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Hoogvliet Leyenseweg: Leyenseweg 127, Bilthoven

Hoogvliet 
Leyenseweg 

is weer 
bereikbaar!

advertentie

Onderdoorgang Leijenseweg
nadert voltooiing

Er moet nog veel worden gedaan
door Henk van de Bunt

Donderdag 27 juli om 13.00 uur gaat de onderdoorgang Leijenseweg geheel open. Dit betekent 
dat zowel al het gemotoriseerde verkeer, als voetgangers en fietsers de wijk De Leijen via 

de Leijenseweg in en uit kan. Daarmee komt een einde aan een periode van bijna twee jaar 
omrijden. De bouwhekken worden met behulp van buurtbewoners geopend en

er is een kleine verrassing voor de eerste gebruikers van de onderdoorgang. 
 

De buurtbewoners hebben lange 
tijd overlast ervaren van de af-
sluiting van de Leijenseweg en 
het werk op de bouwplaats. Wet-
houder Ebbe Rost van Tonningen: 
‘Wij begrijpen dat dat niet altijd 
gemakkelijk was en danken u 
voor het opgebrachte begrip. Dat 
laatste willen we niet alleen op 
papier doen. Daarom vieren wij 
op zaterdag 16 september graag 
met hen dat er een veilige en snel-

le verbinding is naar de wijk De 
Leijen. Houd de Facebookpagina, 
de website en de lokale media in 
de gaten voor het programma dat 
eind augustus bekend zal wor-
den’. 

Aannemer
De aannemer is eind juli nog niet 
helemaal klaar met het werk. In 
de komende maanden worden 
de laatste puntjes op de i gezet 

en wordt tijdens de bouwvak ge-
woon doorgewerkt. De leuning 
tussen het fietspad en de rijbanen 
moet nog worden geplaatst en de 
leuningen op de wanden van de 
onderdoorgang. Ook wordt de 
pomp, die het water uit de onder-

doorgang pompt bij hevige regen-
val, geïnstalleerd. De aannemer 
werkt de ruimte rondom de onder-
doorgang netjes af en de verlich-
ting wordt geplaatst. De laatste 
bouwhekken worden verwijderd 
waarna de bermen rondom de on-
derdoorgang weer netjes gemaakt 
kunnen worden. Eind augustus/ 
begin september zit het werk van 
de aannemer er als het goed is op. 
Pas in het najaar is het mogelijk 

om de nieuwe beplanting aan te 
leggen rondom de onderdoorgang. 

Anne Franklaan 
Op woensdag 24 mei ging de 
nieuwe weg (bypass) open voor 
gemotoriseerd verkeer. Met de 

aanleg van de onderdoorgang is 
de aansluiting van de Leijense-
weg op de Anne Franklaan komen 
te vervallen. Eerst reed men nog 
vanaf de Leijenseweg over de 
Alexander Vosmaerlaan; nu kan 
men vanaf de rotonde de nieuwe 
weg voor de brandweerkazerne en 
over het verkeersdek volgen. Daar 
sluit de weg aan op de bestaande 
wegen naar de bedrijven en naar 
de woningen aan en rondom de 
Anne Franklaan. Ook de door-
steek vanaf de 2e Brandenbur-
gerweg naar de Anne Franklaan 
komt dan te vervallen. Fietsers en 
voetgangers kunnen, net als nu, 
gebruik maken van de bestaande 
fietsdoorsteek van het fietspad 
langs de Leijenseweg naar de 
Alexander Vosmaerlaan. Eerder 
was gecommuniceerd, dat fiet-
sers geen gebruik kunnen maken 
van de nieuwe weg over de on-
derdoorgang naar de kantoren en 
winkels langs het spoor. Dat kan 
wel, maar heeft niet de voorkeur. 
De meest handige route voor fiet-

sers is om vanaf de rotonde door 
te steken naar de Alexander Vos-
maerlaan en Anne Franklaan.

Verkeerssituatie 
Om het verkeer, tijdens de aanleg 
van de onderdoorgang in goede 
banen te leiden, waren er ver-
schillende maatregelen getroffen 
op de omleidingsroute. De hui-
dige situatie, met onder andere 
delen eenrichtingsverkeer op de 
Van Ostadelaan, de Jan Steenlaan 
en de Jan van Eijcklaan, blijft ook 
na de openstelling van de onder-
doorgang in werking. De gemeen-
teraad wil eerst de mogelijkheden 
voor een structureel veilige fiets-
route op de Jan Steenlaan onder-
zoeken voordat de situatie weer 
gewijzigd wordt. Hierdoor wordt 
voorkomen dat in een korte peri-
ode de verkeerssituatie meerder 
malen verandert en daarmee voor 
onduidelijkheid kan zorgen. 

Lees verder op pagina 3

Doorkijkje vanuit de tunnel richting Alexander Vosmaerlaan
(oud Inventumterrein).

Het treinverkeer raast onverminderd voort tijdens de voltooiing van de tunnel.

De wanden van de onderdoorgang zijn van 90.000 tegels voorzien; in het 
afgelopen weekeinde moest de zuidzijde nog worden gevoegd. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

30/07 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink  

Pr. Gem. Zuiderkapel
30/07 • 09.30u - Proponent

G.A. van Ginkel
30/07 • 18.30u - Proponent J.J. de Haan

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
30/07 • 10.30u - Mevr. E. Schinkel

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

30/07 • 10.00u - de heer Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw
30/07 • 10.30u - Voorganger

Frans Zwarts

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

30/07 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
30/07 • 16.30u - ds. L. van der Veen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

30/07 • 10.00u - Ds. L.W. Smelt
30/07 • 19.00u - Ds. P.L. Wansink 

Pr. Gem. Immanuelkerk
30/07 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
30/07 • 10.00u - dr. M.E. Brinkman, 

Samendienst met Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
30/07 • 10.00u - Eucharistieviering; 

pastor Jozef Wissink 

V.E.G. De Bilt e.o.
30/07 • 10.00u - Spreker mevr.

Michelle Bauermann 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

30/07 • 10.30u - dr. J. van Amersfoort

Herv. gemeente Groenekan 
30/07 • 15.30u - Proponent

G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
30/07 • 10.00u - dhr. A.W. van Soest 

30/07 • 18.30u - kandidaat W. Korving

Onderwegkerk Blauwkapel
30/07 • 10.30u - Ds. Ype Viersen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

30/07 • 10.00u - Oecumenische viering 
in de Sint Maartenskerk

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
30/07 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top

30/07 • 18.30u - Ds. J. Veldhuijzen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

30/07 • 10.00 + 18.30u - ds. J.P. Stoel 

PKN - Ontmoetingskerk
30/07 • 10.00u - Oecumenische viering 

in de Sint Maartenskerk

St. Maartenskerk
30/07 • 10.00u - Oecumenische viering 

samen met PKN Kapel Hollandsche 
Rading en PKN Ontmoetingskerk 

Maartensdijk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

30/07 • 10.00u - ds. G.D. Hanemaayer
30/07 • 18.30u - ds. J.H. Biewenga 

PKN - Herv. Kerk
30/07 • 10.00u - Proponent R. W. Baas

30/07 • 18.30u - Ds. J.W. Wind 
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Uilenpad 1
3722 AW 
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Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Vierklankbezorging
en vakantie

Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank 
in veel wijken door een ander dan uw vaste be-
zorger gelopen. Huis-aan-huis een krant bezorgen 
lijkt heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons 
dat invallers nog wel eens een brievenbus over het 
hoofd zien. Mocht u De Vierklank een keer missen 
de aankomende weken, dan is er grote kans dat een 
invalbezorger uw brievenbus niet gevonden heeft. 
Wij proberen ze zo goed mogelijk van informatie te 
voorzien, maar rekenen op uw begrip als het toch een 
keertje mis gaat. Overigens zorgen wij voor voldoen-
de exemplaren op veel openbare plekken binnen de 
gemeente. Ook daar kunt u natuurlijk De Vierklank 
even meepikken. 

• De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 
1; Boekhandel Bouwman, Hessenweg 168; 
Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 183; 
Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1.

• Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haas-
weg 12; Bibliotheek Idea. Bilthoven,

Planetenplein 2; Bruna Bilthoven, 
Julianalaan 53; SSW, Waterman 45; V.V.S.O. 
WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, 
Soestdijkseweg zuid 173; Zorgcentrum 
Koperwiek, Koperwieklaan; Primera, winkel, 
Kwinkelier 29; Bilthovense Boekhandel,
Emmaplein 20; Plus Supermarkt, Donsvlinder 
2; Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp); 
Schutsmantel ‘Warande’, Gregoriuslaan 35, 
WC Planetenbaan, Bremhorst, 
Jan van Eicklaan 31.

• Westbroek: Cafetaria Koen, Kerkdijk 3. Groe-
nekan: Tankstation De Haan, 
Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, 
Groenekanseweg 5.

• Hollandsche Rading: Perron Peet.
• Maartensdijk: Tankstation, Dorpsweg 134; 

Maertensplein; Primera, Van Rossum, Jumbo, 
Dijckstate.

• Lage Vuursche: Vuursche Boer, Dorpsstraat 
34-36.

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Geboren
20 juli 2017

Fenne
Dochter van Paul de Bruin en 

Anita Broekhuizen
Bereklauw 2
Maartensdijk

Dorpskerk open 

orpskerk De Bilt opent zaterdag 
29 juli de deuren van de kerk van 
11.00 tot 15.00 uur. Buurtbewo-
ners en andere belangstellenden 
kunnen dan een kijkje nemen in 
de kerk en ook toevallige pas-
santen zijn dan van harte wel-
kom om het monumentale pand 
te bekijken. Het adres is Dorps-
straat vanouds Steenstraat 70 
te De Bilt. Desgewenst kunnen 
bezoekers nader worden geïn-
formeerd over het kerkgebouw 
en de kerkgemeenschap. Er is 
een boekenstand met documen-
tatie, folders, e.d. aanwezig.

Coördinator Fietsclub

De Fietsclub in De Bilt maakt 
1x per 14 dagen op donderdag 
een fietstocht in de omgeving 
en is op zoek naar een enthou-
siaste coördinator die uiteraard 
graag fietst en het leuk vindt 
om afwisselende tochten in 
de omgeving van De Bilt uit 
te zetten. Er wordt 40/45 km 
gefietst in de maanden april 
t/m oktober. Van de coördinator 
wordt verwacht dat hij/zij o.a. 
de route uitzet, de fietstocht 
zelf begeleidt en het contact 
met de deelnemers onderhoudt. 
Neem voor meer informatie 
contact op met mevrouw José 
Rossewij, deelnemer fietsclub, 
030-2204699 of Wilma van 
Poelgeest, bij Mens De Bilt 
030-7440595 servicecentrum-
debilt@mensdebilt.nl 

Bomen snoeien in 
Bilthoven (Noord)

Vanaf 24 juli tot en met 11 augustus worden er in 
Bilthoven (Noord) in verschillende fasen de bomen 
langs de doorgaande wegen gesnoeid: Gezichtslaan, 
Prof. Bronkhorstlaan, Soestdijkseweg Noord en 
Kees Boekelaan (fi etspad).

Bord hoek prof Bronkhorstlaan en 
Maartensdijkseweg.

[foto Henk van de Bunt]

Varen in de 
Molenpolder

Op zaterdag 5 augustus kunt u samen met een gids 
mee op de fl uisterboot van het staatsbosbeheer. U 
kunt vanaf 10.00 uur meevaren door het natuur-
gebied van de Molenpolder en bijzondere planten 
en dieren ontdekken. Verrekijker, laarzen of wa-
terdichte schoenen worden aanbevolen. Kijk voor 
meer info op www.staatsbosbeheer.nl Met een eigen 
groep een rondleiding boeken? Dat kan ook. Infor-
meer via utrechtwest@staatsbosbeheer.nl naar de 
mogelijkheden.

Kleintje 
op komst?

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15, 
info@parelpromotie.nl

Bestel bij ons
de geboortekaartjes!
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Eind april was de nieuwe weg aan de zuidzijde - vanaf de rotonde, over het verkeersdek en langs het spoor - al 
gereed. 

Vervolg van pagina 1

Laanbomen
Voor de bouw van de onderdoor-
gang moest veel groen worden 
verwijderd. Als de bouw straks 
helemaal klaar is worden rond 
de onderdoorgang weer nieuwe 
laanbomen, heesters en gazons 
aangebracht rond de Leijenseweg 
vanaf de Spoorlaan tot aan de Mas-
sijslaan.Langs de hele Leijenseweg 
komt er een doorgaande boomstruc-
tuur. Er is voor gekozen om niet 1 
soort maar drie soorten bomen te 
gaan aanplanten zodat er een geva-
rieerde bomenrij ontstaat met min-

der risico’s op ziektes. De bomen 
langs de weg komen in een brede 
strook van lage bodembedekkers 
met daarin narcissen. Aan de zijde 
van de Perenlaan en Walnootlaan 
en langs de tuinen van de Geert-
gen tot Sint Janslaan komt er een 
gevarieerde hogere heesterbeplan-
ting van bloeiende en wintergroene 
struiken en enkele sierboompjes. 
Op de rotonde komt een mooie lei-
plantaan met een rode haagbeuk 
en een lage beplanting er omheen. 
In het komende plantseizoen tus-
sen november 2017 en maart 2018 
wordt de nieuwe beplanting aange-
bracht.

Busroutes 
Als de onderdoorgang in zijn geheel 
open is, veranderen de bus routes. 
Lijn 77 gaat door de onderdoorgang 
in één richting via de Rogier van 
der Weijdenlaan en de Rembrandt-
laan richting station Bilthoven. Lijn 
78 gaat rijden als voor de afsluiting 
van de Leijenseweg. Dit betekent 
dat lijn 78 weer op maandag t/m za-
terdag overdag gaat rijden. 

Het is nog niet bekend wanneer 
deze wijzigingen doorgevoerd wor-
den. Busvoerder Q Buzz gaat reizi-
gers hier nader over informeren in 
de bus en op de haltes. 

Tentoonstellingen en exposities
door Henk van de Bunt

De reizende tentoonstelling 100 
Jaar Bilthoven is thans in het ge-
meentehuis te zien. De tentoon-
stelling toont Bilthoven van 100 
jaar geleden, toen Bilthoven of-
ficieel haar naam kreeg. Men kan 
unieke foto’s zien, die nog niet 
eerder zijn vertoond. Een leuke 
manier om wat van de historie 
van Bilthoven te weten te komen. 
De Tentoonstelling 100 jaar Bilt-
hoven is in Bilthoven te zien van 
dinsdag 11 juli t/m 10 augustus in 
de Mathildezaal van het gemeen-
tehuis, Soestdijkseweg Zuid 173; 
van dinsdag 29 augustus t/m 2 

september in Schutsmantel Gre-
goriuslaan 35 te Bilthoven en van 
17 september t/m 15 oktober in de 
Centrumkerk, Julianalaan 42 te 
Bilthoven.

Vrijdag 14 juli was de feestelijke 
opening van de 10e zomerexpo-
sitie van Kunstkring BeeKk door 
Abe Postma in Het Lichtruim, 
Planetenplein 2 te Bilthoven. De 
expositie duurt tot 30 augustus. 
De huidige expositie toont werk 
van Rob Moorer, Paul Reeskamp, 
Kees van Gogh, Cathy Worrell en 
Nell Verbeek. 

Foto expositie
Tot en met eind augustus worden 
in de Immanuël- en Opstandings-
kerk foto’s geëxposeerd. In de Im-
manuëlkerk zijn dit foto’s gemaakt 
door Frans Sellies met het thema 
‘Kerken’. In de Opstandingskerk 
hangen foto’s van de hand van Re-
nate Oskam, Nico van den Ham en 
Henk Strietman. Hier is het thema 
‘Happy Sunday’.

De geëxposeerde foto’s zijn gratis 
te bezichtigen in de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt 
en in de Opstandingskerk, Eerste Brandenburgerweg 34, Bilthoven; 

in de regel op zondag tussen 11.00 
en 12.00 uur en op andere dagen 
in de week na overleg met Jannie 
Catsburg, telefoon 030 220 30 91. 

Ruigenhoek
Ontdek het gerestaureerde Fort 
Ruigenhoek met de gids van Staats-
bosbeheer en geniet van de bijzon-
dere natuur rond het fort. Er zijn 
regelmatig rondleidingen. Fort 
Ruigenhoek is rond 1870 gebouwd, 
als onderdeel van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. De beplanting 
op het fort werd handig gebruikt 
als camouflage en als hindernis. De 
(volgende) rondleidingen zijn ge-
pland op 12 aug, 27 aug, 24 sep 14 
okt, 12 nov, en 9 dec. Aanmelding 
vooraf is niet nodig en de rondlei-
ding is niet geschikt voor minder 
validen. Zorg voor stevige schoe-
nen. De aanvangstijd is 13.30 uur 
en de eindtijd 15.00 uur. 

Groenekan
Eind augustus zal er in Dorpshuis 
De Groene Daan een tentoonstel-

ling gehouden worden over het 
ontstaan en de geschiedenis van 
Groenekan. De Groenekanseweg, 
voorheen de Oude of Bisschops-
wetering, ligt in één van de oudste 
ontginningsgebieden van de ge-
meente. In de 14e eeuw werd er een 
begin gemaakt met de ontginnin-
gen van de venen ten noorden van 
de Bisschopswetering, waardoor 
omstreeks het midden van de 14e 
eeuw de Nieuwe Wetering tot stand 
kwam. Langs de Groenekansedijk 
en de Bisschopswetering ontstond 
het gehucht Groenekan. De Bis-
schopswetering was van belang als 
vaarroute.

In 1625 vormde de huidige kern 
Groenekan een buurtschap van 
Maartensdijk. De buurtschap Groe-
nekan ontwikkelde zich tezamen 
met de buurtschappen Achter We-
tering en Nieuwe Wetering langs 
de dwarsweteringen in Oostveen en 
bestond voornamelijk uit boerderij-
stroken. De buurtschap stond direct 
in verbinding met de kernen De Bilt 
en Zeist. Vanwege het minder fraaie weer, ook minder belangstellenden op Fort Ruigenhoek. [foto Reyn Schuurman]

Belangstelling voor de tentoonstelling over 100 jaar Bilthoven in Het 
Lichtruim.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Afval: het dreigt een 

rotzooi te worden
Onlangs kregen we bericht dat het het ophaalsysteem voor afval 
in onze gemeente begin volgend jaar drastisch gaat wijzigen. De 
plasticzakkenzak wordt vervangen door een container. Daar mag 
je dan voortaan metaal bij doen, maar dat maakt natuurlijk weinig 
uit. 

Hoeveel metaalafval heeft een mens? De grote verandering zit hem in 
de grijze bak. De huidige containers van 240 liter worden vervangen 
door bakken van 140 liter. Daarbij heeft ons gemeentebestuur bedacht 
dat de grijze bakken voortaan eens per drie weken opgehaald gaan wor-
den. 

Wat betekent dat? Op dit moment mag je per zes weken drie keer 240 
liter restafval aanbieden. Dat maakt 720 liter. Als het plan doorgaat, kun 
je in die zelfde 6 weken nog maar twee keer 140 = 280 liter kwijt. We 
worden dus in één klap met meer dan 60% afgeknepen. 

Hoe moet dat? Als je op donderdag een rondje dorp fietst, zie je overal 
volle grijze bakken staan. Dat afval zal toch ergens naartoe moeten. 
Waarheen? Naar het bos soms? En dan heb ik het nog niet eens over 
gezinnen met babyluiers of ouderen met incontinentiemateriaal. Om 
maar wat te noemen.

Kortom: dit is een slecht doordacht plan, waar gegarandeerd narigheid 
van komt. Lokale politici: hebt u al bedacht dat we komend voorjaar 
weer naar de stembus gaan? Extra reden dus om duidelijk te laten we-
ten wat u nu ècht met ons voor heeft: ideologische luchtfietserij of een 
praktisch, burgergericht bestuur dat de werkelijke leefbaarheid van 
onze gemeente centraal stelt. Kom maar op!

Harman Kloos, Bilthoven
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Grillworst salade
Hammousse
Filet americain

3 x 100
GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 27 juli
t/m woensdag  augustus

    VOORDEEL HELE WEEK

Riblappen

Boerderij kipfilet
Gemarineerd of naturel

Runder cordon 
bleu’s

Biefstukspiezen

Slavinken

500
GRAM 5.98

500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.98

HUISMIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98CASHEWNOTEN

Noten & pinda's

Gebakken boterhamworst
Gegrilde kiprollade
Gegrilde entrecôte

500
GRAM 7.50

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.25

BOEREN JONG 
BELEGEN

500
GRAM 6.50 

6 HALEN=
5 BETALEN

1
KILO 8.98

SATÉVLEES

2
STUKS 6.-

TORTILLA’S 
Met gehakt of kip

Lekker voor het weekend!

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VERS GESNEDEN

Meloenmix of
Ananas

MEGA BAK
500 GRAM 

2.50

HOLLANDSE

Opal Pruimen
HÉÉL KILO

2.98

HOLLANDSE

Aardbeien
2 X 500 GRAM

4.99

Geldig op maandag 31/7, dinsdag 1/8 en woensdag 2/8

VERS GEWASSEN

Spinazie

ZAK
300 GRAM 

0.99

SAPPIGE

Nectarines
500 GRAM 

0.99

Moussaka
100 GRAM 

1.25

Alléén donderdag

Kapucijnersschotel
100 GRAM

0.99

Witlof schotel
HAM/KAAS

100 GRAM

0.99

Spaghetti
MET SCAMPI 'S/TOMAAT
EN rucola

PER PORTIE

6.95

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

LET OP!
Donderdag 3 augustus

de grootste uitverkoop van het jaar
zie De Vierklank volgende week 



Zonnebloem op lengte
Bert en Ina Gasenbeek (Hollandsche Rading) verzorgden deze 

zonnebloem in hun achtertuin. Zonnebloemen kunnen tussen de 60 
centimeter en 4,5 meter hoog worden. 

De zonnebloem van de familie 
Gasenbeek meet 3,28 m. Zijn er 

(dit jaar) nog hogere exemplaren in 
De Bilt te vinden?
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Leeuwenpalen op de zuidgrens
door Henk van de Bunt

Zaterdag 1 juli werd in het Dorpshuis van Hollandsche Rading de tentoonstelling geopend over 
het ontstaan van de kern Hollandsche Rading en de geschiedenis ervan. De tentoonstelling is 
ingericht met oude foto’s/filmpjes, kaarten, voorwerpen en kunst van in Hollandsche Rading 

werkende kunstenaars van vroeger en heden. Deze kunst is tijdelijk in bruikleen gegeven
door de kunstenaars zelf of nabestaanden. De tentoonstelling is nog te zien

tot en met donderdag 6 juli om 16.00 uur

De tentoonstelling bevat ook oude 
foto’s, die verhalen vertellen over 
het ontstaan van deze noordelijk-
ste kern van De Bilt of behoren 
bij verhalen uit het verleden ervan. 
Historicus Anne Doedens worstelt 
in 2001 in een behartenswaardig 
artikel in de Biltse Grift onder de 
alleszeggende titel: Dorpen met ge-
schiedenis in een gemeente zonder 
verleden’ met de ontstaansgeschie-
denis van Hollandsche Rading. Een 
citaat daaruit luidt: ‘Zo was het hui-
dige Hollandsche Rading betwist 
gebied in een van de grote ruzies 
van de Nederlandse middeleeuwen. 
De bewoners van de grensstreek 
kregen ruzie met elkaar, een twist 
die door graaf en bisschop werd 
overgenomen. Op de vraag: ‘Hoe 
reageerden de inwoners van Hol-
landsche Rading op de uitdaging 
van de Hollands-Utrechtse grens-
kwestie?’ is maar één antwoord 
mogelijk: ‘Zij reageerden niet, 
want het dorp bestond nog niet, er 
is althans niets van terug te vinden’. 
En in een artikel uit 2013 schrijft 
Doedens: ‘Hoe dan ook, er loopt 
een merkwaardige grens bij wat nu 
Hollandsche Rading heet. De na-
men ‘Hollandsche Ray’ en de ‘Hol-
landsche Rading’ worden overigens 
pas voor het eerst in de bronnen zo 
genoemd in 1550 en 1581. 

Graaf Floris
Het station van Hollandsche Ra-
ding (op de lijn Utrecht-Hilversum) 
vormt een ideaal uitgangspunt voor 
een wandeling naar het westen en 
het oosten door Hollandsche Ra-
ding en de Vuursche bossen. Vlak 
bij het stationnetje loopt naar het 
westen de Graaf Floris V-weg, zo 
genoemd omdat Graaf Floris hier 
op 23 juni 1296 door een stel Hol-
landse edellieden van zijn paard 
werd gerukt. De ontvoering eindig-
de de volgende dag in een sloot bij 
Laren, toen woedende boeren hun 
‘keerlen God’ te hulp wilden schie-
ten en Floris in allerijl door zijn 
kidnappers werd vermoord. 

Grens
Vergeleken bij deze adellijke twist, 
die elk schoolkind heeft geleerd 
en waarbij mogelijk ook een ver-
houding tussen Floris en de vrouw 
van diens concurrent Gerard van 
Velzen een rol heeft gespeeld, heeft 
het grensconflict tussen Holland en 
Utrecht nooit die nationale bekend-
heid gekregen. Er staan nog steeds 
zgn. leeuwenpalen o.a. langs de 
noordgrens van zowel Graaf Floris 
V-weg als de Vuursche Dreef; als 
zwijgende getuigen van een eeu-
wenlang meningsverschil over de 
vraag welke grond toebehoorde aan 

de graven van Holland en welke 

aan de bisschop van Utrecht. En 
verderop, naar het noorden en naar 
het zuiden, staan nog meer van die 
dooie dienders - aan de ene kant 
de leeuw van Holland uitgehakt, 
aan de andere kant de kruisen van 
de Stichtse bisschop. Ze vormen 
een kaarsrechte lijn, vanaf de oude 
Zuiderzeekust naar Utrecht. Gooi-
ergracht en Hollandse sloot heet de 
scheiding op de kaart: een streep, 
een radius, een rading (vandaar de 
naam Hollandsche Rading). De 
grens is ‘geraaid’ (gericht) op de 
Dom van Utrecht.

Het voormalig stationsgebouw van Hollandsche Rading.

Pas in 1719 werd de definitieve 
grens vastgesteld tussen Holland en 
Utrecht en werden tussen Eemnes 
en Loosdrecht palen geplaatst. 
Grenspaal 17 geeft wel de oude 
grens aan, maar stamt niet meer 
uit de 18de eeuw. In 1925 zijn een 
aantal van die palen vervangen 
door nieuwe. Nummer 17 is daar 
een voorbeeld van.

(foto Piet Haring)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Hierbij vraag ik u aandacht voor het volgende: Voorheen hadden wij 
Cordaan-thuisdiensten in Maartensdijk voor huishoudelijke hulp bij 
chronisch zieken of ouderen met een hulpvraag om te helpen in het 
huishouden. Sinds 1 mei wordt dit door Stichting Bilthuysen geregeld. 

Nu in de vakantieperioden heeft Bilthuysen vakantiepersoneel tekort en 
wordt de huishoudelijke hulp in Maartensdijk niet geleverd zoals men 
gewend was. 

Gewend? Bilthuysen levert pas sinds 1 mei, dus nee nog niks gewend. 
De manager van Bilthuysen reageert vervolgens: ‘Omdat we in de piek-
periode te weinig hulpen hebben heb ik besloten om de schaarste over al 
onze klanten te verdelen zodat iedereen tenminste nog wat hulp krijgt.’. 
 
Van de twaalf uur per week ‘hulp’, die ik normaal krijg, krijg in nu maar 
één keer drie uur per week. Dit houdt in dat er voor Maartensdijk geen 
huishoudelijke hulp is. Niemand neemt de verantwoordelijkheid, die 
men behoort te nemen. En de uitleg van Bilthuysen is, dat men geen 
vakantiekrachten kan vinden. Maar op het moment dat ik dit stukje 
schrijf, stond er geen advertentie van Bilthuysen in de Vierklank van 
19 juli; overigens wel de krant, die in Maartensdijk het meest gelezen 
wordt.

J.A. van Beerschoten 

Wethouder Brommersma van de gemeente reageert als volgt:

We zijn op de hoogte van de piek die bij De Bilthuysen wordt ervaren 
in de levering van hulp bij het huishouden. We vinden het belangrijk dat 
inwoners die deze hulp normaal gesproken krijgen hier ook goed over 
worden geïnformeerd en dat de continuïteit wordt gewaarborgd.
En dat is ook wat de Bilthuysen doet:
• De klanten zijn geïnformeerd dat het tijdens de zomer niet lukt voor 

alle hulpen een vervanger in te zetten.
• Intussen is De Bilthuysen via verschillende kanalen personeel aan 

het werven.
• Het tekort wordt zoveel mogelijk over de klanten gespreid, zodat zij 

er weinig tot geen last van ervaren. Daarmee krijgt men bijvoorbeeld 
iets korter hulp en/of van iemand anders dan gebruikelijk.

Om privacyoverwegingen kunnen we niet dieper ingaan op de situatie 
mevrouw Van Beerschoten.

Waar mensen vaak over morden
was het omrijden via gele borden
maar na bijna twee jaar
is het toch voor elkaar
en is de tunnel naar De Leijen op orde

Guus Geebel Limerick

Picknick onder parasol en paraplu
Onder de dreiging van een naderend 
onweer zaten zestig gasten van de 
Zonnebloem Maartensdijk op 19 
juli jl. onder parasols verspreid in de 
prachtige tuin van de familie Kalis-

vaart in Westbroek. Zij waren daar te 
gast voor de jaarlijkse picknick. De 
paraplu was even nodig om een paar 
druppels regen op te vangen maar 
gelukkig dreef de bui snel weer weg. 

Twintig vrijwilligers van de Zonne-
bloem zorgden voor een perfecte or-
ganisatie en maakten het de gasten 
naar de zin met drankjes en lekkere 
hapjes. (Joke Calis)

De picknick werd dit jaar gesponsord door Happy Nurse, uitzendbureau voor werkenden in de zorg.
(foto Oskar van Eymeren)
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Adverteren in
De Vierklank?
0346 21 19 92

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

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

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

uit de zes kernen.

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak gebruik van 

onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

SMULKIP

Lekker gemak tijdens de zomer. Lekker gekruid & 

zonder been. ± 60 minuten op 200°C
per stuk 7,50

LAMSKOTELETJES

Van de rug gesnedendus super voor op de barbecue 

of in de pan. Lekker gekruid; kort om en om!
100 gram 2,15

T-BONE STEAK

Voor de echte vleeseters. Met een beentje, de 

entrecote & ossenhaas samen, mag rosé!
100 gram 1,95

GEHAKT GORDONBLEU

Lekker gekruid gehakt met ham & kaas gevuld, en 

gepaneerd, zachtjes braden in ruim boter
per stuk 1,50

VARKENS PROCUREURLAPJES

Lekker doorregen, wordt niet droog. Een topper voor 

op de barbecue, dus wie durft??
100 gram 1,25

DE ZOMERROLLETJES

Met o.a. biefsstukschnitzel, oude kaas, rucola, 

kruidenolie & parmaham, heerlijke combinatie
100 gram 1,95
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 24 juli t/m zaterdag 29 juli. Zetfouten voorbehouden.

NIEUW! ROOMBOTER
CHOCO SPRITS

MAISBROODJE

nu
€ 1,50

Lekker zomers

per pakje

€ 4,50

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

Gezocht:

Oproepkrachten voor het transport van diverse goederen. 
Wij verzorgen zowel gekoeld als ongekoeld

transport in binnen- en buitenland.
Ook gepensioneerde chauffeurs zijn welkom.

Functie eisen: Rijbewijs BE
 Geen 9 tot 5 mentaliteit
Ervaring: Als chauffeur met L2H2 bestelbus
 Beheersing van de Nederlandse taal
 zowel schriftelijk als mondeling.

Zonder rijervaring op het bovenvermelde type bestelbus 
heeft het geen zin te reageren op deze oproep.

Reacties graag per mail naar stikvoortkoerier@gmail.com 
of schriftelijk naar M.J. Stikvoortkoerier
Koningin Wilhelminaweg 277 3737 BA Groenekan.
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Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

Volg ons op:

70% 
korting*

*zie w
inkel

1634_BC_Karel_Adv_Laatstedag_def.indd   1 03-07-17   14:48

*m.u.v. planten

Dat wil wij ‘effe’ kwijt…
Naar aanleiding van uw artikel op de voorpagina van De Vierklank van 19 juli

laten wij u het volgende weten:

Wij hebben anderhalf jaar lang ge-
probeerd in Het Oude Dorp op de 
plek van garagebedrijf De Rooij 
een mooier, passender bouwplan 
te krijgen. Om dat te bereiken heb-
ben we zienswijzen ingediend, ge-
sprekken gevoerd met raadsleden, 
wethouder en burgemeester, een 
WOB procedure aangespannen, 
ingesproken op raadsvergaderin-
gen, alternatieve bouwplannen 
aangedragen. Allemaal om Het 
Oude Dorp zijn speciale karakter 
te laten behouden. De omgevings-
vergunning is nog niet verleend. 
Volgens de wethouder ontbreken 
er waarschijnlijk nog stukken.

N.a.v. de opmerking in het artikel: 
‘het pand was op en aan vernieu-
wing toe’ hadden we graag naar 
voren willen brengen dat wij meer-
dere sympathieke alternatieven 
hebben aangedragen richting ge-
meente, die een kleinschaliger uit-
straling hadden, economisch haal-
baar waren en beter zouden passen 
het Het Oude Dorp. Maar deze al-
ternatieven zijn waarschijnlijk niet 
aan De Rooij doorgespeeld.

N.a.v. de opmerking van gemeen-
teraadslid Frans Poot: 3 bouwla-
gen met kap: Het raadsbesluit van 
24-6-2010, waarin werd besloten 
tot 3 bouwlagen met kap, was geen 

formeel ruimtelijk besluit. In de-
zelfde raadsvergadering is toen 
ook besloten tot 30% sociale wo-
ningbouw en 30 appartementen op 
het terrein van het garagebedrijf. 
Alle drie zijn niet gerealiseerd. In 
het later dat jaar vastgestelde be-
stemmingsplan Hessenweg 2010 
(16-12-2010) gaat het gewoon om 
2 bouwlagen met kap. Zie hieron-
der de passage op pagina 18:

Stedenbouwkundige uitwerking
Het kruispunt van de Herenweg 
en de Looydijk vormt het geo-
grafische centrum van De Bilt. 
Stedenbouwkundig gezien is dit 

een logische plek om de grootste 
bouwvolumes te realiseren. De 
bouwblokken rond deze kruising 
worden daarom ingevuld met ge-
bouwen van drie bouwlagen met 
een kap. Naar de randen toe bestaat 
de bebouwing uit twee bouwlagen 
en een kap. Dit vormt de overgang 
naar de kleinere bouwvolumes in 
de aansluitende woongebieden. (de 
randen van het plangebied hebben 
betrekking op Hessenweg richting 
Groenekanseweg en richting Burg. 
de Withstraat). 

Namens comité HartvoorDeBilt,
Annelies Woudstra

De oude locatie van De Rooij aan de Hessenweg houdt de gemoederen 
nog steeds bezig. (foto HartvoorDeBilt).

Gratis qigong-lessen
in Houdringe

Geef je dit jaar ook weer die zomerlessen? Wat een ontspannen be-
gin van de dag! Heerlijk om zo in de natuur bezig te zijn. Je gaat wel 
door hè, want dit wil ik niet meer missen. Zo maar een paar reacties 
van mensen die op vrijdagochtend meedoen met de qigong-lessen 
in Houdringe. Wil je dit ook eens ervaren? Dat kan op 28 juli en de 
eerste drie vrijdagen van augustus.

Docent Emile Weesie zegt over de lessen ‘Ik geef die buitenlessen 
heel graag. In het bos kun je pas echt ontdekken wat de oefeningen 
met je doen. Het bos voedt je. De geluiden, de geuren, de lucht. Het 
laat je je ontspannen. Je kunt even alles loslaten en genieten van 
wat er is’. De deelnemers van de zomerlessen van twee jaar geleden 
waren zo enthousiast dat Emile sindsdien ook door het jaar heen 
buitenlessen geeft. Zelfs in de winter.

Qigong bestaat uit eenvoudige bewegingen die geen bijzondere 
vaardigheden van je vragen. Je maakt de bewegingen in het ritme 
van je lichaam en je ademhaling. Op elke leeftijd kun je het beoefe-
nen. Het heeft dezelfde basis als acupunctuur en t’ai chi. De docent 
heeft ervaring met het geschikt maken van de oefeningen voor men-
sen die lichamelijke klachten hebben. Yin in Yang organiseert de 
zomer-lessen qigong voor de 10e keer. Gratis. 

De laatste jaren is dat in samenwerking met stichting Mens De Bilt. 
De lessen zijn op 28 juli, en 4, 11 en 18 augustus. Verzamelen is om 
9.45u bij het informatiebord van de stichting Utrechts Landschap bij 
het Biltse Meertje. De les duurt van 10.00 tot 11.15u. Aanmelden is 
handig, zodat bij slecht weer de binnen-locatie kan worden bekend-
gemaakt. De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 20 deelnemers.

Verdere informatie bij: Emile Weesie
(06 2291 8560, emile@yininyang.nl) of op de website yininyang.nl.

Qigong in de natuur. (foto Viviane van Hooft)

Gein op het plein
in Hollandsche Rading

Zaterdag 15 juli was een nieuw initiatief van het Oranje Comité Hollandsche Rading
‘Gein op het plein’ een feit, dolle pret op het plein naast het dorpshuis. Ondanks dat het 

weer niet helemaal zomers was, zorgde de tropische aankleding van het plein
voor een gezellige stemming. 

Naast de alom geliefde springkus-
sens, de limonade voor de kinde-
ren, gezellige muziek, was er ook 
de kop van Jut, een attractie waar 
velen graag de uitdaging met de 
enorme hamer wilde aangaan om 
zijn of haar krachten te meten, bij 
sommigen bleken de spierballen 

nog net niet groot genoeg. Tevens 
was er de prijsuitreiking van de 
ballonnenwedstrijd van Konings-
dag, welke ook met zeer veel en-
thousiasme werd gevierd. 

De 75 kilometer, die de ballon van 
Tess had afgelegd was goed voor 

de eerste prijs, als tweede was 
geëindigd de ballon van Lieke en 
Esmee met 45 kilometer. Al met 
al was het een zeer geslaagde 
middag welke zeker een vervolg 
krijgt volgend jaar in de zomer.

(Titia Kok)

Hollandsche Rading ontmoet elkaar op het plein.
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De huizen van het ronde rondje
door Henk van de Bunt

De Tolakkerweg, vroeger ook wel aangeduid met Tolackersteeg, is al heel lang een belangrijke 
verbindingsweg tussen Hilversum en Utrecht. Het recht om langs

deze weg tol te heffen stamt uit 1535.

De Tolakkerweg kreeg in 1918 klin-
kerbestrating en in 1933 werd er een 
apart fietspad aangelegd. Op 22 jul1 
juli 1948 wordt in de Maartensdijkse 
gemeenteraad besloten de naam van 
de weg naar Utrecht te wijzigen in 
Koningin Wilhelminaweg. 

In dezelfde raadsvergadering wordt 
ook voorgesteld de naam van de 
Tolakkerweg te veranderen. Dit 
voorstel komt niet door de raad. De 
voorzitter verwoordt de afwijzing 
van het voorstel: ‘De naam is een 
mooie historische naam, die ik niet 
graag gewijzigd zou zien; de naam 
van de weg drukt twee gegevens 
uit waar Maartensdijk landelijk 
bekend door is; de oorspronkelijke 
naam van het mooie gemeentehuis 

en de tol, die het langst van de Ne-
derlandse Tollen heeft bestaan’.

Rob Klaassen vertelde onlangs 
over de bebouwing in Hollandsche 
Rading: ‘Door de aanleg van de 
treinhalte in 1885 kwam er lang-
zaam een nederzetting tot ontwik-
keling. De omgeving trok open-
luchtrecreanten aan, die nu op een 
gemakkelijke wijze vanuit de stad 
in de natuur konden komen. Ook 
vestigden zich er op den duur wel-
gestelde mensen uit de stad, die er 
een huis lieten bouwen. Na 1915 
vestigden zich ‘aan de Rading’ de 
eerste burgers uit de grote stad. 
Hierdoor kreeg het gehucht enig 
aanzien. Rond 1920 stonden er 
zo’n 20 huizen en pas 5 jaar later 

kwam aarzelend de bebouwing aan 
de Tolakkerweg op gang. Hier ver-
rezen toen kleine en grote landhui-
zen en villa’s. Hollandsche Rading 
groeide. In 1927 woonden er 187 
mensen in 57 woningen. Al deze 
mensen woonden aan de bestaande 
wegen. Kort na de Tweede wereld-
oorlog, toen er grote woningnood 
was, zijn er in Hollandsche Rading 
woningen gebouwd in de sociale 
sector zoals Het rondje aan de To-
lakkerweg. In de loop van de jaren 
verschenen er meerdere kleinscha-
lige bouwprojecten, zoals het vier-
kantje aan de westzijde van de To-
lakkerweg’. 

Plantsoen
Volgens Klaassen is Het rondje 

ongeveer gelijk gebouwd met de 
bebouwing aan de dr. J.J.F. Dr 
Steylingweg rond 1948. Het zand 
dat hiervoor werd gebruikt kwam 
vanuit de zandkuil in Hollandsche 
Rading. Een andere overeenkomst 
is volgens Klaassen dat er ook 
hier sprake was van een ‘soort van 
plantsoentje’. Dat bevestigt ook 
kenner en bewoner van de bebou-
wing van de huizen aan het rondje 
Johan Doornenbal: ‘Een plantsoen 
was ook de keuze van architect 
G.H. Smit uit Hilversum. Het eer-
ste ontwerp in 1935, waarbij de 
huisnummers 97 en 99 werden ont-
worpen was een Cresent; Crescent 
is de (Engelse) benaming van een 
bouwwijze waarbij de gebouwen in 
de vorm van een sikkel zijn ‘opge-
steld’. De ruimte binnen de sikkel is 
vaak een open grasveld. Een goed 
voorbeeld van een grote groot cres-
cent-vormig gebouw is het huidige 
paleis Soestdijk. Na Wereldoorlog 2 
wordt het ronde rondje in het kader 
van de wederopbouw afgebouwd 
in opdracht van gemeentearchitect 
Koornwinder door architect Wy-
bren Wijmstra uit Maarssen. 

Wederopbouw
Lange tijd is de woningbouw en ar-
chitectuur uit de periode van na de 

Tweede Wereldoorlog geassocieerd 
met spruitjeslucht en met begrip-
pen als eentonig, massaal, onper-
soonlijk en saai. Het rondje vormt 
hierop een duidelijke uitzondering 
door zijn opzet en uitstraling. 

Voor zover bekend is het rondje 
stedenbouwkundig gezien uniek in 
zijn soort gezien de periode waarin 
het gebouwd is. De tuinen waren 
identiek en symmetrisch ontworpen 
en het hele complex vormde één 
harmonisch geheel. De woningen 
zijn inderdaad inmiddels verouderd 
en aan verbetering toe. Het huidi-
ge complex was in handen van de 
Maartensdijkse Woningbouwver-
eniging, welke na het samengaan 
van de gemeente De Bilt met de ge-
meente Maartensdijk onderdeel is 
gaan uitmaken van de Biltse SSW. 

In 2013 werden er enkele com-
plexen aangewezen waarvan wo-
ningen verkocht kunnen worden 
(zogenaamd versnipperd woning-
bezit, aldus de SSW). De woningen 
worden tegen marktwaarde aan de 
zittende huurders aangeboden en 
anders bij mutatie verkocht. Inmid-
dels is er ook in het ronde rondje 
(daardoor) een aantal woningen 
verkocht.

Aquarel van het rondje.

Op een foto uit de verzameling van Johan Doornenbal van vlak na WO II.

RIVM over Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen

Dinsdag 27 juni kwamen ruim 20 inkopers en andere belangstellenden bij het RIVM op 
het Utrecht Science Park/Bilthoven bijeen voor een bijeenkomst over Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen (MVI).

Michiel Zijp, werkzaam bij het 
RIVM op het centrum Duurzaam-
heid, Milieu en Gezondheid, ver-
telde hier aan inkopers van ver-
schillende organisaties meer over 

zijn onderzoek naar tools die kun-
nen worden ingezet om goed maat-
schappelijk verantwoord in te kun-
nen kopen. In het tweede deel van 
de bijeenkomst liet Martin le Loux, 

directeur Vastgoed bij Poonawalla 
Science Park BV, tijdens een rond-
leiding op het terrein een aantal 
duurzame toepassingen zien.

In het kader van het stimuleren van 
de circulaire economie in de ge-
meente De Bilt organiseerde Samen 
voor De Bilt eind november 2016 al 
een eerste bijeenkomst over MVI. 
De bijeenkomst op 27 juni, die in 
samenwerking met het RIVM was 
georganiseerd, was hierop een ver-
volg. Inkopers van verschillende 
bedrijven; o.a. Difrax, Reinaerde, 
Sweco, Huize het Oosten en een 
aantal scholen uit Gemeente de Bilt 
waren aanwezig om samen te pra-
ten over maatschappelijk verant-
woord inkopen.

MVI
Bij MVI gaat het o.a. om keuzes 
die je maakt op het vlak van mili-
euvriendelijk, circulair en biobased 
inkopen. Daarnaast kun je inkopen 
met aandacht voor social return. 
Je houdt tijdens het inkoopproces 
rekening met het klimaat, grond-
stoffen, natuur, water, bodem en 
biodiversiteit. Bij circulair inkopen 
ligt de nadruk op slim omgaan met 
grondstoffen. En biobased richt 
zich op het gebruik van hernieuw-
bare grondstoffen.

Focus
Het is niet eenvoudig om verant-
woord in te kopen. Michiel gaf 
het voorbeeld van biodiesel. Deze 
grondstof heeft, ten opzichte van 

alternatieven minder impact op 
het klimaat. Biodiesel heeft echter 
een negatief effect op water- en 
landgebruik en pesticiden. Michiel 
adviseert organisaties daarom te 
bepalen waarop je focus ligt voor 
een termijn van 3 tot 5 jaar. Breng 
daarna in kaart wat hiervoor de be-
nodigde acties zijn en monitor het 
effect ervan. Je focus kan bijvoor-
beeld liggen bij schoon water, een 
verbeterde social return of het ver-
minderen van CO2 uitstoot. In het 
vervolgonderzoek meet het RIVM, 
in opdracht van de Tweede Kamer, 
de landelijke effecten van Maat-
schappelijk Verantwoord Inkopen. 

Utrecht Science Park/Bilthoven
Poonawalla Science Park BV, de 
eigenaar van Utrecht Science Park/
Bilthoven (USPB), heeft duur-
zaamheid hoog op de agenda staan. 
Martin le Loux vertelde tijdens een 
rondleiding over het terrein, dat het 
USPB o.a. werkt met een warmte-
koude opslag (WKO) en de ambitie 
heeft om op korte termijn ca. 4000 
zonnepanelen op de gebouwen te 
plaatsen. Hoewel energie besparen 
en zelf opwekken zeer rendabel is, 
geldt dit in mindere mate voor het 
ingekochte groen gas. Toch kiest 
USPB daar waar mogelijk, bewust 
voor duurzame toepassingen. 

(Joanne Penning)Michiel Zijp geeft tekst en uitleg.
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*Met uitzondering van Wicky geen suiker

9.49 

PER KRAT*

Bewezen de
goedkoopste!

Kijk voor actuele openingstijden 
en zondagopeningen op 
hoogvliet.com/openingstijden

Bestel je boodschappen ook online op hoogvliet.com

Geldig van woensdag 26 juli t/m dinsdag 1 augustus 2017

Geldig van vrijdag 28 t/m zondag 30 juli 2017

Heineken
Krat met 24 fl essen van 0.3 liter
Van 14.99
* Maximaal 4 kratten per klant

Per liter  
1.32

Twix Speculoos ijs 
2 pakken van 6 stuks
Van: 2.69
Voor: 1.34

Wicky
Alle soorten*

2 pakken met 
10 pakjes van 0.2 liter

Van 1.85
Voor 0.92

 1+1 
GRATIS 

NU

 1+1 
GRATIS

NU

Per liter 0.46

Uitslag Wedvluchten 
Er waren dit weekeinde twee vluchten bij PV De Bilt. De uitslag van 
die uit Chateauroux was: Ron Van Veggel en Zoon 1, 2, 3, 7 en 8. Ron 
Miltenburg 4 en 10, Grol en Zoon werden 5 en 9 en Combinatie Turk 
en van Zels werd 6.

De wedvlucht uit Lessines kende de volgende uitslag: 1. Ron Van Veg-
gel en Zoon 1  3  5  6  7;  Ron Miltenburg 5, 7, A.C. den Braber 2 en 4, 
Michel van Putten 8 Comb. van Grol en Zoon 9 en 10.

Concert in Blauwkapel
Op zondag 27 augustus is er een gratis toegankelijk concert in het 
kerkje Blauwkapel (Kapeldwarsweg 21 in Utrecht) van 15.00 tot 

16.00 uur. De kerk is open om 14.30 uur.

De musici Joel Lipton en Richard Marsden speelden al eerder in Blauw-
kapel de sterren van de hemel. Dit keer brengen de beide heren een 
cross-over van ragtime, klassieke (o.a. Vivaldi) en Keltische muziek op 
mandoline en gitaar. Er is een vrijwillige deurcollecte na afloop en bij 
goede weersomstandigheden is er na afloop een ontmoetingsmoment 
op het terras, evt. met een drankje.

Parkeren alléén in de parkeervakken op de Kapelweg en op het parkeer-
terrein achter de hekken aan het eind van de Kapelweg.
Zie www.onderwegkerkblauwkapel.nl

(Ben van Hoeflaken) 

De musici Joel Lipton en Richard Marsden.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Heel goede vrienden van ons (hij 89, zij 85 jaar oud) wonen in Loos-
drecht. Wij (83 en 80 jaar) gaan graag naar hen toe; ‘t liefst via Groe-
nekan en Tolakkerweg, want zij zelf kunnen/mogen niet meer met de 
auto weg.

Echter, mijn echtgenote onderging onlangs een pittige rugoperatie, re-
validatie gaat nog maanden duren. Zij mag voorlopig niet langer dan 
een kwartiertje rechtop zitten, wij kunnen dan ook maar kort met de 
auto weg, iedere bult en ieder gaatje in de weg is pijnlijk. Op de weg 
van ons huis (bij zwembad Brandenburg) naar Loosdrecht telde ik vo-
rige week (ik ga alleen totdat wij weer samen kunnen) maar liefst 33 
obstakels en drempels. 

Bij eventuele verdere aanpassingen, lees ik in De Vierklank van 19 juli, 
denkt men aan nog meer drempels en versmallingen op de Tolakker-
weg. Leuk voor mensen met rugklachten, zeg. Waarom eigenlijk geen 
flitspalen en flinke boetes bij overtredingen ? Lijkt mij op den duur veel 
goedkoper en is milieuvriendelijker - minder afremmen en optrekken - 
terwijl het rijden over gladde wegen weer aangenaam wordt.

Dirk Rijneker, Bilthoven
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Te koop aangeboden
Goed werkende 
COMPRESSOR 380 volt 100 
liter tank, zo goed als nieuw. 
€250,-. Tel. 06-21523714

Een mooie 2.5 pers. licht bruine 
ledere BANK voor de €150,-
. z.g.a.n. Tel. 06-15633549 
komen kijken? Biltstein 130 
(wel even bellen)

Nieuw (in originele verpak-
king) Waiky Android Power 
tablet €49,-. Tel. 030-2285453

Eenpersoons dwarsgespan-
nen spiraal bed “kuperus” 
80x200cm inclusief matras 
€47,50 Tel. 06-28643352 
Bilthoven

Ca. 30 videobanden met 
kinderverhalen o.a. Nijntje 
en Smurfen €15,-. Tel. 
06-48850620 in Bilthoven

Carrera go racebaan (60805) 
rally heroes 11,2 mtr. i.z.g.st. 
€35,-. Tel. 06-48372747

Honden bench (nieuw) 
100x57x65 €35,-. Tel. 
06-48372747

Bauer roller skates z/g/a/n/ 
maat 46 4 wielen €40,-. Tel. 
06-48372747

Rolschaatsen merk otrs maat 
38 €40,-. Tel. 06-48372747

2 eiken hangklokken €50,-. 
Tel. 06-15633549 komen kij-
ken? Biltstein 130 ( wel even 
bellen)

Licht eiken uittrektafel 
80/80 z.g.a.n. €50,-. Tel. 
06-15633549 komen kijken? 
Biltstein 130 (wel even bellen)

Bureau stoel zw. €25,-. Tel. 
06-15633549 komen kijken? 
Biltstein 130 (wel even bellen)

Grenenkastje 80/70 cm 2 
deurtjes 2 laadjes €35,-. Tel. 
06-15633549 komen kijken? 
Biltstein 130 (wel even bellen)

Een z.g.a.n. elec, typmachi-
ne kosten een fles wijn.Tel. 
06-15633549 komen kijken? 
Biltstein 130 (wel even bellen)

Moderne rode maxi cosy zit 
er nog netjes uit €12,50 Tel. 
03446-243758

Wit emaille 2 pits gasstel in 
perfecte staat geen bescha-
diging met deksel €40,-. Tel. 
0346-214042

Bascule gebruikt in korenmo-
len. Geheel compleet met 5 
kg gewicht €50,-. Tel. 0346-
214042

Koeienhuid bruin €45,-. Tel. 
0346-212950

Puzzel van het melkmeisje. Er 
zit ook een poster bij met de 
afbeelding 1000 stukjes €5,-. 
Tel. 0346-243758
2 canvas luchtbedden rood/
blauw 70x195 cm en een 
Gelert Rocky 4 koepeltent 
300x240 cm samen €40,-. Tel. 
06-40606661

Activiteiten
Biodanza info:
www.be-dance.nl

Fietsen/ brommers
Dames fiets met nieuwe ban-
den en transportrek. €45,-. Tel. 
0346-212950

Fietsendrager Twinny Load 2 
fietsen €25,-. Tel. 0346-211352

Kinderfiets Batavus 12 inch 
Hand/voetrem + zijwielen 
€35,-. Tel. 035-6241475

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

Gezocht: ervaren OPPAS 
voor 2 kind. (4 en 5 jr) op 
wo-middag in Hollandsche 
Rading, inclusief afhalen 
school (loopafstand). €9/u. Tel. 
06-53701040

Gezocht: HUISHOUDELIJKE 
HULP (Ned. sprekend) in 
Bilthoven voor 1x per week 
2 tot 4 uur in de middag. 
Reacties: 030-2290041 graag 
bellen na 14.00 uur.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder en 
behanger heeft nog tijd over 
voor al uw behang-, schilder 
en sauswerk 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. 
Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijs-
opgave. Tel. 06-50660689. 
www.tuinexclusief.com

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

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

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

Jezus zegt: Want wat zou het een mens baten, als hij 
de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Twee kamer appartement te huur in Hollandsche Rading
Appartement 45m2, op de eerste verdieping (trap),2 kamers 
met vides, eigen keuken en badkamer, gestoffeerd met tuin-
plaatsje, te bewonen door een niet rokende 40+'er,die een 
rustige omgeving zeer plezierig vindt. Prijs 745 euro inclu-
sief. Bij serieuze belangstelling mailen naar:appartmenthr@
gmail.com

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

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

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

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

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

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

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

Totale LEEGVERKOOP! 
Alles in de tent 5 euro en bin-
nen nog veel meer bij Kok 
Stomerij & Lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

Het is weer een heerlijke zomerdag zoals we er dit 
jaar al een heleboel gehad hebben. Ik geniet van 
de natuur. De warme zonnestralen op mijn gezicht 
en mijn armen voelen als aangename strelingen. 
Een wat ouder stel komt rustig mijn kant op en 
besluit erbij te komen zitten. Ze zien er zomers 
gekleed uit, hij met korte broek en een witte pet 
en zij draagt een ruim zittende bloemetjesjurk. Ze 
zijn duidelijk in voor een praatje. ‘We zijn hier met 
vakantie’, begint de vrouw. ‘Nou ja vakantie, het 
voelt als vakantie. Het bijzondere is dat we in ons 
oude huis logeren.’ Ik kijk haar wat vragend aan en 
ze merkt dat ze wat duidelijker moet zijn. ‘Toen we 
met pensioen gingen hebben we ons huis aan onze 
zoon verkocht en zijn we naar een appartement bij 
zee verhuisd. Ik ben opgegroeid bij de zee en dat 

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Op ’t bankje

blijft dan altijd trekken. Theo is in deze omgeving opgegroeid, maar hij wilde 
ook wel eens wat anders. We wonen nu heel tevreden in een praktisch appar-
tement bij Scheveningen, vlakbij zee en de duinen. Natuurlijk speelde toen we 
de beslissing namen ook mee dat onze dochter in Den Haag woont.’ Magda 
heet de vrouw. Ze vertelt dat ze een zoon en een dochter hebben, die allebei 
twee dochters hebben. ‘Toen ze in ons oude huis kwamen zijn ze behoorlijk 
aan het verbouwen gegaan en het is echt een paleisje geworden. Ze hebben 
dus nogal wat kosten gehad en om toch met vakantie te kunnen besloten we 
onze woningen te ruilen. Het gezin van Remco zit nu dus drie weken in ons 
appartement en wij weer drie weken in onze oude buurt. Vooral hun meiden 
vinden het geweldig. Samen met hun Haagse nichtjes hebben ze een gewel-
dige vakantie. Bij goed weer zijn ze de hele dag op het strand en als het wat 
minder is gaan ze met hun moeders shoppen in de stad.’ Theo vindt het een 
paar weken in zijn oude buurt ook wel weer leuk. ‘We hebben hier natuurlijk 
veel familie en vrienden wonen en daar gaan we af en toe op de koffie. Ik kan 
ook weer een beetje tuinieren in mijn oude tuin, maar die is wel behoorlijk 
veranderd. Gelukkig niet zo bewerkelijk meer als toen wij er woonden. Er 
is een uitbouw aan het huis gekomen waardoor de tuin kleiner geworden is. 
Maar voor mij is die nog altijd groot genoeg’, zegt hij lachend. Verder hebben 
ze twee konijnen die ik verzorg. We houden natuurlijk ook vakantie en fietsen 
veel in de omgeving. We lunchen dan onderweg.’ Zijn vrouw knikt. ‘Maar 
het avondeten kook ik zelf, dat vind ik gewoon leuk om te doen, want dan 
moet je ook wat boodschappen doen en kom in de supermarkt weer allemaal 
bekenden tegen.’ Magda vertelt dat ze in de buurt van hun appartement ook 
veel fietsen. ‘Op het strand liggen bakken is niets meer voor mij.’ Behalve 
deze ruilvakantie gaan Magda en Theo in het najaar ook weer een paar weken 
naar Portugal. ‘Dan is daar de vakantiedrukte voorbij en de temperatuur nog 
aangenaam’, zegt Magda. Ze doen dat al vijf jaar en gaan steeds naar dezelfde 
plaats.’ Ik vraag of ze niet vinden dat het in deze omgeving erg veranderd is. 
Ze begint te lachen. ‘We komen hier zo vaak dat we alle veranderingen wel 
zien. Het is maar een uurtje rijden.’ Vandaag gaan ze naar Lage Vuursche om 
pannenkoeken te eten en met hun oude buren gaan ze nog een dagje naar Den 
Bosch. Even ontspannen als ze kwamen stappen ze weer op.

Maerten
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Alternatieve Vierdaagse 
Schutsmantel feest voor bewoners

door Kees Diepeveen

Tegelijk met de Vierdaagse in Nijmegen organiseert Wooncentrum  De Schutsmantel in 
Bilthoven voor haar bewoners een alternatieve Vierdaagse. Gedurende vier dagen wordt door 

bewoners en begeleiders een klein parcours afgelegd in de omgeving met
als apotheose een feestelijke intocht op vrijdag.

Dit jaar hadden 45 bewoners van De 
Schutsmantel zich aangemeld voor 
hun Vierdaagse. Samen met een be-
geleider werd gedurende vier dagen 
een klein parcours in de nabijheid 
van het verzorgingshuis afgelegd. 
Op vrijdagochtend was de feestelij-
ke intocht. Op de klanken van mooie 
marsmuziek werden de bewoners en 
hun begeleiders ingehaald door een 
tribune met bewoners, die nog even 
de wave hadden ingestudeerd en 
door een haag van enthousiaste ver-
zorgers en verzorgsters. Ook de gla-
diool ontbrak niet; iedere deelnemer 
kreeg er een uitgereikt. Daarna was 
er als hoogtepunt de uitreiking van 
de medaille door wethouder sport 
Madeleine Bakker, die voor ieder-
een een persoonlijk woordje had. 

Klus
Organisator van dit festijn is Angela 
Strubbe. Zij vertelt enthousiast over 
deze Vierdaagse: ‘De organisatie is 
een enorme klus. We doen dit nu 
voor het tweede jaar en het wordt 
enorm gewaardeerd door de bewo-
ners’. Als voorbeeld noemt Angela: 
‘We moeten gedurende vier dagen 
45 begeleiders hebben. Gelukkig 
vullen vrijwilligers, familieleden, 
buurtbewoners en medewerkers 
dat in. Voor de veiligheid hebben 
we verkeerregelaars nodig want we 
moeten regelmatig oversteken’.

Hoosbui
‘De Vierdaagse heeft twee opval-
lende momenten gekend’ aldus 
Angela Strubbe. ‘Op dinsdag was 

het zo heet, dat we de route hebben 
ingekort. Op donderdag kwam er 
tijdens de tocht een enorme hoosbui 
over. Gelukkig konden we allemaal 
schuilen. Een deel van de groep kon 
dat in het portaal van de OLV-Gre-
goriuskerk. Een ander deel van de 
groep kon schuilen onder een car-
port en in de garage van een vriende-
lijke bewoner aan de route. Achteraf 
hebben de bewoners dat als heel erg 
leuk ervaren. Voor de rest is de orga-
nisatie en zijn de tochten vlekkeloos 
verlopen’. 
Na de feestelijke intocht hebben de 
deelnemers met hun begeleiders nog 
kunnen genieten van een kopje kof-
fie in de grote zaal van de Schuts-
mantel en als afsluiting werd nog 
een broodje kroket gegeten. 

Na ontvangst van de gladiolen staan de deelnemers met hun begeleiders in de rij voor het in ontvangst nemen 
van de medaille.

Zilveren bondsspeld voor Salvoleden
door Kees Diepeveen

Zowel Hilly Dijkstra als Dick Uittenbosch hebben zich op regionaal niveau meer dan 20 jaar 
ingezet voor de Nederlandse Volleybalsport en de Nederlandse Volleybalbond. Tijdens een 
regiovergadering in Breukelen werd door regiovoorzitter Frans Muijzers aan beiden een 

zilveren bondsspeld uitgereikt.

Naast alle werkzaamheden voor 
haar eigen volleybalclub Salvo’67 
in Maartensdijk, waar zij  bijvoor-
beeld al jarenlang wedstrijdsecre-
taris is, deed Hilly elk weekend de 
controle van de wedstrijdformu-
lieren in de regio. Vroeger werden 
ook de uitslagen doorgebeld naar 
haar door de verenigingen. Elk 
weekend verwerkte zij de uitsla-

gen en gaf dit door aan het regio-
kantoor. Daar is nu een einde aan 
gekomen door de invoering van 
het digitale wedstrijdformulier.
 
Arbitrage
Dick deed ook de formulierencon-
trole en was tevens lid van werk-
groepen aangaande Arbitrage en 
Standen en Uitslagen. Dick heeft 

zich zeer beijverd voor het invoe-
ren van gegevens in de computer. 
Het is bekend, dat hij jaren gele-
den zelfs op zijn wintersportva-
kanties de uitslagen verwerkte en 
doorstuurde naar het regiokantoor. 
De regio is zowel Dick als Hilly 
enorm dankbaar voor hun inzet. 
De zilveren bondsspeld komt hun 
ten volle toe 

Trots tonen Dick Uittenbosch en Hilly Dijkstra de zilveren bondsspeld die 
zij hebben ontvangen.  

Zomerbridge in 2017
Bridgeclub Hollandsche Rading 
organiseert een reeks van veertien 
donderdagavonden Zomerbridge 
tot en met 31 augustus in het 
dorpshuis in Hollandsche Rading. 
Donderdag 20 juli (aanwezig wa-
ren 22 paren) wonnen Henk van 
de Bunt + Wout van Dronkelaar 
met 65,63%. Het zilver was voor 
Anneke de Jong-Leenslag + Toon 
Smits (65,42%) en de derde plaats 
was voor Erik Polders + Nico 
Verhaar met 62,71%. De eerstvol-
gende avond is donderdag 27 juli. 

Bij voorkeur vooraf aanmelden via 
mail bij bchollandscherading@
gmail.com of telefonisch bij Rob 
van der Blonk tel. 06 83176797 
voor 17.00 uur op de dag zelf en 
in het uiterste geval uiterlijk 19.00 
uur aan de zaal. Aanvang bridgen 
om 19.30 uur. 

Bridgeliefhebbers zijn deze zomer 
nog bij bridgeclub Bilthoven op 22 
en 29 augustus welkom in het H.F. 
Witte Centrum, Henri Dunantplein 
4, De Bilt, aanvang om 19.30 uur. 

Inschrijving op dinsdag om 19.15 
uur in de zaal, of vóór 17.30 uur 
via een e-mail: adnijdam@voda-
fonethuis.nl. Informatie: Bert 
Nijdam, tel 030 2250172 of 06 
19387746.

Zomerbridge bij BCC’86 is ook 
nog twee keer (op 16 en 23 au-
gustus); beide avonden zijn vanaf 
19.30 uur in gebouw De Schakel, 
Soestdijkseweg Zuid 49-B. Niet 
leden betalen 2,50 euro per per-
soon per avond, leden gratis. 

Uitdaging geslaagd

Coby Merkens lipe dit jaar 50 km per dag tijdens de Nijmeegse 4daagse. 
Petra Creemers ‘spotte’ Coby op de derde dag in Beers. Coby vertelde 
na afloop: ‘En dan het opgelopen bedrag van de AFRIpads. € 1950,00. 
Overweldigend. Voor mij zijn er geen woorden voor, zo dankbaar ben 
ik’. 

Bridgers sluiten 
golfend af

Bridgeclub BCC’86 sloot het seizoen af met een bezoek aan 
Midgetgolf Bilthoven van clubgenoot Erik Polders. Naast een 
heuse midgetgolfwedstrijd was er ruimte voor een barbecue en een 
bridgedrive, die gewonnen werd door Marijke van Essenberg en Truus 
te Pas. (Wim Westland)



Vlinder in beeld

Fotograaf Wim Westland 
spotte in zijn achtertuin deze 
dambordvlinder; ook bekend als 
het dambordje. Het dambordje 
ontleent zijn naam aan de 
tekening van de vleugels die 
enigszins op een dambord lijken 
en bruin gekleurd zijn met grote 
en kleine witte vlekken. De rups is 
groen of grijsgroen. De vliegtijd 
is van juni tot en met augustus.
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Bijzondere fauna op Vliegbasis 
Soesterberg

door Walter Eijndhoven

Dat Park Vliegbasis Soesterberg haar bekendheid geniet dankzij haar mooie natuur en rijke 
dierenleven, is alom bekend. Maar om binnen een half uur drie reeën, vier buizerden,

een torenvalk, veldleeuweriken en vele watersalamanders te zien, overtrof zelfs de 
verwachtingen van Maarten den Hartigh, medewerker bij het Utrechts Landschap. 

Direct aan het begin van de rond-
leiding vertelt Den Hartigh al 
enthousiast over zijn geweldige 
baan bij het Utrechts Landschap. 
‘Na mijn middelbare schooloplei-
ding in Wieringermeer (NH) start-
te ik met de opleiding tot ecoloog 
aan de HBO-opleiding Van Hall 
Larenstein in Velp, de vroegere 
Hogere Bosbouwschool’, vertelt 
Den Hartigh. Hij vervolgt: ‘Tij-
dens mijn studie moest ik natuur-
lijk regelmatig de natuur in en zo 
werd ik verliefd op de Veluwe. 
Vooral het zien van edelherten, 
reeën en wilde zwijnen deed mijn 
hart sneller kloppen en ik wist al 
snel dat ik een baan moest zoeken 
binnen natuurbeheer’. Zo gezegd, 
zo gedaan. 

Dromen
Na het afronden van zijn studie 
zocht Den Hartigh werk bij een 
natuurinstantie en kwam uiteinde-
lijk terecht bij het Utrechts Land-
schap. ‘Dat ik hier nu sta, op Park 
Vliegbasis Soesterberg, overtreft 
mijn stoutste dromen. Het gebied 
lijkt erg op de Veluwe, met zijn 
bossen, heide, zandverstuivingen 
en vennen. Alleen de edelherten 
en wilde zwijnen ontbreken, maar 
wie weet, als de provincie Utrecht 
ooit haar nulstand-beleid loslaat 
voor wat betreft herten en zwij-
nen’. 

Geschiedenis
De Vliegbasis, in het hart van 
de Utrechtse Heuvelrug, heeft 
een rijke en unieke geschiedenis. 
Hier ligt de bakermat van de Ko-
ninklijke Landmacht, het eerste 
militaire vliegterrein van Neder-
land. Al in de Eerste Wereldoor-
log werden buitenlandse militaire 
vliegtuigen op Soesterberg onder-
gebracht. Tijdens WOll kwam de 
basis in handen van de Duitsers, 
werd door hen verbouwd en kreeg 
een derde landingsbaan. Het ge-
bied was immers een strategische 
plek. Aan het eind van WOll werd 

het vliegveld verwoest. De Vlieg-
basis werd weer geheel opge-
bouwd en vanaf 1954 bepaalden 
Amerikaanse militairen jarenlang 
het beeld van Soesterberg. Zo’n 
54 jaar later werd de Vliegbasis 
gesloten en overgedragen aan de 
Provincie Utrecht. Samen met de 
gemeenten Zeist en Soest en het 
Utrechts Landschap werd gewerkt 
aan het gebied, totdat eind 2014 
de hekken opengingen voor het 
publiek.

Steenhopen
Den Hartigh is verheugd dat het 
Utrechts Landschap zo’n prachtig 
gebied mag beheren. ‘Zie je daar 
in de verte die steenhopen liggen? 
Wij hopen dat daar tapuiten gaan 
broeden, een inmiddels zeldzame 
broedvogel in Nederland. In het 
vroege voorjaar zag ik daar al vier 
paartjes rondscharrelen. Helaas 
zijn de broedsels mislukt, waar-
schijnlijk zijn katten en kraaien de 
schuldigen. Volgend jaar willen 
wij nog meer steenhopen aanleg-
gen, in de hoop dat meer tapuiten 
gaan broeden. Ook willen wij de 
steenhopen iets beter beschermen 
tegen rovers als katten en kraaien. 
Ieder jaar leren wij weer bij’. 

Nachtzwaluw
Een stuk verderop begint een hei-
degebied, een mooi terrein voor 
een andere zeldzame vogel, de 
nachtzwaluw. Den Hartigh: ‘Als 
je in mei/ juni rondloopt, buiten 
de hekken, want je mag hier ‘s 
nachts niet komen, kun je ze ho-
ren. Zij maken in de nachtelijke 
uren een heel apart geluid, niet te 
omschrijven, maar als je dit ken-
merkende ratelende geluid een-
maal hebt gehoord, herken je het 
voor je verdere leven’. De nacht-
zwaluw is een echte zomervogel, 
aanwezig van mei tot september, 
daarna laten zij Nederland voor 
wat het is en brengen zij de winter 
door in Afrika. ‘Kijk daar’, roept 
Den Hartigh, een reekalfje tus-

sen de struiken kijkt naar de auto. 
‘Zie je hoe rustig zij blijven als 
wij gewoon in de auto blijven zit-
ten?’. Het is duidelijk dat dit ver-
boden gebied is voor het publiek, 
zelfs op deze warme, klaarlichte 
dag laten reeën zich bewonderen. 
‘Daarom hebben wij ook rustge-
bieden aangewezen, speciaal voor 
reeën, dassen en andere dieren’, 
legt Den Hartigh uit. 

Veldleeuwerik
Het Park is veel groter dan ge-
dacht. Een stuk verderop komen 
wij aan bij de start- en landings-
banen, met een lengte van drie 
kilometer de langste van Neder-
land. Het hele gebied rond deze 
start-en landingsbanen is weids, 
met schraal grasland, een perfect 
terrein voor de veldleeuwerik. 
Terwijl een biddende torenvalk 
naar muizen speurt en een bui-
zerd overvliegt vertelt Den Har-
tigh over de veldleeuwerik: ‘Dit 
hele gebied is een eldorado van 
rust, met de juiste habitat voor 
de veldleeuwerik, een soort die 
het landelijk heel slecht doet. In 
stille heidegebieden tref je ze nog 
wel aan, maar 160 paartjes (2009) 
rond de landingsbanen, hadden 
wij niet verwacht. Moet je in het 
voorjaar komen, overal rond de 
landingsbanen hoor je hun ge-
zang. Al zingend stijgen zij naar 
grote hoogten, om zich vervol-
gens naar beneden te storten, waar 
zij zich stilletjes verbergen in het 
gras’. Dit jaar broedden zelfs 240 
paar veldleeuwerik in het gebied. 

Vijvers
Voordat het afscheid nadert van dit 
schitterende gebied, gaan wij nog 
even bij één van de vijvers langs. 
Den Hartigh laat enthousiast het 
rijke leven in het vijvertje zien: 
‘Kijk, hier zie je overal larven van 
de alpenwatersalamander, zij hou-
den zich vast aan de begroeiing op 
de bodem’. Ook allerlei soorten 
insecten laten zich zien, watertor-

ren en schaatsenrijders in en op 
het water en keizerlibellen, water-
juffers en bruine kommavlinders 
aan de rand ervan. En verderop 
broedhopen voor de ringslang 
en gebouwen voor vleermuizen. 
Vooral de watervleermuis wordt 
hier vaak waargenomen. 

Paapje
In het Park Vliegbasis Soesterberg 
is nog veel meer te ontdekken. De 
geduldige vogelaar kan hier zijn 
hart ophalen: paapje, roodborst-

tapuit, buizerd, havik, sperwer, 
wespendief en boomvalk zijn hier 
te ontdekken, naast natuurlijk de 
belangrijkste vogels als veldleeu-
werik, tapuit en nachtzwaluw. 
Maar ook vele andere diersoor-
ten zijn hier te zien: ree, bunzing, 
wezel, hermelijn, das, vos, boom-
marter, ringslang en salamander.

Voor meer informatie over het 
gebied:
www.utrechtslandschap.nl.

Maarten den Hartigh voor één van 
de ingangen van het Park.

Op zoek naar de kamsalamander. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
26-07
Do.

27-07
Vr.

28-07

Gebakken eendenborstfilet met 
jus van zomertruffel

of
Visragoût met

groenten en rijst
of

Groene asperges met gekruide 
aardappel, geitenkaas en honing

€ 11,-

Woe.
02-08
Do.

03-08
Vr.

04-08

Oosterse ossenhaaspuntjes
met Chinese groenten

of
Zalmfilet met kruidenkaas

in korstdeeg
of

Aardappel, dadel en brie
uit de oven.

€ 11,-

Maandmenu = “TAPAS” menu
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