
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE  Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

Nr.  34

24e jaargang
22 augustus 2018

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

advertentie

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

Met een lange nek en een paar uitstekende 

ogen is er al snel sprake van een helikop-

terview. Net als een GIRAF overzien we het 

grote geheel en voelen we dankzij onze

 vakkennis en ervaring intuïtief

aan waar onze klanten het best

mee geholpen zijn.

Grafi sch ontwerp?

drukwerkspecialist

Beachfl ag
Vanaf

€ 75
ex. BTW

Tel: 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

advertentie

Comité Open Monumentendag
is er weer klaar voor

door Guus Geebel

Met als thema In Europa wordt dit jaar de 32ste Open Monumentendag gehouden. Het thema 
sluit aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. De dag wordt in de gemeente De 
Bilt georganiseerd door het comité Open Monumentendag De Bilt en wordt gehouden op 

zaterdag 8 september. Voor de zevende keer dit jaar kwam het Biltse comité op 15 augustus in de 
Julianaschool bijeen om het programma van de dag nader vorm te geven. 

De BankGiro Loterij Open Monu-
mentendag is een jaarlijks evene-
ment in het tweede weekend van 
september. Duizenden monumenten 
in Nederland zijn dan gratis toe-
gankelijk voor publiek. Het thema 
wordt ieder jaar landelijk bepaald. 
Romana Engeman is voorzitter van 
het Biltse comité. Nadat het thema 
bekend werd is het comité, dat ge-
heel uit vrijwilligers bestaat, met 
het thema gaan brainstormen over 
de wijze waarop het in de gemeente 

De Bilt vormgegeven kan worden. 
Het comité heeft dit jaar tien te be-
zoeken monumenten uitgezocht. Op 
de dag zelf worden extra vrijwilli-
gers ingezet om op de locaties al-
les in goede banen te leiden. Op de 
opengestelde plaatsen vinden ver-
schillende activiteiten plaats, zoals 
een rondleiding of een tentoonstel-
ling. Op andere plaatsen wordt mu-
ziek ten gehore gebracht, maar er is 
overal voldoende rust om de monu-
menten goed te kunnen bekijken. 

Scholenproject
Burgemeester Sjoerd Potters opent 
de Biltse Open Monumentendag 
op zaterdag 8 september om 10.00 
uur in de Nederlands hervormde 
kerk in Westbroek. Hij is van plan 
daarna alle opengestelde monu-
menten te gaan bezoeken. Om 
16.00 uur sluiten de monumen-
ten. In de dagen voor 8 september 
vindt het scholenproject plaats, dat 
gecoördineerd wordt door Mar-
jan Bosma en José Buur. Marjan 

V.l.n.r. Abe Postema,Annemarie van Beek, Margareth Broek, Romana Engeman (voorzitter), Ella Prins, 
Marjan Bosma, Ineke van Bemmel en Manuella Nering Bögel.

Kranslegging bij 
Monument

Commissaris van de Koning Willibrord van Beek legde de eerste krans 
tijdens de 73e herdenking van de capitulatie van Japan. (zie ook pag. 3)

vertelt dat het scholenproject des-
tijds in de voormalige gemeente 
Maartensdijk is gestart en heeft 
gediend als pilot voor het landelijk 
projectbureau. ‘Wij doen het nog 
steeds drie dagen. De groepen 7 en 
8 krijgen een uitnodiging om mee 
te doen in een van de drie locaties. 
Dat zijn dit jaar de hervormde kerk 
in Westbroek, het streekmuseum 
Vredegoed in Tienhoven en fort 
Ruigenhoek in Groenekan.’ Het 
scholenproject wordt woensdag 
5 september geopend door onder-
wijswethouder Madeleine Bak-
ker. Het scholenproject heeft dit 
jaar een bijzondere toevoeging. 
De leerlingen krijgen tijdens het 
project de opdracht om een vlog 
te maken, een dagboek van video-
beelden. De vlogs worden door 
een jury beoordeeld en de winnaar 
wordt tijdens de opening van Open 
Monumentendag op 8 september 
door de burgemeester bekendge-
maakt.

Monumenten
Er is een fietsroute opgesteld die 
voert langs alle deelnemende mo-
numenten en locaties zoals het 
Kloosterpark waar Abe Postema 
rondleidingen verzorgt. Het comi-
té denkt dat het scholenproject ou-
ders enthousiast weet te maken om 
zaterdag 8 september monumenten 
te gaan bezoeken. De opengestelde 
monumenten zijn: de Nederlands 
hervormde kerk in Westbroek, fort 
Ruigenhoek in Groenekan, mo-
len de Kraai in Westbroek, molen 
Geesina in Groenekan, de brand-
weerkazerne in Maartensdijk, land-
goed Eyckenstein in Maartensdijk, 
Huize Gaudeamus in Bilthoven, 
het Julianacomplex van Dudok in 
Bilthoven, atelier De Kooi en de 
beeldentuin van Jits Bakker in De 
Bilt. Vorig jaar bezochten in de 
gemeente De Bilt ongeveer 1300 
mensen de Open Monumentendag. 
Het comité hoopt dit aantal ook dit 
jaar te halen. Op www.monumen-
tendebilt.nl is nadere informatie te 
vinden.

Neem een kijkje in de Groenekanse molen Geesina tijdens OMD.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

26/08 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos, 
afscheidsdienst

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/08 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

voorbereiding Heilig Avondmaal 
26/08 • 18.30u - Ds. M. Messemaker

 
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

26/08 • 10.30u - Hans Dirk Hoogstraten

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

26/08 • 10.00u - de heer Karoen Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
26/08 • 10.30u - Voorganger mevr. 

Annelies van den Boogaarrd

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
26/08 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
26/08 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

(afsluiting VB-feest)
26/08 • 19.00u - Ds. H.J.P. de Pater

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
26/08 • 10.00u - Mevrouw Sytske 

Dijkstra

R.K. St. Michaelkerk
26/08 • 10.00u - Communieviering

W. Eurlings en K. van Gestel

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
26/08 10.00u - spreker
Frank van den Akker

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
26/08 • 15.30u - Ds. J. Hooijdonk 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

26/08 • 10.00u + 18.30u - De heer
J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
26/08 • 10.30u - Pastor J.P. van der Steen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/08 • 11.00 uur - Ds. Rene Alkema 
Samendienst met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/08 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
26/08 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
26/08 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra. 
In ochtenddienst voorbereiding

Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
26/08 • Kerkgebouw gesloten; 

Samendienst om in en met Kapel 
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
26/08 • 10.00u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/08 • 10.00u - De heer A. Doornebal
26/08 • 18.30u - De heer G. van Dijke

PKN - Herv. Kerk
26/08 • 10.00u - Ds. L. Hak

26/08 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

‘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

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

 “Barmhartig en genadig is de HEERE, 
 lankmoedig en groot van goedertierenheid.”
 Psalm 103:8  

Op de leeftijd van 101 jaar is van ons heengegaan naar die Ene,
Die altijd bij hem was, onze vader, opa,
ouwe opa, opa-opa en kleine opa Arie

Arie Kalisvaart
sinds 13 februari 1997 weduwnaar van Anna Petronella Hogervorst

Maasland, 28 februari 1917                        Bilthoven, 17 augustus 2018

 Anneke en Jaap (in herinnering)
  Heleen en Barend Mathijs
   Ivar
  Paul
 Ria en Chris
  René en Evelien
   Lyske, Jonas
  Robert en Dorien
   Mats, Thijn
  Frank
 Piet en Annie
  Martijn en Martine
   Stijn, Mirthe, Roos
  Pim
  Michiel en Chantal
   Luca, Bo
  Esther en Richard
   Levi, Raf
Correspondentieadres: Jaap en Marja
Ria Timmer-Kalisvaart  Jasper en Stephanie
Marshof 15   Milo
3738 XB Maartensdijk  Leora en Silvester

De dankdienst voor zijn leven, waarin de heer J. Grootendorst
voorgaat, zal worden gehouden op donderdag 23 augustus om

11.00 uur in De Ontmoetingskerk, Julianalaan 16,
3738 VC Maartensdijk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden

op de Algemene Begraafplaats, Kerkdijk 12 in Westbroek.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis

in De Ontmoetingskerk.

Wij danken de medewerkers van Vitras Thuiszorg en de
medewerkers van De Biltse Hof, afdeling Heidetuin,

heel hartelijk voor de liefdevolle verzorging.

Bescheiden, altijd gericht op anderen

Rustig ingeslapen, na een mooi voltooid leven

Rina van der Sluijs-van Lingen 
Catharina Johanna

Nijver mens, sinds 1996 weduwe van Gerardus van der Sluijs.

Moeder, schoonmoeder, lieve oma en tante

 4 juni 1929                                                † 18 augustus 2018

    Gerard en Marjolein
    Ineke en Herbert
    en kleinkinderen

Correspondentieadres: 
Uitvaartcentrum Tap DELA
t.a.v.: familie Van der Sluijs
Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE Bilthoven

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 
25 augustus om 10.30 uur in de H. Michaëlkerk, Kerklaan 31 
te De Bilt, gevolgd door haar begrafenis rond 12.00 uur op de 
R.K. begraafplaats St. Barbara, Prinsesselaan 2 te Utrecht.

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 25 augustus zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 25 augustus wordt door 
de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen weer oud papier inge-
zameld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundeld papier voor 8.30 
uur aan de weg te zetten. Heel 
prettig voor de papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

Expositie 

Van 22 augustus t/m 7 oktober 
wordt er een inspirerende duo 
expositie gehouden bij Ruimte 
voor Kunst aan de Dorpsstraat 42 
in De Bilt. Werk van Esther van 
Keulen (keramiek) en Ellen van 
der Wal (schilderijen) is te zien op 
woensdag t/m vrijdag van 11.00 
tot 18.00 uur, op zaterdag van 
11.00 tot 17.00 uur en op zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
ruimtevoorkunst.nl.

Cursus muziekgeschiedenis

Dores Lignac ontwikkelde een 
cursus muziekgeschiedenis die 
er vooral op gericht is dat je de 
muziekstukken beter kunt herken-
nen en in een bepaalde tijd kunt 
plaatsen. De cursus bestaat uit 10 
bijeenkomsten van 1,5 uur en start 
op 27 sept. om 19.30 uur. Aan-
melden bij VVSO-WVT, tel. 030 
2284973, e-mail info@vvsowvt.nl
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Stijlvolle herdenking Japanse 
capitulatie in Bilthoven

door Guus Geebel

Woensdag 15 aug. vond bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust de drieënzeventigste 
herdenking van de capitulatie van Japan plaats. De capitulatie betekende ook in Nederlands Indië 
het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het harmonieorkest Kunst en Genoegen uit Maartensdijk 

verzorgde onder leiding van Frans de Graaf de muzikale omlijsting, Ton Lof blies het signaal Taptoe. 

Rómulo Döderlein de Win van het 
herdenkingscomité heet de aan-
wezigen hartelijk welkom met een 
bijzonder woord van welkom voor 
de Utrechtse commissaris van de 
Koning Willibrord van Beek. Bur-
gemeester Sjoerd Potters houdt een 
toespraak waarin hij terugblikt op 
mei 1945. Nederland was bevrijd, 
maar in Nederlands-Indië waar Ja-
pan in 1941 was binnengevallen 
duurde de oorlog nog tot 15 augus-
tus 1945. Soekarno riep twee da-
gen later de onafhankelijkheid van 
Indonesië uit, die Nederland niet 
erkende. Er gingen 200.000 militai-
ren naar Indië die dachten de bevol-
king te bevrijden, maar die kwamen 
terecht in een complexe oorlog. Ze 
kwamen verslagen terug en zwe-
gen. Het thuisfront kon zich geen 
voorstelling maken van hun beleve-
nissen. ‘In de afgelopen tijd hebben 
de ministers Bot en Hennis erkend 
dat Nederland bij de politionele ac-
ties aan de verkeerde kant van de 
geschiedenis stond.’ Potters noemt 
het pijnlijk voor de militairen die 
destijds, onder druk gezet door de 
regering, voor de goede zaak voch-
ten. Hij stelt vast dat de herinnerin-
gen aan het oude Indië uitdoven. 
Binnen niet al te lange tijd zullen 
we het louter met archiefstukken en 
verhalen uit de tweede hand moeten 
doen.’ In Nederlands-Indië waren 
in die tijd 6000 slachtoffers te be-
treuren. De burgemeester wenst dat 
de gebeurtenissen van toen ertoe 

bijdragen om op een andere manier 
naar de vele conflicten in de wereld 
te kijken. Hij noemt de oorlog in 
Syrië. ‘Laten we dit moment ook 
gebruiken om stil te staan bij alle 
kinderen, vrouwen, ouderen en on-
schuldigen die ook op dit moment 
nog ernstig lijden.’

Herdenken en gedenken
De toespraak van de 90-jarige heer 
Harry Sesink Clee wordt uitge-
sproken door Rómulo Döderlein 
de Win. Het ervan thema is: ‘Blijf 
altijd herdenken en gedenken’. Se-
sink Clee werd in 1927 geboren in 
Batavia. In zijn verhaal schetst hij 
de situatie van het moment van uit-
breken van de oorlog daar in 1941 
tot de capitulatie van Japan en de 
periode daarna. ‘Op 8 maart 1942 
moest Nederlands-Indië voor de 
enorme Japanse overmacht capi-
tuleren. Er werden 42.000 Neder-
landse soldaten en zeevarenden 
krijgsgevangen gemaakt en in kam-
pen ondergebracht. Daarop volgde 
de internering van 110.000 etnische 
Nederlanders in burgerkampen. 
Circa 200.000 Indische Nederlan-
ders bleven buiten de kampen maar 
leefden in grote angst en in bittere 
armoede. Zij werden later de bui-
tenkampers genoemd.’ Harry Se-
sink Clee was één van de 110.000 
Hollanders die achter het prikkel-
draad werd gezet. ‘Zelf heb ik de 
wrede Japanse Bezetting ook mee-
gemaakt. Ik ken dus ook de vele 

verdrietige verhalen 
over angst en mach-
teloosheid, honger 
en leed, die vrien-
den, familieleden 
en buren met tranen 
met elkaar hebben 
gedeeld. Deze ver-
halen, hebben mij 
altijd diep geschokt 
en mij in het hart 
geraakt.’
 
Verdriet
Na de capitulatie 
werden in de zo-
genaamde bersiap-
tijd nog honderden 
k a m p b e w o n e r s 

door jonge fanatieke onafhanke-
lijkheidstrijders vermoord. ‘In die 
periode zijn naar schatting 20.000 
buitenkampers onder verdrietige en 
ellendige omstandigheden omge-
komen.’ In zijn verhaal gaat Sesink 
Clee ook in op de onrustige en on-
veilige situatie die ontstond nadat 
Soekarno de onafhankelijkheid had 
uitgeroepen. Velen vluchtten toen 
terug naar de kampen waar ze iro-
nisch genoeg werden beschermd 
door Japanners. Het duurde onge-
veer vijf maanden voordat ze door 
Britse militairen werden bevrijd en 
de repatriëring naar Nederland be-
gon. Sesink Clee vertelt ook over 
de opvang in Nederland van de 
gerepatrieerden in contractpensi-
ons, de militairen van het Konink-
lijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL) en de Molukkers, die de 
belofte hadden gekregen dat ze het 
Nederlandse leger zouden worden 
opgenomen. ‘Als je herdenkt, dan 
heb je ook iets te zeggen en heb je 
ook iets over te dragen, en verzacht 
je het leed van vele verdrietige 
mensen.’

Kranslegging
Commissaris van de Koning Wil-
librord van Beek legt namens de 
provincie Utrecht de eerste krans bij 
het monument. Vervolgens leggen 
burgemeester Sjoerd Potters en part-
ner Tony van Maanen namens het 
gemeentebestuur een krans, gevolgd 
door Harry Sesink Clee en Hans 
Klencke. Dan leggen leden van de 
Bond van Wapenbroeders bloemen. 
Na het Taptoesignaal en twee minu-
ten stilte speelt Kunst en Genoegen 
het Wilhelmus. Daarna gaat de half-
stok hangende vlag in top. Drieënze-
ventig aanwezigen plaatsen vervol-
gens een rode roos in vazen bij het 
monument. Voor elk naoorlogs jaar 
één. Als vertegenwoordiger van de 
vierde generatie plaatst de zevenjari-
ge Lisa Meijer er een witte roos tus-
sen, als symbool voor de toekomst 
en de hoop. Sera de Groot van het 
herdenkingscomité dankt alle aan-
wezigen. Dan begint het defilé langs 
het monument. Traditioneel wordt 
de herdenking afgesloten met koffie, 
thee, spekkoek en kue lapis.

Drieënzeventig aanwezigen plaatsen een rode roos in vazen bij het monument.

De zevenjarige Lisa Meijer van de vierde eneratie 
plaatste tussen de rode rozen een witte roos. 

Museum-on-line De Bilt, 
uniek in Nederland

door Henk van de Bunt

Het Online Museum De Bilt wil het culturele erfgoed van de ge-
meente bij elkaar brengen op één website. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan alle aspecten van het verleden. Dat deze gemeente be-
staat uit zes woonkernen, wil men benadrukken door op de home-
page een ingang te plaatsen via de woonkernen Bilthoven, De Bilt, 
Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. 

Bestuurssecretaris Anne Doedens: ‘Met dit museum wordt een hiaat 
gevuld. De kernen van De Bilt hebben een geschiedenis die alleen in 
schrift al teruggaat tot de achtste eeuw. Wat van die geschiedenis restte 
kwam vaak terecht in archieven en musea buiten de gemeente en ver-
dween soms naar het buitenland. Zo hangt een schilderij van Jan van 
Goyen van een dorpsgezicht met Petronellakapel in De Bilt uit 1623 
in het Duitse Braunschweig, een zeventiende-eeuwse afbeelding van 
het Maartensdijkse jachtslot Toutenburg in een New Yorks museum en 
staat het beeld van de achttiende-eeuwse Groenekanner Joan Gideon 
Loten in de Westminster Abbey in Londen. ‘Dat is heel jammer, want 
het gaat om unieke lokale stukken van bovenlokale betekenis.’

Partners
Partners van Online Museum De Bilt zijn het Regionaal Historisch Cen-
trum Vecht en Venen te Breukelen, Stichting Kunst en Cultuur De Bilt, 
de Historische Vereniging Maartensdijk, de Biltse Historische Kring 
d’Oude School, Bibliotheek Idea Bilthoven en het Comité Open Mo-
numentendag. Er is overlegd met de Universiteitsbibliotheek Utrecht 
(afd. Bijzonder Collecties), het Utrechts Archief en Landschap Erfgoed 
Utrecht. Financiële steun is er ontvangen van de gemeente De Bilt, de 
Rabobank, het Van Ewijckfonds en de Rotary De Bilt-Bilthoven.

Bestuur
Het bestuur van het Online Museum De Bilt wordt gevormd door mr. 
A. Tchernoff (voorzitter), drs. A.J. Ditewig (vicevoorzitter), dr. A. 
Doedens (secretaris) en penningmeester de heer Th. Van der Lugt. De 
redactie wordt gevormd door dr. D.A. Berents (eindredactie), dr. A. 
Doedens en drs. P. van Hees. Van het Comité van aanbeveling maken 
mevrouw I. Bekking, de heer O. M. baron van Boetzelaer en de heer J. 
Croes deel uit.

Digitaal
Als je de trap afgaat in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht (samen-
werkingspartner) ontkom je er niet aan het gedicht van de Utrechtse 
stadsdichter Ingmar Heytze te lezen. Het ‘verwoordt’ prachtig het bijna 
gewoon worden - het niet meer kunnen ontlopen - van digitalisering; 
ook van boeken en geschriften:

Van oorsprong doet hij boeken in een kist.
Dat klopt nog steeds. Het is alleen een nieuw
soort kist, een zwarte doos die spint en zoemt,
duizend maal duizend maal duizend kabels

voeren data af en aan, het sneeuwt gegevens
in een glazen bol - iedereen mag komen kijken,
leren, lezen, schrijven. Je moet lastig zijn en lastig
blijven, zegt hij, die doos komt niet vanzelf vol.

Zorg dat je nieuw kiest boven oud, ontsluiten
boven stil bewaren, zoekvraag boven aanbod.
jij ziet een kast vol boeken; ik zie dragers,

informatie die ik openbaar wil maken, van
de oude wereld naar de nieuwe - een leeszaal
in je laptop, maar zo groot als de planeet. 

Start
De officiële start van het Online Museum De Bilt - het eerste in Neder-
land - is op donderdag 30 augustus om 16.00 uur in de Mathildezaal van 
Gemeentehuis Jagtlust 
in Bilthoven in aanwe-
zigheid van burgemees-
ter mr. Sjoerd Potters 
en wethouder drs. Dolf 
Smolenaers. Tijdens deze 
bijeenkomst zal de site 
officieel in gebruik geno-
men worden en zullen de 
mogelijkheden voor wie 
in cultuur en geschiedenis 
van de gemeente De Bilt 
geïnteresseerd is, voor 
jong en oud, voor scho-
len, verenigingen, parti-
culieren en bedrijfsleven 
toegelicht worden. De Homepage van het Online Museum
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGST I JDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Wij zijn weer terug van onze vakantie
Donderdag 23 augustus
staan wij weer voor u klaar

Vers van de traiteur
•  NIEUW

Romige citroenkip met
linquine en groente

€ 1,49
100 gram

•  Tagliatelle met zalm € 1,49
100 gram

•  NIEUW
Spaanse Tortilla
diverse smaken

€ 4,95
per stuk

Alle Rauwkostsalades
Alle Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Hollandse Delbarestivale HANDAPPELS of
 Triomphe De Vienne HANDPEREN

PITLOZE
WITTE DRUIVEN

bak 500 gram € 1,25

HOLLANDSE 
TROSTOMATEN

Héél kilo € 0,99

NIEUWE OOGST

Alleen donderdag

Grote zoete
GALIA MELOEN

per stuk € 0,99

Vers gewassen
Hollandse
SPINAZIE
zak 300 gram € 0,99

VOLOP SPECIALITEITEN 
UIT BRUSSEL

Groot assortiment wilde 
paddenstoelen

Volop zomerfruit
dagelijks verse aanvoer

HAZELNOOTSCHUIM
TAART

nu € 14,95

DESEM
donker grof volkoren

nu € 2,49

Héél kilo € 1,39
 Triomphe De Vienne 

Van onze bakker

Van onze patissier

Aanbiedingen met * geldig op donderdag - vrijdag - zaterdag



Tevredenheid over 
openingstijden Milieustraat 

Het onderzoek door het College van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente De Bilt onder de bezoekers naar ruimere openingstijden 
van de Milieustraat is uitgevoerd in het afgelopen voorjaar en de 
uitkomsten zijn recent beschikbaar gekomen.

De Milieustraat van de gemeente de Bilt is gelegen aan Weltevreden 22 
in de Bilt. De openingstijden zijn: maandag: van 13.00 tot 16.00 uur en 
dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Het College van B en W 
wilde op verzoek van de gemeenteraad onderzoeken hoe ze evt. ope-
ningstijden (beter) kunnen afstemmen op de behoefte van de bezoekers. 
De randvoorwaarde daarbij was wel dat de totale exploitatiekosten van 
de Milieustraat niet mogen stijgen.

Aanpak 
Drie medewerkers van JMA (de Jonge Milieu Advies) hebben geduren-
de één week op diverse dagdelen op de Milieustraat gestaan en een kor-
te vragenlijst afgenomen bij de bezoekers; deze bestond uit 10 vragen. 
Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het onderzoek niet alleen 
te limiteren aan de vragen met betrekking tot de openingstijden. Zo is 
er ook een aantal vragen gesteld over het gebruik van de Milieustraat en 

de duidelijkheid van de communi-
catie. In totaal zijn 307 reacties 
van inwoners verzameld. Daarmee 
is het volgens de onderzoekers ze-
ker dat 95% van alle huishoudens 
in de gemeente de Bilt dezelfde 
antwoorden gegeven zou hebben. 
Overigens blijkt 4% van de onder-
vraagde bezoekers geen inwoner 
van gemeente De Bilt te zijn. Dit 
is vreemd, omdat voor de toegang 
tot de Milieustraat een afvalpas 
nodig is’.

Discussie en conclusie
De Milieustraat wordt door de 

meeste bezoekers regelmatig, 3 tot 5 keer per jaar, bezocht. Veel be-
zoekers, bijna 20%, helpen ook wel eens iemand in hun omgeving door 
het afval naar de Milieustraat te brengen. 27% van de bezoekers wil 
de Milieustraat op maandagochtend open, 24% op donderdag- en 20% 
op vrijdagavond. Op basis van de mening van de bezoekers, hoeft er 
aan de openingstijden niets te veranderen. Ook blijkt uit het onderzoek 
dat respondenten de openstelling overdag belangrijker vinden dan een 
avondopenstelling. Het verdient aanbeveling om ook te kijken naar de 
bezoekersaantallen op basis van toegangsregistraties en zo de piekmo-
menten in beeld te krijgen. Hierover kan dan gecommuniceerd worden, 
met als doel de bezoekers meer over de openingsdagen te spreiden en 
zo drukte te voorkomen. 26 bezoekers willen graag meer informatie op 
de Milieustraat en de bakken blij-
ken te hoog. Ook is er, met name 
op de drukke momenten, te wei-
nig ruimte voor het verkeer.

Uitbesteden
Het College gaat de exploitatie 
van de Milieustraat uitbesteden; 
het onderzoek naar de behoefte 
aan ruimere openingstijden zal 
het College in het uitbestedings-
traject betrekken. Men verwacht 
de gemeenteraad eind 2018 na-
der te kunnen berichten over de 
planning van de uitbesteding en 
de mogelijkheden tot verruiming 
van de openingstijden van de Mi-
lieustraat. [HvdB]
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advertentie

Kiwanis Bilthoven organiseert 
achtste Gijs van Lennep Legend

door Walter Eijndhoven

Zondag 26 augustus start de achtste editie van de Gijs van Lennep Legend 2018. De rally is 
inmiddels een klassieker, waarbij menig sport- en tourklasseliefhebber zijn hart kan ophalen. 
Doel van de rally is geld ophalen voor het goede doel. Het geld wordt bij elkaar gebracht door 

deelnemers en sponsors. Na afloop volgt nog een veiling. De opbrengst
gaat naar Stichting Artsen voor Kinderen.

De Gijs van Lennep Legend is sinds 
2010 uitgegroeid tot een prachtig 
evenement, waarbij hardcore rallyrij-
ders en tourrijders elkaar ontmoeten. 
Elk jaar wordt de lat een stukje hoger 
gelegd, met als resultaat een uitda-
gende en pittige rally voor de sport-
klasse en een mooie en gezellige rit 
voor de tourklasse. 

Bakermat
‘Wij hebben dit jaar weer twee mooie 
ritten uitgezet voor de deelnemers aan 
onze rally’, vertelt Kiwanis lid Joost 
Cohen. ‘Beide zijn uitgezet door Jan 
Berkhof, bekend van vele rally’s. De 
deelnemers starten vanaf 9.30 uur bij 
sponsor State of Art in Lichtenvoor-
de. Tussen de middag krijgt iedereen 
een lunch aangeboden, in één van de 
hotels van Bilderberg en daarna is het 
op naar de finish bij Sweco in Bilt-
hoven, de bakermat van de Legend. 
Wij zijn blij weer te gast mogen zijn 
op het terrein van Sweco, een mooie 
ambiance waar deze rally echt bij 
past’. Hier vindt de feestelijke prijs-
uitreiking plaats. Natuurlijk wordt 
iedereen, op culinair gebied, door ons 
verwend en vindt de veiling, geleid 
door Bas van Werven, plaats voor de 
Stichting Artsen voor Kinderen’, vult 
Kiwanis lid Adriaan Peijnenburg aan.

Naamgever
De naamgever van dit grootse evene-
ment, Gijs van Lennep, zette vele ral-
lys op zijn naam, waaronder de Targa 
Florio en natuurlijk de 24 uurs race 

van Le Mans. In 1999 werd hij uit-
geroepen tot Beste Nederlandse Au-
tocoureur van de 20e Eeuw. Toen de 
Kiwanis Club Bilthoven een klassie-
kerrally wilde starten, was Gijs van 
Lennep graag van de partij. Vooral 
het steunen van een goed doel, ge-
richt op kinderen, sprak hem erg aan. 
Samen met Jan Berkhof zette hij ook 
dit jaar weer de route uit voor de in to-
taal 115 deelnemers. De deelnemers 
rijden met onder andere de volgende 
merken: Porsche, Bentley, Mercedes, 
Jaguar, Alvis, Volvo, Triumph, Alfa, 
Ferrari, Maserati en MG. Dankzij de 
bekendheid van Gijs en de kwaliteit 
van de rally zijn veel bedrijven graag 
bereid te sponsoren, zoals het kle-
dingmerk State of Art, Porsche en het 
autoblad Carros Magazine. 

Startplaats
Natuurlijk is het een hele organisa-
tie om zo’n evenement op te zetten. 
Alle leden van de Kiwanis Club Bilt-
hoven dragen hun steentje bij. De 
hele dag van de rally, vanaf 7.00 uur 
‘s morgens, zijn zij bezig het ieder-
een naar de zin te maken. ‘Vlak na 
de Rally beginnen wij met de eva-
luatie van het evenement, wat ging 
goed of fout, wat kan beter. Gelukkig 
gaat het meeste goed hoor. In januari 
doen wij alweer de eerste mails uit 
naar de oud-deelnemers, in de hoop 
dat zij ook komend jaar weer van de 
partij zijn. Communicatie met deel-
nemers en oud-deelnemers geduren-
de het jaar is, voor het bij elkaar krij-

gen van een mooi deelnemersveld, 
van groot belang. Zoals je ziet wordt 
overal aan gedacht’, vertelt Cohen. 
Deelnemers kunnen zich, vanaf ja-
nuari, ook alvast voorinschrijven, 
zodat zij in ieder geval verzekerd 
zijn van een startplaats’, vertelt Pe-
ijnenburg. De echte inschrijving start 
traditiegetrouw op de verjaardag van 
Van Lennep, 16 maart. Dat een voor-
inschrijving handig kan zijn, kan wel 
kloppen. Alle startplaatsen waren 
dit jaar binnen iets meer dan twee 
weken vergeven. Alweer een nieuw 
record. Peijnenburg: ‘Net als ieder 
ander evenement hebben wij slechts 
een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar, anders wordt de rally gewoon 
te massaal en dat gaat ten koste van 
de kwaliteit en het karakter van onze 
Legend’. 

Goede doel
In de loop van de middag vindt de 
veiling plaats voor de Stichting 
Artsen voor Kinderen . Deze stich-
ting werkt aan een betere kwaliteit 
van leven voor kinderen met een 
chronische aandoening. Eén van 
haar projecten is de Cyberpoli, een 
vraagbaak en ontmoetingsplek waar 
kinderen informatie over hun ziekte 
kunnen ophalen, in contact kunnen 
komen met andere kinderen en waar 
zij anoniem vragen kunnen stellen 
aan een panel van 130 medisch be-
handelaren en ervaringsdeskundi-
gen. Voor meer informatie over dit 
goede doel: www.cyberpoli.nl

Veilingmeester (in 2017) en deelnemer Bas van Werven stapt uit zijn 
Porsche 928S.

Mens helpt bij zorg
voor dementerende vriendin

Onlangs presenteerde Mens De Bilt de ‘Terugblik Mens De Bilt’. De verhalen zijn van mensen 
die vertellen over hun ervaring met Mens De Bilt en gaan over ondersteuning door het sociaal 

team, de activiteiten van steunpunt mantelzorg, begeleiding door het jongerenwerk en projecten 
van welzijn zoals de Boodschappenplusbus en het maatjesproject.

Anneke Iseger tekende ook het dit verhaal op.

‘Tien jaar geleden ging het snel 
bergafwaarts met een vriend van 
mij. Hij vroeg of ik hem wilde ver-
zorgen, maar omdat ik dit niet alleen 
aankon, heb ik een team gevormd 
van mensen die me hierbij konden 
helpen. Een van hen was Yvonne 
uit Bilthoven. In 2012 is die vriend 
overleden. Yvonne is vervolgens 
voor haar zieke vader gaan zorgen. 
Toen hij een jaar later overleed, viel 
ze in een zwart gat. Ze kreeg huil-
buien en paniekaanvallen, en omdat 
niemand met haar kon omgaan, werd 
ik al snel haar begeleider’. Catharina 
de Gouw woont in Zeist en heeft de 
afgelopen jaren de rit naar Biltho-
ven honderden keren gemaakt. ‘Ik 
heb tevergeefs geprobeerd om iets 
met haar huisarts te regelen, ben met 
haar naar het ziekenhuis gegaan om 
haar te laten testen, maar hieraan 
wilde Yvonne niet meewerken. Om-
dat ik er helemaal alleen voor stond, 
heb ik op een gegeven moment ge-
zocht naar hulp van sociaal werkers, 
en zo ben ik in contact gekomen met 

Mens De Bilt’. ‘Eerst was er een ge-
weldig lieve vrouw van Welzijn, die 
met Yvonne heeft gepraat. Door haar 
toenemende dementie vervuilde ze. 
Yvonne kon niet meer koken, zat dag 
en nacht te huilen en was de hele dag 
in paniek. Wekelijks ging ik een paar 
keer met haar naar een restaurantje 
zodat ze eens goed kon eten. Het So-
ciaal Team werd ingeschakeld, en de 
desbetreffende medewerkster heeft 
me enorm geholpen. Niet alleen met 
het invullen van formulieren, maar 
ook met onder meer het inschakelen 
van een psychiater. Ik ging weer met 
Yvonne naar het ziekenhuis, en toen 
kregen we via een Pet Scan de di-
agnose: dementie. Eindelijk bewijs!’
‘Het CIZ (Centrum Indicatiestelling 
Zorg) werd ingeschakeld. Door mijn 
verhaal kwam er al iemand na drie 
dagen en die persoon schrok zo van 
de situatie, dat Yvonne versneld is 
opgenomen in De Biltse Hof. Daar 
was gelukkig een mooie kamer vrij 
en daar zijn ook leeftijdgenoten (zij 
is nu 62)’. 

‘Dankzij de hulp van de medewerk-
ster van het Sociaal Team, is deze 
verhuizing in een stroomversnelling 
geraakt. Ik was zo blij! Ik bezoek 
Yvonne regelmatig, ga er samen met 
haar eten en wandelen. Er is een ja-
renlange last van mijn schouders 
gevallen. Die twee medewerksters 
van Welzijn en het Sociaal Team zijn 
fantastisch!’

Catharina de Gouw: ‘Die twee 
medewerksters van Welzijn en het 

Sociaal Team zijn fantastisch!’

Onderzoek bij de milieustraat geeft 
mening inwoners weer.
[foto Henk van de Bunt]
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Bezoek onze showroom
Industrieweg 7
3738 JW Maartensdijk

ma - vrij 9.00 - 16.30 uur
za 10.00 - 16.00 uur

tel. 0346 218111
email info@dewiltfang.nl

TEL. 0346 - 218 111
EMAIL INFO@DEWILTFANG.NL

Bezoek onze showroomBekijk onze online shop: 
www.dewiltfang.nl

De Wiltfang ®

Tuingereedschap voor liefhebbers sinds 1997
De Wiltfang ®

 Tuingereedschap voor liefhebbers sinds 1997

MA T/M VR GEOPEND VAN 9:00 - 16.30 UUR   
ZA VAN 10:00 - 16:00 UUR

INDUSTRIEWEG 7 MAARTENSDIJK

De Wiltfang ®

 Tuingereedschap voor liefhebbers sinds 1997

De Wiltfang is al 20 jaar gespecialiseerd in 

hoogwaardige tuingereedschappen zonder 

motor. Tuinliefhebbers en professionals 

kunnen bij ons terecht voor duurzame en 

functionele producten die in stilte en zonder 

milieubelasting hun werk doen.

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 augustus
t/m woensdag 29 augustus

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Sellerie salade
Ei-bieslook salade

Boeren achterham
Gegrilde fricandeau
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Australische sucade 500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.50

Rib-eye rolletjes

Procureurlapjes
naturel of gemarineerd

Extra donderdag voordeel:

100
GRAM 4.25

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 6.-

VLASKAAS 500
GRAM 7.50 

RIBLAPPEN

Lekker voor het weekend!

2
VOOR 7.-

DEENSE BRODEN

Special van de week!

2
KILO 20.-

1
KILO 11.- 3 biefstukjes, 4 schnitzels 

of 6 tartaartjes
6.-

4 gepaneerde schnitzels en 
1 pond rundergehakt

1 kilo kleine varkenshaasjes

5 hamburgers en 5 gehaktstaven 10.-

10.-

10.-

EXTRA VOORDEEL OMDAT DE 
SCHOLEN WEER BEGONNEN ZIJN!
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Veranderingen in het
Burg. van Heemstrakwartier

door Henk van de Bunt

Duurzaamheid stond bij de renovatie van het Burgemeester Van Heemstrakwartier al hoog in 
het vaandel. Met structurele afvalscheiding en een oplaadpunt voor elektrische auto’s krijgt 

duurzaamheid nog meer plek in deze bijzonder buurt.

Wie vanaf de Biltse Looydijk naar 
het Burgemeester Van Heemstrak-
wartier rijdt komt in ‘Het pareltje 
van De Bilt’. Op debiltinbeeld.nl 
lezen we hierover: ‘Wie voet zet 
in de karakteristieke wijk Bur-

gemeester van Heemstrakwartier 
in De Bilt waant zich even terug 
in de jaren vijftig. Eigentijdse 
auto’s en Pokemon Go spelende 
jongeren helpen de bezoeker al 
snel uit deze droom. Maar het 

is helemaal niet erg om uit deze 
droom te ontwaken. De bloem-
bakken en voortuinen, gevuld 
met vrolijke bloemen geven de 
wijk een fantastische uitstraling’. 
Verder wordt deze haast lyrische 
omschrijving ondersteund door 
een prachtige fotoserie van deze 
eind 2014 volledig gerenoveerde 
wijk uit het midden van de vorige 
eeuw.

Multicultureel
De wijk is in de jaren ’49-’50 van 
de vorige eeuw gebouwd. Er zijn 
190 huurwoningen, 100 beneden-
woningen en 90 woningen op ver-
dieping. Daarnaast kent de wijk 
nog zo’n 50 koopwoningen, die in 
blokjes tussen de huurwoningen 
staan. In de wijk wonen verschil-
lende nationaliteiten. In het begin 
van de jaren ’80 hebben de huur-
woningen een ‘lichte’ renovatie 

De twee locaties ter hoogte van de huisnummers 87 en 255 worden nog omgebouwd naar uitsluitend PMD.

De eerste twee parkeerplaatsen zullen worden ingericht als Elektrisch 
Oplaadpunt. 

De twee locaties ter hoogte van de huisnummers 87 en 255 worden nog 
omgebouwd naar uitsluitend PMD.

Brandweerkazerne
Maartensdijk te bezichtigen

Op 8 september is er ook in De Bilt Open Monumenten Dag. Er is een prachtig programma 
samengesteld rondom het thema In Europa , waarbij monumenten, landgoederen, forten en 

bunkers de deuren openen, spannende verhalen verteld worden en
naar muziek kan worden geluisterd. 

Tijdens en na de Tweede Wereld-
oorlog zijn nieuwe monumenten 
gebouwd. In 1940 werd door ar-
chitect Ch. L. Quéré een ontwerp 
gemaakt voor de nieuwe brand-

weerkazerne. Quéré was gemeen-
tearchitect van Maartensdijk. Hij 
tekende ook de uitbreiding en de 
forse renovatie van het voormalige 
gemeentehuis van Maartensdijk.

Bezuinigingen
In verband met bezuinigingen werd 
het ontwerp vele malen gewijzigd. 
Het tufsteen werd vervangen door 
een andere handvormsteen en de 
dorpels en neuten werden niet in 
natuursteen maar in metselwerk en 
hout uitgevoerd. Het gebouw doet 
nog steeds dienst als brandweerka-
zerne. In de zogenaamde slangen-
toren werden de canvas slangen 
schoongemaakt en te drogen ge-
hangen. Boven op de toren stond 
een koperen vaas. Grenzend aan de 
brandweerkazerne is een dienstwo-
ning gebouwd. Deze wordt niet als 
rijksmonument aangemerkt.

Programma
De Historische Vereniging Maar-
tensdijk presenteert zich om 11.00 
en 14.00 uur met oude films van 
Maartensdijk en historisch mate-
riaal. Ebbe Rost van Tonningen 
speelt op de accordeon. 

[HvdB]

Door de landelijke ligging is de toren van de brandweerkazerne 
Maartensdijk één van de herkenningspunten binnen de gemeente.
[foto Henk van de Bunt]

Haalbaarheidsstudie 
luierinzameling

De raadscommissie Openbare Ruimte van de Biltse gemeenteraad 
heeft gevraagd naar de mogelijkheid van een afzonderlijke 

inzameling van luierafval. Het College van Burgemeester en 
Wethouders beantwoordde onlangs deze vraag.

‘In het kader van de verduurzaming van de afvalinzameling is onze 
doelstelling om in 2020 per inwoner nog maximaal 100 kilogram rest-
afval per jaar in te zamelen. Intussen zijn de eerste resultaten van het 
terugdringen van het restafvalaanbod bemoedigend. Voor ouderen die 
om medische redenen incontinentiemateriaal gebruiken bestaat de mo-
gelijkheid om gratis een grotere rolcontainer te gebruiken. Huishou-
dens met jonge kinderen, die voor hun luierafval een grotere rolcontai-
ner gebruiken, betalen daarvoor het normale tarief’.

‘In enkele gemeenten is al sprake van een afzonderlijke luierinzame-
ling, hoewel de eerste operationele verwerkingscapaciteit voor luiers 
pas in de loop van 2018 beschikbaar komt. Deze verwerkingscapaciteit 
in de regio Nijmegen is reeds vol, maar zal eind 2019 worden uitge-
breid. De verwerking van luierafval is overigens duurder dan van rest-
afval’. 

Het College heeft intussen aangegeven belangstelling te hebben voor 
de mogelijkheid van afzonderlijke luierinzameling zodra de verwer-
kingscapaciteit beschikbaar is. De daadwerkelijke aanmelding is nog 
afhankelijk van o.a. nadere besluitvorming. Het College verwacht de 
gemeenteraad in de eerste helft van 2019 nader te informeren. [HvdB]

ondergaan om te voldoen aan de 
toen geldende bouwverordening. 
In 2009 gingen de woningbouw-
vereniging SSW en het bewoners-
comité van de wijk met elkaar in 
gesprek over de toekomst van de 
woningen in de wijk. Vooral ge-
zien het fraaie ruimtelijke beeld 
werd besloten de wijk zgn. ‘histo-
riserend’ te renoveren. 
Dit betekent dat de te realiseren 
architectuur refereert aan de oor-
spronkelijk gebouwde woningen: 
bij de renovatie moest het karakter 
van de wijk onaangetast blijven. 
De renovatie hield in, dat alleen 
de buitenmuren van de wonin-
gen nog overeind zouden blijven 
staan. De rest van de wijk ging 
volledig op de schop, inclusief de 
tuinen en de buitenruimten. 

Ondergrondse containers
We tellen op dit moment in de 
wijk een zestal gelijke onder-
grondse containers; op allen staat 
‘restafval’ te lezen. De ingegra-
ven inzamelcontainers staan te-
genover de huisnummers 39, 87, 
131, 219, 255 en 287. Volgens het 
locatieplan zijn er vier van de zes 
bestemd voor restafval en zijn de-
gene, die geplaatst zijn ter hoogte 
van de huisnummers 87 en 255 
alleen voor PMD ‘geschikt’. Vol-
gens communicatiewoordvoer-
der Barry Smits van de gemeente 
De Bilt dient deze ombouw door 
de aannemer nog plaats te vin-
den: ‘Dit zal na de bouwvak ge-

beuren, De volgende stap is de 
GFT-inzameling op locaties als 
deze. Op dit moment kunnen de 
bewoners van de bovenwoningen 
in het Burgemeester van Heem-
strakwartier hun GFT nog alleen 
in de restafvalcontainers kwijt. 
Wij onderzoeken hiervoor nu ver-
schillende inzamelingsmogelijk-
heden’. Daarnaast nog even iets 
rechtzetten; op de website van de 
gemeente stond veel te lang en 
onterecht: ‘De ondergrondse ver-
zamelcontainers voor PMD zijn 
zonder pas te openen en toegan-
kelijk voor iedereen’. Dit was on-
juist: alleen met de milieupas zijn 
deze toegankelijk’. 

Elektrisch Oplaadpunt
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente De 
Bilt heeft op 9 augustus besloten 
tot het reserveren van 2 parkeer-
plaatsen ter hoogte van het Bur-
gemeester van Heemstrakwartier 
(173/175) uitsluitend ten behoeve 
van het opladen van elektrische 
voertuigen. Het college is van 
mening, dat de parkeerdruk daar 
niet onevenredig hierdoor wordt 
aangetast en dat de bereikbaar-
heid van nooddiensten en de 
doorstroming voldoende zijn ge-
garandeerd. Het besluit is op 14 
augustus bekend gemaakt in de 
Staatscourant. Tegen het besluit 
kan binnen zes weken na de ver-
zenddatum van het besluit be-
zwaar worden gemaakt. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank
• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 
• Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Primera Maartensdijk

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

woensdagavond

26 sept.
19.00 tot 22.00 uur

NIEUWE TRENDS • 10% KORTING
MAKE-UP ADVIES • HAPJE EN DRANKJE
SIERADEN • MODE-PRESENTATIE

INLOOP

IN SAMENWERKING MET: VICTORIA SIERADEN
DROGISTERIJ & PARFUMERIE VAN ROSSUM

INLOOP

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

nu per stuk

€ 1,25

€ 4,50

Onze bekende

APPELKOEKEN

ZOMERS
VRUCHTENBROODJE
met rozijnen, dadels, 
vijgen en abrikozen nu

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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KlusWijs Maartensdijk
sluit haar deuren

door Henk van de Bunt

Juli 2002 startten Jan en Gea de Haan  aan de Dorpsweg in Maartensdijk hun ‘doe het zelf’-
zaak; in dat jaar nam dit ondernemersechtpaar de toenmalige zaak in de Hubo-keten over.

Op 1 januari 2014 verruilden Jan en Gea hun ‘Doe het Zelf-zaak en Bouwmarkt’ en ‘Gezellig 
& Zo’ in Maartensdijk voor een plaatsje in de range van KlusWijs Compact. Per 1 oktober a.s. 

sluiten zij de deuren definitief en starten zij een nieuwe fase in hun leven. 

Doe-het-zelven is in de jaren zes-
tig en zeventig van de 20e eeuw 
populair geworden bij een breder 
publiek. Voor die tijd was het ge-
bruikelijk om zaken kant-en-klaar 
aan te schaffen of werk te laten 
verrichten. Alleen vaklui beschik-
ten over de vaardigheden, gereed-
schappen en leveranciers om zelf te 
klussen. Doe-het-zelven was ener-
zijds goedkoper, anderzijds hadden 
steeds meer mensen plezier in het 

zelf iets tot stand te brengen. De op-
komst van bouwmarkten is geheel 
te danken aan deze ontwikkeling. 
Ook de vrije zaterdag en de steeds 
korter wordende werkweek in het 
algemeen heeft hier zeker aan bij-
gedragen. 

Vakmanschap
Het is Jan en Gea de Haan met hun 
medewerkers gelukt in hun zestien-
jarig verblijf in Maartensdijk in hun 

bedrijf enerzijds dat vakmanschap 
en de vaardigheid in het ‘op maat 
maken’ van opdrachten te combi-
neren met anderzijds het vakkundig 
adviseren bij het aankopen van de 
gewenste ‘doe het zelf’- artikelen. 
Dat is ook de teneur van de reacties 
van de klantenkring van KlusWijs 
in het Maartensdijkse. De redactie 
kreeg een aantal berichten over het 
aanstaande ‘einde’ van dit ‘waren-
huis in doe-het-zelf artikelen: de 

begeleidende commentaren varië-
ren van ‘weer een stukje Maartens-
dijk minder’ tot ‘zo blijft er op het 
voorzieningenniveau hier helemaal 
niets (meer) over’. 

KlusWijs
Jan & Gea kozen in 2014 voor 
KlusWijs Compact vanwege de 
onderscheidende aanpak en het feit 
dat zij en daardoor ook de klant op-
timaal konden profiteren van alle 
voordelen. Naast hun winkel met 
doe-het-zelf producten maken de 
actieve ondernemers in hun werk-
plaats al jaren alles op maat, geven 
zij invulling aan hun ambitie om 
meer mensen te laten genieten van 
mooie op maat gemaakte items en 
hun woonplezier hierdoor te ver-
groten. Dit alles doen ze nog altijd 
met heel veel plezier!

Maat
Alles op maat maken is al jaren een 
doorslaand succes. Deze ontwikke-
ling vroeg de afgelopen jaren uiter-

aard veel van de energie van de on-
dernemers. ‘Het is dan ook met pijn 
in ons hart, maar met volle over-
tuiging dat we besloten hebben om 
onze tijd en aandacht anders in te 
richten en afscheid te gaan nemen 
van onze KlusWijs winkel’, aldus 
de ondernemers de Haan. ‘Door het 
nemen van deze beslissing hopen 
wij in de toekomst meer tijd voor 
onze persoonlijke ontwikkeling, 
onze naaste familie en vrienden te 
hebben. Wij willen al onze trouwe 
klanten graag hartelijk bedanken 
voor het in ons gestelde vertrouwen 
en de fijne tijd die wij in onze win-
kel hebben mogen kennen en hopen 
u in de toekomst zeker nog eens te 
ontmoeten’. 

Uitverkoop 
Vanaf 30 augustus start de uitver-
koop van de bouwmarkt en zal de 
voorraad tegen fixe kortingen ver-
kocht gaan worden. Per 1 oktober 
2018 sluiten zij definitief de deuren 
van hun KlusWijs-winkel. 

Voor Meta, Mark en Jan & Gea is de Klus bijna geklaard.

Omwonenden zijn overlast zat
door Henk van de Bunt

‘Het is zaterdagmiddag en wij zitten met onze kinderen en kleinkinderen in de tuin als wij voor 
de zoveelste keer opschrikken van een luid glasgerinkel. Ik ga maar weer eens kijken of ik iets 

zie en betrap drie tieners die met stenen en stoeptegels reuze lol hebben
bij het ingooien van de ruiten van de kas van binnenuit’.

Wij ontvingen deze hartenkreet van 
een bewoonster van een woning 
aan de Merellaan; de laan die aan 
de westzijde van het vroegere kas-
sencomplex grenst. 

Aan de zuidzijde grenst deze bouw-
val aan het Maertensplein, aan de 
oostzijde zijn winkels aan het Maer-
tensplein de buren en de ruïne heeft 
een achter-noord-ingang tegenover 
de twee Urban Villa`s gelegen nabij 
de Molenweg te Maartensdijk.

Rennen
‘Als ze mij zien, rennen zij door de 
achteruitgang van de kas weg. Dit 
is een voortdurend terugkerend feit 
en omwonenden van de kas vra-
gen zich af wanneer de gemeente 
hier nu eens iets constructiefs aan 
gaat doen en ons niet telkens met 
nietszeggende nieuwsbrieven op 
de hoogte houdt. Wij zijn het in-
middels goed zat om dit gebouw in 
zo’n afgebroken staat achter onze 
huizen te hebben. Het onkruid en de 

bomen groeien bijna door het dak 
naar buiten en alle zijramen zijn in-
middels door vandalisme vernield. 
En dan heb ik het nog niet over het 
vuurtje stoken etc. dat ‘s avonds en 
‘s nachts plaatsvindt’.

Aangepakt
Communicatieadviseur Barry Smits 
antwoordt namens de gemeente De 
Bilt: ‘De gemeente De Bilt deelt de 
wens van de omwonenden dat de 
locatie van het voormalig tuincen-

Nieuwbouw Melkweg 
Bilthoven

De gemeente De Bilt en Woonstichting SSW hebben op hoofdlijnen 
afspraken gemaakt over de invulling van het gebied aan de 
noordzijde van de Melkweg. Er komen ruim honderd nieuwe 
woningen, grofweg verdeeld in 30% sociale huur en 70% vrije 
sector koopwoningen.

Op de website van de gemeente De Bilt wordt vermeld: ‘In het be-
stemmingsplan is opgenomen om aan de Olberslaan een appartemen-
tencomplex te realiseren. De precieze locatie en invulling van de wo-
ningen en type woningen staat nog niet vast. De gemeente wil zoveel 
mogelijk groene en open ruimtes hier behouden’. De website van SSW 
vermeldt dit bericht eensluidend. 

Reacties
Piet van der Sanden informeert ‘alle buren van de Olberslaan’: ‘Ook 
een beetje geschrokken van een stukje in De Vierklank van gisteren? 
Daarin wordt gesproken over een appartementencomplex aan de Olber-
slaan. Vanochtend (16 aug.) heb ik de projectleider van de Gem. De Bilt 
gebeld. Hij reageerde: ‘Het is géén publicatie van de Gem. De Bilt’. Wij 
kunnen dus gerust zijn: het worden eengezinswoningen.’

Reactie van de gemeente De Bilt
‘Het bestemmingsplan biedt inderdaad de mogelijkheid om aan de Ol-
berslaan een appartementencomplex te realiseren. Woonstichting SSW 
heeft bij de gemeente aangegeven dat zij op deze locatie graag éénge-
zinswoningen wil realiseren in plaats van appartementen. De gemeente 
kan zich hierin vinden en dit plan wordt nu verder uitgewerkt. Op de 
gemeentelijke website was dit helaas nog niet aangepast’. [HvdB]

Het onkruid en de bomen groeien bijna door het dak en alle zijramen zijn inmiddels door vandalisme vernield.

Het terrein heeft kennelijk al een status bouwplaats.

trum wordt aangepakt. Het perceel 
is niet in eigendom van de gemeen-
te. Het is echter in ieders belang, 
dat deze omgeving leefbaar en vei-
lig is. Het punt staat dan ook op de 
agenda voor het eerstvolgend over-
leg met de projectontwikkelaar, dat 
begin september plaatsvindt. Intus-
sen hopen we dat omwonenden de 
moeite blijven nemen om eventuele 

jongerenoverlast bij de gemeente te 
melden, of wanneer het een acute 
situatie betreft, contact op te ne-
men met de politie. Wanneer we 
jongeren die overlast veroorzaken 
in beeld hebben, kunnen we samen 
met partners, zoals jongerenwerk 
bespreken hoe we die overlast kun-
nen keren en verplaatsing ervan 
voorkomen’. 
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

ITALIAANSE ENTRECOTE

Huis gerijpte entrecote met kruidenolie, rucola & 

zon tomaatjes; kort rosé te bakken
100 gram 2,25

RUNDERBRAADLAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug! Lekker mager en heerlijk 

mals; braadtijd ca. 5 kwartier
100 gram 1,55

KALFSHAMBURGERS

100% kalfsvlees; lekker gekruid met o.a. verse 

bieslook! Lekker weer eens iets anders...
100 gram 1,95

COTE DE BOEUFF

Stoer stuk met een beentje er aan; voor op de 

barbecue of in de oven en de pan!!
100 gram 1,95

ITALIAANSE GORDONBLEU

Helemaal panklaar;  lekker gekruide gevulde 

varkensfilet met kaas & salami
100 gram 1,45

GEMARINEERDE LAMSBIEFSTUKJES

Vers uit Nieuw Zeeland; heerlijk mals en zeer 

smaakvol. Kort & fel bakken
100 gram 2,98
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 20 augustus t/m zaterdag 25 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Out� ts Boots Accessories

BOTABOOTS
Magazijn LEEG verkoop

al vanaf € 25,- 

Blessed by
Comfort

Magazijn
mag echt leeg!

Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur

www.botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

Toertocht bij BMV
De Biltse Motorrijders Vereniging organiseert op 
26 augustus haar jaarlijkse Grote Biltse Motor 
Toer Tocht. De start van de rit is bij café Buiten 
aan de Hessenweg 174 in De Bilt. Er kan vanaf 
10.30 ingeschreven worden. Om 12.00 zullen de 
motorrijders voor hun rit vertrekken. Er zal in ver-
schillende groepen gereden worden, begeleid door 
voorrijders. Onderweg wordt er gestopt voor de 
lunch en rond 17.00 zullen de rijders weer terug 
zijn in De Bilt, waar de mogelijkheid bestaat af 
te sluiten met een barbecue. Aanmelden uiterlijk 
donderdag 23 augustus bij café Buiten. Info (bij 
minder goed weer) kan op bmvmotor.nl of tel. bij 
Jan Verheul (06 51348650).

Wedvluchten
PV De Bilt

Zes deelnemers gaven 67 duiven mee voor een 
wedvlucht vanuit Nanteuil op zaterdag 18 augus-
tus. De uitslag was: M.J.J. van Zelst 1, 2 en 3, Ron 
Miltenburg 4, 5 en 6 en P.C.A. Cooyman 7, 8, 9 
en 10.

Zeven deelnemers lieten daarnaast die dag nog 80 
duiven verschepen naar Asse Zellik. Ook hier won 
een duif van M.J.J. van Zelst; hij werd 1, 6 en 7, 
Peter van Bunnik 2, 3 en 5, de vogels van Ron 
Miltenburg werden 4 en 8 en die van P.C.A. Cooy-
man 9 en 10. 

Kom op zaterdag 25 augustus naar de open dag van Claris Zorgvilla 
Steinenburgh. Claris Zorgvilla Steinenburgh levert belevings gerichte
24 uurs zorg aan dementerende ouderen of een andere zorgvraag.

Wij ontzorgen u en uw familie door de best mogelijke
zorg te bieden aan uw dierbaren.

Meer informatie?
Bezoek onze website

www.claris-zorggroep.nl
Bel ons: 070 - 217 05 79 of

stuur een e-mail naar: 
info@claris-zorggroep.nl

‘Parel van De Bilt’
U bent van harte welkom op onze nieuwe Open dag op 25 augustus

Zaterdag 25 augustus hebben
wij Open Huis - U bent van harte 

welkom voor een rondleiding tussen 
13.00 en 16.00 uur. Adres:

Utrechtseweg 370, 3731 GE De Bilt. 
Daarnaast is er elke maandag en 

woensdag de mogelijkheid om een 
modelappartement te bezichtigen. 
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Bewezen de
goedkoopste!

JAAR

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

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden
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Geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 augustus 2018

Knorr Wereldgerechten
Alle soorten
2 stuks
Van 4.86 - 6.18
Voor 2.43 - 3.09

Appelsientje, 
DubbelFrisss of Taksi
2 pakken met 6 of 10 pakjes 

van 0.2 liter
 Van 3.78 - 4.58

 Voor 1.89 - 2.29

Stoney Creek
Australische wijn

6 fl essen van 0.75 liter
 Van 35.94

 Voor 17.97

NU

1+1 
GRATIS*

NU

NU

1+1 
GRATIS*

3+3
6 HALEN
3 BETALEN

Jongerenwerk Mens 
helpt Musikids in Sojos

Onlangs presenteerde Mens De Bilt de ‘Terugblik Mens De Bilt’. 
De verhalen zijn van mensen die vertellen over hun ervaring 
met Mens De Bilt en gaan over ondersteuning door het sociaal 
team, de activiteiten van steunpunt mantelzorg, begeleiding 
door het jongerenwerk en projecten van welzijn zoals de 
Boodschappenplusbus en het maatjesproject. Anneke Iseger 
tekende ook het dit verhaal op.

Normaal gesproken organiseert het Jongerenwerk van Mens De Bilt (sa-
men met jongeren) allerlei activiteiten voor groepen, maar met Joran en 
Noor uit Maartensdijk verliep het anders. Irene Hottesteyn, moeder van 
Joran, vertelt: ‘Zo’n drie jaar geleden wilden Noor en Joran zelf lesgeven 
in zang, dans en toneel. Hiervoor hadden zij een ruimte nodig, en hun oog 
viel op het gebouw Sojos in Maartensdijk. Via een vriendin kwam ik in 
contact met het Jongerenwerk van MENS De Bilt: Joran en Noor waren 
toen pas 12 jaar, zaten net in de brugklas, en ik vond dat er tijdens hun les-
sen wel een volwassene aanwezig moest zijn.  Joran en Noor hebben aan 
iemand van het Jongerenwerk hun plan verteld, een ambitieus plan waaruit 
Musikids is ontstaan.’

‘Het Jongerenwerk heeft zich nooit met de inhoud van de lessen bemoeid, 
maar er was wel altijd iemand op de achtergrond aanwezig. Een enkele 
keer was ik er, of de moeder van Noor. In dat eerste jaar voerden de leerlin-
gen van Joran en Noor een musical op in W4 in De Bilt. In het tweede jaar 
kwamen Noor en Joran op het idee om met hun leerlingen een musical in 
Figi op de planken te brengen. Dit werd een groot succes!’

‘Het Jongerenwerk van Mens De 
Bilt heeft hen toen gevraagd om 
die musical ook voor de kinderen 
van De Kievitschool en Martin Lu-
ther King School op te voeren. Zo 
konden ze niet alleen in hun eigen 
gemeente optreden, maar ook nieu-
we leerlingen werven, zodat er het 
jaar daarop met twee groepen leer-
lingen gestart kon worden.’ Begin 
2018 werden gedurende twee da-
gen uitvoeringen in Het Lichtruim 
gerealiseerd. Dit waren tevens de 
laatste musicals van Musikids, om-
dat Joran en Noor het te druk heb-
ben met huiswerk. ‘We hebben met 
het Jongerenwerk van Mens De Bilt 
een bijzonder leuk contact gehad. Er 
was altijd iemand als volwassen en verantwoordelijk persoon aanwezig, en 
die liet Joran en Noor, precies zoals zij dat graag wilden, hun gang gaan. 
Als moeder heb ik altijd een leuk contact met dit Jongerenwerk gehad.’

Irene Hottesteyn: ‘Er was altijd 
iemand van Jongerenwerk op de 

achtergrond aanwezig.’

Applaus voor Ron

Naast applaus was er ook een optreden van het Maartensdijkse Sterk 
Spul vorige week woensdag voor fysiotherapeut Ron van der Meijden 
uit Maartensdijk. De Smartlappen- en levensliederengroep fêteerde Van 
der Meijden met de woorden: ‘Van der Meijden is vijfentwintig jaar | 
fysiotherapeut. Ja, het is echt waar. | Hij knijpt in je nek, rug, benen, 
| en laat je keihard trainen. | Maar alles voor het resultaat, | zodat je 
rechtop de deur uit gaat! [foto Henk van de Bunt]

Lange tijd waren de ratten
de oorzaak van vele debatten
maar nu gaat de praat
over containers op straat
en dat kun je niet onderschatten

Guus Geebel Limerick
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Wielerronde Westbroek
WUTHRICH Assurantiën

LAMA groep BV

Cafetaria Coen

Tom van der Woude GroenserviceBouwbedrijf Nagel

Henk J. vd Feest WebdesignHessing FlowersEclipse Ballooning

Hopman Tuinen

Caravanstalling Stichtse Vecht Vink WitgoedKees OudshoornOp de Zon BVAannemersbedrijf T. van Barneveld

AbacusAndy’s Dierensuper

Van Oostrum Westbroek BV

MOB Consultancy

Sonam BV

2AT BV

Maintenance Management made easy!

WELKOM!

Schoonheidssalon Voilá

De Bruijn Meubel- en Interieurbouw

WESTBROEK

0346 282526 / 06 
22462576

Theo’s KlussenserviceDorpsmakelaar Karin vd Willigen

Praktijk voor Remedial Teaching - Hoek 11

Marjolein van Zwol
Consulting

Marjolein van Zwol ConsultingJ.C. van Kooten Marktkraamverhuur

Walter van de Hoef TransportJ. Veldhuizen BVCaravanstalling Schuurman

Doe Het Zelf Garage P. PlooijBV Recreatieoord De Wilgenplas
Bungalowpark met zwem- en viswater

www.dewilgenplas.nl

Recreatieoord De WilgenplasKarin Bos Tekst

Zeldenrijk Schilderwerken

THEO’S KLUSSSEN SERVICE

Bouwman Buitenleven BV

Bouwman’s Loonbedrijf BV

Geluidservice.nlRosco Catering Ko van den Berg Aanhangwagens

Rietdekkersbedrijf Teunis van Sligtenhorst

Achter Weteringseweg 56
3738 MA Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 87 03
Mobiel: 06 - 54 90 37 93
Email: derietdekker@hetnet.nl

Rietdekkersbedrijf
Teunis van Sligtenhorst B.V.

Steuler Catalyst Service Netherlands BV

Schildersbedrijf Oostveen BV

Zeb den Uyl Vloerrenovatie B&E Aannemersbedrijf Bakkerij BosCafé De Poort

Newtonlaan 115  3584 BH Utrecht 
085 - 76 03 976  info@opdezon.nl

Écht duurzaam 
elektrisch rijden!

Kerkdijk 3a   3615 BA Westbroek

06 - 55 11 10 75

D. van Vulpen Transport & Verhuur

Facilitas Exclusief

Wielerronde Westbroek

Wilt u de Wielerronde Westbroek ook sponsoren? 
Neem contact op via info@wielerrondewestbroek.nl. 

U steunt dan tevens de Stichting Spieren voor Spieren!

Vrijdag 24 augustus

19.00 uur: kinderwedstrijd
          Dikke Banden Race

19.30 uur: tijdrit

21.00 uur: dorpsborrel

Alle activiteiten vinden 
plaats bij het Dorpshuis.

StucVisch

Klussenbedrijf TDW

Klussenbedrijf TDW
Mob. 06-53910135
Voor al uw klussen in de bouw

CBW Cultuurtechniek

Wielerronde Westbroek

De organisatie kan altijd vrijwilligers gebruiken. 
Kunnen wij ook een beroep doen op u? Neem contact 

op via info@wielerrondewestbroek.nl.

Autobedrijf Jan van Werkhoven

Marcus Import
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Het Dorpshuis Westbroek

De Wilde Metaal

Marge Gym voor Health & Body

vof Nap ScanserviceStalling Verheul

M. Kuyf TransportLamcon Constructie & Montage 

W. de Graaf Bestratingen Van Baaren Aannemers

Autorijschool Van Noort

Kasius Loon- en Grondverzetbedrijf

Broekiesverhuur.nl

Studio Body Language Adviesbureau Soest-Zuid

SQUARE Telecom & ICT

WTV Westbroek

Administratiekantoor J. Strijk

Schadenet BV

Bouwbedrijf Jan de Waal

J. Spruijt Loonbedrijf

M. Bouwman Groen Grond Infra

Jan Nefkens Assurantiekantoor

P. de Waal Dienstverlening

bijHen

Café ‘t Kikkertje

vof Verkroost

voedingsadviesgroep  utrecht

Berna F loor
 Diëtist

M  06-27522877  E  berna@voedingsadviesgroep.nl
 spreekuur op afspraak |  freelance activi teiten op locatie

Berna Floor - Diëtist Wim’s Dierenspeciaalzaak

SCRIPTURA vof
dtp-bureau

Scriptura boekproducties

Van de Geest Grootverbruik

Kerkdijk 85
3615 BC Westbroek

E N N I P M A N

R C H I T E C T U U R

D V I E S  Bouw en Milieu
T: 06-20287346

advies@hoeveheizigt.nl

Hennipman Architectuur en Advies

Electrotech. Inst. bedr. Nieuwhoff De Rijk 

Coloradodreef 13-15
3565 BP  Utrecht
tel: 0346-282413 
mob: 06-52332226

voor al uw: 
• staal 
• roestvrijstaal
• aluminium 
• knip 
• zet 
• boor 
• zaag  
• laswerk

Verkroost Metaal BV

Wie zorgen er voor uw gezonde zuivel?
Melkveehouders natuurlijk!

Melkveebedrijf Hoeve Heizigt

De Gagel Vastgoed BV

De Vierklank
Wekelijks huis-aan-huis in: 
Bilthoven • De Bilt • Groenekan • 
Hollandsche Rading • Lage Vuursche • 
Maartensdijk • Westbroek

Mediapartner Opbrengst komt ten goede aan:

Veehandel Gaasenbeek

Happy Little Kids

Autobedrijf De Pijper

RIJOPLEIDINGEN
Voor auto- en motorrijlessen

06-51368995  -  www.3-huis.nl

RIJOPLEIDINGEN
Voor auto- en motorrijlessen

06-51368995  -  www.3-huis.nl

3-HUIS RijopleidingenCamping Hofstede De Twaalf Gaarden

A vd Wilt Infra en Cultuurtechniek

SPONSORS BEDANKT!

A: Wolkammerweg 31, 3615  CE Westbroek
T: 06 231 333 32
E: bouwman.groengrondinfra@gmail.com

Martijn Bouwman

A: Wolkammerweg 31, 3615  CE Westbroek
T: 06 231 333 32
E: bouwman.groengrondinfra@gmail.com

Martijn Bouwman

Paul & Lettie’s B&B

Dr. Welfferweg 16
paul-en-lettie-bed-and-breakfast.nl

Oussoren Loon- en Verhuurbedrijf

IRworks BV

De Pannekoekenbakker

Wex Holland

Wielerronde Westbroek

Wilt u de Wielerronde Westbroek ook sponsoren? 
Neem contact op via info@wielerrondewestbroek.nl. 

U steunt dan tevens de Stichting Spieren voor Spieren!

Zaterdag 25 augustus

14.00 uur: kinderplein open

16.00 uur: wielerronde

18.00 uur: podiumceremonie 
dddd+ prijsuitreiking loterij

Alle activiteiten vinden 
plaats bij Café De Poort.

Westeneng bouw en onderhoud

Landgoed Persijn

Diverse gulle gevers

Diverse
 sp

onsoren wille
n niet m

et h
un 

naam verm
eld worden. W

ij z
eggen hen 

uite
raard wel harte

lijk
 dank voor h

un 

bijdrage (in
 welke

 vorm
 dan ook)!

Wielerronde Westbroek

De organisatie kan altijd vrijwilligers gebruiken. 
Kunnen wij ook een beroep doen op u? Neem contact 

op via info@wielerrondewestbroek.nl.

Fysio Westbroek

Etos Kraaij

Best Boom- en Tuinverzorging
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Te koop aangeboden
Grote decoratieve vaas uit 
Lombok. Kleine gelijmde 
schilfer bovenop hals, nau-
welijks zichtbaar. Ca. 62 cm. 
hoog, breedste diameter: 30 
cm. Voor slechts €15,-. Tel. 
06-30693144

Maandblad Verzamelen, tijd-
loos. Jaargangen 2012 t/m 
2015. Ophalen voor €5,- per 
jaargang of €10,- voor alle 4. 
Tel. 030-2290384

Maandblad Muntkoerier, 
jaargangen 1990 t/m 1998 
en 2012 t/m 2015. Ophalen 
voor € 2,- per jaargang of 
€15,- voor alle 13. Tel. 030-
2290384

Tijdschriften National 
Geographic, Engelstalig, jaar-
gangen 1992 - 1997 Prachtige 
natuur- en dierenfoto's! Veel 
onderwerpen zijn ook nu nog 
actueel! Alles/een deel opha-
len voor maximaal €5,-. Tel. 
06-30693144

Boeken, serie Churchills 
memoires. Complete 12-deli-
ge serie over de tweede 
wereldoorlog, voor slechts 
€9,95 Tel. 06-30693144

Grenen salontafel 120cm 
lang, 75cm breed, 45cm hoog. 
€10,-. Tel. 030-2205266

4 boeken van Dan Brown De 
Da Vinci code het verloren 
symbool Inferno en Bernini 
mysterie. In één koop €10,-. 
Tel. 06-15458450

2 boeken van Hendrik Groen 
samen voor €7,50 Tel. 
06-15458450

Houtstok Parasol Creme 
Diameter 300 cm. €10,-. Tel. 
035-6241475

Bureaustoel verstelbaar als 
nieuw 50,-. Tel. 06-49757450

Bureau zwart met lade 73 x 
50 cm als nieuw €35,-. Tel. 
06-49757450

Voor lange mensen een strijk-
plank. De plank is van ijzer en 
ziet er netjes uit €12,50 Tel. 
0346-243758

Nijntje puzzel het zijn 4 puz-
zeltjes. 4 t/m 16 stukjes en is 
geschikt voor 21/2 jaar. €4,-. 
Tel. 0346-243758

Een boek over vaste planten 
in de tuin. Er staan kleur-
rijke foto’s in. (o.a. ook welke 
planten er in de zon mogen) 
€5,-. Tel. 0364-243758

3 lp koffers €9,- per stuk. 2 
singelkoffers voor €7,- per 
stuk. Tel. 06-18391943 

Kappers open/dicht bord. 
Schaar vorm €7,50 Tel. 
06-18391943

Activiteiten
Mooie kroonluchter €35, 
sprei, Butlertray, creatieve 
spullen, planten en meer. 
Bij de GARAGESALE 
op Dorpsweg 91.Vrijdag 
24 & Zaterdag 25/8. H. 
Blaauwendraad.

Fietsen/ brommers
Sparta support EBIKE 5 jaar 
2 accu’s. Prijs n.o.t.k. Tel. 
06-27621854

Jongensfiets 16 inch. (4-6jr.) 
€35,-. Tel. 035-6241475

Twee stoere jongensfietsen, 
26 inch, nog op te knappen, 
€5,- per stuk. Tel. 0346-
211638.

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

Bakkerij Bos vraagt een 
CHAUFFEUR (B) voor 1 a 
2 ochtenden tussen 5.30 en 
11.00 uur in de week. Meer 
info of uw reactie graag via 
e-mail naar:
bakkerij@bosmaartensdijk.nl

Vrijwillige CHAUFFEURS 
gezocht; Bent u op zoek naar 
mooi en zinvol vrijwilligers-
werk in een gemotiveerd 
team, denk dan eens aan 
ons. Wij zoeken Vrijwillige 
Chauffeurs m/v, in het bezit 
van een 4-deursauto. Dit 
voor het vervoer van oude-
ren naar ons dagcentrum in 
Groenekan. Vanzelfsprekend 
ontvangt U hiervoor een 
goede onkostenvergoeding. 
Wilt u meer weten? kijk dan 
eens op www.bethshamar.nl 
Grothelaan 1a in Groenekan 
of bel ons op tel. nr. 0346-
211755

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689
www.hoeree-tuinen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

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

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

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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk Gediplomeerd 
en Erkend (ABHB) Kijk op www.bubbelsenboefjes.nl
of bel naar 0346-745355

Nails Boutique Daphne Maartensdijk
Bel naar 06-11138513 of kijk op facebook
@nailsboutiquedaphne

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

Klusjesman nodig? Bel dan de Vakman!
Schilderwerk, renovaties of klusjes in en rond huis, met de 
Vakman komt u thuis! Bel 06-22919244 Regio ’t Gooi e.o.

Praktijk voor Mesologie in De Bilt
Anneke van Winden / 06-42104830 /
www.praktijkvoormesologie.nl
Bij chronische klachten, voedingsadvies, gezondheidscheck.

Cursussen/ trainingen 

TAI CHI TAO
Ontspannend bewegen en bewegend ontspannen.
Iedere vrijdagochtend om 10.00 uur in het Dorpshuis 
Dennenlaan 57 te Hollandsche Rading. Voor meer info: Jannie 
Mulder 06 54 93 77 23 ook whatsapp www.taichitaostichts-
evecht.nl

Hatha Yoga en Herstellende Yoga bij Ziekte:
donderdagochtend Waterweg 110, de Bilt, Gratis vrijblij-
vende proefles. Een toegankelijke Yogavorm voor een soepele 
geest in een soepel lichaam. De yogalessen bestaan uit zachte 
en krachtiger oefeningen, een meditatie, ademoefeningen 
en een eindontspanning. Herstellende Yoga ondersteunt het 
herstelproces. Informatie en opgave: Petra van den Eertwegh, 
06-24460865, pvdeertwegh@gmail.com, www.adbutha.nl

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles cello in 
ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners 
en volwassenen. Tevens Cursus : 4 weken opstap cursus met 
leen cello. De cello heeft een mooie warme zangerige klank 
en is een liedjes / melodie instrument. Bel: 06 19067441: 
Frank Linschoten cello docent. celloles-franklinschoten.nl.  
kunstenhuis.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

Voor Lupa, mijn Hollandse 
herder, teefje, 1 jaar gest., 
zoek ik een zachtmoedige 
HONDENOPPAS (bij u 
thuis). Ong. 1 dag per week. 
Zij/hij moet wel ervaring 
hebben met grotere honden. 
Vergoeding €12,50 per dag. 
Tel. 06-22678007

Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden in Bilthoven.
Op 17 sept. 2018 starten weer bridgelessen. Voor beginners 
12 lessen op ma-avond (na Kerst vervolg mogelijk). Voor 
semi-gevorderden op vr-morgen. Ook privélessen voor alle 
niveaus met grote flexibiliteit. Wij hebben uitsluitend kleine 
groepen van max. ca 10 pers., waardoor persoonlijk aan-
dacht wordt gegarandeerd. www.bridgeschool-bilthoven.nl, 
ciska.zuur@gmail.com, 030281121, 0655193649

Samen lunchen op dinsdag
 
Wanneer je vaak alleen eet, kan het fijn zijn om ook 
eens aan te schuiven bij anderen aan tafel. Elke dins-
dag bestaat de mogelijkheid om samen te lunchen 
in restaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, De Bilt. Vrijwilligers zorgen voor een 
kop soep, twee belegde broodjes, een snack en een 
kop koffie/thee. Inloop vanaf 12.00 uur.
Lunch van 12.30 tot 13.30 uur. Kosten: 4 euro.
Aanmelden bij Bureaudienst Servicecentrum
De Bilt, tel. 030 7440595 of e-mail
servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl.

Zomermarkt in Lage Vuursche

Zaterdag 25 augustus organiseert de Hervormde 
Gemeente  te Lage Vuursche de jaarlijkse zomer-
markt. Deze wordt gehouden in en rond dorpshuis 
De Furs  van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn veel boeken, 

kinderspeelgoed, bloemen, kransen en 
tweedehandsartikelen. Ook  worden 
er poffertjes verkocht en andere etens-
waren. De opbrengst van de dag is 
bestemd voor het onderhoud van de 
Stulpkerk. De kerk is deze dag voor 
bezichtiging geopend. 

Tuinopenstelling

Zaterdag 25 augustus is de Moeras- 
en Stinzen-planten-tuin in Westbroek 
weer geopend voor liefhebbers van 
natuurtuinen. Na de lange, hete zomer-
periode is door de recent gevallen regen 
al een aantal herfstbloeiende bol- en 
knolgewassen zoals de herfstbloeiende 
wilde cyclamen en een enkel herfst-
klokje uit hun zomerrust ontwaakt. Dat 
is vroeger dan gemiddeld. Daarom ook 
is de ‘stinzenwei’ al vroeger gemaaid. 
Daar zullen nu spoedig ook herfsttij-
loos en herfst-crocus verschijnen. Ook 
de bladverkleuring, zaden en bessen 
geven de tuin nu een aparte sfeer. De 
tuin is vrij toegankelijk tussen 10.00 
en 17.00 uur. Ingang Kerkdijk 132 te 
Westbroek.

Repair-café Hollandsche Rading

Zaterdag 25 augustus is er weer Repair-
café in het Dorpshuis in Hollandsche 
Rading van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
Nog drie te gaan dit jaar, waarbij 
samen alles wat stuk is gemaakt wordt. 
Repair-café Hollandsche Rading wordt 

elke laatste zaterdag van de even maan-
den gehouden. Er is altijd koffie, thee 
en gebak. Dus als u niets te repareren 
heeft, bent u ook voor de gezelligheid 
van harte welkom.

Varen door de Molenpolder

Op 25 augustus kunt u van 10.00 - 
12.00 uur met een gids van Staatsbos-
beheer door de Molenpolder meevaren 
op een fluiterboot. Het oude veenge-
bied heeft een rijke historie. Samen 
met de gids speurt u naar de dieren en 
planten in dit gebied, zoals ringslang, 
purperreiger en zonnedauw, en onder-
weg kunt u een stukje lopen op het 
'drijvend land'. Voor meer informatie 
en het boeken www.staatsbosbeheer.nl/
activiteiten. Deze excursie is ook met 
een groep te boeken (maximaal 12 per-
sonen). Neem hiervoor contact op met 
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Koffieochtend op Nieuwstraat 

Op woensdag 29 augustus is er weer 
de maandelijkse koffieochtend op de 
Nieuwstraat 47 in De Bilt. Wie behoef-
te heeft aan een gezellige ochtend of 
een goed gesprek wordt van harte uit-
genodigd om een kopje koffie of thee 
te komen drinken. De deur is geopend 
van 10.00 tot 12.00 uur, het kost niets 
en iedereen is van harte welkom. Voor 
meer info. tel.nr. 030 6960667 of kijk 
op website www.vegdebilt.net.
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Regio scoort goed op 
Houthakkersfeest

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 18 en zondag 19 augustus vond, in de Kuil van Drakensteyn in Lage Vuursche,
voor de 32e keer het Houthakkersfeest plaats. Bezoekers konden weer genieten van 

speedcarven, houthakwedstrijden, NK sculptuurzagen, diverse demonstraties
en natuurlijk was er ook veel vertier voor de jongste bezoekers.

Iedereen die graag in de natuur 
vertoeft, zal zich snel thuisvoelen 
op het Houthakkersfeest. 

Over het terrein stonden zo’n 
honderd stands met voor ieder 
wat wils: een hobby- en kunst-
markt, doorlopende demonstra-
ties en activiteiten van de brand-
weer Baarn, boomverzorging, 
demonstraties van de Blackhorse 
linedance groep uit Hilversum, 
de jachthoornblaasgroep Eem-
land, optredens van het Eemkoor, 
een groep van 24 mannen uit de 
omgeving van de rivier de Eem, 
optredens van het Soester Knol-
lenkoor, Jack Russel Races en de-
monstraties van schapendrijven.

Wedstrijden
Belangrijk onderdeel zijn de diver-
se onderlinge wedstrijden, zoals het 
NK Carving, waarbij een publieks- 
en een vakjury hun oordeel vellen 
over twee kunstwerken, gezaagd 
door de diverse deelnemers. Ieder 
van hen krijgt twee stamstukken 
toegewezen. Voor één stamstuk 
krijgen de deelnemers een paar uur 
de tijd om een mooi kunstwerk te 
maken, voor het andere stamstuk 
krijgt de deelnemer slechts een half 
uur de tijd, het zogenaamde speed-
carven. 

Houthakkers
Op zaterdag vonden de Houthak-
kerswedstrijden plaats om de titel 

‘Houthakker 2018. Jochem van de 
Bunt uit Westbroek eindigde op 
de tweede plaats. De Westbroekse 
hovenier doet al diverse jaren mee 
met de wedstrijden op het Houthak-
kersfeest en eindigde vorig jaar ook 
op de tweede plaats en twee keer 
eerder op de derde plaats. 

De wedstrijden bestaan uit diverse 
onderdelen, zoals ‘’ boom omza-
gen’, ‘uitsnoeien’ en het ‘stamstuk 
doorhakken’. Van de Bunt: ‘Deze 
wedstrijdonderdelen zijn heel 
zwaar, dus ik ben erg tevreden met 
mijn tweede plaats’. Winnaar werd 
dit jaar de uit Lage Vuursche af-
komstige, maar tegenwoordig in 
Ugchelen wonende Wim Kuus. 

NK sculptuurzagen.

Winnaars van NK Houthakken 2018: Jochem van de Bunt (L, 2e plaats), Wim Kuus (M, 1e plaats) en Vincent 
Kroon (R, 3e plaats).

Biltse inbreng bij NK 
Beachvolleybal

Vrijdag 24 augustus gaat het Nederlands kampioenschap Beachvolleybal van start in het 
The Hague Beachstadion te Scheveningen, dat duurt tot en met 26 augustus. Tevens is dit 

de afsluiting van het seizoen en zullen Nederlands beste 32 mannen- en vrouwenduo’s gaan 
strijden om de titel Nederlands Kampioen Beachvolleybal 2018. 

Vanuit de gemeente De Bilt en Irene 
Beach doen hier de volgende spelers bij 
de heren aan mee: Bas Verpoorten, Wou-
ter van Gilst, Bart van Gilst en Matthijs 
Agterberg. Bij de dames zijn de volgende 
vrouwen van de partij: Daphne Katan, 
Nadine Everaert en Serena van der Made. 
Opmerkelijk zijn de prestaties van het 
jonge duo Nadine Everaert (16 jaar) en 
Serena van der Made (17 jaar). Zo voch-
ten ze zich via 2 overwinningen in de 1e 
divisie naar de topdivisie en zelfs de ere-
divisie. Hierdoor verdienen ook zij een 
plaats op het NK.

Zowel de kwalificatiewedstrijden als de 
wedstrijden in het hoofdtoernooi zijn gra-
tis toegankelijk. Meer informatie en het 
programma op www.volleybal.nl/
delankbeachvolleybal.

Eind vorige maand was het goud voor 
Bas Verpoorten met zijn teamgenoot 
Eargenell Dearney de Cuba in de Dela 
Eredivisie Beachvolleybal Tour

Indelingen 
zaterdagvoetbal

seizoen 2018-2019

De KNVB heeft de indelingen voor het seizoen 2018-2019 bekendge-
maakt. Voor de beide Biltse clubs (op zaterdag) ziet de indeling er als 
volgt uit:

2e klasse B (West 1): Almere FC, BFC, Benschop, FC De Bilt, Delta 
Sports’95, IJFC, JSV Nieuwegein, Loosdrecht, SV Lopik, De Meern, 
Odysseus, TOV, Veensche Boys en Waterwijk.

4e klasse G (West 1): Austerlitz, EDO, Elinkwijk, FC Driebergen, Faja 
Lobi KDS, HMS, Hercules, Odijk, Patria, SEC, SVM, VVJ, Vianen en 
‘t Vliegdorp. [HvdB]

Zomerbridge 
Op woensdag 22 augustus zal de Zomerbridgereeks bij Bridge Comb. 
Concordia ’86 in De Bilt worden hervat vanaf 19.30 uur in gebouw De 
Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49-B. Niet leden betalen 2,50 euro per 
persoon per avond, leden gratis. 

Bij Bridgeclub Hollandsche Rading waren donderdag 16 augustus 
20 paren in het Dorpshuis aanwezig. Marijke van Essenberg + Uschi 
Röhrs wonnen met 64,14%; het zilver was voor Oeda Hoogendoorn 
+ Jacqueline Weisz met 64,10% en het brons werd dit keer aan Arie 
Buijs + Ruben de Leeuw (met 63,86%) overhandigd. De eerstvolgende 
avond is donderdag 23 augustus. Bij voorkeur vooraf aanmelden via 
mail bij bchollandscherading@gmail.com voor 17.00 uur op de dag 
zelf en in het uiterste geval voor 19.00 uur aan de zaal. Aanvang brid-
gen om 19.30 uur. Kosten per avond zijn twee euro per persoon voor 
niet-leden en één euro voor leden van de organiserende club.

Tochtje in de bus
Bus316, de nieuwste aanwinst van de Stichting Gevu Museumbus, rijdt 
op 8 september mee in de 2e rit van de Oldtimerdag in De Bilt. Wilt u 
meerijden in de bus tijdens de 75 km tocht langs de mooiste plekje in 
Midden-Nederland, reserveer dan een plekje via www.marktdagdebilt.
nl 

Deze 43 jaar oude bus rijdt mee op de Oldtimerdag.



Afval wordt nog steeds 
‘gedumpt’

Op de hoek van de Fazantlaan 
en de prinses Marijkelaan in 
Maartensdijk staan twee contai-
ners. De ene is voor algemeen 
glas-afval-gebruik en daarnaast 
is een speciale container die al-
leen bestemd is voor het restaf-
val (dat staat er ook op) van de 
bewoners van de flats boven het 
winkelcentrum aan het Maer-
tensplein c.q. Marijkelaan. 

Nog steeds zijn er mensen die 
zakken afval naast deze contai-
ner achter laten. Omwonenden 
zijn er niet blij mee. De ge-
meente De Bilt haalt het, na te-
lefonisch contact, op werkdagen 
wel weg maar in de weekenden 
zitten de omwonenden in de 
stank van die zakken. 
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advertentie

Nachtvlindernacht met IVN De Bilt
door Henk van de Bunt

 
Vrijdagavond 24 augustus zet IVN afdeling De Bilt haar schijnwerpers op de nachtvlinders; 
bij gastheer en insectenman Rob Timmer in Hollandsche Rading hoopt men diverse soorten 

nachtvlinders te kunnen lokken met lichtval. 

Het is een unieke kans om een in-
druk te krijgen van de vormenrijk-
dom van vlinders en andere insec-
ten die op een doorsnee nazomerse 
zomeravond rondfladderen. Op de 
locatie zijn de laatste jaren al ruim 
200 soorten gespot. Wat is het ef-
fect van de achterliggende extreem 
warme periode: Vliegen er meer of 
juist minder nachtvlinders? Of mis-
schien zijn er juist hele zeldzame 
soorten te spotten. Geïnteresseer-
den zijn van harte welkom.

Politie
Rob Timmer werkte meer dan 40 
jaar bij de politie: eerst vanaf zijn 
19e jaar in Maartensdijk en daarna 
in De Bilt als groepsrechercheur. 
Hij vindt het politiewerk nog steeds 
het mooiste en spannendste beroep 

van de wereld, ondanks de vele 
energievretende regeltjes. Kort 
voor zijn pensionering zei hij: ‘Ik 
ga straks, als ik gestopt ben, lekker 
de polder en het bos in en ga teke-
nen.’ Dat is hij ook gaan doen. Als 
de dag nog nauwelijks is aangebro-
ken, gaat hij de natuur in en foto-
grafeert, tekent en schrijft prachtig 
over de dieren die hij ziet. Ook wel 
over de mensen, maar die komen 
er door hun gedrag meestal minder 
goed af. 

Zweefvliegjes
Na al die jaren roosterwerk vult 
Timmer nu veel van zijn dagen met 
de natuur. Je weet niet wat je hoort 
als hij gaat vertellen over nachtvlin-
ders, meikevers en de insecten in 
zijn omgeving: ‘Altijd al zat er een 
beetje bioloog in mij te kriebelen en 
met het hele mooie weer zie ik ze 
echt ’weer vliegen’. Van alles om je 
huis, in je tuin, overal is het een wir 
war van kleine en wat grotere beest-
jes, die ruzie maken, eten zoeken, 
nestjes maken etc. Ik heb jaren ge-
leden een soort vlinderval gemaakt 
van een autoruit met daaronder een 
lamp. Zo’n lamp die vroeger in de 
lantaarnpalen zat en die dus lang-
zaam maar zeer zeker een enorm 
fel licht gaven. Daaronder een oude 

metalen lampenkap op z’n kop bo-
ven op een emmer. Dat werkte per-
fect. Een groot deel van de ’s nachts 
vliegende vlinders komt op het licht 

af wat weerspiegelt op de ruit. Ze 
vallen in de trechter en komen in de 
emmer waarin ze dan blijven zitten. 
Ik heb de lamp weer gerenoveerd 
en met een schildersdoek erachter 
opgezet in mijn tuin’. 

Koortskriebels
‘Het is echt ongelooflijk wat je dan 
meemaakt. Het begint met muggen 
en kleine vliegen maar naar ge-
lang de tijd gaat en het echt donker 
wordt , wordt het echt een prachtig 
iets. Van klein tot groot komt op de 
lamp af. In mei waren dat in een 

paar uur ruim 60 meikevers. Alle-
maal mannetjes die op zoek waren 
naar een vrouwtje. Voorts kevertjes, 
zelfs wespen, cicaden maar vooral 
nachtvlinders. Ik had ongeveer tien 
observatiepotjes klaar staan om de 
vlinders te vangen en te bekijken 
maar al snel moest ik er potjes bij-
halen. In elk potje dan ééntje en 
dan in de ochtend alles op de foto. 
Ik dacht dan één of twee glaasjes 
en dan stop ik om 1 uur. Het werd 
soms half vier want ik bleef me ver-
bazen wat er allemaal vloog. Van 
grote tot kleine vlindertjes in alle 
kleuren en vormen die je maar kunt 
bedenken. En juist als je begint op 
te ruimen komt er weer één die je 
nog niet eerder hebt gezien. Ze za-
ten op een gegeven ogenblijk op 
mijn kleding, in mijn baard. ’t Was 
fantastisch. 25 potjes was voor mij 
de limiet want je moet ergens toch 
een grens stellen maar zelfs dat was 
te weinig. Maar dit aantal toch maar 

vastgehouden anders blijf je zitten 
tot het weer licht wordt en de fles 
Ketel één leeg is.’

Route
Hopelijk zijn op 24 augustus - van-
af ca. 21.30 tot ca. 23.30 uur - de 
nachtvlinders te zien op Vuursche 
Dreef 44 in Hollandsche Rading. 
De routebeschrijving luidt: komend 
van station Hollandsche Rading 
volgt u de Vuursche Dreef zo’n 400 
meter. Vervolgens na nummer 42 
de toegangsweg rechts(-af) en na 
ca 60 meter bereikt u links nummer 
44. Auto’s graag parkeren langs 
de Vuursche Dreef. Meer informa-
tie: e-mail: robtimmer@scarabae.
nl of tel. 06 10896796 of tel. 035 
5771739. Aanmelden via dit e-mail 
adres. Vanwege het felle licht is het 
dragen van een zonnebril aan te 
raden. Deelname is gratis. Zie ook 
www.ivndebilt.nl.

Een fraai voorbeeld van een 
nachtvlinder is het Rozenblaadje.

Rob Timmer ziet ze graag vliegen.

Een duidelijk te herkennen gele 
spanner, die ook voorkomt in 
tuinen, is de hagedoornvlinder.

Gewone braam en framboos zijn de 
waardplanten van de braamvlinder.

Fietsbrug in Lage Vuursche 
heropend

De fietsbrug op de hoek Vuursche Steeg en de 300 Roedenlaan in Lage Vuursche is donderdag 
16 augustus officieel heropend. In april en mei is de brug opgeknapt. Dit was noodzakelijk 

omdat dit ongeveer tien jaar geleden voor het laatst is gebeurd. 

Bijzonder is dat de renovatie wordt 
betaald door Stichting Rijwiel-
padenfonds Gooi- en Eemland. 
‘De brug is ooit aangelegd door 
de Rijwielpadenvereniging die is 
overgegaan in het Rijwielpaden-
fonds. Deze brug, en ook die bij 
de Wieksloterweg in Soest, wor-
den door het fonds opgeknapt. Ook 
bijzonder is dat de rijwielpaden in 
Baarn en Soest worden onderhou-

den door het Goois Natuurreservaat 
(GNR), een Noord-Hollandse or-
ganisatie. ‘Daarvoor zijn afspraken 
gemaakt met beide gemeenten’, 
legt secretaris Henk Uunk uit van 
de stichting. 

De renovatie van beide bruggen 
wordt uitgevoerd door GNR. De 
rekening gaat naar Stichting Rij-
wielpadenfonds Gooi- en Eemland. 

De stichting heeft maximaal 25.000 
euro gereserveerd voor beide brug-
gen. De brug is vernoemd naar de 
oud-bestuurslid  en erelid G.S. 
van Voorst. Hij heeft tot 1971 in 
40 vaak moeilijke jaren de ver-
eniging onschatbare diensten be-
wezen. In 1975 werd de ‘G.S. van 
Voorst’- brug over de bermsloot 
langs de Vuursche Steeg naar hem 
vernoemd.

Ook wandelaars vinden hun weg over de fietsbrug. [foto Henk van de Bunt] 

Ongewenst restafval buiten de container. [foto Henk van de Bunt] 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Actie 3e kwartaal: Mosselen € 15,-

Woe.
22-08
Do.

23-08
Vr.

24-08
Za.

25-08
Zo.

26-08

Betuwse beenham met 
kersensaus

of
Sardinefilets met 

knoflook en zeezout
of

Tuinbonenschotel met 
mozzarella, pesto en 

tomaat

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
29-08
Do.

30-08
Vr.

31-08
Za.

01-09
Zo.

02-09

Kalfssteak van de grill 
met Béarnaisesaus

of
“Bouillabaisse” (Zuid-

Franse visschotel)
of

Groente-loempia's,
mie en pindasaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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