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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

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

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Begraafplaats Brandenburg 
en Open Monumentendag

door Guus Geebel

Op zaterdag 8 september is het Open 

Monumentendag met als thema 

Groen van Toen. Op begraafplaats 

Brandenburg in Bilthoven geven be-

graafplaatsbeheerder Sjon Bos en 

Laura Fokkema die dag rondleidin-

gen op deze bijzonder mooi aange-

legde groene begraafplaats. Het oud-

ste gedeelte werd in 1900 in gebruik 

genomen.

Laura Fokkema deed voor haar studie 

Historische Tuinkunst en Parken aan 

de Hogeschool Utrecht onderzoek 

naar de ontstaansgeschiedenis van de 

begraafplaats Brandenburg. Het bij-

zondere van deze plek vindt Laura, 

dat de oorspronkelijke begraafplaats 

later zodanig is uitgebreid dat het toch 

lijkt of het een totaalconcept is. Op 

een ontwerpschets uit 1926 is te zien 

hoe men de uitbreiding vorm wilde 

geven. In het midden de aula met 

de grote as en rechts de toekomstige 

uitbreiding als spiegeling van de eer-

ste aanleg. De aula is een achtzijdig 

koepelvormig gebouw in de Amster-

damse Schoolstijl. Het ontwerp is van 

Biltse gemeentearchitect en tevens 

directeur van de begraafplaats G.J. 

Vermaak, die ook de ontwerpschets 

uit 1926 ondertekende. Copijn uit 

Utrecht heeft de nieuwste uitbreiding 

aan het eind gerealiseerd. Daarbij is 

met het bestaande ontwerp rekening 

gehouden, waardoor het nog steeds 

bij het oorspronkelijke ontwerp aan-

sluit. 

Bijzonder

‘Wat de begraafplaats bijzonder 

maakt is dat er een duidelijke keuze 

is gemaakt tussen groenblijvers en 

loofbomen’, vertelt Laura. ‘De groen-

blijvers zijn de structuurdragers. De 

hagen die de vakken indelen zijn al-

lemaal coniferen en de losstaande 

bomen zijn loofbomen. Daar is heel 

strak aan vastgehouden.’ Het mooie 

van begraafplaatsen vindt zij dat er 

zo’n grote diversiteit aan bomen en 

struiken voorkomt. ‘Heel mooi vind 

ik ook dat er een symboliek zit aan 

beplanting op een begraafplaats, bij-

voorbeeld de treurbomen. Die sym-

boliek vind je ook terug op graven, 

zoals een afgebroken steen voor een 

te vroeg gestorven iemand. Mijn 

belangstelling gaat ook uit naar de 

monumenten en de verhalen over de 

mensen die er liggen. Maar ook de 

verschillende materialen van de mo-

numenten. Het is toch een beetje het 

stenen archief van de omgeving.’ 

Historisch onderzoek

Laura Fokkema studeerde in 1998 af 

in de studierichting Techniek van de 

opleiding Tuin- en Landschapsinrich-

ting aan de Hogeschool Larenstein te 

Velp. Zij had de keuze uit drie afstu-

deerrichtingen, ontwerpen, techniek 

en beheer. ‘Ik heb techniek gedaan, 

dus de technische uitwerking van het 

ontwerp ten behoeve van de daadwer-

kelijke uitvoering.’ Laura ging na de 

studie in dat vakgebied aan het werk 

bij een technisch adviesbureau. ‘Dat 

deed ik tien jaar en het was heel leuk. 

Je werkt dan ideeën van een ontwer-

per helemaal uit, tot een aannemer 

ermee aan de slag gaat. Ik wilde op 

een gegeven moment toch wat anders 

doen binnen het vakgebied en ge-

schiedenis intrigeerde me altijd.’ Zij 

startte daarom in 2007 met een deel-

tijdstudie aan de Hogeschool Utrecht. 

’Het was een posthbo-opleiding van 

een jaar, die ik naast mijn fulltime-

baan één dag per week volgde. Bij 

die opleiding krijg je kennis van de 

historische ontwikkeling van tuin- en 

landschapsarchitectuur en je leert zelf 

een tuinhistorisch onderzoek van een 

tuin, park of buitenplaats uit te voe-

ren. Doel is het geven van inzicht in 

de historische ontwikkeling en de 

huidige cultuurhistorische kwaliteiten 

van het terrein. Op basis hiervan stel 

je een toekomstvisie op. Wat is er nog 

uit het verleden en wat ga je er mee 

doen. Dit is de basis voor het herstel- 

en beheerplan.’

Toekomstvisie

De opleiding is gericht op het groene 

cultuurhistorische erfgoed zoals bui-

tenplaatsen en landgoederen, maar 

Laura vond begraafplaatsen, tenslotte 

ook onderdeel van het groene cultuur-

historische erfgoed, ook interessant 

Ze raakte in 2000 als vrijwilliger be-

trokken bij de De Terebinth, een ver-

eniging voor funeraire cultuur. Daar 

gaf zij adviezen en op die manier 

kwam ze ook terecht bij begraafplaats 

Brandenburg. Ze maakte kennis met 

de beheerder Sjon Bos en koos de 

begraafplaats als haar afstudeerpro-

ject. ‘Na de opleiding veranderde ik 

van baan en ik werk nu als tuin- en 

landschapsinrichter bij SB4. Dat is 

een ontwerp- en onderzoeksbureau 

speciiek gericht op landschapsarchi-
tectuur en tuinhistorie. Hier horen uit-

eenlopende werkzaamheden bij van 

ideeënschetsen en ontwikkelingsvi-

sies op hoofdlijnen tot gedetailleerde 

tuinplannen ontwikkelen. 

Dat kan behoud en restauratie zijn, 

maar ook mogelijkheden om nieuwe 

functies verantwoord in te passen. 

Juist die opeenvolging van ‘verleden-

heden-toekomst’ is dan belangrijk. 

Een historisch en tuinhistorisch on-

derzoek is van belang voor een goed 

begrip van de huidige situatie en als 

vertrekpunt voor de toekomst. Bui-

tenplaatsen die voor particulieren 

nauwelijks te onderhouden waren, 

zijn nu dikwijls vestigingsplaats voor 

bedrijven en kantoren. Die stellen an-

dere eisen, zoals parkeerruimte. We 

zoeken dan een manier om dat op een 

verantwoorde manier in te passen. 

Brandenburg

Tijdens een rondwandeling over de 

begraafplaats wijst Laura op bijzon-

dere bomen en struiken die Branden-

burg tot een prachtig wandelpark ma-

ken. Er staat ook nog een bijzonder 

lijkenhuisje uit 1900 in het oudste deel 

van de begraafplaats Na de Tweede 

Wereldoorlog werd het lijkenhuisje 

uitgebreid met een obductieruimte 

met daarin de originele snijtafel. Op 

de website www.dodenakkers.nl is 

een samenvatting van het onderzoek 

van Laura Fokkema te vinden.

Foto-expositie Traverse verlengd

De foto-expositie van Fotoclub Bilthoven in het gemeentehuis De Bilt is 

verlengd tot en met 17 september a.s. In de expositie in de Traverse worden 

ca. 60 bijzondere foto’s getoond, welke het afgelopen jaar door leden van 

de fotoclub zijn gemaakt.

De expositie kan worden bekeken tijdens de openingstijden van het ge-

meentehuis aan de Soestdijksweg Zuid 173 te Bilthoven. Voor meer inlich-

tingen: www.fotoclubbilthoven.nl [HvdB]

Eén van de geëxposeerde foto’s is van de waterzuivering van De Bilt aan de 

Groenekanseweg van Kees Allen.

De ontwikkelingsfasen van de begraafplaats.

Laura Fokkema tijdens een 

rondwandeling op begraafplaats 

Brandenburg
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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. Gem. Noorderkerk

19/8 • 10.30u- Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

19/8 • 09.00u - Ds. B. Jongeneel
19/8 • 18.30u - Ds. J. van Dijk

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

19/8 • 10.30u - Mw. Lauk Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

19/8 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

19/8 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

19/8 • 09.30u - Ds. J.J. Poutsma
19/8 • 10.15u - Ds. G. Roorda 

19/8 • 16.30u - Ds. J.J. Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk

19/8 • 10.00u - Ds. G.J. Codée afsluiting 
VBF

19/8 • 19.00u - Ds. W. Poldervaart

Pr. Gem. Immanuelkerk

19/8 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

19/8 • 10.00u – Mevr. ds. J.T. Vos- Butijn

R.K. St. Michaelkerk

19/8 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

19/8 • 10.00u - Dhr. Jaap Kirchner

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

19/8 • 10.30u - Dr. W.S. Duvekot

PKN - Herv. Kerk

19/8 • 10.00u - Ds. C. Evers
19/8 • 18.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk

19/8 • 10.30 en 18.00u
De heer B. Klootwijk

Onderwegkerk, Blauwkapel

19/8 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

19/8 • 11.00u - Dhr. B. van Empel

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

19/8 • 10.00u - Ds. L. Wüllschleger
19/8 • 18.30u - Ds. D. van der Streek

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

19/8 • 9.30u - Dhr. B. van Empel

St. Maartenskerk

19/8 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

19/8 • 10.00u - Ds. M. Ezinga
19/8 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

19/8 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
19/8 • 18.30u - Ds. A.D. Goyert
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Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Woudkapel Boekenmarkt

Op vrijdag 17 en vrijdag 24 augus-

tus organiseert De Woudkapel van 

11.00 tot 16.00 uur haar jaarlijk-

se boekenmarkt. Liefhebbers van 
kwaliteitsboeken voor een aantrek-

kelijke prijs zijn van harte welkom 

om hun boekenvoorraad aan te vul-

len. De opbrengst komt ten goede 

aan de armste ouderen in Sztpeter 
in Roemenië. Via een zusterkerk in 
Roemenië onderhoudt De Woud-

kapel daar nauwe banden mee. De 

Woudkapel is te vinden op de hoek 

van de Sweelincklaan en de Beet-
hovenlaan in Bilthoven-Noord.

Zomersluiting Bibliotheek

Tot en met 18 augustus zijn de 

Bibliotheken De Bilt beperkt open.

Bilthoven: maandag 13.30 - 17.30 
uur, dinsdag gesloten, woensdag 

10.00 -17.30 uur, donderdag geslo-

ten, vrijdag 10.00 - 20.00 uur en 

zaterdag 10.00 - 13.30 uur. 
Maartensdijk: maandag 14.30 - 
16.30 uur en 19.00 -21.00 uur, 
dinsdag gesloten, woensdag 19.00 

- 21.00 uur (‘s middags gesloten), 

donderdag gesloten, vrijdag 14.30 
-16.30 uur (‘s avonds gesloten). 

Wereldwinkel

Zaterdag 18 augustus a.s. hebben de 
vrijwillig(st)ers van de Maartens-

dijkse Wereldwinkel hun producten 

weer graag voor u uitgestald in de 

hal van Dijckstate. Het label fair-

trade garandeert een menswaardige 

inkoop in ontwikkelingslanden. Iets 

kopen in de Wereldwinkel geeft het 

goede gevoel dat eerlijk en heerlijk 

hand in hand gaan. 

Attentie voor de aangepaste ope-

ningstijden: van ’s ochtends 10.00 

uur tot ‘s middags 15.00 uur.

Line Dance op Houthakkersfeest

Zaterdag 18 augustus treden de 
Country Line Dancers uit Maar-
tensdijk voor de twaalfde keer op 

tijdens het 27e Houthakkersfeest te 
Lage Vuursche. Er zullen 4 demon-

straties gegeven worden.

Fietstocht langs forten

Een fietstocht op zaterdag 18 
augustus, dwars door het landschap 

van de Nieuwe Hollandse Water-

linie. U ziet groepsschuilplaatsen, 

een loopgraaf, tankversperringen, 

inundatiegebieden en natuurlijk for-

ten. De start is om 13.00 uur op Fort 
De Bilt waar gildegids Bert Groe-

neveld uitleg geeft over de Water-

linie en u rondleidt over het fort. 

Om ongeveer 16.30 uur eindigt de 
tocht bij de brasserie op Fort aan De 

Klop. Zie ook www.gildeutrecht.nl.

Rommelmarkt in ‘t Hoekie

Zaterdag 18 augustus 2012 is er 
rommelmarkt bij Servicecentrum ’t 
Hoekie van 10.00 tot 16.00 uur, met 
o.a. diverse optredens en een gezel-

lig terras. De opbrengst van de rom-

melmarkt wordt dit jaar gebruikt 

om de vrijwilligersactiviteiten in 

Servicecentrum ’t Hoekie te behou-

den. Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 
De Bilt tel. 030 2201702.

MEEbus in Maartensdijk

De Meebus staat, woensdag 22 

augustus van 10.00 tot 12.00 uur bij 

het Winkelcentrum Maertensplein 

in Maartensdijk. Iedereen met een 

beperking, handicap of chronische 

ziekte kan in de bus terecht voor 

informatie en advies over bijvoor-

beeld vakantie, vrije tijdsbesteding, 

wonen of dagbesteding. 

Pianosoloconcert

Woon- en zorgcentrum Welte-

vreden presenteert op zondag 26 
augustus 2012 een interactief pia-

nosoloconcert door Matthijs Solin-

ger bij wie het contact met het 

publiek centraal staat. Deze middag 

speelt hij o.a. Haydn, Chopin en 
Schumann. 
Aanvang 14.30 uur, bijdrage voor 
concert en 2 consumpties € 5,-. U 

kunt zich telefonisch aanmelden op 

030 2209600.

Spullen gezocht verkoopdag 

Op 8 september vindt de jaarlijk-

se verkoopdag van de Hervormde 

Kerk in Westbroek plaats. De orga-

nisatie is weer op zoek naar spullen 

om te verkopen. Heeft u spullen in 

een hoek staan waar u een ander 

blij mee kunt maken of moet het 

huis nodig eens opgeruimd? Neem 

dan contact met ze op. Ook Douwe 

Egberts waardepunten zijn van 
harte welkom.

De spullen kunt u brengen bij Reina 
van den Broek, Dr. Welfferweg 21 

te Westbroek. Tel. 0346 280518 
of Bep Otten, Kerkdijk 156 West-
broek. Tel. 0346 281897. Geen wit-
goed, grote meubels en kleding. 

Dansen met Marcel en 
Lydia Zimmer

 

Tijdens de Marktdag van de Dorpskerk in De Bilt op zaterdag 

8 september geven Marcel en Lydia Zimmer ’s om 15.00 uur 

een concert voor kinderen vanaf vier jaar. Marcel en Lydia 

nemen hun band mee. Het wordt een optreden met veel 

zingen, dansen, goochelen en feest vieren. 

Het echtpaar Marcel en Lydia is onder meer bekend van optredens in EO-
programma’s. Ook treden zij jaarlijks op als aanbiddingsleiders tijdens de 

conferentie Opwekking. Marcel speelde in het verleden als drummer in de 

EO Ronduit Praiseband en in de Prinsen- en Prinsessenband. Marcel en Ly-

dia hebben negen cd’s uitgebracht, waarvan vier kinder-cd’s. Op hun web-

site (www.marcelenlydia.nl) zijn stukjes muziek te beluisteren. Ook staan 
er ilmpjes van hun concerten op YouTube.
Kaarten voor het concert zijn te koop bij Boekhandel Bouwman, Hessen-

weg 168, De Bilt of via de link op www.dorpskerkdebilt.nl/marcelenlydia.

Degenen die thuis zijn gebleven

ervaren rust in lanen en dreven

straks is iedereen terug

en gaat alles weer vlug

dus genieten nu nog maar even

Guus Geebel Limerick

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor trouwkaarten

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

T 0346 - 21 12 15 • www.parelpromotie.nl 
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Nuvema Rouwauto Rit bij Lage 
Vuursche is recordpoging

door Kees Pijpers

Donderdag 30 augustus a.s. zal in de bossen bij Lage Vuursche een recordpoging worden ondernomen 

van zes kilometer met een stoet rouwauto’s. Hiermee wil de organisatie een Amerikaans record 

breken om daarmee in het boek van Guinness World Records met de langste rouwstoet opgenomen te 

worden. De gemeente Baarn heeft toestemming verleend en Staatsbosbeheer is op de hoogte.

De naam Nuvema staat voor ‘Neder-

landse Uitvaart Verzekering Maat-

schappij’ en is al zestig jaar een zeer 

serieuze onderneming met driehon-

derd aangesloten uitvaart bedrijven 

die landelijk werkt en binnenkort 

een ludieke actie organiseert. Een re-

clamestunt die aandacht trekt waar-

voor overheden toestemming hebben 

verleend. Het pand aan de Javalaan 7 

in Baarn waar nog andere bedrijven 

in zijn gevestigd, is een prachtige 

huisvestiging. In het stijlvolle interi-

eur horen we van de heren Matthias 

Blom van de marketing afdeling en 

Kobus Mulder hoofd account mana-

ger, wat er gaat gebeuren en waarom 

het zal plaatsvinden. 

Respectvol

‘Dat komt door het volgende. In sep-

tember 2011 is in Amerika door een 

rouwautostoet een record gevestigd 

met 51 rouwauto’s. Wij willen dat 

record nu overtreffen door een stoet 

met minstens 52 rouwauto’s te orga-

niseren en dat lukt, want inmiddels 

zijn er al 91 deelnemers aangemeld. 

Daar zijn bijzondere wagens bij, zo-

als een replica van de lijkwagen van 

prinses Diana en de Cadillac Hearse 

waarmee ook leden van het Konink-

lijk Huis zijn vervoerd. Daarnaast 

hebben wij nog andere bijzondere 

lijkwagens uitgenodigd. Het is wel-

overwogen geen feestelijk maar een 

serieus onderwerp, want wij willen 

een respectvolle uitvaart en daarbij 

niemand tot last zijn.’ 

Route

Het enthousiasme van beide heren 

wordt groter naarmate ze meer ver-

tellen. ‘Wij organiseren deze tocht 

samen met een evenementenbureau. 

De aaneengesloten colonne zal niet 

doorkruisbaar zijn en we zullen het 

dorp Lage Vuursche niet aandoen. 

We blijven buiten de bebouwde kom. 

Er komen wagens met verschillende 

kleuren, zoals witte, grijze en twee 

roze, waaronder ook een traditionele 

Rolls Royce. Ja, van de nieuwste 

Mercedes tot de oudste Rolls Royce 

zullen ze meedoen. Uit Engeland 

komt er een oficiële waarnemer van 
het Guinniss Book of Records voor 

de beoordeling en het record.’

De deelnemende lijkwagens met 

chauffeur en hun passagiers verza-

melen bij Theehuis ’t Hooge Erf aan 

de Hoge Vuurseweg vanaf 15.30 uur. 

Na uitvoerige instructie volgt de start 

ongeveer een uurtje later. De route 

van zes kilometer gaat als volgt: 

Vanaf het Theehuis gaat de stoet via 

de Hoge Vuurseweg richting Lage 

Vuursche. Bij de eerstvolgende weg 

(verlengde van de) Stulpselaan gaat 

men rechtsaf, na ongeveer 1300 m. 

voor Zwarteweg 1 met een scherpe 

bocht naar links de Zwarteweg op 

tot waar deze uitkomt op de Hoge 

Vuurseweg en van daar linksaf en 

terug naar het theehuis. . 

Contact 

De Vierklank heeft intussen zelf de 

route gereden. Vanaf start tot inish 
bij het theehuis is het inderdaad pre-

cies zes kilometer. De organisatoren 

denken dat het voor het publiek mo-

gelijk is om de deelnemende rouw-

auto’s bij het theehuis te bekijken en 

dat de stoet te voet langs de Hoge 

Vuurscheweg en vanaf de diverse re-

creatieplaatsen langs Stulpseweg en 

Zwarte weg het best te zien zal zijn. 

Er is wel sprake van wegafzetting 

maar waar precies was nog niet be-

kend. Het dorp Lage Vuursche niet 

wordt aangedaan voelen leden van 

de Contactcommissie Lage Vuursche 

zich gepasseerd. Men was graag te-

voren op de hoogte geweest en zal 

alsnog contact opnemen met de or-

ganisator.

De deelnemende wagens verzamelen bij Theehuis ’t Hooge Erf aan de Hoge 

Vuurseweg 11 te Lage Vuursche

Een replica van de lijkwagen van prinses Diana rijdt ook mee.

Ter plekke kunt u eens informeren naar de functie van de aanhanger

Eigen website van Dorpsoverleg 
Hollandsche Rading

M.i.v. woensdag 15 augustus beschikt het Dorpsoverleg Wijk- en Dorpsgericht 

Werken in Hollandsche Rading over een eigen website. Deze site is te vinden op 

www.dorpsoverleghollandscherading.nl

Waarom een eigen site? De secre-

taris van het Wijk- en Dorpsgericht 

Werken in Hollandsche Rading Kees 

Floor, tevens editor van de site: ‘Dit 

was wel nodig, omdat we zo langza-

merhand achter de feiten aan liepen 

met onze communicatie. 

Eigenlijk waren we zwaar verouderd 

bezig door er geen te hebben. Als je 

niet over een eigen website beschikt 

dan ben je niet goed in staat om het 

dorp snel te informeren over wat er 

speelt, transparant te zijn over op wel-

ke wijze we als dorpsoverleg met za-

ken bezig zijn en waar de informatie 

beschikbaar is waar actie op kan wor-

den genomen. Steeds vaker werden 

we geconfronteerd met deze lacune in 

onze communicatie’.

Leken

Op de vraag waarom dit dan niet eer-

der is gedaan zegt hij dat het voor le-

ken op dit gebied toch een hele stap 

is om zo’n site te ontwikkelen en 

ook om die continu actueel te hou-

den: ‘Gelukkig hebben we deze ach-

terstand nu bijgewerkt en zijn we in 

staat deze site zelf te onderhouden’. 

We vroegen ook waarom er met een 

eigen site is gekomen. Dit is volgens 

hem gedaan omdat het Dorpsoverleg 

zelfstandig in staat moet zijn de eigen 

communicatie naar de dorpsgemeen-

schap te onderhouden. Zij is daarvoor 

verantwoordelijk en aanspreekbaar. 

Bovendien staan op de site links naar 

andere sites waar men aanvullende in-

formatie vandaan kan halen; bijvoor-

beeld is er een link met de site van de 

gemeente. Het Dorpsoverleg hoopt 

dat de site in een behoefte voorziet en 

dat deze in het dorp veel zal worden 

bekeken. [HvdB]

Leden van het Dorpsoverleg Wijk- en Dorpsgericht Werken in Hollandsche Rading bekijken de nieuwe site.



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 augustus
t/m woensdag 22 augustus

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Gebraden gehakt 

Kipfilet 

Entrecôte

Filet Americain
Sellerysalade
Eiersalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.49

Gehaktballen
Gehaktschnitzels
Gehaktcordon bleu

STOMPETOREN 
OUD

NOTENMIX-
BANANENSPLIT

500
gram 5.50

100
gram 1.39 NIEUWE JAPANSE MIXEN 

BINNEN!
ALLE SOORTEN 
LANDGOEDKAAS

6 halen / 
   5 betalen

100
gram 0.99

100
gram 1.98

100
gram 0.90

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd 

Gemarineerde 
biefstuk

Gemarineerde 
kipfilet

Lekker op de bbq!

Lekker!

100
gram 1.35

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Leverworst

Grillworst

Paardenworst

Gekookte worst

Palingworst

Zeeuws spek

Procureurrollade

Fijne cervelaat

Schouderham

Spekrollade

Varkenslever

Kip shoarma rollade

VLEESWAREN TRIO

SHOARMABROODJES
lekker gevuld, 
kant & klaar alleen 
even warm maken

per
stuk 1.98

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Hollandse

Komkommers
2 voor

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Sperzieboontjes
500 gram

•   Paëlla
MET VIS EN KIP

 _________________ 100 GRAM 1,25

• Kip strogano� 
MET RIJST _______ 100 GRAM 0,99

• Varkenshaas + geb. aard.
IN CHAMPIGNONROOMSAUS 

 _________________ 100 GRAM 0,99

Vers gesneden

Meloenmix
Volle bak

0,99 0,99

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

Roerbakgroente

Superieur _________  400 GRAM  1,99

Hollandse

Trostomaten ____ HEEL KILO  1,25

Zomer spaghetti
MET MOZZARELLA EN RUCOLA

_________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 20 AUGUSTUS, DINSDAG 21 AUGUSTUS 

EN WOENSDAG 22 AUGUSTUS

Volop Hollandse 
AARDBEIEN, ZACHT FRUIT,  

WILDE PERZIKEN 
EN NECTARINES

GROOT ASSORTIMENT KOUDE 

MAALTIJDSALADES!!!

0,99
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Klankbord
BiC

Soms worden er op de wereld 

uitvindingen gedaan die zo simpel en 

volmaakt zijn dat er dan ook nooit meer 

iets aan veranderd wordt. 

Eén daar van is de BiC balpen die in 

1950 op de markt kwam. 

Het moet een paar jaar later zijn geweest dat ik voor het eerst in aanraking 

kwam met mijn allereerste BiC pen. Het was het model ‘Crystal’ dat nog 

steeds wordt gemaakt door de Franse fabriek. In die tijd noemden de men-

sen zo’n pen overigens nog op z’n Engels ‘ballpoint’. We vonden het als 

kind een wonderbaarlijke uitvinding. Het had de vorm van een doorzichtig 

potlood en als je er mee schreef kreeg je prachtige blauwe inktlijnen. Die 

lijnen waren, vonden we, veel mooier dan die we met een kroontjespen 

schreven. Met de laatste kon je ook niet echt lekker tekenen en met de BiC 

kon je dat wel. Je deed dat heel graag als je er eentje had maar dat gebeurde 

niet zo vaak. Een BiC pen kostte toen 75 ouderwetse centen en dat was in 

die tijd een link bedrag. 

Ik weet nog dat ik er zomaar eentje won bij een spelletje op een verjaar-

dagsfeestje van een vriendje. Ik was de koning te rijk. Op school waren er 

nog een paar kinderen die ook een echte BiC pen hadden. Daar mocht je 

natuurlijk niet mee schrijven tijdens de les, dat moest toch steeds weer met 

die vreselijke kroontjespen. Met inkt in een potje dat in het tafeltje van de 

schoolbank zat, afgesloten met een schuifje. 

Sommige kinderen hadden zelfs een rode, een zwarte of zelfs een groene 

BiC pen. We wisselden die regelmatig uit en maakten de prachtigste teke-

ningen die glommen van de balpeninkt. Bij zo’n BiC pen zat ook een los 

dopje dat meestal na enige tijd zoek was maar dat vonden we niet erg. Later 

bracht BiC nog een pen op de markt met een mechaniek waarmee je de 

punt van de pen in de balpen zelf kon laten verdwijnen. Maar die pen had 

toch niet de magie van die allereerste BiC pen. Tot op de dag van vandaag 

wordt die BiC Crystal balpen nog precies zo gemaakt (en nagemaakt). Want 

deze pen is nu eenmaal volmaakt en dan is er ook helemaal niets meer aan 

te verbeteren. 

Martijn Nekkers

Vier BiC pennen in verschillende kleuren. Twee ervan hebben nog het 

originele dopje. Op de voorgrond een intensief gebruikt en ‘afgekloven’ 

exemplaar.

TOEN EN NU
‘Toen en Nu’ was de naam van de 

tentoonstelling van de Historische 

Kring D’ Oude School, welke in 

april jl. te zien was bij WVT aan de 

Talinglaan in Bilthoven. Meer dan 

zevenhonderd bezoekers kwamen 

hierop af, die zichtbaar genoten van 

de veelal scherpe, contrasten tussen 

de beelden op oude foto’s en ansicht-

kaarten en de actuele beelden op de-

zelfde locatie.

Inmiddels zijn selecties uit dit ten-

toonstellingsmateriaal op een wande-

ling langs woon- en zorgcentra in De 

Bilt en Bilthoven. 

De Historische Kring D’ Oude School 

wil u in deze serie artikelen graag la-

ten meegenieten van dit interessante 

beeldmateriaal.

Het is onzeker of de huidige situatie, gefotografeerd vanaf ongeveer hetzelfde punt, de ingezette modernisering van 

ons dorpscentrum zal overleven.

De huidige Julianalaan in Bilthoven heette op dit gedeelte tot 1924 Lijsterlaan. 

Een zeer pittoresk plaatje, waarop enkele panden, o.a. het winkelpand van 

Klumper, aan de linkerzijde nog herkenbaar aanwezig is.

Een onverwachte zomergast 
uit Overijssel

Een inwoonster van Bilthoven kwam vrijdag eind van de middag terug van vakantie. 

Ze gooide meteen de ramen van haar slaapkamer wijd open omdat het er stikheet was. 

Vermoeid door de reis ging ze die avond al vroeg op haar bed wat liggen lezen. 

Haar viel niets bijzonders op aan haar 

kamer, behalve dat de hor van het ene 

raam eraf was gegaan. Om een uur 

of tien belde een familielid op. De 

Bilthovense haalde de telefoon uit 

een andere slaapkamer en keek toen 

ze terug was in haar eigen kamer bij 

toeval omhoog. Haar blik viel op een 

linnenkast, waar bovenop een stuk of 

wat oude knuffeldieren lagen. Gek, 

dacht ze, dat ene knuffelbeest lijkt 

wel nieuw. Ze keek nog eens die kant 

op en ineens knipoogde het beest te-

gen haar. 

Het bleek een geringde postduif te 

zijn, die kennelijk uitgeput was en 

een mooi slaapplekje dacht te heb-

ben gevonden. Hij was heel tam, ze 

kon hem zo pakken. Het dier mocht 

verder de nacht in een plastic box 

met een krant erin en horrengaas er-

over doorbrengen en kreeg wat brood 

en water, maar dat was geen succes, 

want de volgende ochtend ontdekte 

de inwoonster dat hij het water had 

omgegooid. 

Het brood was kletsnat geworden, 

dus dat lustte hij niet meer. Toen hij 

’s ochtends een zaadbol kreeg die nog 

over was van de winter, viel hij er als 

een wolf op aan. Het arme beest was 

kennelijk uitgehongerd. De inwoon-

ster wist niet wat ze verder met het 

dier aan moest, dus werd iemand van 

de postduivenhoudersvereniging De 

Bilt telefonisch geraadpleegd. Hij 

beloofde de duif te komen halen en 

zich over hem te ontfermen. Aan de 

hand van de ontlasting van het dier 

constateerde hij dat het ziek was, 

maar voegde er geruststellend aan 

toe: ‘Het komt wel goed met hem.’ 

Thuis vulde hij via de website www.

npoveenendaal.nl/duif-gevonden de 

gegevens op de pootring in om uit te 

vinden waar de duif vandaan kwam. 

Het dier bleek afkomstig te zijn uit 

Heino, een dorpje bij Raalte in de 

provincie Overijssel, zo’n honderd 

kilometer van Bilthoven af. De post-

duivenhouder zal contact leggen met 

de eigenaar, die het dier - volgens de 

regels van de Nederlandse Postdui-

venhouders Vereniging - wel zal ko-

men ophalen. [LvD]

Duif komt binnenshuis even bij tussen de knuffels.














  





 



 

















 



























































































































 



 

 


























 

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



 De Vierklank 7 15 augustus 2012

Voor al uw

Print & drukwerk
www.parelpromotie.nl

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

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

Op bezoek bij Jits Bakker
door Henk van de Bunt

Het beeldenpark en het atelier ‘de kooi’ met de aangrenzende beeldentuin van kunstenaar Jits Bakker 

bevinden zich in De Bilt. Hij werkt al ruim 50 jaar als veelzijdig kunstenaar. Oorspronkelijk begonnen 

als schilder groeide hij via glasmozaïeken naar zijn grote liefde: beeldhouwen in brons en marmer.

Jits is een echte renaissance kun-

stenaar met een unieke, eigen stijl. 

De kunstenaar geniet internationaal 

faam. 

Zijn bronzen beelden blaken van le-

venslust, beweging en uitbundigheid. 

Zijn marmeren beelden stralen vooral 

tederheid en warmte uit.

Rondleiding

Er zijn groepsrondleidingen voor de 

meest geschakeerde gezelschappen 

onder deskundige begeleiding. Stich-

ting Dag voor de Ouderen organiseert 

een rondleiding op woensdag 29 au-

gustus van 10.00 tot 12.00 uur in het 

atelier ‘de kooi’ en de aangrenzende 

beeldentuin op De Holle Bilt 16 – 18 

te De Bilt, tegenover Jansen Zonwe-

ring. 

Aanmelden hiervoor kan bij mevr. 

Buitenhuis (tel. 0346 212390), dhr. 

v.d. Loo (tel. 030 2253588), me-

vrouw Ockhuijsen (tel. 030 2202458) 

of mevr. Stijlaart (tel. 0346 214749). 

Ook in 2011 waren ouderen te gast in de beeldentuin bij Jits Bakker (uiterst rechts).

Veel ‘geschut’ bij KBO
Woensdag 29 augustus a.s. is de 4de KBO bustocht van dit jaar. Na ontvangst met koffi e en gebak gaat 

de reis naar Kerkdriel en van daar is er een boottocht met het partyschip Domani.

Als de trossen zijn losgegooid wordt 

er gevaren door het land van Maas en 

Waal, over de Maas naar Sluis Lith. 

Hier schut de boot 4 meter omhoog 

om vervolgens door te varen naar 

sluis Grave, waar opnieuw (nu 3 me-

ter) geschut wordt om in het Maas-

Waal kanaal naar sluis Weurt (bij Nij-

megen) te kunnen komen. 

Hier wordt weer 3 meter naar bene-

den geschut naar de Waal en wordt 

met de stroom mee gevaren naar sluis 

St. Andries. Aldaar 2 meter afschutten 

naar de Waal en dan weer terug naar 

Kerkdriel. 

Tijdens deze mooie tocht wordt een 

lunch geserveerd en aan het eind van 

de middag een kostelijk buffet voor-

geschoteld. De vaartocht duurt on-

geveer 8 uur. De laatste opstap in De 

Bilt is bij de Koperwiek om 8.40 uur, 

dan wordt er vertrokken naar Dijks-

tate Maartensdijk; opstap 8.55 uur. 

Niet leden kunnen ook mee, mits er 

plaats is. Informatie tel.: 06 36044271.

Grensoverschrijdende ouderen
Een heerlijk zomerzonnetje was kenmerkend voor het vierdaags verblijf in Zuid Limburg en Duitse 

Eifel. Ook de geweldige onderlinge sfeer deed een duit in het zakje van welbehagen van de gasten van 

De Bilthuysen UITbureau.

Gezeten op het pluche van een antieke 

trein genoot men van het heuvelland-

schap en het geluid van de steenkolen 

gestookte locomotief. Het pittoreske 

Monschau werd bezocht, waar de 

banden van de rollators werden ge-

test. Ook een ontspannen tocht over 

de Rursee, viel goed in de smaak. Het 

gevoel dat men al dagen weg was, be-

heerste de goede sfeer in de groep.

Doelgroep

‘De korte vakanties van het UIT-

bureau blijken iedere keer voor een 

brede doelgroep ouderen aantrekke-

lijk en fysiek haalbaar. Dit is tevens 

een grote bijdrage aan het voorkomen 

van eenzaamheid en helpt mee aan 

het opbouwen van sociale contacten. 

Ook het personeel van het hotel in 

Valkenburg zorgde met hun klant-

vriendelijke benadering en service 

voor een heerlijk verblijf’, aldus Ar-

jan Walraven, coördinator UITbureau 

voor Ouderen. [HvdB]

Op het bordes van Nederlands grootste kloostercomplex; Abdij Rolduc te 

Kerkrade, genieten de gasten van De Bilthuysen UITbureau voor Ouderen na 

in de heerlijke zomerzon.

Zonnebloem-picknick
Het werd een zonovergoten picknick van de Zonnebloem Maartensdijk op 

25 juli jl. in de boomgaard van een der vrijwilligsters in Westbroek. Onder 

de vele parasols werden de 52 gasten verwend met sandwiches, hartige hap-

jes, zoete lekkernijen en aardbeien die gedoopt werden in slagroom. Een 

lekker glas witte wijn of een romig advocaatje bekroonde dit heerlijke ge-

nieten. Muzikaal werd de sfeer nog meer verhoogd door accordeonist Ebbe 

Rost van Tonningen.

Ouderen genieten zichtbaar tijdens de Zonnebloem picknick. (foto Ido 

Huitenga)

Open cursusdag bij SWO
Woensdag 22 augustus is er een Open Dag van 10.00 uur tot 16.00 uur in 

het Computerlokaal van de SWO Maartensdijk (Dijckstate). Er zijn compu-

terdocenten aanwezig voor het geven van voorlichting over (nieuwe) com-

putercursussen en voor het beantwoorden van specifi eke computer vragen. 

Computercursussen voor het nieuwe seizoen:

- Kennismaken met de computer

- Veilig Internetten voor Windows 7

- Basiscursus ( XP,Vista, Windows 7)

- Excel 2007

- E-mail en Internet (XP, Vista, Windows 7) 

- Digitale fotobewerking

- Maken van een Digitaal fotoboek

- Movie Maker(XP, Vista, Windows 7)

- Vervolg Basiscursus ( Windows 7) 

- Beheer en Onderhoud (XP, Vista)

Kijk ook op www.swodebilt.nl.

Ton, Ido, Elisabeth, Tineke en Marjan: een aantal SWO docenten is er al 

helemaal klaar voor. [HvdB]



Gun jezelf een ontspannende Voetmassage 
en ontvang daarbij een gratis Numerologieconsult.

Voor meer informatie: www.praktijkvoorvoetmassage.nl
tel. Hilde Jansen 0623526854  email: postvoorhilde@xs4all.nl

Adres praktijk: Voordorpsedijk 28, Groenekan

Een Voetmassage kan zorgen voor totale ontspanning. Hilde Jansen van de 

Praktijk voor voetmassage: “Mensen moeten heel veel in het leven, vooral van 

zichzelf. Dat veroorzaakt vaak spanning op het lichaam en weerhoud een goede 

doorstroming van de energie. Mijn cliënten komen bij mij ontspannen, ik gebruik de 

voeten als ingang tot het lichaam.

De energie laat ik weer stromen en kan ik bijsturen. Het lichaam laat in ontspan-

ning tijdens zo’n voetmassage gebeuren wat gebeuren moet.”

Naast Voetmassage is Hilde ook gespecialiseerd in Numerologie. 

Door Numerologie kan je meer over jezelf te weten komen. Waarom gebeuren 

dingen, waarom reageren we zoals we doen en kunnen we het leven beter 

begrijpen? Numerologie geeft antwoorden op deze vragen. 

Hilde: “Een geboortedatum en naam kunnen veel vertellen. Deze geeft aan waar 

mensen op kunnen vastlopen, welke karakterstructuren zij hebben en welke 

thema’s kunnen blijven terugkeren. Je bent natuurlijk nooit één nummer, het is een 

hele doorberekening in combinatie met de gesprekken die we voeren. Uiteindelijk 

geeft dit antwoorden op vragen die mensen hebben over zichzelf of een ander.”

Wil je hier graag meer over weten? De praktijk heeft 

nu een aanbieding: Bij een voetmassage krijgt je nu 

ter kennismaking als je wilt, een Numerologieconsult 

kado.

Een Voetmassage duurt één à anderhalf uur 

en kost 30 Euro.

Je kunt bij de praktijk voor voetmassage ook terecht 

voor een kadobon als je iemand anders wil verwennen.

INTERNET
Eindelijk is het zover: onze nieuwe website is 
live! Neem gerust een kijkje op onze nieuwe site! 

Helemaal vernieuwd met de laatste updates! 
Met daarop alle mogelijkheden die wij u kunnen 

bieden en u kunt bijvoorbeeld ook uw barbecue 

direct bestellen. Onze wekelijkse reclame is daar 

ook al vanaf maandag live te zien!
Welkom op: www.slagerijvanloo.nl

Openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur  |  vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur  |  zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

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 18 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Bakken als biefstuk; lekker mals en sappig

RUNDERRIBEYE

 100 GRAM € 2,00

Van ons bekende varkensvlees! 

Ook lekker voor satévlees

VERSE VARKENSHAAS

 100 GRAM € 1,45

Bakken als biefstuk, lekker gemarineerd en gekruid

BRAZILIAANSE STEAKS

 4 STUKS NU € 7,00

Panklaar met o.a. gehakt, ham en kaas!!! 

Ca.  12-15 min. zachtjes braden

GEHAKTCORDONBLEU

 3 STUKS NU € 3,75

Voor de kenners en liefhebbers, op verzoek 

gemarineerd, kan ook op de bbq!

LAMSRIBKOTELTJES

 100 GRAM € 2,45

Uit onze traiteurhoek, handgestampt met room, 

mosterd kruiden…. Lekker met jus en mis-

schien wel een balletje

ZOMERANDIJVIESTAMPPOT

 500 GRAM € 4,50

Puur mager rundvlees met kruiden 

en met kaas gevild

CHEESE BURGERS

 3 STUKS NU € 3,75

Uit onze poeliershoek; om zelf te braden: 

dagelijks verse aanvoer!!

KUIKENDRUMSTICKS

 1 KILO VOOR MAAR € 4,98

Voor in de oven of buiten op de barbecue, 

varkensfricandeau, gemarineerd op z’n Grieks

SOUFLAKI SPIESEN

 100 GRAM € 1,35

Om stevig te wokken, mooi mager 

en origineel gekruid en gezouten

SHOARMAVLEES

 500 GRAM NU € 4,98

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • 
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voeding • beschuit met 
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speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • 
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

• Keukenrenovatie

• Nieuwe keukens

•  Kantoor-

& winkelinrichtingen

• Radiatorbetimmeringen

• (Inloop-) Kasten

• Tafels

• Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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Raaijen Interieurs
OPRUIMING  RELAXFAUTEUILS

Relaxfauteuils. Diverse modellen 

direct uit voorraad leverbaar. 

Nu vanaf € 850,00.

Bezoek onze winkel en 

showroom met ruim 100 

modellen. Wij adviseren u graag.

Alles met 3 jaar CBW garantie.

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012 

Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

www.debilt.wereldwinkels.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Sieradenparty 
Kom gezellig met vriendinnen naar onze 
sieradenparty op 4 september van 19.30 
tot 21.30 uur. Geniet onder genot van een 
hapje en een drankje van onze mooie 
collectie sieraden, tassen en sjaals. 
Een kleurenconsulente is aanwezig om 
je te adviseren bij je aankoop. 

Gedurende de party 20% korting
De toegang is gratis, maar vol is vol. 
Geef je daarom zo snel mogelijk op  voor deze avond: 
info@wereldwinkeldebilt.nl. 

Maandaanbieding food: 
Woksauzen, Sweet Chili saus, Ketjap manis 
en Curry kruidenpasta’s: 25% korting
Maandaanbieding non-food: 
alle geluksbrengers uit de Wereld van Geluk:
 10% korting

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92
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Regenwater overlast in Maartensdijk
door Kees Pijpers

De stortbui van zondag 5 augustus jl. heeft ook in Maartensdijk link 
huis gehouden. Bijna alle winkels op het Maertensplein hebben schade. 

Het is niet alleen lastig. Het is ook onhygiënisch. 

Vooral de winkels op het Maertens-

plein worden bij linke buien op een 
bijzondere manier getroffen. Zowel 

van onder als van boven en dit was 

niet de eerste keer dat er gebezemd en 

gehoosd moest worden. Bij buien van 

enige importantie wordt het water uit 

de rioolbuis via de putjes naar boven 

gedrukt en stroomt op de vloer. Het 

water van boven komt van de balkon-

netjes en balustrades aan de voorkant 

van de eerste etage en doordrenkt dan 

de plafonds. De afvoer is ook daar 

dus niet in orde. Traiteur Landwaart 

heeft al een paar maal eerder schade 

opgelopen en vertelt: ‘Het riool kan 

het niet aan, waardoor de hele vloer 

onder water loopt. Dat betekent dan 

elke keer weer een hele tijd bezemen 

en hozen. 

Schade

Slager Zweistra, Bakker Bos, Primera 

en drogisterij van Rossum hebben al 

een paar maal zelf de lozing vanaf 

de balkonnetjes meegemaakt en Joop 

van Rossum vertelt: ‘We moeten er 

maar eens een ingenieur bijhalen die 

de schade kan berekenen, want dit is 

toch te gek.’ Ook C1000 werd getrof-

fen door de regenbuien. Daar in het 

kantoortje komt het water van boven 

uit een tegen het plafond geplaatste 

buis. Het gevolg was dat de computer 

verloren is gegaan. Kapper Hans kent 

het probleem maar heeft er minder 

last van. De dames van Hairdesque 

hebben alleen last van stijgend water 

in het toilet en vertellen dat ze dat niet 

plezierig vinden.

Aanpak

Nagel Fashion en de nieuwe ietsen-

winkel hebben geen last ondervon-

den. Bij de Marskramer willen ze er 

beslist niet over praten. Bij een rond-

gang door andere wijken van het dorp 

blijkt de schade minder groot. Op de 

Bovenkruier en bij Drakensteyn komt 

het water in het toilet omhoog als 

straat of plein vol met regenwater ligt. 

Andere bewoners hebben de ervaring 

dat het in hun closetpot alleen maar 

borrelt. 

Over de Prins Bernhardlaan wordt 

verteld dat daar al vaker problemen 

waren die daarna zijn opgelost. Op 

het gemeentehuis bij Beheer Open-

bare Ruimte afdeling riolering was de 

ambtenaar niet bereikbaar. Die heeft 

veel te regelen. Uit een keurige reac-

tie van afdeling communicatie blijkt 

dat de Maartensdijkse ondernemers 

binnenkort persoonlijk op de hoogte 

worden gebracht van de komende ge-

meentelijke aanpak.  

Gemeente

Communicatieadviseur Donate 

Schuil van de gemeente De Bilt: ‘De 

oorzaak van de overlast is een com-

binatie van twee dingen. Ten eerste is 

het klimaat de afgelopen jaren veran-

derd. Er zijn minder buien, maar de 

buien die er zijn, zijn vaak veel korter 

en heftiger van aard dan voorheen. 

Hierdoor komt er ineens veel water 

het riool in. Het riool in Maartens-

dijk is vorig jaar geïnspecteerd en 

verkeert in goede staat. Ook de capa-

citeit om het regenwater af te voeren 

is voldoende. Het riool is alleen niet 

berekend op heel grote hoeveelheden 

regenwater in één keer. Daarnaast zie 

je de problemen van wateroverlast bij 

hevige regen met name in steden en 

dorpen omdat daar veel verharding is 

op de grond en het regenwater weinig 

plek heeft om de grond in te zakken. 

Al het water loopt dus het riool in. 

Deze problemen doen zich niet al-

leen voor in Maartensdijk. Het is een 

landelijk probleem en komt ook op 

andere plaatsen in de gemeente voor.

We begrijpen dat het heel vervelend 

is en hebben dan ook zeker aandacht 

voor dit probleem. 

In 2010 is het Gemeentelijk Riole-

ringsplan vastgesteld. Eén van de 

opdrachten uit dit plan is het opstel-

len van een Hemelwatervisie. Hierin 

worden de probleemgebieden be-

schreven en mogelijke oplossingen 

aangedragen. Deze visie is naar ver-

wachting eind 2012 klaar. Samen met 

het Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden gaan we vervolgens na of 

de oplossingen haalbaar en accepta-

bel zijn, ook in relatie met de riool-

hefing. Daar komt dan uiteindelijk 
een uitvoeringsprogramma uit om 

geschikte maatregelen ook daadwer-

kelijk te realiseren. Wij zullen de on-

dernemers op het Maertensplein nog 

persoonlijk op de hoogte brengen van 

onze aanpak’. 

Van der Meyden 50 jaar schoenmaker
door Henk van de Bunt

Vandaag woensdag 15 augustus 2012 is het precies 50 jaar geleden dat Gijs van der Meyden uit 

Maartensdijk zijn eerste schreden in het schoenmakersvak zette. Van die 50 jaar brengt hij er alweer 

zo’n kleine veertig door in de Nieuwstraat in De Bilt. Volgens van der Meyden is dit slechts een 

dankbaar markeringspunt; de ambachtelijke schoenhersteller wil, als het hem gegeven mag zijn, 

vooralsnog ook de komende tijd ‘bij zijn leest blijven’. 

Van der Meyden is geboren en opge-

groeid in Nederhemert. Op 12-jarige 

leeftijd heeft hij gekozen voor het 

ambacht van schoenmaker en ging 

naar de vakschool. In die tijd was er 

nog een bloeiende schoenindustrie in 

Brabant. Op de vraag ‘Waarom wil 

iemand schoenmaker worden’ kan hij 

ook na 50 jaar geen antwoord geven. 

Maar het plezier in het mooie vak is 

al die vijftig jaren nooit verminderd. 

Na zijn vakschooltijd bekwaamde hij 

zich nog gedurende een drietal jaren 

in de orthopedische schoenmakerij, 

ging nog een paar jaar in de schoen-

fabriek ervaring op doen, waarna hij 

in Brakel in een eigen zaak + winkel 

aan de slag ging. Na zijn huwelijk 

heeft hij de eerste 12 jaar in Brakel 

gewoond en gewerkt. Via een verte-

genwoordiger kwam hij in contact 

met schoenmaker de Ruiter in de 

Nieuwstraat in De Bilt, die (te-)veel 

werk had. Van der Meyden haalde 

daar werk op, herstelde dat in Brakel 

en bracht het weer terug naar De Bilt. 

Het heen en weer reizen werd hem 

te veel en samen met zijn echtgenote 

koos hij voor het volledig werken in 

De Bilt (Nieuwstraat 100) en verkoos 

hij als woonadres de Maartensdijkse 

Dorpsweg. 

Ambachtelijk

Er is wel het nodige veranderd in de 

branche. Toen van der Meyden begon 

was er voor een schoenmakerij werk 

bij plm. 5000 inwoners. Dat is in deze 

tijd wel veranderd: ‘Je hebt nu zeker 

15.000 tot 20.000 mensen nodig om 

van een redelijk bestaan verzekerd te 

zijn. 

De mensen, die de betere schoen ko-

pen laten deze ook zo nodig repare-

ren. Volgens van der Meyden lopen er 

in deze regio gelukkig nog voldoende 

‘clientèle’ op die betere schoen. Er 

zijn er ook nog steeds, die een ge-

makkelijk zittende schoen eerder la-

ten repareren dan deze te vervangen. 

‘Vroeger was de schoenmakerij een 

minimaal bestaan. Men vond het vaak 

te duur. Tegenwoordig heeft men het 

er wel voor over. We zijn ook een 

ambachtelijke schoenmakerij. Geen 

‘klaar terwijl u wacht’’. Van der Mey-

den is ook een gilde-schoenmaker; 

van Bommel, Greve en van Lier-

schoenen worden door hem ook met 

origineel materiaal gerepareerd. On-

aangekondigd wordt ook het werk in 

zijn zaak door het gildelidmaatschap 

getoetst.

Toekomst

Van der Meyden denkt vooralsnog 

niet aan stoppen: ‘Zolang het mij ge-

geven is wil ik door gaan. Via mond 

op mond reclame weet men dat er in 

de Nieuwstraat een schoenhersteller 

is’. Binnen de vijf kinderen van het 

echtpaar heeft zich geen opvolger 

aangekondigd: ‘Dat moet in een vol-

gende generatie eerst misschien mo-

gelijk zijn, maar daar weet ik nu nog 

niets van. Ik ga nog steeds met plezier 

naar De Bilt en als dat zo mag blij-

ven, dan hoop ik daar nog een tijd te 

blijven werken. Schoenmaker is een 

mooi beroep, een eenvoudig beroep, 

waar echt wel wat bij komt kijken. 

Maar in dit ambachtelijke werk heb je 

ook veel contacten. Het gaat allemaal 

ijn en gemoedelijk en ik hoop dat - 
samen met mijn vrouw ( ‘zonder haar 

was ik niks’) - nog een tijdje door te 

kunnen zetten’.

Gijs van der Meyden: ‘Het plezier in het mooie vak is al die vijftig jaren nooit 

verminderd’.

Bij de slager en de bakker zijn de plafonds doordrenkt

Het riool op de Molenweg in Maartensdijk heeft grote moeite om het 

hemelwater af te voeren. (foto Ton van Doorn)
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BADMODE 

50% KORTING

DE LAATSTE RESTANTEN 
VAN DE ZOMER COLLECTIENUVOOR WEGGEEF PRIJZEN!

NU OF NOOIT!

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

06 - 53 14 67 33

Meld je aan!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Per dire�  zijn wij op zoek 
naar een Vierklankbezorger 

voor de volgende wijk: GroenekanGroenekanseweg viaduct t�  De Bilt - Beukenburgerlaan
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Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst
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Dieren Kunst

15 kaarten voor

€ 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

3,75

Waldkornpuntjes

Boterzachte

Boterkoek

 

Nu

4+1 gratis

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 207 CC 1.6 VTI

ROLAND GARROS, 2009, 46,000, 

GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE 

C, ABS, ER, CV, SB,  RAD/CD, LMV, 

PARKEERH, MLV, ESP

€16.950,00

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

PEUGEOT 107 1.0 12V SUBLIME 5DRS 2009 21.000 TANGERINE MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD  € 6.750,00 

PEUGEOT 206 1.6 16V QUICKSILVER 2003 92.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD  € 5.950,00 

PEUGEOT 306 1.6 XT AUT  BREAK 2001 141.000 GRIJS MET, ABS, AIRCO, TREKH, ER, CV, SB, REGENS  € 3.500,00 

PEUGEOT 406 1.8 16V BREAK AUT 2003 115.600 BLAUW MET, ABS, CRUISE C, RAD/CD, CLIMA TR

LMV, TREKH, ER, CV, SB, NAVI  € 4.250,00 

PEUGEOT 407 SW XR 2.0 16V 2006 122.000 GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, REGENS, ER, 

CV, SB, TREKH, PARKEERHULP  € 8.950,00 

PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI XT 2009 57.000 BLAUW, RAD/CD, ER, CV, SB, ABS, PRIJS EX BTW  € 6.500,00 

CITROEN DS3 1.6 VTI 16V 2011 31.000 ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, 

AIRDREAM RAD/CD, MLV, ABS, LMV  € 16.495,00 

CITROEN C4 1.6 16V VTI AMBIANCE 2011 24.000 ZILV GRIJS MET, LMV, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, 

RAD/CD, REGENS, MLV, ESP, ER, SB, CV  € 17.950,00 

CITROEN C5 2.0 16V LIGNE BUSINESS 2008 150.000 GRIJS MET, RAD/CD/NAV, LMV, CRUISE C, ABS, 

GRAND TOUR CLIMATE C, REGENS, PARKEERS, ER, CV, SB  € 11.250,00
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Arie Kemp ging in 
Tuindorp naar school

door Koos Kolenbrander

In 1954 werd de Voordorpsche Polder, evenals Tuindorp door annexatie bij de gemeente Utrecht 

gevoegd. Daarvoor maakte dit grondgebied deel uit van Maartensdijk. Op basis daarvan kan de 

stelling, dat het Utrechtse Tuindorp jaren deel uitmaakte van de totaal 900jarige 

Maartensdijkse c.q. Biltse geschiedenis met verve worden verdedigd. 

In het Maartensdijkse buurtschap de 

Achterwetering woonden halverwege 

de vorige eeuw een aantal Rooms 

Katholieke families, waarvan de kin-

deren wegens het ontbreken van een 

katholieke lagere school in Maar-

tensdijk in Utrecht naar school moes-

ten. Ook Arie Kemp, die in 1935 in 

Wijk bij Duurstede is geboren en in 

1940 met zijn ouders op de boerderij 

Noordheide aan de Achterweterings-

weg 34 kwam wonen, ging van 1941 

tot 1947 naar de Roomsch Katholieke 

Paulusschool voor lager onderwijs 

in de toen nog Maartensdijkse wijk 

Tuindorp.

In zijn in 2002 verschenen boek 

‘Tuindorp, een bedrijvige gemeen-

schap in de twintigste eeuw’ beschrijft 

Rob Hufen het ontstaan van de wijk 

Tuindorp in de Maartensdijkse pol-

der Twaalfhoeven ten noorden van 

de stad Utrecht. De burgemeester van 

Maartensdijk, C. van der Voort van 

Zijp, verwelkomde op 1 juni 1931 de 

eerste bewoners van de nieuwe wijk 

met een toespraak, waarin hij beloof-

de dat de gemeente Maartensdijk het 

onderwijs in Tuindorp zou regelen. 

De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. 

J.H.G. Jansen, gaf al begin jaren der-

tig opdracht voorbereidingen te tref-

fen voor een nieuwe parochie in Tuin-

dorp. Op 6 december 1936 werd de 

St Pauluskerk in Tuindorp ingewijd 

en in 1938 opende achter deze kerk 

de Paulusschool voor lager onderwijs 

aan jongens en meisjes haar deuren. 

Meerijden met de melkrijder

Arie Kemp herinnert zich nog goed 

dat hij vanaf september 1941 met 

veel kinderen uit andere gezinnen in 

de Achterwetering dagelijks met de 

bus naar school in Tuindorp ging: 

‘We stapten op bij de bushalte die 

op houten palen gedeeltelijk in de 

sloot voor het Jagershuis, het voor-

malige kippenrestaurant, aan de Kon. 

Wilhelminaweg stond .Net over de 

spoorwegovergang Blauwkapel stap-

ten we uit en liepen over een houten 

wit bruggetje naar de Paulusschool. 

Voordat de school begon, gingen we 

eerst naar de vroegmis in de Paulus-

kerk. We wisten precies wanneer de 

school begon en verlieten op tijd de 

kerk. De schoolweek duurde tot za-

terdagmiddag. Op woensdagmiddag 

hadden we vrij.

Het was bezettingstijd. Wanneer het 

spoorknooppunt in Blauwkapel weer 

eens werd gebombardeerd, reed de bus 

niet. Dan reden we soms met melk-

rijder Kees Pronk van de Utrechtse 

Melk Centrale mee naar Tuindorp. 

Aan het eind van een schooldag was 

de bus soms zo vol dat hij bij de halte 

in Tuindorp niet voor ons stopte. We 

liepen dan naar de volgende halte in 

Groenekan, waar meestal veel men-

sen uitstapten, waardoor we wel ver-

der met de bus mee konden rijden. In 

de winter van 1944 - 1945 reed de bus 

helemaal niet. Sommige onderwijzers 

kwamen dan soms vanuit Tuindorp 

op de fi ets naar de Achterwetering en 
dan kregen we thuis op de boerderij 

les. De leerkrachten konden dan ook 

bij ons eten, want in de stad was er 

gebrek aan voedsel. In mijn klas zaten 

gemiddeld 30 tot 45 kinderen. We za-

ten met z´n tweeën in een houten bank 

en deelden de inktpot. We schreven 

met een kroontjespen. De schooldag 

duurde tot half vier. Ik mocht soms 

´s middags een uur eerder naar huis, 

omdat ik thuis op de boerderij moest 

mee helpen’.

Klompendans

‘Tijdens de bezettingstijd ontstond er 

een gebrek aan schoenen en kregen 

alle kinderen op school klompen. Wij 

waren thuis gewend om op klompen 

te lopen en moesten de burgerkinde-

ren op school leren hierop te lopen, 

hetgeen soms leidde tot een echte 

klompendans op het schoolplein’. 

Arie heeft de lagere school in Tuin-

dorp t/m de zesde klas gevolgd en is 

in 1947 naar de Lagere Landbouw-

school in Maartensdijk gegaan. Hij 

werkte bij zijn ouders op de boerderij. 

Hij trouwde in 1975 met Ria Berntsen 

uit Zaandam en ging aan de Achter-

weteringseweg 50 wonen. Zij molken 

26 koeien. In 1996 is hij op 61-jarige 

leeftijd vrijwillig met boeren gestopt. 

Nu houdt hij voor zijn plezier nog wat 

schapen, verricht hand- en spandien-

sten en is hij actief als vrijwilliger bij 

het Rode Kruis.

Naast Sjoel- nu ook 
biljartcompetitie in Dijckstate

door Kees Pijpers

Vorige week vrijdag 10 augustus eindigde de Maartensdijkse Sjoelcompetitie voor 55 plussers in 

Dijckstate met het vrolijk uitreiken van de prijzen. De deelnemers hebben genoten. In september 

start er zowel een competitie sjoelen als biljarten.

De zomer sjoelcompetitie startte op 

11 mei met 25 deelnemers en werd 

voortgezet op 8 juli, 13 juli en 10 au-

gustus. Telkens op de vrijdagmiddag 

van 14.00 tot 16.30 uur en telkens 

werden er per keer twee dinerbon-

nen uitgereikt. De kosten bedroegen 

maar 3 euro per middag en dat was 

inclusief een kopje koffi e of thee. 
‘Het zijn bijzonder plezierige midda-

gen geworden’, vertellen organisator 

Wout van den Brink en zijn vrouw. 

‘Daarom hebben we besloten vanaf 

dinsdag 4 september opnieuw een 

competitie te starten, maar nu ook 

samen met een biljartcompetitie. 

Dat kan dan nog feestelijker worden 

want er hebben zich al 30 deelne-

mers gemeld.’ 

Aanmelden 

Bewoners van Dijckstate zelf, maar 

ook deelnemers uit de omgeving en 

van verder weg zijn uiteraard weer 

van harte welkom. Aanmelden en 

inschrijven kan bij Wout van den 

Brink op appartement 142  tel. 

(0346) 213297 en in het restaurant. 

De uitslag van de vier gespeelde zo-

mer sjoelcompetitiewedstrijden voor 

55 plussers is geworden: 

1ste Wil Koops (342 punten), 

2e Wout v.d. Brink (318 punten) en

3e Minie de Graaf (317 punten). 

Arie 8 jaar oud op de Paulusschool 

in Tuindorp.

De Paulusschool (in 2012) in het Utrechtse Tuindorp bestaat na 74 jaar nog 

steeds.

Arie Kemp is EHBO-vrijwilliger en bij veel sportevenementen vaak aanwezig

Dit verhaal over Maartensdijkse leerlingen, die in Utrecht Rooms Katho-

liek – onderwijs moesten volgen is ook te vinden op www.900jaardebilt.nl

V.l.n.r. de winnaars Mini de Graaf, Wil Koops en Wout van de Brink met de bekers.



Basiscomputercursus Windows Vista
Als u nog niet alles van computers weet, of u bent er niet 
zo bedreven in of als u gewoon alles nog eens wilt herha-
len, dan is dit iets voor u. Het is een inspannende cursus, 
maar na afl oop kunt u de computer aardig bedienen. Wel 
dient u een computer met Windows Vista te hebben. 8 
lessen. Kosten € 112,00 inclusief cursusboek.
Start: woensdagmiddag 5 september 2012.

Kennismaken met de computer
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist. De vraag die 
centraal staat: wat is een computer en hoe werkt deze? 
U leert een aantal begrippen kennen, het toetsenbord 
en de muis gebruiken. En ook een programma openen 
en sluiten. Een goed moment om u nader te oriënteren. 
Deze cursus van 2 lessen start op donderdagmiddag 6 of 
dinsdagmiddag 18 september 2012. Kosten: € 28,00

Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, 
tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, 
tel. 030 220 34 90
www.swodebilt.nl

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

Fietstochten
Fietsgilde 't Gooi rijdt zondag 19 augustus de dagtocht ‘Combi Fietsboot Eem-
lijn’. Deze tocht kent twee mogelijkheden: de Gooilandroute, welke start om 
10.00 uur op de Kerkbrink in Hilversum en de Eemlandroute. Inwoners van 
Eemnes en Baarn kunnen de Eemlandroute om 11.30 uur beginnen bij de aan-
legplaats van de Fietsboot Eemlijn in Baarn. Er wordt dan gefi etst naar Huizen 
en met de Fietsboot Eemlijn teruggevaren naar Baarn. Onderweg vertelt de gids 
verhalen over de polder, de stad Eemnes, het dorp Huizen en terug op de boot 
natuurlijk over de Eem die er vanaf het water heel anders uitziet dan vanaf het 
land.

Op woensdag 22 augustus de speciale dagtocht ‘Vorstelijke Buitenplaatsen’, 
in het kader van het jaar van de historische buitenplaatsen, gericht op de bui-
tenplaatsen in en rondom Baarn. Vertrek om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats 
Anna’s Hoeve, Weg over Anna’s Hoeve, Hilversum.

Voor meer informatie over deze en de overige tochten van Fietsgilde ’t Gooi, 

zie www.fi etsgilde.nl

Deelnemers aan de combi fi etstocht verlaten de Fietsboot Eemlijn in Huizen.

Tautenburg Open 2012

De twintigste editie van het Tautenburg Open ten-
nistoernooi, gehouden van zaterdag 4 t/m zondag 

12 augustus, werd weer eens gespeeld onder zeer 

goede weersomstandigheden. Slechts tijdens de in-

middels beruchte regenstorm van zondag 5 augus-

tus moesten de wedstrijden onderbroken worden. 
In ca. twintig minuten stond er 5 tot 6 cm. water 
op alle banen. Maar de drainage werkte uitstekend, 
want ongeveer 50 minuten nadat de regen was opge-

houden kon er alweer gespeeld worden. Verder viel 
er nog twee keer een buitje in het begin van week. 
Naarmate de week vorderde werd het weer steeds 
beter. Dit zorgde voor een gezellige drukte op het 
terras.

Er werden 227 wedstrijden gespeeld in de diverse 
categorieën door 280 deelnemers. Mede dankzij het 
goede weer werd er veel gebruik gemaakt van uit-
stekende maaltijden en lekkere drankjes. Het was in 
alle opzichten weer een geslaagd evenement.

merk/model/uitvoering bouwjaar km stand kleur vraagprijs

Audi A3 1.6 sportback 102PK 01-07 100604 zilvermet  13.950 

Chevrolet Aveo 1.2 nieuw 03-10 15 blauwmet  9.500 

Chevrolet Lacetti 1.6 automaat 06-06  76.554  blauwmet 7.950 

Citroen C5 2.0 16V exclusive 06-02  146.596  zilvermet 2.950 

Daihatsu Cuore 1.0 12V 10-04  39.787  zilvermet 4.250 

Daewoo Kalos 1.4 16V 08-04  133.237  blauwmet 4.300 

Ford Fiesta 1.3  11-01  101.437  groenmet  2.750 

Ford C Max 1.6 Champion 10-06  118.837  antracietmet 9.750 

Ford Smax 2.0 16V 107 kw 7 pers. 06-07  98.853  zwartmet 14.500 

Ford Focus 1.6 16V station 01-08  137.200  zilvermet 9.950 

Honda Civic 1.3 hybrid aut. bel.vrij 01-10  44.444  blauwmet 15.500 

Hyundai excel 1.3 HB  03-01  126.285  d.roodmet 2.500 

Mercedes 180  04-96  161.849  blauwmet 2.250 

Mini Cooper 1.6 16V 10-05  74.323  rood/wit 11.950 

Opel Astra 1.6 business 05-07  98.457  zwartmet  9.950 

Opel Astra 1.8 Elegance 07-05  114.148  blauwmet 8.950 

Opel Astra 1.416V stationwagon 06-06  138.692  zwartmet 7.750 

Opel Astra 1.3 CDTI  Stationwagon 11-05  155.856  antracietmet 6.750 

Opel Astra 1.6 16V 04-00  114.716  groenmet  3.750 

Opel Corsa 1.2 16V 08-08  52.674  blauwmet  9.950 

Opel Corsa 1.2 16V  03-07  69.282  zilvermet 8.250 

Opel Corsa 1.2 16V automaat 05-99  156.848  groenmet  2.600 

Opel Zafi ra 1.6 16V business 7 pers. 02-07  48.888  blauwmet 13.750 

Opel Meriva  1.4 16V Enjoy 06-06  129.707  grijsmet 7.250 

Peugeot 107 1.0 12V Accent bel.vrij 11-11  5  zilvermet  8.800 

Peugeot 206 1.4 stationwagon 06-05  104.702  d.roodmet 6.500 

Peugeot 206 1.4  07-06  126.115  grijsmet  5.950 

Peugeot 207 1.4 03-08  65.102  groenmet 9.950 

Peugeot 207 1.4  08-06  93.118  zilvermet 6.750 

Renault Megane 1.6 16V 09-04  103.551  zwartmet 5.250 

Renault Megane RX4 Scenic 05-01  147.170  groenmet 3.250 

Seat Ibiza 1.2 12V 51kw 05-07  7.500  zwartmet  7.500 

Seat Cordoba 1.4 16V 02-07  79.508  zilvermet 8.000 

Seat Cordoba 1.6 stationwagon 02-99  160.124  blauwmet 1.500 

Skoda Fabia 1.9 TDI RS 130 PK 08-06  100.906  zwartmet  9.950 

Skoda 1.6 16V combi stationwagon 08-08  75.764  zwartmet 10.950 

Subaru Vivio GLI 02-99 73.192  rood 1.750 

Toyota Aygo 1,0 12V access w.bel.vrij 05-11  6.269  roodmet 6.950 

VW Touran 1.6 Optive 7 personen 08-08  49.394  zilvermet 17.750 

Volkswagen Fox 1.2  06-07  119.419  zilvermet 4.950 

Volkswagen Fox 1.2  01-07  71.722  zilvermet  5.950 

Volkswagen Golf 1.6 75 kw stationw. 11-07  128.430  grijsmet 13.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 08-07  60.715  blauwmet 12.950 

Volkswagen Golf 5 1.4 FSI 02-06  103.188  zwartmet  9.500 

Volkswagen Golf 5 1.9 TDI  01-08  81.705  blauwmet 14.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 05-05  124.550  rood 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI 10-07  111.757  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI  07-07  112.144  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4  03-06  110.799  zilvermet  7.250 

Volkswagen Polo 1.2  02-07  75.371  zilvermet 8.950 

VW Caddy 2.0 SDI airco cruisecontr. 02-07  106.645  wit  7750 ex BTW 

Nijverheidsweg 7   3606 AH  Maarssen

0346-562557           bij Boni en Praxis

 
- Verkoop nieuw en gebruikt

- APK reparatie service winterbanden

- Schadeherstel / expertise

AUTOCENTRUM MAARSSEN
Voor ALLE merken auto's : R. van der Linden

Occasions vanaf 4.500,- incl. 6 mnd BOVAG garantie * Financiering en inruil mogelijk * www.autocentrummaarssen.nlOccasions boven € 4.500,- meerprijs 6 mnd Bovag garantie € 500,- * Financiering en inruil mogelijk * www.autocentrummaarssen.nl

Merk | model | uitvoering Bouwjaar Km stand Kleur Vraagprijs

Alfa Romeo 146 1.4 Twinsport mrt-00 128451 zilvermet € 2.100 

Audi A3 1.6 sportback 102PK 2007 100604 zilvermet  € 12.400 

Chevrolet matiz 0.8 Spirit nov-06  46.099 blauwmet  € 3.495 

Dacia 1,2 Sandero jun-10 27637 d blauw  € 8.250 

Ford Escort 1,6 stationwagon jan-98 172529 d blauw  € 1.100 

Ford Fiesta jul-96 104879 d blauw  € 875 

Ford C Max 1.6 Champion okt-06  118.837 grijsmet  € 8.700 

Ford Smax 2.0 16V jun-07  98.853 zwartmet  € 13.450 

Hyundai excel 1.3 HB mrt-01  126.285 roodmet  € 1.950 

Honda Civic 1.3 hybrid automaat jan-10  44.444 blauwmet  € 14.900 

Opel Agila 1.2 apr-06  28.989 zilvermet  € 4.495 

Opel Astra 1.8 16V nov-02  140.361 zilvermet  € 4.495 

Opel Astra 1.6 16V business okt-08  134.100 zilvermet  € 8.900 

Opel Astra 1.6 business mei-07  98.457 zwartmet  € 8.950 

Opel Astra 1.8 Elegance jul-05  114.148 blauwmet  € 7.990 

Opel Astra sport jan-00  171.078 rood  € 2.495 

Opel Corsa 1.2 16V aug-08  52.674 l.blauwmet  € 8.995 

Opel Corsa 1.2 16V business mrt-07  69.282 zilvermet  € 7.450 

Opel Corsa 1.2 16V automaat mei-99  156.848 groenmet  € 2.150 

Opel Zafira 1.8 executive mrt-08  123.161 zwartmet  € 12.450 

Opel Zafira 1,6 16V business jun-07  104.790 zilvermet  € 10.450 

Opel Meriva 1,7 CDTI business jan-08  104.966 blauwgrijsmet  € 9.250 

Opel Vectra 1.6 16V 4-DRS diamond aug-98  167.125 blauwmet  € 1.495 

Opel Combo 1.3 CDTI (ex btw!) dec-08  69.100 wit € 5.100 

Peugeot 207 1,4 mrt-08  65.102 groenmet  € 7.950 

Merk | model | uitvoering Bouwjaar Km stand Kleur Vraagprijs

Peugeot 207 1,6 VTI XS mei-08  72.025 zwartmet  € 7.750 

Renault Megane 1.6 16V jul-04  122.015 zilvermet  € 4.495 

Seat Ibiza 1.6 Comfort jul-07  57.510 lichtbl.met  € 7.450 

Seat Cordoba 1.4 16V feb-07  79.508 zilvermet  € 7.450 

Skoda 1.6 16V combi ambiente aug-08  75.764 zwartmet  € 9.995 

Skoda 1.4 ambiente sep-05  81.018 blauwzilvermet  € 5.950 

Subaru Vivio GLI feb-99  73.192 rood  € 1.750 

Volkswagen Fox 1.2 VW trendl jan-07  71.722 zilvermet  € 4.995 

Volkswagen Golf 1.2 TSI tour okt-10  43.876 zilvermet  € 15.995 

Volkswagen Golf 1,6 75 kw station nov-07  128.430 antr.metallic  € 10.995 

Volkswagen Golf 1,6 comfort station mei-08  111.815 antr.metallic  € 11.450 

Volkswagen Golf 1.9 TDI Optive jan-08  81.705 blauwmet  € 13.450 

Volkswagen Golf 1.6 Turijn mei-05  124.550 rood  € 7.450 
Volkswagen Polo 1.2 TDI BM bel.

vrijcomf
nov-10  61.235 zilvermet  € 12.600 

Volkswagen Polo 1.4 16V comfort jan-10  37.333 grijsmet  € 12.995 

Volkswagen Polo 1.4 TDI optive jul-07  112.144 blauwmet  € 7.750 

Volkswagen Polo 1.4 16V turijn mrt-06  110.799 zilvermet  € 6.450 

Volkswagen Polo 1.2 40kw trend feb-07  75.371 zilvermet  € 7.450 

Volkswagen Polo 1.4 TDI optive okt-07  113.294 blauwmet  € 7.750 

Volkswagen Passat 1.4 TSI trendl.BM jun-10  52.247 antr.metallic  € 18.450 

Volkswagen Passat 1.8T 110kw apr-02  155.501 antr.metallic  € 4.350 

Volkswagen Touran 1.4 TSI optive mrt-08  104.692 d.grijsmetallic  € 14.600 

Volkswagen Caddy 1.9 TDI (ex btw!) mei-09  59.598 wit € 9.450  

Volkswagen Caddy 1.9 TDI (ex btw!) aug-11  19.340 zilvermet  €12.950 
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Wandeldag voor Kika 
Op zondag 26 augustus wordt een Wandeldag voor KIKA georganiseerd 

in Bilthoven door Wandelsport Vereniging Jong en Vrolijk. Tijdens deze 

dag kunnen er drie verschillende afstanden worden gelopen : 5, 10 en 15 

km. Startlocatie: Bos Park Bilthoven, Burg. van der Borchlaan 7, Bilthoven. 

Voor meer informatie en aanmelding: www.wsv-jong-en-vrolijk.nl of tel. 

030 2630216. 

Varen door zompige zodden! 
Staatsbosbeheer organiseert deze zomer natuurrondvaarten in de prachtige Molenpolder bij 

Tienhoven. Tijdens de vaartocht van ongeveer anderhalf uur ontdekt en ervaart u de bijzondere 

natuur van dit oude veenlandschap onder de rook van Utrecht. 

De Groene Hart Gids van Staatsbos-

beheer neemt u mee in de ontstaans-

geschiedenis, het beheer en de lora 
en fauna van dit unieke natuurgebied. 

Op één plaats wordt het (voormalig) 

trilveen betredenom kennis te nemen 

van de planten die er groeien maar 

ook hoe het om over zompige zodden 

te lopen. 

Ontstaan

De Molenpolder is ontstaan door de 

vervening; veen werd opgebaggerd 

uit de zogenaamde petgaten. Vervol-

gens werd dit te drogen gelegd op de 

legakkers. De turfjes, die ervan gesto-

ken werden, verdwenen in de kachel 

als brandstof. Door de jaren heen is 

in het Vechtplassengebied een karak-

teristiek patroon van petgaten en le-

gakkers ontstaan. Het gebied herbergt 

een scala aan zeldzame planten- en 

diersoorten zoals rietorchis, zonne-

dauw (een vleesetend plantje), kleine 

karekiet, grauwe gans, ringslang en 

groene glazenmaker. Wat doet Staats-

bosbeheer aan beheer om het gebied 

in stand te houden? En wat niet? Wat 

houdt Natura 2000 - gebied in? Vra-

gen, die zeker tijdens de excursie aan 

bod komen. 

Op zaterdag 18, 25 augustus en op za-

terdag 8 september kunt u mee.  De 

startplaats is het beheercentrum van 

Staatsbosbeheer aan de Westbroek-

sebinnenweg 5 te Tienhoven (Molen-

polder). Bij aankomst om 10.00 uur 

staat de kofie klaar en de vaar- wan-

delexcursie duurt ongeveer 2 uur. Er 

is plaats voor 18 personen en de deel-

nemers dienen zich vooraf aan te mel-

den via www.groenehartcentrum.nl 

of via 06-23774925. Het is aan te be-

velen om goede schoenen of laarzen 

aan te trekken en eventueel  regenkle-

ding mee te nemen. Een verrekijker 

vergroot het kijkplezier. De excursie 

is minder geschikt voor mensen die 

slecht ter been zijn. Kijk voor meer 

info en kosten op www.staatsbosbe-

heer.nl en www.groenehartcentrum.nl 

Scouting Agger Martini start weer
De welpen, jongens en meisjes van 7 tot en met 10 jaar, van 

Agger Martini Maartensdijk beginnen zaterdag 25 augustus 

aan hun nieuwe seizoen. 

Een seizoen met allerlei activiteiten rondom de interesses van de kinde-

ren met natuurlijk de scoutingvaardigheden. Zo kunnen de spellen gespeeld 

worden met de hele groep, in tweetallen of alleen. Ontdekken van de natuur, 

knopen leren leggen, kompas kijken en speurtochten lopen zijn allemaal 

onderdeel van scouting. Samen een hobby van een ander bekijken, interes-

ses delen over allerlei andere onderwerpen en natuurlijk de jaarlijkse open 

dag, de scout mee day op 15 september, de JOTA in oktober, de boeren-

koolmaaltijd met de hele groep in januari en als laatste opkomst in juni de 

vossenjacht, zijn allemaal onderdeel van het nieuwe seizoen.

Ga gezellig mee doen op zaterdag van 9.00 uur tot 11.15 uur in het clubhuis 

aan de Dierenriem, als je het leuk vindt kun je na een paar keer lid worden 

en alle leuke en boeiende opkomsten mee maken. Voor meer informatie: 

mail naar akelajose@gmail.com.

Racing Domino met lucifers kan je zelf thuis niet doen.

Sportweek Doe Mee De Bilt
Afgelopen maandag is de sportweek aangebroken. Gelukkig voor de organisatie was er sprake van 

beduidend meer opkomst dan vorig jaar. Vorig jaar was de opkomst in Hollandsche Rading nul-

komma-nul. Dit jaar meldden zich voor de eerste activiteit al 24 kinderen. Voor de 2 resterende dagen 

geven we de activiteiten hiernaast nog 1 keer schematisch weer.

Fietsexcursie met 
Utrechts Landschap

Vrijwilligers van het Utrechts Landschap organiseren zaterdag 18 augustus 

van 13.30 uur tot ca. 16.00 uur een ietsexcursie over Vliegbasis Soester-
berg. Tijdens deze excursie kunnen belangstellenden nader kennis maken 

met het militaire verleden van de vliegbasis. Onderweg wordt regelmatig 

stil gestaan bij sporen uit de Tweede Wereldoorlog en uit het NAVO-tijd-

perk. Ook de natuurontwikkeling door het militaire gebruik komt aan bod. 

Na een korte toelichting in het informatiecentrum Hart van de Heuvelrug 

volgt een ietstocht van ongeveer 2 uur.

Aanmelden kan via www.utrechtslandschap.nl/reserveren. Verzamelpunt 

voor de excursie is het toegangshek bij de ingang van de vliegbasis aan 

de Batenburgweg te Soesterberg. De routebeschrijving is vermeld op de 

website van Utrechts Landschap. Kom op tijd, het toegangshek is geopend 

tussen 13.15 en 13.30 uur. Het maximaal aantal deelnemers is 50 personen, 

deelname is gratis, neem wel zelf uw iets mee. De volgende excursie wordt 
georganiseerd op zaterdag 1 september.

Staatbosbeheer vaart u rond in dit prachtige natuurgebied.

Sportweek Doe Mee De Bilt trapte maandagmorgen veelbelovend af met een recordopkomst in Hollandsche Rading.

Sportweek Programma:
Donderdag 16/8 Bilthoven: Kees Boekelaan, SCHC Velden

1. Bootkamp  10.00-11.15

2. Hockey  11.30-12.45

3. Ultimate Frisbee 14.00-15.15

4. Boogschieten/Slackline 15.30-16.45

Vrijdag 17/8 Maartensdijk, 

Park bij de Nachtegaallaan + grasveld naast scholencomplex

1. Zelfverdediging 10.00-11.15

2. Rugby  11.30-12.45

3. Free Running  14.00-15.15

4. Voetbal  15.30-16.45
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van 
De Vierklank kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd (Nieuwe vaste rubriek: 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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Noojes 
 per e-mail*

U zoekt 
-

U vindtNieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Vierklankbezorging en vakantie

Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank 

in veel wijken door een ander dan uw vaste bezor-

ger gelopen. Huis-aan-huis een krant bezorgen lijkt 

heel makkelijk, maar de ervaring leert ons dat in-

vallers nog wel eens een brievenbus over het hoofd 

zien. Mocht u De Vierklank een keer missen de 

aankomende weken, dan is er grote kans dat een 

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.

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men 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

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

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

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 

Te koop aangeboden

OUDERENBED, volledig 

elektrisch verstelbaar en uit-

valbev. Op wielen en slechts 

4 weken gebruikt. € 350,-. Tel. 

06-51638222

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Als nieuw houten bruine naai-

box met hengsel, 6 vakken 

26 x 14 x 16 cm € 15,00 Tel. 

030-2202996

Nieuwe dames bootschoenen, 

bruin leer, maat 38. van € 89,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Zwarte attachékoffer (nieuw) 

afm. 44x32x10 cm. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Nieuwe 2-delige tankini, 

bruin/geel, maat L. € 5,-. 

Nieuwe 3-delige tankini, roze/

oranje, maat L. € 6,-. Houten 

tafeltje 35x35x35 cm. € 7,50. 

Tel. 030-2202996

Te Koop: 3 Mooie buxus bol-

len. Alle 3 voor € 15,-. zelf 

uithalen. Tel. 06-29506849

Nieuwe laarzen merk Kickers, 

te klein gekocht. Nieuw € 

219,- nu € 50,-, kleur crème, 

maat 38. Tel. 0346-212950

Slaapbankje 2-persoons 

170x90 cm. Kleur: beige 

stof i.z.g.s. € 40,-. Tel. 

06-52542564

Rose muskietennet groot. € 

5,-. Tel. 030-2283955

Te koop gevraagd

KINDERZITJE voor achterop 

de fiets. Tel. 0346-213730

Fietsen/brommers

Paarse meisjesfiets oma model 

± 12 jaar. € 49,50. Tel. 030-

2283955

Batavus jongensfiets ± 12 jaar. 

€ 49,50. Jongensfiets 26 inch. 

€ 49,50. Tel. 030-2283955

2 Fietsen, 1 dames Union en 1 

heren Gazelle tour de France. 

Om op te knappen. Samen € 

45,-. Tel. 0346-212614

Personeel aangeboden

R e p a r a t i e 

ZONNESCHERMEN, rol-

luiken ook elektrisch maken, 

onderhoudsbeurt. € 35,-. 

Zonwering Onderdelen 

Service. Tel. 06-26604779 

Groenekan

Na een heerlijke vakantie nu 

weer een leuke tuin! Voor 

een vertrouwd adres voor het 

ONDERHOUD van uw tuin 

belt u Rein : 06-82004441.

Eenvoudige naaiklusjes voor 

u gratis gedaan. Tel. 0346-

213591

Personeel gevraagd

Complexcare zoekt een zie-

kenverzorgende ig. Zie www.

lokalebedrijvendebilt.nl

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Droog, stug, beschadigd haar 

door zon, zee en wind? Kom 

voor een opfrisbehandeling 

naar BETTY'S CORNER! 

Elke woensdag en vrijdag 

in Maartensdijk bij "kapper 

Hans". Bel voor een afspraak: 

06-33722022 Zorg voor uw 

haar!

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 

Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Zesdaagse hotel herfst vakantie. Schitterende bus en excur-

sie vakantie. DV. 1 – 6 oktober - Prijs: €. 385,- pp. Org. 

Reisvrienden van Hennie en Henk Broekhuizen. Bestemming 

Oost en Noord Nederland, verblijf in twee uitstekende 3* hotels 

op basis van H.P. Deze mooie reis biedt u een geweldig excur-

sie programma inclusief een dagtocht naar het eiland TEXEL. 

Vraag even informatie aan via: Tel. 0346-212288  -  06 53 85 

35 57 e-mail broekhu2@xs4all.nl

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

lijke groei)? En is er een verlangen je patronen te doorzien en te 

doorbreken en op een vernieuwende manier weer te verbinden 

met jezelf en de ander? Bel voor een gratis kennismakings-

gesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de dieptepsycholo-

gie van Jung, Imaginatie-technieken en eventueel de natuur. 

Hanneke van Doorn. Tel. 06-46380150 www.bewustzijninver-

binding.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Een 

complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Spoorlaan 

66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie 

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Verkooptekst voor uw huis. Zelf uw huis verkopen? Ervaren 

tekstschrijver zorgt voor de perfecte verkooptekst voor Funda 

en andere sites. Referenties beschikbaar. Bel voor meer infor-

matie of een afspraak naar: 06-50841350.    

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 12 voor de SWO cursussen!

Slim, maar toch lage cijfers op school? Coach gespeciali-

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden ondersteunt de 

communicatie tussen ouders en kind, zodat ouders hun kind 

effectiever kunnen begeleiden in de studie en kind beter leert 

presteren op school. Maria van Groenestijn, 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl  

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@planet.nl of 030-2281121

Wilt u na uw vakantie weer bewegen? Kom naar de Pilates 

in Maartensdijk! Met deze bewegingsmethode maakt u uw 

lichaam sterker en flexibeler en wordt u bewust van uw hou-

ding. De lessen vinden elke woensdag plaats om 19:30 én 

20:30 uur. De lessen worden gegeven op de Kon. Julianalaan 

26. Meldt u gratis aan voor een proefles, bel naar 0630443485 

of surf naar www.drbm.nl. Voor wie Pilates? Ouderen, mensen 

met weinig sportervaring en ervaren sporters.

Open dag in 
Agnes kruidentuin

Het is zomer in Agnes kruidentuin aan de Dorpsweg 

264 in Maartensdijk. De bloemen en kruiden staan 

nu volop in bloei. Op zaterdag 18 augustus is er van 

10.00 tot 16.00 uur weer een open dag met om 14.00 

uur een rondleiding ‘kruiden in geuren en kleuren’. 

De tuin is ingericht als theetuin met een buffet van 

lekkere cakes en verse kruidenthee (of kofie). Veel 
producten uit de tuin zijn te koop en er zijn diver-

se kinderactiviteiten. Van 12.00 tot 13.00 uur is er 

‘kruiden natekenen’ en van 13.00 tot 15.00 uur kun-

nen er zeepjes gegoten worden.

Er is plaats voor nog meer vrijwilligers o.a. voor 

het plukken van de kruiden. Ervaring of kennis van 

kruiden is niet nodig. Ge gerust eens langs of bel 

Agnes voor meer informatie (06 47608868). 

Ontdek de geheimen 

van Utrecht
Gilde Utrecht biedt jaarlijks cursussen aan voor met name mensen die meer wil-

len weten over de historie, cultuur en toekomst van Utrecht. De bijeenkomsten 

worden gegeven door ervaren vrijwilligers. Geïnteresseerden uit de stad Utrecht 

en de regio wil men hierdoor bereiken; ook door te wijzen op de (eigen) website 

www.gildeutrecht.nl .

Wat: Cursus ‘Leer mij Utrecht kennen’. Voor iedereen die meer wil weten over 

de geschiedenis en ontwikkeling van de stad Utrecht.

Wanneer: zaterdag 29 september, 6, 13 en 27 oktober, 3 en 10 november van 

10.00 tot 12.30 uur.

Waar: In de binnenstad van Utrecht en in Leidsche Rijn ( 1 maal).

Informatie: www.gildeutrecht.nl, tel. 030 2343252 of 

e-mail post@gildeutrecht.nl. 

Nieuwe naam 

Bikeshop Maartensdijk

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat Bikeshop Maartensdijk niet door on-

der de naam Cycle Stores Holland. De organisatie houdt een prijsvraag onder de 

inwoners van Maartensdijk om de nieuwe naam van de winkel te bepalen. Die 

kunnen nog steeds worden ingediend. Pas in september wordt de nieuwe naam 

bekend gemaakt.

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92
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Nieuwe combi-sportvereniging 

in Maartensdijk
Al een aantal jaren werkten Badmintonvereniging BC Reflex en tafel-

tennisvereniging MTTV samen. Over en weer konden de sporters van 

elkaars faciliteiten gebruik maken. De speelavond is voor beide vereni-

gingen op maandagavond en dus ideaal om te combineren. 

Het was dan ook een logisch vervolg om de twee verenigingen samen te 

voegen. Het bestuur van BC Reflex heeft dan ook de activiteiten van MTTV 

onder haar hoede genomen. Het samengaan van de verenigingen heeft als 

voordeel dat ook de jeugd nu beide sporten kan beoefenen. Ook is het dus 

twee sporten voor de prijs van één. In de zaal worden zowel badminton-

banen als tafeltennistafels opgesteld. De Jeugd is op maandagavond vanaf 

19.00 uur welkom om een uur te badmintonnen of te tafeltennissen. Vanaf 

20.00 uur gaan de senioren aan het sporten. Wil je meer weten over badmin-

ton of tafeltennis kijk dan op de website www.badmintonmaartensdijk.nl of 

bel Frans de Wit 0346 214040.

Wielerronde Westbroek: 
uit de hand gelopen grap

door Martijn Nekkers

Zaterdag 25 augustus is het weer zover. Voor de derde keer gaat de Wielerronde Westbroek van 

start. Wat twee jaar geleden ontstond als een ludieke grap, bedacht na een potje voetbal op een 

zomeravond, wordt steeds meer een gezellig dorpsevenement.

Een wielerwedstrijd waarbij het ac-

cent ligt op het recreatieve element, 

met een vette knipoog naar al die 

‘echte’ koersen die in het vervolg van 

de Tour de France overal georgani-

seerd worden. Hier verschijnen geen 

afgetrainde amateurs die vette prijzen 

willen verdienen maar echte liefheb-

bers. Natuurlijk willen ze allemaal 

wel winnen maar de gezelligheid staat 

toch voorop. Een wielerevenement 

dat vermaak biedt voor het hele dorp. 

Dat zal dit jaar nog meer dan bij de 

eerdere edities het uitgangspunt zijn.

Ludiek

De ronde is ook dit jaar weer geor-

ganiseerd door Jan Hennipman en 

Pieter Wijnen. Ze worden bijgestaan 

door tal van vrijwilligers. In West-

broek is dat nooit een probleem. 

Ook hebben ze weer vele sponsors 

gevonden. Ook nu is start en Finish 

voor café De Poort aan de Kerkdijk. 

Zes keer maken de deelnemers een 

rondje van 7.7 km over de Huydeco-

perweg, Westbroekse Binnenweg, De 

Krom, Nedereindsevaart, Kerkdijk. 

Uitgangspunt is dat het een wedstrijd 

is met een ‘recreatief karakter op een 

ludieke grondslag’ zoals de organi-

satoren het zelf uitdrukken. Voor de 

rest zijn alle elementen aanwezig uit 

de echte tourwereld. Enkele moto-

ren begeleiden de renners. Verkeers-

regelaars zorgen voor de veiligheid 

op het parcours. De coureurs blijven 

gewoon verkeersdeelnemers, net als 

alle andere mensen die op de weg zit-

ten, benadrukken Jan en Pieter. Bij 

start en inish staat een tijdklok en 
daar hangt ook ‘de bel voor de laatste 

ronde’. Speaker Roy de Kruif houdt 

de toeschouwers op de hoogte van het 

verloop van de koers. Er is een echt 

podium waar de winnaars na aloop 
worden gehuldigd met de hulp van de 

Westbroekse rondemissen. Muziek-

vereniging Vriendenkring zorgt dit 

jaar hierbij voor de muzikale omlijs-

ting. Er is ook een jury om een eerlijk 

verloop van de koers te beoordelen 

als daar aanleiding voor is.

Ballen

Nieuw is dat er dit jaar voor de toe-

schouwers wat extra’s is. Die krijgen 

niet alleen bitterballen, de kinderen 

krijgen van Cor de Gram een gratis 

ijsje. Cor heeft trouwens deze week 

ook een speciaal Wielerronde West-

broek menu in de aanbieding. Maar er 

is voor de kinderen ook een spring-

kussen, een ballenbak, ze kunnen 

worden geschminkt en er is limonade 

voor ze. Tijdens de wedstrijd zullen 

er loten worden verkocht met als eer-

ste prijs een ballonvaart, beschikbaar 

gesteld door Rick de Groot’s Eclipse 

Balooning. De opbrengst is voor de 

Stichting Spieren voor Spieren. ‘We 

vonden het belangrijk om ook iets 

te doen voor mensen die door hun 

spierziekte niet aan zo’n evenement 

kunnen deelnemen’, vertellen Jan 

en Pieter. Zo belooft het een sportief 

maar bovenal ludiek gebeuren te wor-

den. Vanaf 15.00 uur kan men zich 

inschrijven in café De Poort. Zowel 

dames als heren zijn welkom. Ieder-

een die een binding heeft of voelt 

met Westbroek is welkom wat een 

heel ruim begrip is. Jan Hennipman: 

‘Als je maar kunt ietsen! Het geeft 
dan niet of je net de avond te voren je 

iets onder het stof vandaan hebt ge-

haald. Het is en blijft een koers met 

een knipoog.’

Volkslied

Om 16.00 uur valt het startschot nadat 

eerst Lia Verheul het volkslied van 

Westbroek ten gehore heeft gebracht. 

Prijzen zijn er ook. Iedere deelnemer 

krijgt een fraaie medaille maar de 

winnaar krijgt bovendien de wissel-

beker. Ook voor de beste vrouwelijk 

deelneemster is er een wisselbeker 

maar zij krijgt daarnaast ook nog een 

massage bij schoonheids salon Voilà 

om de stijve spieren weer in het ga-

reel te krijgen. En dan is er als prijs 

nog de zwarte band voor de meest 

strijdlustige renner, de groene trui 

voor de langzaamste coureur en de 

‘pechpet’ voor de meest ongelukkige 

renner. Pieter en Jan verwachten zo’n 

40 deelnemers aan de start. Allemaal 

liefhebbers want grote prijzen zijn er 

in Westbroek niet te verdienen. De i-

nish wordt rond 17.30 uur verwacht. 

Het wordt een echt dorpsgebeuren 

waarvoor de belangstelling ieder jaar 

groter wordt, vertellen de organisa-

toren. Maar dat mag best nog wat 

groeien vinden ze. Ze denken nu al 

aan de volgende editie in 2013. Met 

wellicht vooraf gaande aan de koers 

een ‘Nacht van Westbroek’ op het 

land van Johan Lam aan de Kerk-

dijk? Zover is het dit jaar in ieder 

geval nog niet.

Nog drie keer Zomerbridge
Voor de achtste avond op 9 augustus jl. van het Zomerbridge in Hollandsche 

Rading waren dertig paren naar het Dorpshuis in Hollandsche Rading afge-

reisd. Winnaar in de A-lijn werden Erik Polders + Nico Verhaar (65,77%), 

gevolgd door Sonja Deekman + Wim Westland ( 64,58%) en Ciska Zuur + 

Jan Peter Pals met 63,10%. In de B-lijn zegevierden Annemarie + Siegfried 

Laker (67,43%), gevolgd door Rob Horn + Tiny van Straalen (66,49%) en 

Jannie+ Roel van Loo met 61,39%. 

Tot en met donderdag 30 augustus a.s. is er nog vrij toegankelijk Zomer-

bridge in het Dorpshuis aan de Dennenlaan in Hollandsche Rading. Voor 

niet leden van Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten van deelname 

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

leden per paar wordt dringend geadviseerd en kan bij voorkeur per e-mail 

naar bchollandscherading@gmail.com of telefonisch naar 06 26947689. In 

het uiterste geval kan mogelijk ook nog worden ingeschreven op de betref-

fende donderdag ter plaatse per paar tot uiterlijk 19.15 uur, wanneer het 

maximum aantal paren nog niet is bereikt. [HvdB]

Fietsbridgedrive
Op zaterdag 1 september a.s. organiseert bridgeclub ‘Open Kaart’ uit De 

Bilt weer een iets bridgedrive. Het vertrek is om 10.00 uur bij Midgetgolf-
baan Bilthoven, Julianalaan 282 in Bilthoven, waar na er drie bridgerondes 

van 8 spellen gespeeld zullen worden bij resp. tuincentrum ‘t Vaarderhoogt 

in Soest, Eethuis de Stoeterij in Soesterberg en tenslotte bij het H.F. Wit-

tecentrum in De Bilt, waar de drive rond 17.45 uur zal worden afgesloten.

 

De totale ietsafstand is ongeveer 35 km. Voor degenen die de ietsen met 
de auto meenemen naar het verzamelpunt is er de mogelijkheid het ietsge-

deelte daar te beëindigen en met de auto naar het eindpunt te gaan voor de 

laatste speelronde. De ietsafstand bedraagt dan ca. 29 km.
 

Aanmelden voor deze dag (als paar) kan bij titia@santema.eu of tel. 030 

2283629 tot uiterlijk 25 augustus a.s. Hier zult u ook over de kosten en de 

betalingswijze worden geïnformeerd. Ook ‘alleenstaande’ bridgers kunnen 

zich aanmelden; mogelijk kan er wat gekoppeld worden. Pieter Wijnen (l) en Jan Hennipman voor café De Poort waar op zaterdag 25 augustus weer de inish is van de 
Wielerronde Westbroek.

Judo Bilthoven

Op 21 augustus a.s. begint Judo Bilthoven met nieuwe lessen judo vanaf 5 jaar en zelfverdedigingskarate vanaf 8 
jaar. De lessen worden op dinsdag gegeven in de Theresiaschool aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Aanmelden 
voor de proelessen en/of meer informatie per mail judobilthoven@gmail.com.
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Woe.
15-8 Knoflookgamba`s 

met pasta
of

Kip kerrie schotel

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
16-8
Vrij.
17-8
Woe.
22-8

Runderfilet met 
stroganoffsaus

of
In knoflookboter 

gebakken mosselen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
23-8
Vrij.
24-8

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

"Augustus: Engels driegangenmenu 
€ 32,50"

Pareltje tegenover trilveengebied
door Henk van de Bunt

In het Noorderpark, aan het Tienhovensekanaal tussen Hollandsche Rading en Tienhoven, 

ligt de Breukeleveense eendenkooi in het authentieke landschap van moeras en moerasbos 

waar het oude verveningspatroon nog zichtbaar is en Natuurmonumenten aanzet heeft 

gegeven tot het ontstaan van nieuwe trilvenen. 

De eeuwenoude eendenkooi die Na-

tuurmonumenten met vele vrijwilli-

gers de afgelopen 5 jaar al voor een 

groot deel heeft gerestaureerd kan in 

de periode tussen april en november 

in het weekend van de laatste week in 

de maand onder begeleiding worden 

bezocht. Sari Schoo van Natuurmo-

numenten: ‘Deze maand, september, 

noemen we de Cultuur Monumenten 

Maand. In mei 2013 organiseren we 

de activiteiten wederom, we heb-

ben dus twee Cultuur Monumenten 

Maanden gedurende een jaar. In sep-

tember en mei zijn we ieder weekein-

de open’. Geert Boorsma uit Holland-

sche Rading en collega-vrijwilligers 

verzorgen voor Natuurmonumenten 

daar geregeld rondleidingen. Op aan-

staande Open Monumentendag 8 sep-

tember a.s. is dat van 10.00 tot 16.00 

uur ook mogelijk; Boorsma zal daar 

ook bij aanwezig zijn. 

Viergemeentenpunt

Die eendenkooi is topografi sch ge-
zien een heel bijzonder punt: naast het 

feit dat de grens tussen de provincies 

Noord-Holland en Utrecht hier loopt, 

is het ook nog een bijna-viergemeen-

tenpunt: vier gemeenten komen hier 

net niet in 1 punt bij elkaar, maar het 

scheelt maar een paar honderd me-

ter. O van de eendenkooi ligt Hilver-

sum (buurtschap Egelshoek), ZO ligt 

(polder) Westbroek, Z ligt Maarssen 

(Oostelijke Binnenpolder van Tien-

hoven) en de kooi zelf ligt nog net in 

de gemeente Wijdemeren (kern Breu-

keleveen).

Pareltje

De eeuwenoude eendenkooi met zijn 

kooibos, kooiplas en vanginrich-

ting is een pareltje en een bezoek 

meer dan waard. De kooi zelf ligt in 

een bos van zes hectare rondom de 

kooiplas, omgeven door weiland en 

moerasbos. Oorspronkelijk diende de 

kooi om eenden voor de consumptie 

te vangen, maar daar is in de zeven-

tiger jaren van de vorige eeuw mee 

gestopt. Het is nu een rustgebied voor 

vele vogels maar ook voor reeën. De 

eendenkooi is al meer dan 200 jaar 

oud en was tot 1920 nog in commer-

cieel gebruik. De laatste kooiker was 

de heer Kroon. Geert Boorsma ver-

telt: ‘In 1940 kocht de heer Van der 

Molen, arts uit Den Dolder, het ge-

bied op, inclusief het kooirecht. 

Hij maakte van het gebied weer een 

eendenkooi. Het kooirecht of afpa-

lingsrecht is nog steeds van kracht 

en zorgt er voor dat de eendenkooi 

een oase van rust is en hierdoor een 

schuilplek voor vogels en reeën. 

Rond de kooi en in de kooi zien we 

onder meer de blauwe, zilver- en pur-

perreiger. Al op doeken van verschil-

lende 17e eeuwse schilders komen 

hondjes voor met gelijkenissen van 

het huidige kooikerhondje dat als ras-

hondje sinds 1971 wordt erkend. Zo 

is er een kooikerhondje te zien op het 

schilderij ‘Het huishouden van Jan 

Steen’ (1626-1679)’. Sinds 1953 is de 

kooi in bezit van de Vereniging Na-

tuurmonumenten. 

Trilveen

De ligging van de eendenkooi tegen-

over het trilveengebied en in de na-

bijheid van de Tienhovense plassen 

is prachtig. De Tienhovense plassen 

zijn belangrijk voor weide- , wa-

ter- en moerasvogels. Zo broeden er 

zeldzame broedvogels als het woud-

aapje, de roerdomp en zwarte stern. 

Weidevogels als grutto, tureluur en 

watersnip bevolken het gebied. En in 

het bos leven dassen, hermelijnen en 

eekhoorntjes. Verder zijn er kamsala-

manders en vele soorten (26) libellen 

en waterjuffers gesignaleerd.

Rondleidingen

Bij de eendenkooi is een zogenoemd 

Terrein Informatie Punt (TIP) geves-

tigd. Op zaterdag en zondag van het 

laatste weekeinde van de maand tus-

sen 12.00 en 16.00 uur staan hier vrij-

willigers (afkomstig uit De Bilt, Hol-

landsche Rading en Maartensdijk) 

van Natuurmonumenten op de dijk. 

Zij geven rondleidingen van een uur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig, de 

rondleidingen zijn gratis. Bij slecht 

weer gaan de rondleidingen niet door. 

Boswachter Eddie Nijenhuis en vrijwilliger Geert Boorsma bij het begin van de eendenkooi.
Eendenkooi in beeld

Aan de hand van deze ‘plaat’ 

van Hans Zantinge (uit 2003) 

vertellen de vrijwilligers 

van Natuurmonumenten hun 

verhaal bij een eendenkooi. Ook 

Geert Boorsma zal op Open 

Monumentendag 8 september a.s. 

zijn bezoekers deze tekening graag 

laten zien.

Hans Zantinge, op 23 mei 1955 

geboren in Rouveen, verdient de kost 

als kooiker op een 450 jaar oude 

eendenkooi van het Zuid-Hollands 

Landschap: de Bakkerswaal bij 

Lekkerkerk. Vrijwilligers van 

Natuurmonumenten hebben 

begin juni jl. een bezoek gebracht 

aan die kooi. Ook hangen er 

natuurschilderijen aan de wand, 

want naast het prepareren van 

vogels, vissen en zoogdieren (met 

vergunning) is schilderen een 

geliefde bezigheid in avonduren en 

vrije tijd. [HvdB]

Kreeft in het trilveen
Onderweg naar de eendenkooi ‘ontdekten’ wij (boswachter Eddie Nijenhuis van Natuurmonumenten, 

Natuurmonumentenvrijwilliger Geert Boorsma en uw Vierklankredacteur) in de drassige bodem van 

het trilveenland deze prachtige zoetwaterkreeft. Althans, daar gaan we vooralsnog maar vanuit.

Het kan misschien een Astacus zijn; 

het  ene soort, dat in ons land van 

nature voor komt. Volgens kenners 

is het beter te zeggen ‘voorkwam’ 

want de Europese zoetwaterkreeft, 

Astacus astacus, was hier vroeger in 

beken gewoon. Door vervuiling en 

kanalisatie van beken is hij echter 

verdwenen, op een paar na in de om-

geving van Arnhem. 

Het zou ook de rode Amerikaanse 

rivierkreeft (Procambarus clarkii) 

kunnen zijn; een soort, waarvan een 

paar jaar geleden werd gezegd, dat 

in het voorjaar de vijver (van het 

Amstelpark in Amsterdam) gekolo-

niseerd werd door ( 34 geteld) exo-

tische zoetwaterkreeften. 

Mocht iemand ons willen bijpraten, 

dan is een e-mail naar info@vier-

klank.nl voldoende om ons in con-

tact te brengen. [HvdB] 

Zeer waarschijnlijk is dit de rode Amerikaanse rivierkreeft, een exoot, die 15 cm lang kan worden, een alleseter die 

plaatselijk een plaag kan worden en inmiddels talrijk is in de Vechtstreek.

advertentie


