
Nog steeds asbestbesmetting in 
voormalig postkantoor Bilthoven
Nieuwe eigenaar Stranders laat zelf sanering uitvoeren

door Lilian van Dijk

Opnieuw is het tot een confl ict gekomen over de ingebruikname van het oude postkantoor in 
Bilthoven. Het bedrijf dat door de gemeente was aangesteld om de asbestbesmetting een halt toe 

te roepen, heeft zijn werk niet of niet goed uitgevoerd, dus het pand mag nog altijd niet worden 

betreden. Dat gaat de gemeente, en dus de burger, een heleboel geld kosten, verwacht Stranders.

Toen de overdracht van het voor-

malige postkantoor aan de Juli-

analaan in Bilthoven tussen de 

gemeente De Bilt en horecaonder-

nemer Rob Stranders had plaatsge-

vonden en hij de sleutels in handen 

had gekregen, gaf hij opdracht tot 

renovatie van het pand. ‘Het be-

drijf dat de renovatie zou uitvoe-

ren, zette steigers neer. Diezelfde 

dag kwam er een ambtenaar langs 

van de gemeente De Bilt. Hij ver-

ordonneerde dat de werkzaamhe-

den moesten worden gestopt: in 

het oude postkantoor was in 2012 

asbestbesmetting geconstateerd.’ 

Stranders vertelde de man dat de 

gemeente inmiddels een bedrijf de 

besmetting had laten aanpakken, 

dat het pand na de door haar uitge-

voerde werkzaamheden het pand 

asbestvrij had verklaard. Het pand 

zou dus nu mogen worden betre-

den. ‘De ambtenaar hield voet bij 

stuk: er mocht niet verder worden 

gewerkt. Wij hebben hem toen via 

de e-mail het saneringsrapport en 

de brief waarin stond dat het pand 

gevrijwaard was toegestuurd.’ 

Weer ging de ambtenaar dwarslig-

gen: ‘Hij zei dat er nog een inspec-

tie achteraf nodig was en dat de 

werkzaamheden daarom nog niet 

mochten worden hervat.’ 

Boeteclausule

Stranders had er schoon genoeg 

van. ‘Omdat ik nu offi cieel eige-
naar van het pand was, heb ik zelf 

de fi rma Nomacon, die vorig jaar in 
opdracht van de gemeente De Bilt 

de asbestbesmetting offi cieel had 

vastgesteld, in de arm genomen 

om nog een keer het pand te tes-

ten, omdat ik zo snel mogelijk aan 

de slag wilde.’ De uitslag was ver-

bijsterend. ‘Er zat nog steeds as-

bestbesmetting in, niet een nieuwe 

besmetting, maar dezelfde soort 

besmetting die ook al in 2012 door 

Nomacon was geconstateerd.’ Het 
bedrijf dat in opdracht van de ge-

meente het pand zou hebben ge-

saneerd, had zijn werk dus niet 

of niet goed gedaan.  Stranders 

heeft besloten nu zelf het heft in 

handen te nemen, geheel volgens 

de uitspraak van de rechter, die 

op 10 april 2013 bepaalde dat de 

gemeente fi nancieel verantwoor-
delijk was voor het wegnemen van 

de asbestbesmetting en Stranders 

toestemming had gegeven zelf 

een bedrijf aan te wijzen dat de 

besmetting zou aanpakken. De ho-

reca-ondernemer had de gemeente 

alsnog in de gelegenheid gesteld 

zelf een bedrijf aan te wijzen. Dat 

deed de gemeente dan ook. Er 

werd een bedrijf langs gestuurd, 

maar de asbestbesmetting is nog 

steeds niet weg. ‘De gemeente is 

haar verplichtingen dus niet na-

gekomen,’ concludeert Stranders. 

‘In de gesloten koopovereenkomst 

staat een, op aandringen van de 

gemeente opgenomen, boeteclau-

sule, die met terugwerkende kracht 

geldt vanaf eind december 2012. 

De gemeente moet mij 2500 euro 

per dag betalen voor elke dag dat 

ik nog niet in het pand aan de slag 

kan.’ Het ziet ernaar uit dat De 

Bilt dus niet alleen nogmaals voor 

de sanering van de asbestbesmet-

ting moet betalen, omdat die niet 

of niet goed is uitgevoerd door 

het door de gemeente aangewezen 

bedrijf, maar ook de contractuele 

boete. Die teller tikt nog elke dag 

door, zolang het pand niet vol-

doet aan de voorwaarden die in de 

overeenkomst tussen de beide par-

tijen beschreven staan. Stranders is 

zwaar teleurgesteld in de gemeente 

en gaat ervan uit dat ook de inwo-

ners heel boos zullen zijn: ‘Het 

is te gênant voor woorden dat de 

gemeente De Bilt zo met publieke 

middelen omgaat. Het is wel het 

geld van de gemeenschap dat hier 

wordt verkwist.’

Stranders heeft een e-mail ontvan-

gen van het bedrijf dat het pand in 

opdracht van de gemeente heeft 

gesaneerd, waarin dit bedrijf er-

kent dat de sanering niet goed is 

uitgevoerd. In overleg met No-
macon zal het bedrijf opnieuw de 

ruimtes saneren waarin nog steeds 

asbestbesmetting zit.
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Reactie gemeente:
Op 25 juli jl. is het oude postkantoor vrij van asbestbesmetting gele-

verd aan de heer Stranders. De gemeente is op dit moment dan ook 

geen eigenaar meer van het pand. Stranders en de gemeente wisten 

beiden dat er nog asbest in het pand aanwezig was. Nadien is de heer 
Stranders zonder de benodigde meldingen gaan slopen in het door 

hem aangekochte pand. Zo’n sloopmelding is al nodig als blijkt dat er 

meer dan 10 m³ sloopafval afgevoerd gaat worden en dient ook om de 

sloopwerkzaamheden veilig te laten verlopen. Nu is er opnieuw een 
asbestbesmetting ontstaan. Om de nieuw ontstane situatie goed te kun-

nen beoordelen, loopt er nu een aantal onderzoeken. De gemeente doet 

geen verdere uitspraken tot deze onderzoeken zijn afgerond. 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

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
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Wanneer wordt het postkantoor aan de Julianalaan in Bilthoven ooit een Grand Café? Volgens die nieuwe 

eigenaar houdt de gemeente De Bilt zich niet aan gemaakte afspraken, want nog altijd mag niemand het pand in 

vanwege de asbestbesmetting. 
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

25/8 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

25/8 •   9.00u - Ds. R.W. de Koeijer
25/8 • 18.30u - Prop. G.A. van Ginkel

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

25/8 • 10.30u - Dr. Rev. J.B. le Grand

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

25/8 • 10.00u - Dhr. Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw

25/8 • 10.30u - Pastor H. Eppink

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

25/8 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
25/8 • 17.00u - Ds. W.T. van Veelen

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

25/8 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
25/8 • 19.00u - Ds. P. Vermaat

Pr. Gem. Immanuelkerk

25/8 • 10.00u – Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Opstandingskerk

25/8 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

25/8 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

25/8 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

25/8 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek

PKN - Herv. Kerk

25/8 • 10.00u - Kand. J.P. de Man
25/8 • 18.30u - Ds. M. Goudriaan

Herst. Herv. Kerk

25/8 • 10.30 en 18.00u - Ds. A. den 
Hartog

Onderwegkerk, Blauwkapel

25/8 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

25/8 • 10.00u - Ds. G. Wassinkmaat
25/8 • 18.30u - Ds. G.H. Abma

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

25/8 • 10.00u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

25/8 • 10.00u - Pastor Jozef Wissink

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

25/8 • 10.00u - Ds. A.J. Krol
25/8 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

25/8 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
25/8 • 18.30u - Ds. W. Poldervaart
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Informatieavond  

over bibliotheek

Het College van Burgemeester 
en Wethouders van De Bilt orga-
niseert een informatieavond over 
de bibliotheekvoorziening in 
deze gemeente op 18 september 
2013 vanaf 19.30 uur in Maar-
tensdijk. Tijdens die bijeenkomst 
geven deskundigen informatie 
over de ontwikkelingen in het 
bibliotheekwerk in het algemeen 
en in de gemeente De Bilt in het 
bijzonder. Ook zijn de aspec-
ten rond het realiseren van een 
ombuiging in het bibliotheekbud-
get aan de orde. Tijdens deze 
informatie avond zal duidelijk 
worden hoe de (landelijke) ont-
wikkelingen zijn en wat daar 
mogelijk van wordt gebruikt in 
de visie van de Biltse lokale 
overheid. De avond is meer alge-
meen in de geest van ‘hoe ont-
wikkelen de bibliotheken zich’ en 
‘wat gebeurt er landelijk? Welke 
trends zijn er landelijk te zien 
enz.’ Een definitieve uitnodiging 
met de agenda voor de informa-
tieavond volgt eind augustus. 

Open dag computercursussen

Op woensdag 28 augustus is er 
een Open Dag van 10.00 tot 
16.00 uur in het Computerlokaal 
van het Servicecentrum Maar-
tensdijk aan het Maertensplein 
te Maartensdijk Er zijn dan com-
puterdocenten aanwezig voor het 
geven van voorlichting over de 
nieuwe computercursussen en 
voor het beantwoorden van spe-
cifieke ‘computer’-vragen. Er is 
informatie over de nieuwe cur-
sussen iPAD introductie, Basis-
cursus Windows 8 en Android 
cursus voor Samsung tablets. Zie 
ook www.mensdebilt.nl

Met de KBO de boot in

 

Op woensdag 28 augustus gaat 
de Katholieke Bond voor Oude-
ren een boottocht maken. In 
Kerkdriel wordt om 10.00 uur 
ingescheept op het Partyschip 
Columbus en is er een ontvangst 
met koffie en gebak. Wanneer 
de trossen zijn losgegooid wordt 
er koers gezet naar Dordrecht, 

waar na de lunch om ongeveer 
13.00 uur wordt aangemeerd. 
Er is daar ongeveer twee uur 
gelegenheid deze beroemde oude 
stad te bezichtigen. Rond 15.00 
uur wordt de terugreis aanvaard 
richting Kerkdriel; tijdens deze 
mooie tocht wordt een koste-
lijk buffet voorgeschoteld. De 
aankomst in Kerkdriel is tussen 
19.00 uur en 20.00 uur. 
De eerste opstap in De Bilt is om 
8.00 uur gevolgd door o.a. om 
8.50 uur bij Dijckstate in Maar-
tensdijk. Ook niet leden kunnen 
mee. Voor inlichtingen en/of aan-
meldingen tel. 06 36044271.

Start Parkinson  

Café Bilthoven

Maandag 2 september wordt 
gestart met de maandelijkse bij-
eenkomsten van Parkinson Café 
Bilthoven in de Koperzaal van 
Zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
Het thema van deze middag is: 
‘Hoe is het om aan de andere 
kant van de streep te komen?’ 
Voormalig huisarts Paul Meu-
wese zal verslag doen van zijn 
verwerkingsproces, van zijn 
ervaringen van de switch van 
zorgverlener naar patiënt en zijn 
omgang met de ziekte. Ook zal 
zijn ervaring met mindfullness 
ter sprake komen. 
De bijeenkomst is gepland van 
14.30 uur tot 16.00 uur en de 
zaal is open om 14.00 uur. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. De toe-
gang is gratis; een vrijwillige bij-
drage wordt zeer op prijs gesteld. 
Vooraf aan deze bijeenkomst is 
er vanaf 13.30 uur een inloop 
met informatie voor degenen die 
meer over de ziekte van Parkin-
son willen weten. Info bij Ankie 
van Dam, tel. 0346 211814 of per 
e-mail b.van.dam@hetnet.nl.

Vakantiebijbelweek Westbroek

Van dinsdag 27 tot en met don-
derdag 29 augustus staat de tent 
van de Vakantiebijbelweek weer 
aan de Molenweg in Westbroek. 
Elke dag staat er een ‘Té gek’ 
programma klaar, met knutselen, 
zingen, spel, Bijbelverhalen en 
vooral gezelligheid. Op dinsdag 
en woensdag nemen de kinderen 
zelf hun lunchpakketje mee. Op 
donderdag wordt er voor een lek-
kere lunch gezorgd. De kinderen 
zijn welkom van 10.00 tot 15.00 
uur. Deelname is gratis.
Ook voor alle jongeren ná deze 
leeftijdsgroep worden er activi-
teiten georganiseerd. Op dins-
dag 27 en 28 woensdag augustus 
zijn jongeren vanaf 12 jaar om 
19.30 uur welkom in de tent. 
Op dinsdagavond is er een jon-
gens en meidenavond, op woens-
dagavond wordt er een zeskamp 
gehouden met een spectaculaire 
stormbaan. Beide avonden wor-
den rond 21.30 uur er afgesloten 
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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

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

met wat lekkers bij het kamp-
vuur.

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

Windstilte in Weltevreden

De enthousiaste bemanning van 
de driemastbark ‘Windstilte’ laat 
zich graag ronselen. Daarom 
presenteert woon- en zorgcen-
trum Weltevreden  aan de Prof. 
Debeijeweg 1 te De Bilt op zon-
dag 25 augustus het Shantykoor 
Windstilte. Het koor zorgt voor 
flinke deining met zeemanslie-
deren en shanties. Aanvang con-
cert om 14.30 uur. Een bijdrage 
van 5 euro wordt gevraagd voor 
een kopje koffie/thee, glaasje sap 
en wat lekkers. Aanmelden kan 
telefonisch op maandag t/m vrij-
dag van 8.00 tot 16.30 uur bij 
de receptie van Weltevreden, tel. 
030 2209600, t/m uiterlijk vrij-
dag 23 augustus. 

In liefdevolle herinnering delen wij u mede dat is 

heengegaan mijn lieve man, vader, schoonvader en 

opa

Cornelis van Kooten

Kees
* Groenekan, 30 juli 1935 

† Bilthoven, 17 augustus 2013

 Ger van Kooten - van der Vliet

 Maria en René Sijtsma

    Kevin

Tap Uitvaartzorg

T.a.v. de familie Van Kooten

Soestdijkseweg-Zuid 265

3721 AE Bilthoven

Mijn man is overgebracht naar rouwcentrum 

Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven. Er is 

gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag van 

20.30 tot 21.00 uur.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag

 23 augustus om 11.00 uur in aula 2 van Crematorium 

Amersfoort, Dodeweg 31 te Leusden.

Na aloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de 
ontvangkamer van het crematorium. 
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Waardige herdenking Japanse 
capitulatie in Bilthoven

door Guus Geebel

Donderdag 15 augustus vond bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust de 

herdenking plaats van de capitulatie van Japan in 1945. Onder het monument is in 2010 

aarde van de Erebegraafplaats Kalibanteng vermengd met Bilthovense grond. Ondanks 

de regen waren weer veel belangstellenden aanwezig om het einde van de 

Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië te herdenken. 

Het harmonieorkest van Kunst en 

Genoegen Maartensdijk verzorgde 

onder leiding van Frans de Graaf de 

muzikale omlijsting van de plech-

tigheid. Namens de werkgroep van 

het Comité Herdenking 15 augustus 

1945 werden de aanwezigen welkom 

geheten door Rómulo Döderlein de 

Win. Hij heeft een bijzonder woord 

van welkom voor lococommissaris 

van de Koning Ralph de Vries, burge-

meester Arjen Gerritsen en de leden 

van de Bond van Wapenbroeders.

Herinneringen

‘15 augustus is ontegenzeggelijk 

een feestdag, omdat deze dag het 

deinitieve einde van de Tweede 
Wereldoorlog markeert. Maar we 

mogen nooit buiten beschouwing 

laten dat deze dag ook een dag van 

verdriet is voor heel veel direct be-

trokkenen en hun nabestaanden’, 

zegt burgemeester Arjen Gerritsen 

in zijn toespraak. ‘Vandaag komen 

levende herinneringen samen die 

het doen en laten van nog steeds 

vele duizenden Nederlanders bepa-

len.’ De burgemeester constateert 

dat de getuigen, die het toen heb-

ben zien gebeuren en die ons in het 

heden kunnen waarschuwen, elk 

jaar minder in getal worden. ‘Juist 

daarom moeten hun herinneringen, 

hoe pijnlijk ook, levend gehou-

den worden. De peilloos verdrie-

tige herinneringen van velen van u 

moeten voor ons een spiegel, een 

leerboek zijn. Het geweld dat Ne-

derlanders en Nederlandse onder-

danen in Indië is aangedaan en de 

oorsprong van het kwaad dat daar-

aan ten grondslag lag, moeten ons 

elke dag inspireren tot verzet tegen 

onrecht, tegen ongelijkwaardigheid 

en tegen onvrijheid.’

Tienerjaren

Fred Lapré werd op 9 juni 1930 

op Java geboren als zoon van een 

spoorwegman. Hij vertelt dat hij 

een deel van de Japanse bezet-

ting meemaakte in Soerabaja. Zijn 

vader moest tijdens de bezetting 

doorwerken en daardoor kwam 

het gezin niet in een kamp terecht. 

‘Nederlanders mochten niets kopen 

maar er was steeds voedsel. Hoe 

mijn ouders er aan kwamen hebben 

ze nooit verteld.’ Hij haalt tal van 

herinneringen op uit zijn tienerja-

ren, die hem nog steeds emotione-

ren. ‘Op 15 augustus 1945 zagen 

we opeens dat de Japanners van de 

strategische punten waren verdwe-

nen.’ Lapré vertelt uitvoerig over de 

chaotische situatie die daarna ont-

stond. Hij kwam via Batavia in een 

vluchtelingenkamp in Singapore te-

recht. In 1946 keerde hij terug naar 

Soerabaja waar het hele gezin werd 

herenigd. In 1951 repatrieerde de 

familie naar Nederland.    

Kransen

Lococommissaris van de Koning 

Ralph de Vries legt namens de 

provincie Utrecht de eerste krans 

bij het monument. Vervolgens legt 

burgemeester Gerritsen een krans 

namens het gemeentebestuur. Na-

mens het Comité Herdenking 15 

augustus 1945 leggen mevrouw 

Echter en Fred Lapré daarna een 

krans en de veteranen een bloem-

stuk. Achtenzestig aanwezigen 

plaatsen daarna rode rozen in vazen 

bij het monument. Voor elk jaar dat 

de bevrijding nu duurt een roos. Als 

vertegenwoordiger van de tweede 

generatie zet Victor Jansen Schip-

per er een witte roos tussen. Na 

het taptoesignaal volgt een minuut 

stilte en speelt Kunst en Genoegen 

het Wilhelmus. De halfstok han-

gende vlag gaat daarna in top. Sera 

de Groot dankt alle aanwezigen 

waarna deelnemers bloemen bij 

het monument leggen. De herden-

king wordt op traditioneel Indische 

wijze afgesloten met kofie, thee, 
spekkoek en kwee lapis.

Ouderen en het KNMI
door Henk van de Bunt

De Stichting Dag voor de Ouderen organiseerde op woensdag 14 augustus een hernieuwd 

bezoek en een rondleiding op het terrein van het KNMI in De Bilt. De ouderen kregen een 

presentatie over het KNMI met uitleg en ook dit keer was er een introductie over seismologie 

met daaraan gekoppeld een bezoek aan het seismologiegebouw. Drie voormalig KNMI’ ers, 

Jaap Boot, Wil van Dijk en Gerhard Houtgast vertelden met passie hun verhaal.

Volgens de rondleiders is het voor 

bezoekers altijd erg interessant om 

in het seismologisch paviljoen te 

worden rondgeleid. Gerhard Hout-

gast vertelde, dat het seismolo-

giegebouw in 1910 speciaal werd 

ontworpen om seismografen op 

te stellen voor het registreren van 

aardbevingen waar ook ter wereld. 

De instrumenten waren zeer gevoe-

lig voor temperatuurschommelin-

gen, waardoor het een bijzondere 

constructie kreeg. Houtgast: ‘Dus 

goed geïsoleerd tegen de dagelijkse 

temperatuurverschillen. Omgeven 

door een aarden wal en voorzien 

van een linke spouwmuur. Voordat 
men in de registratieruimte komt 

moet men 5 deuren passeren. Het 

gebouw werd in 1911 in gebruik 

genomen’.

Instrumenten

De oude instrumenten zijn nog 

steeds aanwezig en laten duidelijk 

zien hoe een seismograaf in princi-

pe werkt. Er werd hiermee tot 1958 

geregistreerd op stroken beroet 

papier. In 1914 werden er echter 

al elektromagnetisch registrerende 

seismografen opgesteld. Inmiddels 

beschikt het KNMI over een twin-

tigtal seismische stations verdeeld 

over het land, vooral in ZO-Neder-

land en in het Groninger gasveld. 

Alle data komt rechtstreeks binnen 

op het KNMI en wordt direct ge-

analyseerd.

Gerhard Houtgast: ‘Op deze foto 

staan de twee horizontale Bosch-

seismografen uit het jaar 1908, 

die eerst in een ander gebouw 

stonden opgesteld. Het station 

is niet meer operationeel maar 

inmiddels vervangen door een 

nieuw ondergronds hoofdstation 

in het zuidelijk Geuldal bij Epen in 

Zuid-Limburg. 

Ondanks de regen die aan het eind van de herdenking ophield was er een grote opkomst.

Oldtimer liefhebbers 
komen aan hun trekken

Maar liefst 3 oldtimer evenementen vinden er in 2013 in De Bilt plaats. 

Later volgen nog 14 en 15 september, maar de start is a.s. zondag 25 au-

gustus a.s. Dan vindt de derde Gijs van Lennep Legend rally/rit plaats. 

Deze door de Kiwanis Club Bilthoven georganiseerde rally vertrekt 

zondag 25 augustus vanaf 10.00 uur van Gemeentehuis Jagtlust; per-

soonlijk weg-gevlagd door legende Gijs van Lennep.

Bijna 100 auto’s nemen aan deze historische rally/rit deel, waaronder 2 

Bugatti’s uit 1926 en 1930 en 4 Bentley’s uit respectievelijk 1928, 1931 

en twee uit 1935. De rally voert o.a. door Bilthoven, De Bilt, Groe-

nekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Het vertrek 

wordt vastgelegd door een drone, die vanuit de lucht opnames maakt. 

Dat levert spectaculaire beelden op, die de rijders na aloop krijgen toe-

gezonden. Ook RTV Utrecht is met een team aanwezig.

Opbrengst

Zoals elk jaar zal de opbrengst van deze rally/rit weer aan een goed doel 

worden besteed. Evenals vorig jaar is dit het project Stop Tetanus: Een 
gezamenlijk project van de Kiwanis wereldwijd in samenwerking met 

Unicef. Tetanus maakt nog dagelijks slachtoffers. Een geniepige infec-

tieziekte, die zeer pijnlijk verloopt en onbehandeld tot ademstilstand 

kan leiden. In 2015 willen Unicef en Kiwanis deze ziekte voorgoed 

uitgebannen hebben.

Gezien de bijna 100 auto’s, die deelnemen, is het voor bezoekers handi-

ger met de iets te komen, want alle parkeerplaatsen rond het gemeen-

tehuis zijn bezet die zondagochtend.

Zondag 25 augustus vindt de derde Gijs van Lennep Legend-rit plaats.Ook dit keer het maximale aantal deelnemers. Rechts voor de drie 

rondleiders v.l.n.r. Gerard Houtgast, Jaap Boot en Wil van Dijk.



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Filet American
Ei-bieslooksalade
Selderijsalade

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

Boerenham

Fricandeau
3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 22 augustus 
t/m woensdag 28 augustus

3 Biefstukjes
4 Schnitzels
6 Hamburgers

500
gram 5.50

100
gram 1.75

100
gram 1.25

500
gram 4.50

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

VERSGEBRANDE 
PINDA’S

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN

100
gram 1.25 100

gram 1.25

500
gram 4.50 250

gram 1.50

Filetlapjes
Naturel of gemarineerd in 
E-nummer vrije marinade 

Entrecote

Kipschnitzels

Gehaktballen 
kant & klaar

6.-
6.-
6.-

ALLE SOORTEN 
PATE’S

100
gram 0.99

EXTRA AANBIEDING

VLEESWAREN-TRIO

HEERLIJK 
SALAMIPAKKETJE 
(4 SOORTEN)

per
stuk 2.98

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
Zomerspaghetti
________________________ 100 GRAM 0,99
LEKKER JAPANS

Kip, biefstuk, zalm
of garnalen
MET NOEDELS OF RIJST __ 100 GRAM 1,49

Zaterdag verse sushi!!!

Dubbel rode

Grapefruits
HÉÉL KILO

Vers gesneden

Soepgroente
250 GRAM

Hollandse

Courgettes
2 VOOR

Vers gesneden Hollandse

Andijvie __________400 GRAM 0,99

Hollandse

Trostomaten _____HÉÉL KILO 0,99

Italiaanse gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99

MAANDAG 26, DINSDAG 27 EN
WOENSDAG 28 AUGUSTUS

Volop Hollands 
zacht fruit en aardbeien:

scherpe dagprijzen

De lekkerste
Galia en Charentais meloenen

Kom ze proeven!!!

0,99 0,790,99
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Rondje De Bilt en ‘De oude tweewieler’
door Henk van de Bunt

Stichting ‘De Oude Tweewieler’ houdt zich bezig met het verzamelen, restaureren en promoten 

van oude motorietsen, bromietsen en ietsen. Ook houdt de stichting zich bezig met het geven 
van voorlichting en het verzamelen van oud reclamemateriaal. Op zaterdag 7 september a.s. 

wordt er actief meegedaan aan het Rondje De Bilt.

De stichting is ontstaan uit de ver-

zameling van Maartensdijker Koos 

Smits en geïnteresseerd in alles wat 

een interessante aanvulling is op de 

huidige collectie. Alle motoriet-
sen, bromietsen en ietsen worden 
tijdens de zomermaanden ingezet 

bij diverse evenementen. Met ge-

volg dat er in de winter weer veel 

onderhoud gedaan moet worden. In 

meer dan dertig jaar heeft Koos een 

unieke verzameling tweewielers 

verzameld. Motoren, brommers, 

oude ietsen. En daar kan hij heel 
veel over vertellen: ‘Ik ben er niet 

aan gehecht, aan al die motoren. Ik 

ben er zuinig op. Dat is heel wat 

anders’. 

Sinds 2005 heeft hij zijn collectie in 

een stichting ondergebracht. ‘Dat is 

om de samenhang veilig te stellen’, 

zo zegt hij. Eigenlijk is hij altijd 
bezig geweest met het verzamelen 

en repareren van brommers en mo-

toren. Daar had hij ook alle ruimte 

voor, want opa was boswachter en 

woonde in de Leijense bossen. Na 

opa’s dood bleef het gezin Smits 

hier wonen. Rondom het huis schu-

ren en bijgebouwen met genoeg 

stallingsruimte. Rond zijn twintig-

ste levensjaar begon Koos aan het 

opbouwen van zijn verzameling: 

‘Vroeger kostten die oude brom-

mers niks. Dus voor een prikkie 

kon ik ze kopen en dan repareerde 

ik ze. Het echte restaureren kwam 

pas later. Het is ontzettend leuk om 

een oude motor weer tiptop in orde 

te maken en er dan dertig jaar later 

nog steeds op te kunnen rijden’. Dat 

rijden doet Koos regelmatig. Hij is 

ook voorzitter van de landelijke 

Veteranen Motoren Club (VMC). 

Elk jaar organiseert deze club ruim 
veertig tourritten en andere evene-

menten. 

Verbinding

In het kader van de stedenband met 

Coesfeld bezochten in het verleden 

ook inwoners van de Biltse jume-

lagegemeenten het museum en ook 

anderen wisten al eerder de weg 

naar het Maartensdijkse museum 

te vinden. Ook op andere wijze lo-

pen er draden binnen als buiten de 

Biltse kernen met het verleden. Zo 

vertelt Koos, dat de collectie van 

het museum De Oude Tweewieler 

een aantal jaren terug uitgebreid 

werd met een in de jaren dertig 

van de vorige eeuw in Bilthoven 

gemaakte motoriets: ‘Het betreft 
een Senders damesiets voorzien 
van een door de Bilthovensche Me-

taal Industrie gemaakte hulpmotor. 

Zowel de iets als de hulpmotor is 
aan de Rembrandtlaan in Bilthoven 

gemaakt. In de Autokampioen van 

24 november 1934 werd het ont-

staan van de eerste hulpmotor voor 

rijwielen van Nederlands fabricaat 

door de Bilthovensche Metaal In-

dustrie beschreven. B.M.I. was ge-

vestigd aan de Rembrandtlaan 22 in 

een voormalige koekfabriek.

Rondje De Bilt

Koos Smits verzorgt samen met 

Douwe Tijsma de Maartensdijkse 

inbreng op verzoek van het bestuur 

van 900 jaar De Bilt. Het is een tocht 

op ietsen - bij voorkeur van voor 
WO II - , die op zaterdag 7 septem-

ber om 10.30 uur het vertrek heeft 

vanaf het ietsenmuseum op de dr. 
J.J.F. Steijlingweg, via Dorpsweg, 

Tolakkerweg, Graaf Floris V weg, 

(nieuw) ietspad naar Korssesteeg, 
dr. Welfferweg naar de Hervormde 

Kerk in Westbroek, waar een rond-

leiding zal worden gegeven. Ook 

zal er een bezoek worden gebracht 

aan Molen De Kraai in Westbroek. 

Vervolgens wordt via de burg. Huy-

decoperweg, de Kooidijk en het 

ietspad naar Groenekan de Ruigen-

hoeksedijk bereikt. Via de Groene-

kanseweg en het bedrijventerrein 

Larenstein, de Biltse Rading en de 

(Biltse) Groenekanseweg wordt de 

(begraafplaats) aan de Eerste Bran-

denburgerweg bereikt. 

En verder

Na de begraafplaats via de Soest-

dijkseweg Zuid, langs gemeente-

huis Jagtlust wordt koers gezet naar 

de Julianalaan in Bilthoven. Ten-

slotte wordt de thuisreis aanvaard 

via de Julianalaan, de Soestdijkse-

weg Noord, Hobbemalaan, Gerard 

Doulaan, langs het Walter Maas-

huis, (oversteken) de Provinciale 

weg, de Ridderoordse bossen, de 

Maartensdijkseweg de Dorpsweg 

en de dr. J.J.F. Steijlingweg. 

Er zijn geen kosten aan de deelna-

me verbonden. Vooraf aanmelden 

is i.v.m. de organisatie gewenst via 

koos_smits@hotmail.com . Inlich-

tingen zijn daar ook te verkrijgen of 

via tel. 0346 213721 

‘Kijkend met de ogen van een cultuurminnende 

80-plusser die gebruik maakt van een rollator, heb 

ik een werkbezoek gebracht aan het Rijksmuseum in 

Amsterdam”, aldus Walraven.’ ‘Eén van de trouwe cli-
enten van het UITbureau had naar aanleiding van een 

bezoek aan het nieuwe Rijksmuseum namelijk haar 

zorgen geuit over de wegbewijzering en toegankelijk-

heid.’ Dat waren speerpunten die hij meenam voor 

nader onderzoek ter plekke. Ook verzekerde Walra-

ven zich van de aanwezigheid van een drempelloos 

rolstoeltoilet. Zijn conclusie: ‘Het Rijksmuseum is 

zeer de moeite waard en goed bereikbaar. Alle etages 

vertegenwoordigen een tijdperk of kunststroming en 

zijn bereikbaar met trap en lift. De lift blijkt populair, 

dus het kan even duren voordat mindervalide bezoe-

kers er gebruik van kunnen maken. In veel zalen staan 

bankjes. Als het niet te druk is, hebben de vriendelijke 

medewerkers alle tijd om de bezoekers wegwijs te ma-

ken. De informatiebalie bevindt zich in het midden van 

de entreehal, die met twee liften bereikbaar is vanaf 

het straatniveau.’ Hij ontdekte nog meer pluspunten 

die voor senioren van belang zijn: ‘Bezoekers kunnen 

worden afgezet in de Hobbemastraat of bij de parkeer-

garage, op vijf minuten loopafstand van het museum.’ 

Dit arrangement valt op 2 september en er zijn nog 

plaatsen beschikbaar. 

Deur tot deur

De arrangementen en dagtochten van het UITbureau 

voor 55-plussers bieden veel voordelen: vervoer van 

deur tot deur (thuis afhalen en weer thuisbrengen), 

groepsbegeleiding door gastvrouwen en gastheren, 

eersteklas kaarten voor de voorstellingen, een drankje 

in de pauze en de garderobe is geregeld. Tijdens dag-

tochten krijgen de deelnemers een lunch, kofietafel of 
kofie met gebak en een koel drankje.
Het programma tot en met december 2013 van het 

UITbureau voor Ouderen omvat onder meer de Na-

tionale Taptoe in Ahoy te Rotterdam, varen door de 

Biesbosch, een huifkartocht door bos en langs heide 

en een bezoek aan de Tweede Maasvlakte. Andere ar-

rangementen zijn een bezoek aan het eiland Tienge-

meten inclusief het Rien Poortvliet-museum, een boot-

tocht naar Nijmegen met bingo (een zorgarrangement 

in samenwerking met het Rode Kruis), een tocht met 

een ecowagen door het gebied van de Oostvaarders-

plassen, inclusief een bezoek aan een heemtuin, een 

bezoek aan Aquazoo in Leerdam, en in november en 

december diverse arrangementen in de Stadsschouw-

burg Utrecht (Jírí Kyliàn) en Vredenburg in Utrecht 

(Messiah van Händel), de Koninklijke Schouwburg 

in Den Haag (Paul van Vliet), Theater Hangar in Kat-

wijk (voor een opvoering van Soldaat van Oranje), De 

Doelen in Rotterdam en Theater Figi in Zeist (Harbour 

Jazz en Liesbeth List). De afsluiter is een bezoek aan 

het Light Festival in Amsterdam op 23 december.

Aanvragen

De programmaboekjes worden gedistribueerd via bi-

bliotheken, huisartsen, fysiotherapeuten, 

woonzorgcentra, Stichting MENS en het gemeentehuis 
Jagtlust. Wie slecht ter been is, kan  0900-0401020 bel-

len om zijn adresgegevens door te geven aan de ser-

vicebalie van het UITbureau. Het boekje wordt gratis 

opgestuurd. In de boekjes zit een inschrijfformulier. 

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst be-

handeld en dienen minimaal twee weken voor het arran-

gement te worden ingediend. Coördinator Arjan Walra-

ven houdt iedere maandagmiddag spreekuur van 14.00 

tot 15.00 uur (via het nummer van de servicebalie).

UITbureau voor Ouderen De Bilthuysen
heeft veel leuks in petto

door Lilian van Dijk

De meeste senioren in de gemeente De Bilt weten dat De Bilthuysen allerlei leuke uitstapjes voor 
ouderen organiseert, tot en met vakanties toe. Coördinator Arjan Walraven gaat veel op 

pad om potentiële arrangementen persoonlijk te beoordelen en doet zijn best om 
de voordeligste aanbiedingen te scoren. Hij let vooral op dat het arrangement 

qua voorzieningen geschikt is voor ouderen.

Tussen de ietsen in het museum: (links) Koos Smits en Douwe Tijsma.

Vanaf de Graaf Floris V weg loopt een nieuw ietspad naar de (nieuwe) 
Korssesteeg. 

MENS De Bilt in gesprek
De gemeente De Bilt wil graag weten hoe het met haar oudere inwoners 

gaat. Vrijwilligers gaan daarom praten met 75-plussers. MENS De Bilt, 
die de mensen aanstuurt, wil graag meer vrijwilligers.

Stichting MENS De Bilt (voorheen Stichting Welzijn Ouderen) gaat 
daarom al 14 jaar op bezoek bij inwoners die de 75 gepasseerd zijn. De 

gemeente verstrekt hiervoor de gegevens. Het doel van het huisbezoek 

is tweeledig. Enerzijds het verzamelen van gegevens over 75+-ers, an-

derzijds het geven van informatie over mogelijkheden, voorzieningen 

en organisaties voor ouderen in De Bilt.

Vragenlijst

Geschoolde vrijwilligers praten met de ouderen aan de hand van een 

vragenlijst over hun situatie wat betreft wonen, welzijn, gezondheid en 

mobiliteit. Het gesprek vindt plaats bij de oudere thuis. De vragenlijst 

biedt verschillende mogelijkheden om over belangrijke zaken te praten. 

Een gesprek duurt meestal ongeveer een uur. Na aloop ontvangt de ou-

dere een gids vol informatie over organisaties en voorzieningen in De 

Bilt. En als de oudere individuele hulp nodig heeft, geeft de vrijwilliger 
informatie over de mogelijkheden en verwijst zo nodig door.

Anoniem

Op het kantoor van MENS De Bilt worden de ingevulde vragenlijs-

ten anoniem verwerkt. Met de uitkomsten hiervan houden gemeente 

en MENS De Bilt rekening in hun beleid. Zo’n 15 tot 20 vrijwilligers 
voeren de gesprekken. Eenmaal per zes weken is er een bijscholings-

bijeenkomst en wisselen de vrijwilligers ervaringen uit met de coördi-

nator. Het project heeft nog plaats voor nieuwe vrijwilligers. Informatie 

bij Marja Tack 030 2203490, m.tack@mensdebilt.nl

Arjan Walraven fotografeerde het Rijksmuseum op een 
zonnige, warme dag. Het voordeel was dat het daarom 
binnen minder druk was dan normaal en hij volop 
kon genieten van zijn werkbezoek aan het vernieuwde 
cultuurpaleis.



Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

• Lunch
• Diner
• Terras
• Recepties
• Feesten

& Partijen

Graaf Floris V-weg 32
Hollandsche Rading
035-8873394

Brasserie de Egel

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

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

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Kaiserbroodjes
4 + 1 gratis

 Nieuw!
Appel-abrikozen
 kruimeltaartje

€ 5,95

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

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

volop voordeel 

bij Primera

Pak

Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

ALLES MOET WEG
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OP DE HELE
ZOMERCOLLECTIE
* LET OP STICKER! M.U.V. Basis artikelen en nieuwe collectie

70%
KORTING*

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

T/M
ZATERDAG

7
SEP

T/MVAN
DONDERDAG

29
AUG

www.comprint.nl

De kaartvoorverkoop is van 11.00 tot 12.00 uur en één uur voor aanvang van de circusvoorstelling aan de circuskassa.

www.circus-renz-berlin.nl

Bilthoven
SoeStdijkSeweg Zuid t.o. het gemeentehuiS

Tegen inlevering van deze kaart krijgt u 

€ 5,- KORTING
op een plaats naar keuze (geldig voor max. 2 personen).

DO  29 AUG 19:00 PREMIERE
VR  30 AUG 16:15 EN 19:00
ZA  31 AUG 15:00 EN 19:00
WO 04 SEP 15:00
DO  05 SEP 19:00

VR  06 SEP 16:15 EN 19:00
ZA  07 SEP 15:00 EN 19:00

met

Live Orkest

en een

Nieuwe

 Show 2013

eweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehui

Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Android cursus voor Samsung tablets 

En soortgelijke tablets, mits Android operating systeem. 

U leert de tablet te bedienen, werken met internet, email 

ontvangen en versturen + werken met Skype. Breng uw 

eigen Samsung mee met een werkend account. Geen 

voorkennis vereist.

Uw tablet dient geïnstalleerd te zijn met e-mail en Skype.

Start: donderdagmorgen 12 september 2013.

4 lessen € 75,00 (incl. cursusboek)

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
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Poppodium laat Bilthoven bruisen
door Guus Geebel

Zaterdag 7 september start op de Julianalaan in Bilthoven om 10.00 uur de ietstocht Rondje 
De Bilt. De route van de tocht loopt door alle zes kernen van de gemeente en is onderdeel 

van de viering 900 jaar De Bilt. Het evenement is een gezamenlijk project van alle 
serviceclubs en winkeliers in de gemeente. 

De Bilthovense Julianalaan is het 

centrale punt van het feestelijke 

gebeuren. Er komen twee podi-

ums waar van 10.00 tot 17.00 uur 

allerlei activiteiten plaatsvinden, 

van modeshows tot optredens 

voor kinderen. Om 17.00 uur be-

gint Poppodium, waarvan Rotary 

De Bilt-Bilthoven de voornaamste 

initiatiefnemer is. Veelbelovende 

bandjes uit de regio nemen tot 

20.00 uur bezit van de podiums en 

gaan voor eigen publiek hun verras-

sende geluid laten horen. De bands 

die optreden zijn First, Simplelife-

forms, Heroism, Silver en Profes-

sor Meneer Marie Jose Tiemstra en 

de Big Band van de Muziekschool.

Erik Mesie
Het avondprogramma begint om 

20.00 uur met een drie kwartier 

durend optreden van Muck. ‘Het 

is een echte feestband en ze spelen 

top 40 repertoire waar je heerlijk op 

kunt dansen’, vertelt Ab Talmon. 

Van tien tot half elf begeleidt Muck 

de zanger Erik Mesie, bekend van 

Toontje Lager. DJ Pablo Pegar 

verzorgt de overige dansmuziek, 

niet alleen met plaatjes draaien, 

maar ook met een saxofonist en 

een zangeres. ‘Kortom het belooft 

een groot feest te worden met een 

lichtshow en alles erop en eraan 

voor alle leeftijden. Je kunt tot mid-

dernacht dansen, cocktails drinken 

en hapjes nuttigen. De Julianalaan 

wordt een ontmoetingsplek voor de 

hele gemeente. De toegang is gratis 

en van de opbrengst van de hapjes 

en drankjes gaat een gedeelte naar 

het goede doel Stichting Stoute 

Schoenen.’

Veel talent

Ab Talmon is 33 jaar actief als cul-

tureel creatief ondernemer. Daar-

naast speelt hij basgitaar en piano. 

Vanuit Rotary De Bilt-Bilthoven is 

hij mede-initiator van Poppodium. 

Het idee om dit nu te organiseren 

ontstond afgelopen december toen 

de Rotaryclub een Kerstmarkt had 

georganiseerd met een poppodium. 

‘Helaas moesten we het evenement 

vanwege hevige regen voortijdig 

stoppen.’ Het verwondert Talmon 

dat er in de gemeente nauwelijks 

plekken zijn waar de jeugd zich in 

het openbaar kan presenteren, ter-

wijl er zoveel talent is. ‘Vandaar dat 

we blij zijn dit te kunnen organise-

ren. Van de bandjes die hier komen 

optreden hebben verschillende al 

optredens gehad in poptempels als 

Paradiso of De Melkweg in Am-

sterdam. Het zijn allemaal jonge 

enthousiaste popmuziekmakers 

in de leeftijd van vijftien tot in de 

twintig jaar.’

Goed doel

De Julianalaan wordt op 7 sep-

tember afgesloten van het oude 

postkantoor tot de Koperwieklaan. 

Het gedeelte tot de Soestdijkseweg 

blijft open voor verkeer en ook het 

Vinkenplein blijft bereikbaar. De 

twee podiums worden naast elkaar 

ter hoogte van het oude postkan-

toor opgesteld. De voorkant rich-

ting Den Dolder. ‘Op het moment 

van het feest zijn mensen terug 

van vakantie, de scholen zijn weer 

begonnen en iedereen komt weer 

in het reguliere traject. Dan is het 

leuk elkaar weer op deze manier 

te ontmoeten, vakantie-ervaringen 

uit te wisselen en lekker te kunnen 

dansen of luisteren naar muziek 

met een drankje. De lokale horeca 

is ook open. We kunnen duizen-

den mensen kwijt en verwachten 

er heel veel van’, aldus Ab Talmon. 

‘Omdat het voor een goed doel is 

treden de bands belangeloos op. Ze 

krijgen een kleine onkostenvergoe-

ding, maar geen gage. Erik Mesie 

wordt gesponsord.

Ab Talmon hoopt dat Poppodium een jaarlijks evenement in de gemeente gaat worden. 

Motortoertocht
Op zondag 25 augustus organiseert de BMV (Biltse Motorrijders Ver-

eniging) haar jaarlijkse Grote Biltse Motortoertocht van plm. 150 km. 

De afgelopen 2 jaar is deze tocht afgelast i.v.m. het slechte weer. De 

rit is toegankelijk voor leden en niet leden, de toertocht wordt begeleid 

door motor-ordonnansen. De inschrijving is om 10.30 uur bij de Qwibus, 

Hessenweg 168 te De Bilt. Na aloop is er voor de liefhebbers een bar-
becue bij de Qwibus. Hiervoor kan t/m donderdag 22 augustus worden 

ingeschreven. Bij mindere weersomstandigheden zie www.bmvmotor.nl.

Nieuwe activiteiten bij 2Move
Het nieuwe turn- en dansseizoen bij 2Move in Maartensdijk gaat 2 sep-

tember a.s. beginnen. Vereniging 2Move in Maartensdijk start dit nieuwe 

seizoen naast haar bestaande activiteiten met breakdance voor meisjes, 

jeugdtheaterlessen en Zumba voor volwassenen. Voor deze lessen wordt 

de eerste zes weken 5 euro per keer gevraagd, daarna wordt bekeken of 

er voldoende animo is om de nieuwe activiteiten te continueren. 

Later in het seizoen komen er ook voor de volwassenen overdag nieuwe 

lessen Pilates en Zumba toning/pro skills/sentao. De lessen worden gege-

ven in de dans- en theaterzaal van De Vierstee in Maartensdijk. Alle les-

sen starten direct in de eerste week van september. Bezoek voor het roos-

ter en meer informatie over de groepslessen www.2movemaartensdijk.nl. 

Zomer-Jeugd-2Daagse De Bilt
De Zomer Jeugd 2 Daagse rondom 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 gezelligheid wordt een 

thema behandeld. De eerste avond vindt de aftrap plaats met een stevi-

ge 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. Vrienden zijn van harte welkom. De eer-

ste 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

Nog twee keer Zomerbridge 
Donderdag 15 augustus kende het Zomerbridge in Hollandsche Rading 

een grote opkomst. Er werd in twee lijnen gespeeld. In de A-lijn werden 

Job Broers + Jan Pauwels eerste met 61,74%, Trees van Doorn & Jan 

van der Heide tweede met 60,83% en was het brons voor Henk van 

de Bunt + Wim Westland met 53,75%. Anneke de Jong + Toon Smits 

werden vierde met 53,40% en de vijfde plek was voor Sonja van Eck & 

Thea Koetze met 53,19%. In de B-lijn werden Marijke van Essenberg 

+ Truus te Pas-Hartog eerste met 60.00%, Rijnie Westland + Hennie 

Molenaar tweede met 59,17% en was het brons voor Jan Groenewegen 

+ Fred Verbakel met 57,92%. Sonja Deekman + Liesbeth van der Pols 

werden vierde met 55,83% en de vijfde plek was voor Piet Douma + 

Henk Theebe met 53,33%. 

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

merbridge in het tijdelijk Dorpshuis aan de Dennenlaan. Voor niet le-

den van Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten voor deelname 

€ 2,00 per persoon per avond. Vooraf aanmelden van zowel leden als 

niet-leden per paar bij voorkeur per e-mail naar bchollandscherading@

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

aangevangen bouw van een nieuw Dorpshuis, beperkte parkeergele-

genheid in de omgeving.

Met ingang van donderdag 5 september herstart Bridgeclub Holland-

sche Rading haar eigen activiteiten weer. Er is nog ruimte voor nieuwe 

leden. Mogelijk, dat de club rond de a.s. jaarwisseling gebruik kan gaan 

maken van het dan gerealiseerde nieuwe dorpshuis, waar nu aan wordt 

gebouwd. Belangstellenden kunnen per e-mail contact opnemen met 

bchollandscherading@gmail.com.

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Ik ben geboren en getogen in De Bilt. Als je 
wandelt op Oostbroek of door Sandwijck 
zie je pas hoe mooi onze gemeente is. Ook 
als wij samen � etsen door de gemeente 
worden wij dit gewaar.

Vanaf mijn 35e jaar heb ik mij ingezet 
voor de jeugd en hun sport, bij de 
voetbalvereniging RKSV Bilthoven, waar 
mij man Rens toen ook al zeer actief 
was, eerst als jeugdleidster en later als 
voorzitter van de jeugdafdeling. Ook ben 
ik nog algemeen voorzitter geweest bij 
van deze vereniging, waar onze 4 zonen 
het spelletje voetbal speelden.

Nadat ik mij ruim10 jaar heb ingezet 
als voorzitter van de Zonnebloem, 
ben ik nu actief als voorzitter van de 
KBO (ouderenbond) en als voorzitter 
van het COSBO (samenwerkende 
ouderbonden). 

Het COSBO werkt in dit jubileum-
jaar aan het organiseren van een 
busroute voor ouderen. Deze 
tocht zal gehouden worden op 
de dag van de ouderen op 1 
oktober a.s. door de 6 kernen 
van De Bilt. 

Nadat ik mij ruim10 jaar heb ingezet 
als voorzitter van de Zonnebloem, 
ben ik nu actief als voorzitter van de 
KBO (ouderenbond) en als voorzitter 
van het COSBO (samenwerkende 

Het COSBO werkt in dit jubileum-
jaar aan het organiseren van een 
busroute voor ouderen. Deze 
tocht zal gehouden worden op 
de dag van de ouderen op 1 
oktober a.s. door de 6 kernen 

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Jeanne Kersten

Collectanten gezocht
De collecte van de kankerbestrijding wordt gehouden van 2 tot en met 

7 september a.s.. Daarvoor worden nog enkele collectanten voor Maar-

tensdijk en Groenekan gezocht. Misschien hebt u een uurtje over en zou 

u eigenlijk wel willen collecteren? Meld u aan bij Adrie van Egdom, tel 

0346-213549 of 06-27018974. 



Van ons bekende rundvlees. Om zelf te braden.

RUNDERROSBIEF .................................100 GRAM € 1,98

Met o.a. varkensfilet, kruidencrème, rucola en rauwe ham

ZOMER ROLLADE ................................100 GRAM € 1,45

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd

PORTUGESE STEAKS ........................... 4 STUKS € 7,00

Panklaar: lekker gekruid in een jasje van gebakken uitjes

BOSSCHE BOLLEN ...............................100 GRAM € 0,98

De originele Franse. Vers,vers,vers!

KOKELETJES .............................................100 GRAM € 1,15

Uit onze specialiteitenhoek:
met o.a. varkenshaas, brie en katenspek

KATENHAASJES .....................................100 GRAM € 1,85

Van ons bekende lamsvlees: met een beentje

LAMSSCHENKEL ...................................100 GRAM € 1,25

Uit onze poeliershoek: zonder botje, heerlijk mals

KIPDIJFILET .............................................100 GRAM € 0,95

Om te wokken. Met o.a. kipfilet, marinade en wokgroenten

KIPROERBAKREEPJES ......................100 GRAM € 1,10

Uit onze traiteurhoek: lekker gekruid en gegrild

GEGRILDE KIP ....................................... PER STUK € 5,00

Voor in de pan of op de barbecue. Lekker gemarineerd

SATEVLEES ................................................100 GRAM € 1,25

Onze allemans vriend. Smaakt bij alles!

VERSE WORST .............................................. 1 KILO € 7,98

Lekker beleg voor op de boterham of een toastje. 
Met o.a. beenham, ei, bieslook en kruiden

ZOMERSALADE .....................................100 GRAM € 1,75

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 24 augustus. Zetfouten voorbehouden.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

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

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!

 

Opheffings-
leegverkOOp
dagelijks vanaf 

10.00 tOt 18.00 uur!!!
(maandag gesloten)

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
gratis parkeren op eigen terrein

alle dekbedOvertrekken 

50% kOrting!

alle kussens, matrassen 

en bOxsprings 

40% kOrting!

Wij stOppen ermee !!!
alles mag Weg tegen bOdemprijzen 

kOm snel

Want 

Op=Op

alles
mag 
Weg
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Bewoners op de barricades 
voor beukenbomen

‘Een boom kan niet voor zichzelf opkomen, daarom doen wij het’

door Lilian van Dijk

Bewoonsters Xia Roodenburg en Femmy Laverman uit Blok 6 van het Burgemeester 

Heemstrakwartier in De Bilt zijn op de bres gesprongen voor twee van de vier oude 

beuken die op de nominatie staan om te worden gekapt in opdracht van 

Woningstichting SSW, die druk bezig is het wijkje te renoveren. 

Dat niet de gemeente, maar SSW 

over de kap van de beuken beslist, 

verklaart Roodenburg als volgt: 

‘Deze bomen staan op gemeen-

tegrond, maar tijdens bouw is de 

grond eigendom van SSW. Na de re-

novatie wordt de grond weer eigen-

dom van de gemeente. SSW wil alle 

vier de beuken kappen en dat mag, 

want ze staan niet op de gemeente-

lijke lijst van monumentale bomen, 

dus de kap hoeft niet te worden aan-

gevraagd.’ 

Herfst

Op donderdag 15 augustus overhan-

digden Roodenburg en Laverman 

namens hun eigen adres en elf an-

dere adressen van Blok 6 een peti-

tie aan Woonstichting SSW en de 

afdeling Groenbeheer en Openbare 

Ruimte van de gemeente De Bilt 

om twee van de vier bomen niet 

om te hakken, met het verzoek aan 

de gemeente om ze op de lijst van 

monumentale bomen te plaatsen. 

Dat is tegen het zere been van be-

woonster Hennie Bos, die volgens 

eigen zeggen al veertig jaar lang bij 

de gemeente vergeefs aanklopt om 

de boom voor haar huis te laten om-

hakken. ‘Ik ben niet tegen bomen in 

het algemeen, maar ik wil deze beuk 

weg hebben. Hij is veel te groot ge-

worden. Ik heb net gehoord dat de 

beuken op 2 september worden ver-

wijderd en dat er nieuwe, kleinere 

bomen voor in de plaats komen.’ 

De huidige boom zorgt volgens Bos 

voor te weinig licht in haar woning. 

‘Bij donker weer moet ik binnen de 

lampen aandoen.’ Ook heeft ze in de 

herfst altijd in haar eentje de blade-

ren moeten opvegen, verzucht ze. 

‘Niemand uit de buurt heeft ooit een 

poot uitgestoken om me te helpen.’

Compromis

Roodenburg en Laverman zijn het 

niet met Bos eens dat de bomen 

te groot zijn. Dat ook bij hen door 

de beuken wat minder licht in de 

woonkamer valt, nemen ze voor 

lief. Dat de boomwortels boven de 

stoep en/of het wegdek uitsteken, is 

volgens hen niet waar. ‘Dat hebben 

we kunnen constateren toen ze hier 

glaskabel kwamen aanleggen.’ Ook 

staan de beide bomen die zij willen 

redden op een plek waar geen vo-

gelpoep op geparkeerde auto’s kan 

terechtkomen. Deze beuken hebben 

monumentale waarden, schrijven ze 

in de brief, die ze namens zichzelf 

en andere Blok 6-bewoners hebben 

aangeboden. ‘Bovendien hebben de 

bomen een historische en hoge ka-

rakteristieke waarde voor onze buurt 

en leefomgeving. Het kappen van 

de bomen zou eveneens onnodig ten 

koste van de groenwaarde van onze 

buurt gaan.’ 

Klimaat

Andere argumenten: Het verwij-

deren van de bomen zou ten koste 

gaan van een natuurlijk koel klimaat 

in huis en er huizen bijzondere die-

ren als vleermuizen en uilen in deze 

beuken. Ook zouden de bomen de 

buurt voorzien van natuurlijke frisse 

lucht en zuurstof en bijdragen aan 

een natuurlijke verlaging van de 

geluidshinder die onder meer wordt 

veroorzaakt door de A27. Volgens 

Roodenburg en Laverman heeft 

Ton van den Brink van de afdeling 

Groenbeheer en Openbare Ruimte 

van de gemeente zich enorm ingezet 

voor het behoud van de bomen. ‘Dus 

we hebben steun gekregen vanuit de 

gemeente, die eigenlijk ook niet wil 

dat de beuken worden gekapt.’ Ook 

bewoners van andere blokken in het 

wijkje willen volgens Roodenburg 

niet dat de bomen gekapt worden. 

Aanvankelijk wilde de actiegroep 

van Blok 6 alle vier beuken redden, 

maar dat zou niet haalbaar zijn, be-

seften de leden. Daarom besloten ze 

tot het compromis dat de twee beu-

ken die het breedst uitwaaieren wel 

gekapt worden, maar dat de andere 

twee beuken die met hun kruinen 

in elkaar verweven zijn, behouden 

blijven. Ook de bewonerscommissie 

van het Burgemeester Heemstrak-

wartier staat achter de petitie, aldus 

Roodenburg. ‘Die heeft ingestemd 

met het compromis en zich bereid 

verklaard zorg te dragen voor het 

onderhoud van de bomen. Daarvoor 

is een potje beschikbaar, zeggen ze.’

Ingrid Verheij denkt dat een nieuwe manier van kijken naar werk 

voordelen kan opleveren.

Workshop Samen voor werk 
biedt kansen

door Marijke Drieenhuizen

Op dinsdag 24 september wordt van 14.30 tot 17.00 uur bij het K.N.M.I. in De Bilt het 

jaarlijkse Kenniscafé van Samen voor De Bilt gehouden. Ditmaal in de vorm van een workshop 

met als thema -Samen voor werk biedt kansen-. Dit Kenniscafé richt zich voornamelijk op 

werkgevers die geïnteresseerd zijn in nieuwe mogelijkheden rondom het aantrekken van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Samen voor De Bilt zet zich al jaren 

in om Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen te stimuleren en te 

verankeren in organisaties met oog 

voor ieders wensen, doelen en be-

hoeften. Vanwege de aanhoudende 

actualiteit rondom arbeidsparticipa-

tie, de komende participatiewet en 

de mogelijke aanname van quotum 

hebben zij gekeken wat hun bijdra-

ge hierin kan zijn. Het aannemen 

van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt is immers ook een 

vorm van maatschappelijk betrok-

ken ondernemen.

Proces

Ingrid Verheij is directeur van Sa-

men voor De Bilt: ‘Voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt 

is het krijgen van betaald werk een 

grote uitdaging. Ze passen veelal 

niet in een gewenst arbeidsproiel 
of missen een aantal noodzakelijke 

competenties. Aan de andere kant 

wordt er van werkgevers steeds 

meer verwacht dat zij zich meer 

verantwoordelijk gaan voelen om 

deze doelgroep een kans te geven 

op de arbeidsmarkt voor een be-

taalde baan. De praktijk leert ech-

ter dat de uitvoering daarvan niet 

zo simpel is als het lijkt. Het bete-

kent nogal wat voor je organisatie, 

voor het personeel en ook voor de 

inrichting van werkzaamheden. In 

de beeldvorming zijn er vele hob-

bels op de weg, soms terecht maar 

in veel gevallen ook onterecht. Om 

die reden hebben wij van Samen 

voor De Bilt met Samen voor Zeist 

het initiatief genomen om met de 

Biga Groep, ReinaerdeTRES en 

RSD-WGSP deze workshop op te 

zetten om de kansen en mogelijk-

heden van het inzetten van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt 

op het gebied van arbeid te belich-

ten’. Het doel van de workshop 

is om meer inzicht te geven in de 

mogelijkheden om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt werk te 

bieden. ‘Maar natuurlijk wordt er 

zo ook een proces van bewustwor-

ding opgestart en komt er wellicht 

een nieuwe kijk op werk waarbij 

het talent van de kandidaatmede-

werker centraal gesteld wordt bo-

ven de functie, het werk of de taak’. 

Voordelen

Een nieuwe manier van kijken naar 

werk kan voordelen opleveren. 

Ingrid Verheij: ‘Maatschappelijk 

betrokken ondernemen of sociaal 

werkgeverschap is goed voor het 

bedrijfsimago. Als functies worden 

opgeknipt in taken kan er effectiever 

worden omgegaan met de compe-

tenties van de zittende werknemers. 

Daarnaast voorzien veel mensen 

een naderende krapte op de ar-

beidsmarkt voor hoger opgeleiden. 

Een oplossing daarvoor kan zijn het 

knippen in functies zodat minder 

relevante taken door anderen, liefst 

dus mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt, uitgevoerd kun-

nen gaan worden. Daarnaast stelt 

de overheid sinds midden 2011 bij 

het inkopen en aanbesteden -social 

return- als contractvoorwaarde op. 

Dit houdt in dat bij aanbestedingen 

boven de 250.000 euro er in het 

contract staat dat een deel van het 

werk ook moet worden uitgevoerd 

door mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Wij denken dat ieder 

na aloop van deze workshop naar 

huis gaat met concrete handvatten 

om dit nieuwe proces binnen de 

eigen organisatie te kunnen starten 

of verder uit te kunnen bouwen. Na 

vijf weken volgt dan nog een terug-

komdag’. 

Aanmelden

De workshop is bestemd voor di-

recties, HR en facilitair managers. 

Voor founders en partners van Sa-

men voor De Bilt is deelname aan 

deze workshop gratis. Voor overige 

deelnemers (maximaal 2 per orga-

nisatie) zijn er kosten aan verbon-

den. Meer informatie en aanmelden 

via info@samenvoordebilt.nl 

Xia Roodenburg en Femmy Laverman poseren bij de twee beuken die zij 

graag willen behouden. De bomen zijn al behoorlijk overwoekerd door 

klimop, dus aan de buurt de schone taak om die eruit te halen, anders 

gaan de bomen op den duur vanzelf dood.



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:

Verkiezing 
Biltse Ondernemer van het jaar

Heeft u waardering voor een lokale winkel, een bedrijf of een startende ondernemer of 

onderneming? Toon uw waardering en steun de ondernemer door hem/haar aan te melden 

voor de titel Ondernemer van het jaar 2013 van gemeente De Bilt!

Voor de vierde keer organiseren 

gemeente De Bilt, de Lions Club 

De Bilt-Bilthoven en de Biltse 

Ondernemers Federatie (BOF) 

de verkiezing ‘ De Biltse onder-

nemer van het jaar’ . Bedrijven, 

instellingen en inwoners kunnen 

via www.debiltseondernemer.

nl tot 15 oktober aanstaande ge-

schikte kandidaten voor deze titel 

aanmelden. Op 27 november wor-

den de winnaars oficieel bekend 
gemaakt tijdens een feestelijke 

bijeenkomst in het gemeentehuis. 

Catagorieen

Ondernemers kunnen genomi-

neerd worden in drie categorieën, 

te weten: Winkeliers, Bedrijven 

en Startende ondernemers. Een 

starter is een ondernemer die zijn 

activiteiten in de loop van 2012 

of in 2013 is begonnen en door 

zijn succesvolle optreden hoge 

verwachtingen wekt. In iedere ca-

tegorie wordt een ‘Biltse onderne-

mer van het jaar’ gekozen. 

De criteria waarop de kandidaten 

dit jaar worden beoordeeld zijn: 

Passie en overtuiging, Klantge-

richtheid, Maatschappelijk ver-

antwoord en duurzaam onderne-

men en Continuïteit

Kijk voor meer informatie over de 

verkiezing Biltse ondernemer van 

het jaar op www.debiltseonderne-

mer.nl.

Aanmelden

Bedrijven, instellingen en inwo-

ners kunnen van 15 augustus tot 

15 oktober aanstaande kandidaten 

voor deze titel aanmelden. Dit kan 

door het aanmeldingsformulier, te 

vinden op www.debiltseonderne-

mer.nl, in te vullen en op te sturen 

aan: Houwing – Van Beek No-

tarissen, Soestdijkseweg Noord 

267, 3721 AE Bilthoven, 

of te mailen aan: 

info@houwingvanbeek.nl

Werken of een opleiding volgen...

Moeite met kiezen?

Bij ons kan het allebei!

Wij zijn op zoek naar een

fulltime kassamedewerker 
Ben jij klantvriendelijk, spontaan, betrouwbaar, bereid om 
hard te werken en vind je het leuk om met veel verschillende 
mensen om te gaan? Wie weet zijn we op zoek naar jou!

Wij bieden
Een prettige werksfeer, leuke collega’s, de mogelijkheid tot het 
volgen van een mbo-opleiding en een salaris conform de CAO 
detailhandel.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met C.V. naar C1000 de Zeeuw 
Maertensplein 31, 3738 GM Maartensdijk t.a.v. Femke Lodder 
of e-mail naar smo.dezeeuw@c1000.nl. Langskomen bij de 
winkel voor een sollicitatieformulier kan natuurlijk ook. 

Gezocht

Oproepkracht Wasstraat

Als Oproepkracht Wasstraat verkoop je onze 
waspakketten aan onze klanten in de was-
straat, je rekent de pakketten af en begeleidt 
de klanten naar de wasstraat. Samen met je 
collega’s zorg je ervoor dat de machines, het 
pand en het terrein onderhouden worden. 

Heb je interesse? Mail dan je motivatie en je 
CV naar: post@autowasstraatdebilt.nl

Meer informatie op Autowasstraatdebilt.nl

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

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij



 De Vierklank 11 21 augustus 2013

Voortgang project Hooge Kampse Plas 

Het Utrechts Landschap heeft als eigenaar van de Hooge Kampse Plas opdracht gegeven 

deze voormalige zandafgraving en stortplaats om te vormen tot een prachtige omgeving 

voor natuur en recreatie. Het werk wordt door K3 Delta (specialist op het gebied van 

landschapsontwikkeling) uitgevoerd in nauwe samenwerking samengewerkt met de 

klankbordgroep, bestaande uit Stichting Brigida, Dorpsraad Groenekan, Stichting 

Milieuzorg Zeist e.o., IVN, Vogelwacht Utrecht, en Groenekans Landschap. 

Wim Vermeule is projectleider bij 

K3 Delta en vertelt bij de half-

jaarlijkse tussenrapportage: ‘In de 

jaren ‘70 is in de Hooge Kampse 

Plas bedrijfsafval I gestort en is er 

baggerspecie uit het Amsterdam-

Rijnkanaal in de plas gepompt. In 

combinatie met de steile oevers, 

leverde deze situatie nauwelijks 

waarde voor de natuur op. Om de 

ecologische waarde van de plas te 

verhogen is dit zogenaamde ver-

ondiepingsproject gestart, waarbij 

ondermeer een deel van de veront-

reinigde bodem wordt afgedekt. 

De natuurontwikkeling bij de plas 

bestaat met name uit het maken 

van eilanden, lauwe oevers met 
riet en ondiep water (circa 1,5 me-

ter diep) aan de noordzijde van de 

plas, waardoor waterplanten op de 

bodem kunnen groeien. De zuid-

zijde blijft diep, minimaal 10 me-

ter. Deze dieptesprong is een extra 

waarborg, zodat de plas ook in de 

toekomst helder blijft’. 

Fasering en voortgang 

De verondieping wordt gefaseerd 

uitgevoerd. In de eerste week van 

juli werd een deel van de plas, 

dat ondieper wordt, afgedamd en 

leeggepompt om de afwerking op 

de juiste hoogte en met de juiste 

grond mogelijk te maken. Door 

professionele vissers is het leeg 

gepompte deel leeg gevist en wer-

den wel 100 grote vissen terug ge-

zet in het diepe deel. Zoals enkele 

mooie spiegel- en schubkarpers, 

wat linke palingen, een paar snoe-

ken, zeelten en verder een heleboel 

jonge vis. Nadat de afwerklaag is 

aangebracht, zal het compartiment 

weer onder water worden gezet en 

aan de plas worden toegevoegd. 

Op deze wijze zal het project in fa-

ses worden gerealiseerd. 

Fietspad 

Vanaf de start in mei 2010 is er bij-

na 550.000 m3 grond en waterbo-

dem in de plas aangebracht. Voor 

de inrichting van het Noordelijk 

deel van de plas (fase 1) is nog cir-

ca 50.000 m3 nodig, die naar ver-

wachting in 2013 zal worden aan-

gevoerd. Daarna zal het Noordelijk 

deel volgens het ontwerp worden 

geproileerd. Nog dit jaar zullen 
tevens de voorbereidingen worden 

getroffen voor fase twee, dat be-

trekking heeft op het Zuidelijk deel 

van de plas met een diepte van 15 

meter. Een belangrijk onderdeel is 

de aanvulling van de steile oever 

langs het ietspad, waardoor weer 
een stevige oever ontstaat en het 

ietspad kan worden behouden. Als 
het huidig tempo wordt vastgehou-

den, dat afhankelijk is van de vrij-

komende hoeveelheiden grond en 

waterbodem in de omgeving, zou 

het project in 2015 conform totaal-

plan (fase 1 en 2) kunnen worden 

afgerond. 

Vogels 

De waterkwaliteit wordt vanaf 

2010 elke twee maanden gemeten 

door het Biltse ingenieursbureau 

Grontmij. Hieruit komt naar voren 

dat de waterkwaliteit ruim binnen 

de ecologische normen blijft. Ove-

rigens wordt de waterkwaliteit ook 

regelmatig door het Waterschap 

gecontroleerd. 

Vogelaar Wigle Braaksma vertelt 

namens Vogelwacht Utrecht: ‘Het 

afgelopen broedseizoen zijn leuke 

soorten aanwezig geweest, waar-

onder drie broedparen fuut, een 

paar Indische ganzen, spotvogel 

en (kortstondig baltsende) oever-

lopers. De Hooge Kampse Plas is 

verder dit jaar tot dusver door de 

vogels minder goed bezocht dan 

verwacht. Oorzaken zijn vermoe-

delijk de weersomstandigheden, 

maar ook de tijdelijke werkzaam-

heden voor de aanleg en het ge-

bruik van de werkdam en het - dit 

voorjaar - ontbreken van eilandjes 

en slibranden. Naar verwachting 

zal de plas voor vogels (en voge-

laars) weer interessanter worden 

als de geplande eilandjes gereali-

seerd zijn en de activiteiten in het 

huidige deel van de plas voltooid 

zijn’. 

Overige Flora & Fauna 

Door ecologen van Stichting Het 

Utrechts Landschap wordt nauw-

gezet gevolgd of bij de uitvoering 

van de werkzaamheden de be-

langen van lora & fauna worden 
gerespecteerd. Hierbij wordt ook 

dankbaar gebruik gemaakt van de 

vele waarnemingen die door, vaak 

zeer deskundige, vogelliefhebbers 

van de Vogelwacht worden door-

gegeven. Waarneming van versto-

ringen of bijzondere lora & fauna 
kunnen worden doorgegeven aan 

de boswachter Hans Hoogewerf 

(06 51230679). 

Via de website www.utrechtsland-

schap.nl kan men geïnformeerd 

worden over de laatste ontwikke-

lingen. 

Door professionele vissers is het leeg gepompte deel leeg gevist en 

werden wel 100 grote vissen (zoals paling en schubkarper) terug gezet 

in het diepe deel. 

Scouting AMG op Deens avontuur
De scouts en explorers van de AMG uit Maartensdijk zijn de afgelopen week op een 

internationaal kamp in Denemarken geweest. Tien dagen lang hebben zij samen met ongeveer 

300 andere scouts allerlei activiteiten gedaan en vooral veel nieuwe vrienden gemaakt op een 

scoutingterrein in Gladsaxe, ongeveer 15 kilometer boven Kopenhagen.

Het kamp werd georganiseerd in 

het kader van een stedenband tus-

sen steden uit Schotland (Paisley), 

Nederland (Apeldoorn), Frankrijk 

(Gagny), Denemarken (Gladsaxe) 

en Engeland (Sutton). Al sinds 

1970 ontmoeten scouts uit deze 

vijf steden elkaar en elke drie jaar 

is er een gezamenlijk kamp voor 

scouts tussen de 10 en 18 jaar.

Tijdens het kamp werden er allerlei 

activiteiten georganiseerd, zoals ka-

noën, hiken, vikingspelen, zeilen in 

een echte vikingboot en natuurlijk 

een dagje Kopenhagen. Koken, eten 

en slapen werd in de sub-kampen 

gedaan en op elk sub-kamp waren 

zo’n 45 personen aanwezig van alle 

nationaliteiten. Na tien dagen kamp 

bleken er al veel vriendschappen 

gesloten te zijn en bij thuiskomst 

vlogen de facebook-vriend-verzoe-

ken al over het internet.

De Maartensdijkse deelnemers.

Fietsexcursie langs 
natuurverbindingen

Het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten geven samen een 

kijkje in de keuken achter de grote ecoducten en kleinere natuurver-

bindingen gedurende deze plm. 2,5 uur durende activiteit voor volwas-

senen, waarin men ook kan ontdekken hoe de dieren zich verplaatsen 

door het drukke Gooi.

Het Gooi is doorsneden door een netwerk van drukke wegen en spoor-

lijnen. Daarom zijn en worden voor reeën en andere dieren aparte 

verbindingswegen aangelegd om veilig van natuurgebied naar natuur-

gebied te trekken. Volg samen met twee boswachters van Natuurmonu-

menten en het Goois Natuurreservaat de route die reeën aleggen. Vanaf 
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek in ’s-Graveland iets je langs de 
paddentunnels op de Oude Meentweg, over de Natuurbrug Crailo, de 

natuurcorridor bij de Hilversumse Meent en de nieuwe natuurverbin-

ding Naardermeer-Ankeveense Plassen. De gidsen geven, met behulp 

van tal van foto’s en kaarten, uitgebreid uitleg over het hoe en waarom 

deze verbindingen. 

Kans

Een uitgelezen kans voor iedereen die belangstelling heeft voor de vra-

gen achter het natuurbeheer. De route is ca. 15 km lang. Op een van de 

stops wordt kofie aangeboden. De tocht is op zaterdag 31 augustus 2013 
van 10.00 tot plm. 12.30 uur. Deelnamekosten zijn voor Natuurmonu-

mentenleden 5 euro en voor overigen 8 euro. Vooraf aanmelden op www.

natuurmonumenten.nl/agenda of tel. 035 6563080. Vertrek:  bezoe-

kerscentrum Gooi en Vechtstreek Noordereinde 54b in ’s-Graveland.
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Felicitaties voor 
diamanten bruidspaar

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam maandag 19 augustus de heer en mevrouw 

Achterberg - Wilking feliciteren met hun zestigjarig huwelijksjubileum. Hendrika Wilking 

was 25 en Cor Achterberg 29 jaar toen ze op woensdag 19 augustus 1953 in het Biltse 

gemeentehuis Jagtlust in het huwelijk traden. De kerkelijke inzegening vond 

daarna in de Dorpskerk in De Bilt plaats.

De bruid is een echte Biltse en 

groeide op in een bakkersgezin. 

Haar ouders hadden een zaak aan de 

Looydijk. Die was op haar trouw-

dag de hele dag gesloten. ‘Dat wist 

de politie, want wij hadden veel 

klanten bij de politie en die hebben 

toen de trouwstoet langskwam het 

verkeer geregeld.’ Cor Achterberg 

is geboren in Zevenbergen maar 

kwam op zijn tweede in De Bilt 

wonen. Zijn vader was belasting-

ambtenaar in Utrecht. Zelf werd 

Achterberg administrateur, ook 

nog bij de Belastingdienst. Later 

werkte hij dertig jaar bij de Gront-

mij. Achterberg was jarenlang be-

stuurslid van wat nu Daltonschool 

De Rietakker is en bij de SWO.     

Hendrika Wilking deed voor haar 

huwelijk alle voorkomende werk-

zaamheden in de bakkerij, tot ach-

ter de broodkar lopen. ‘Maar op 

een gegeven moment wilde ik wat 

anders gaan doen. Ik ging werken 

in een gezin waar ik de zorg over 

de kinderen kreeg. Dat gezin wilde 

dat ik een EHBO-diploma ging 

halen en omdat bij de ouders van 

Cor Achterberg een Rode Kruis-

bord hing, ging ik daar informatie 

vragen over een cursus. Die infor-

matie kreeg ik daarna telefonisch 

van Cor, die tegelijk vroeg of ik 

met hem naar de heropening van 

de Biltstraat in Utrecht wilde gaan 

kijken. Daar had nadat de tram was 

verdwenen een renovatie plaatsge-

vonden. Dat was het begin van de 

verkering, maar we kenden elkaar 

al heel lang.’

Na hun huwelijk kregen ze woon-

ruimte aan de Blauwkapelseweg, 

waar mensen uittrokken die naar 

Canada gingen emigreren. Enkele 

jaren later verhuisden ze naar de 

Groenekanseweg waar ze 45 jaar 

woonden. Sinds 2002 woont het 

echtpaar aan de Hessenweg. ‘Ik 

heb altijd gezegd als we ouder 

worden wil ik bij de winkels en bij 

een bushalte wonen en dat is hier.’ 

De heer en mevrouw Achterberg 

kregen drie dochters, er zijn vijf 

kleinkinderen en twee achterklein-

kinderen. Ze zijn redelijk gezond. 

Het 60-jarig huwelijksfeest vierden 

ze met de drie dochters op 19 au-

gustus met een feestelijke lunch. 

Zaterdag 24 augustus is er een re-

ceptie in De Biltsche Hoek, waarna 

met familie en een paar vrienden 

gedineerd wordt. Er werden feli-

citaties ontvangen namens Koning 

Willem-Alexander en de Utrechtse 

Commissaris van de Koning.
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Het diamanten bruidspaar met burgemeester Arjen Gerritsen

Binnenkort in

Wij bieden u
100% kwaliteit! 
Niet goed,
geld terug!

Elke week méér 
dan 70 scherpe 
aanbiedingen!

Een bezoek aan Hoogvliet is telkens

weer de moeite waard. Onze versproducten

zijn van de hoogste kwaliteit.

Leyenseweg 127, 3721 BC Bilthoven (naast zwembad Brandenburg en Multimate).
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com

Hoogvliet heeft altijd de meeste aanbiedingen én 

de laagste prijs! Met duizenden artikelen in het 

assortiment levert dat dus 

wekelijks gegarandeerd 

veel voordeel op!

Waarom kiezen 
méér dan een miljoen klanten per 
week voor Hoogvliet supermarkt?

Let op uw 

brievenbus voor 

onze speciale 

openings-

aanbiedingen!
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Hockeyplezier bestaat 5 jaar
door Henk van de Bunt

Woensdag 10 september 2008 ging op sportcomplex Olympos in de Uithof in Utrecht 

hockeyschool Hockeyplezier van start. Bij stralend zomerweer verzamelden zich 

50 kinderen van 6 tot 10 jaar met hun ouders op het voorterrein van Olympos om 

de feestelijke bijeenkomst bij te wonen. De hockeyschool was een initiatief van 

de toen twintigjarige Maartensdijker Jesse Feijtes. 

Jesse begon met Hockeyplezier 

toen hij merkte dat veel kinderen 

die graag hockey willen spelen bij 

de hockeyclubs te maken krijgen 

met lange wachtlijsten. De afge-

lopen jaren werden op 12 locaties 

trainingen gegeven. Soms tijdelijk, 

totdat de kinderen konden instro-

men in de hockeyclub, dan weer 

voor een langere periode. Totaal 

zijn het rond de 250 kinderen die 

trainingen krijgen, van ongeveer 

30 train(st)ers. In de praktijk blijkt 

dat niet alleen wachtlijstkinderen 

en kinderen die hockey willen 

uitproberen bij HP trainen, maar 

ook kinderen en ouders die niet 

op zaterdagmorgen om 8.30 langs 

het veld willen staan of vrijwilli-

gerswerk willen doen. Er zijn nog 

steeds Senior Adviseurs verbon-

den aan Hockeyplezier: Oud Groe-

nekanner Loog Stoffels, Utrechter 

Rinus van Dorresteijn, Houtenaar 

Paul Hartman en (vader) Bert Fe-

ijtes uit Maartensdijk. Het viertal 

brengt in totaal niet minder dan 

180 jaar hockeyervaring in. 

Talent

Jesse werd 2 jaar geleden door El-

sevier uitgroepen tot ‘Talent’. De 

jonge ondernemer brengt binnen-

kort een mooi kwartetspel (Hoc-

keyplezier Kwartet) voor kinderen 

van 6 tot 12 jaar op de markt met 

leuke cartoons om kinderen op 

een speelse manier vertrouwd te 

maken met de hockeysport. On-

derwerpen zijn onder meer: pas-

seerbewegingen, overtredingen, 

uitrusting, scheidsrechter en start. 

Allemaal in het kader van Respect 

+ Sportiviteit. Een mooi klein en 

leuk & nuttig cadeau voor kin-

deren van die leeftijd. Daarnaast 

heeft Jesse een mooie T-shirt lijn 

ontwikkeld met allemaal leuke en 

grappige teksten bij de cartoons. 

Dezelfde cartoons zijn ook voor 

het kwartetspel gebruikt.

Ruimte

De laatste periode zijn er weer veel 

jongeren doorgestroomd naar hoc-

keyclubs in de omliggende omge-

ving. Op alle locaties zijn daardoor 

weer nieuwe plekken vrijgekomen 

en hebben kinderen en hun ouders 

de mogelijkheid weer om hun ei-

gen groepje van 8 à 10 kinderen 

samen te stellen. Op verzoek van 

ouders en de BSO is HP ook druk 

doende om een locatie in Zeist te 

openen. Aanmelden is mogelijk op 

www.hockeyplezier.nl

Voor de vierde keer: Wielerronde Westbroek

door Martijn Nekkers

Op zaterdagmiddag 31 augustus valt om 16.00 uur het startschot van de Westbroekse 

Wielerronde voor café De Poort aan de Kerkdijk. Zes rondjes leggen de coureurs af 

over het parcours Huydecoperweg, Westbroekse Binnenweg, De Krom, Nedereindsevaart, 

Kerkdijk. Bij elkaar toch nog ruim 45 km en bedoeld voor de echte liefhebber 

maar ook voor de niet zo ervaren wieleramateur.

‘De belangstelling groeit ieder 

jaar’, vertellen de organisatoren 

Jan Hennipman en Pieter Wijnen. 

In 2012 waren er 50 deelnemers, 

dit jaar willen ze de inschrijving 

sluiten bij 60. Dat aantal is al bijna 

bereikt. ‘Wie nog mee wil doen 

moet er gauw bij zijn. Schrijf je 

zo snel mogelijk in’, is hun advies. 

Dat kan via www.wielerronde-

westbroek.nl. Daar vindt men alle 

informatie rond dit wielergebeu-

ren. ‘We willen ook niet te massaal 

worden. Het moet wel een geintje 

blijven’, voegen de ‘wielerbazen’ 

er aan toe.

Sponsors

Dat geeft meteen het karakter weer 

dat vanaf het begin de opzet is ge-

weest van de Westbroeks Wieler-

ronde: Een wedstrijd met een wat 

ludiek karakter. Sportiviteit staat 

voorop maar de sfeer is even be-

langrijk. Een wielerkoers met een 

vette knipoog naar het ‘echte wiel-

rennen’. ‘Hoewel het toch wel iets 

serieuzer van opzet is geworden 

als je het vergelijkt met de eerste 

jaren’, menen Jan en Pieter. De or-

ganisatie zelf is ook wat professi-

oneler geworden. Dat kan dankzij 

de medewerking van veel vrijwil-

ligers maar zeker ook door de vele 

sponsors die de wielerronde steu-

nen. Het zijn er nu al meer dan 50. 

Jan en Pieter hebben ze allemaal 

persoonlijk bezocht. ‘Als ze ons 

zagen aankomen wisten ze al hoe 

laat het was’, vertellen ze lachend. 

‘De respons was geweldig. Bijna 

allemaal wilden ze ons steunen.’ 

Hoofdsponsor is dit jaar overigens 

Wuthrich Assurantiën. ‘Het is dui-

delijk dat de Westbroekse Wie-

lerronde leeft in het dorp’, is hun 

conclusie. Verreweg de meeste 

inschrijvingen komen hier van-

daan. Westbroekers hebben dan 

ook voorrang bij de inschrijving. 

De inwoners vinden het leuk om 

hun dorpsgenoten door het dorp te 

zien koersen.

Pechpet

Nieuw is dit jaar de wisselbeker 

voor de snelste jeugdige renner in 

de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Als 

altijd is er ook zo’n beker voor de 

snelste heer en de snelste dame. De 

groene trui is voor de langzaamste 

deelnemer, een zwarte band voor 

de meest strijdlustige. De meest 

onfortuinlijke renner krijgt de 

pechpet. Voor alle coureurs is er 

sportdrank en een medaille. De 

helft van het inschrijvingsbedrag 

van €10 gaat naar de stichting 

Spieren voor Spieren. Die beij-

vert zich om kinderen die aan een 

spierziekte lijden toch aan sport 

te laten doen. De organisatoren 

vinden dat een heel mooi doel dat 

goed aansluit bij het karakter van 

het Westbroekse wielerspektakel.

Van alles te beleven

Voor fans en toeschouwers is er 

weer het nodige te beleven. Op het 

veldje bij de inish zijn er spelle-

tjes en een springkussen voor de 

kinderen. Die krijgen bovendien 

patat met én een ijsje van Cafetaria 

de Gram. Vanaf 15.00 uur kunnen 

ze terecht op het speelveld. Een 

andere sponsor zorgt er voor dat 

de toeschouwers weer bitterballen 

aangeboden krijgen. De ronde-

speaker doet verslag van de koers 

maar wordt regelmatig afgewis-

seld door de muziek van DJ Ro-

bin. Er is ook een loterij waarvan 

de opbrengst ook weer gedeeltelijk 

voor het goede doel is. Er worden 

twee ballonvaarten verloot, mede 

mogelijk gemaakt door Eclipse 

Ballooning. Cafetaria De Gram 

heeft weer de Wielerronde menu’s 

in de aanbieding en drankjes zijn 

te krijgen in Café de Poort. Na 

aloop van de wedstrijd kan men 
daar ook terecht voor een beeld-

verslag op het grote scherm met 

daarbij de onvermijdelijke sterke 

verhalen. Dan zijn de winnaars 

natuurlijk allang gekust door de 

aantrekkelijke Westbroekse ron-

demissen, gadegeslagen door de 

toeschouwers op de speciale Vip-

tribune bij de inish. Die wordt dit 
jaar voor het eerst gebouwd door 

Bouwbedrijf Nagel. Zo proberen 

de organisatoren er weer een span-

nend wielerfeest van te maken met 

de nadruk op gezellig. Ze staan 

trouwens altijd open voor tips 

en suggesties, vertellen ze. Ook 

nieuwe sponsors en medewerkers 

zijn nog steeds van harte welkom. 

Belangrijk omdat volgend jaar als 

alles goed gaat het eerste lustrum 

van de Westbroekse Wielerronde 

gaat plaatsvinden. Maar eerst die 

van 2013. Het wordt vast weer een 

gedenkwaardige gebeurtenis. 

In april 2008 vertelde Jesse Feijtes (op het Voordaanveld in Groenekan): 

‘Mijn achternichtje stond 3 jaar op een wachtlijst. Dat is een van de 

redenen geweest dan ik Hockeyplezier heb opgericht’.

Zomervakantie Sportweek 
Voor het derde jaar op rij organiseren Buurtsportcoaches van Stich-

ting MENS de Bilt de zomervakantie sportweek in de gemeente De 

Bilt van maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus van 10.00 uur tot 16.00 

uur. Voor alle kinderen en hun ouders bieden zij een programma van 

negen verschillende sporten die verdeeld over vijf dagen gespeeld 

kunnen worden. 

Het complete overzicht staat vermeld op de site van Stichting MENS 

de Bilt www.mensdebilt.nl.  

Nieuw seizoen Salvo 
 Op dinsdag 27 augustus hervat volleybalvereniging Salvo’67 uit Maar-

tensdijk de trainingen voor het nieuwe seizoen. De trainingen voor alle 

groepen vinden plaats in sporthal De Vierstee en staan onder leiding 

van enthousiaste en kundige trainers.

 Mensen die vrijblijvend kennis willen maken met volleybal zijn van 

harte welkom. Salvo heeft drie groepen: de wedstrijdspelers, de jeugd 

en de recreantengroep die puur voor het plezier wekelijks een balletje 

slaat.

De jeugd traint van 18.00 tot  19.30 uur. De recreatie-volleyballers trai-

nen van 21.00 tot 22.30 uur. De wedstrijdafdeling traint in twee blok-

ken van 19.30 tot 21.00 uur en van 21.00 tot 22.30 uur. Binnen alle 

groepen is nog plaats voor nieuwe spelers en speelsters.

Pieter Wijnen (l) en Jan Hennipman, organisatoren van de Wielerronde 

van Westbroek.
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Nootjes
Te koop aangeboden

SNOEIHOUT vers of oud, 

geschikt voor de kachel. Tel. 

0346-282513 

Z.g.a.n. regenbroek zwart 

maat L. Regenjas zwart maat 

L. Samen € 17,50. Tel. 030-

2284394

Z.g.a.n. jongensjas (voor- 

en naseizoen), merk Nike, 

maat 140-152. € 15,-. Tel. 

06-24777542

Nieuwe tas, merk Oilily, gele 

schouderband, kleur overwe-

gend rood, afm 34 x 42 cm. € 

25,-. Tel. 06-24777542

Nieuwe bordspel, grand prix 

racinggame, 4 race-auto's. € 

15,-. Tel. 06-24777542

Stoeltjes (4) voor poppenhuis 

in antieke stijl. € 10,-. Tel. 

06-24777542

Nieuw kinderserviesje D.E., 

porselein, opdruk beertje. € 

10,-. Tel. 06-24777542

2 Zilvergrijze retro platenspe-

lers incl. accu voor € 50,-. Tel. 

030-2284394

Blauw opblaaszwembad 

269x175x51cm, 1 maal 

gebruikt in goede staat. € 15,-. 

Tel. 030-2284394

Kattenbak voor €15,- en kat-

tendraagbox voor € 7,50. 

Incl schepje en etensbakje. 

Gebruikt maar schoonge-

boend! Tel. 030-2292791

Boek: rood gebonden Suske 

en Wiske collectie met 4 ver-

halen: kokonera, bombardon, 

boemerang en locomotief. € 

35,-. Tel. 030-2284394

Handige dakkoffer voor auto, 

Funbox, 120 x 100 x 30 cm. 

Met slot. In goede staat. € 

50,-. Tel. 030-2290532

Grenen televisiekast 2 deur-

tjes, onder 1 lade. H 103, b 

100, d 54 cm. € 45,-. Tel. 

030-2290532

Donkergrijze hardschalen 

attachékoffer, vakjes, tussen-

blad. € 15,-. Tel. 030-2290532

Verstelbare degelijke kinder-

fietshelm. In goede staat. € 

15,-. Tel. 030-2290532

Nieuwe donkerrode kinder-

winterjas maat 164. € 15,-. 

Tel. 030-2290532

Nieuwe donkerblauwe meis-

jeswinterjas, rode streep, 

maat 164. € 15,-. Tel. 030-

2290532

Canon AE-1 analoge spie-

gelreflexcamera met 50 

mm lens en tas. € 45,- Tel. 

06-49776766

Sony Walkman D-EJ621. € 

10,-. Tel. 06-49776766

Donald Duck dubbelpocket 

44 'Heisa in de klas' (2012).  

€4,-. Tel. 06-26486889. (Niet 

na 20.30 uur a.u.b.)

Groot model pratende Furby 

(Hasbro 2005), op batt. en 

in werkende staat. € 9,-. Tel. 

06-26486889. (Niet na 20.30 

uur a.u.b.)

Lief hondje maakt je wak-

ker! (Rescue Pet, 'Wake me 

up' - wekker). € 10,-. Tel. 

06-26486889. (Niet na 20.30 

uur a.u.b.)

Rescue Pet, 2 kleine hon-

denvriendjes, waarvan 1 

op batt., samen € 5,-. Tel. 

06-26486889. (Niet na 20.30 

uur a.u.b.)
 

Littlest Pet Shop knuffel. € 

7,-. Tel. 06-26486889. (Niet 

na 20.30 uur a.u.b.)

Fietsendrager zwart. € 15,-. 

Tel. 0346-820494

Mooie Diaprojector met 

scherm en twee reserve lam-

pen. € 35,-. Tel. 030-2286775

Compleet satellietset voor 

canaldigital en free to air 

kanalen met 54 cm schotel en 

ontvanger. € 35,-. Tel. 030-

2204183 

2 Kunststof lage strandstoe-

len, samen € 10,-. Tel. 030-

2204183

Party tent blauwwit. € 15,-. 

4 Metalen regisseursstoelen 

opklapbaar. € 25,-. Tel. 030-

2204183

Grote witte kunststof Ikea bak 

voor onder het bed incl. dek-
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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  ........................................................................

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

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. ZOMERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 

www.mediationmetu.nl

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of per-

soonlijke groei)? Is er een verlangen je patronen te doorzien 

en te doorbreken zodat je op een vernieuwde manier kunt 

verbinden met jezelf en de ander? Bel voor een gratis ken-

nismakingsgesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de 

dieptepsychologie van Jung, Imaginatie-technieken en even-

tueel de natuur. Hanneke van Doorn, tel. 06-46380150 www.

bewustzijninverbinding.nl

SENIOREN IN DE BILT – MAARTENSDIJK OPGELET. 

Herfstvakantie reis in oktober met Hennie en Henk. Voor 

informatie  DIJCKSTATE zaterdag 7 september

Tijdens het koffie uurtje, u bent welkom.

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

VIERDAAGSE HERFSTVAKANTIE BUSEXCURSIE 

REIS, in oktober. Reisleiding Hennie en Henk Broekhuizen. 

Voor informatie en registratie bent u welkom op 

Zaterdagochtend 7 september in huize Dijckstate. Tijdens het 

koffie uurtje van 10.00 – 11.00 uur. U kunt ook bellen 0346-

212288 – 06-53853557

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 6 voor de Mens cursussen!

Bridgeles door NBB-gedipl. bridgedocenten in Bilthoven. 

Bridgeles voor beginners en meer of minder gevorderden. 

Kleine groepen, dus persoonlijke aandacht gewaarborgd. 

Nadere info: ciska.zuur@gmail.com of 030-2281121

Quickrijbewijs zomeractie: 20 rijlessen + 2 praktijkexa-

mens + cd-rom voor € 950,-. Betaling in termijnen mogelijk. 

Tel. 06-29403075 / quickrijbewijs@gmail.com / www.quick-

rijbewijs.nl

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te Huur 

in  Groenekan

Flexplekken 

en/of vaste 

kantoorruimte. 

Voor communica-

tie-, marketing-, 

internet- of media 

gerelateerde 

ondernemers 

Informeer naar de 

mogelijkheden 

Bel 0346 213204

Gezocht Vierklankbezorger 

Holl.Rading: Schepersveld 

VuurscheDreef, 

Binck horst      laan en 

Karnemelksweg. 

Groenekan: Berkenlaan, 

Eiklaan, Grothelaan, Veld-

laan en Vijverlaan. 

Bel 0346-211992 of mail 

naar info@vierklank.nl

4e Wandeldag voor Kika

Door WandelSportVereniging Jong en Vrolijk 

wordt op zondag 25 augustus a.s. de 4e Wandeldag 

voor Kika te Bilthoven georganiseerd. Deelnemen 

kan door gebruik te maken van het aanmeldings-

formulier op website www.wsv-jong-en-vrolijk.nl 

die t/m zaterdag 25 augustus 22.00 uur is open-

gesteld. Ook als u zich niet via dit formulier wilt 

of kunt aanmelden is deelname bij de start alsnog 

mogelijk. De afstanden zijn 5, 10 of 15 km. Deel-

namekosten zijn 4 euro voor volwassenen en 2 

euro voor kinderen tot en met 12 jaar. De starttijd 

ligt tussen 9 en 13 uur. De startplaats is Burg. van 

den Borchlaan 7, Bospark Bilthoven (bij de wa-

tertoren).  Meer info: Jeanet Scheepvaart  tel 0346 

214013 E: jeanet@josc.net 

Gratis af te halen:

oude collectieboeken 
geboortekaarten.

Bel 0346-211215

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

sel Ongeveer 75x75 cm. € 6,-. 

Tel. 030-2292791.

2 paardrijbroeken met leren 

opzet stukken, blauw en bruin 

geruit , mt. 164 z.g.a.n. 15,- 

p/s, 2 v. 25,- tel. 035-6550995

Leren zwarte lage paardrij-

laarzen ( jodphurs), mt. 37. € 

20,-. Zwarte hoge gevoerde 

paardrijlaarzen mt 35. € 15,-. 

Tel. 035-6550995

Bowl stel. € 10,-. Tel. 030-

2204183

Witte vaste houten kinder-

stoel i.z.g.s. € 20,-. Tel. 0346-

214065

Houten ligstoel 3 standen, 

blauw linnen doek. € 5,-. Tel. 

035-5771462

Fietsen/brommers

DAMESFIETS Batavus 

Torino, wielm. 28 inch, frame 

54 cm, 7 versn., t.e.a.b. Meer 

info: 06-42109561

Kinderfietsje, leeftijd voor 6 

of 7 jaar. Gazelle. € 20,-. Tel. 

030-2290923

Damesfiets opknapper, trom-

melremmen, versn. achter-

band lek. € 20,-. Tel. 030-

2290923

Personeel gevraagd

Lieve OPPAS(OMA) om af 

en toe een uurtje op te pas-

sen op twee kindjes B'Hoven. 

030-8783969

Hoogvliet in Bilthoven zoekt 

diverse werknemers. 

Zie pag. 10

Carwash Larenstein in De 

Bilt zoekt Oproepkracht 

Wasstraat. Zie pag. 10

C1000 in Maartensdijk zoekt 

fulltime kassamedewerker. 

Zie pag. 10

Start bridgeseizoen
Op 28 augustus a.s. start het nieuwe seizoen van 

bridgeclub BCC-86 met de openingsdrive. Op 4 

september gaat de nieuwe competitie (parenbridge) 

van start. Er is nog plaats voor nieuwe leden. 

BCC-86 is aangesloten bij de Bridge Bond. Er 

wordt op de woensdagavonden gespeeld in De 

Schakel (achter de Immanuelkerk), Soestdijkse-

weg-Zuid 49b, vanaf 19.30 uur. Belangstellenden 

kunnen eerst een paar keer meespelen. Meer info: 

Wim Westland, tel.030-2251012 of Nico Verhaar, 

tel.030-2282925.(www.nbbclubsites.nl/club/2503)

Diversen

Dor, stug haar van de zon 

en zee vakantie? BETTY'S  

CORNER is dan het juiste 

adres! Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

Wie heeft rood FOTO-

ALBUM gevonden met foto’s 

van boten? Vermist sinds 11 

augustus 2013. Tegen belo-

ning terug te brengen. Dhr. 

Smith, Adri Piecklaan 12, 

Holl. Rading. Tel. 0346-

577192

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Personeel aangeboden

REPARATIE zonnescher-

men, rolluiken, markiezen, 

Luxaflex. Verkoop nieu-

we en gebruikt. Tel. Hans 

06-26604779 Groenekan

Voor een goed onderhou-

den TUIN belt u Rein: 

06-82004441



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

voor alle Volvo rijders

 gratis vakantiecontrole 

G
el

di
g 

t/
m

 3
1 

au
gu

st
us

 2
01

3

  

 

 

 

 

 Gratis proefrijles 
 Geen andere leerlingen aan boord  
 Rijles van 60 minuten voor 
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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

OORDOPPEN
voor water en/of vliegtuig

10% KORTING

Alleen geldig op 
vrijdag 23 augustus 2013

Tegen inlevering van deze bon

Verse Zalmfilet

500 gr. € 7,50
Normaal € 8,75

T/M
ZATERDAG

7
SEP

T/MVAN
DONDERDAG

29
AUG

www.comprint.nl

De kaartvoorverkoop is van 11.00 tot 12.00 uur en één uur voor aanvang van de circusvoorstelling aan de circuskassa.

www.circus-renz-berlin.nl

Bilthoven
SoeStdijkSeweg Zuid t.o. het gemeentehuiS

Tegen inlevering van deze kaart krijgt u 

€ 5,- KORTING
op een plaats naar keuze (geldig voor max. 2 personen).

DO  29 AUG 19:00 PREMIERE
VR  30 AUG 16:15 EN 19:00
ZA  31 AUG 15:00 EN 19:00
WO 04 SEP 15:00
DO  05 SEP 19:00

VR  06 SEP 16:15 EN 19:00
ZA  07 SEP 15:00 EN 19:00

met

Live Orkest

en een

Nieuwe

 Show 2013

eweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehui

Verhuisservice en Opruimservice voor Ouderen

Liesbeth Evers organiseert uw verhuizing naar servicelat
of verzorgingshuis en kan ook uw huis helpen opruimen!

Meer informaie? Telefoonnummer: 06-203 71 632,
www.verhuisserviceouderen.nl, info @verhuisserviceouderen.nl

Terug van vakantie?

Met deze bon ontvangt u

10% korting op de rekening
op zaterdag 25 & 31 augustus 2013.

www.naastdeburen.nl
0346-218821/06-12368755

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

Garage Van der Meij
IndustrIeweg 34, 3738 JX MaartensdIJk, tel. 0346-214540, faX. 0346-214438

Oude lOswal 21, 1217 tg HIlversuM, tel. 035-6214335, faX. 035-6233544

Saab 9.3 sport – Estate diesel 

Bouwjaar 2007 // 177.000 km // Cruise controle // Climate controle 
// Radio/CD // Navigatie/Telefoon // Electrische ramen // Centrale 
deurvergrendeling // Stuurbekrachtiging // Esp // Afn.trekhaak

Van € 9.795,- voor € 8.950,-
Excl. € 295,- afleveringskosten

WASSEN • KOELEN • VRIEZEN • DROGEN • INBOUWAPPARATUUR • ENZOVOORT

INRUILKORTING WEEK 34-35 GELDIG TOT 31-8

Westbroek
0346-28 14 59

www.vinkwitgoed.nl

Siemens wasmachine

WM16S493NL   -   € 949,=

inruilkorting € 100,= 

VARKENS
VERSE WORST 1 KG 6,98

Terug van vakantie?

 Bij ons op Dorpsstraat 60 De Bilt

blijft het gewoon ijsweer

tot 1 oktober. Neem deze bon mee 

en u krijgt bij bestelling van elke

4 bolletjes een 5e gratis.

Geldig tot 3 september! Zie facebook.com/GelatoBurano.
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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

Nostalgische liedjes

Anneke Iseger en Ignace de Jong verzorgden maandag 19 augustus voor be-

woners van Woon- en zorgcentrum Weltevreden een nostalgisch liedjespro-

gramma. Veel nummers werden enthousiast meegezongen. [GG]

Het Biltse Hospice Demeter dingt 

met een advertentie mee naar de 

NRC Charity Awards 2013. De 

NRC Charity Awards zijn in het le-

ven geroepen door NRC Media en 

zijn bedoeld om 'charitatief Neder-

land' te ondersteunen bij het berei-

ken van hun doelgroep.

Directeur Saskia Teunissen van De-

meter was toen zij de aankondiging 

van de Charity Awards las, was di-

rect geïnteresseerd: ‘Demeter is een 

lokaal hospice, maar stel dat we de 

prijs, een bedrag van 300.000 euro 

aan landelijke advertentieruimte, 

zouden winnen? Dan zou onze op-

dracht – het verder ontwikkelen van 

onze kennis over palliatieve zorg en 

het delen ervan - via landelijke ad-

vertenties meer aandacht krijgen’. 

Hospice Demeter is met de adver-

tentie uit ruim 3000 inzendingen 

geselecteerd als een van de 240 

goede doelen. Demeter is het enige 

hospice dat meedingt en ook in de 

categorie Palliatieve Zorg de enige 

inzending. Huisfotograaf van De-

meter Nynke Thien maakte een 

foto van de mond van een patiënt, 

die een man of een vrouw kan zijn, 

jonger of ouder. De foto staat voor 

het unieke verhaal van ieder mens 

in de laatste levensfase en functio-

neert als medium voor het verbale 

en non-verbale verhaal dat zorgver-

leners moeten horen en zien om hun 

zorg op maat af te stemmen. 

Wie vindt dat Hospice Demeter met 

zijn advertentie de prijs verdient, kan 

tot begin september stemmen via de 

site www.nrccharityawards.nl. 

Stemmen op Demeter
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Ontdek je kern in Maartensdijk
door Henk van de Bunt

Maartensdijk is ontstaan in een groot veengebied tussen het Gooi en de Utrechtse Vecht, dat het 

‘Oostveen‘ genoemd werd. In de vijftiende eeuw dook de naam Maartensdijk voor het eerst 

op, als een waterwerk in dat Oostveen. De nederzetting die er in de volgende eeuwen om 

heen groeide kreeg ten langen leste dezelfde naam. De gemeente omvatte aanvankelijk 

vrijwel het gehele Oostveen. Oostveen is meer een streeknaam. Het ‘Gerecht 

Maartensdijk’ werd na 1795 gemeente. 

Oorspronkelijk was Maartensdijk 

een lintdorp langs de Dorpsweg. 

Deze dijk was één van de ontgin-

ningsassen in het ontgonnen veen-

gebied. Na de aanleg van de dijk 

ontstond het dorp. Het wapen van 

Maartensdijk is het wapenfeit van 

Sint Maarten;  de Romeinse ofi-

cier, die zijn oficiersmantel met 
zijn zwaard door sneed en de helft 

aan de bedelaar gaf. Later is het 

dorp sterk in zuidelijke richting 

uitgebreid, waardoor het zijn lint-

vorm verloren heeft. Afgezet tegen 

de andere kernen van de voorma-

lige gemeente Maartensdijk, heeft 

de kern Maartensdijk de meeste 

forensen, een centrale ligging en 

de meeste voorzieningen. 

Sport en begraven

We starten onze rondgang op de 

parkeerplaats van het sportpark 

aan de Dierenriem in Maartens-

dijk. Vanaf die plaats hebben we 

al een kijkje kunnen nemen op 

twee begraafplaatsen, de thuisha-

ven van scouting Agger Martini en 

drie sportaccommodaties (Korbal-

vereniging TZ, voetbalvereniging 

SVM en tennisvereniging Tauten-

burg). Een deel van het oorspron-

kelijk Hervormde kerkhof werd 

bij het ontstaan van de PKN (be-

gin 21ste eeuw) in beheer toege-

wezen aan de Hersteld Hervormde 

Gemeente in Maartensdijk, die 

ook voor dat deel de voorwaarden 

bepaalde. Inmiddels is er op het 

belendende perceel een Algemene 

Bijzondere Begraafplaats. 

Brandenburg

Aan de Dierenriem passeren 

we (links) de enige school voor 

voortgezet onderwijs (Groenhorst 

College) en gaan we rechtsaf te-

genover het oude doktershuis, 

Dorpsweg 23 uit 1886. Het voor-

huis is in Eclectische stijl. Hier 

heeft onder andere Dr. J.J.F. Ste-

ijling bijna 50 jaar zijn praktijk 

uitgeoefend. We passeren de Her-

vormde Kerk en de onlangs her-

bouwde pastorie. Aan de linker-

kant van de Dorpsweg tegenover 

de Hervormde kerk is nog één van 

de drie ‘schutjes’ te bewonderen. 

Even verder staat het fraaie huis 

Brandenburg (1849). Het huis 

heeft de naam Brandenburg ge-

kregen omdat de vrouw van de 

gemeentesecretaris, die hier van 

1916 tot 1965 heeft gewoond, van 

de boerderij Brandenburg in De 

Bilt kwam. 

Nachtegaallaan

Aan de Nachtegaallaan passeren 

we achtereenvolgens (rechts) De 

Vierstee, het (basis-)scholencom-

plex en de RK St. Maartenskerk 

en (links) de achteringang van 

Dijckstate en vervolgens het in 

2006 en 2007 geheel gemoder-

niseerde Toutenburg; vanuit de 

zorgpost in Dijckstate wordt zorg 

verleend aan de bewoners van 

deze seniorenwoningen. Via een 

zelf te verkiezen route komen we 

op het zuidelijkst gelegen gedeelte 

van de Bernhardlaan om vervol-

gens linksaf bij de Marijkelaan en 

rechtsaf de Molenweg op te gaan. 

Molenweg 27 is de voormalige 

School met den Bijbel, die later 

aan de Irenelaan een acht lokalen 

tellend complex heeft betrokken.

Langhuis

Bij de Dorpsweg gaan we weer 

rechtsaf. Boerderij De Stouwe 

(Dorpsweg 99) is een langhuis-

boerderij. Op de Julianalaan pas-

seren we de Ontmoetingskerk, 

oorspronkelijk in 1967 gebouwd 

als Gereformeerde Kerk, nu PKN. 

De Julianalaan gaat over in (het 

bebouwde gedeelte van) De Prin-

senlaan en is de voorloper van het 

Prinsenlaantje: het onbebouwde 

deel van de Prinsenlaan dat loopt 

vanaf de dorpsrand van Maar-

tensdijk tot aan de Nieuwe Wete-

ringseweg in Groenekan. Het is 

een cultuurhistorisch overblijfsel 

van een weg die gelopen heeft van 

Hollandsche Rading naar Utrecht. 

Na Prinsenlaan 26 gaan we rechts-

af en bereiken via de Sterrenlaan, 

de Bernhardlaan en (linksaf) de 

Melkweg weer ons vertrekpunt 

aan de Dierenriem.

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 (6). 

Dorpsweg 50 heeft de naam Brandenburg gekregen omdat de vrouw van de gemeentesecretaris van de boerderij 

Brandenburg in De Bilt kwam. (Foto uit 1958 uit de verzameling van Rienk Miedema)

Ooit waren er zes schutjes in de wetering langs de Dorpsweg. Om de pramen te laten passeren werd door aan 

het grote rad te draaien het schut gehesen. Na de Tweede Wereldoorlog verviel het gebruik van de pramen. Het 

schut hoefde niet meer gehesen te worden.

Dit beeld van pastoor, dichter, 

schrijver, ilosoof en beeldhouwer 
Omer Gielliet op de Algemeen 

Bijzondere Begraafplaats Maar

tensdijk symboliseert Ontmoeting, 

Afscheid en het Vertrouwen in Gods 

Zegen. 

(foto Marijke Drieenhuizen)

De pastorie Dorpsweg 40 is een gemeentelijk monument. De nagenoeg 

voltooide restauratie van het pand is zeker geslaagd te noemen. 

(Foto uit de verzameling van Rienk Miedema)

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

4 t/m 8 sept. "FEESTWEEK" i.v.m. 10 jarig bestaan

Woe.
21-8

Gebakken sliptongetjes

of
Geconfijte eendenbout

met gemarineerde vijgen

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
22-8
Vrij.
23-8
Woe.
28-8

Gebakken victoriabaarsfilet 
met remoulade saus

of
Op Oosterse wijze 

gebakken runderfilet

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
29-8
Vrij.
30-84 t/m 8 september 

"FEESTWEEK"

i.v.m. 10 jarig bestaan.

4 t/m 8 september 


