowd aan het pu-

bliek. Eigenaren van een Oldtimer kunnen als deelne-

mer gedurende de tocht genieten van de mooie plekken 

die Midden-Nederland  te bieden heeft. 

 

Doelen

De Hervormde wijkgemeente Dorpskerk De Bilt orga-

niseert jaarlijks de Marktdag, een dag met veel activi-

teiten rond de Dorpskerk,  waarvan ook dit jaar de op-

brengst bestemd is voor goede doelen. In 2013 zijn dat 

de Zuid Afrikaanse HIV en AIDS organisatie Hillcrest 

Aids Centre, die naast een compleet programma van 

preventie, morele steun, voorlichting, steun aan gran-

nies en economische steun aan HIV positieve vrouwen 

Hillcrest een zgn. Respite unit runt. Sinds mei 2007 

heeft het Morgenster Ziekenhuis in Masvingo in Zim-

babwe, oficieel toestemming om aidsremmers ter 
beschikking te stellen. Inmiddels nemen duizenden 

mensen aan deze therapie deel. De Nederlandse arts 

Herman ten Hove: ‘Nog altijd overlijden er mensen, 

maar veel minder. Tijdens een evaluatie vertelden de 

mensen ons dat er tegenwoordig wel tien keer minder 

begrafenissen zijn dan vijf jaar geleden! Het gevolg is 

dat er duizenden minder aids-wezen bij zijn gekomen’.  

Aanmelden en meer informatie op www.oldtimerdag-

debilt.nl. 

Het kan weer mooi worden langs de Dorpsstraat in 

De Bilt.

Inschrijving Oldtimerdag 
De Bilt van start  

door Henk van de Bunt

Op zaterdag 14 september 2013 vindt op de Dorpsstraat in De Bilt voor de 3de keer een 

Oldtimerdag plaats. De Oldtimerdag wordt georganiseerd door de Hervormde wijkgemeente 

Dorpskerk in De Bilt als onderdeel van de traditionele Marktdag van deze wijkgemeente. 

De Oldtimerdag is opgenomen in de reeks van festiviteiten, die in 2013 worden 

gevierd vanwege het 90 jarig bestaan van deze gemeente.

Burgemeester Pieter van Maaren van Urk klaar om op vakantie naar 

Frankrijk te gaan.

Boerengeriefhout 
via de wagenmaker

door Koos Kolenbrander

Toen Jur Rijksen het artikel in De Vierklank van 19 juni jl. las over de 

naamgeving van de C. de Haasweg rond het bedrijvenpark Larenstein, 

kwamen de herinneringen bij hem weer boven, zoals aan die dag in 

1955, toen hij als tiener de hele dag bij wagenmaker Cor de Haas stond 

te kijken hoe deze uit stammen lariksbomen balken zaagde.

Jur Rijksen is in 1942 geboren in Maartensdijk, waar zijn ouders een 

kwekerij aan de Molenweg in Maartensdijk hadden. In 1954 kochten ze 

een lading stammen van lariksen om als boerengeriefhout (hout voor 

bezems, rasters, afrastering en voor de kachel) op de kwekerij te ge-

bruiken. De stammen waren 8 tot 10 meter lang en 25 á 30 cm dik. Een 

lariksboom behoort tot de beste Europese naaldhoutsoorten. Het hout 

is taai, hars-rijk en duurzaam. De stammen werden eerst een jaar in 

een sloot op de kwekerij gelegd om ze te laten ‘wateren’, waardoor de 

ongewenste stoffen uit het hout trokken. Hierna werd de schors met een 

spa van de stam verwijderd.

Lintzaag

Daarna werden ze naar wagenmaker Cor de Haas aan de Dorpsweg 139 

gebracht om er met de lintzaag balken van te laten zagen. Een lintzaag 

is een zaagmachine waarvan de zaagtanden aan een kabel zitten. De 

kabel loopt verticaal over twee wielen: het onderste wiel wordt door 

een elektromotor aangedreven. De 10 meter lange stammen werden één 

voor één door de voordeur van de werkplaats naar binnen geschoven 

en over een zaagtafel door de lintzaag geleid. Ze kwamen via de ach-

terdeur als 4 balken en rondhout weer naar buiten. Cor de Haas was er 

een dag mee bezig. Soms raakte de elektromotor overbelast en sloegen 

de stoppen door. Jur herinnert zich nog 

hoe Cor dan een doorgeslagen stop 

weer opnieuw wist te gebruiken door 

er aan de buitenzijde een koperdraadje 

omheen te leggen. De netjes uitge-

zaagde 5 x 5 cm balken en het rond-

hout werden op de kwekerij gebruikt 

om planten mee te ondersteunen, voor 

de afrastering, de kippenren en in 1956 

voor het bouwen van een comparti-

ment in de schuur waarin hun eerste 

auto, een Ford-Transit, werd gestald.

Jur Rijksen was al jong bij wagenmaker 

Cor de Haas te vinden.



OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Laat weten dat u er bent en wat u doet! 
Presenteer uw bedrijf, dienst of product in de enige échte lokale krant.

Bel 0346-211992 of mail naar of info@vierklank.nl

 Zomers maisbroodje nu € 1,25
De lekkerste 
gevulde koeken
   4+1 gratis

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

€10

€50

€25

€75

€40

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

NU RONDE PRIJZEN

M.U.V. DE BASIS- EN NIEUWE COLLECTIE

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen 
eten, bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we 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

E info@parelpromotie.nl

Posters?

ook voor 

GEKKE 
formaten

of 

banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

BESTE KLANT!

Wij knippen krullen in uw haar.

HOE?

MET ONZE CURLSYS.-KNIPTECHNIEK

VAN BRIAN MCLEAN!

•  UW HAAR KRIJGT 2X ZOVEEL KRULLEN 
EN 2X ZOVEEL VOLUME

•  ONZICHTBARE NATUURLIJK KRULLEN 
KOMEN WEER TEVOORSCHIJN

•  NATUURLIJK KRULLEND HAAR ZIET 
ER VEERKRACHTIGER UIT

ZO KRIJGT U UW KAPSEL
OOK THUIS MAKKELIJK IN MODEL!

voor

na

Maertensplein 33, Maartensdijk
0346 - 21 37 11

Voor meer informatie en voorbeelden, kijk op www.hairdesque.nl

MAAK I.V.M. VAKANTIEDRUKTE TIJDIG EEN 
AFSPRAAK MET ONZE PROFESSIONEEL OPGELEIDE 
CURLSYS.-STYLISTEN. 
WIJ HEBBEN PATENT OP GEKRULD HAAR.

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

volop voordeel 

bij Primera

let op de folder

Knip en Pak 

Volg Mieka op 
www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35
3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:
woensdag 9.30 - 17.00 uur
donderdag 9.30 - 15.00 uur
vrijdag 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 14.00 uur

Kinderkledin�, (kraa�)cadeau� e� accessoire�

voor klein� e� grot� sterre�voor klein� e� grot� sterre�

m
aat

116 t/
m

 1
7625

%
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R
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G

Mieka is de 

hele maand

augustus

gesloten.

En vanaf woensdag
4 september weer
open met de nieuwecollectie van o.a.
O’Chill, Mexx,
Little Bampidano
en Knot So Bad.
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‘Doodgaan is een avontuur’
door Rascha Ravestein

‘Ik vind doodgaan een avontuur. En het lijkt me heerlijk om van alles af te zijn,’ zegt de 

honderdjarige Tine van Waning. Maar levensmoe is ze niet. Met hond Piepke en haar rollator 

(‘mijn Rolls-Royce’)  maakt ze dagelijks een ommetje in de achtertuin. ‘Mijn moeder zei altijd: 

als je het moekelijk hebt, dan ga je met de hond het bos in.’

Het is over de dertig graden, maar 

Tine zit kwiek en monter in haar 

sta-op-stoel. Ze maakt zich meer 

zorgen over hond Piepke - een Mal-

tezer Leeuwtje - die met haar 18 jaar 

eigenlijk ouder is dan zij. ‘Zij gaat 

mij nog overleven.’ Ooit haalde 

ze haar als een mager scharminkel 

uit het asiel. ‘Het is een krachtige 

hond, geen sulletje.’ Dezelfde kwa-

liicaties lijken wel voor Tine op te 
gaan. Ze woont nog zelfstandig in 

het huis, waar ze ooit in 1958 introk 

met haar drie kinderen. Haar geest 

is helder als glas. Ze ziet scherp en 

hoort redelijk en haar hart klopt 

maar door. Tot afgelopen herfst 

deed ze zelf de boodschappen bij 

de SPAR met haar witte 45 kilome-

ter autootje. Maar sinds ze haar pols 

heeft gebroken durft ze niet meer. 

‘Zo’n auto is net van bordkarton. 

In de familie noemen we het de 

‘rijdende doodskist’. Met een hulp 

in de huishouding, kinderen die af 

en toe langswippen en goede buren 

redt ze het prima. ‘Kijk’, wijst ze 

naar de achtertuin, ‘ik heb een gat 

in het struweel. Daar duikt af en toe 

het hoofd van de buurvrouw op om 

te zien of ik nog leef.’ 

Schuilkelder

Als je al zo oud bent als Tine, lijken 

alle gebeurtenissen in het leven er 

niet meer zo te doen. Bij veel vra-

gen haalt ze haar schouders op. Be-

halve als we komen te praten over 

het bombardement in Rotterdam. 

Tine woont in 1940 met haar ouders 

en zus in Kralingen. ‘Vader was 

directeur van een betonfabriek en 

had in de tuin een betonnen schuil-

kelder gebouwd. ‘Daar pasten we 

net met zijn vieren in. De honden 

konden er niet meer bij en die lie-

ten we maar los. Mijn moeder had 

alle oliestelletjes in de tuin gezet, 

voor het geval het huis er aan zou 

gaan.’ Ademloos en in spanning 

horen ze het oorverdovend kabaal 

van de vallende bommen aan. Ge-

lukkig blijven ze ongedeerd. Tine 

herinnert zich nog levendig de stro-

men daklozen die langs hun huis 

kwamen. ‘Met kanariepietjes en al 

vertrokken ze naar Gouda.’  Zelf 

nemen ze 27 mensen in huis. Eén 

keer is Tine opgepakt door de Duit-

sers. ‘Ik zat een boerderij te schil-

deren in het Limburgse Eijsden en 

dat vonden ze blijkbaar verdacht. 

Ze dachten dat ik een spion was.’ 

Na de oorlog ziet ze hoe de moffen-

hoeren van de trap worden geduwd. 

’Verschrikkelijk vond ik dat.’

Grote liefde

Schilderen heeft Tine haar hele le-

ven gedaan. Haar huis hangt vol 

olieverfschilderijen met portretten, 

boeketten en (overleden) honden 

en poezen. En iguurtjes van klei. 
Met de traplift zoeft ze omhoog en 

laat zien wat ze allemaal heeft op-

geslagen. ‘In het schilderen kon ik 

mijn ei kwijt.’ In de gang hangt een 

zelfportret uit de begintijd van haar 

huwelijk. ‘Toen was ik gelukkig,’ 

verzucht ze. Na zeven jaar ging ze 

bij haar man weg en trok met haar 

drie jonge kinderen in een lat in 
Kijkduin. Ze is daarna nooit meer 

getrouwd. ‘Ik dacht: wat moet ik 

met zo’n vreemde vent in huis? Ik 

ben niet geschikt voor het huwelijk 

en ik vind het heerlijk om alleen te 

zijn.’ Heeft ze dan nooit een Grote 

Liefde gekend? ‘ Weet je wat zo 

gek is,’ veert ze ineens op. ‘Toen 

ik 80 was kwam ik op een feestje 

een man van 88 tegen en dat klikte 

meteen. Het hele feest hebben we 

met elkaar zitten praten. Ik kreeg er 

gloeiende koontjes van. Het leek net 

of ik die man al jaren kende. Maar 

ja, hij had een vriendin, dus dat is 

verder niks geworden.’ Ze weet nog 

precies welke jurk ze aanhad: een 

oranjerode met zwarte blaadjes. Hij 

hangt nog steeds in de kast.

Kees Boeke

Dat ze in Bilthoven terecht is ge-

komen komt door tante Mien. Die 

had een pension op de Julianalaan 

en daar logeerde ze vaak als kind. 

‘Ik weet nog dat mijn broertje en ik 

diep in het bos een rare man in een 

tent aantroffen. Die scholden we uit 

en hij stormde woest de tent uit. Dat 

bleek Kees Boeke te zijn.’ Ze krij-

gen enorm op hun falie van tante 

Mien. Grappig is dat haar kinderen 

later op De Werkplaats van Kees 

Boeke hebben gezeten.

Schrijfcursus in 
Bilthoven

Op 28 augustus start in Bilthoven de cursus ‘Portret van mijn moeder’. 

Tijdens 6 woensdagochtenden begeleidt biograisch schrijfcoach Ari-
anne Collee deelnemers bij het maken van een geschreven portret van 

hun moeder. Schrijfervaring is niet nodig. 

‘De werkwijze tijdens de cursus is simpel,’ vertelt Arianne. ‘Elke bij-

eenkomst krijgen deelnemers enkele kleine schrijfopdrachten. Vaak 

vraag ik mensen concrete gebeurtenissen in geuren en kleuren te be-

schrijven De instructies helpen deelnemers altijd op weg. Mensen moe-

ten zich vooral niet laten weerhouden door de gedachte dat zij niet kun-

nen schrijven. Met de gegeven handreikingen lukt het iedereen!’

Relatie

‘Het blijkt een bijzondere belevenis om je schrijvend met je moeder 

en jouw relatie met haar, bezig te houden,’ aldus de schrijfdocente. ‘Er 

komt bij deelnemers van alles boven; dierbare, vergeten, indrukwek-

kende en soms ook minder blije herinneringen. De relatie die kinderen 

met hun moeder hebben is een belangrijke en meestal niet vrij van ir-

ritaties. Toch vinden mensen het ook ijn om allerlei herinneringen met 
hun moeder te beschrijven. Al schrijvend ga je er vaak met een ‘nieu-

we’ blik naar kijken.’ Een aantal keer zullen deelnemers ook vanuit het 

perspectief van de moeder schrijven. ‘Dat kan heel verrassend zijn en 

maakt je beeld ruimer, completer. Veel deelnemers zeggen na een cur-

sus met meer begrip en liefde naar hun moeder te kijken.’

Voor wie dat wil, is er de gelegenheid de eigen tekst voor te lezen. En-

thousiast vertelt Arianne hoe waardevol de voorleesrondes zijn. ‘Voor-

lezen is altijd vrij, maar veel deelnemers vinden het een waardevol on-

derdeel van de cursus. Je ziet mensen genieten van het luisteren naar 

teksten van anderen. Er is vaak van alles te herkennen.’

Meer informatie en aanmelden: 06 36168836. 

Zie ook: www.draadvanarianne.nl

Poffertjes bij Schutsmantel

Op de warmste dag van het jaar hebben de bewoners van Schutsmantel 

buiten genoten van de poffertjes, aangeboden door de vrienden van 

Schutsmantel. Mede door extra ‘drinken’ dat  door de dag heen 

regelmatig werd aangeboden was het goed toeven op het terras in de 

schaduw met een verkoelend windje.  (Marlies Dijkkamp)Met de ondertekening van het manifest worden doelstellingen duidelijk 

gekaderd.

Warande gaat voor duurzaamheid
Omdat Warande goed wil omgaan 

met mens en natuur, heeft het zich 

aangesloten bij het MVO Netwerk 

Zorg. Op 1 augustus 2013 onder-

tekende Moniek van Jaarsveld, 

Raad van Bestuur van Warande, 

het Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen Manifest: ‘Met de 

ondertekening van dit manifest 

laat Warande zien zich in te zetten 

voor een gezonde toekomst van de 

zorg. Dat doet Warande door ken-

nis te delen met andere organisa-

ties. 

Door maatschappelijk verant-

woord te ondernemen wil Wa-

rande de duurzaamheid, kwaliteit 

en veiligheid van de zorg verbe-

teren. Voor medewerkers wil Wa-

rande een goede werkgever zijn 

en blijven’. 

Tine van Waning (100): ‘Mijn hond Piepke is met haar 18 jaar eigenlijk 

ouder dan ik. Omgerekend is ze 126. Ze gaat mij nog overleven.’



brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

Planetenlaan 33  |  3738 XK Maartensdijk

T 030 - 273 24 90  |  F 08 42 20 60 88

info@boomverzorginghasenaar.nl

www.boomverzorginghasenaar.nl

WWW.BOOMVERZORGINGHASENAAR.NL

06 - 53 14 67 33

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Als het u om
kwaliteit gaat!

Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 200 02 12
www.verfhuisbilthoven.nl
info@verfhuisbilthoven.nl

ACTIE: Bij elke aankoop boven €50,-
ontvangt u bij de volgende besteding €10,- korting

Trimetal Bouwverven
voor groothandelsprijzen Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

van 8.00 tot 16.30 uur
Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 228 31 26 | M. 06 - 54 63 57 43
info@corndegroot.nl | www.corndegroot.nl

Om kort te bakken. 

Lekker gevuld met notenkaas en speciaal gemarineerd

GEVULDE VARKENSOESTERS ....100 GRAM  € 1,65

Met o.a. kipfilet, paprika, courgette en oosterse marinade, 

OP VERZOEK!

THAISE KIPWOKBLOKJES ............500 GRAM  € 4,98

Bakken als een biefstuk. Lekker gemarineerd en gekruid

SPAANSE DEL COSTA STEAKS ...... 4 STUKS  € 7,00

100% rundvlees. Lekker gekruid, om kort te bakken in de pan of 

op de BBQ

RUNDERBIEFBURGERS ..................... 3 STUKS  € 3,75

Met o.a. varkensfilet, gehakt en kruiden. Aan een stuk of lapjes

GEVULDE VARKENSFILET ............100 GRAM  € 1,45

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. mals rundvlees, 

kruidencrème, pijnboompitjes, rucola 

CARPACCIO ROLLADE SCHIJF ..100 GRAM  € 2,25

Van ons bekende lamsvlees. Voor de liefhebbers, iets aparts. 

Lekker gemarineerd

LAMSRIBKOTELETJES ......................100 GRAM  € 2,25

Mals & mager. Braadtijd ca. 5 kwartier

RUNDERBRAADLAPJES ..................500 GRAM  € 7,50

Voor op de barbecue of in de pan. Mals & mager, even kort bakken

ARGENTIJNSE KIPFILET SPIES .100 GRAM  € 1,50

Uit onze traiteurhoek: gekruid en gemarineerd. Alleen warm maken

GEGRILDE KUIKENPOTEN ............ 4 STUKS  € 6,00

Heerlijk fris als maaltijd of voor op de boterham, van puur 

rundvlees gemaakt!!

HEERLIJKE HUZARENSALADE .100 GRAM  € 0,95

Simpel maar lekker. Voor de kenners, aan een stuk of lapjes

VERSE VARKENSLEVER ...................100 GRAM  € 0,69

Lekker beleg voor de boterham. Iets aparts

SCHWARZWALDERSCHINKEN

.............................................100 GRAM 2,65 NU SLECHTS  € 1,50 

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 10 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Ik voer Pavo
aan mijn pony
verkrijgbaar bij:

Groenekanseweg 9, Groenekan

Tel: 0346-211213
Openingsijden:
ma t/m vr 9.00-18.00,  za 9.00-17.00

Hoogzomerkorting 20% korting 
op FinnComfort slippers en sandalen (heren en dames)

Waardebon
20% korting op FinnComfort 

slippers en sandalen (heren en dames)

geldig t/m 17 augustus✃

Goed gedaan Hans!
Je hebt nu lekker AOW, 

geen onkosten meer, 
alles afgelost. 
Helaas wel 

dubbele belastingaanslagen! 
Troost gezocht! Bel 212455
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Rotonde Biltse Rading
door Henk van de Bunt

De Gemeente De Bilt heeft het  bedrijvenpark ‘Larenstein’ ontwikkeld voor lokale bedrijven. 

Samen met de komst van een tankstation neemt daarmee de verkeersdruk op de 

Biltse Rading toe. Om die reden wordt er een rotonde aangelegd op de kruising 

Biltse Rading - Groenekanseweg. Tezamen met de aanleg van de rotonde 

worden ook de omliggende ietspaden vernieuwd. 

Voor de inpassing en de vormgeving 

van deze rotonde is veel onderzoek 

gedaan en zijn diverse ontwerpen 

uitgewerkt, ook in combinatie met 

de vestiging van een tankstation. 

De werkzaamheden startten op 5 

augustus a.s. en zullen ongeveer 5 

weken duren.  Dit heeft tijdelijk ge-

volgen voor de bereikbaarheid van 

Weltevreden, bedrijvenpark Laren-

stein en de Groenekanseweg. De 

omleidingen worden met borden 

aangegeven. 

Vertraging

Autoverkeer van en naar de Biltse 

Rading - Groenekanseweg - Plane-

tenbaan kan, met enige vertraging, 

langs het werkvak rijden. Er staat 

een verkeerslicht waarbij het ver-

keer om de beurt gebruikmaakt van 

één rijbaan. Als alles volgens plan-

ning verloopt, is de rotonde medio 

september klaar. Van 9.00 tot 10.00 

uur kan men dagelijks met alle vra-

gen terecht in de directiekeet op 

Larenstein.

Hooge Kampse Plas

Met betrekking tot de verontdie-

ping van de nabij gelegen Hooge 

Kampse Plas is indertijd in de con-

tracten met toeleveranciers vastge-

legd dat de vrachtauto’s niet door 

het dorp Groenekan naar de plas 

mogen rijden. Deze strenge afspra-

ken zijn effectief gebleken, waar-

door er tot nu toe ondanks de grote 

aangevoerde hoeveelheden grond, 

geen verkeerskundige knelpunten 

zijn ontstaan. Op de vraag of tijdens 

de werkzaamheden aan de rotonde 

de Hooge Kampse Plas bereikbaar 

blijft via de Biltse Rading ant-

woordt Titus Haverkamp van K3 

Delta: ‘Ja, met de aannemer (Roe-

lofs) voor het aanleggen van de ro-

tonde zijn afspraken gemaakt voor 

de bereikbaarheid van de Hooge 

Kampse Plas.

De uitvoering van de werkzaam-

heden aan de rotonde zal gefaseerd 

plaatsvinden, waarbij de mogelijk-

heid blijft bestaan om vanaf de Bilt-

se Rading de Hooge Kampse plas te 

bereiken.  Naar verwachting zal de 

aanvoer in week 34 weer toenemen, 

de bouwvak voor midden Neder-

land eindigt eind week 33’.

Snelheidsmeter 
snel weer weg

Slechts 2 weken stond er op de de Dorpsweg in Maartensdijk ter hoogte 

van de Prins Bernhardlaan een snelheidsmeter die door middel van een 

smiley op het display aangaf of je snelheid wel of niet in orde was. 

Eerder waren signalen bij de gemeente binnengekomen dat er stelsel-

matig te hard werd gereden op de Dorpsweg. Een van de middelen, die 

ingezet wordt om de snelheid te verlagen, is zo’n display. Gebleken uit 

voor- en nametingen is dat de gemiddelde snelheid op een traject met 

enkele km/u afneemt. Weggebruikers worden immers bewust gemaakt 

van hun eigen snelheid en dit zorgt voor een aanpassing van het wegge-

drag. Het apparaat slaat overigens geen gegevens op. Daar zijn andere 

instrumenten voor.

Snoeiwerkzaamheden 
snel van start

Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, kiest de gemeente 

er ook dit jaar voor om snoeiwerkzaamheden zoveel mogelijk 

gefaseerd en in de vakantieperiode uit te voeren. 

Om deze werkzaamheden goed en veilig te kunnen verrichten, ontkomt 

men er niet aan om soms ook (delen van) de weg af te zetten. De werk-

zaamheden startten op 29 juli en worden op 16 augustus afgerond.

De gemeente gaat de bomen aan de Gezichtslaan en de Soestdijkseweg 

Noord in 4 fases snoeien. De gemeente huurt de Nationale Bomenbank 

in voor de uitvoer van deze werkzaamheden. Gedurende de werkzaam-

heden wordt er steeds weer een ander deel van de weg afgezet voor 

doorgaand verkeer. De bussen vormen hierop een uitzondering en heb-

ben nog wel toestemming om langs de werkzaamheden te rijden. De 

werkzaamheden beginnen bij de Gezichtslaan en verplaatsen zich van 

daaruit steeds verder naar de bomen bij het Berg en Bosch terrein.

Vervolgens gaan de snoeiwerkzaamheden verder vanaf de Soestdijkse-

weg Noord. Deze werkzaamheden starten bij het spoor en lopen tot 

aan de kruising Gezichtslaan om vervolgens verder te gaan tot aan de 

Provinciale weg. Bewoners in het werkgebied ontvangen een informa-

tiebrief over de snoeiwerkzaamheden. Ook de Hulpdiensten en de bus-

onderneming worden nader geïnformeerd. 

Het ongemak werd tijdig aangekondigd, maar toch vergiste menig 

automobilist zich nog.

Werk van Hans Rijpma uit Maarssen, genaamd ‘Suze’ (Franse straat).

Nieuwe Kunst bij FlexCentraal
Van 17 juli tot en met 18 september 2013 blijft XPOZZ doorlopend de ruimtes van 

FlexCentraal in Bilthoven inrichten met kunst. Elke 8 weken zal er worden gewisseld 

van kunstenaars en hun kunstwerken. Zo is er steeds een nieuwe plek voor 

hedendaagse kunst in de regio Utrecht met regelmatig nieuwe exposities. 

Op woensdag 4 september van 17.00 tot 19.00 uur tijdens de ‘St(Art) of the Season 

Expo Meet and Greet’ is er ook gelegenheid de kunstenaars te ontmoeten.

In deze periode zijn de werken 

te bekijken van Erika Berki, Ad 

de Keijzer, Faye Postma en Hans 

Rijpma. Hun werken hangen ver-

spreid over de verschillende ruim-

tes en zijn vrij te bezichtigen tij-

dens werkdagen van 9.30 tot 16.30 

uur bij de Seats2Meet vestiging in 

Bilthoven: FlexCentraal aan de Jan 

Steenlaan 5 (naast Station NS).

Kleur

De kleuren in de schilderijen van 

Erika Berki krijgen door het graiet 
een bijzonder effect door de relec-

terende eigenschap van het me-

dium. De toeschouwer kan zichzelf 

terugzien door het spiegeleffect 

wat weer sterk afhankelijk is van 

het altijd veranderende licht. De 

schilderijen van Ad de Keijzer la-

ten een haast graische benadering 
zien van stillevens in rustige kleu-

ren. Met haar fotograie wil Faye 
Postma verder kijken dan het waar-

neembare. Is het de werkelijkheid 

of niet? De cartoonachtige krijt 

tekeningen van Hans Rijpma zijn 

vrolijk van kleur en afbeelding en 

hebben gemakkelijke taferelen die 

wel te denken geven. [HvdB]

Weltevreden is tijdelijk bereikbaar 

via een doorsteek van en naar 

de Biltse Rading ter hoogte van 

Weltevreden nr. 2. Op de Biltse 

Rading is dat duidelijk aangegeven.

Bedrijven op Larenstein zijn te bereiken via de calamiteiteningang achter op het park bij de Planetenbaan en 

Tweelingen.

De Groenekanseweg is vanuit Groenekan richting De Bilt afgesloten 

voor gemotoriseerd verkeer. Dit geldt ook v.w.b. de bereikbaarheid van 

Weltevreden vanuit Groenekan. De omleiding loopt via de A27. Fietsers 

kunnen gewoon gebruikmaken van een route langs het werkvak. De 

afstanden met de iets blijven nagenoeg hetzelfde. 



Hoogvliet  
komt naar 
Bilthoven!

Hoogvliet is een succesvolle supermarktketen met 62 filialen in 

Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland met meer 

dan 5000 medewerkers. Wij nemen in de supermarktwereld 

een unieke plaats in omdat wij onze klanten de laagste prijzen, 

een vriendelijke service en een perfecte kwaliteit bieden.  

Wij streven er naar om onze ambitie: ‘continu verwachtingen 

overtreffen’ met elkaar waar te maken voor onze klant! 

Afdelingschef 
(voor diverse afdelingen, fulltime)

Verkoopmedewerker 
(fulltime/parttime)

Kassamedewerker 
(minimaal 16 jaar, parttime)

Vulploegmedewerker
(hulpkracht)

www.hoogvliet.com 

NB: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt  

niet op prijs gesteld.

Functie-eisen:  

MBO werk- en denkniveau, klantvriendelijke instelling, zelfstandig 
kunnen werken, flexibel, kwaliteits- en kostenbewuste instelling,  
bereid tot het werken op zaterdag en avonden.

Wij bieden:  

Een afwisselende, veelzijdige functie in een dynamische 
omgeving met diverse opleidings- en carrièremogelijkheden, 
een prettige werksfeer, een marktconform salaris en prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ziektebonus-  
en winstdelingsregeling, een collectieve ziektekostenverzekering 
en aantrekkelijke collectieve korting op diverse andere 
verzekeringen. 
 
Interesse?  

Stuur dan snel je motivatie voorzien van CV naar:  
sollicitatie@hoogvliet.com of solliciteer direct via  

www.hoogvliet.com/werken-bij

Wij zoeken voor ons 

nieuw te openen 

filiaal in Bilthoven:

Leegstandwet maakt tijdelijke 
verhuur van woning mogelijk
Krijgt u uw woning niet verkocht en dreigt u door dubbele woonlasten in inanciële 

problemen te komen, dan biedt de Leegstandwet uitkomst.

Ingevolge de Leegstandwet kan een leegstaande woning, die in de verkoop staat met een vergunning 

van de gemeente tijdelijk worden verhuurd. In dat geval is de wettelijke huurbescherming niet van toe-

passing, zodat de huurovereenkomst bij verkoop van de woning altijd op een termijn van minimaal drie 

maanden door opzegging kan worden beëindigd. De overeenkomst eindigt in elk geval van rechtswege 

als de vergunning aloopt.
In de plaats van de wettelijke huurbescherming treedt wel een aantal dwingendrechtelijke bepalingen 

van de Leegstandwet. Voor tijdelijke verhuur is onder meer een vergunning van de gemeente nodig, die 

voor maximaal vijf jaar wordt verleend. 

Aan de huurovereenkomst worden ook strenge eisen gesteld. Zo moet de huurovereenkomst schriftelijk 

en voor tenminste zes maanden worden aangegaan en expliciet vermelden dat het om tijdelijke verhuur 

gaat. Voldoet de overeenkomst niet aan deze vereisten, dan is de huurbescherming gewoon van kracht 

met alle juridische gevolgen van dien.

Voor meer informatie over de Leegstandwet, leest u het ge-

lijknamige artikel op de website van Insight Legal.

mr. drs. D.J. van den Bosch 030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

‘Ik wil de zwaarte licht maken’
door Rascha Ravestein

Maartensdijk

mooi gelegen

in het groen

verder 

is er

geen ruk te doen.

Akkie de Koning

Uit de bundel ‘Denkend aan mijn 

dorp’, uitgegeven ter gelegen-

heid van 900 jaar De Bilt

Wat maakte dat je dit gedicht 

instuurde voor de poëziewed-

strijd?

‘Het is natuurlijk een grap. Ik heb 

het in twee minuten geschreven. 

Eerst dacht ik: dat ga ik niet in-

sturen; het is zo puberaal. Ik las 

het voor aan een paar vrienden 

en die schoten meteen in de lach. 

Toen heb ik het toch maar inge-

leverd. Ik ben zelfs genomineerd 

voor het beste gedicht!’

Er zit humor in.

‘Zo schrijf ik altijd. Ken je Lévi 

Weemoedt? De cadans, de humor 

en de melancholie in zijn gedich-

ten, daar houd ik erg van. Ik wil 

iets wat heel zwaar is lichter ma-

ken. Het mag best spottend zijn. 

Als ik had geschreven ‘er is niets 

te doen, heeft dat niet de kracht 

van ‘er is geen ruk te doen’. Daar 

moet je gevoel voor hebben.’ 

Hoe reageerden de Maartens-

dijkers op je gedicht?

‘Ik werd al gelijk gebeld door 

iemand die zei: je staat in het 

kerkblad van de Protestantse 

Gemeente. Een meneer schreef 

daarin dat het gedicht toch tame-

lijk beledigend is voor Maartens-

dijk. En dat we toch een bruisend 

verenigingsleven hebben. Die vat 

het dan heel serieus op. Als er 

maar vijf mensen kunnen lachen 

om mijn gedicht, dan is het goed.’

Hoe bevalt het om te wonen in 

een dorp waar niets te doen is?

‘Ik vind het heerlijk om hier te 

wonen. Het is rustig en deze buurt 

is als een warme deken. We staan 

voor elkaar klaar, soms eten we 

samen. Als mijn luxalex te lang 
naar beneden hangt, zou mijn 

buurvrouw poolshoogte komen 

nemen. Je ligt hier niet dagenlang 

dood in je huis. De betrokkenheid 

voor elkaar is echt.’

Hoe lang woon je in Maartens-

dijk?

‘Ik woon hier nu dertig jaar. 

Eerst op een geitenboerderij met 

mijn partner en dochter. We fok-

ten geiten en behoorden tot de 

topfokkers van Nederland. In 

dit huis heb ik samen met mijn 

dochter gewoond. Ze is nu 22 en 

studeert Technische Wiskunde in 

Enschede. Als ze hier weer komt 

zegt ze: ‘Mam, het is hier dode-

lijk saai!’

Zijn je gedichten altijd zo pun-

tig en kort?

Ja. 

Schrijf je veel?

Ik heb wel zo’n honderd gedich-

ten geschreven. Niet voor de 

buitenwereld, maar alleen voor 

mezelf en voor intimi en vrien-

den. Ze gaan altijd over mijn 

eigen leven. Als ik bijvoorbeeld 

verstrikt raak in de regeltjes en 

protocollen van de geestelijke 

gezondheidszorg, dan bijt ik me 

daar als een pitbull met rabiës in 

vast. Met een gedicht kan ik het 

absurd maken en relativeren. Ik 

hou ook erg van cabaret. Niet van 

die keiharde grappen van Hans 

Teeuwen, maar eerder van de 

zelfspot van Marc-Marie Huij-

bregts. Hij kan intens droevige 

verhalen toch grappig maken. En 

hij legt zichzelf genadeloos onder 

een vergrootglas.’

Doe jij dat ook?

Ik heb mezelf behoorlijk binnen-

stebuiten gekeerd en bezit vol-

doende zelfkennis. Ik loop veel 

hard met mijn beste vriendin. Op 

de heenweg storten we al onze 

ellende er uit en op de terugweg 

kunnen we daar dan keihard om 

lachen. Dat werkt bevrijdend.’

Op welke momenten schrijf je?

Als er veel chaos in mijn hoofd 

zit. Of als ik me depressief voel, 

maar dan gooi ik later alles weg. 

Sommige dichters raken mij diep. 

Pas las ik het gedicht ‘Kwade da-

gen’ van Ida Gerhardt. De laatste 

strofe van het gedicht is voor mij 

de essentie van vriendschap:

‘Zoek het bij een goede vriend, u 

toegewijd,-

Een die u niets verwijt, niets 

vraagt, niets raadt,

Maar u verdraagt met uw be-

schreid gelaat.

Die, zèlf zwijgzaam, u kent voor 

wie gij zijt,

En merkt dat het, nog bevend, 

berg-op gaat.’

Akkie de Koning: 'Als er maar 

vijf mensen kunnen lachen om 

mijn gedicht, dan is het goed.'
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Kloosterparker Jaap Stammis
door Harcko Pama

Jaap Stammis is met zijn rijzige gestalte en zich vaak verplaatsend op zijn mountainbike geen 

onbekendheid in het Biltse Kloosterpark. Hij woont er vanaf 1975 aan de Wilhelminalaan, 

samen met Ellen Taylor. Hij heeft er bijna alles zelf gedaan: een werkplaats gebouwd, een 

stenen muur om zijn tuin opgetrokken en die tuin ook helemaal prachtig heringericht. 

Hij is al weer een iks aantal jaren gepensioneerd als organisatiedeskundige 
werkgelegenheidsprojecten, maar komt nog iedere dag tijd tekort. 

Bij toeval redde hij bij zijn af-

scheid een grote partij schitterend 

eikenhout van de sloop, waar hij 

tot op heden bij het uitoefenen van 

zijn hobby - het maken van kast-

jes, doosjes en siervoorwerpen nog 

steeds dankbaar gebruik van maakt. 

Die voorliefde voor houtbewerken 

kreeg hij van thuis mee: zijn opa 

was timmerman en zijn vader werd 

ook opgeleid tot timmerman, maar 

heeft daarna diverse andere beroe-

pen uitgeoefend. Uit die opleidings-

tijd van zijn vader bestaan nog grote 

schriften met schitterend gedetail-

leerde tekeningen van houten con-

structies en bakstenen metselwerk, 

zorgvuldig voorzien van bijschriften 

en hier en daar prachtig ingekleurd. 

Leuk om een kijkje in het verleden 

te krijgen: zo maken de leerlingen 

dat tegenwoordig niet meer. Vanaf 

zijn tiende levensjaar zat Jaap vijf 

jaar op een timmerclub bij een erva-

ren timmerman/ meubelmaker. Daar 

heeft hij misschien wel de basis ge-

legd voor zijn huidige hobby. 

Bonsai

Jaap ontvangt mij voor dit interview 

op het terras in zijn tuin; op zich al 

een voorbeeld van een andere hob-

by: rotstuinen met waterpartijen, 

mossen en ‘Bonsai’-boompjes. Een 

lust voor het oog. Ik krijg foto’s te 

zien van wat hij allemaal gemaakt 

heeft. Vaak zijn het houten doosjes 

met schitterend ingelegde patronen, 

die hij dikwijls als cadeautjes weg-

geeft . Zijn speciaal gereedschap 

koopt hij in Arnhem, waar hij ook 

deelnam aan de jaarlijkse expositie 

‘Knappe Kistjes & Donderse Doos-

jes’. En dan kun je zien, dat het werk 

van Jaap vakmanschap van hoog 

niveau is. De precisie waarmee het 

gemaakt wordt en het ongelofe-

lijke geduld dat daar voor nodig is: 

slechts weinig mensen bereiken dat 

stadium in een hobby. De speciale 

houtsoorten koopt hij bij irma’s in 
Amsterdam en Arnhem, maar soms 

komt hij er via kennissen of andere 

hobbyisten aan. Inspiratie komt on-

der anderen uit Amerikaanse tijd-

schriften over houtbewerking. Zelf 

houdt Jaap niet van typisch klassiek 

als stijl (Chippendale) maar meer 

van modern / abstract. Hij past vaak 

een patroon in versieringen toe dat 

nog het meest aan werk van kun-

stenaar/graicus M.C. Esscher doet 

denken. De verschillende kleuren 

worden dan bereikt door verschil-

lende houtsoorten tegen elkaar te 

plakken, in te frezen en glad af te 

schuren: ebben voor zwart, esdoorn 

en hulst voor wit, padoek voor rood. 

Verder gebruikt hij allerlei hout-

soorten als beuken, berken, kersen, 

peren, noten en tropische soorten 

als mahonie, teak om andere kleur-

schakeringen te krijgen.

Millimeter

Het geheel moet op een fractie van 

een millimeter nauwkeurig passen, 

anders zie je kiertjes en wordt het 

door Jaap afgekeurd en terzijde 

gelegd. Ik heb in zijn werkplaats 

diverse mooie exemplaren van 

doosjes gezien, waar toch iets aan 

mankeerde en (dus) door Jaap niet 

als cadeauwaardig werden geacht, 

ondanks de vele uren werk, die er 

aan besteed zijn. Die werkplaats is 

overigens een toonbeeld van disci-

pline, orde, netheid en regelmaat. 

Passend bij iemand die dit geduld-

werk opbrengt. Tientallen kastjes 

en laatjes, elk met een prachtig 

inlegwerk versierd en voorzien 

van zelf gedraaide houten knopjes 

in twee op elkaar gemaakte hout-

soorten. Alleszins meer dan een 

bezoekje waard.

Vorige week publiceerden we een stuk over de (sub-)kern Kloosterpark. 

Daarover zou wel een hele Vierklank mee te vullen zijn. Bijvoorbeeld 

met artikelen over Kloosterparkers en hun liefhebberijen.

Harcko Pama woonde jaren in het Kloosterpark en droeg in die tijd o.a. 

zijn steentje bij door sub-kerngenoten te interviewen. Zo ook dit inter-

view met Jaap Stammis.

Jaap Stammis in zijn zelf gebouwde werkplaats: alles zelf gedraaid, gefreesd, gelambriseerd, geschuurd enz. 

(foto Henk van de Bunt). 

Hollandsche Rading afgepaald
door Koos Kolenbrander

Tot 1930 bestond Hollandsche Rading voornamelijk uit heidegebied met een paar verspreid 

liggende boerderijen en enkele daggeldershuisjes. Vanaf 1930 zijn de huizen aan de huidige 

lanen gebouwd, vaak voor Oud-Indiëgangers. Op 1 januari 2003 telde Hollandsche Rading 

1424 inwoners. Er ontstond een hechte kern met veel winkeltjes, er kwam een halte aan de 

spoorlijn Hilversum-Utrecht en het werd een geliefd oord voor vakantiegangers. 

Monumentaal zijn de stenen grens-

palen aan de Vuurse Dreef. Deze 

markeren de grens tussen de pro-

vincies Utrecht en Noord Holland 

De naam verwijst naar de destijds 

omstreden grens van Holland en 

Utrecht. Rading is een hypercor-

recte vorm van raaiing, dat lijn of 

grens betekent. Met name de grens 
rond het Gooi was in de middeleeu-

wen aanleiding voor diverse oor-

logen. In 1719 bleek het nodig de 

grens van Eemnes tot Loosdrecht 

te voorzien van stenen grenspalen, 

die nu nog bestaan.

Veen

Tot 1300 was deze regio een uitge-

strekt hoogveengebied met veel bo-

men. Het totale veengebied strekte 

zich uit over de provincies Utrecht 

en Noord Holland, in oude oorkon-

den ook wel de ‘Wilde Veenen’ of 

het ‘Wilde Bosch’ genoemd. De 

bevolking rond dit gebied betrok 

er eeuwenlang hun brandhout uit. 

Rond 1300 begon het hout op te ra-

ken. Er was verzuimd de omgehak-

te bomen door nieuwe aanplant te 

vervangen. Tot men ontdekte dat je 

met de grond onder de bomen ‘de 

turf’ ook uitstekend de kachel kan 

stoken. De ‘Wilde Veenen’ kregen 

waarde.

Voorouders

Onze voorouders hadden zich nooit 

zo erg druk gemaakt, waar precies 

de grens tussen de huidige provin-

cies Noord Holland en Utrecht lag: 

toen nog Holland en Het Sticht ge-

noemd. De Wilde Veenen hadden 

toch weinig waarde, maar nadat 

eenmaal de waarde van de turf was 

ontdekt, leefden de Graaf van Hol-

land en de Bisschop van Utrecht in 

onmin met elkaar. Beiden deden een 

beroep op ‘het zwarte goud’, zoals 

de turf ook wel werd genoemd. Ze 

beriepen zich op eeuwenoud ge-

bruik. Het gebied tussen de rivie-

ren de Vecht en de Eem werd van-

ouds ‘Het Nardinclant’ genoemd, 

destijds in bezit van de Abdis van 

Elten (adellijk sticht voor vrouwen 

in het Heilige Roomse Rijk). De 

bewoners kwamen jaarlijks tijdens 

St. Maartensdag op het kerkhof van 
Baarn belasting betalen. Het Sticht 

begreep hieruit dat de Wilde Vee-

nen aan de bisschop toebehoorde. 

De Graaf van Holland beweerde 

echter dat hij in 1280 het Nardin-

clant van de Abdis had gekocht. Er 

ontstonden eeuwenlange twisten 

over de grenslijn.

De Grenspalen 

Moe van de strijd sloten de he-

ren uiteindelijk verdragen over de 

loop van de grens. Deze verdragen 

werden telkens weer geschonden. 

Ten Noordoosten van Blaricum 

stond al jaren een grenspaal, ‘De 

Leeuwenpaal’ genoemd. Op de 

paal stond een Leeuw (het wapen 

van Holland) afgebeeld. Tijdens 

de voortdurende twisten bleef de 

Leeuwenpaal staan. De grens tus-

sen de provincies Noord-Holland 

en Utrecht dateert uit 1351. Na de 

vaststelling van de grens werd aan 

de Zuiderzee een (houten) Leeu-

wenpaal geslagen en van daar af 

de Goyergracht gegraven. In het 

gebied rond de Vuursche bleven 

grensconlicten bestaan. 
De deinitieve grens werd pas vast-
gesteld in 1719. De oostelijke grens 

liep kaarsrecht vanaf het Gooimeer 

(toen Zuiderzee) richting de Dom-

toren in Utrecht tot aan de Vuurse 

Dreef in Hollandsche Rading. De 

vele grenspalen duiden nog op de 

talloze conlicten in het verleden. 
Bovendien hebben al deze grenspe-

rikelen geleid tot een, in ieder geval 

landschappelijk, zeer onlogische 

grenslijn. Zo is de Utrechtse Heu-

velrug in tweeën gesneden waarbij 

Het Gooi aan Noord-Holland toe-

viel. Het verdere verloop van de 

deinitieve grens ligt iets ten oosten 
en parallel aan de oorspronkelijke 

rechte lijn op de dom in Utrecht. 

Vanaf de Vuurse Dreef loopt de 

grens in een rechte lijn naar het wes-

ten over ca. 4,5 km langs Egelshoek 

en tot langs het Tienhovense kanaal 

(Graaf Floris V weg en Kanaaldijk). 

Bij paal 16 (hoek Hollandse sloot 

en Vuurse Dreef maakt de grens 

de knik naar het westen, richting 

Hollandsche Rading. De paal heeft 

een oud bovenstuk (1719) op een 

nieuwe voet.

Paal nummer 18 staat op de 

Utrechtse driesprong Tolakkerweg, 

Vuurse Dreef (oostelijk) en Graaf 

Floris V-weg westelijk). In 1296 

werd bij Egelshoek, even ten westen 

van het dorp Hollandsche Rading, 

Graaf Floris V door de Hollandse 

edelen gevangen genomen. Zij 

deden het met opzet hier, omdat 

zij dan net over de Utrechtse grens 

heen waren. Over die grenslijn is 

eeuwenlang gestreden. 

Paal 22 staat op de hoek van de Egelshoek (Hilversum) en Kanaaldijk 

(Maartensdijk) voor boerderij ‘Vrede ‘t best’. In WO II door de Duitsers 

kapot gereden en in 1953 vervangen door nieuw exemplaar. Het is een 

Provinciaal monument. (foto’s Henk van de Bunt)



Volop knipvoordeel
         en de

leukste aanbiedingen

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31, Maartensdijk
0346-211212, smo.dezeeuw@c1000.nl

Spaar voor de 
leukste kinderboeken

Industrieweg 5 | 3738 JW Maartensdijk

Tel: 0346-213003 | Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf D. de Graaff B.V.

Plannen voor een verbouwing of 
renovatie? Dat kan nu met extra 
veel voordeel dankzij onze 6% BTW-actie! 

Daarnaast krijgt iedere klant die een 
opdracht bij bouwbedrijf de Graaf 
neerlegt een iPad mini cadeau.*

*  Deze actie geld tot 31-12-2013 bij een besteding  
vanaf € 25.000,00 incl. BTW.

6% BTW-actie bij GaraGe van der Meij
IndustrIeweg 34, 3738 JX MaartensdIJk, tel. 0346-214540, 

Oude lOswal 21, 1217 tg HIlversuM, tel. 035-6214335

nú voor slechts € 19,95 bel voor een afspraak€17,50

De dorpsbistro van Groenekan
voor een culinair avondje uit.

Iedere zondag
"Sunday Roast" € 10,-

www.naastdeburen.nl

0346-218821/06-12368755
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ACTIE bij Sun Profi t B.V. 
Iedereen die voor 1-11-2013 zonnepanelen besteld bij Sun Profi t
krijgt een diner bon van € 100,00 cadeau.

www.sunprofi t.nl | info@sunprofi t.nl | 0346-216536

voor alle Volvo rijders

 gratis vakantiecontrole 
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Ken uw lokale markt! Weten uw buren wel wat u precies 

verkoopt? En als ze iets nodig hebben denken ze dan aan 

uw bedrijf, dienst of product? Laat weten dat u er bent!

Adverteer in de Vierklank. De enige échte lokale krant.

Bel 0346-211992 of mail naar of info@vierklank.nl

20 lessen + examen

€ 899,-
WWW.RIJBEWIJSZONE.NL

www.veronicaverkeersschool.nl

Klaar voor je examen
in 10 dagen (of nóg korter)

Bel voor de mogelijkheden:
030 27 30 840.

Haal nog deze 
zomervakantie je rijbewijs!

Pro� le Rene  |  Hessenweg 131, 3731 JG De Bilt 
Tel: 030-2200782  |  www.pro� lerene.nl

10 %
korting*

op nieuwe � etsen

 elektrische � etsen

 alle accessoires

geldig tot 31/08/2013
*aanbiedingen uitgesloten

Net terug van vakantie of ga je nog? 
Een schone auto is altijd fijn! 
Laat deze week je auto wassen
voor maar € 5,-!

Verkerk Volvo Bilthoven  |  C. de Haasweg 90  |  3721 TK  Bilthoven
030-228 2105  |  bilthoven@verkerkvolvo.nl

Auto wassen

€ 5,-

Bij aankoop van

1 EUCERIN
zonnebrandproduct,

2E VOOR 50%

Alleen geldig op 
vrijdag 9 augustus 2013

Tegen inlevering van deze bon

Roerbak
500 gr. naar keuze

€ 6,50
Normaal € 8,50

1 KG 

SHOARMA VOOR 6,49

service voor ondernemers

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Voor printer Epson Stylus Color

400/440/460/500

600/640/660/670

Photo/Photo EX/700/750/1200

Nu

50%
korting

op

Epson
WASSEN • KOELEN • VRIEZEN • DROGEN • INBOUWAPPARATUUR • ENZOVOORT

INRUILKORTING OUDE GASKOOKPLAAT GELDT IN WEEK 32-33 TOT 21-8

Westbroek
0346-28 14 59

www.vinkwitgoed.nl

Atag inbouw gaskookplaat

HG6211BA of HG6292BA

normaal € 499,=
nu € 100,=
inruilkorting € 399,=

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Wabo

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, 1e Brandenburgerweg 53, uitbreiden 
woning (18-07-2013)

•  Bilthoven, Gezichtslaan 74, uitbreiden van de 
villa (13-07-2013)

•  Bilthoven, Jan Steenlaan 14, plaatsen van een 
carport, uitbouw, garage en het kappen van di-
verse bomen (22-07-2013)

•   Bilthoven, Julianalaan 214, uitbreiden woning 
(23-07-2013)

•    Bilthoven, Julianalaan 2A, de ingebruikname 
van een pand als sushibar (04-07-2013)

•  Bilthoven, Nachtegaallaan 22, kappen 1 Ameri-
kaanse eik i.v.m. aanleg rioolleiding (08-07-2013)

•  Bilthoven, Ockeghemlaan 4, kappen 1 vliegden 
(14-07-2013)

•  Bilthoven, Paulus Potterlaan 26, uitbreiding wo-

ning (12-07-2013)
•  Bilthoven, Planetenplein 2, plaatsen twee bergin-

gen t.b.v. Het Lichtruim (16-07-2013)
•  Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 4, het ver-

vangen en verbreden van een bestaande inrit/ uit-
weg en het toevoegen van zowel 18 parkeer- als 
twee opstelplaatsen (09-07-2013)

•  Bilthoven, Rubenslaan 44, plaatsen dakkapel 
voorgevel woning (15-07-2013)

•  De Bilt, Ambachtstraat 2, 4 en 5, milieuneutraal 
veranderen inrichting (10-07-2013)

•  De Bilt, de Mamuchetweg 17, plaatsen kozijn en 
aanpassing erker (15-07-2013)

•  De Bilt, Lathyrusstraat 8, realiseren van een dak-
opbouw op de woning (13-07-2013)

•  De Bilt, Mr.S.van Houtenweg 10, plaatsen dak-
kapel voorgevel woning (19-07-2013)

•  De Bilt, Wilhelminalaan 12, bestemmingswijzi-
ging van twee dienstwoningen (17-07-2013)

•  Groenekan, Groenekanseweg 45, kappen 1 beuk 
(19-07-2013)

•  Hollandsche Rading, Vuurse Dreef 12, plaatsen 
OV fi etscarrousel op nabij station (19-07-2013)

•  Maartensdijk, Gruttolaan 6, vervangen van een 
houten kozijn voor een kunststof kozijn in de 
dakkapel (17-07-2013)

•  Maartensdijk, Prinses Beatrixlaan 9, het plaatsen 
van dakopbouw (16-07-2013)

Verlengen beslistermijn

•  Bilthoven, Leyenseweg 12, het vestigen van een 
hondentrimsalon.

•  Groenekan, Koningin Wilhelminaweg 427, uit-
breiden van de begane grond van de woning

Ontwerpbesluiten uitgebreide procedure

•  Bilthoven, Planetenplein 2, brandveilig gebruik 
van multifunctioneel centrum “Het Lichtruim”

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Julianalaan 2A, de ingebruikname 
van een pand als sushibar (18-07-2013)

•  Bilthoven, Koudelaan 27, aanleggen tuin rondom 
chalet (kavel 71)(22-07-2013)

•  Bilthoven, Meyenhagen 2, het plaatsen van een 
dakkapel voor- en achter de woning (19-07-
2013)

•  Bilthoven, Paltzerweg 89, plaatsen dakkapel 
voor- en zijgevel (17-07-2013)

•  Bilthoven, Vinkenlaan 2, wijzigen voorgevel 
(24-07-2013)

•  Groenekan, Rijksweg A 27 Esso Nijpoort, plaat-
sen frame ten behoeve van reclame nabij tanksta-
tion Esso Nijpoort (19-07-2013)

•  Maartensdijk, Gruttolaan 17, plaatsen dakkapel 
(22-07-2013)

[bron: www.debilt.nl]               31.07.2013
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Help scholieren 
‘de Boom in’

Landschap Erfgoed Utrecht helpt jaarlijks bijna 2.000 basis en mid-

delbare scholieren ‘de Boom in’. Tijdens het project ‘Je School kan 

de Boom in’ komen leerlingen in contact met het landschap waarin ze 

wonen. Ze leren over het ontstaan van hun woonomgeving: waarom 

ziet het er zo uit? Maar ze leren ook dat het hard werken is om het land-

schap te onderhouden.

Na de voorbereidende les op school gaan de leerlingen zelf een dag 

buiten werken. Tijdens deze werkdag krijgen ze hulp van een team van 

begeleiders. Om dit team te versterken is Landschap Erfgoed Utrecht 

op zoek naar enthousiaste vrijwilligers uit De Bilt. 

Heidepark

In de kern Bilthoven deden vorig werkseizoen Het Nieuwe Lyceum 

en Werkplaats Kindergemeenschap mee aan een project bij het Bilt-

hovense Heidepark en landgoed Beerschoten in De Bilt. Dirk Abbing, 

vrijwillig coördinator van het project: ‘Men werkt in een hecht team. 

Naast de werkplekken in de omgeving van Bilthoven komen we ook 

nog op andere mooie plekken in de provincie Utrecht. Doordat we in 

kleine groepen samen met de scholieren werken, ontstaat er snel een 

band. Veel scholieren raken zeer enthousiast voor het voor hen onge-

wone werk’.

Aanmelden

Het werkseizoen loopt van half november tot en met maart. Wie het 

leuk lijkt met enige regelmaat scholieren te begeleiden tijdens hun 

buitenwerk kan zich aanmelden voor de informatieavond voor nieuwe 

vrijwilligers, die op 4 september plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst 

wordt men geïnformeerd over de organisatie waar men gaat werken. 

En wat de andere vrijwilligersmogelijkheden bij Landschap Erfgoed 

Utrecht zijn. Speciaal voor vrijwilligers van Je School kan de Boom in 

is er half oktober een cursusdag. Hier kan men veel kennis opdoen die 

een begeleider nodig heeft. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via 

www.landschaperfgoedutrecht.nl/agenda. 

Stop de tijd-musical
Bijna alle groepen 8 van de  basisscholen in de gemeente De Bilt hebben vorige week hun 

basisschooltijd afgesloten met een opvoering van de musical Stop de Tijd. De opvoering was 

onderdeel van de festiviteiten rondom het 900-jarig bestaan van De Bilt. 

In 2013 was de musical voor alle 

8e groepers uit De Bilt zoveel als 

mogelijk hetzelfde. Ceciel Jacobs 

heeft de tien beste sprookjes, die 

vorig jaar in de verhalenwedstrijd 

‘Pimp mijn Sprookje’ door leerlin-

gen uit groep 7 en 8 zijn geschre-

ven, bewerkt tot de musical ‘Stop 

de Tijd’. De leerkrachten kregen 

theater-, dans- en zangworkshops, 

zodat zij precies wisten hoe ook 

zij er konden bijdragen de musi-

cal tot een groot succes te maken. 

[HvdB]

WVT danste voor WNF
door Henk van de Bunt

WVT-cursisten van danslerares Leonie Arends hebben geld ingezameld voor het 

Wereld Natuur Fonds. Op zaterdag 13 juli was de laatste dansles van dit seizoen en 

werd er afgesloten met een zomers feestje. 

Ook de meisjes, die op zaterdag 

dansen in de speelzaal van de 

Montessorischool deden hieraan 

mee. Een van de dansen was op 

de muziek van de Pandadroom 

(van het Wereld Natuur Fonds) in 

de Efteling. Zo ontstond het idee 

om tijdens de uitvoering een actie 

voor het Wereld Natuur Fonds te 

houden. Er werd geld opgehaald 

met de verkoop van bloemen en 

het publiek kon een donatie doen 

in de grote dierenspaarpot. 

Zumba

Door de verkoop van Braziliaanse 

geluksarmbandjes, knuffeldieren 

en lekkere hapjes werd de spaarpot 

voor het WNF nog verder gevuld. 

Ook verzorgde Marjolein Hen-

drickse, speciaal voor deze gele-

genheid, twee spetterende Zumba 

workshops voor de danseresjes en 

een paar ouders. Dit deed zij be-

langeloos, zodat de opbrengst van 

€ 437,63 helemaal voor het goede 

doel is. De ‘afdracht’ aan het WNF 

wordt direct na de vakantie gere-

geld. Leonie Arends: ‘Ik ga met 

het WNF overleggen hoe zij ons 

geld het beste kunnen inzetten. 

Misschien is het meer rendabel om 

het gewoon te schenken. In dat ge-

val gaat het niet naar een speciaal 

dier of project, maar komt het vast 

goed terecht’. 

Bakpret
Op vrijdag 6 september start de ‘bakpret’ voor kinderen weer. Van 16.00 

uur tot 17.00 uur worden er allerlei lekkere dingen gebakken, door kin-

deren van 6 tot 12 jaar. Deze lekkere baksels mogen zij meenemen. De 

laatste les krijgen zij ook een receptenboekje mee. 8 keer bakken voor 

€ 20,00, met de U-pas € 10,00. Aanmelden kan per e-mail a.dekoster@

mensdebilt.nl

De Bilt heeft A-status 
voor controle kinderopvang

Alle Nederlandse gemeenten zijn 

vanaf 2011 door de Inspectie van 

het Onderwijs beoordeeld op het op 

orde hebben van de uitvoering van 

het toezicht op de kinderopvang. 

Eind 2012 waren alle gemeenten 

onderzocht en sindsdien heeft ie-

dere gemeente een status. De ge-

meente De Bilt kreeg bij recent 

heronderzoek een A-status: voldoet 

aan alle wettelijke voorwaarden. 

Iedere gemeente heeft de wettelijke 

taak om toe te zien op kwaliteit in 

de kinderopvang. De Onderwijsin-

spectie controleert op zijn beurt ge-

meenten om te zien of zij hun taak 

goed uitvoeren. Ondernemers in 

de kinderopvang overtreden nog te 

vaak de regels. Wanneer de GGD-

inspecties en de handhaving door 

de gemeente niet (goed) worden 

uitgevoerd, heeft dat geen effect op 

ondernemers. Daardoor blijven de 

overtredingen (en daarmee risico’s 

voor bijvoorbeeld de veiligheid van 

kinderen) bestaan. 

Van B naar A

In 2011 kreeg De Bilt een B-status 

van de Inspectie omdat zowel GGD 

als gemeente nog niet voldeden aan 

het toetsingskader. In juni vond 

opnieuw onderzoek plaats en heeft 

de gemeente de A-status gekre-

gen. Toezicht en handhaving kin-

deropvang houdt in een jaarlijkse 

inspectie op alle opvanglocaties 

en uitvoering van alle benodigde 

handhavingsacties. 

Marjolein Hendrickse verzorgde twee spetterende Zumba workshops. 

‘Stop de Tijd’ op 16 juli bij de 

Groen van Prinstererschool in De 

Bilt. (FotoTeam 900 Jaar De Bilt/ 

Henny Mol)

Groep 8 
Bosbergschool straalt 

Na weken van oefenen, oefenen en nogmaals oefenen was het 

dinsdag 16 juli eindelijk zover. Groep 8 van de Bosbergschool uit 

Hollandsche Rading voerde de eindmusical ‘Stop de tijd’ op in een 

speciaal voor deze gelegenheid gecreëerd theater. Restaurant ‘de 

Rading’ onderging hiervoor een ware metamorfose en werd in an-

derhalve dag omgebouwd tot een theater met ongekende allure. 

’s Middags arriveerde groep 1 t/m 5 met een speciale bus en groep 

6 en 7 op de iets bij theater ‘de Rading’ voor een geweldige mid-

dagmatinee. Maar dit was slechts een voorproefje want ’s avonds 

vond het spektakelstuk plaats voor ouders, opa’s en oma’s, overige 

familie, vrienden, bekenden en alle (oud-)leerkrachten. Groep 8 ar-

riveerden klokslag half 8 als ware VIPS bij het theater. Met een 

groot en enthousiast publiek langs de rode loper schreden ze als 

sterren onder begeleiding van een heuse bodyguard over het rode 

tapijt richting de fotolenzen van de paparazzi.  

Terwijl de sterren zich opmaakten voor de voorstelling genoten alle 

aanwezigen op een zonovergoten theaterterras eerst van een kopje 

kofie en lekkers.

Dat de musical een topproductie was bleek wel uit het spetterende 

optreden van de kids, het enthousiasme en het gelach vanuit het 

publiek gedurende de voorstelling en het daverend applaus aan het 

eind. Alvorens de after party begon werden eerst alle groep 8-ers 

nog even in het zonnetje gezet door hun juf Marjolein en meester 

Jeffrey.

Daarna was het tijd voor een heerlijk feest in de discozaal en gezel-

lig samenzijn op het terras. Gelukkig werden de musicalsterren pas 

om 10.00 uur de volgende dag op school verwacht want het was 

reeds woensdag toen het feest eindigde.

                 (Josta de Bruin)



Nootjes
Te koop aangeboden

Blauwe priori maxi cosi voor 

in de auto max. tot 18 kg. € 

20,-. Tel. 030-2284394

Panasonic Dvd-recorder 

DMR-EH67. Deels defect: 

speelt wel af, neemt niet meer 

op. € 20,-. Dubbel cassette-

deck Akai HX-RS. € 15,-. Tel. 

0346-212225 / 06-52405643

Panasonic Videorecorder 

NV-FJ 620. € 25,-. Tel. 0346-

212225 / 06-52405643

Hier advertentie met logo 

Parel Promotie plaatsen met 

de tekst:

Gratis af te halen: oude col-

lectieboeken geboortekaarten. 

Bel 0346-211215

Groot formaat Ned. vlag 

afmeting 180x300 cm. Nieuw 

in verpakking. € 8,-. Tel. 

0346-214084

Breinaalden 35 cm lang, maat 

4, 5, 7, 8, 10. € 2,50 per paar. 

Tel. 0346-214084

Auto visie tijdschrift voor 

autoliefhebber. Aflevering 1 

t/m 19 jaar 2012. € 1,50 p.s. 

Tel. 0346-214084

Schilderij afbeelding land-

schap afm. 84x63cm. 

Gemeten van de lijst ± 50 

jaar. € 25,-. Tel. 0346-214084

Fietsen/brommers

1 Kinderfiets voor +/- 4 jaar. € 

40,-. 1 Kinderfiets voor +/- 8 

jaar. € 40,-. Tel. 06-12121019

Damesfiets met handremmen. 

€ 40,-. Tel. 06-12121019

Personeel gevraagd

Hoogvliet in Bilthoven zoekt 

diverse werknemers. 

Zie pag. 10

Wij zoeken nog een 

Vierklankbezorger voor:

Schepersveld in het bos tot 

aan Lage Vuursche (Vuursche 

Dreef), Binckhorstlaan en 

Karnemelksweg. Voor meer 

info bel 0346-211992 of mail 

naar info@vierklank.nl

Huish. HULP gevr. 1 x p.14 

dg. 3 uur. B'hoven. Goede ref. 

noodz. Tel. 030-2290417

Personeel aangeboden

Wordt de TUIN voor u te 

groot of te veel? Bel dan Rein 

voor een goed onderhouden 

tuin: 06-82004441.

Diversen

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

WONINGRUIL 2 kmr senio-

ren app. met tuin en inp. berg. 

In de bilt. Ruilen voor eengez. 

woning met tuin. Infor. 030-

2740107  

Te huur op mooie loca-

tie aan het Maertensplein 

te Maartensdijk een luxe 3 

kamer APPARTEMENT met 

lift en balkon. Huurprijs: 825 

Euro per maand excl. Voor 

informatie kunt u bellen tel: 

06-34895515

NOVEEN St. Clara. 

Belangrijk: vraag alleen posi-

tieve dingen. Bid 9 dagen het 

weesgegroet bij een branden-

de kaars, ook als U er geen 

zin in heeft. Vraag 2 dingen 

die vast onmogelijk lijken om 

te worden verhoord en iets dat 

U heel erg ter harte gaat. Laat 

de 9e dag de kaars geheel 

opbranden en publiceer dit 

bericht. U krijgt wat U vroeg. 

PME
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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.)

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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 kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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  ........................................................................

Let op!  prijzen gewijzigd

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

problemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, 

haard en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewas-

bescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor 

al uw tuin- en erfwerkzaamheden. Zie: www.vanvliettuin-

service.nl.

Nieuw in De Bilt! Nagelsalon Sendima. U kunt hier terecht 

voor manicure of een mooie set nagels. Voor meer informatie 

kijkt u eens op de site www.sendima.nl

Cursussen/Trainingen

Vanaf 12 augustus nordic walking voor parkinsonpati-

enten! 12 augustus start een cursus Nordic Walking voor 

mensen met de ziekte van Parkinson. Een speciaal programma 

waarbij rekening wordt gehouden met individuele conditie 

en motorische vaardigheden. Verzamelen op parkeerterrein 

Beerschoten te De Bilt. Start 10.00 uur. Cursusgeld € 60,-. 

voor tien lessen, inclusief gebruik poles. Aanmelden ger@

nordicwalking-bilthoven.nl , 06-41466376

Portret van mijn moeder (start 28 aug, Bilthoven). Zes 

ochtenden schrijven over jouw moeder. Wat voor moeder was 

ze? Hoe heb je haar voorbeeld gevolgd? Heeft ze je gezien? 

Het schrijven laat je met nieuwe ogen kijken en biedt onver-

wachte inzichten. Schrijfervaring is niet nodig, opdrachten 

helpen je op weg. Begeleiding: Arianne Collee. Data/ tijd: 

28-8, 4, 11, 18, 25-9, 2-10 van 9.30-12.30u. Prijs € 100,-. Info 

06-36168836, www.draadvanarianne.nl
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• Nieuws 
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• Informatie

Gratis af te halen:

oude 

collectieboeken 

geboortekaarten.
Bel 0346-211215

Op ’t bankje
Dit keer ben ik op het bankje gaan zitten om zelf wat 

uit te blazen. Ik heb er een linke ietstocht opzitten 
en dan is het goed om even te relaxen. Het is weer 

ietsseizoen en dat merkte ik onderweg overal. Dat ook 
veel buitenlanders de ietsmogelijkheden hier ontdekt hebben had ik al eerder 
gemerkt. Ik herinner me nog een paar enthousiaste Vlamingen die hier een iets-

vakantie hielden en bij me op het bankje kwamen zitten. Dit keer is het een 

gemengd stel dat afstapt en bij me komt zitten. Hij is een gezellige Brabander en 

zij een kloeke Duitse. Ik schat ze achter in de twintig. ‘Ik laat Ursula Nederland 

zien en dat kun je toch het beste op de iets doen’, zegt de jongeman. ‘Zij vindt 
het allemaal prachtig. We kennen elkaar nu ruim een jaar en wonen alweer een 

half jaar samen.’ Ursula kijkt haar vriend met een tevreden blik aan. ‘Het is 

hier allemaal zo mooi en de mensen vind ik ook aardig’, zegt ze met een licht 

Duits accent. Ik maak haar een compliment voor haar uitstekende Nederlands. 

Ze moet erom lachen. ‘Maar ze horen altijd wel direct dat ik uit Duitsland kom, 

hoewel ze ook wel eens vragen of ik uit Limburg kom. Ik ben toen ik Harry leer-

de kennen direct Nederlands gaan leren en ik vind het erg leuk. Harry spreekt 

trouwens ook goed Duits. Taalproblemen hebben we daarom nooit, maar in Ne-

derland is de voertaal Nederlands. Als we in Keulen bij mijn familie zijn is het 

Duits.’ Ze vertellen dat ze in Eindhoven wonen en elkaar in Spanje hebben leren 

kennen toen ze daar allebei op vakantie waren. Ursula was in Duitsland ver-

pleegkundige en heeft in Eindhoven ook al snel een baan gevonden. ‘Dat was in 

het begin wel even wennen, maar ik heb het nu prima naar mijn zin.’ Ook Harry 

lijkt heel tevreden met zijn Ursula. ‘We hebben hier nu in de buurt drie weken 

een huisje gehuurd en tot nu toe boffen we met het weer. Als het een dagje wat 

minder is gaan we er met de auto op uit. Als ik zeg waar we dan naar toe gaan 

zoekt ze alles over die plaats online op. Dan weet ze er vaak meer van dan ik, 

zoals vorige week toen we een dagje in Zwolle waren. Echte Duitse gründlich-

keit, maar daar hou ik wel van. De zus van Ursula en haar man zitten nu in ons 

huis in Eindhoven. Ze hebben twee kinderen die op die manier ook een leuke 

vakantie hebben. Mijn broer woont in dezelfde straat en die heeft kinderen van 

dezelfde leeftijd. We horen dat ze samen heel veel ondernemen en spelen. Ook 

makkelijk is dat we ons geen zorgen over de tuin hoeven te maken.’ Vandaag 

willen Harry en Ursula naar Spakenburg ietsen om de klederdracht te bekijken. 
Ursula heeft op internet gezien dat er een speciale dag is. ‘Ik heb ook gelezen 

dat ze er lekkere kibbeling hebben en daar ben ik gek op.’ Harry moet lachen. 

‘Ik vind in Keulen bratwurst lekker en zij hier kibbeling.’ Ik vraag Ursula of ze 

nog wel eens vervelende opmerkingen krijgt omdat ze Duitse is, zoals de iets 
van opa die ze terug willen hebben. Dat blijkt niet het geval te zijn. Inmiddels 

zijn we enkele generaties verder en ziet de wereld er anders uit. Ursula kijkt 

nog even de route na en dan stappen ze weer op hun ietsen.                  Maerten 

Te Huur in mediapand Groenekan

Flexplekken en/of vaste kantoorruimtes. 

Voor communicatie-, marketing-, internet- 

of andere media gerelateerde bedrijven. 

Informeer naar de mogelijkheden 

Bel 0346 213204

Kidsfair
Op zaterdag 21 september 2013 is er van 9.30 tot 

12.30 een KIDSFAIR voor (2e hands-) kinder-

kleding & speelgoed, Schminken en meer op het 

schoolplein van Basisschool de Regenboog, Aeo-

lusweg 8, De Bilt. Er wordt kofie, thee en limo-

nade verkocht waarvan de opbrengst geheel ten 

goede komt aan Abong Mbang, het vaste goede 

doel van de school. Interesse in het verkopen van 

(2e hands-) kinderkleding & speelgoed? Meld je 

aan via karen@buning.net . 

Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 

70 jaar met C/D/E rijbewijs en 

overige automobilisten, die een rij-

bewijskeuring moeten ondergaan, 

kunnen terecht bij Regelzorg. Dit 

kan alleen door vooraf een afspraak 

te maken via het landelijk afspra-

kenbureau, telefoon: 088 2323300. 

Zelf een datum plannen kan via de 

website www.regelzorg.nl. Op 16 

augustus a.s. is er in ‘t Hoekie, Prof. 

dr. T.M.C. Asserweg 2, De Bilt weer 

gelegenheid tot keuring.

Vrijwilligersbanenmarkt

Is uw organisatie u op zoek naar 

nieuw talent? Bent u op zoek naar 

één of meerdere vrijwilligers voor 

taken en klussen binnen uw organi-

satie? Dan kunt u ook dit jaar deel-

nemen aan de Vrijwilligersbanen-

markt georganiseerd door Vrijwillig 

in Actie De Bilt.

De Vrijwilligersbanenmarkt vindt 

plaats op zaterdag 5 oktober van 

11.00 tot 13.00 uur in het gezellige 

Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt 

met aansluitend de mogelijkheid tot 

een lunch. U kunt tijdens de Vrijwil-

ligersbanenmarkt geïnteresseerde 

bezoekers persoonlijk (aan)spreken 

in een inspirerende omgeving. U 

kunt bezoekers laten zien waar u 

voor staat en wat ze bij u kunnen 

doen. Wie weet levert dit een mooie 

match op.

Aanmelden kan vóór 6 september 

door te mailen naar via@mensde-

bilt.nl Er zijn maximaal 50 plek-

ken te vergeven aan de organisaties. 

De toekenning van deze plaatsen 

gebeurt in volgorde van aanmelding. 
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Vissen in De Bilt
Het is niet iedereen duidelijk waar wel of niet gevist mag worden. Het 

bestuur van de HengelSportVereniging De Bilt bereikte klachten over 

het wegsturen door controleurs en /of boa’s van jeugdige vissers, ter-

wijl die wel op een plaats stonden waar gevist mocht worden.

Om te mogen vissen moet je lid zijn van een hengelsportverening. In 

de gemeente De Bilt is de Hengelsportvereniging De Bilt al 40 jaar 

actief. Bij een lidmaatschap van de HSV De Bilt hoort een VISpas, 

waarmee leden toegang hebben tot alle wateren, die onder de Geza-

menlijke Lijst van Nederlandse Viswateren vallen. Voor jongeren tot 

14 jaar is er een JeugdVISpas. De VISpas biedt een zeer ruim aanbod 

van viswater in heel Nederland, zodat je praktisch overal kunt vissen. 

Voor een uitgebreid overzicht van al deze wateren kunt u terecht op 

www.visplanner.nl. 

Iedereen in het bezit van een VISpas mag vissen in de Groenekanse 

Wetering (van Groenekan tot aan splitsing ietspad) en bij de gracht fort 
Voordorp. Daarnaast is er alleen voor leden van de HSV De Bilt binnen 

gemeente De Bilt nog extra viswater beschikbaar, zoals De Biltse Grift 

(vanaf de sluis bij Sandwijck tot de brug), de vm. Loswal en het wa-

ter op het sportpark aan de Voordorpsedijk (Centrals/ Fak). Verder kan 
er gevist worden in alle wateren die vallen onder het Recreatieschap  

Stichtse Groenlanden in de polder Ruigenhoek bij Groenekan. In het 

water van fort Ruigenhoek mag u niet vissen. In alle overige wateren 

binnen de gemeente De Bilt mag niet gevist worden. Dus in de Hooge 

Kampse Plas bij Groenekan, het Biltse Meertje en langs de Randweg de 

Bilt mag helaas niet worden gevist.

Vissen zonder vergunning kan een proces-verbaal opleveren. Zie voor 

overige info www.hsvdebilt.nl. 

Succesvolle amazones
Tijdens de Regiokampioenschap-

pen die vorig weekend in Hoog-

land werden verreden waren leden 

van de Hilversumse Rijclub, ge-

vestigd op stal Arends te Maar-

tensdijk, in diverse disciplines suc-

cesvol. Voor het eerst sinds lange 

tijd wist de rijvereniging weer met 

een viertal aan de start te verschij-

nen. De hoge trainingsdruk om 

een viertal perfect en goed geolied 

als een harmonieuze machine door 

de baan te laten gaan vergde be-

hoorlijk wat doorzettingsvermo-

gen van de dames, mede doordat 

er ook op individuele basis nog 

gepresteerd moest worden. Bij het 

springen was Isabelle Geurts uit 

Hollandsche Rading wist in het 

springen het kampioenschap naar 

zich toe te halen en de Groenekan-

se Lucy presteerde met 2 pony’s 

constant in de dressuur. Cora en 

Hans Arends, beiden instructeur, 

zijn reuze trots op de behaalde re-

sultaten.

Open toernooi TV Tautenburg 
Deze gehele week is het op tennispark van TV Tautenburg waarschijn-

lijk druk. Het jaarlijkse Open Toernooi wordt gespeeld met deelnemers 

uit de gehele regio. Zowel in de dubbels als in de mix en de singles 

wordt er gestreden in diverse categorieën om de felbegeerde eerste plek. 

Voor veel deelnemers van binnen en buiten de club is het een jaarlijkse 

hereniging met de gezelligheid op het park tijdens dit evenement. Het 

toernooi duurt nog tot aanstaande zondag; dan worden de inales ge-

speeld en zal het extra druk zijn op het park. Tot zondag is het elke 

avond sportief en culinair prachtig op de banen in Maartensdijk. Op 

Facebook kan men naast prachtige fotoreportages en informatie via een 

webcam ook live de sfeer volgen op het park. 

Schaken in gemeente De Bilt
Het 900 jarig bestaan van de Bilt is aanleiding voor tal van bijzondere activiteiten in onze 

gemeente. Voor de schakers zal het hoogtepunt op 14 september zijn. Schaakvereniging DBC 

organiseert dan een eendaags toernooi waar naar verwachting circa 100 regionale topschakers 

aan mee zullen doen. Wellicht zullen zelfs enkele grootmeesters mee doen om de prijzen.

We weten natuurlijk niet hoe lang 

er al in onze gemeente wordt ge-

schaakt. De eerste vermelding 

stamt uit 1918. Er werd toen al 

enige jaren gedamd en in de Biltse 

Courant van september 1918 wordt 

voorgesteld om te komen tot de 

oprichting van een Biltsche Dam- 

en Schaakclub. Berichten over die 

eerste jaren zijn schaars maar in 

1922 meldt de krant dat er al een 

groter speellokaal is gevonden. 

Vanaf 1930 komt het schaken in 

een stroomversnelling. Er zijn tot 

1945 drie of zelfs vier schaakver-

enigingen, waaronder een katho-

lieke en een christelijke vereniging. 

Na 1945 is er zowel in De Bilt als 

in Bilthoven een schaakclub, waar-

van schaakclub de Bilt de meest 

lorissante lijkt. In 1969 fuseren 
deze twee clubs tot het huidige 

DBC, schaakvereniging De Biltse 

Combinatie. DBC heeft ooit meer 

dan 100 leden gehad, nu zijn het 

er nog een kleine 50. Er wordt op 

vrijdag gespeeld in het H.F. Witte 

centrum. Behalve DBC is in onze 

gemeente ook schaakvereniging 

V.O.G. in Westbroek actief, een op 

maandag in het Dorpshuis in West-

broek spelende kleine vereniging.

. (Bart van Tooren)

Alle informatie over het toernooi is 

te vinden op www.dbcschaak.nl.

Het HRC kampioens-viertal klasse M dressuur vertegenwoordigt regio 

Utrecht op de Nederlandse kampioenschappen. Eline Verburg (r) zal met 

haar Rubin Red ook individueel aan de start verschijnen.

Zomerbridge in De Bilt
BCC-86 gaat na een korte onderbreking het zomer-bridgen nog twee 
woensdagavonden voortzetten, 14 en 21 augustus. Een ideale gelegen-

heid om kennis te maken met bridge in wedstrijdverband.

De speellocatie is gebouw De Schakel (achter de Immanuëlkerk), 
Soestdijkseweg-Zuid 49b Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). 
Belangstellenden hoeven zich niet van te voren te melden. Deelname 

voor niet-leden is € 2,- per persoon. Nadere informatie: Wim Westland, 

tel. 030 2251012 en/of Els van den Berg, tel. 030 2281581.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Donderdag 25 juli kende het Zomerbridge in Hollandsche Rading bij 

de 8ste avond (in een reeks van 13) ondanks de nog warmere weers-

omstandigheden een opkomst van 24 paren, die in één lijn speelden. 

De eerste plaats werd veroverd door Tine van Ginkel - Assen + Nans 

Lelie met 65,83 %, het zilver ging naar Sonja Deekman + Wim West-
land (61,46 %)  en de derde plek was voor Anneke de Jong - Leenslag 
+ wedstrijdleider Toon Smits (60,83%). Erik Polders + Nico Verhaar 
werden ditmaal vierde (met 60,42 %) en het echtpaar Annemarie + Sie-

gfried Laker werden vijfde met 57,92 %.  

1 augustus was het met nog hogere temperaturen opnieuw ‘volle bak’. 

Ditmaal was er eeuwige roem voor Erik Polders + Nico Verhaar met 

66,90 %. Tiny van Stralen + Albert de Vente deelden de tweede en 
derde plaatst (59,03 %) met Anneke de Jong - Leenslag + Toon Smits, 
Sonja Deekman + Wim Westland werden vierde met 57,87% en Wim 
Gooiker + Jan Pauwels tekenden voor plek vijf met 57,18%. 

Tot en met donderdag 29 augustus a.s. is er vrij toegankelijk Zo-

merbridge in het Dorpshuis aan de Dennenlaan. Voor niet leden van 

Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten voor deelname € 2,00 

per persoon per avond. Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-le-

den per paar bij voorkeur per e-mail naar bchollandscherading@gmail.

com of telefonisch naar 06 26947689. Er is, mede vanwege de aange-

vangen bouw van een nieuw Dorpshuis, beperkte parkeergelegenheid 

in de omgeving.

Motor-avondrit
De BMV (Biltse Motorrijders Vereniging) or-
ganiseert op zaterdag 10 augustus haar jaar-

lijkse avondrit. Er zal verzameld worden bij de 

Qwibus, Hessenweg 169 te De Bilt, vanwaar 
om 19.00 uur vertrokken wordt voor een korte 

motor-rit.

Belangstellenden – in het bezit van een motor 

– en die nog niet vaak aan een rit van BMV 

deelnamen worden uitgenodigd een keer mee te 

rijden en de sfeer van de motorclub te proeven. 

Er wordt gereden in 2 groepen, een sportieve 

en een toeristische groep, beide groepen hebben 

een voorrijder. Voor meer info zie de website 

www.bmvmotor.nl.

Fietstocht langs forten
Op zaterdag 17 augustus kunt u met gildegids Bert Groe-

neveld dwars door het landschap van de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie ietsen. U ziet groepsschuilplaatsen, 
een loopgraaf, tankversperringen, inundatiegebieden 

en natuurlijk forten. De start is om 13.00 uur met uitleg 

over de Waterlinie en een rondleiding over Fort De Bilt. 

De tocht eindigt om ongeveer 16.30 uur bij de gezellige 
brasserie op Fort aan De Klop.

Aanmelden kan op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur 
bij Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7, tel. 030 234 32 52 
of per e-mail met vermelding van uw telefoonnummer 

aan post@gildeutrecht.nl. Verzamelpunt hoort u bij aan-

melding. Informatie over alle mogelijke rondleidingen 

vindt u op www.gildeutrecht.nl.

Lucy grossierde in de kleuren van 

de Nederlandse vlag en werd zo 

een opvallende verschijning op het 

wedstrijdterrein.

Isabelle Geurts vertegenwoordigt Utrecht met haar pony Moonshine in 

de klasse L.
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Het begin- en eindpunt is in de 

omgeving van het Dorpshuis van 

Westbroek. We vertrekken in wes-

telijke richting en gaan over de 

brug linksaf de burgemeester Huy-

decoperweg op. De weg is ver-

noemd naar de laatste burgervader 

van Westbroek, die zich tot zijn 

laatste snik toe heeft verzet tegen 

ophefing van Westbroek. Echter te 
vergeefs, want op 1 juli 1957 wer-

den 1084 inwoners van Westbroek 

ingezetenen van Maartensdijk. 

Kooijdijk

Na ongeveer 1,2 km. ‘slaan’ we 

linksaf de Kooijdijk op. De Kooij-

dijk is een oude ontginningsdijk; 

met daaraan verspreid liggende 

bebouwing. Noordwestelijk van 

deze dijk bevinden zich verschil-

lende waterlopen met 19e-eeuwse 

stuwen. Deze werden gebouwd, 

zodat elk gebied een eigen zelfge-

kozen polderpeil had. In de polder 

aan de Kooijdijk staan een aan-

tal ijzeren poldermolentjes uit de 

periode 1935 - 1942, die ook de 

laagste delen van de polder droog 

moesten malen. Vermoedelijk zijn 

deze molentjes door een smid in 

de buurt gemaakt. Als we nog eens 

naar Westbroek kijken, zien we de 

onlangs gerestaureerde korenmo-

len De Kraai, de toren van de Her-

vormde Kerk aan de Kerkdijk en 

de detonerende aanblik van hoog-

spanningsleidingen. De Kraai werd 

in 1880 te Westbroek herbouwd en 

tussen 1958 en 1972 gebruikt om 

elektriciteit op te wekken.

Kievit

Vóór de jarenlange bemaling lag 

het veen hoger en droger, waardoor 

graanteelt mogelijk was. De koren-

molen Geesina, in de verte (Groe-

nekan) zichtbaar, is hiervan nog 

het bewijs. Door de hoge grond-

waterstand kan nu alleen nog gras 

groeien, zodat boeren hier leven 

van de melkveehouderij. Ook een 

weidevogel als de kievit voelt zich 

hier thuis. Kieviten beschermen 

hun nesten en jongen met enorme 

felheid. Melkveehouders en weide-

vogels zijn gebaat bij het open wei-

delandschap. De agrarische natuur-

vereniging Landschap Noorderpark 

spant zich in om het te behouden.

Ontginningsdijk

Aan het einde van de Kooijdijk 

gaan we naar links in noordelijke 

richting het Groenedijksepad op: 

een voormalige kade; een scheiding 

tussen twee ontginningsblokken. 

De polders die hier ontstonden, 

worden tot op de dag van vandaag 

droog gehouden via een ingenieus 

stelsel van sloten, dammen, stu-

wen, molens en gemalen. Het water 

wordt opgepompt naar de wetering 

langs het Groenedijksepad. Daar-

om ligt het waterpeil hier hoger 

dan dat van de sloten. Uiteindelijk 

wordt het water afgevoerd naar 

de Vecht. Aan het einde daarvan 

gaan we weer naar links de Achter-

Weteringseweg op. Aan het eind 

(nr.70) ligt de witgepleisterde lang-

huisboerderij, de Twaalf Gaarden, 

een rijksmonument daterend uit 

de eerste helft van de negentiende 

eeuw. De eigenaar had bij zijn huis 

tolrecht. Dan gaat de benaming van 

de weg over in de Korssesteeg, om 

vervolgens naar Westbroek als dr. 

Welfferweg haar weg te vervolgen.

Geneesheer

Langs deze Dr. Welfferweg, staan 

vele gave 18de- en 19de-eeuwse 

boerderijen. Bij deze boerderijen 

liggen woon- en stalgedeelte in 

elkaars verlengde. De voormalige 

melkfabriek (Dr. Welfferweg 102) 

een eenvoudig pand op rechthoe-

kige plattegrond, dateert uit circa 

1906. De Blauwhoef (nr. 80) is in 

1888 door Westbroek en Achttien-

hoven gebouwd voor de gemeente-

geneesheer. Hij had vrij wonen, 

maar was wel verplicht de armen 

kosteloos te helpen. Ruim dertig 

jaar heeft dokter Welffer geprakti-

seerd in beide dorpen. Het grond-

gebied van de twee gemeenten 

was toen veel uitgestrekter; Acht-

tienhoven grensde aan de Vecht en 

Westbroek aan het dorp Zuilen. Als 

de dokter in zijn koetsje zijn pati-

enten langs de verschillende dijken 

bezocht, werd uit een raam van een 

huis een laken gehangen als teken 

dat een bezoek van de dokter ge-

wenst was. In 1954 als Westbroek 

en Achttienhoven één gemeente 

worden, besluiten beide gemeente-

raden het Achttienhovense gedeelte 

van de Kerkdijk te hernoemen tot 

dr. Welfferweg. Dr. Welffer had 

toen al meer dan tien jaar de prak-

tijk verlaten. Het hoge, ver van de 

weg gelegen kubusvormige huis is 

zeer markant in deze omgeving. Als 

dokterswoning heeft het voor de 

bevolking een eigen plaats gehad. 

Ontdek je kern in Westbroek
door Henk van de Bunt

De Bilt bestaat uit de zes dorpskernen Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, 

Maartensdijk en Westbroek en heeft ruim 42.000 inwoners. Het is een groene en 

uitgestrekte gemeente (ca. 6.713 hectare) en kenmerkt zich door veel historische 

landschappen, bossen, parken, landgoederen en monumenten. 

Westbroek heeft 990 inwoners (2004) en kent een beschermd dorpsgezicht 

Na een slepende rechtsprocedure

krijgt het postkantoor eindelijk allure

misschien zit het wat mee

en opent het Grand Café

binnenkort met een prachtouverture

Guus Geebel 

Limerick

In deze jachtige tijd verlang je soms terug naar die oersaaie maar rust-

gevende dingen van vroeger. Het tv-programma ‘Ontdek je plekje’ bij-

voorbeeld: 10 minuten rust begeleid door idyllische beelden van een 

stad of dorpje in Nederland. In mijn herinnering begon het steevast met 

een houten paneeltje waarop de tekst “Ontdek je plek’ was geschreven, 

begeleid door prachtige muziek. Daarna een rustgevende stem: Altijd 

in termen van het water, de eindeloze luchten en ‘de tijd van vroeger’; 

hier en daar indrukwekkende stiltes midden tussen de zinnen. De se-

rie begon in 1972 en liep door tot maart 1993. Daardoor geïnspireerd 

willen wij in dit jubileumjaar de zes kernen van de gemeente De Bilt 

herontdekken. Lekker weg in eigen kern (4). 

Vóór de jarenlange bemaling lag het veen hoger en droger, waardoor graanteelt mogelijk was. De korenmolen 

Geesina, in de verte (Groenekan) zichtbaar, is hiervan nog het bewijs.

Als we nog eens naar Westbroek kijken, zien we de onlangs gerestaureerde korenmolen De Kraai, de toren van 

de Hervormde Kerk aan de Kerkdijk en de detonerende aanblik van hoogspanningsleidingen.

Als dokterswoning heeft de Blauwhoef voor de bevolking een eigen plaats 

gehad. (foto uit de collectie van Rienk Miedema)

Het water wordt opgepompt naar de wetering langs het Groenedijksepad. 

Daarom ligt het waterpeil hier hoger dan dat van de sloten.

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Iedere zondag: SUNDAY ROAST, € 10,00

Woe.
7-8

Kipfilet gevuld
met kruidenkaas

of
Zalmforelfilet

met saffraansaus

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
8-8
Vrij.
9-8

Woe.
14-8

Gegrilde ham
met champignonsaus

of
Tilapiafilet

met ratatouille

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
15-8
Vrij.
16-8


