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Herontwikkeling Hessenweg van start
door Henk van de Bunt

Vrijdag is een begin gemaakt met de sloop van de oude panden van Autobedrijf De Rooij aan 
de Hessenweg in de Bilt. De sloop luidt een nieuw tijdperk in op de plek waar decennia lang de 
familie De Rooij haar garagebedrijf had. Vier jaar geleden zijn de activiteiten op deze plek al 

gestopt en is het bedrijf verhuisd naar Bedrijventerrein Larenstein. 

Voor zover mogelijk waren fami-
lieleden aanwezig bij dit ceremo-
niële en ook emotionele moment. 
De meeste aanwezigen waren in het 
pand geboren en opgegroeid: ‘Het 
voelt als een stukje afscheid nemen 
van een tijd en dat doet pijn. Maar 
wij realiseren ons dat het pand echt 
op was en tijd voor vervanging’ 
aldus één van de familieleden De 
Rooij. 

Verkocht
Op de vrijgekomen plek verrijzen 
11 zogenaamde stadswoningen, 
die dit stuk van de Hessenweg op 
gaan sieren. Op dezelfde dag werd 
ook het laatste koopcontract gete-
kend, waardoor alle woningen zijn 

verkocht. Projectontwikkelaar Aal-
berts Ontwikkeling uit Loosdrecht 
is verantwoordelijk voor het pro-
ject. Aan het project werd mede-
werking verleend door de gemeen-
te De Bilt en de provincie Utrecht. 
Eerst zal een deel gesloopt worden 
zodat men kan beginnen met de 
sanering van de bodem. Zodra de 
grond schoon is wordt de rest ge-
sloopt en als alles meezit wordt er 
in oktober dit jaar gestart met de 
bouw van de nieuwe woningen.

Besluitvorming
De besluitvorming rond het plan 
de Rooij begint eigenlijk al in 1996 
met de start van het Planproces De 
Bilt in Beweging. In 1998 is beslo-

ten dat alle overlast gevende be-
drijven uit de woonkernen moesten 
verdwijnen en verplaatst worden 
naar het op te richten bedrijventer-
rein Larenstein. Het betrof vooral 
garagebedrijven, waaronder de 
Rooij. Gemeenteraadslid Frans 
Poot vat de laatste jaren van het 
proces nog eens samen: ‘In 2010 
heeft de raad unaniem ingestemd 
met het voorstel om op de Hes-
senweg drie lagen met een kap te 
bouwen. Maar omdat de bouw lang 
op zich liet wachten was het lange 
tijd stil. Toen het College eind vorig 
jaar met een nieuw voorstel kwam, 
rezen er protesten uit de buurt. On-
danks het feit dat er van de helft van 
het plan een bouwlaag was afge-

haald, vonden bewoners dit toch te 
massaal. Er dreigde een impasse te 
ontstaan die verdere vertraging zou 
opleveren’. 

Gesprekken
Het D66-gemeenteraadslid initieer-
de gesprekken met omwonenden 
(vertegenwoordigd in Hart voor De 
Bilt) en de initiatiefnemer en bracht 
een aangepast voorstel in. Het Col-
lege nam de voorgestelde wijzigin-
gen over: ‘De omwonenden en de 
ondernemer leken elkaar daarmee 
iets genaderd te zijn. Er was nog wel 

wat protest, maar meer zat er niet 
in. Uiteindelijk heeft de gemeen-
teraad in oktober 2016 dit voorstel 
unaniem aangenomen’, aldus Frans 
Poot. ‘Met het begin van de sloop 
is er eindelijk een echte stap gezet 
in het verfraaien van het aanzicht 
van de Hessenweg. Iedereen, d.w.z. 
omwonenden, ondernemer en be-
zoekers van de Hessenweg kunnen 
hiermee tevreden zijn. Bovendien 
voldoen we met de bouw van wo-
ningen aan een grote behoefte tot 
meer woonruimte in De Bilt’. 

Wethouder Hans Mieras neemt zijn petje af voor Ton de Rooij, nadat deze met uiterste precisie het Shopbord van 
de gevel had verwijderd en hiermee het startsein voor de verdere sloop had gegeven.

Familieleden De Rooij, de projectontwikkelaar, de sloper en 
gemeenteraadslid Frans Poot worden door de op de fiets gearriveerde 
wethouder verwelkomd.

Met de verwijdering van het bord ‘Shop De Rooij’ werd een begin gemaakt 
met de sloop van de oude panden van De Rooij aan de Hessenweg. 

Snelheid op Tolakkerweg beperkt
Deze week wordt de maximum snelheid op de N417 tussen Hollandsche Rading en 

Maartensdijk verlaagd van 80 naar 60 km/h.

Sinds 2010 heeft Veilig Holland-
sche Rading zich er bij de provin-
cie Utrecht en de gemeente De Bilt 
sterk voor gemaakt om die ver-
laging in te voeren. De invoering 

was al in 2014 toegezegd; echter de 
uitvoer van de werkzaamheden liet 
steeds op zich wachten. Deze week 
(16/17 juli) zal de aannemer de 
eerste stap van de geplande werk-

zaamheden uitvoeren, die voorna-
melijk bestaat uit aanpassing van 
belijning en bebording. De effecten 
van die aanpassing - in samen-gang 
met intensievere snelheidscontroles 
door het Openbaar Ministerie - zul-
len de basis zijn voor evaluatie en 
eventuele verdere aanpassingen om 

er uiteindelijk voor te zorgen dat 
vooral de snelheid bij het ingaan 
van de bebouwde kom bij beide 
kernen beteugeld wordt. Als over 
enkele jaren blijkt dat de effecten 
niet voldoende zijn zullen verdere 
aanpassingen in het traject uitge-
voerd worden. Men kan dan den-
ken aan drempels en versmallingen. 
Met dank aan Justus Rijke, Aimee 
Molleman, Klaas de Vries (hij mag 
het helaas niet meer meemaken) en 
natuurlijk de teams bij de provincie 
Utrecht en gemeente De Bilt.

(Rob Adriaansen)

De snelheidsaanwijzingen worden aangepast.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

23/07 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos  

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/07 • 09.30u - Proponent

A. Vonk Noordegraaf
23/07 • 18.30u - Proponent J.A. de Kruijf

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
23/07 • 10.30u - ds. P.J.C. Korver

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

23/07 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
23/07 • 10.30u - Voorgangers
Astrid Veldhuis en Jan Ham 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

23/07 • 10.15u - ds. H. de Wolf
23/07 • 16.30u - ds. P. Houtman

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

23/07 • 10.00u - Ds. W. v.d. Top
23/07 • 19.00u - Ds. C. v.d. Scheur 

Pr. Gem. Immanuelkerk
23/07 • 10.00u - ds. L. Koffeman 

Samendienst met Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
23/07 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
23/07 • 10.00u - Communieviering; 

parochiaan W. Eurlings 

V.E.G. De Bilt e.o.
23/07 • 10.00u - Spreker Fred Pathuis

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

23/07 • 10.30u - de heer B. van Empel

Herv. gemeente Groenekan 
23/07 • 15.30u - Ds. J.W. Hooijdonk

Herst. Herv. Kerk Groenekan
23/07 • 10.00u en 18.30u - ds. H. Juffer 

Onderwegkerk Blauwkapel
23/07 • 10.30u - Pastor M. de Meij

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/07 • 11.00u - ds. R. Alkema, 
Samendienst met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

23/07 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
23/07 • 18.30u - Proponent

G.A. van Ginkel 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

23/07 • 10.00 + 18.30u - Kandidaat
H. Roelofsen 

PKN - Ontmoetingskerk
23/07 • 11.00u - Samendienst in en met 

Kapel Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
23/07 • 10.00u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/07 • 10.00u - de heer A. van Hilten
23/07 • 18.30u - ds. E.H. Egberts 

PKN - Herv. Kerk
23/07 • 10.00u - Proponent R. Verkaik
23/07 • 18.30u - Ds. B.J. van de Kamp 
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Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

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

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
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.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 29 juli zamelen le-
den 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.

Dorpskerk open op zaterdag

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

Steunpunt vluchtelingen 
zoekt vrijwilligers

Steunpunt Vluchtelingen De 
Bilt helpt statushouders (vluch-
telingen met een asiel- of ver-
blijfsvergunning) de eerste 2 
jaar bij de inburgering. Wil jij 
als maatschappelijk begeleider 
helpen met het invullen van 
de noodzakelijke formulieren, 
vluchtelingen wegwijs maken 
in de gemeente, helpen met 
schoolkeuze, de eerste keer 
meegaan naar de huis- en tand-
arts? Neem dan contact op met 
de coördinator van het Steun-
punt, Hanneke Eilers (h.eilers@
steunpuntvluchtelingendebilt.
nl; 030 2292825.

Varen in de Molenpolder

Op zaterdag 22 juli organiseert 
Staatsbosbeheer om 10.00 uur 
weer een vaartocht door de Molen-
polder. U kunt tot rust komen in 
een stille fluisterboot en genieten 
van het uitzicht over de petga-
ten en legakkers. U kunt samen 
met de gids dieren ontdekken en 
onderweg kunt u wandelen over 
het ‘drijvend land’. Kijk voor meer 
info op www.staatsbosbeheer.nl. 
Met een eigen groep een rondlei-
ding boeken? Dat kan ook. Infor-
meer via utrechtwest@staatsbos-
beheer.nl naar de mogelijkheden.

Ontdek Fort Ruigenhoek

Op zondag 23 juli kunt u het fort 
met de gids van Staatsbosbeheer 
verkennen. Daarbij komt u alles 
te weten over de geschiedenis en 
struint u door de natuur rondom 
het fort. Ingang op de Ruigen-
hoeksedijk t.o. 125a, Groenekan. 
Aanvang: 13.30 (tot 15.00), de 
gids wacht bij het hek. Aan de 
rondleiding zijn kosten verbon-
den. Kijk voor meer info op www.
staatsbosbeheer.nl Met een eigen 
groep een rondleiding boeken? Dat 
kan ook. Informeer via utrecht-
west@staatsbosbeheer.nl naar de 
mogelijkheden.

Coördinator Fietsclub

De Fietsclub in De Bilt maakt 
1x per 14 dagen op donderdag 
een fietstocht in de omgeving. 
De Fietsclub is op zoek naar een 
enthousiaste coördinator die uiter-
aard graag fietst en het leuk vindt 
om afwisselende tochten in de 
omgeving van De Bilt uit te zetten. 
Er wordt 40/45 km gefietst in de 
maanden april t/m oktober. Van de 
coördinator wordt verwacht dat hij/
zij o.a. de route uitzet, de fietstocht 
zelf begeleidt en het contact met 
de deelnemers onderhoudt. Neem 
voor meer informatie contact op 

Bertus Kant en Riet Boshuis gaven 
60 jaar geleden elkaar het

ja-woord op 25 juli.

Van harte gefeliciteerd
kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen.

met mevrouw José Rossewij, deel-
nemer fietsclub, 030-2204699 of 
Wilma van Poelgeest, bij Mens De 
Bilt 030-7440595 servicecentrum-
debilt@mensdebilt.nl 

Verkoop in Toutenburg
 
Het Rode Kruis in de gemeente 
De Bilt verzorgt op zaterdag 22 
juli van 11.00 tot 16.00 uur een 
verkoopdag in Toutenburg, Kie-
vitlaan 81 A in Maartensdijk. De 
opbrengst is voor de oudere een-
zame mens en om daarmee weer 
eens een gezellig dagje uit te gaan. 
Koffie / thee, de bekende kokos-

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

De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1; Boekhandel Bouw-
man, Hessenweg 168; Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 183; 
Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1. Bilthoven: Autobedrijf 
De Rooij, C. de Haasweg 12; Bibliotheek Idea. Bilthoven, Planetenplein 
2; Bruna Bilthoven, Julianalaan 53; SSW, Waterman 45; V.V.S.O. WVT, 
Talinglaan 10; Gemeentehuis, Soestdijkseweg zuid 173; Zorgcentrum 
Koperwiek, Koperwieklaan; Primera, winkel, Kwinkelier 29; Biltho-
vense Boekhandel, Emmaplein 20; Plus Supermarkt, Donsvlinder 2; 
Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp); Schutsmantel ‘Warande’, Gregorius-
laan 35, WC Planetenbaan, Bremhorst, Jan van Eicklaan 31. Westbroek: 
Cafetaria Koen, Kerkdijk 3. Groenekan: Tankstation De Haan, Nw. We-
teringseweg 1; van de Neut, Groenekanseweg 5. Hollandsche Rading: 
Perron Peet. Maartensdijk: Tankstation, Dorpsweg 134; Maertensplein; 
Primera, Van Rossum, Jumbo, Dijckstate. Lage Vuursche: Vuursche 
Boer, Dorpsstraat 34-36.

makronen en het Rad van Fortuin 
zijn weer present naast de (uit-) 
verkoop van verschillende cadeau-
artikelen. 
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advertentie

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Onderdoorgang Leijenseweg op
27 juli open

door Henk van de Bunt

Het geduld van inwoners is op de proef gesteld, maar op donderdag 27 juli in de middag, gaat 
de onderdoorgang geheel open. Dit betekent dat zowel al het gemotoriseerde verkeer,

als voetgangers en fietsers de wijk De Leijen via de Leijenseweg in en uit kan.
Daarmee komt een einde aan een periode van bijna twee jaar omrijden.

Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen: ‘Eerder kondigden we aan dat 
eind juli slechts één rijbaan open 
zou gaan, maar het werk verloopt 
voorspoedig, waardoor nu gehele 
openstelling al mogelijk is.’ De 
openstelling hing vooral af van het 
tegelwerk. Beide wanden van de 
onderdoorgang worden betegeld. 
Een klus waar veel tijd in gaat zit-
ten en waarvoor één rijbaan afge-
sloten zou moeten worden. 

Laatste werkzaamheden
De aannemer is eind juli nog niet 
helemaal klaar met het werk. Tot 
begin september worden de laatste 
puntjes op de i gezet en wordt met 
name ook de ruimte direct om de 

onderdoorgang heen afgewerkt. 
In het najaar gaat de gemeente de 
nieuwe beplanting aanbrengen. 
De voortgang van de laatste werk-
zaamheden is te volgen via
www.debilt.nl/leijenseweg. Na de 
gehele oplevering wordt in sep-
tember samen met de buurt op een 
feestelijke wijze stil gestaan bij de 
opening. 

Ongewijzigd 
Om het verkeer, tijdens de aanleg 
van de onderdoorgang in goede 
banen te leiden, zijn er verschil-
lende maatregelen getroffen op 
de omleidingsroute. De huidige 
situatie, met onder andere delen 
eenrichtingsverkeer op de Van 

Ostadelaan, de Jan Steenlaan en 
de Jan van Eijcklaan, blijft ook na 
de openstelling van de onderdoor-
gang in werking. 

De gemeenteraad had in oktober 
2016 besloten, dat het verkeerscir-
culatieplan De Leijen van kracht 
blijft na openstelling van de on-
derdoorgang. De raad wil eerst 
de mogelijkheden voor een struc-
tureel veilige fietsroute op de Jan 
Steenlaan onderzoeken voordat 
de situatie weer gewijzigd wordt. 
Daarmee wordt voorkomen dat in 
een korte periode de verkeerssitu-
atie meerder malen verandert en 
daarmee voor onduidelijkheid kan 
zorgen. 

Rost van Tonningen tijdens zijn verkenningstocht: ‘Ik ben erg blij dat 
de onderdoorgang nu, ondanks een kleine vertraging, open gaat. Het 
gaat om een belangrijke verbinding voor de wijk De Leijen waarmee de 
veiligheid in en de doorstroming van het verkeer sterk verbeteren’.

[foto Henk van de Bunt]

Herdenking Japanse capitulatie
in Bilthoven

Bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven worden dinsdag 15 augustus 
om 13.30 uur de slachtoffers van de Japanse terreur tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië 

herdacht. Japan capituleerde 72 jaar geleden op die dag. Daarmee kwam er na Europa ook in 
voormalig Nederlands Indië een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

De herdenking in Bilthoven wordt 
jaarlijks sinds 1995 op hetzelfde 
tijdstip gehouden als de nationale 
herdenking in Den Haag. Com-
missaris van de Koning Willibrord 
van Beek legt namens de provin-
cie Utrecht een krans en burge-
meester Sjoerd Potters namens de 
gemeente De Bilt. Namens alle 
aanwezigen leggen de heer en me-
vrouw van der Linden een krans. 
Luuk van der Linden houdt een 
toespraak. Hij is de auteur van het 
boek Tjampoer Kind. Muziekver-
eniging Kunst en Genoegen uit 
Maartensdijk verzorgt onder lei-
ding van Frans de Graaf de muzi-
kale omlijsting.

Tijdens de herdenking in 2010 is 
door monseigneur Bär bij het oor-
logsmonument een plaquette ont-
huld. Daarmee kregen de slacht-
offers van de oorlog in Azië een 
herkenbaar symbool bij het monu-
ment. Er is toen ook grond van een 

ereveld op Java toegevoegd. Een 
lang gekoesterde wens ging hier-
mee in vervulling. Traditiegetrouw 
plaatsen dit jaar 72 aanwezigen 
een rode roos in vazen, een voor 
elk jaar na de oorlog. Iemand van 
de vierde generatie plaatst daar een 

witte roos tussen. Na afloop van de 
plechtigheid is er voor de deelne-
mers koffie en thee met spekkoek 
of kwee lapis. Meer informatie is 
te verkrijgen bij mevrouw Sera de 
Groot, telefoon 030-2292532. 

[GG]

De plaquette die bij het oorlogsmonument in Bilthoven is aangebracht.

Hans Mieras lijsttrekker voor D66
Hans Mieras, D66 wethouder in De Bilt, is door de lokale afdeling van zijn partij gekozen als 

lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
 

‘Wij zijn verheugd met Hans als 
lijsttrekker’, zegt Ilse Anthonijsz, 
voorzitter van de D66 afdeling De 
Bilt. .’In de afgelopen jaren heeft 
hij als wethouder veel zware dos-
siers op fantastische wijze en met 
enorme inzet behandeld en we 
weten dat hij zich met hart en ziel 
zal inzetten voor de campagne in 
aanloop naar de gemeenteraads-

verkiezingen op 21 maart 2018.’ 
Hans Mieras: ‘Ik ben blij, dat 
de leden mij het vertrouwen als 
lijsttrekker hebben gegeven. In 
de afgelopen jaren hebben we al 
veel lang slepende dossiers weten 
vlot te trekken en ervoor kunnen 
zorgen dat de financiën van de 
gemeente nu beter op orde zijn. 
Maar er is nog zoveel meer te 
doen en ik wil me in de komende 
jaren graag verder inzetten voor 
onze gemeente met de open, prag-
matische bestuursstijl, die D66 
voorstaat’.

Hans Mieras.
[foto Henk van de Bunt]

Klaar voor gemeenteraads-
verkiezingen

De politieke groepering Forza De Bilt heeft zich recent 
ingeschreven voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 

in maart 2018. ‘Er heeft zich een vertrouwenwekkend aantal 
steunbetuigingen, donateurs en sympathisanten gemeld,

dat deelname onvermijdelijk is geworden’,
aldus voorman Peter Schlamilch. 

Het huidige zelfstandig opererende gemeenteraadslid: ‘Uit reacties 
leid ik af, dat burgers steen en been klagen; processen lopen veel te 
traag en de burger voelt zich vaak weinig serieus genomen, zoals bij het 
centrumplan, het zwembad en het Geluidsscherm in Maartensdijk. De 
plannen voor de verbouwing van de Kwinkelier bijvoorbeeld komen 
precies in het midden van de zomervakantie ter inzage en de zienswij-
zen van burgers en ondernemers gaan alleen naar het College, niet eens 
naar de raad.’

Luisteren
Forza wil deze vastgeroeste bestuurscultuur zo snel mogelijk doorbreken. 
Schlamilch: Wij leggen voor onszelf de lat hoog. Wij willen duidelijke 
politiek, snelle besluiten, handhaving op straat, strakke aansturing poli-
tie, meer geld voor cultuur en minder naar allerlei vage welzijnsclubjes. 
Maar vooral: luisteren naar de burgers, want daar doen we het toch voor?’ 
Meedoen, meedenken, ondersteunen of (kandidaat-)raadslid worden?
Mail naar: info@forzadebilt.nl.

[HvdB]

Peter Schlamilch (rechts) ondertekent de inschrijving van Forza bij de 
gemeente.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Huispaté
Ei-bieslook salade
Filet americain

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 3.98

KLEINE 
VARKENSHAASJES

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 juli
t/m woensdag  juli

    VOORDEEL HELE WEEK

Varkenshaas medaillon 
spiezen

Kipschnitzels

Livar BBQ worstjes

Kipdijsaté

Magere runderlappen

Scharrel kipdij filet

500
GRAM 7.98

500
GRAM 7.50

500
GRAM 5.50

500
GRAM 6.98

VERSGEBRANDE 
PEPITA MIX

250
GRAM 3.98

100
GRAM 1.98PISTACHE NOOTJES 

MET DOP

Noten & pinda's

Gerookte boerenham
Gegrilde kipfilet
Gebraden rosbief

500
GRAM 7.98

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 5.50

BOEREN BELEGEN 
STOLWIJKE

CAMEMBERT 
CALVADOS

500
GRAM 6.50 

100
GRAM 2.59 

5 HALEN=
4 BETALEN

ELKE 5e GRATIS
1

KILO 9.99

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, gehaktstaven, 
slavinken, etc… 

2
STUKS 7.-

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

Lekker en makkelijk voor het weekend!

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

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

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

GROTE ZOETE

Galia Meloen
NÚ

0.99

GROTE PITLOZE

Watermeloen
± 3 KILO

PER STUK

1.99

GROTE HOLLANDSE

Bloemkool
NÚ

0.99

Geldig op maandag 24/7, dinsdag 25/7 en woensdag 26/7

VERS GESNEDEN

Bietjes
500 GRAM 

0.99

ALLE SOORTEN

Tomaatjes
ONBESPOTEN!!!

HÉÉL KILO 

2.98

Italiaanse
Gehaktschotel

100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Tuinbonenschotel
MET KIP

100 GRAM

1.25

Pilav
MET GROENTERIJST

100 GRAM

0.99

Osso-buco
MET PASTA EN 
COURGETTE-SPAGHETTI

100 GRAM

1.49

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Stapelaar van
citroen en framboos

NÚ

8.95
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Renovatie Vierstee in volle gang
Vierstee 2.0 schaft spullen aan

door Henk van de Bunt

De verbouwing van De Vierstee levert meer ruimte en verbetering van de akoestiek op in de 
toneelzaal, nieuwe sportvloeren in de sporthal, aanpassen van wandtoestellen waardoor meer 

uitloopruimte wordt gecreëerd en door verplaatsing van de
bibliotheek wordt de toegankelijkheid vergroot.

Tijdens de zomervakantie werkt 
Vaessen vooral aan het renoveren 
van de binnenkant van De Vierstee. 
De geplande oplevering is in au-
gustus. Er wordt van maandag tot 
en met vrijdag dagelijks gewerkt 
van 7.00 uur ’s ochtends tot 15.45 
uur ’s middags. Nu de renovatie 
van De Vierstee in Maartensdijk op 
schema ligt, zijn er vanuit de Stich-
ting Vierstee 2.0 ook de eerste be-
stellingen uitgegaan voor zaken die 
gerealiseerd kunnen worden met de 
financiële middelen van de acties 
van Vierstee 2.0. Het vernieuwde 
bestuur van de stichting geeft een 
toelichting. 

Stamtafel
Voorzitter Edwin Plug: ‘We geven 
de inwoners van onze gemeente - 
en dus alle betrokkenen bij de Vier-
stee - graag inzicht in de uitgaven 
en bestellingen voor De Vierstee. 
Er zijn inmiddels 100 nieuwe stoe-
len voor de theaterzaal besteld’. Se-
cretaris Henny van der Heijden vult 
aan: ‘En wat is een gezellige hore-
cagelegenheid zonder stamtafel en 
fijne stoelen? Niets toch’? ‘De be-
stelling van een tafel van bijna 3½ 
meter met 10 comfortabele stoelen 
zorgt er straks voor dat men heer-
lijk rondom deze tafel kan zitten’. 

Dimmen
Ed van Zijl is de nieuwe schatbe-
waarder van de Stichting: ‘Er is 
inmiddels ook mooie en eigentijdse 

wandverlichting aangeschaft. Ui-
teraard compleet met lampen en 
dimmers. Deze aanschaf is vol-
ledig gesponsord door een gebrui-
kersgroep. Buiten dat schaffen wij 
diverse accessoires aan voor in de 
kleedkamers’. Monique Bicker
(algemeen bestuurslid): 

‘Daarbij hebben we ook een profes-
sionele licht en geluid apparatuur 
voor in de toneelzaal besteld. In de 
sporthal en -zaal zullen er vanuit 
Stichting Vierstee 2.0 goede vaste 
geluidsinstallaties gerealiseerd 
worden. We weten dat daar vanuit 
de sport en het bewegingsonderwijs 
veel behoefte aan is’. Ook Angeli-
que Kalverda (algemeen bestuurs-
lid) geeft aan dat er nog meer zaken 

worden aangeschaft. ‘Denk hierbij 
aan een groot AV-scherm (audiovi-
sueel) voor in het horecagedeelte 
en een mobiel AV-scherm voor in 
de nieuwe zalen. Maar ook het idee 
van een flexibel podium spreekt ons 
bijzonder aan’.

Lokaal
Stichting Vierstee 2.0 heeft bij het 
doen van aankopen sterk de voor-
keur voor plaatselijke leveranciers. 
Er is ook bij een lokale leverancier 
de bestelling geplaatst voor de le-
vering en installatie van audio ap-
paratuur voor in de sporthal. Het 
bestuur: ‘De Vierstee is immers van 
ons allemaal! Dat geldt uiteraard 
ook voor de zakelijke relaties uit 
onze regio’.

Het vernieuwde bestuur van Vierstee 2.0: v.l.n.r. Edwin Plug, Monique 
Bicker, Henny van der Heijden, Angelique Kalverda en Ed van Zijl.

Er wordt tijdens de zomervakantie gewoon doorgewerkt.

Voorlopige gunning nieuw
zwembad Brandenburg 

Dinsdag 4 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt de 
nieuwbouw van zwembad Brandenburg in Bilthoven voorlopig gegund. Uit de

aanbesteding is een voorlopig winnende partij geselecteerd. 

Hiermee is een belangrijke stap 
gezet in de realisatie van het nieu-
we zwembad in Bilthoven. Aan de 
Europese aanbestedingsprocedure 
hebben vier partijen meegedaan. 
Gekozen is om het  ontwerp, de 
bouw en het onderhoud in één hand 
te leggen. De partij die het zwem-
bad bouwt, gaat het ook meerjarig 
onderhouden, waardoor de kwali-
teit optimaal is gewaarborgd, nu en 
in de toekomst.

Uiteindelijk is er een voorlopige 
winnaar geselecteerd. De komende 
vier weken is er een zogenaamde 
‘stand still’-termijn waarbinnen 
belanghebbenden bezwaar kunnen 
indienen tegen het besluit tot voor-
lopige gunning. Indien er geen be-
zwaren binnenkomen wordt in au-
gustus de aanbestedingsprocedure 
afgerond en tot definitieve gunning 
overgegaan. Na de zomer gaat de 
gemeente samen met de winnende 
partij het plan verder uitwerken, 
waarbij ook de huidige gebrui-
kers worden betrokken. Daarnaast 
wordt er een informatieavond ge-
organiseerd voor omwonenden en 

belangstellenden over onder meer 
het plan en de bouwtijd. Het is de 
bedoeling dat het nieuwe zwem-
bad eind 2018 haar deuren opent.

10 jaar
Wethouder Ebbe Rost van Ton-
ningen: ‘Het besluit over een 
nieuw zwembad heeft 10 jaar ge-
duurd en heeft de gemoederen de 
afgelopen jaren behoorlijk bezig 

gehouden. Ik ben blij dat we dit 
punt nu bereikt hebben, we de eer-
ste paal kunnen slaan en daarna 
gebruik kunnen maken van het 
langverwachte nieuwe bad’. Het 
nieuwe bad wordt even groot als 
dit bestaande bad, maar is multi-
functioneel te gebruiken. Door een 
opklapbare wand kunnen twee ver-
schillende temperaturen worden 
gerealiseerd.

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen bij het bestaande hoofdbad van 
Brandenburg. [foto Henk van de Bunt]

Tom bezorgt
de krant trouw

Tom bezorgt De Vierklank trouw en 
zorgt er iedere woensdag voordat 
de krant als eerste van de huis-aan- 
huisbladen op de mat ligt. Tom loopt 
altijd met een glimlach en op zijn 
gemakje door de buurt. De wereld 
kan vergaan, maar van hem kun je 
op aan. Tijd voor een selfie kon er 
maar net af want: ‘Ik moet aan mijn 
werk!’ (Emmie Pepping)

Mocht De Vierklank de komende weken
een keer in uw postbus ontbreken
dan kan die nog wel
op vierklank punt nl
integraal worden bekeken

Guus Geebel Limerick

Fietstocht in Coesfeld
De jaarlijkse fietstocht in Coesfeld, georganiseerd door de 
Partnerschaft Coesfeld in samenwerking met de jumelage
De Bilt-Coesfeld op zaterdag 8 juli was weer zeer geslaagd.

Na de ontvangst in het Pfarrerheim, een gebouw bij de Lambertikerk, 
fietsten de deelnemers langs de 
Berkel en vervolgens door de 
bossen en de glooiende velden 
in de buurt van Coesfeld. Er was 
een stop ingelast op een grote 
boerderij, waar aan leuk gedekte 
tafels koffie met huisgemaakt ge-
bak gebruikt werd. 
Na afloop een glaasje Schnaps 
en iedereen nam de lichte hel-
lingen zonder probleem. Terug 
in Coesfeld werd het onlangs 
geopende Berkel recreatiegebied 
bewonderd, waar het heerlijk 
toeven is. De volgende tocht is 
in De Bilt op 9 september. Aan-
melden kan via info@jumelage-
debilt-coesfeld.nl of bij Dick 
Verburg tel: 030 2292573.

(Tine Rigter)

Biertje in het Pfarrerheim met aansluitend een barbecue.
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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.

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

voor 

GEKKE 
ideeën!

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Gezocht voor de zomervakantie
in De Bilt en Bilthoven
Tijdelijke bezorgers voor De Vierklank.

Neem contact op
voor de openstaande wijken:

info@vierklank.nl
of 0346-211992

Gezocht per direct

SCHOONMAKER
(m/v) voor 32 – 38 uur

De werkzaamheden zijn op een camping
o.a. toiletgebouwen, huurchalets en trekkershutten.

Bos Park Bilthoven
Informatie: 06 23172766 • www.bosparkbilthoven.nl

ALMERE – Franchisegever Karin Hut van
Easyslim.nu heeft haar eigen blad uitgebracht. 
“Via social media en de gewone media krijgen we 
alleen maar beelden te zien van supergespierde 
mannen en überslanke vrouwen. Met ons blad 
‘OEasy’ wil ik dat doorbreken en ‘echte mensen’
in beeld brengen, met hun eigen verhaal.”

Als eigenaresse van de succesvolle franchise- 
onderneming Easyslim.nu verspreidt Karin Hut al via 
dertig vestigingen het magazine OEasy! In mei dit 
jaar besloot Karin om een eigen magazine te maken, 
omdat ze haar klanten beter wilde bedienen. 
“Klanten die bij ons in de behandelkamers liggen, 
zijn vaak wel een uurtje zoet. Dan is het leuk om een 
lifestyleblad te lezen, waarin inspirerende verhalen 
staan over echte mensen.” Naast deze verhalen biedt 
het magazine tevens interessante artikelen, interviews 
en columns op het gebied van lifestyle, kunst, cultuur 
en maatschappij. 

‘Dit gaat verder dan alleen afslanken’
Karin vertelt enthousiast: “Ik wil zowel mannen als 
vrouwen aanspreken, die bezig zijn met het
verbeteren van hun levensstijl. Dat gaat verder dan 
alleen afslanken. Bij elke vestiging van Easyslim.nu
willen we dat mensen zich op hun gemak voelen en 
met Oeasy! kunnen we onze klanten nog beter van 
dienst zijn.” Het magazine OEasy! wordt door klanten 
weer doorgegeven aan familie, kennissen en vrienden. 
“Zo bereiken we nog meer mensen die op een
makkelijke en prettige manier met ons kunnen 
kennismaken.” Het plan is om het magazine eens per 
kwartaal te laten uitkomen: “Ik ben er heel trots op en 
krijg nu al leuke reacties op Oeasy! Dat smaakt naar 
meer!”

Afspraak?
06-1944 2003: app /sms welke dag en tijd uw voorkeur 
heeft! Of mail bilthoven@easyslim.nu

Liever online een afspraak inboeken?
Kijk op www.easyslim.nu

VOOR

IEDEREEN

Simone van Haften
Easyslim Bilthoven

Prof. Bronckhorstlaan 10,
Gebouw 64

3723 MB  Bilthoven

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

JAAR

GELDT VOOR DE HELE DAMES-,
HEREN- EN BABYCOLLECTIE

* LET OP: GELDT VOOR HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL
M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

2e ARTIKEL* VOOR2e ARTIKEL* VOOR

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

LEEF ONBEZORGD

EN LAAT JE HUID STRALEN
OOK IN DE STAD

Bij aankoop 
vanaf €55,- aan 

Lancasterproducten, 
ontvangt u een luxe 

pouch met miniaturen
van Lancaster 

huidverzorging cadeau.*

TURKS
BREEKBROOD

€ 1,60

BOSSCHE BOLLEN

nu
€ 2,25

lekker bij de BBQ

heerlijke slagroomsoes met chocolade

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Vriendin regelde verkering voor Bep
door Guus Geebel

Op 18 juli was het zestig jaar geleden dat Giel Doorn en Bep Weijman in Wageningen in het 
huwelijk traden. Locoburgemeester Hans Mieras kwam het echtpaar Doorn thuis feliciteren 

met dit huwelijksjubileum. Giel groeide op in Bussum en Bep in Wageningen.
Toen ze trouwden was hij 24 en zij 21 jaar oud.

Ze hebben elkaar voor het eerst ont-
moet in een park in Wageningen 
door toedoen van Dicky, een vrien-
din van Bep. ‘Aan de waterkant’, 
zegt Bep. In die tijd van het liedje 
van Eddy Christiani ‘Ik heb je voor 
het eerst ontmoet daar bij de water-
kant’ heel populair. ‘Dicky had een 
vriend die in een kazerne in Ede ge-
legerd was. 
Ze zei tegen mij dat ze een leuke 
jongen kende die ze wel iets voor 
mij vond.’ Dat was Giel Doorn die 
ook in militaire dienst was. Dicky 
had gelijk, het klikte. Bep heeft na 
al die jaren nog steeds goed contact 
met haar.

Bouwkundig tekenaar
Bep ging na haar schooltijd in een 
winkel werken. Giel Doorn was aan-
vankelijk timmerman en opzichter 
in de bouw. Via avondstudies werkte 
hij zich op tot bouwkundig tekenaar, 
wat hij tot zijn pensionering bleef. 
Hij trok na de militaire diensttijd in 
bij de ouders van Bep in Wagenin-
gen. Eerst alleen in de weekenden 
en later voor vast. In het begin van 
hun huwelijk woonden ze in bij haar 
ouders Wageningen. Het echtpaar 
kreeg twee dochters en heeft vier 
kleindochters. ‘En twee heerlijke 
schoonzoons’, zegt Bep lachend. Ze 
verhuisden in januari 1961 vanuit 

Wageningen naar de Troelstraweg 
in De Bilt. De jongste dochter had 
astmatische bronchitis en de huisarts 
adviseerde om dichtbij het bos te 
gaan wonen. Hij regelde in 1974 dat 
ze naar de huidige woning in Cen-
trum 2 in Bilthoven konden verhui-
zen. Met de dochter ging het daarna 
meteen veel beter. 

Vierdaagse
Giel Doorn heeft altijd veel gefietst 
en nadat hij met pensioen was liep 
hij 13 keer de Vierdaagse in Nijme-
gen. Hij wilde die daarna nog graag 
twee keer lopen, want dan kon hij 
meedoen met de honderdste Vier-

daagse. Helaas lukte dat niet want 
hij kreeg in één jaar tijd twee nieuwe 
heupen. Bep heeft altijd veel vrien-
dinnen en buren geholpen, een soort 
mantelzorg. Nooit deed iemand ver-
geefs een beroep op haar. Een groot 
feest wilden ze nu niet houden, maar 

op 15 juli hebben de kinderen voor 
een verrassingsfeest gezorgd. Wan-
neer een kleindochter die nu in Suri-
name verblijft in augustus naar Ne-
derland komt gaan ze de diamanten 
bruiloft nog een keer met met alle 
familieleden vieren.

Het diamanten bruidspaar met de dochters en twee kleindochters.

Stagiairs Handjehelpen uitgezwaaid
Bij vrijwilligersorganisatie Handjehelpen namen onlangs 97 eerste- en 69 tweede- en derdejaars 

stagiairs afscheid. Al deze MBO en HBO-studenten uit de hele provincie Utrecht waren goud 
waard voor de personen waar ze hulp boden. 

Als groep draaiden de studenten 
ruim 53.000 zorguren bij kinderen 
en volwassenen met een beperking 
in De Bilt en bijna de hele provin-
cie Utrecht. Na de zomer neemt een 
nieuwe lichting stagiaires de zorgta-
ken weer over van deze groep. De 

studenten zijn verbonden aan de 
opleidingen Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening, Pedagogiek, Maat-
schappelijk Werk en Dienstverle-
ning en toegepaste psychologie. 
Handjehelpen is nog op zoek naar 
studenten van deze opleidingen die 

hun tweede- of derdejaarsjaars stage 
bij de vrijwilligersorganisatie wil-
len lopen. Op deze manier doen zij 
belangrijke praktijkervaring op voor 
de toekomst. Kijk voor meer infor-
matie op: www.handjehelpen.nl 

(Jeanet Nijeboer)

Dit is een deel van de tweede- en derdejaars stagiairs van Handjehelpen die een succesvolle stage hebben 
afgerond bij Handjehelpen (foto Handjehelpen)

Mooie opbrengst fietsdag
De fietsdag van Woord en Daad op woensdag 5 juli kende veel belangstelling en een prima 

resultaat. De dag had een feestelijk karakter vanwege het zilveren jubileum van het comité. 

De route voerde door bijna alle ker-
nen waar het comité actief is door 
een afwisselend landschap met bos 
en polder, rivier de Eem en beziens-
waardigheden als kasteel Groene-
veld en landgoed Eyckenstein. Ook 
zorgboerderij Nieuw Toutenburg in 
Maartensdijk werd bezocht.Het slot 
van de dag vond plaats in de eeuwen-
oude Stulpkerk in Lage Vuursche, 
waar het Young Chamber Choir o.l.v. 
dirigent Mirjam van den Hoek en met 
orgelbegeleiding van Diederik Blan-
kenstein een veelzijdig repertoire 
aan klassiek-geestelijke liederen ten 
gehore bracht. Aan het eind van de 
avond werd de voorlopige financiële 
balans opgemaakt: ruim 2.200 euro; 
een bedrag dat de overheid verdub-
belt, ten behoeve van cashewnoot-
project in Burkina Faso.

(Marian Steenbeek) Het concert in de Stulpkerk in Lage Vuursche is goed bezocht.

Bazaar op De Koperwiek
Bewoners en personeel van De Koperwiek en Zideris organiseerden op 
zaterdag 8 juli een bazaar. Er werd een rommelmarkt gehouden, verlo-
ting met Rad van Fortuin, eigengemaakte producten werden verkocht 
door Zideris en buiten was een terras met koffie/thee en ijsverkoop. Dit 
evenement werd mogelijk gemaakt door de hulp van een grote groep 
vrijwilligers die belangeloos en met veel enthousiasme er een onverge-
telijke dag van maakten.  (Judith Scheepstra)

De bazaar werd afgesloten met een kort optreden van Ebbe Rost van 
Tonningen op accordeon.

Loungeset voor Demeter

Hospice Demeter heeft dankzij een 
gift van uitvaartonderneming De 
Zwaan een prachtige loungeset 
aan kunnen schaffen. 

Achter de heg met zicht op een 
diversiteit aan groen is nu een 
comfortabele plek gecreëerd die 
heerlijk rust biedt aan de gasten 
van Demeter.Beth Shamar

 
Alzheimer Dagcentrum

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan.

 

Veel verandert in de zorg maar bij onsverandert niets. 

Wij blijven kleinschalige en excellentezorg & begeleiding bieden aanmensen met dementie.

U kunt altijd op ons rekenen en zijn daaromook 6 dagen per week bereikbaar.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Beth Shamar
 

Alzheimer Dagcentrum

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan.

 

Veel verandert in de zorg maar bij onsverandert niets. 

Wij blijven kleinschalige en excellentezorg & begeleiding bieden aanmensen met dementie.

U kunt altijd op ons rekenen en zijn daaromook 6 dagen per week bereikbaar.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Alzheimer Dagcentrum
• Warm & Huiselijk
• Professioneel 
• Algemeen Christelijk 
• Kleinschalig 
• Veilig & Verzorgd
• Ook op zaterdag geopend
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Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Zomerprogramma voor alle leeftijden
• 20 juli en 1 augustus: 

Massage voor ouder en kind (6-12 jaar) (€ 5,-)
• 20 juli: Manicure op afspraak (€ 5,-)
• 20 juli: Natuurtekeningen maken 

in Van Boetzelaerpark (gratis)
• 21 juli: Aerobics voor senioren (€ 3,-)
• 23 juli: Koerdische dansvoorstelling, 

meedansen mag! (€ 5,-)
• 25 juli: Yoga 60+ (€ 2,50)
• 25 juli: Wandelen De Bilt e.o. (gratis)
• 27 juli: Stiltewandeling met fotomomenten 

in Houderinge bos (gratis)
• 27 juli: PubQuiz in Café van Miltenburg, 

4 teams gezocht (consumpties)
• 28 juli: Qigong/Tai Chi in Houderinge bos 

(vanaf 20 jaar) (gratis)
• 29 juli: Arabisch koken en eten (€ 5,-)
• 1 augustus: Fietstocht voor senioren (gratis)
• 2 augustus: Hoofd-, nek- en 

schoudermassage op afspraak (gratis)
• Elke maandagmiddag: Yoga (€ 2,50)
• Elke maandagavond: Karate/zelfverdediging 

Soestdijkseweg t.o. gemeentehuis (gratis)
• Elke maandag en woensdag: 

Tafeltennis (gratis)
• Elke maandagmiddag: Bridge (gratis)
• Elke maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag (hoofdmaaltijd € 8,00)

Meer informatie: www.mensdebilt.nl
Vooraf aanmelden verplicht:
servicentrumdebilt@mensdebilt.nl

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

Ruim twee 
centimeter te 

breed! Niet erg 
handig van je!

Wie 
meet het op?

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correct

inmeten en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Opmeten is lastiger
dan u denkt! 

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

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

Weten uw dierbaren al hoe u 
uw uitvaart wilt?

Bilthoven - ‘Mijn overlijden, dat is 
een onderwerp waar ik niet graag 
aan denk. In grote lijnen weet ik 
wat er bij komt kijken, maar welke 
mogelijkheden er zijn en wat bij 
me past, daar denk ik nu nog niet 
aan. Dit is hopelijk iets waar ik 
nu nog niet mee te maken krijg. 
Ik heb nog de tijd.’ Dit is één van 
de meest voorkomende reacties 
die Tap DELA te horen krijgt als 
de vraag gesteld wordt of u al heeft 
nagedacht over uw uitvaart.

Robin Barbie, uitvaartverzorger bij 
Tap DELA vertelt: ‘In geval van een 
onverwachts overlijden hebben  
nabestaanden slechts enkele dagen 

de tijd om het afscheid te organise
ren, terwijl ze overmand zijn door 
emoties. De twijfel slaat toe: ‘Wat 
zouden de uitvaartwensen zijn ge
weest van mijn overleden dierbare?’ 

Daarbij komen nabestaanden 
tot ontdekking hoeveel mogelijk
heden er tegenwoordig zijn. Denk 
aan de keuze tussen (natuur)
begraven of cremeren, wilde de 
overledene bloemen of liever een 
gift aan een goed doel? Wil men 
een afscheid waarbij iedereen mag 
komen of liever een afscheid in  
besloten kring? Wel of geen adver
tentie in de krant? ‘Hadden we 
toch maar vaker over het onder
werp gesproken, dan wisten wij nu 
wat te doen’, is dan ook een veel
gehoorde opmerking, aldus Robin. 

Ontzorgen
U kunt voorkomen dat uw nabe
staanden hier ook voor komen  
te staan door nu al na te denken  
over uw persoonlijke uitvaart
wensen. Wij helpen u daar 
graag bij. Daarom organiseren  
we regelmatig inloopspreekuren 
om verschillende zaken bespreek

Robin Barbie | uitvaartverzorger

Inloopspreekuren
De laatste inloopspreekuren voor 
de zomer vinden plaats op don
derdag 20 en 27 juli tussen 10.00 
en 11.30 uur in het uitvaart centrum 
van Tap DELA aan de Soestdijkse
wegZuid 265 in Bilthoven. 

In augustus vinden geen inloop-
spreekuren plaats. In september 
hervatten we de spreekuren weer. 
Houd de krant in de gaten voor de 
exacte data.

De inloopspreekuren zijn toegan
kelijk voor iedereen, of u nu lid 
bent van coöperatie DELA of niet. 
Deelname is gratis en vrijblijvend. 
Kunt u niet naar ons toekomen, 
maar zou u het wel fijn vinden 
als er iemand bij u thuis langs
komt? Bel dan 030 210 97 65  
om een afspraak te maken.

baar te maken en u te vertellen over 
de mogelijkheden. U ontvangt van 
ons een wensenboekje waarin u uw 
uitvaartwensen vast kunt leggen.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

SUPER SATÉVLEES

Van malse varkensfricandeau gesneden, gemarineerd 

met ketjap, knoflook en iets sambal
100 gram 1,25

VARKENS WANGETJES

Voor de liefhebbers, om langzaam te garen, met 

makkelijk en lekker gratis recept erbij!!
500 gram 6,25

ITALIAANSE LASAGNE

Laagje voor  laagje opgebouwd, met HOH gehakt en 

tomatensaus, belchamelsaus en kruiden
100 gram 1,00

ZOMERGEBRAAD

Malse gekruide rosbief bedekt met ontbijtspek, super 

combi; ca. 25 min. in de oven 150°C
100 gram 2,00

THAISE WOKBLOKJES

Oosters gemarineerde kipfilet met courgette en 

paprika, kort roerbakken en klaar
500 gram 6,00

FRANSE MERQUEZ WORSTJES

Die lekkere pittige, heerlijk van de BBQ maar ook zalig 

in het pannetje, u mag het zeggen
100 gram 1,60
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 17 juli t/m zaterdag 22 juli. Zetfouten voorbehouden.
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Gerard Nieuwenhuizen houdt met 
plezier de parkeerplaats schoon

door Kees Diepeveen

Veel mensen voelen het als een soort maatschappelijke verplichting om hun omgeving 
schoon te houden ook al gaat dit iets verder dan het eigen territorium. De 81 jarige Gerard 

Nieuwenhuizen, woonachtig op het Maertensplein, neemt dit wel erg letterlijk. Hij zorgt er voor 
dat de grote parkeerplaats achter het Maertensplein keurig schoon blijft.

De heer Nieuwenhuizen krijgt 
nogal eens een complimentje, wan-
neer de mensen hem bezig zien. 

De teneur van de complimenten is 
dat men het mooi vindt dat hij dit 
doet en de parkeerplaats zo prachtig 

schoon blijft. Nieuwenhuis met een 
lach: ‘Vaak zeggen ze er ook bij dat 
ze het niet van me willen overne-
men’. De mooiste opmerking die ik 
heb gekregen was van een man die 
tegen me zei: Dit was vroeger werk 
voor een taakgestrafte. Daar moest 
ik erg om lachen’. 

Ruigenhoeksedijk
Op 16 augustus 2016 hebben Ge-
rard Nieuwenhuizen en zijn zus 
een appartement betrokken dat 
grenst aan de parkeerplaats achter 
het Maertensplein. Zij kijken van-
uit hun appartement zowel op de 
parkeerplaats als op het winkel-
plein. Nieuwenhuizen: ‘Wij wonen 
hier ontzettend naar onze zin. Veel 
ruimte, alles gelijkvloers en ook 
veel mensen om ons heen die wij 
al kenden van de tijd dat wij aan 
de Ruigenhoeksedijk in Groenekan 
woonden. Voor ons een schot in de 
roos’. 

Geen concurrentie 
Nieuwenhuizen vervolgt enthousi-
ast: ‘Ik heb vroeger in de groenten-
teelt en in de veehouderij gezeten 
en tot 70 jaar gewerkt. Altijd bui-
ten. Nu zit ik veel binnen en wilde 

graag wat te doen hebben. Ik zag 
dat het parkeerterrein wat smerig 
was en bedacht me, dat ik het leuk 
zou vinden om het schoon te hou-
den. Daar ben ik dus mee begon-
nen. Ik heb alle gereedschap die 
daar voor nodig is. Meestal doe ik 
het ‘s avonds, omdat er dan wei-
nig auto’s zijn. Kan ik overal goed 
bij. Een enkele keer in de ochtend 
voordat de auto’s komen’. Ik doe 
het hele plein vanaf de ingang van 
het appartementengebouw tot aan 
de Molenweg. Soms wat meer, dan 
wat minder, maar dat kan want ik 
heb toch geen concurrentie’ grapt 
Nieuwenhuizen. ‘Ik besteed ge-
middeld 1½ tot 2 uur per dag aan 
het schoonhouden, soms verspreid 
over de dag. 

Kleur en fleur
Op het parkeerterrein schuin te-
genover het verzamelpunt voor de 

winkelwagentjes zijn twee onder-
grondse containers geplaatst voor 
het inzamelen van textiel en restaf-
val. Achter deze containers lag een 
klein stukje braakliggende grond 
waar Gerard plantjes heeft gepoot. 
Zijn zus daarover: ‘Hij houdt van 
bloemen en zorgt dat het mooi 
blijft. Geeft ook een beetje kleur en 
fleur aan de parkeerplaats’. 

Dumpen
Broer en zus vinden het jammer 
dat er regelmatig van alles wordt 
gedumpt achter de plasticafvalcon-
tainers. Tuintafels- en stoelen om 
een voorbeeld te noemen. ‘Nieu-
wenhuizen: ‘Het is toch niet zoveel 
moeite om de gemeente te bellen of 
even naar de gemeentewerf te rij-
den. Maar wij zien ook dat er heel 
veel plastic in de containers wordt 
gegooid. Dat vinden wij een goede 
zaak’. 

Gerard Nieuwenhuizen besteedt met veel plezier 1½ tot 2 uur per dag aan 
het schoonhouden van de parkeerplaats achter het Maertensplein.

(foto Ton van Doorn)

Afscheid van bibliotheek 
Tijdens het jaarlijkse personeelsuitje is in de mooie ambiance van Kas-
teel Groeneveld in Baarn afscheid genomen van acht vrijwilligers en 
coördinator Marian Diepeveen van de bibliotheek van Maartensdijk. 
Tijdens dit afscheid  werden de vertrekkers bedankt voor hun jaren-
lange trouw en geweldige inzet voor de bibliotheek. Mede dankzij deze 
inzet heeft de bibliotheek zijn bestaansrecht kunnen handhaven. 

Er blijven nog 11 vrijwilligers aan de bibliotheek verbonden. Zij staan 
in september weer klaar om de lezers in de vernieuwde bibliotheek wel-
kom te heten. De bibliotheek in Maartensdijk is nu gesloten vanwege 
de verbouwing van de Vierstee. In september opent de bibliotheek weer 
haar deuren om iedereen te ontvangen in een vernieuwde ruimte. 

v.l.n.r. Riny Merkus, Nel van Oeveren, Tiny Alberts, Bernadette van 
der Pluijm, Marian Diepeveen, Joke Gilijanse en Anita Wijk. Hanneke 
Claessens en Ingrid Zeijpveld ontbreken op de foto.

Brede tentoonstelling in Het Lichtruim
door Henk van de Bunt

Het is alweer de 10e expositie, die Kunstkring BeeKk in Het Lichtruim heeft ingericht.
Vijf kunstenaars representeren met hun werkstukken van 13 juli tot 30 augustus de 

Kunstkring. Vrijdag 14 juli verrichte Abe Postema de opening.

De expositie omvat schilderijen 
van Rob Moorer en Paul Rees-
kamp, Art Photography van Kees 
van Gogh, keramiek van Ca-
thy Worrell en beelden van Nell 
Verbeek. BeeKk-lid en beeldend 
kunstenaar Abe Postema opende 
de expositie: ‘Het aardige van 
deze tentoonstelling is, dat het 
een mooie dwarse doorsnede is 
van wat de leden van BK te bie-
den hebben. Zowel schilderkunst 
als fotografie, keramiek en beeld-

houwkunst komen aan bod. Schil-
derkunst is daarbij traditiege-
trouw erg belangrijk; vandaar dat 
er twee schilders zijn onder de ex-
posanten. Iedere kunstenaar heeft 
wel iets met schilderkunst; alles 
begint met verf, verf heeft kleur 
en de schilder maakt daarmee vor-
men en de uiteindelijke voorstel-
ling. Bij Paul Reeskamp kunnen 
die vormen als schilderend een 
landschap worden of simpelweg 
leiden tot een explosie van kleur 
en vorm’.

Boeien
Postema vervolgt: ‘Bij Rob 
Moorer werkt dat iets anders. 
Daar vertelt de voorstelling een 
verhaal. Wat doen de personen op 
het schilderij, waar zijn ze mee 
bezig en wat voelen zij? En wat 
voelen wij als kijker? Het werk 
van Kees van Gogh is weliswaar 
niet geschilderd maar het effect is 
heel schilderachtig. Fotografie is 
hier het uitgangspunt om te zoe-
ken naar vormen en kleuren. De 
grenzen tussen schilderkunst ver-
vagen op die manier. Dat levert 
werk op dat blijft boeien’.

Keramiek
‘Cathy Worell werkt zowel twee- 
als driedimensionaal. In het Licht-
ruim is keramiek te zien, maar wel 
keramiek die in de richting van 

beelden gaat. We zien gezichten, 
personen die in zichzelf gekeerd 
zijn. Een elementair bewustzijn. 
De thema’s van Nell Verbeek pas-
sen in een lange traditie. Vanaf de 
prehistorie tot in deze tijd heeft 
de mens steeds de moederfiguur 
afgebeeld; natuurlijk Maria met 
het kind Jezus, maar ook in de 
moderne beeldhouwkunst komt 
dit thema steeds terug. Nell trekt 
de lijn op haar manier door in 
prachtig klein plastiek en ja hoor 
er zijn ook; mooie kleine beelden 
van dieren’. 

Abe Postema vat het samen: 
Vijf verschillende kunstenaars,
vijf verschillende belevingen. Dat 
leidt in dit geval in Het Lichtruim 
tot een mooie tentoonstelling’.

Livemuziek van Anouk van der 
Laan tijdens de opening. 

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

Volg ons op:

70% 
korting*

Maandag 24 juli GESLOTEN

*zie w
inkel

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

*m.u.v. planten

vanaf donderdag

advertentie
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Julianalaan 4
3722 GP  Bilthoven
030 - 3072020
www.wijnhuiszuidbilthoven.nl
info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

Openingstijden
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
Zondag: gesloten

Cheeseburgers & Spätburgunder (Pinot Noir)
Houd het simpel. Sla de trendy toppings over, en drink er een frisse -lees gekoelde- rode wijn bij. Deze zijn bot droog, snijden heerlijk door 
al die sappigheid en de zuren schrobben je palet schoon, waardoor je graag in je volgende hap duikt. 
Probeer: Pinot Noir, Johannishof-Reinisch 2015

Hotdogs & Droge Rosé
Van Chicago-stijl tot klassieke ketchup en mosterd, een droge rosé paart met bijna elke manier die je kan bedenken. Zijn lichte en schone 
rode vruchtennotities vullen die ketchup aan maar zijn ook een mooi contrast met de verplichte mosterd, uien en paprika. Rosé heeft ook 
voldoende mineraliteit waardoor het hartige zout van hotdogs wordt versterkt.
Probeer: SUD Rosé of Bandol of Bandol Rosé, le Galatin 2016

BBQ Kip & Primitivo
Een goede Primitivo (ofwel Zinfandel) is net zoals BBQ-kip sappig, pittig en makkelijk. Hoewel Primitivo synoniem is voor overweldigende 
jam, zijn deze fruitige wijnen dik genoeg om tot de strijd met een dikke BBQ saus aan te gaan en zijn ze licht genoeg om te drinken terwijl 
de zon nog vrolijk schijnt. 
Probeer: Primitivo di Manduria “Zolla” 2015

Gegrilde Zalm & Gamay
Niets bewijst dat je geen rode wijn kunt drinken in combinatie met vis. Gamay is licht en heeft nauwelijks tannines en is daarom een van 
de meest voedselvriendelijke variëteiten. En bovendien de zuurgraad vormt een prachtig contrast met de rokerige smaak en romige textuur 
van gegrilde zalm. Een geweldige optie is een Cru Beaujolais, die vaak ouder en zachter zijn dan de knappe jonge dollar zoals Nouveau of 
Villages.
Probeer: Brouilly, Bel Avenir 2014

Spare Ribs & Mourvedré
Spareribs en Mourvedré zijn praktisch brothers in arms. Ze hebben zoveel gemeen en de verschillen die ze hebben, complementeren elkaar 
alleen. Beiden zijn vleesachtig maar ook zacht gegaard met een goede dosis kruiden. Marineer de ribs stevig en laat ze overnight ‘garen’.
Probeer: Bandol Rouge, Le Galatin 2012

Gegrillde Portobello & Nebbiolo
In tegenstelling tot veel andere robuuste rode wijnen is Nebbiolo niet erg fruitig. In feite smaakt het veel zoals gegrilde groene paprika. Roke-
rig, pittig en kruidachtig, Nebbiolo paart fantastisch met gegrilde portobello’s. Het medium lichte mondgevoel en de zuurgraad, completeren 
de ‘steakiness’ van de paddenstoelen. Nebbiolo werkt goed met kruiden zoals oregano, rozemarijn en tijm. Neem een wijn van de Italiaanse 
Piemont regio voor zachte tannines en bloemennotities.
Probeer: Nebbiolo d’Alba, Giacosa Fratelli 2015

Worstjes & Droge Riesling
Maar als je in de hitte bent, probeer dan bij pittige worstjes,  een koude verfrissende Riesling. Of u nu om Duits of pittig Italiaans gaat. Een 
droge riesling zal lekker zijn om de dorst te lijf te gaan.
Probeer: Rheingau Riesling ‘Purist’, Eser 2015

DE BBQ ZOMERCOLLECTIE VAN WIJNHUIS ZUID

Bilthoven wordt wat stiller. Velen zijn naar het Zuiden vertrokken om aan 
de mediterrane stranden te bruinen en van de lokale wijnen te proeven. 
En eigenlijk ontstaat daardoor dat heerlijke relaxte sfeertje in het Sticht. 

Dé tijd om in je tuin of op je balkon van de rust te genieten en de lange 
avonden te gebruiken om een heerlijk glas wijn te drinken bij de BBQ of 
een stukje Franse kaas.

VERSCHILLENDE SMAKEN,KLEUREN EN MATEN
SAMENGESTELD DOORDE WIJNSTYLIST

Uiteraard vinden wijhet fijn als u ons in de winkel bezoekt om u in alle rust over deze en andere combinatieste adviseren. 

Tot snel!
Het Wijnhuis Zuid Team

ENKELE WIJN & SPIJS-ADVIEZEN:
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GEMEEN TEN IEUWS
week 29 ¾ 19 juli 2017

Werk in uitvoering 
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, 
volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Bomen snoeien in Bilthoven Noord, van 24 juli t/m 11 augustus 2017. Locaties: 
Prof. Bronkhorstlaan, Gezichtslaan, Soestdijkseweg Noord en fi etspad Kees Boekelaan.
De Bilt: Dr. Letteplein, renovatiewerkzaamheden tot 29 september 2017.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
 wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Gemeente De Bilt  

Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Herdenking Japanse 
capitulatie 
Dinsdag 15 augustus vindt voor het gemeen-
tehuis in Bilthoven om 13.30 uur de jaarlijkse 
herdenking plaats van de capitulatie van 
 Japan, die het werkelijke einde van de 
 Tweede Wereldoorlog betekende. Bij deze 
herdenking zal ook de commissaris van de 
Koning in de provincie Utrecht, de heer W.I.I. 
van Beek, aanwezig zijn. Harmonieorkest 
Kunst en Genoegen verzorgt de muzikale 
omlijsting en de Taptoe. Na de herdenking 
kunt u bloemen leggen bij het monument. 
Meer informatie vindt u op www.debilt.nl.

Nieuwe website
Op zoek naar werk? Heeft u schulden of 
moeite met rondkomen? Of heeft u hulp no-
dig bij het invullen van formulieren? De Regi-
onale Sociale Dienst helpt u graag. Samen 
met u kijken we naar de mogelijkheden om 
uw situatie zo snel mogelijk te verbeteren. 
We kijken of inkomensondersteuning of 
schuldhulpverlening nodig zijn en helpen u 
verder in uw zoektocht naar werk. Bezoek de 
nieuwe website op www.rsdkrh.nl waar u nu 
nóg meer online kunt regelen, bel ons op 
030 - 692 95 00 of kom langs aan Het Rond 
6e in Zeist. 

Afval scheiden op maat
Woont u in een laagbouwwoning of winkel-
gebied? Dan hebt u begin juli een brief 
 ontvangen over veranderingen in afvalschei-
ding en -inzameling. Vanaf 2018 gaan alle 
verzamelcontainers ondergronds en gaan we 
plastic en metalen verpakkingen en dranken-
kartons (PMD) intensiever inzamelen. Geen 
brief ontvangen of bent u ‘m kwijt? Kijk dan 
op www.debilt.nl/terugnaar100 onder ‘Wat 
gaan we doen?’. Onder ‘Terug naar 100 op 
maat’ leest u wat er aan maatwerk mogelijk 
is en hoe u uw wensen daarvoor tot uiterlijk 
28 juli kunt doorgeven.

Vanaf juli gaat de gemeente aan de slag om enkele verkeerssituaties langs door-
gaande wegen te verbeteren. Langs de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven en op 
het Dr. Letteplein in De Bilt werkt de gemeente aan betere doorstroming van het 
gemotoriseerde verkeer, meer veiligheid voor fi etsers en een betere oversteek-
baarheid voor voetgangers. De werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd om de 
hinder te spreiden en de doorgang zo goed mogelijk te garanderen. Het werk aan 
de wegen volgt op de gefaseerde opening van de onderdoorgang van de Leijense-
weg in Bilthoven vanaf juli. 

Dr. Letteplein
Het Dr. Letteplein ligt op de grens van de ker-
nen Bilthoven en De Bilt en vormt de schakel 
tussen de Groenekanseweg, Hessenweg en 
Eerste Brandenburgerweg. In de huidige situ-
atie laat de doorstroming van- en veiligheid in 
het verkeer sterk te wensen over. De aanleg 
van vrijliggende fi etspaden maakt de kruising 
veiliger voor fi etsers. Ook bussen zullen het 
plein vlotter kunnen passeren. Andere be-
langrijke verbeteringen zijn het aanleggen 
van meer parkeerplaatsen en bredere trot-
toirs, het vervangen van verouderde ver-
keerslichten en het vervangen van de open-
bare verlichting door duurzame led-verlichting.
De werkzaamheden duren ongeveer acht 
weken en zijn grotendeels in fasen gepland 
in de periode kort na de bouwvakvakantie. 
Op een of twee weekendafsluitingen na blijft 
het Dr. Letteplein in N/Z- en in O/W-richting 
passeerbaar. Routeinformatie is met gele 
borden aangegeven.
Nutsbedrijven hebben de afgelopen periode 
al voorbereidende werkzaamheden verricht 
rond het aanpassen en verleggen van kabels 
en leidingen. De gerooide bomen zijn ver-
vangen door nieuwe exemplaren. De verbe-
tering van het plein wordt mede betaald door 
Provincie Utrecht.

Soestdijkseweg Zuid
De Soestdijkseweg Zuid wordt op twee locaties 
aangepast, te beginnen bij het gemeentehuis. 
Eind augustus voeren de nutsbedrijven werk-
zaamheden uit aan kabels en leidingen. In no-
vember worden de bushaltes bij het gemeen-
tehuis vernieuwd, komt er een linksaf-strook 
naar het gemeentehuis en een oversteekplaats 

voor voetgangers. Deze werkzaamheden ne-
men ongeveer twee weken in beslag.
Aansluitend op de werkzaamheden bij het ge-
meentehuis wordt het kruispunt met de 
Dorpsstraat/De Holle Bilt (zie foto) aangepakt. 
De nutsbedrijven gebruiken de maanden sep-
tember en oktober om hier de kabels en leidin-
gen aan te passen. Na deze voorbereidende 
werkzaamheden heeft de gemeente de tijd tot 
en met december nodig om de kruising te re-
construeren. Er komt een vrije busbaan en 
een rechtsafstrook bij. Hierdoor zal het ver-
keer tussen station Bilthoven en Utrecht 
 Science Park (Uithof) beter kunnen doorstro-
men. Ook zullen we de weg als fi etser en voet-
ganger veiliger kunnen oversteken. Het ver-
keer wordt met hulp van verkeersregelaars 
langs de werkzaamheden geleid. Provincie 
Utrecht betaalt een groot deel van de kosten 
vanuit haar programma Beter Benutten.

Planning afgestemd
Het streven is om op de genoemde locaties 
de doorstroming van het verkeer zo min mo-
gelijk te verstoren, de overlast voor omwo-
nenden zoveel mogelijk te beperken en daar-
bij alle woningen en instellingen te allen tijde 
bereikbaar te houden voor hulpdiensten. 
Mede daarom houden we zo goed mogelijk 
rekening met andere werkzaamheden en 
verkeerskundige aanpassingen.

Informatie
Voor het begin van de werkzaamheden ont-
vangen omwonenden een nieuwsbrief met 
meer details over de planning en uitvoering. 
Actuele informatie over deze werkzaamhe-
den vindt u op www.debilt.nl/projecten.

Wat vindt u van 
 vrijwilligerswerk?
Als vrijwilliger betekent u niet alleen iets voor 
een club, school, kerk, buurt of medemens: 
het levert u zelf ook veel op. Zo brengt vrijwil-
ligerswerk vaak nieuwe contacten, kennis of 
vaardigheden. Het kan ook nieuwe ervaring 
bieden als opstap naar een (nieuwe) baan. 
Uit divers wetenschappelijk onderzoek komt 
bovendien naar voren dat mensen die een 
bijdrage aan de samenleving leveren gemid-
deld gezonder zijn en blijven. 

Wat vindt u van vrijwilligerswerk in de ge-
meente? Wat hebt u nodig om vrijwilligers-
werk te doen? De gemeente De Bilt en MENS 
De Bilt vinden het belangrijk dat zoveel moge-
lijk inwoners bereid zijn zich voor elkaar in te 
zetten en dat zij daarbij goed ondersteund en 
gefaciliteerd worden. Daarom vragen we uw 
medewerking aan een korte enquête. De uit-
komsten verwerken we in een plan voor ver-
betering van het vrijwilligerswerk in de ge-
meente. U vindt de enquête online op 
www.mensdebilt.nl en op papier bij de ver-
schillende servicecentra en het gemeentehuis. 
Ook kunt u deze zomer op straat aangespro-
ken worden op dit onderwerp door medewer-
kers en vrijwilligers van MENS De Bilt.

Na de zomervakantie organiseert MENS De 
Bilt Rondetafelgesprekken met vrijwilligers en 
vertegenwoordigers van organisaties die wer-
ken met vrijwilligers. Meepraten over het ver-
beteren van vrijwilligerswerk in de gemeente? 
Meld u dan aan met de laatste vraag van de 
enquête, of door een mail te sturen aan Annet 
Meeuws, a.meeuws@mensdebilt.nl.

Gemeenteraad 
positief over ver-
nieuwing Kwinkelier
De modernisering van winkelcentrum De 
Kwinkelier is weer een stap dichterbij. De 
 gemeenteraad heeft aangegeven geen be-
denkingen te hebben ten aanzien van de 
(ver)bouwplannen van de eerste fase.
 
De vernieuwing van De Kwinkelier is hard 
nodig is om van Bilthoven weer een aantrek-
kelijk winkelgebied te maken en daarmee 
het hele centrum van Bilthoven te verster-
ken. Al eerder heeft de gemeente een over-
eenkomst gesloten met de eigenaar voor de 
verkoop van het grasveld naast De Kwinke-
lier, waardoor het mogelijk wordt om het 
plein in het winkelcentrum aan te passen en 
een goede verbinding te realiseren met de 
Julianalaan.

Voor de eerste fase, waarin er een nieuw su-
permarktpand aan het plein komt en enkele 
nieuwe winkelruimtes, heeft de eigenaar een 
bouwplan ingediend. Een deel van de ge-
wenste supermarkt  past niet binnen het hui-
dige bestemmingsplan. De gemeenteraad 
heeft in de vergadering van 29 juni 2017 
aangegeven geen bedenkingen te hebben 
tegen het afwijken van het bestemmings-
plan.
Het bouwplan voor de eerste fase ligt van 
3 augustus tot en met 13 september 2017 
ter inzage. Er is dan de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen. Wilt u op de hoogte 
blijven van de ter inzagelegging? Kijk dan op 
www.debilt.nl/bekendmakingen. 

Gewijzigde openingstijden in de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie van 10 juli t/m 18 augustus is er geen avondopenstelling. Het 
gemeentehuis is in deze periode op dinsdag tot 17.00 uur geopend. Na de zomervakantie 
werken we ook tijdens de avondopenstelling uitsluitend op afspraak en is er geen mogelijkheid 
meer tot vrije inloop.

Werk aan de weg op 
doorgaande wegen
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Foto-exposities in kerken
Tot en met eind augustus worden in de Immanuël- en Opstandingskerk foto’s geëxposeerd. 

In de Immanuëlkerk zijn dit foto’s gemaakt door Frans Sellies met het thema ‘Kerken’. In de 
Opstandingskerk hangen foto’s van de hand van Renate Oskam, Nico van den Ham

en Henk Strietman. Hier is het thema ‘Happy Sunday’.

Al sinds zijn tienerjaren is Frans Sel-
lies bezig met fotografie. Met zijn 
eerste camera maakte hij een start, 
die uitgroeide tot zijn grootste hob-
by. Frans noemt zichzelf reisfoto-
graaf; tijdens zijn vele reizen maakt 
hij foto’s van mensen en van natuur- 
en cultuurlandschappen. Het foto-
graferen van Unesco World Heri-
tage sites heeft daarin een bijzondere 
plaats. Ook foto’s gemaakt tijdens de 
zogenaamde ‘blue hour’ hebben zijn 
aandacht. Blue hour is de benaming 
voor het verschijnsel dat ‘s ochtends 
voor zonsopkomst en ‘s avonds net 
na zonsondergang de lucht en de 
omgeving een blauwe kleur krijgen. 

Happy Sunday
In de Opstandingskerk hangen foto’s 
van de hand van Renate Oskam, 
Nico van den Ham en Henk Striet-
man. Renate Oskam (48) is circa vier 

jaar geleden fanatiek aan het fotogra-
feren geslagen. Door het volgen van 
diverse fotografiecursussen heeft zij 
zich in de technische kant van het fo-
tograferen verdiept. Zij fotografeert 
graag architectuur in (voornamelijk) 
zwart wit; de laatste tijd zijn daar 
ook landschappen en stadsgezichten 
in kleur bij gekomen, veelal in de 
buurt van haar woonplaats Gouda. 
Ook door Renate is een groot aan-
tal foto’s gemaakt vlak voor zons-
opkomst of net na zonsondergang, 
tijdens het zogenaamde ‘blue hour’.

Passie
Voor Nico van den Ham zijn bij het 
fotograferen het spelen met licht en 
schaduw en ongewone points-of-
view een grote passie. Hij maakt 
graag reizen naar landen met over-
weldigende natuur en landschappen, 
waar de aarde nog woest en ledig is, 

onbedorven. De laatste tijd maakt 
hij ook veel time-lapse films van de 
dynamiek tussen hemelverschijnse-
len en landschappen. Verder heeft 
hij zich verdiept in drone-fotografie, 
waarbij landschappen vanuit een 
Birdseye-perspectief kunnen wor-
den weergeven.

Frankrijk
Op de foto’s van de hand van Henk 
Strietman zijn ‘kraanvogels in de 
schemering’ te zien. In het hart van 
de Franse Champagne, onder Reims, 
ligt het Lac du Der-Chantecoq. In het 
najaar stroomt het meer vol, behalve 
op de hogere zand- en slikplaten. 
In het voorjaar vallen grote delen 
droog. Op hun jaarlijkse trektocht 
van Noord-Europa naar Zuid-Spanje 
en terug rusten en eten gedurende 
enkele weken tienduizenden kraan-
vogels op de akkers in de buurt. 
Tegen de avond vliegen zij naar het 
meer om daar te slapen; in de vroege 
ochtend stijgen zij massaal weer op. 
Hun trompetterende roep klinkt van 
ver. 

Exposities
De geëxposeerde foto’s zijn gratis 
te bezichtigen in de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt 
en in de Opstandingskerk, Eerste 
Brandenburgerweg 34, Bilthoven; 
in de regel op zondag tussen 11.00 
en 12.00 uur en op andere dagen in 
de week na overleg met Jannie Cats-
burg, telefoon 030 220 30 91.

(Ria Vossen) 

Werk van Nico van den Ham, Frans Sellies en Henk Strietman is in twee 
kerken in De Bilt te bewonderen. [foto Reyn Schuurman]

Het gemeentebestuur enthousiast in 
Maartensdijk 

Wat de afsluiting van het politieke jaar brengt, is ieder jaar verschillend. Donderdag 6 juli 
werden de raadsleden, het College en een aantal managers vanuit de organisatie meegenomen 

in het wel en wee van het behoud van een landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. 

Jaarlijks bestaat het middagpro-
gramma van het raadsuitje uit een 
informeel, educatief deel. Iedereen 
heeft wel iets nieuws geleerd. Zo 
werd o.a. verteld over de oude eik 
die, na het tellen van de jaarringen, 
uit 1690 bleek te stammen. En dat 
het landgoed zeven boerderijen en 
een moestuin telt. 
 
Onderhoud
Ook het onderhoud van het land-
goed kwam aan bod. Er blijken veel 
regels te zijn om aan te voldoen, er 
is sprake van toenemende recreatie-
druk en het is een dure aangelegen-

heid. De eigenaren denken actief 
na over nieuwe manieren van on-
dernemen en financieren en nieuwe 
activiteiten op het landgoed. Dat is 
nodig om het grote aantal hectares 
te kunnen onderhouden en op een 
mooie manier in stand te houden. 
Zo zijn er studieprojecten en wordt 
er samengewerkt met een zorgboer-
derij. De raad werd opgeroepen 
daarover mee te denken. 

Verwachting
Gezien de vorming van het ‘Nati-
onaal Park Utrechtse Heuvelrug 
Nieuwe stijl’ is de verwachting dat 

de gemeente er in de nabije toe-
komst volop over mee zal kunnen 
denken. Het is in feite een uitbrei-
ding van het huidige nationaal park 
waardoor het landgoed Eyckenstein 
er ook in zal liggen. Het moet een 
aaneengesloten, stevig park worden 
door een samenwerking van onder-
nemers, eigenaren, bewoners, pro-
vincies en gemeenten. 

Na de leerzame middag werd druk 
nagepraat over het middagpro-
gramma, over de samenleving en 
de politiek in het restaurant Zilt & 
Zoet.

Gemeentebestuur op weg naar de kruidentuin.

Beeldtaalboek van 
Cora Terlouw

‘Van Mij’ is de titel van het eerste beeldtaalboek van Cora Terlouw 
te Groenekan. ‘Ik schilder en fotografeer om mijn zinnen kracht te 
geven’; aldus Cora met haar iPhone 6 plus, spontaan en altijd bij de 
hand. Schoonheid wil ze vangen en woorden volgen vanzelf. 

Al vele jaren is schrijven, fotograferen en schilderen een passie die in 
Azië is ontstaan. Cora woonde vier jaar in Maleisië met haar gezin en 
schilderde ruim 100 tulpschilderijen. Voor die tijd was ze werkzaam bij 
diverse tijdschriften en reclamebureaus als modeontwerpster en styliste. 
‘Van Mij’ gaat over zingeving, alledaagse momenten, herkenning en ver-
bondenheid. Korte verhalen worden afgewisseld met poëzie en quotes 
die net zo ongedwongen zijn ontstaan als de geschoten beelden. Cora: 
‘Leren kijken was een onderdeel van mijn werk en die eigenschap wist ik 
steeds meer te verfijnen. Met mijn iPhone op zak kan ik op ieder moment 
fotograferen en dat delen op Facebook, Instagram of op mijn blog. 

Tentoonstelling fotografie
Cora: ‘Een aantal foto’s uit mijn 
boek stel ik tentoon in de boe-
kenwinkel rondom de koffietafel. 
Ze zijn op aluminium afdrukt en 
voorzien van een ophangsysteem. 
Sommige foto’s zijn herkenbaar 
uit de omgeving van Groenekan 
genomen. Als afronding laat ik ie-
dereen een gedicht schrijven want 
jezelf laten verwonderen geeft veel 
inspiratie. Meer lezen: www.cora-
terlouw.blogspot.nl. Het werk van 
Cora is te zien en te koop vanaf 5 
juli t/m 30 september op de Hes-
senweg te De Bilt. Het boek ‘Van 
Mij’ is ook te koop in Bilthoven. Cora Terlouw

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 
Hierbij wil ik de aandacht vragen voor een gevaarlijke situatie: In de Kwin-
kelier zijn ramen ingegooid van leegstaande winkelpanden. Dat is o.a. ook 
zo in het pand boven de inrit naar de parkeergarage. In de sponning hangen 
de scherven erbij. Deze foto laat zien dat de scherven elk moment kunnen 
losraken en naar beneden komen zeilen. Wie dan onder dat raam naar de 
garage loopt of rijdt loopt grote kans om getroffen te worden. Eind juni 
2017 is op het gemeentehuis bij de politie melding gemaakt van deze situ-
atie. Op 7 juli heb ik persoonlijk de bemanning van een politieauto daar 
aanwezig nogmaals geattendeerd op het raam met de ingegooide glazenruit 
boven de ingang van de garage. Opnieuw hebben zij mij verzekerd hier-

van melding te maken. Ik heb toen 
voorgesteld om met een steen de 
ruit in te gooien om de scherven uit 
de sponning te krijgen. Helaas, dat 
vond de dienstdoende politieagent 
toch een brug te vér. 

John Bluemink (Bilthoven)

VBW-feest in Westbroek 
De tent van de Vakantie Bijbel Week - feest in Westbroek staat dit jaar klaar 
op dinsdag 15 augustus, woensdag 16 augustus en donderdag 17 augustus. 
Van 10-15 uur zijn alle kinderen die na de zomervakantie naar groep 1 
t/m klas 1 gaan van harte welkom. Met het thema ‘(T)op Survival’ kun je 
meedoen om samen te zingen, luisteren naar Bijbelverhalen, spelen, knut-
selen en toneel kijken, zodat het een feest wordt. Voor jongeren vanaf 12 
jaar is er op dinsdag 15 augustus en op woensdag 16 augustus een span-
nend avondprogramma, dat ongeveer van 19.30 tot 21.30 uur duurt. Ook 
is er een gezellige afsluitingsavond voor iedereen. Deze is op donderdag 
17 augustus vanaf 19.30 uur en duurt ongeveer een uurtje. Meer informatie 
vbwwestbroek@gmail.com (Joost Bontan)

VBW levert ieder jaar een bomvolle tent op.
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WVT maakt indruk op 
burgemeester

door Guus Geebel

De vraag van burgemeester Sjoerd Potters aan de raadsfracties om hem mee te nemen naar 
plaatsen in de gemeente waar de fractie trots op is, werd door de PvdA ingevuld met een bezoek 
aan de vereniging voor samenlevingsopbouw WVT in Bilthoven. Vrijdag 15 juli werd met een 

uitgebreid programma een groot aantal facetten van deze welzijnsorganisatie toegelicht.

Fractievoorzitter Krischan Hage-
doorn vertelt dat zo’n 1300 mensen 
iedere week bezig zijn met educa-
tieve, recreatieve en sportieve ac-
tiviteiten, met als centraal thema 
ontmoeting. ‘WVT levert daarmee 
cement in een steeds veranderende 
samenleving.’ Directeur Ruud Jansen 
van WVT houdt een verhaal over het 
ontstaan van de wijkvereniging en 
hoe een en ander zich heeft ontwik-
keld tot een vrij unieke grootscha-
lige welzijnsorganisatie. ‘We zijn een 
vrijwilligersorganisatie pur sang met 
zo’n 200 vaste vrijwilligers. WVT 
is een ledenorganisatie en telt meer 
dan 3500 leden die uit alle kernen 

van de gemeente komen. De activi-
teiten worden niet alleen voor leden 
gehouden, anderen betalen alleen 
iets meer.’ Bij het aanbod zijn ook 
veel ondersteunende activiteiten, zo-
als een spreekuur voor belastingen. 
Verder grootschalige activiteiten als 
de kindervakantieweek, een kunst-
expositie, een boekenbeurs en een 
plantenbeurs. 

Activiteiten
Een aantal medewerkers vertelt de 
burgemeester over hun veelal vrij-
willige bijdrage aan activiteiten. 
Rienk Miedema helpt met vijf andere 
vrijwilligers in de maand maart bij 

het invullen van de belastingaangifte. 
Ook wordt hulp geboden bij vragen 
over huurtoeslagen of zorgtoeslag. 
Mark Krähe geeft als vrijwilliger al 
26 jaar karateles bij WVT. Hij doet 
dat eenmaal per week twee uur. 

Hij vertelt er enthousiast over aan een 
zeer geïnteresseerde burgemeester. 
Ruud Jansen vertelt dat er bij elkaar 
meer dan 700 mensen deelnemen 
aan bewegingsactiviteiten. Marieke 
Cornet organiseert onder meer een-
maal per vier weken ‘eet es mee’, 
een eetactiviteit waar maximaal 70 
gasten kunnen aanschuiven voor een 
maaltijd. 

Dans
Magda Korteweg houdt zich bezig 
met het stimuleren van ontmoetin-
gen. Zij organiseert spelletjesavon-
den, bingo en af en toe een high tea 
waar altijd veel belangstelling voor 
is. Zij vertelt verder iets over onder-
houd en vernieuwing van het gebouw 
van WVT. Richard Rothe geeft al 
zo’n veertig jaar cursussen oriëntaals 
koken. 
Dat doet hij niet alleen bij WVT. 
Richard leert de altijd enthousiaste 
cursisten ook alles over de smaak en 
de geur van kruiden van de specerij-
enroute. Die loopt van het Midden-
Oosten naar Zuidoost Azië. Anne 
Marie Gout is vrijwilliger bij repair 
café waar heel veel belangstelling 
voor is. De burgemeester kreeg ook 
een video van een dansoptreden te 
zien.

Afsluiting kindervakantieweek
Burgemeester Sjoerd Potters vindt 
het heel bijzonder dat WVT zoveel 
leden en vrijwilligers heeft. De so-
ciale doelstelling van WVT, zoals de 
hulp bij belastingaangiften, spreekt 
hem erg aan. ‘Geweldig dat het bij de 
vakantieweek lukt kinderen te fasci-
neren.’ Die kindervakantieweek is tij-
dens het bezoek van de burgemeester 
nog in volle gang. Sjoerd Potters sluit 
de week af in een spel over een boef 
die betrapt is op diefstal en waarin hij 
de rol van burgemeester speelt. De 
dief wordt aangehouden en als de po-
litie komt wordt hij in de handboeien 
geslagen. In een politieauto wordt hij 
daarna door twee agenten met een 
politieauto afgevoerd. Daarmee werd 
de vakantieweek voor 400 kinderen 
en 130 vrijwilligers en het bezoek 
van de burgemeester afgesloten.

In de rol van burgemeester heeft Sjoerd Potters bij de afsluiting van de 
kindervakantieweek de boef aangehouden en wacht op de politie. 

V.l.n.r. Mark Krähe, Marieke Cornet, Krischan Hagedoorn, Fons van Overbeek, Ruud Jansen, Magda Korteweg, 
Rienk Miedema en Sjoerd Potters.

Thuis blijven was nog nooit zo leuk 
als deze zomer

‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform Respectvol samenleven. In een tweewekelijkse 
column lees je over een inspirerend buurtinitiatief in De Bilt. Deze week:

Het Zomerprogramma van Mens De Bilt

Hartje zomer, iedereen om je heen 
op vakantie. Jij gaat niet, of maar 
kort. Wat moet je met al die vrije 
tijd? Geen nood: er is van alles te 
doen in en om De Bilt! Mens De 
Bilt heeft een Zomerprogramma 
met activiteiten samengesteld 
voor iedereen: jong en oud, man 
en vrouw. Elke dag is er wel iets 
te doen en het meeste is helemaal 
gratis.

Samen dingen doen
Er zijn workshops op het gebied 
van sport, creativiteit, iets nieuws 
leren, samen dingen doen, Arabisch 
koken, Koerdisch dansen en nog 
veel meer. Monique geeft één van 
de workshops, Vitaliteit & Veer-
kracht, haar man organiseert een 
fietstocht. Ze hebben er veel zin in. 
“Wij wonen sinds kort in De Bilt 
en we willen graag samen met en 
voor de thuisblijvers dingen doen. 
Zo leer je meteen je dorpsgenoten 
kennen.” 

Mamacafé
Het Mamacafé, elke vrijdagoch-
tend in Café Bij De Tijd, staat ook 
in het zomerprogramma. Het blijft 

gewoon de hele zomer open. Een 
bezoekje is vaste prik voor jonge 
moeder Anoeska. “Echt fijn dat 
het Mamacafé de hele zomer open 
blijft”, vertelt ze. “Het is een weke-
lijks uitje waar mijn dochtertje en 
ik naar uitkijken. Zij kan daar lek-
ker met andere kindjes spelen ter-
wijl ik met mede-moeders een kop 
koffie drink.” 

Kijk voor meer informatie over 
het Zomerprogramma op de web-
site van Mens De Bilt onder ‘acti-
viteiten’. Je kunt ook het Zomer-

programmaboekje ophalen bij het 
Servicecentrum De Bilt of Service-
centrum Maartensdijk. 
Vragen of suggesties voor een vol-
gende column? Neem contact op 
met info@hallobuur.nl

(Julie Houben)

Moeders met hun peuters in het Mamacafé.

Zomerrit bij BMV
De BIltse Motorrijdersvereniging BMV, organiseert op zondag 23 juli 
een zomerrit. De motorrijders verzamelen om 10.00 uur bij café Buiten 
aan de Hessenweg 174 in De Bilt. Om 10.30 zullen ze hiervandaan 
vertrekken voor hun zomerse toertocht. De motorrijders vertrekken 
in 2 groepen: een sportieve en een toeristische groep, beiden begeleid 
door een voorrijder. De motorrijders worden rond 16.00 uur weer terug 
verwacht bij café Buiten. Voor meer informatie: www.bmvmotor.nl of 
contact met Jan Verheul, tel. 06 51348650.

Zomerconcert bij 
Beerschoten

Zondag was alweer het 3de zomerconcert van dit seizoen. Ook deze keer 
waren er veel belangstellenden. Voor de pauze was er een optreden van 
het Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht o.l.v. dirigent Ton van 
Overdam. Het orkest met alleen leden van 60 jaar en ouder speelde vol 
overgave, met werken van o.a. Georg Gershwin. Het was goed te horen 
dat hier vooral ervaren musici speelden. Veel indruk maakte het orkest, 
met blazers en een slagwerker, met het melancholische ‘The Lady Caliph’. 
Dit is Ennio Morricone ’s hoofdthema uit de film La Califfa. Na de pauze 
was er een optreden van het Soester Knollenkoor ‘Apollo’ o.l.v. Jan Roels. 
Zij zingen alleen bekende Nederlandstalige liederen. Dit koor wist direct 
al de stemming er goed in te brengen. Met het lied ‘Daar in dat kleine café 
aan de haven’ werd enthousiast meegezongen en vooral ook meebewogen. 
Maar ook met het bekende ‘Als ik boven op de Dom sta’ zong het publiek 
massaal mee. Het is opvallend dat de Stichting Zomerconcerten telkens 
weer een programma weet te bieden waar het publiek (ook van buiten de 
gemeente) zichtbaar van geniet. Op 3 september is al weer de laatste uit-
voering van dit seizoen. (Frans Poot)

Op de voorgrond het Senioren Harmonie Orkest, o.l.v. Ton van Overdam, 
met het massaal toegestroomde publiek op de achtergrond.
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Te koop aangeboden
GARAGE te koop aangebo-
den op Park Arenberg, De 
Bilt, achter huizenblok 18 
tm 30 A Vraagprijs 32.500 
euro Info 0642630250 of 
0624921004

1 set dakdragers (Thule) 
met sleutel €35,-. Tel. 035-
6241475

Rode bureau stoel van Ikea 
€7,-. Tel. 0346-282656

Wit ijzeren sofa bed 90 x 200 
cm zonder matras €25,-. Tel. 
0346-282656

Campingserviesgoed: 6 plas-
tic borden,6 bekers,2 bakjes, 
1 waterkoker (Tristar) 1 thee 
thermoskan,2 theeglazen. 
€10,-. Tel. 06-42448590

Iglo-tentje. 2 à 3 perso-
nen, compleet.€10,- Tel. 
06-42448590

D C P-115 met alle boek-
jes e. z.v. een brother prin-
ter . z.g.a.n. €35,-. Tel. 
06-10738981 Versteeglaan 
112 Groenekan

Wit glas in lood porselein of 
eigen smaak kastje. d18 h40 
b30 €40,-. Tel. 06-10738981 
Versteeglaan 112 Groenekan

Pillen doosjes per st €1,-. a 
€2,-. of 46 stuks €30,-. Tel. 
06-10738981 Versteeglaan 
112 Groenekan

Grote hondenmand kunststof 
€10,-. Tel. 035-6241475

Jaargangen Vorsten Vandaag 
2013-'14-'15-'16 €10,-. per 
jaargang of in 1 koop €35,-. 
Tel. 0346-211597

Gratis af te halen: Parasol, 
doorsnee 3.50 m stof: zware 
witte katoen. Houten paal met 
trektouw en pin om de parasol 
te openen. compleet met hoes 
en betonnen voet.
Tel. 0346-213233

Witte antieke doopjurk met 
mutsje plus minus jaar 1900. 
In zeer goede staat. De jurk is 
90 cm lang. Prijs €40,-. Tel. 
06-49794477

Shimano thechnium bx 
competition. 10.00 m lang, 
gewicht 720grincl. 2 top sets, 
elk 4m lang. Incl. foudraal. 
€50,-. Tel. 06-31082351

Aangeboden aluminium vis-
paraplu met knik. €15,-. Tel. 
06-31082351

Oude weegschaal met mes-
singbak i.g.st. €25,-. Tel. 
06-29506849

Parasol 1.90 met zware voet 
beton met afdeklaag i.z.g.st. 
€35,-. Tel. 06-29506849

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

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

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

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

Houten croquetspel voor max 
6 personen. Nieuw €10,-. Tel. 
030-2290923

Marionettenpop Interia 
Engelse golfer met bedienings 
bedrading hoofd+hand porse-
lein. €45,-. Tel. 0302290923

Gerba handgemaakte veilig-
heidsschoenen z.g.a.n. maat 
9,5 (44) €10,-. Tel. 030-
2290923

5 witte stapelbare tuinstoelen, 
als nieuw, samen €20,-. Tel. 
030-2290923

Oude puddingvormen 4 stuks 
voor €20,-.of per stuk €6,-. 
Tel. 030-2290923

Technica inline skeelers. 
Maat 44,5 bijna niet gebruikt 
80 mm wieltjes incl. bescher-
mers €20,-. Tel. 030-2290929

Puzzel over tracktors is com-
pleet 300 stukjes €3,50 Tel. 
0346-243758

Zwaar verzilverd melkbusje 
met lepel 13 cm €12,50 Tel. 
06-29506849

Zwaar verzilverd schoen 
spaarpot kan onder open 
€7,50 Tel. 06-29506849

Combimagnetron oven wla 
1150 watt 6 maanden oud 
2 maal gebruikt €49,50 Tel. 
06-30360562 of 0346-821351

Fietsen/ brommers
Gezocht: SCOOTER (snor/
brom) voor max €150,-
. moet kunnen rijden. Tel. 
06-37409172

Stalen, zilverkleurig fiets-
mandje voor aan de voorkant/
stuur, gebruikt €12,50 Tel. 
06-53441095

Stalen, gebruikt, fietsen-
rek voor 2 fietsen, ach-
terop de auto €47,50. Tel. 
06-53441095

Fietsendrager voor auto voor 
2 fietsen met 7 en 13 polige 
aansluiting, eenvoudig aan te 
koppelen, stevige constructie. 
€50,-. Tel. 030-2203697

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

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
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Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

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

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

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

Nieuw nu geopend in Maartensdijk de Kringloop. 
Gevraagd spullen geen meubilair open dinsdag tot zaterdag 
10.00 tot 16.00 uur. Industrieweg 11B IV Maartensdijk tel. 
0346-243758

Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn 
en Ik zal u rust geven! En leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

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

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.

Jongen voor lichte werkjes in 
TUIN. Werktijden zelf bepa-
len. Spoed! Tel. 0346830120

Wie wil mij één mor-
gen per week helpen in de 
HUISHOUDING?? Dag en 
uurloon nader overeen te 
komen. Tel. 0346-2121472

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

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689. www.tuinex-
clusief.com

KOFFERS en nog eens 
koffers bij Kok Stomerij & 
Lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Twee TASSEN voor €25,-. 
en nog veel meer bij Kok 
Stomerij & Lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

HUISHOUDELIJKE HULP 
heeft ruimte voor extra 
adres op maandag middag. 
Voor info 035-5414043 Holl. 
Rading.

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

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

Jongeman zoek t 
WOONRUIMTE in regio 
Maartensdijk. Wie kan mij 
hier aan helpen? Bel met 
Mark 06-4284 0226.

Op ’t bankje

Een oudere man met een pet komt bij me 
op het bankje zitten. Hij groet joviaal en 
heeft duidelijk zin in een praatje. Hij vertelt 
al meteen dat hij bij zijn kleindochter hier 
in de buurt logeert. Zijn vrouw is drie laar 
geleden overleden en hoewel hij het alleen 
wel redt, vindt hij een paar dagen bij zijn 
kleindochter altijd erg fijn. Ik hoor in zijn 
uitspraak een licht accent dat ik niet thuis 
kan brengen. Lang hoef ik niet te gissen, 
want hij vertelt uit zichzelf al gauw dat hij 
oorspronkelijk uit Hongarije komt. In 1956 
is hij op negentienjarige leeftijd tijdens de 
Hongaarse opstand het land uitgevlucht en 
in Nederland terechtgekomen. ‘Het was 
een vreselijke tijd en er zijn heel veel doden 
gevallen. Ik ben in Nederland heel goed 
opgevangen, leerde al gauw de taal en kon 
een goede opleiding volgen.’ Hij zwijgt en 
kijkt enige tijd voor zich uit. ‘Iedereen heeft 

altijd iets met het land waar hij is geboren, 
maar voor mij is het net als Amerika First 
voor Trump, Nederland Eerst’, zegt hij met 
een glimlach. ‘Als het op 4 en 5 mei Do-
denherdenking en Bevrijdingsdag is moet 
ik altijd weer aan die opstand in Boedapest 
denken. Het leek er toen op dat we bevrijd 
zouden worden van de Russen, maar die 
sloegen op 4 november met tanks de op-
stand neer. Ik ben nog steeds blij dat ik in 
Nederland terechtkwam.’ Met veel aan-
dacht luister ik naar zijn verhaal. ‘Ik heb me 
hier altijd thuis gevoeld’, zegt hij en zwijgt 
daarna weer een poosje. ‘Mijn vrouw is ge-
boren in Indonesië en haar familie die daar 
al generaties lang woonde kwam ook voor 
het eerst naar Nederland. Zij had als kind 
de Japanse bezetting meegemaakt en veel 
meer gezien dan goed voor een kind is. Ik 
zie Nederland nu erg veranderen, maar ik 
vind dat we zuinig op onze vrijheid moe-
ten zijn.’ De man vertelt dat hij als sport-
leraar een fijne baan heeft gehad en dat hij 
in een mooi appartement in Arnhem woont. 
Ik vraag of hij nog wel eens in Hongarije 
geweest is. Hij moet lachen. ‘Ja, het duurde 
wel heel wat jaren maar toen ik eenmaal 
een Nederlands paspoort had kon ik er 
weer heen. Gelukkig heb ik mijn ouders 
nog weer kunnen zien en die zijn ook nog 

een paar keer hier geweest. Ik ben een echt 
kaaskop geworden, maar wel met Hongaars 
temperament.’ Ik wil wel eens weten of het 
Hongaarse gevoel niet terugkomt als het 
Nederlands voetbalelftal tegen Hongarije 
speelt. ‘Honderd procent voor oranje’, zegt 
hij resoluut. Hij vertelt dat zijn drie kinde-
ren geen Hongaars hebben geleerd en ze 
wat eten betreft de Indische keuken lekker-
der vinden dan de Hongaarse. Maar dat is 
logisch met een moeder die uit Indië komt 
en van koken hield. Ik ben er trouwens ook 
een groot liefhebber van.’ Hij vind het toch 
wel fijn dat de kleindochter waar hij deze 
week logeert erg op Hongarije georiënteerd 
is. ‘Ze heeft de taal geleerd en spreekt het 
erg goed. Daarom nodigt ze mij regelmatig 
uit en dan spreken we Hongaars. Soms kan 
ik niet meer op een woord komen en dan 
zegt zij wat het is. Ze heeft er ook enige tijd 
gewoond en heeft er veel vrienden. Ze had 
ook een tijdje een Hongaars vriendje, maar 
dat is uitgegaan.’ Zelf komt hij nu niet meer 
in zijn geboorteland. Zijn ooms en tantes 
leven niet meer en met de neven en nichten 
is hij niet opgegroeid. Met een vriendelijke 
groet stapt op om voor zijn kleindochter 
nog wat boodschappen in huis te halen.

Maerten  

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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



 De Vierklank 15 19 juli 2017

Fietsen met Waterliniefietsroutes
Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 

het Waterliniemuseum heeft Waterschap Rivierenland een fietsrouteapp laten ontwikkelen.
Het is nu mogelijk om fietsroutes te fietsen langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie

met de app Routeplanner van de Fietsersbond. 

De nieuwe routes voeren langs his-
torische objecten van de Waterlinie 
en geven een beeld van de werking 
van het watersysteem. Dat zorgde 
voor het onder water zetten (inun-
deren) van land én geeft een beeld 
van het hedendaagse waterbeheer. 

Regio
De Groene route (18 kilome-
ter) van Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden voert door De 
Bilt: via het sluizencomplex bij de 
Rijksmunt door Overvecht naar 
het Noorderpark en via Groene-
kan weer naar de Weerdsluis en de 
Waterschaps-fietsroute van Water-

schap Amstel, Gooi en Vecht. Dit 
is een ontdekkingstocht langs de 
rijke geschiedenis van het water-
beheer in de Vechtstreek. De route 
voert o.a. langs de Egelshoek en 
het Tienhovens kanaal in Holland-
sche Rading, langs de oevers van de 
Vecht met haar buitenplaatsen, kas-
telen en historische dorpjes. Langs 
sluizen en forten, herinneringen aan 
de Hollandse Waterlinie, waarvan 
deze streek het overstromingsge-
bied was.

App downloaden 
De waterschappen in het gebied 
van de Nieuwe Hollandse Waterli-

nie en het Waterliniemuseum heb-
ben de vier Waterliniefietsroutes 
van de app op 7 juli voor het eerst 
in gebruik genomen. De app is te 
downloaden via www.routeplanner.
fietsersbond.nl. Omdat de routes 
onderdeel uitmaken van de Fiet-
sersbond Routeplanner kan de app 
altijd de meest actuele route bieden, 
ook bij werkzaamheden of wijzi-
gingen. Ook zijn de routes te down-
loaden via Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden (www.desticht-
serijnlanden.nl) en Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht,
(www.agv.nl).

[HvdB]

Fietsen langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de Routeplanner app 
van de Fietsersbond.

Expeditie Doggersbank
door Walter Eijndhoven

Wie denkt dat de Noordzee slechts een grote, vervuilde, woelige bak water is, komt bedrogen 
uit. ‘Stichting Duik de Noordzee schoon’ wil graag laten zien hoe mooi onze eigen Noordzee is 

en stelt sportduikers in staat naar wrakken te duiken en tegelijk een bijdrage
te leveren aan een beter leefmilieu op deze wrakken. 

Zondag 25 juni kwam Willem He-
ijdeman uit Hollandsche Rading 
weer terug van een duikexpeditie 
naar Nederlands’ meest afgele-
gen natuurgebied, de Doggers-
bank. De tocht was georganiseerd 
door ‘Stichting Duik de Noord-
zee schoon’, met als doel meer 
aandacht te genereren voor al het 
moois onder het wateroppervlak 
van onze eigen zee. 

Mammoeten
‘Een groepje wrakduikers startte 
een aantal jaar geleden de ‘Stich-
ting Duik de Noordzee schoon’ en is 
inmiddels uitgegroeid tot een club 
waar je niet meer omheen kunt als 
het over het belang van de Noord-
zee gaat’, vertelt duiker Willem 
Heijdeman. Hij vertelt verder: ‘Een 
van onze doelstellingen is sportdui-
kers te informeren over de cultuur-
historische en biologische aspecten 
van de wrakken op de Noordzee-
bodem en informeren wij hen over 
de gevaren van visnetten die mas-
saal op de wrakken zijn achterge-
bleven’. Helaas is de Noordzee bij 
veel mensen alleen bekend als een 
drukbevaren vaarroute en dat er 
veel olie- en zandwinning plaats-

vindt, maar dat er ook nog mooie 
stukken natuur onder het waterop-
pervlak aanwezig zijn, is minder 
bekend. Heijdeman: ‘Veel mensen 
denken ook dat de Noordzee er 
altijd is geweest, maar 10.000 jaar 
geleden was deze zee gewoon een 
stuk land. In die tijd kon je van 
Nederland naar Engeland lopen, 
over de grasvlakten. Mammoeten, 
wolharige neushoorns en reuzen-
herten liepen hier vrij rond. Zo’n 
6.000 jaar geleden smolt het ijs en 
verdween het topje van de Dogger 
Heuvels als laatste onder water en 
ontstond de huidige Noordzee. En 
daar zijn wij onze laatste duikex-
peditie ook weer geweest, de Dog-
gersbank, ongeveer 350 kilometer 
ten noordwesten van Nederland’. 

Doggersbank
De Doggersbank spreekt veel dui-
kers erg tot de verbeelding. Duiken 
op de Noordzee is al niet iets voor 
de meeste duikers, maar de Dog-
gersbank is wel héél speciaal. ‘Met 
een boot is het een hele dag varen 
voor je er bent, maar als je er dan 
eenmaal bent voelt het als een ont-
dekkingsreis op een plek waar nog 
weinigen zijn geweest’, vertelt He-

ijdeman. In de loop der tijden zijn 
veel schepen vergaan op de Noord-
zee, tijdens vliegende stormen. On-
geveer 11.000 van deze wrakken 
liggen nog op de bodem van de 
Noordzee en ook op de Doggers-
bank ligt een aantal wrakken. Zij 
vormen mooie natuurplekjes voor 
het onderwaterleven. Vissen, kora-
len, zeesterren en ander zeeleven 
nam bezit van de wrakken. Heijde-
man: ‘Als je dat laat zien aan be-
langstellenden, denken zij dat de 
hele zee stikt van het leven. Niets is 
minder waar. De wrakken worden 
omringd door een grote kale zand-
vlakte, waar misschien een platvis 
zich nog thuisvoelt, maar waar een 
mooie zeebodem nauwelijks meer 
bestaat’. Dankzij intensieve visse-
rij met de zogenaamde boomkor, 
een trechtervormig sleepnet dat aan 
beide kanten naast het schip door 
het water werd gesleept en waarbij 
vissoorten werden gevangen die in, 
op of net boven de bodem leven, 
werden enorme hoeveelheden plat-
vis gevangen. ‘Aan die sleepnetten 
zaten zware kettingen die over en 
door de bodem sleepten, zodat al-
les werd omgewoeld en veel leven 
verloren ging. Gelukkig is deze in-

tensieve visserij vanaf 2015 bijna 
verdwenen en zijn de vissers over-
gegaan op pulsvisserij, waarbij vis-
sen worden opgeschrikt door een 
elektrische stoot en zij zo de netten 
in zwemmen. Gelukkig blijft de 
bodem dan onberoerd’, vertelt He-
ijdeman. 

Nieuwe diersoorten
Al die vissersschepen laten veel 
netten achter in zee. Voor de Stich-
ting een enorme klus om al die vis-
netten te verwijderen. In tien dagen 
tijd haalden vrijwillige duikers zo’n 
6.000 kilo uit het water, een zware 
taak. Behalve het verwijderen van 
deze visnetten, wordt ook gefilmd 
op locatie en werken biologen sa-
men om nieuwe diersoorten op 

naam te brengen. Heijdeman: ‘Op 
het schip werken alle vrijwilligers 
samen, van loodgieter en hoogle-
raar tot cameramensen. Tijdens de 
reis, vorige maand, ontdekten bio-
logen drie nieuwe soorten naakt-
slakken en acht diersoorten moeten 
wij nog determineren, waaronder 
een zeester’. Dankzij deze duikrei-
zen wordt steeds meer bekend van 
het Nederlandse onderwaterleven. 
Ook vanuit de politiek ontstaat 
langzamerhand meer interesse in 
deze nog onbekende terreinen. De 
Klaverbank, een zeegebied van 720 
km2 ten zuiden van de Doggers-
bank, wordt nu beschermd gebied. 
Wie meer wil weten over de stich-
ting: www.stichtingduikdenoord-
zeeschoon.nl 

Sportduiker Willem Heijdeman bij de vangst. (foto Cor Kuyvenhoven)

Zeeduivel op Doggersbank. (foto Udo van Dongen)

Zomerbridge in 2017
Bridgeliefhebbers zijn deze zomer nog bij bridgeclub Bilthoven op 22 
en 29 augustus welkom in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 
4, De Bilt, aanvang om 19.30 uur. Inschrijving: dinsdags om 19.15 uur 
in de zaal, of vóór 17.30 uur via een e-mail: ADNijdam@vodafonet-
huis.nl. Informatie: Bert Nijdam, tel 030 2250172 of 06 19387746.

Op woensdag 12 juli werden de bridgedegens gekruist bij Bridge Comb. 
Concordia ’86 door 20 paren. Martin + Titia Santema werden hier met 
65,74% eerste, gevolgd door Trees van Doorn + Agnes Kahlmann met 
64,81%. Hier was de derde plaats voor Truus te Pas - Hartog + Marijke 
van Essenberg met 61,81%. Zomerbridge bij BCC’86 is nog twee keer 
(op 16 en 23 augustus); beide avonden zijn vanaf 19.30 uur in gebouw 
De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49-B. Niet leden betalen 2,50 euro 
per persoon per avond, leden gratis. 

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks van veertien don-
derdagavonden Zomerbridge tot en met 31 augustus in het dorpshuis 
in Hollandsche Rading. Donderdag 13 juli (aanwezig waren 18 paren) 
wonnen Erik Polders + Nico Verhaar met 62,80%. Het zilver was voor 
Rob van der Blonk + Mieke Oomen (58,93%) en de derde plaats was 
voor Trees van Doorn + Jan van der Heide met 58,63 %. De eerstvol-
gende avond is donderdag 20 juli. Bij voorkeur vooraf aanmelden via 
mail bij bchollandscherading@gmail.com of telefonisch bij Trees van 
Doorn tel. 030 2292078 voor 17.00 uur op de dag zelf en in het uiterste 
geval uiterlijk 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. 
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‘Meisje met veulen’ weer 
gerestaureerd

door Rob Klaassen

Het beeld van Charles Weddepohl ‘Meisje met veulen’, dat in het rondje aan de Tolakkerweg 
in Hollandsche Rading staat, is gerestaureerd in aanwezigheid van de jongste dochter van de 

kunstenaar Saskia, die speciaal hiervoor naar Hollandsche Rading was gekomen. 

In twee dagen was de klus geklaard. 
Enige weken terug vond een op-
merkzame bewoner van het rondje 
de staart van het veulen naast het 
beeld op de grond liggen. De ge-
meente De Bilt heeft vervolgens 
voortvarend gereageerd door ervoor 
te zorgen dat het beeld zo snel mo-
gelijk weer werd hersteld.

Rokje.
Volgens Saskia was in het oorspron-
kelijk ontwerp van het beeld, dat 
in 1955 werd geplaatst, er sprake 
van een naakt meisje met veulen. 
Het gemeentebestuur wilde graag 
dit beeld geplaatst hebben, maar de 
naaktheid van het meisje vormde 
een obstakel: ‘We hebben het hier 
over 1955. Mijn vader heeft dat toen 

prachtig opgelost door het meisje 
van een summier jurkje te voorzien. 
De vrouwelijk vormen blijven ge-
heel zichtbaar. Vrouwenfiguren en 
paarden hebben altijd centraal in 
het werk van mijn vader gestaan. Ik 
denk dat hij met dit beeld deze beide 
thema’s heeft willen verbinden’. 

Dochter 
Saskia: ‘Het was niet altijd ge-
makkelijk om de dochter van een 
beeldhouwer te zijn. Het was in 
die tijd zeer ongewoon. Zeker een 
beeldhouwer’ die ook nog eens 
naakte beelden maakte. We woon-
den vrij geïsoleerd aan het einde 
van het Julianalaantje (tegenwoor-
dig Schaapsdrift) in een streng 
protestantse omgeving. Als klein 

kind vind je het niet altijd leuk om 
afwijkend te zijn. We werden door 
sommigen gezien als ‘goddelozen’. 
En dat was ook nog eens onjuist. Ik 
ging naar de nonnenschool in Hil-
versum en elke zondag naar de kerk. 
Maar wel ‘de verkeerde’. Maar het 
was bij ons thuis beslist ook heel 
erg leuk. Mijn vader was er altijd 
en ik wist heel goed waar hij mee 
bezig was. Wij konden gewoon zijn 
atelier in en uit lopen. Dat konden 
veel kinderen niet zeggen. Later op 
de middelbare school vonden mijn 
klasgenoten het juist interessant dat 
mijn vader beeldhouwer was. Toen 
was het juist weer een voorrecht om 
afwijkend te zijn, zeker in de zesti-
ger jaren’. 

Opgroeien 
‘Ik heb een leuke jeugd gehad in 
Hollandsche Rading. We woonden 
in ons eentje midden op het boeren-
land. Met op 200 - 300 meter vooral 
boerderijen in de directe omgeving. 
Ik kijk daar met enorm veel plezier 
op terug. We hadden met veel boe-
ren heel goede contacten, gingen af 
en toe mee met de tractor en moch-
ten soms een handje helpen. We 
woonden echt op het mooiste plekje 
van de wereld. Heerlijk rustig, geen 
verkeer, tussen de korenvelden en 
de koeien, de grutto’s en de kieviten. 
Echt mooier kun je het niet hebben. 
Ik had ook vriendinnen en vrienden 
in het dorp. Voor school gingen we 
naar de Katholieke lagere en mid-
delbare school in Hilversum’. 

Zorg 
‘Het is voor mij als dochter enorm 
fijn om te merken dat er met zoveel 
zorg wordt omgegaan met de beel-
den van mijn vader. Ik heb gehoord, 
dat mensen in de omgeving direct 
aan de bel trekken als er iets mee 
aan de hand is. De gemeente De 
Bilt pakt dat goed op. Het is fijn 
te merken dat de beelden van mijn 
vader zo worden gewaardeerd. Er 
zijn in het verleden wel beelden 

vernield, maar die zijn daarna alle-
maal in brons gegoten, waardoor ze 
niet meer zo kwetsbaar zijn. Er staat 
een prachtige bronzen Sint Maar-
ten in Maartensdijk, die eerst in het 
Provinciehuis in Utrecht stond. Het 
meisje aan het water in Groenekan 
is ook schitterend. Dat was overi-
gens helemaal kapot gemaakt en 
is prachtig gerestaureerd en nu in 
brons gegoten. Het meisje met het 
veulen blijft kwetsbaar. Het is ge-
maakt van chamotte en vervolgens 
gebakken. Ergens in de gemeente 
moet ook nog een buste van een ne-
germeisje zijn. Die stond vroeger in 
het gemeentehuis van Maartensdijk, 
maar waar die nu is, is mij een raad-
sel. Ik zou die het heel graag nog 
eens willen zien en willen weten 
waar die is’. 

Terugblik.
Op de vraag hoe haar vader zou 
terugkijken op zijn beelden zegt 
Saskia dat zij denkt dat hij er heel 
tevreden over zou zijn dat zijn beel-
den zo gewaardeerd en in stand 
worden gehouden. ‘Je moet daarbij 
bedenken dat mijn vader ooit op de 
Rijksacademie in Amsterdam is op-
geleid als schilder. Als beeldhouwer 
is hij autodidact. Kenners zeggen 
dat je op zijn schilderrijen kon zien 
dat hij meer was geïnteresseerd in 
een driedimensionale weergave. Hij 
was geen man van het platte vlak. In 
1930 is hij met beeldhouwen begon-
nen. Hij werkte heel figuratief en 
naturalistisch. Hij zette zich af te-
gen de abstracte en non-figuratieve 
kunst, alhoewel hij ook een kleine 
periode heeft gekend waarin hij de 
werkelijkheid wat abstraheerde. 
Bijvoorbeeld door zijn beelden wat 
op te rekken. Ik raad iedereen aan 
die meer wil weten over het werk 
van mijn vader de website
www.weddepohl.com te bezoeken.

Het beeld ‘meisje met veulen’ wordt gerestaureerd door Harold Lans van 
Steenhouwerij Maarssen, in aanwezigheid van Saskia Weddepohl. 

Zorgvuldig wordt de staart weer 
aan het beeld vastgeplakt.

Naamplaatje voor Vrouw met 
boodschappenmand

door Henk van de Bunt

Op het Planetenplein voor het Lichtruim staat sinds 2014 een beeld van Job Goldenbeld.
Het beeld stond meer dan 40 jaar aan de oostzijde winkelcentrum Planetenbaan,

maar moest wijken voor herinrichting. Dat het beeld geen naamplaatje (meer)
heeft irriteert gemeenteraadslid Peter Schlamilch behoorlijk.

Job Goldenbeld, was een Biltho-
vense beeldhouwer en schilder en 
één van de initiatiefnemers voor de 
oprichting van het Centrum voor 
Kunsteducatie De Werkschuit in 
De Bilt. Het beeld staat nu op een 
geweldige plek, pal voor Het Licht-
ruim, met in haar rug de ateliers 
van De Werkschuit. Goldenbeld 
was één van de initiatiefnemers die 
samen het Centrum voor Kunstedu-
catie De Werkschuit oprichtte, dus 
een betere plek voor het beeld kon 
niet gekozen worden. 

Aanraken
Schlamilch (Forza De Bilt): ‘Zoiets 
simpels als een naamplaatje op het 
prachtige standbeeld van Jop Gol-
denbeld voor het Lichtruim hoeft 
toch niet zo lang te duren. De maat 
is nu vol en daarom hebben we het 
zelf maar geplaatst, in de hoop dat 
men nu eindelijk wakker gaat wor-
den. Zijn zoon Marco wilde hier 
graag aan meewerken en is er erg 
blij mee.’ Zoon Marco is ook beel-
dend kunstenaar, afgestudeerd aan 
de Gerrit Rietveldacademie te Am-

sterdam en woont en werkt sinds de 
beginjaren ’80 van de vorige eeuw 
in het Friese Sint Jacobiparochie 
aan de Waddenzee. Marco geeft al 
meer dan 25 jaar les aan beginners 
en (ver) gevorderde cursisten. Op 
professioneel gebied exposeert hij 
in binnen- en buitenland. Golden-
beld kwam graag naar De Bilt om 

op deze wijze opnieuw aandacht 
te vragen voor het werk van zijn 
vader: ‘Het is een goed voorbeeld 
van het werk van mijn vader, wiens 
indrukken en ervaringen werden 
vertaald in mooie warme bronzen 
beelden, die altijd uitnodigen om 
aangeraakt te worden’. Schlamilch 
is geïnteresseerd in opmerkingen 
en/of ideeën over het cultuurbeleid 
in het algemeen en Lichtruim. Mai-
len kan naar info@forzadebilt.nl

Beeldend kunstenaar Marco Goldenbeld (links) en Forza-voorman 
Schlamilch na de ‘onthulling’.

Vrouw met boodschappenmand stond in 1966 al in De Bilt.
(foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema) 
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
19-07
Do.

20-07
Vr.

21-07

Kippenshaslick met
kerrysaus

of
Kabeljauwfilet met
mosterd-dillesaus

of
Wrap met kruidenkaas,

avocado en groenten

€ 11,-

Woe.
26-07
Do.

27-07
Vr.

28-07

Gebakken eendenborstfilet met 
jus van zomertruffel

of
Visragoût met

groenten en rijst
of

Groene asperges met gekruide 
aardappel, geitenkaas en honing

€ 11,-

Maandmenu = “TAPAS” menu
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