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Spooronderdoorgang Leijenseweg 
gaat er komen 

door Henk van de Bunt

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces van de Biltse gemeenteraad was een majeur 

onderwerp de vaststelling van het voorlopig ontwerp voor de onderdoorgang van het spoor in de 

Leijenseweg. Begin 2012 heeft de raad gekozen voor de variant ‘sober en doelmatig korte bypass’ 

verder uit te werken. Het College moest voor het einde van deze maand de overeenkomst met ProRail 

hebben ondertekend om de door het Rijk toegekende subsidie veilig te stellen.

De discussie bij dit onderwerp spitste 

zich toe op de bereikbaarheid van de 

wijk tijdens de werkzaamheden. Het 

CDA bij monde van fractievoorzitter 

Cees Beeringen: ‘Het CDA vindt dat 

gedurende de anderhalf jaar durende 

werkzaamheden één ontsluiting van 

de wijk verre van voldoende is’. Het 

CDA pleitte er dan ook voor dat de 

mogelijkheden voor een tijdelijke 

overgang daarom nogmaals goed 

zouden worden onderzocht. De CU, 

Bilts Belang, de SP, SGP en Beter De 

Bilt steunden de Christendemocraten 

hierbij. In de motie werd o.a. gesteld 

dat de toegangswegen tot de wijk De 

Leijen aan de noordelijke kant niet 

voldoende zijn ingericht op het func-

tioneren als enige ontsluitingsroute, 

dat langdurige bereikbaarheid van 

de wijk De Leijen via slechts de Jan 

Steenlaan naar verwachting zal leiden 

tot iles en grote vertragingen en dat 
deze situatie linke risico’s voor de 
wijk inhoudt bij calamiteiten en voor 

de toegang voor bijvoorbeeld brand-

weer en ambulances. Daarom vroeg 

de motie om alsnog de technische en 

verkeerskundige mogelijkheden in 

verband met een tijdelijke overgang 

op de Leijenseweg te onderzoeken. 

  

Gedachten

De wethouder antwoordde dat hij 

pogingen heeft ondernomen om het 

ministerie op andere gedachten te 

brengen, zonder resultaat. Meer on-

derzoek zou uitstel betekenen, waar-

mee de gemeente de rijksmiddelen 

kan mislopen. Bovendien heeft de 

gemeente geen middelen beschikbaar 

om een tijdelijke overgang te bekos-

tigen. De randvoorwaarden voor de 

verkeersveiligheid worden ingevuld, 

waarbij de raad en de omgeving wor-

den meegenomen, beloofde de wet-

houder. Het voorstel werd vervolgens 

aangenomen en de motie verworpen. 

De onderdoorgang maakt deel uit van 

een grotere gebiedsvisie, waar onder 

meer de herontwikkeling van het In-

ventumterrein deel vanuit maakt. Het 

College heeft met bewonersgroepen, 

Prorail, bedrijven en organisaties ge-

werkt aan zowel de gebiedsvisie als 

het voorlopig ontwerp voor de on-

derdoorgang van het spoor. Er waren 

veel complimenten voor het proces en 

een enkele kritische opmerking over 

de ontsluiting van de Anne Franklaan. 

De gebiedsvisie is aangenomen. Een 

dag later hebben gemeente De Bilt en 

ProRail de projectovereenkomst voor 

realisatie ondertekend. Twee belang-

rijke stappen die de onderdoorgang 

dichterbij brengen zodat er een eind 

komt aan de onveilige overweg en de 

doorstroming van verkeer verbetert. 

Overwegvrij

Met de projectovereenkomst leggen 

beide partijen vast dat ProRail in 

opdracht van de gemeente verant-

woordelijk is voor de realisatie van 

de onderdoorgang. ‘De meest in het 

oog springende verandering straks is 

dat de overweg aan de Leijenseweg 

verdwijnt. Ik ben blij dat we na jaren 

van gesprekken voeren een overeen-

komst hebben met de gemeente om 

deze risicovolle overweg aan te pak-

ken. Hiermee sluiten we een hoofd-

stuk af. Bilthoven is in 2016 overweg 

vrij’, aldus Cees de Vries directeur 

Randstad Noord van ProRail. De 

aanleg van de onderdoorgang start 

naar verwachting eind 2014. Wet-

houder Arie-Jan Ditewig kijkt tevre-

den terug op het proces zoals dat tot 

nu toe is verlopen: ‘Het is bijzonder 

dat we als gemeente De Bilt in zeer 

korte tijd geld bij elkaar hebben ge-

kregen voor de realisering van deze 

ondertunneling van het spoor bij De 

Leijenseweg. Ik ben dan ook blij 

dat betrokken partijen de noodzaak 

hebben ingezien om ook deze ge-

lijkvloerse kruising op te heffen en 

daarmee samen te werken aan de zo 

gewenste veilige en vlotte doorstro-

ming in Bilthoven. Ik feliciteer de 

bewoners van de wijk De Leijen en 

de bewoners aan de oostzijde van het 

spoor met deze uitkomst.”

Vorighe week zijn belangrijke stappen gezet die een einde aankondigen van een onveilige overweg. 
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Begeleid itnessen 
na kanker!

Op vrijdag 28 juni 2013 ondertekenen wethouder Arie-Jan Ditewig en Cees 

de Vries, directeur Randstad Noord van ProRail, de projectovereenkomst voor 

de realisering van de onderdoorgang bij het spoor over de Leijenseweg in 

Bilthoven. 

Inloopavond aanleg rotonde

In de zomervakantie wordt de rotonde op de kruising Biltse Rading / Groe-

nekanseweg aangelegd. De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken. 

De Gemeente De Bilt en uitvoerder Roelofs Beheer BV verstrekken graag 

informatie over de manier waarop dit werk voor het verkeer en de omgeving 

op een veilige manier wordt uitgevoerd en de eventuele consequenties voor 

de (weg)gebruikers op de inloopavond op woensdag 3 juli a.s. van 19.30 tot 

21.00 uur in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

7/7 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

7/7 •   9.00u - Ds. W.C. Meeuse
7/7 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

7/7 • 10.30u  F.C.E. Muller

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

7/7 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

7/7 • 10.30u - Woord- en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

7/7 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
7/7 • 17.00u - Ds. E.T. van de Kamp

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

7/7 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
7/7 • 19.00u - Ds. A.F. Troost

Pr. Gem. Immanuelkerk

7/7 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

Pr. Gem. Opstandingskerk

7/7 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam en 
Ds. A. le Coq

R.K. St. Michaelkerk

7/7 • 10.00u - Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

7/7 • 10.00u - Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

7/7 • 10.30u - Dhr. Dr. W.S. Duvekot

PKN - Herv. Kerk

7/7 • 10.00u - Ds. D.J. van Eckeveld
7/7 • 18.30u - Ds. C. Hoogerwerf

Herst. Herv. Kerk

7/7 • 10.30 en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk

Onderwegkerk, Blauwkapel

7/7 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

7/7 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

7/7 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
7/7 • 18.30u - Proponent G.A. van Ginkel

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

7/7 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

7/7 • 10.00u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

7/7 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
7/7 • 18.30u - Drs. C. van Veelen

PKN - Herv. Kerk

7/7 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan
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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

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 6 juli haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging 
Salvo ‘67 weer oud papier op in 
een gedeelte van Bilthoven Noord, 
in het gebied links en rechts van de 
Gezichtslaan en begrensd door de 
Soestdijkseweg en de Jan Steenlaan. 
U wordt verzocht de papierkliko 
vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

Collecte Woord en Daad

Zoals elk jaar organiseert Woord en 
Daad in deze regio een huis-aan-
huis collecte in de kernen Maar-
tensdijk, Groenekan, Hollandsche 
Rading en Westbroek. Dit jaar 
komen de collectanten in de week 
van 29 juni t/m 6 juli ‘langs’ voor 
een onderwijsproject in Guatemala. 
Voor meer informatie zie www.
woordendaadsoest.nl.  

MEEbus in De Bilt

De Meebus staat, vrijdag 5 juli 
van 10.00 tot 12.00 uur bij het 
Winkelcentrum Planetenbaan in De 
Bilt. Iedereen met een beperking, 
handicap of chronische ziekte kan 

in de bus terecht voor informatie 
en advies over bijvoorbeeld vakan-
tie, vrije tijdsbesteding, wonen of 
dagbesteding. 

Concert in Schutsmantel

Op 7 juli is er in de Bechsteinzaal 
van wooncentrum Schutsmantel 
, Gregoriuslaan 35 te Bilthoven, 
een concert van Musicians World 
Wide. Het concert wordt verzorgd 
door Marta Liebana ; piano en 
Katarzyna Kadziolka ; viool. Op 
het programma staan Sonatine voor 
viool en piano D.385, in A minor 
van Franz Schubert en Sonata voor 
viool en piano Op. 47, in A major 
naar Kreutzer van Ludwig van 
Beethoven De zaal is open vanaf 
14.30 uur. De aanvang van het 
concert is 15.00 uur. De toegang 
is gratis.

 Oh, if I could just become forgetful

 When night seems endless

 Does the extinguished candle care

 About the darkness?
 Elvis Costello - The House is empty now

Met veel verdriet nemen wij afscheid van

Jeroen Weitering

Bilthoven, 20 juni 1968                                               De Bilt, 26 juni 2013

 Natasja Steen

 Bert en Thea Weitering

 Misja en Frank Tijhuis - Weitering

 Erik en Lizzy Steen - Nagtegaal

 Jan Steen

Torenstraat 15

3732 DW De Bilt

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met intens verdriet delen wij u mede dat, na een kortstondig ziekbed, 

rustig is overleden

Anthonie Schreuder
 

in de leeftijd van 84 jaar.

   

  Nadja Satiman

  Suzanne van Wingerden

  Lucas Schreuder

  Coen Schreuder

Utrecht, 23 juni 2013

Correspondentieadres: 

C.W.M. Miltenburg

Rubenslaan 17

3931 TA  Woudenberg

De crematieplechtigheid heeft op maandag 1 juli 

te Bilthoven plaatsgevonden.

HEERE, maak mij Uw wegen bekend,

leer mij Uw paden.

Psalm 25 : 4

Met droefheid geven wij u kennis dat, na een laatste moeilijke 
levensperiode, door de Heere van ons is weggenomen onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en oude oma

Neeltje van Keulen-van der Wilt
sinds 9 juli 2012 weduwe van Willem van Keulen

Geboren te Breukelen Nijenrode Overleden te De Bilt
 op 27 februari 1927 op 30 juni 2013

 Kinderen,
 klein- en achterkleinkinderen

Houdt zorg voor elkaar.

God vraagt en eist van ons

onze naaste lief te hebben, als onszelf

Correspondentieadres: W. van Keulen
 Reigersbek 6
 3738 TM  Maartensdijk

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen Deo volente woensdag 
3 juli van 19.30 tot 20.30 uur in het Hervormd Centrum, Dorpsweg 42b 
(achter de Hersteld Hervormde Kerk) te Maartensdijk. 

De rouwdienst zal Deo volente gehouden worden donderdag 4 juli om 
10.30 uur in boven-genoemd Hervormd Centrum, waarna de begrafenis 
zal plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem 
te Maartensdijk omstreeks 12.00 uur.

Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in het Hervormd 
Centrum.

Geen bloemen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het plotseling overlijden van:

 

Jeroen Weitering
(webmaster VVD De Bilt)

 

Dit bericht heeft ons diep geraakt. Onze gedachten en medeleven 
gaan uit naar Natasja en de naaste familie. 

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
 

Namens de gehele afdeling, fractie en bestuur van VVD afdeling De Bilt
 

Paul Boos, voorzitter
Anne Doedens, fractievoorzitter

Arie-Jan Ditewig, wethouder

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.
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Geen Nieuw Sport- en zalencentrum 
in De Bilt

Het zijn nu eenmaal andere tijden
door Henk van de Bunt

Na een urenlange discussie, gelardeerd met een aantal schorsingen, werd in het begin van de 

nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 juni het voorstel van het Biltse College van Burgemeester 

en Wethouders voor de nieuwbouw van een sport- en zalencentrum in De Bilt zonder hoofdelijke 

stemming verworpen. Alleen de fractie van GroenLinks&PvdA wenste aantekening voorgestemd 

te hebben. Ook een motie van de SP tot nader onderzoek voor nieuwbouw of revitalisatie van het 

zwembad op de huidige locatie kon niet op een meerderheid rekenen.

In de bijdragen van vrijwel alle poli-

tieke partijen klonk waardering door 

voor het door het College uitgewerkte 

plan; een plan waar de raad in het 

verleden zelf om had gevraagd. Veel 

partijen hadden dan ook moeite met 

de te nemen beslissing, omdat uit-

eindelijk de inanciële positie van de 
gemeente in deze minder lorissante 
tijden leidend is en het de uitvoe-

ring van een goed plan onmogelijk 

maakt. Wethouder Mittendorff wees 

in de beantwoording van de vragen 

en opmerkingen op de consequen-

tie van deze keus: ‘Het betekent dan 

ook ‘einde oefening’ voor het huidige 

zwembad’. Zwemliefhebbers zullen 

moeten uitwijken naar zwembaden in 

omliggende plaatsen.

Gladstrijken

Het CDA van Cees Beeringen beet 

het spits af. Hij noemde het plan ‘een 

mooi plan. Vijf jaar geleden zou dit 

gemakkelijker te realiseren zijn ge-

weest’. Hij wees op projecten uit het 
verleden (sportpark Weltevreden, de 

Kwinkelier), waar bij de realisatie 

achteraf ook tegenvallers moesten 
worden gladgestreken. Frans Poot 

(D66) refereerde aan de een week 

eerder gevoerde discussies bij de be-

spreking van de Voorjaarsnota 2013 

en was meteen helder: ‘We doen het 

niet’. Ook hij voerde de huidige min-

dere economische omstandigheden 
aan om zijn ‘nee’ te verdedigen: ‘Met 

het voorstel van het College heeft zij 

haar door ons verstrekte opdracht uit-
gevoerd. Daar is ook niets niks mee. 

Wij als gemeenteraad moeten nu ‘ja’ 

of ‘nee’ zeggen en op dit moment kan 

het niet anders dan ‘nee’ zijn’.

Onderzoek

Ebbe Rost van Tonningen (Beter De 

Bilt) noemde een zwembad en een 

sporthal wel de ‘basisvoorzieningen’ 

van een gemeente, maar achtte het 
complexe voorstel op dit moment 

‘niet realiseerbaar’. Anne Brommer-

sma (GroenLinks&PvdA): ’Politiek 

is keuzes maken en dat moeten wij nu 

doen. Wij zeggen ja tegen dit voor-

stel, omdat wij zwemmen belangrijk 

vinden en wij in een gemeente van 

42000 inwoners een zwembad een 

basisvoorziening vinden’. Zij noemde 

aantallen van kinderen, die zwemles 

krijgen en bezoekers, die recreatief 
willen zwemmen. Volgens Brommer-

sma was alles al een keer onderzocht 
- gelet ook op het aantal bijlagen bij 

het voorstel - ; dus nu was het mo-

ment van kiezen daar: ‘Niet nog meer 

onderzoeken, want het voor ons lig-

gende plan is op dit moment als enig-

ste realiseerbaar’.

Paard

De SP kwam dus met een motie, die 

vroeg om een optie uit te werken 

voor nieuwbouw of opknappen van 

een zwembad op de huidige locatie, 
daarbij aandacht hebbend voor de 

inanciële situatie van de gemeente. 
De motie haalde het niet. Ook Nico 
Jansen (CU) zag in 2013 geen andere 

keus, met pijn in het hart: ‘Wij gaan 

met dit plan niet verder’. Eenzelfde 

geluid liet Johan Slootweg (SGP) 

horen: ‘Al jaren verkondigen wij 

dit te zien als trekken aan een dood 

paard. Wij zijn blij dat ons inzicht 
van toen nu door anderen wordt over-

genomen’. Jolanda van Hulst (VVD): 

‘Mijn fractie is van mening, dat wij 
nu in deze moeilijke tijden, waarbij 

wij nog niet zeker zijn van wat er 

nog op ons afkomt, waarin wij waar-

schijnlijk nog meer bezuinigingen en 

kortingen tegemoet kunnen zien, een 

dusdanige verplichting voor zoveel 
jaren niet kunnen aangaan’. Han IJs-

sennagger (Bilts Belang) refereerde 

aan eigen onderzoek onder burgers, 

waarbij hij had geconcludeerd, dat in 
tijden van crisis burgers een grotere 
prioriteit toekennen aan veiligheid, 

onderwijs, onderhoud wegen en on-

derhoud openbare ruimten: Voorzit-

ter, dat betekent dus, dat een sporthal 

en een zwembad mee moeten doen in 

tijden van bezuiniging. Wij kunnen 

ons niet voor vele jaren vastleggen, 

zeker niet als er alternatieven voor 

handen zijn’.  

In het begin van de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 juni werd het 

voorstel van het Biltse College van B en W voor de nieuwbouw van een sport- 

en zalencentrum in De Bilt zonder hoofdelijke stemming verworpen.

Gast van de Biltse raad
door Henk van de Bunt

Eens per 4 jaar gaan inwoners (vanaf 18 jaar) naar het stembureau voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 is het weer zover. Voor diegenen, die meer willen weten over hoe 

het is raadslid te zijn, wat raads- of commissievergadering in houden en wat het functionele verschil 

is tussen raadslid en wethouder, kent de Biltse gemeentepolitiek de ‘Gast van de Biltse Raad’.

De raadsvergaderingen vinden plaats 

de laatste donderdag van de maand 

en beginnen om 20.00 uur in de Ma-

thildezaal van gemeentehuis Jagtlust 

in Bilthoven. De vergaderingen zijn 

openbaar en iedereen is dus welkom 

om de vergaderingen bij te wonen. 

Als gast van de raad werd jl. don-

derdag Wan-Ho Groenenstein met 

een speciaal programma ontvangen. 
Enkele dagen voor de vergadering 

ontving hij de agenda en donderdag 

jl. werd hij verwelkomd door raadslid 

Frans Poot van de D66-fractie. 

Tribune

Frans Poot informeerde Groenen-

stein over hoe het er in de raads- en 

de commissievergaderingen aan toe 
gaat en wat de taken, bevoegdhe-

den en verantwoordelijkheden van 

een raadslid zijn. Ook werd hij aan 

de andere deelnemers aan de raads-

vergadering voorgesteld. De raads-

vergadering volgde Wan-Ho vanaf 

de publieke tribune. Daar kreeg hij 

deze avond alle gelegenheid voor, 

aangezien de raadsvergadering tot in 

de vroege vrijdagochtend door ging. 
Wan-Ho Groenenstein: ‘Politieke 

interesse heb ik al langer. Dit is een 

unieke gelegenheid om ook eens ver-

der te ervaren, hoe de politiek op lo-

kaal niveau functioneert’. 

Belangstelling

Gast van de raad is een unieke mo-

gelijkheid om in gesprek te komen 

met raadsleden en contacten te ver-
beteren, waardoor mogelijk drempels 

voor burgers en lokale politiek wor-

den verlaagd. Belangstellenden kun-

nen zich aanmelden via raadsgrifie@
debilt.nl of tel. 030 2289164.

Rens Kersten kan terecht pronken
met de penning die hem werd geschonken
de Coesfeldse eer

vereerde hem zeer

en daarop werd natuurlijk geklonken

Guus Geebel Limerick

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Afgelopen donderdag wilde ik eens een raadsvergadering meemaken, maar 

ik kwam terecht in een klucht. De inzet was een nieuwe sporthal- en za-

lencomplex incl. zwembad ter vervanging van het verouderde H.F. Witte-
centrum en zwembad Brandenburg.

Vijf jaar lang is erover gepraat met talloze betrokkenen en is er een enorm 

bedrag uitgegeven aan onderzoeken en planvoorbereiding. En wat zeggen 

VVD en SGP? ‘Eigenlijk willen we helemaal geen zwembad’. Volgens de 

VVD moet iedereen maar naar Utrecht, Zeist of De Biltse Hoek gaan. En 
de volksvertegenwoordiger van de SGP had vastgesteld dat er vanuit Maar-

tensdijk toch bijna niemand in Brandenburg gaat zwemmen.

De fracties van D66, CDA en ‘Beter’ De Bilt waren er na 5 jaar achter dat er 
sprake is van een economische crisis en wilden de hand op de knip houden 
totdat die over is. Datzelfde gold voor de SP die altijd roept dat de overheid 

juist nu meer zou moeten investeren.

Het huidige zwembad open houden kost echter vanwege het achterstallig 
onderhoud bijna net zoveel als een nieuw bad in combinatie met een sport-
hal en zalencentrum. Wethouder Mittendorff verdedigde het plan met verve, 
maar uiteindelijk vond alleen GroenLinks/PvdA dat een modern zwembad 

voor een gemeente met 42.000 inwoners een basisvoorziening is.

De Bilt, in 2009 nog Sportgemeente van Nederland, gooit tonnen aan voor-

bereidingskosten door het putje en zit straks zonder zwembad. Gelukkig 

zijn er in 2014 weer verkiezingen!

Henk Zandvliet, Bilthoven

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Wan-Ho Groenenstein was 

donderdag 27 juni ‘Gast van de 

Biltse gemeenteraad’. 



Heerlijke 

Watermeloen
   kilo

       Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse  

Bospeen of  

Bloemkool

• Fettucini met gevulde kip 
     __________________100 GRAM  1,25

• Spaghetti met Scampi’s
    __________________100 GRAM  1,25

• Italiaanse gehaktschotel
____________________100 GRAM  0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Verse 

Pluksla 
zak 150 gram

0,89

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Hollandse

Trostomaten ___ HÉÉL KILO 0,99
Bij aankoop van een bakje 
rauwkostsalade 2e bakje 
rauwkostsalade GRATIS!!!

Zomer Spaghetti
_________________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 8 JULI
DINSDAG 9 JULI EN WOENSDAG 10 JULI

0,99

Volop Hollandse  

Aardbeien en zachtfruit

Heerlijk Hollandse 

Kersen!!!
De lekkerste 

Perziken en Nectarines

0,99

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

per stuk

Kip-kerriesalade
van de boerderij kip 

Boerderijkipfilet

Boerderijkipdijfilet

Kogelbiefstuk
van onze eigen koeien 

Varkenshaassaté

Onze bekende 
garnaalspiezen

Kipdijsaté

Indische ballen
eigen recept, zonder 
smaakversterkers

heerlijke Serranoham
150 gram + gratis meloen mmm…

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 4 juli 
t/m woensdag 10 juli

Filet Americain

Eiersalade

Sellerysalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

SALAMI-DUO

Boerenham

Rosbief

Fricandeau

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.49

100
gram 1.00

1 Kg. 9.98

1 Kg. 7.98

100
gram 2.75

per
stuk 1.75

100
gram 1.40

100
gram 1.40

500
gram 4.98

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

GRATIS POTJE 
AMBACHTELIJKE MOSTERD 
BIJ AANKOOP VAN 750 GRAM 
STOMPETOREN KAAS NAAR KEUZE!

AL ONZE 
VERSGEBRANDE 
NOTENMIXEN

100
gram 1.25

Boerenham

Rosbief

VLEESWAREN-TRIO

BoerderijkipdijfiletBoerderijkipdijfilet

Kogelbiefstuk

Varkenshaassaté

Boerderijkipdijfilet

VarkenshaassatéVarkenshaassaté

KogelbiefstukKogelbiefstukKogelbiefstuk

VarkenshaassatéVarkenshaassaté

Italiaanse venkelsalami

Sopressa Veneta 
(grove salami)

2x 100
gram 5.50

We zijn weer open!
Komt u de nieuwe sfeer proeven? Profiteer van 
onze openingsaanbiedingen…

Welkom!  
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Onderscheiding voor Albert Kuas 
door Marijke Drieenhuizen

Onlangs heeft oud-Maartensdijker Albert Kuas (35 jaar) een Koninklijke onderscheiding ontvangen 

bij zijn afscheid als politievrijwilliger; een taak die hij zestien jaar met veel ambitie heeft uitgevoerd. 

Burgemeester Koos Jansen van de gemeente Zeist spelde hem, na overleg met burgemeester Aleid 

Wolfsen van Utrecht en in het bijzijn van burgemeester Arjen Gerritsen van De Bilt, de versierselen op. 

Albert Kuas heeft zich als politievrij-

williger onder andere ingezet voor de 

gemeente De Bilt en hij is vanaf 1995 

bestuurslid van de Biltse schietsport-

vereniging Gradatim. Burgemeester 

Jansen noemde het bijzonder om zo’n 

jong iemand al een Koninklijke on-

derscheiding op te spelden. Dat had 

hij nog niet eerder meegemaakt. 

Vrijwilligers

Politievrijwilligers zijn er sinds 1948. 

Nederland was bezet geweest door de 

Duitsers en er was angst voor poli-

tieke onrust, ook vanwege de oorlog 

in Indonesië. Om als vrijwilliger te 

worden aangenomen moeten burgers 

dezelfde tests ondergaan die gelden 

voor de beroepspolitie. Na aanname 

volgt de opleiding met een afsluitend 

examen waarvoor dezelfde eisen gel-

den als bij de beroepspolitie. De vrij-

willigers dragen vervolgens hetzelfde 

uniform inclusief handboeien, wapen-

stok en pepperspray en soms ook een 

vuurwapen. Ze worden ongeveer 250 

uur op jaarbasis ingezet vooral bij het 

voorkomen van kleine criminaliteit, 

het toezicht houden bij evenementen 

en wijksurveillances. De ongeveer 

1700 vrijwilligers hebben ook een 

rang, die loopt van surveillant tot in-

specteur. Gemeente De Bilt werkt met 

momenteel zes vrijwilligers.

Sociaal betrokken mens

Dr. J. Ph Wolff, zelf Oficier in de 
Orde van Oranje Nassau, en jaren-

lang medebestuurslid van de Biltse 

schietvereniging, heeft het initiatief 

genomen om Albert Kuas voor te 

dragen: ‘Hij is nog jong en is een so-

ciaal betrokken, aardige man, die als 

vrijwilliger al veel werk verzet heeft. 

Dat mocht wat mij betreft hier in De 

Bilt niet ongemerkt worden afgeslo-

ten. Ik ben blij dat het gelukt is. Hij 

verdient dit’. Albert Kuas is geboren 

in Maartensdijk en heeft er een aantal 

jaren als leraar gewerkt aan de Martin 

Luther Kingschool in Maartensdijk 

en vervolgens aan de Hertenkamp 

in Hollandsche Rading. In die tijd 

was hij ook al politievrijwilliger en 

combineerde hij beide banen. Sinds 

2007 werkt hij als docent op de poli-

tieacademie in Rotterdam, maar nog 

steeds ook in De Bilt en daar buiten 

als politievrijwilliger. Als vrijwilliger 

mag je ook intekenen op bijzondere 

gebeurtenissen: zo heeft hij meerdere 

keren gewerkt op Prinsjesdag en dit 

jaar was hij paraat tijdens de kroning. 

Burgemeester Gerritsen kende Albert 

Kuas van zijn inzet als vlaggenwacht 

tijdens de dodenherdenking; ‘Drie 

kwartier tot een uur op de plaats. Heel 

indrukwekkend’. Albert Kuas over 

zijn motivatie om zich in te zetten als 

politievrijwilliger: ‘Ik wil hulp ver-

lenen aan hen die hulp behoeven en 

- heel belangrijk - misdaad mag niet 

lonen’. 

Schietsport

Al 10 jaar lang is Albert Kuas be-

stuurslid van Biltse schietsportver-

eniging Gradatim die na de locatie 

Fort Voordorp al weer jaren gevestigd 

is in Amersfoort. Naast bestuurslid is 

hij daarbij ook schietsportinstructeur. 

Zijn kennis op het gebied van de Wet 

wapens- en munitie, de schietsport en 

de wedstrijden, deelt hij graag met de 

leden van zijn vereniging. ‘Geluk-

kig zijn de eisen om lid te worden en 

te blijven tegenwoordig maximaal 

streng’. Bijzonder is het feit dat hij 

betrokken is geweest bij de keuze 

voor het nieuwe dienstwapen van de 

nationale politie. 

Toekomst

Albert Kuas gaat de komende twee 

jaar de opleiding Intergrale Veilig-

heidskunde volgen en ziet zich over 

een aantal jaren nog steeds in Rot-

terdam werken, maar dan wel als lei-

dinggevende. ‘Een brisante stad, waar 

altijd wel iets gebeurt. Maar werken 

als vrijwilliger blijft hij voorlopig 

ook doen. Ik heb mij ook aangemeld 

als vrijwilliger bij Defensie. Ik wordt 

daar Reservist Militaire Taken en ben 

bij rampen of crises als Liason actief 

tussen de Landmacht en civiele auto-

riteiten. Onlangs ben ik begonnen aan 

de opleiding in de Utrechtse Krom-

hout Kazerne’. 

Burgemeester Koos Janssen (Zeist) en burgemeester Arjen Gerritsen hebben 

in samenspraak met burgemeester Aleid Wolfsen (Utrecht) Albert Kuas 

Koninklijk onderscheiden. 

Is de stoep schoon genoeg?
Heeft u ze al gezien? De afbeeldingen op de stoep met de vraag of die schoon genoeg is?

Met deze ‘green grafiti’ vraagt de gemeente aandacht voor het project Groen in beeld.
In juli vinden werksessies plaats waar u aan deel kunt nemen. Tijdens deze sessie kunt u aangeven 

wat volgens u het gewenste onderhoudsniveau is voor uw wijk en komt de vraag ‘Waar mag het wat 

meer en waar wat minder?’ aan bod. De gemeente nodigt u uit om hierover mee te denken.
 

De afgelopen maand zijn in elke kern 

bewonersschouwen geweest. Naast 

deze bewonersschouw heeft de ge-

meente op nog veel meer punten de 

kwaliteit van onderhoud van de open-

bare ruimte in kaart laten brengen. 

Daarmee is de huidige kwaliteit in 

beeld en is het tijd om te kijken naar 

de gewenste kwaliteit. De uitkomsten 

van de schouwen zijn terug te vinden 

op www.debilt.nl/groeninbeeld.

Werksessies

De gemeente nodigt iedereen uit om 

tijdens één van de werksessies mee te 

denken over de gewenste kwaliteit van 

onderhoud. Er zijn twee werksessies, 

voor meerdere kernen:

•  Dinsdag 9 juli,  19.30 uur, De Vier-
stee in Maartensdijk (Nachtegaal-

laan 30). Deze avond is voor alle in-

woners van Groenekan, Westbroek, 

Maartensdijk en Hollandsche Ra-

ding

•  Woensdag 10 juli, 19.30 uur, ge-

meentehuis in Bilthoven (Soest-

dijkseweg Zuid 173). Deze avond 

is voor alle inwoners van De Bilt en 

Bilthoven

Programma werksessie

Tijdens de bijeenkomst worden de 

uitkomsten van de schouw gepresen-

teerd per kern en wordt een toelichting 

gegeven op de verschillende kwali-

teitsniveaus. In groepen per wijk/dorp 

gaat u in gesprek over wat u belang-

rijk vindt in het onderhoud en welke 

kwaliteit u wenst voor bijvoorbeeld 

uw woonwijk, het winkelgebied en het 

buitengebied rondom uw kern.

Uitkomst werksessie

Aan het eind van de avond ligt er per 

wijk/dorp een scenario waarin de ge-

wenste kwaliteit voor onderhoud van 

de openbare ruimte is aangegeven. 

Dit bewonersscenario wordt samen 

met nog een aantal andere, meer the-

magerichte, scenario’s voorgelegd aan 

de gemeenteraad. De gemeenteraad 

kiest per wijk/dorp een scenario dat 

vervolgens uitgewerkt wordt in een 

beeldkwaliteitsplan. In dit plan wordt 

dus de kwaliteit van onderhoud voor 

de hele gemeente vastgelegd. Zo kunt 

u zien wat u kunt verwachten, maar 

weet de gemeente ook precies waar 

welk onderhoud nodig is. Het beeld-

kwaliteitsplan wordt aan de raad ter 

besluitvorming voorgelegd. 

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich voor de 

werksessie voor hun kern aanmelden 

bij Caro Hollebeek via hollebeekc@

debilt.nl of (030) 228 91 90. 

Meer informatie over het project 

Groen in beeld vindt u op 

www.debilt.nl/groeninbeeld.

Schmalsläger 
burgemeester

GroenLinks De Bilt-voorzitter Marianne van Hattum was 27 juni aanwezig 

bij de installatie van voormalig Bilts raadslid  Désirée Schmalsläger 

tot burgemeester van Nuth en o.a. getuige van het omhangen van de 

burgemeestersketting door loco-burgemeester van Nuth van den Berg. 

Schmalsläger is de eerste burgemeester van Limburg die is benoemd door 

Koning Willem Alexander.

Nieuwe commissieleden

De gemeenteraad benoemde donderdag 27 juni op voordracht van de 

fractie van D66 de dames Vanetta Smit en Hanneke de Zwart (rechts) tot 

commissielid. Beide dames bevestigden vervolgens de door burgemeester 

Gerritsen voorgelezen Verklaring en Belofte met de woorden: ‘Dat verklaar 

en beloof ik’. [HvdB]

advertentie

www.el-paseo.nl
info@el-paseo.nl
06-17354443

- Professionele dierenverzorging
- Vaak op korte termijn beschikbaar

- Persoonlijke aandacht voor ieder huisdier



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Je kan wel merken dat het over 
2 weken weer Vierdaagse tijd is! 

Maak dus snel een afspraak 
en bel 212455

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

2e ARTIKEL

€1,-*

 
*LET OP GROENE STICKER! 

Geldt voor het goedkoopste artikel

*M.U.V. basis-, hoogzomer- en nieuwe collectie

Volg Mieka op 
www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35
3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:
woensdag 9.30 - 17.00 uur
donderdag 9.30 - 15.00 uur
vrijdag 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 14.00 uur

Kinderkledin�, (kraa�)cadeau� e� accessoire�

voor klein� e� grot� sterre�voor klein� e� grot� sterre�

2
5
%

K
O
R
T
IN
G

2 halen 

1 betalen*

*Goedkoopste artikel gratis, 

muv nieuwe en basiscollectie.

Nieuwe 
collectie 

van Mexx 
is binnen! 

Te huur aangeboden,

evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:

030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

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

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

 

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

06 - 53 14 67 33

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

L'Oreal assortiment 

2e product 1/2 prijs

Bijna vakantie!
Laat nu gelnagellak 

aanbrengen op uw nagels
door Manon

  Turks 
breekbrood met olijfolie en zee-zout nu € 2,10
  Aardbeien  trakteertaartje

 € 8,95

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

 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
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Franse 
dag rond 

Julianakerk

Zaterdag 29 juni organiseerde Lions 

Club Het Stichtse Hart en Lions Club 

Bilthoven 2000 een Fête de la Famil-

lie tijdens de Franse Dag, rondom 

de Julianakerk in Bilthoven. Er was  

live muziek, chansons, baguettes, de 

meest heerlijke Franse delicatessen, 

activiteiten voor jong en oud en heel 

veel anders. 

Deze Franse dag is bedoeld om geld in 

te zamelen voor het Helen Downing 

Instituut, een instituut dat psychologi-

sche zorg bij kanker geeft, maar óók 

om iedereen in vakantiestemming te 

brengen. Over een aantal weken volgt 

er een oficiële chequeoverhandiging 
en daarbij zal ook het bedrag bekend 

worden gemaakt. 

Maartensdijker pleit in 
Kloosterpark voor Bilts Museum

door Henk van de Bunt

De Maartensdijkse historicus Anne Doedens hield zaterdag 15 juni in het K.N.M.I.- gebouw een 

lezing voor de bewonersvereniging Kloosterpark o.a. over het Vrouwenklooster. Doedens pleitte in 

zijn lezing voor de oprichting van een Bilts Digitaal Museum (BDM).

 

Het klooster Oostbroek was gele-

gen in het meest zuidelijke puntje 

van de huidige gemeente, daar 

waar we tegenwoordig nog het 

landgoed Oostbroek vinden. Het 

klooster was gesticht door twee 

bekeerde ridders, Hermannus en 

Theodoricus genaamd. Korte tijd 

was het een dubbelklooster, waarin 

zowel mannen als vrouwen woon-

achtig waren. Dat heeft echter niet 

lang geduurd. Al gauw werd het 

Vrouwenklooster opgericht, ge-

legen op het terrein waar zich nu 

het K.N.M.I. bevindt. Na diverse 

twisten tussen de monniken en 

de (meest adellijke) nonnen werd 

het Vrouwenklooster rond 1385 

tot zelfstandige abdij verheven. 

Dankzij de door Henrica van Erp 

geschreven kroniek is er veel over 

het Vrouwenklooster bekend ge-

worden. Door de Reformatie kwam 

er een einde aan de tot dan zeer 

welvarende kloosters. Alle bezit-

tingen van de kloosters kwamen in 

handen van de Staten van Utrecht, 

die rentmeesters aanstelden om de 

goederen te beheren. In 1580 werd 

het klooster Oostbroek afgebroken 

en in 1585 onderging het Vrouwen-

klooster hetzelfde lot. 

Geschiedenis

Doedens: ‘De kernen van onze ge-

meente hebben een lange, grote en 

indrukwekkende geschiedenis, met 

meer dan genoeg materiaal over en 

uit dat lange verleden om de inwo-

ners de gelegenheid te geven om te 

genieten van die historie, bijvoor-

beeld in een museum (al dan niet 

digitaal) voor de zes kernen van 

De Bilt. Daarin zou uiteraard ook 

het Biltse Vrouwenklooster moeten 

worden opgenomen’.  

Het vrouwenklooster was een 135 

ha grote buitenplaats, die in 1893 

werd verkaveld voor het huidige 

Kloosterpark en waarvan 10 ha 

bestemd werd voor het KNMI. 

Het oude hoofdgebouw kreeg in 

1897 een nieuw aanzien met een 

15 meter hoge observatietoren naar 

ontwerp van de rijksbouwmeester 

D.E.C. Knuttel. Ondanks latere uit-

breidingen is het voormalige bui-

tenhuis nog steeds herkenbaar. In 

het villapark, dat nog de sfeer van 

het 19de-eeuwse park bezit, vinden 

we het koetshuis van de buiten-

plaats (Emmalaan 3).

Klooster

De naam ‘Het Klooster’ herinnert 

aan het 12de-eeuwse Benedictij-

ner Vrouwenklooster dat er tot de 

afbraak in 1585 heeft gestaan. In 

1651 koopt A.C. Parmentier een 

hofstede met huis en boomgaard, 

verwerft het nabij gelegen gerecht 

Colenberg en laat een buitenplaats 

aanleggen. Na 1770 laat de nieuwe 

eigenaar, de familie Utenhoven, 

het huis vergroten en verfraaien. 

In 1826 wordt het door de nieuwe 

eigenaar W.F. de Vrij grotendeels 

vervangen door een statig gepleis-

terd landhuis. Rond het huis komt 

een landschapspark. In 1866 wordt 

het huis gekocht door C.W.J. Baron 

van Boetzelaer, die ook al eigenaar 

is van Sandwijck. Vervolgens ver-

erft het huis op zijn zoon G.H.L. 

baron van Boetzelaer, die het land-

goed in 1893 te koop aanbiedt. Het 

landgoed wordt dan aangeduid als 

‘Landgoed Koelenberg’ of ‘Het 

Klooster’. Koelenberg verwijst 

naar het genoemde gerecht Colen-

berg.

V.l.n.r. Anne Doedens, VVD-politica Jolanda van Hulst en Kees Wismeijer, 

Rob van der Plas en Marian de Jong van de organisatie voor ‘Het Klooster’. 

De afdeling Seismologie is gehuisvest in de gerestaureerde oude villa. De villa 

heeft als bijnaam Het Klooster omdat hier in de 12e eeuw een klooster was 

gevestigd. In deze villa nam het KNMI in 1897 zijn intrek. Bij de nieuwbouw 

in 2000 is de villa deels in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.

Na de opening maakte locoburgemeester Ditewig de winnaars van de 

kleurwedstrijd bekend en begon het Petanquetoernooi.

Programma 900 jaar De Bilt 

Juli – thema: Verbinden door je te laten zien

juli  Musical ‘Stop de tijd!’ door groepen 8 van de basisscholen. 

Jeugdtheaterschool Masquerade in samenwerking met 

alle groepen 8 van de basisscholen uit alle kernen en hun 

leerkrachten.

September – thema: Verbinden door te vieren

6 en Rondje De Bilt voor alle leeftijden, georganiseerd door de 

7 sept. samenwerkende serviceclubs.

14 sept.  Onthulling Bilts Hoogkruis, Van Boetzelaerpark 11.00 uur 

Stichting Bilts Hoogkruis

14 en Biltse Oldtimer Weekend, Dorpsstraat De Bilt

15 sept.

14 en  Open Schaakkampioenschappen, Schaakvereniging DBC

15 sept. 

Oktober – thema: Verbinden door over te dragen en te verduurzamen

1 okt.  Dag van de ouderen, Samenwerkende ouderenbonden De Bilt/

Bilthoven

12 okt. Symposium Historische vereniging Maartensdijk

November

24 nov. Chocolademelkloop, Loopschool Saskia

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings, Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900JAARDEBILT.NL

NIEUWS

Het Fototeam 900 jaar De Bilt heeft zo ontzettend veel leuke foto’s gemaakt 

van al de evenementen. Kijk maar op www.900jaardebilt.nl  

Via de button foto’s kunt u alle foto’s van de afgelopen evenementen 

bekijken en bestellen.

Via het YouTube-kanaal van RegioTV De Bilt kunt u verschillende ilmpjes 

bekijken met een collage van de foto’s die ons team heeft gemaakt. U kunt 

hier zoeken op ‘Fototeam 900 jaar De Bilt’.

In het kader van 900 jaar de Bilt worden niet alleen activiteiten georganiseerd, 

maar wordt er ook een aantal jubileumproducten op de markt gebracht. Een 

gedeelte van de opbrengst uit verkoop van die producten gaat naar het 

goede doel. 

Stichting 900 jaar De Bilt heeft hiervoor een lokaal goed doel gekozen, 

namelijk de Stichting Stoute Schoenen. De Stichting is gevestigd op het 

voormalig Berg en Bosch-terrein in Bilthoven en is de eerste organisatie 

waar wij gelden en/of goederen aan willen doneren. De stichting heeft de 

ANBI-status, wat betekent dat zij voldoet aan de criteria die voor goede 

doelen gelden en dus geen schenkbelasting hoeft te betalen over giften. 

De Stichting Stoute Schoenen heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden 

van zorg voor autistische kinderen en voor kinderen met een aan autisme 

verwante stoornis. Zij werkt ontwikkelingsgericht en vanuit het kind. 

De naam Stoute Schoenen komt van de uitdrukking: ‘de stoute schoenen 

aantrekken’. Vroeger betekende ‘stout’ in het 

Nederlands ook ‘dapper’. Als iemand dan zijn 

stoute schoenen aantrok, betekende dat dat hij 

heel dapper iets ging doen wat hij moeilijk vond. 

Meer informatie over de 900 jaar De Bilt  producten vindt u op de website.

stichting stoute schoenen



Elke week 

huis-aan-huis 

in de gemeente!

Ideeën genoeg
0346 21 19 92

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

Ter gelegenheid van het 900-jarig be-

staan van de gemeente De Bilt is een 

bijzonder kookboek samengesteld met 

persoonlijke verhalen en recepten van 

inwoners uit de zes kernen. Een kook-

boek waar je in kan lezen of een lees-

boek waar je uit kan koken. Dat laten 

we even in het midden.

‘Op zondag duren de kooksessies door-

gaans wat langer dan normaal omdat er 

dan voor een aantal dagen voorgekookt 

wordt. School, huiswerk en hockey (ove-

rigens bij het Groenekanse Voordaan) 

zorgen voor een drukbezet leven en onre-

gelmatige dagindeling waar volgens Nils 

een goed verantwoorde maaltijd niet aan 

mag ontbreken. De allergrootste uitda-

ging ligt in het vinden van de juiste 

wijn bij ieder gerecht.’ 

Nils Huisman 

Bilthoven

Kwartels met pompoen-

kastanjepuree en morieljes

Bijzonder cadeau

verkrijgbaar bij:

Groenekanseweg 9, 3737 AA Groenekan, Tel: 0346-211213

Openingsi jden: ma t/m vr 9.00-18.00,  za 9.00-17.00

Ik voer Pavo aan mijn pony

Openingstijden: 

maandag 08.30 – 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A

3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764

Mailadres: info@caravannmv.nl

ZORGELOOS 

OP WEG MET 

DE BOVAG 

ONDERHOUDSBEURT

de échte

binnenhuis

adviseur

NL LABEL

zonwering

2e product

50%
korting

op de hele zonwering collectie.

Korting geldt op het 

goedkoopste artikel.

NL LABEL
gordijnen

Elke 2e meter

50%
korting

 

NL LABEL
vouwgordijnen

Elk 2e vouwgordijn

50%
korting

 

NL LABEL
laminaat

4600 Collectie

Elke 2e meter

50%
korting

 

NL LABEL
PVC

Bergen Collectie

Elke 2e product

50%
korting

 

PARADE
tapijt

Elke 2e meter

50%
korting

 

1 wij kunnen u wérkelijk goed adviseren

2 alles wordt voor u tot in de puntjes verzorgd

3 wij bieden u uitgebreide garanties

4 kwaliteit en zekerheid van een vakman

5 transparante prijzen, u betaalt een eerlijke prijs

A-m
erk

kw
alit

eit

‘Inmeten wordt

voor mij gedaan.

Zo weet ik

zeker dat het 

goed is.’

Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden
Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl 

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Bekendmakingen

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Emmaplein 22, wijziging op verleende 
omgevingsvergunning (11-06-2013)

•  Bilthoven, Gezichtslaan 5, kappen van 2 dennen 
(14-06-2013)

•  Bilthoven, Koppellaan 9, realiseren van een door-
braak (10-06-2013)

•  Bilthoven, Planetenplein 2, het oprichten van een 
afdak voor het Kunstenhuis aan achterzijde (Melk-
wegzijde) van het Lichtruim (17-06-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Overboslaan 67, uitbreiden en verbou-
wen van de woning en bijgebouw (14-06-2013)

•  De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 87A, plaatsen licht-
reclame en aanduidingsborden (14-06-2013)

[Bron www.debilt.nl]                            26-06-2013

Breng je bedrijf in beeld met een Parel AV Promotie� lm

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

AV  p r o d u c t i e s

Een beeld zegt meer dan ...

www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl
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advertentie

Zo’n 250.000 mensen hebben in Ne-

derland de diagnose dementie gekre-

gen. Daarvan wonen er 60.000 in ver-

pleeg of verzorgingshuizen. De rest 

woont nog thuis. De bezoekservice 

voor mensen met dementie maakt 

onderdeel uit van het Steunpunt Man-

telzorg De Bilt. Het Steunpunt biedt 

diverse vormen van ondersteuning, 

zoals hulp of advies, maar ook orga-

niseert zij informatiebijeenkomsten 

en cursussen en zijn er contactgroe-

pen voor mantelzorgers. 

Een groeiende groep is die van de 

mantelzorgers die zorgen voor een 

nog thuis wonende oudere die demen-

tie heeft. Om hen te ondersteunen is 

de bezoekservice een vaak welkome 

onderbreking van de vele zorgtaken. 

Het doel van deze bezoekservice is 

duidelijk: de mantelzorger tijdelijk 

ontlasten en het bieden van gezel-

schap aan degene die dementie heeft.

Bijzonder

Tien van de veertien vrijwilligers 

waren aanwezig bij de bijeenkomst. 

Zij werden mee naar buiten genomen 

waar twee paarden in de wei stonden. 

Een parcours was uitgezet en het doel 

was dat elke vrijwilliger het parcours 

naast en samen met het paard alegde. 
Tijdens de lunch schoof ook wethou-

der Herman Mittendorff even aan. 

‘Het is mooi dat jullie je inspannen 

voor andere mensen. Zeker deze doel-

groep heeft steun nodig. Wij waarde-

ren dit zeer’. Annette Stock Coach bij 

Copaard verwoordde achteraf de be-

zigheden. ‘Een paard reageert direct 

op gedrag. Het is zich niet bewust 

van hoe er over hem gedacht wordt. 

Het paard reageert direct op wat zich 

voordoet. Het doel is het paard te la-

ten doen wat jij wilt zonder dat je aan 

het paard moet trekken. Als dat niet 

lukt zul je creatief moeten nadenken. 

Als het lukt geeft het vaak een bijzon-

der gevoel. Bij deze groep mensen en 

de paarden gebeurde iets bijzonders. 

Er was rust, de mensen namen de tijd, 

voelden instinctief aan wat ze moes-

ten doen. De paarden hebben jullie 

gespiegeld, jullie zijn goed bezig’. 

Ook vrijwilliger worden?

De vrijwilligers van de Bezoekser-

vice worden opgeleid voor hun werk. 

Een vrijwilliger bezoekt eenmaal per 

week op een vast tijdstip een speci-

aal aan hem gekoppelde mens met 

dementie. Tijdens dat bezoek dat va-

rieert van één tot maximaal drie uur 

wordt er vaak een activiteit onder-

nomen. Dat kan zijn een wandeling 

maken of foto’s kijken, een spelletje 

doen of bijvoorbeeld de krant lezen. 

Een vrijwilliger is geen vervanging 

van professionele zorg. De hulp 

wordt gratis geboden. Er zijn in De 

Bilt veel mensen die hier gebruik van 

zouden kunnen maken. Er zijn dan 

wel nieuwe vrijwilligers nodig. 

Meer informatie wil Willemien Hak 

graag geven. Zij is bereikbaar op tele-

foonnummer 030-220 34 90.

Leerzame bijeenkomst
vrijwilligers bezoekservice dementie

door Marijke Drieenhuizen

De bezoekservice voor mensen met dementie, onderdeel van Stichting Mens De Bilt, bestond vorig 

jaar 15 jaar. Vanwege de fusie is hier toen geen aandacht aan geschonken. Afgelopen week zijn de 

vrijwilligers door coördinator Willemien Hak bijeen geroepen en hebben zij bij Stal Saurens met 

Copaard een leerzame en bijzonder plezierige vrijwilligersbijeenkomst beleefd. 

Annette Stoch (met petje) was zeer tevreden over de inzet van de vrijwilligers 

van de bezoekservice voor mensen met dementie tijdens de bijeenkomst. ‘De 

paarden hebben jullie gespiegeld, jullie zijn goed bezig’. 

De landelijke Veteranendag 2013 was 

op een dag later: zaterdag 29 juni in 

Den Haag. Met dit jaarlijkse natio-

nale evenement worden alle 130.000 

militaire veteranen even in de spot-

lights gezet voor hun inzet, nu en in 

het verleden. Voor De Bilt was het in 

2013 ‘Een ‘viering’ in een jubilerende 

gemeente’. 

Het motto van 900 jaar De Bilt luidt 

‘zes kernen één toekomst’, samen te 

vatten in het woord verbinden. En 

‘verbinden’ was volgens de gemeente 

een woord dat uitermate goed past bij 

Veteranendag. 

Verzorging

Burgemeester Arjen Gerritsen ver-

welkomde het gezelschap en toonde 

zich gedurende de gehele bijeen-

komst een goed gastheer in ‘ons aller 

huis’. Erwin Kamp is werkzaam als 

Coördinator Geestelijke Verzorging 

bij het Veteraneninstituut: ‘Veteranen 

hebben recht op geestelijke verzor-

ging, ook na hun diensttijd. Daartoe 

is een netwerk van geestelijk verzor-

gers beschikbaar. Het aanbod van de 

geestelijke verzorging verschilt nau-

welijks van dat uit de diensttijd. Een 

uitzending doet iets met mensen, ver-

andert mensen, gelukkig meestal ten 

goede. Maar herinneringen aan een 

uitzending kunnen ook en soms pas 

na jaren, vragen en emoties oproepen 

en veranderen meer dan eens de kijk 

op de wereld en het levensperspectief. 

Geestelijk verzorgers bieden graag de 

ruimte waarin mensen deze ervarin-

gen willen delen en zullen (desge-

vraagd) mee zoeken naar een zinvolle 

plaats ervan in het leven’.

Oprichting

Na een kort muzikaal intermezzo ver-

telde Robert Bang uit Maartensdijk 

iets over de nieuwe Stichting Vete-

ranen Noorderpark, die Henk van 

der Kammen (Westbroek) en Joop 

Koningstein (Maartensdijk) willen 

oprichten. Zij kozen voor deze naam, 

omdat het Noorderparkgebied een 

aaneengesloten gebied is dat meer 

omvat dan de gemeente De Bilt al-

leen, maar ook omdat veteranenrela-

ties en -belangen niet ophouden bij 

gemeentelijke grenzen. 

Bang vertelde dat de initiatiefnemers 

alle bij hen bekend zijnde veteranen 

schriftelijk uit zullen nodigen dona-

teur van de stichting te worden en riep 

alle aanwezigen op ook anderen hier-

over te vertellen. Er was vervolgens 

ruim gelegenheid tot bijpraten en het 

bekijken van een mooie fototentoon-

stelling. Aan het begin van de avond 

werd de bijeenkomst afgesloten met 

een ter plaatse bereide Indische maal-

tijd uit de veldkeuken.

De Bilt vierde Veteranendag
door Henk van de Bunt

Op vrijdag 28 juni vierde de gemeente De Bilt de Nederlandse Veteranendag.

De gemeente had alle dienende en oud dienende oorlogsveteranen uit De Bilt uitgenodigd

naar het gemeentehuis te komen. Aan deze uitnodiging was in ruime mate gehoor gegeven. 

Door de gemeente was een mooie fototentoonstelling ingericht, die alleszins 

het bekijken waard was.

Open Dag Toutenburg

De Open Dag bij Zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk trok veel 

belangstellenden. Het schapenscheren en de markt werden druk bezocht.

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

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

Letty Berk-de Jong

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Sinds 3 jaar werk ik niet meer, dus is er 
weer meer tijd voor vrijwilligerswerk. Ik 
werk in molen Geesina en zet me in voor 
de Fietsersbond in onze gemeente. Het 
allerleukst zijn de dinsdagmiddagen op 
zorgboerderij Nieuw Toutenburg op de 
Dorpsweg. Mensen met een verstandelijke 
beperking blijft mijn doelgroep, na al die 
jaren nog steeds. Ik doe met een paar 
mensen creatieve activiteiten en met de 
hele groep houden we ons bezig met 
hersengymnastiek. We genieten er samen 
van. Wat ik heb met 900 jaar De Bilt? Veel 
gezellige en mooie dingen ondernemen die 

hopelijk leiden tot verbroedering van 
de 6 kernen. Daar gaat het om. Wat ik 
de mooiste plek vind in ons dorp. Tja.... 
de Dorpsweg met zijn monumentale 
boerderijen en landhuizen, vooral 
als de bomen in het blad staan. 
Schitterend is dat. Ik houd van 
bomen. Maar ook houd ik van 
het dorpse karakter op diverse 
ontmoetingsplekken. Wanneer ik 
na een periode van afwezigheid 
‘t dorp weer in rijd, is dat voor 
mij echt een thuiskomen. 



THE ART OF HAIRCOLORING

ZOMERAANBIEDING!!!

Met een frisse nieuwe coupe de zomer in!! 

Haircut & Summershine €34,95

Maak tijdig een afspraak ivm vakanties 
van onze teamleden!

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten,  
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven.  
Alleen, of samen met vrienden of familie.  
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.
B.B.Q. buffet op 27 juli aanvang 17.00 uur 
inschrijven tot 24 juli kosten € 15.00 uur. 

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

Planetenlaan 33  |  3738 XK Maartensdijk

T 030 - 273 24 90  |  F 08 42 20 60 88

info@boomverzorginghasenaar.nl

www.boomverzorginghasenaar.nl

WWW.BOOMVERZORGINGHASENAAR.NL

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij € 5,95

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 4e mapje ‘Balans in kunst’ is uit.
Kunst kaarten

Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

En net als ‘Katten Kunst’,  ‘Dieren Kunst’ 

en ‘ Kunst in beweging’ 

verkrijgbaar bij: 

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

www.wereldwinkeldebilt.nl

Wereldwinkel De Bilt 
de fairtrade cadeauwinkel

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk 
van 10 tot 15 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

UITFAIRKOOP

Onze webwinkel is altijd open!

Nu met Stapelkortingtot wel 50%

vanaf 1 juli 

Voor de liefhebbers. Voor op de barbecue of in de pan. 

Om kort te bakken

KALFSKOTELETJES .............................100 GRAM  € 2,45

Om te stoven. Met een beentje, erg lekker

LAMS OSSEBUCCO ..............................100 GRAM  € 1,25

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd en gekruid

STEAK BANADORA .............................. 4 STUKS  € 7,00

Met o.a. varkensfilet, ham,& kaas. Lekker gepaneerd

GORDON SUISSE ...................................100 GRAM  € 1,35

Uit onze poeliershoek: zonder been, wordt niet droog!

KIPDIJFILET .............................................100 GRAM  € 0,89

Uit onze specialiteitenhoek: mooi mager. Voor pan of barbecue

RUNDERKEBABBURGERS ............... 3 STUKS  € 3,75

Naar Frans recept. Lekker pittig, de originele

MERQUEZ WORSTJES .......................100 GRAM  € 1,50

Met o.a. rundvlees,  varkensvlees, kruiden en grove groenten

BOERENZOMERGEHAKT ...............500 GRAM  € 4,50

Iets aparts. Met o.a. biefstukschnitzel, oude kaas, spinazie, pesto 

en parmaham. Om kort te bakken

PARMA MISTO ........................................100 GRAM  € 1,75

Uit onze traiteurhoek: met o.a. kipdijfilet, taugé en saus. 

Lekker met rijst

AJAM PANGANG ....................................500 GRAM  € 4,98

Voor op de barbecue of in de oven. 

Malse kipfilet met een lekkere marinade

INDISCHE SATE .....................................100 GRAM  € 1,50

MAI TAI SATE ..........................................100 GRAM  € 1,50

Zonder kleurstof dus puur natuur!

RUNDERGEHAKT .................................500 GRAM  € 3,75

Lekker beleg. Traditioneel, sambal of met kaas?

GEBRADEN GEHAKT ........................100 GRAM  € 1,00

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 6 juli. Zetfouten voorbehouden.
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Geld verdwijnt uit De Bilt
door Henk van de Bunt

Met de spreuk ‘Koopt in den vreemde niet, wat uw eigen dorp u biedt’ sporen middenstanders in 

vele dorpen al sinds het midden van de vorige eeuw hun bevolking aan om haar geld toch vooral 

in eigen dorp te besteden. Vrijdag werd het rapport ‘Kiezen voor Kansen’ gepresenteerd. Een 

consumentenonderzoek over het functioneren van winkelgebieden in De Bilt

Voor de gemeente De Bilt en de Biltse 

Ondernemers Federatie (BOF) was de 

wetenschap (uit eerder onderzoek), 

dat voor de niet-dagelijkse sector een 

groot deel van de inwoners georiën-

teerd is op aankoopplaatsen buiten de 

gemeente De Bilt. Dat deze gemeente 

te kampen heeft met relatief veel 

omzetafvloeiing naar nabijgelegen 

gemeenten vormde aanleiding een 

nieuw koopstroomonderzoek te doen. 

Winkelcentra

Er werden drie winkelcentra die on-

derzocht; De Bilt- Centrum, Biltho-

ven-Centrum en Maartensdijk. Voor 

alle winkelgebieden is de nabijheid 

de belangrijkste bezoekreden. Dat 

speelt het sterkst in de centra van 

Maartensdijk en De Bilt en het minst 

in het centrum van Bilthoven (buiten 

De Kwinkelier). Nabijheid is in het 

algemeen vooral belangrijk voor de 

aankoop van dagelijkse artikelen, die 

in een relatief hoge frequentie worden 

gekocht, zeker als het winkelbezoek 

met de iets of te voet plaatsvindt. 
Daarnaast geeft dit ook aan, dat een 

groot deel van de bezoekers uit ge-

woonte of praktische redenen voor de 

dichtstbijzijnde winkellocatie kiest. 

Het dagelijks bezoek is het meest 

frequent in de centra van De Bilt en 

Maartensdijk. 

Kwinkelier

De teruggang bij De Kwinkelier is 

omvangrijk. Het aandeel bezoekers 

dat ten opzichte van vorig jaar minder 

vaak naar De Kwinkelier gaat is fors 

groter dan het aandeel dat aangeeft 

juist vaker te gaan. Deze afnemende 

‘winkeltrouw’ aan De Kwinkelier 

is ook terug te zien in de algemene 

waardering voor de winkelgebieden. 

Die ligt voor het centrum van De Bilt 

en Maartensdijk boven de 7, maar be-

draagt voor De Kwinkelier een 5. De 

bezoekersbeleving staat vooral in De 

Kwinkelier onder druk en heeft ook 

een negatieve invloed op de verzor-

gingspositie. Een deel kiest of heeft 

inmiddels gekozen voor een ander 

winkelcentrum.

Niet dagelijks

Aankopen kunnen worden onder-

scheiden naar dagelijkse en niet-

dagelijkse artikelen. Met dagelijkse 

artikelen worden de dagelijkse bood-

schappen en artikelen voor persoon-

lijke verzorging (drogisterijartikelen) 

bedoeld. De categorie niet-dagelijkse 

artikelen bestaat o.a. uit kleding, 

schoenen, woninginrichting, huis-

houdelijke artikelen, elektro, doe-

het-zelfartikelen, bloemen, planten en 

tuinartikelen, vrijetijds- en juweliers-

artikelen. Het aandeel inwoners van 

De Bilt dat in de eigen gemeente da-

gelijkse artikelen koopt (koopkracht-

binding) is 80 procent. Het aandeel 

inwoners van De Bilt dat in de eigen 

gemeente niet-dagelijkse artikelen 

koopt, bedraagt slechts 40 procent.

Actie

De BOF wil snel actie ondernemen. 

Het rapport zegt, dat samenwerking 

van groot belang is: ondernemers, ei-

genaren en gemeente dienen, ieder 

vanuit de eigen verantwoordelijkheid, 

door goede samenwerking als één ge-

zicht naar buiten te treden in promotie 

en marketing. Alhoewel ook bezoekers 

van buiten de gemeente boodschap-

pen doen of winkelen in de gemeente 

De Bilt zijn de inwoners de primaire 

klantgroep. Beleid dient dan ook ge-

richt te zijn op het blijven binden van 

inwoners aan de winkelvoorzieningen 

in de gemeente en haar kernen. Om de 

klant (langer) vast te houden, zal deze 

nog beter bediend moeten worden. 

Opening Autobedrijf De Rooij
door Henk van de Bunt

Autobedrijf De Rooij was met de showroom en de wasstraat op de Hessenweg in De Bilt gevestigd. 

De werkplaats zat weer ergens anders. Zaterdag 29 juni werd het super moderne gebouw op 

Larenstein aan de C. de Haasweg 14 in Bilthoven geopend. Binnenkort wordt ook het 

benzinestation verplaatst naar Larenstein.

Na 85 jaar op de Hessenweg en 24 

jaar op de Molenkamp verhuizen naar 

Bilthoven was wel even wennen vol-

gens Eric de Rooij in zijn welkomst-

speech. ‘De Rooij en De Bilt waren 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden’ 

aldus Eric de Rooij, die mede namens 

zijn vader Ton en broer Bas de geno-

digden verwelkomde. ‘Misschien wa-

ren onze klanten nog wel sneller aan 

die verandering gewend dan ik, maar 

ik kan u verzekeren, dat het nu al na 

een paar maanden voelt als thuisko-

men’. 

Wethouder Arie-Jan Ditewig, die sa-

men met vader Ton de Rooij de ope-

ning verrichtte, merkte op, dat Audi 

en Volkswagen wellicht jaloers zou-

den zijn op zo’n mooi pand. De wet-

houder ruimtelijke ordening achtte de 

klus nog niet geklaard; ‘De rotonde 

moet nog worden aangelegd, het 

tankstation volgt en de gemeente is 

nog bezig met de her-invulling van 

de achterblijvende locaties van jullie 

bedrijf’. Ditewig besloot met: ‘Jullie 

bedrijf is een verrijking voor Laren-

stein, voor onze gemeente en voor 

jullie klanten. Namens het College 

van B&W onze felicitaties en wij 

wensen jullie en jullie medewerkers 

een zonnige toekomst toe’. 

Na de oficiële opening was er voor iedereen een rondleiding door het bedrijf. 
Ook wethouder Arie-Jan Ditewig (rechts) liet zich graag even bijpraten. Links 
voor Ton de Rooij.

Grote belangstelling 
Ladies Night

Heel veel belangstelling was er afgelopen vrijdag voor de Maartensdijkse 

Ladies Night georganiseerd door Loes Sturkop en Mirella Safrie op de loca-

tie van Topkids. Het thema was - Uiterlijke verzorging - ; veel vrouwelijke 

Maartensdijkse ondernemers waren aanwezig met een verkoopstand en an-

deren gaven demonstraties. De rode loper lag uit, er was een hapje en een 

drankje en bij vertrek een tasje met kortingsbonnen en leuke presentjes. [MD]

V.l.n.r. Claes Groot (strategisch gemeentelijk beleidsmedewerker), Theo 
van der Lugt (voorzitter BOF) en Evert ten Kate (bestuurslid BOF) bij de 
presentatie van het rapport. [foto Reyn Schuurman]

Week van de tomaat

In de Maartensdijkse ‘Week van de Tomaat’ bij Landwaart stond ook 
een aantal dagen een mini-tomaten-autootje voor de winkel aan het 
Maertensplein in Maartensdijk. Wethouder Arie-Jan Ditewig (o.a. 
Economische Zaken) kreeg, voordat hij er een stukje mee ging rijden, eerst 
van Wim Landwaart een TomTrom aangeboden. [HvdB].

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Dahlia XXL

Diverse kleuren.

Potmaat 23 cm. 

Per stuk

van 6,99Dvoor

4,99

wk 27. Geldig van 04-07 t/m 10-07. OP=OP

advertentie
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Een onverwacht leuk dagje uit bij 
Midgetgolftuinen Lage Vuursche

Verscholen in de oude bossen van de Lage Vuursche liggen in een vorstelijke omgeving 

de Midgetgolftuinen Lage Vuursche. De prachtige, karaktervolle en zorgvuldig 

onderhouden tuinen tellen maar liefst 3 midgetgolfbanen met elk 18 holes, 

waarin het buitengewoon aangenaam toeven is. Ideaal voor een heerlijk dagje uit en bijzonder 

geschikt voor een bedrijfsuitje of kinderfeestje van formaat.

60 jaar

De midgetgolftuinen zijn niet zo-

maar een midgetgolf, al bijna 60 

jaar speelt men hier met plezier in 

de fantastische aangelegde tuinen. 

De tuinen zijn ideaal voor een dagje 

sportiviteit, vertier en ontspanning. 

En daarom een onverwacht leuke 

dag uit voor jong en oud.

Drie verschillende banen 

U kunt kiezen uit drie verschillende 

banen met elk 18 holes. 

- De Biljartbaan is inventief en prik-

kelt de fantasie, deze is tevens heel 

geschikt voor het geven van kinder-

partijtjes. 

- De Gravelbaan is de traditionele 

vorm van midgetgolf. Er wordt op 

natuurlijk gravel gespeeld waardoor 

de bal  soms onverwachte wendin-

gen neemt. 

- Op de Grasbaan, met haar wonder-

schone tuin, is wat meer behendig-

heid van de spelers nodig. De banen 

zijn langer en moeilijker, maar nog 

altijd goed te bespelen voor een ie-

der.

Prinses Beatrix

Leuk om te weten is dat op hole 18 

van de Biljartbaan een levensecht 

miniatuur van Kasteel Drakenstein 

te vinden is, daar rolt het balletje zo 

door de woonkamer van onze Prin-

ses Beatrix.

Nieuwsgierig? Maak gebruik van de 

onderstaande kortingsbon. Knip de 

bon uit en kom spelen op onze mid-

getgolfbanen!

Voor meer informatie www.midgetgolftuinen.nl en kom langs: 

Karnemelksweg 3b – Lage Vuursche – 035 6668281

Vakantiekortingsbon

2 euro per persoon 
(tot maximaal 4 personen). 

Geldig op alle banen 
(bijart, gravel en gras). 

Geldig t/m 31 aug. 2013!!!

✃

advertorial

Op de lanken (links) Wim Jonker en (rechts) Edwin Plug en Elly Kolk naast vrijwilligers en een stagiaire van de 
Maartensdijkse bibliotheek

Stand van zaken bibliotheek 
Maartensdijk

door Henk van de Bunt

Heel vaak worden de vrijwilligers van de Maartensdijkse bibliotheek geconfronteerd met vragen 

over het voortbestaan van deze ‘(kleine)-kern-voorziening’. En even vaak moeten de medewerkers 

het antwoord er op schuldig blijven. Mogelijk dat een gesprek met leden van het comité ‘Behoud 

Bibliotheek Maartensdijk’ wat meer duidelijkheid kan verschaffen.

Wim Jonker, Elly Kolk en Edwin Plug 

maken deel uit van de groep, die zich 

naast vele anderen beijvert voor het 

behoud van de ‘bieb’. Veel mensen 

en kinderen hebben meegedaan aan 

de actie van november 2012 voor het 

behoud van de bibliotheek in Maar-

tensdijk. Er is nadien zeker wel het 

een en ander gebeurd. De bieb blijft 

ook volgend jaar volledig met alle 

bekende services open. Wim Jonker: 

‘Alle lichten staan hiervoor op groen. 

Er kan ook volgend jaar gewoon 

volop van de bieb gebruik gemaakt 

worden en we roepen alle leden en 

overige inwoners van heel De Bilt op 

om dit gewoon te blijven doen. Ook 

grote en hechte groep vrijwilligers 

blijft volgend jaar klaar staan om alle 

bezoekers.

Gesprek

Elly Kolk: ‘Afgelopen week hebben 

wij, samen met een afvaardiging van 

de vrijwilligers, een goed gesprek ge-

had met cultuurwethouder Bert Kam-

minga en cultuurambtenaar Ernst 

Schuller, waarin het speciiek ging 
over de invulling van de in novem-

ber a.s. geplande informatieavond in 

De Vierstee. Tijdens deze informatie 

avond zal duidelijk worden hoe de 

(landelijke) ontwikkelingen zijn en 

wat daar mogelijk van wordt gebruikt 

in de visie van de Biltse lokale over-

heid’.

Elders

Edwin Plug: ‘Wethouder Kamminga 

denkt vooralsnog een Maartensdijk-

se bibliotheek op termijn te kunnen 

brengen bij een van de Maartensdijk-

se scholen en zich exclusief en speci-

iek te richten op de educatieve taak 
van een bibliotheek. Onze mening is 

dat je een bibliotheek niet met een 

beperkte collectie en beperkte ope-

ningstijden moet ‘wegstoppen’ in een 

school, maar dat een bibliotheek mid-

den in de samenleving moet staan’. 

Rond al deze gesprekken speelt ook 

de bezuinigingsplicht van 130.000 

euro in de lokale bibliothekensector 

mee. Het Maartensdijkse comité heeft 

aangegeven dat overschrijding elders 

ook elders moet worden geneutrali-

seerd en dat alleen maar onderzocht 

zou moeten worden hoe de Maartens-

dijkse vestiging dient te participeren 

in haar deel van de opgelegde alge-

hele bezuiniging. De cijfers geven 

aan, dat er niet veel te halen zal zijn: 

de Maartensdijkse bibliotheek draait 

grotendeels op zeer gemotiveerde, 

vrijwilligers. Op personeelskosten 

is er dus eigenlijk weinig ‘te halen’. 

Daarnaast speelt ‘de toekomst van De 

Vierstee en de vraag of er in moge-

lijke nieuwbouw plaats zal zijn voor 

de Maartensdijkse bibliotheek.

Kassen

Wim Jonker: ‘Hoewel niet helemaal 

los van elkaar is dit toch een iets an-

der spoor. De komende informatie-

avond is meer algemeen in de geest 

van ‘hoe ontwikkelen de bibliotheken 

zich’ en ‘wat gebeurt er landelijk’? 

Welke trends zijn er landelijk te zien 

enz.’ Elly Kolk: ‘Daarnaast zal er een 

aparte discussie moeten komen over 

de (nieuwe) plaats van de Maartens-

dijkse bibliotheek. Als comité denken 

wij dat de bibliotheek centraal in het 

dorp Maartensdijk moet blijven. Een 

mooie volwaardige plek zou bijvoor-

beeld de ruimte van ‘de lege kassen 

van Rijkssen op het Maertensplein 

zijn. Dit zou de levendigheid en 

aantrekkelijkheid van het plein hele 

plein vergroten’. Edwin Plug: ‘Vorig 

jaar heeft de gemeenteraad unaniem 

aangegeven de plannen van de bi-

bliotheekorganisatie niet te zien zit-

ten en bestempelde deze plannen als 

‘ongewenst’. De wethouder heeft in 

het laatstgehouden gesprek ook aan-

gegeven dat deze plannen ook echt 

van tafel zijn. Uit gesprekken met 

gemeenteraadsleden blijkt ook dat 

de gemeenteraad zijn standpunt in 

deze niet gewijzigd heeft. In de aan-

loop naar nieuwe verkiezingen gaan 

wij ervan uit, dat het vooralsnog zo 

blijft’. 

Ontslagvergunning 
UWV WERKBEDRIJF

Een mogelijkheid waarop een arbeidsovereenkomst tot een einde kan ko-

men is via een door de werkgever gedane ontslagaanvraag bij het UWV 

WERKBEDRIJF.

De werkgever vraagt het UWV dan om hem een zogeheten ontslagvergun-

ning te verlenen. Aanleiding voor een ontslagaanvraag bij het UWV kun-

nen bedrijfseconomische omstandigheden zijn.

 

De werkgever moet de ontslagaanvraag en de redenen die daarvoor worden 

gegeven, zoals bedrijfseconomische omstandigheden, goed onderbouwen 

en aannemelijk maken dat er geen andere mogelijkheden dan het ontslag 

zijn. Ook zal de werkgever moeten laten zien dat is voldaan aan het zoge-

heten afspiegelingsbeginsel.

Het afspiegelingsbeginsel houdt kort gezegd in dat de werkgever niet wil-

lekeurig kan kiezen wie hij wil ontslaan. Op grond van dat beginsel dient 

de werkgever de werknemers die hij wil ontslaan te verdelen in groepen 

met uitwisselbare functies. 

Uitwisselbare functies zijn functies die vergelijkbaar zijn. Het aantal werk-

nemers binnen een groep van diezelfde functies dient de werkgever vervol-

gens in vijf leeftijdscategorieën te verdelen. Een ontslagvergunning mag de 

werkgever enkel vragen voor een werknemer die in een bepaalde leeftijds-

groep het kortste dienstverband heeft.

Tot slot, de werknemer mag tegen een ingediende ontslagaanvraag altijd 

verweer voeren. Dat heeft in veel gevallen ook zin, niet in de laatste plaats 

omdat werkgevers de hiervoor 

genoemde spelregels niet goed 

hebben gehanteerd.

[mr J.E. Braak]
030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl



Wandeltocht brengt 
500 euro op

Zaterdag 29 juni was er om negen uur ’s ochtends al kofie met gebak bij 
de schoenwinkel George In der Maur aan de Koningin Wilhelminaweg te 

Groenekan. De reden voor dit feestje was de overhandiging van de cheque 

van vijfhonderd euro aan René Kruijff, directeur van het Internationaal Par-

kinson Fonds. 

Om het geld in te zamelen heeft Beterlopenwinkel George In der Maur op 

8 juni een wandeltocht georganiseerd in samenwerking met de wandelver-

eniging Jong & Vrolijk uit Utrecht. De opbrengst van die tocht is ten goede 
gekomen aan het Internationaal Parkinson Fonds. René Kruijff vertelde tij-

dens de kofie over de ziekte Parkinson, waar ongeveer 55.000 mensen in 
Nederland aan lijden.  Het aantal Parkinsonpatienten wordt steeds groter en 

onderzoek is erg belangrijk, benadrukte René Kruijff. Hij was dan ook blij 
met de opbrengst van de sponsorloop. De medewerkers van Beterlopenwin-

kel Georg In der Maur waren ook enthousiast over de wandeltocht en zijn 

van plan er een jaarlijks evenement van te maken. De volgende wandeltocht 

staat al genoteerd: 7 juni 2014. Het aantal afstanden wordt vergroot, zodat 
mensen die minder willen lopen (2,5 km)  en degenen die de voorkeur ge-

ven aan een langere tocht (30 km) ook aan hun trekken komen. Nico Dokter 
van de wandelvereniging Jong & Vrolijk heeft al ideeën genoeg om het 

parcours van de wandeltocht door de prachtige omgeving te leiden.[SvdL]

V.l.n.r. Nico Dokter (Jong & Vrolijk), Kim Olde Riekerink (George In der 

Maur), René Kruijff (Parkinson Fonds), Marijke Waardijk (George In der 

Maur)
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Beetje raar

Karel Beesemer’s oog viel in de wijk de Leijen in Bilthoven op dit latgebouw 
en met name op het onbereikbare ‘balkon’. Er zal wel een plausibele reden 
voor zijn, dat dit bouwsel gemaakt is zoals het gemaakt is, maar een beetje 
vreemd is het wel. [Ook iets geks gezien, mail naar info@vierklank.nl)

Atelier Wol, Vilt en Zijde Maartensdijk
door Kees Pijpers

We waren al eens langs het huis gelo-

pen met het bordje aan de Maartens-

dijkse Sperwerlaan 84 en nu wilden 
we er toch meer van weten en zijn 

naar binnen gestapt. Daar troffen we 
de spontane vrolijke Genia Hofsté 

(61) tussen veel meer dan wol, vilt 
en zijde. In de talrijke schappen langs 

de wanden liggen en hangen ook nog 

veel producten van katoen en linnen. 

We zagen onder andere voor de ver-

koop prachtige kleding - in vele ma-

ten te koop - uit Peru en een mantel 

van vilt uit het Verre Oosten. Genia 

is geboren in Limburg en heeft een 
redelijk druk bestaan. 

Ze vertelt: ‘Met breien ben ik al bezig 
vanaf mijn zesde jaar en ik ben het 
daarna altijd blijven doen. Ik heb eer-
der al in Houten en op Texel gewoond 

waar ik al een winkeltje dreef in wol 

en kunstwerk’. Weliswaar is ze afge-

studeerd psycholoog, maar heeft daar 

niets mee gedaan. Hoewel. Ze heeft 

vier eigen kinderen en dan ook nog 

zes pleegkinderen - zowel jongens als 

meisjes - die bij hen thuis niet meer 
te houden waren. Ze werkt daarnaast 

voor kinderen met alcohol- en drugs-

verslaving en geeft in haar atelier ook 

les in werkhouding bij het breien aan 
een aantal dames op de woensdag.

 

Winkeltje

Maar haar grootste wens bleef toch 
de verkoop van textiel en dat is ook 

gelukt. In Maartensdijk is ze vorig 

jaar met haar atelier gestart: ‘Ja, ik 

wilde weer een winkeltje beginnen 

en ben gaan zoeken naar een locatie. 
Dat vond ik hier in Maartensdijk in de 

voormalige werkruimte van tandarts 

Ton Reedijk en dat was nou precies 

wat ik zocht. Bovendien is het ook 

mijn woonadres geworden en hier 

voel ik mij heel goed thuis. Ik ben ge-

opend van dinsdag tot en met vrijdag 

van 14.00 tot 18.00 uur en zaterdag 
van14.00 tot 17.00 uur. 

Fysiotherapie ‘De Bilt’ wordt 
Plus-praktijk 

Medio mei heeft Fysiotherapie ‘De 

Bilt’ de allerhoogste toetsing op kwa-

liteit doorlopen en is benoemd tot 
Plus-praktijk. De toetsing is verricht 

door de koepelorganisatie van zorg-

verzekeraars. Alleen fysiotherapie-

praktijken die voldoen aan strenge 

kwaliteitseisen mogen zich na een 

geslaagde toetsing (audit) Plus-prak-

tijk noemen. Momenteel is 5% van 
de praktijken in Nederland een Plus-

praktijk.

De fysiotherapeuten van Fysiothera-

pie ‘De Bilt’ stellen hoge eisen aan 

hun werk. Naast de reguliere fysio-

therapie is er een verscheidenheid aan 

specialisaties en een multidisciplinai-

re aanpak van verschillende aandoe-

ningen zoals oedeemtherapie, lymfe-

drainage, hartrevalidatie, COPD- en 

diabetesbeweegprogramma, bekken-

therapie, haptonomie, sportfysiothe-

rapie, fysiotherapie bij oncologie en 
handtherapie. 

Plus-praktijk

Een Plus-praktijk staat garant voor 

een optimale deskundigheid en be-

drijfsvoering waarbij de patiënt cen-

traal staat. Een Plus-praktijk is een 

praktijk voor fysiotherapie die niet 

alleen voldoet aan alle kwaliteitsei-

sen van de eigen beroepsvereniging 
KNGF, maar gaat een stap verder. 

Dat doet zij bijvoorbeeld door aan-

vullende behandelprogramma’s en 
hoge kwaliteit te bieden (o.a. door de 

deskundigheid van de fysiotherapeu-

ten, een laag aantal behandelingen 
voor een bepaalde klacht, het resul-
taat van klanttevredenheids-onder-

zoeken, het inzichtelijk maken van 

behandeltrajecten door gestandaar-
diseerd vastleggen van informatie in 

het patiëntendossier). De praktijk is 
in staat zich op een gestructureerde 

wijze continu te verbeteren en levert 
aantoonbaar doelmatige zorg aan de 
patiënten.

In de voormalige tandartspraktijk van Ton Reedijk is nu een atelier gevestigd.

Het trotse plusteam van fysiotherapie 

‘De Bilt’.

Dorpsborrel Westbroek  zie ook pagina 17 

Op zaterdag 13 juli vindt vanaf 20.30 uur de laatste dorpsborrel van het 
seizoen plaats in het Dorpshuis van Wetsbroek. Voor iedereen die wat heeft 
met Westbroek maar op deze avond ook interesse heeft in goede wijn. Dok-

ter Martin Smitt zal over zijn ervaringen als wijnkenner en wijnliefhebber 
vertellen. Dat Westbroek drie wijnimporteurs heeft weet lang niet iedereen. 
Ze willen hun dorpsgenoten graag kennis laten maken met hun producten. 

Het zijn Frans Bakker die Duitse wijnen importeert, Wieger Boonstra die 

zich gespecialiseerd heeft in Italiaanse wijnen en René van der Keuken die 

Franse wijnen in zijn assortiment heeft. Ze laten de bezoekers graag hun 
wijn proeven. Er is die avond een wijnloterijquiz waarvoor iedereen een 

gratis lot krijgt. Maar natuurlijk zijn er ook alcoholvrije drankjes aan de bar 
te krijgen. Kunstenares Connie van Winssen laat een gedeelte van haar werk 

zien en de foto’s die tijdens het laatste Oranjefeest zijn gemaakt kunnen ook 

bekeken worden. Het wordt weer een gezellige avond van bijkletsen en dit 
keer ook wijnproeven.

Piratenkoor ‘Man over Boord’ 

Piratenkoor ‘Man Over Boord’ uit 

Driebergen wil de herinnering aan 
de Nederlandse scheepvaarthisto-

rie in stand te houden. Naast het 

zingen van zeemans- en piraten-

liederen vertellen ze een spannend 

verhaal. Bij hun optredens hebben 
ze, vooral door hun speciale pira-

tenkleding en uitbundige presenta-

tie, een echte piratenuitstraling.

Op vrijdag 5 juli 2013 om 19.45 
uur verzorgen zij een optreden in 

de recreatiezaal van Dijckstate, 

Maertensplein 96 te Maartensdijk 

De kosten bedragen 5,50 euro, incl. 

1 x koffie of thee. Meer informa-

tie: Servicecentrum Maartensdijk, 

Maertensplein 96 in Maartensdijk.

Info: 0346 214161 of www.mens-

debilt.nl.

Een reis door je leven

In het najaar start in Bibliotheek 
Idea Bilthoven de schrijfcursus 

‘Een reis door je leven’. Al schrij-

vend haal je herinneringen op, 

van je jeugd tot aan nu. Dierbare 
momenten, belangrijke ontmoetin-

gen; onderweg komt er van alles 

langs. Schrijfervaring is niet nodig.

Woensdag 18 september vindt van 
10.00 – 11.30 uur in Bibliotheek 
Bilthoven een Informatieochtend 

plaats voor deze cursus. Biogra-

fisch consulent Arianne Collee 

houdt deze ochtend een korte inlei-

ding, gevolgd door een paar schrij-

foefeningen. De cursus wordt v.a. 

9 oktober wekelijks gegeven op 
woensdagochtend van 9.30 - 12.30 
uur. 
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Roefeldag bij De Vierklank en 
Multi Pilot Simulations

door Guus Geebel en Martijn Nekkers

Roefelen is een Vlaams woord. Het betekent snuffelen en ontdekken. Op Roefeldag gaan scholieren 

van de basisscholen uit de gemeente De Bilt op bezoek bij bedrijven en instellingen om te kijken 

wat daar gebeurt. Op woensdagmiddag 26 juni kwamen zes leerlingen uit groep vijf, zes en zeven, 

afkomstig van de Theresiaschool uit Bilthoven en de School met de Bijbel uit Maartensdijk naar het 

kantoor van De Vierklank. 

Cor Groenen, de uitgever van de 

Vierklank, heette zijn jonge gasten 

welkom. Guus Geebel en Martijn 

Nekkers gaven de kinderen vervol-

gens een korte cursus verslaggeven. 

De bedoeling was namelijk dat ze, 

als ze dat wilden, ook zelf een verslag 

zouden maken over wat er die middag 

zou gaan gebeuren. Uiteindelijk ga je 

niet voor niets roefelen bij een huis-

aan-huisblad. De jonge verslaggevers 

kregen te horen hoe je dat moet aan-

pakken. Hierna liet Cor Groenen op 

het beeldscherm zien hoe de krant ie-

dere week in elkaar wordt gezet. Het 

volgende onderdeel van de middag 

was een bezoek aan het bedrijf Multi 

Pilot Simulations, min of meer de bu-

ren van De Vierklank. Daar worden 

simulatoren gemaakt voor de oplei-

ding van verkeersvliegers. Directeur 

Dick Verburg gaf na een korte presen-

tatie een rondleiding door het bedrijf. 

Tot slot mochten de kinderen een 

stukje ‘meevliegen’ in de simulatoren 

wat een bijzondere ervaring voor ze 

was. De jonge verslaggevers vertellen 

zelf wat ze er van vonden.

Renske van Renswoude 

(groep zes) schrijft:

Bij de Vierklank is het heel leuk. Als 

je nog een keertje gaat roefelen moet 

je daar echt heen gaan. Ze hebben daar 

een hele coole hond. Hij heet Raffy 

en het is een Duitse herder. Je kunt 

daar alles vragen wat je wilt. Je wordt 

goed verzorgd (je krijgt drinken en je 

mag snoepjes pakken). Er wordt ook 

nog uitgelegd hoe een krant wordt ge-

maakt. Verder is het daar heel gezel-

lig. We gingen naar een fabriek, Multi 

Pilot Simulations. Daar was een direc-

teur Dick Verburg die legde ons alles 

uit wat er in die fabriek gebeurde. Bij 

de MPS maken ze vlucht simulatie. 

Bij de vliegschool (niet daar dus) ga 

je eerst in sportvliegtuigjes oefenen 

en daarna ineens in een groot vlieg-

tuig. Ze vonden het gat te groot: eerst 

in een klein vliegtuigje en dan opeens 

in een groot vliegtuig. MPS simula-

toren kunnen het gat dichten tussen 

de huidige trainingen en de vereisten 

van de Airlines. Op een kostenniveau 

dat in de simulatorindustrie niet kan 

worden verslagen. Dit bedrijf is heel 

goed want ze verkopen de dingen niet 

zo duur. En als iemand die uitgeleerd 

is geen baan kan krijgen geeft dat be-

drijf hen geld. Hoe wordt zo’n MPS 

simulator eigenlijk gemaakt? Eerst 

snijden ze de cockpit van een afge-

keurd vliegtuig eraf. Ze ontruimen 

de hele cockpit. Ze maken de cockpit 

zwart in een spuitmachine. Uit Duits-

land komen dan paneeltjes dat zijn 

zwarte plaatjes. Ze maken er allemaal 

knopjes in en dat soort dingetjes. Ze 

plaatsen die in het vliegtuig en be-

kleden het vliegtuig met stof. Daarna 

werken ze hem af. In 1 jaar maken 

ze ongeveer 10 MPS simulators. Als 

zo’n vliegtuigje helemaal klaar is ziet 

hij van binnen er echt cool uit. Als je 

gaat vliegen lijkt het net echt. Je hebt 

2 soorten vliegtuigen een Airbus en 

een Boeing.

Sarah van Renswoude 

(groep 7) schrijft: 

De directeur van MPS is Dick Verburg. 

Er werken 19 mensen bij de MPS waar-

van 7 in Duitsland. Uit Duitsland komt 

de elektronica die verwerkt word in de 

simulator Er worden er ongeveer 10 in 

en jaar gemaakt. Er zijn twee hallen in 

hal 2 doen ze de ruwe op bouw in hal 

1 de elektronica. Ik heb twee piloten 

gesproken Manon van de Meent is pi-

loot maar doet bij de MPS vooral kan-

toorwerk. Rudy van Oostrom is ook 

piloot maar bij de MPS ingenieur. De 

klanten zijn vooral luchtvaartscholen. 

Er zijn op de wereld maar 6 simulator 

fabrieken waarvan twee in Nederland. 

Ik vond dit een super leuke roefeldag 

en ik ga met mijn vriendinnen Renske 

en Thirza een eigen krantje via de mail 

beginnen. 

Maartje van Agtmaal 

(groep 7) schrijft: 

MPS (Multi Pilot Simulations) maakt 

simulatoren voor piloten in oplei-

ding. De directeur Dick Verburg doet 

dit omdat hij het belangrijk vindt dat 

mensen voor een normaal bedrag 

toch goed kunnen leren vliegen en 

omdat hij de stap van de training naar 

het vliegen te groot vindt en veilig-

heid ook hierbij erg belangrijk is. De 

elektronica van de simulatoren wordt 

gemaakt in Duitsland en de soft- en 

hardware in Nederland. De simulato-

ren worden in Groenekan gemaakt. 

Het mooie van deze simulatoren is 

dat ze gerecycled worden van oude 

vliegtuigen, de cockpit gebruiken ze 

van het vliegtuig. De cockpit wordt 

van het vliegtuig afgesneden en daar-

na nog de neus van de cockpit. De 

spullen worden er uit gehaald en de 

spullen die ze niet meer nodig heb-

ben doen ze weg en de spullen die ze 

wel nodig hebben maken ze schoon 

en knappen ze op. MPS maakt van 

2 verschillende soorten vliegtuigen 

simulatoren, van Boeing en van Air-

bus. Er zijn nog 5 andere bedrijven 

in de wereld die simulatoren maken, 

waarvan twee in Nederland, in Groe-

nekan en in Sassenheim. Die in Sas-

senheim rekent extra kosten en MPS 

niet. MPS maakt 10 simulatoren in 1 

jaar en 1 simulator in 4 tot 6 maan-

den tijd. Als ze meer simulatoren wil-

len maken hebben ze meer ruimte en 

meer mensen nodig. En er zijn maar 

weinig geschikte mensen. Als de si-

mulator klaar is wordt het nog nage-

keken door de EASA (European Avi-

ation Safety Agency). We mochten 

zelf ook in de simulatoren en dat was 

super leuk. Het was al met al een hele 

gezellige dag. Hopelijk kunnen ze er 

nog lang mee doorgaan 

Thirza van Essen 

(groep zeven) schrijft: 

Tijdens de Roefeldag op 26 juni zijn 

we met een paar mensen van de Vier-

klank op bezoek geweest bij MPS 

(Multi Pilot Simulations). Er gingen 

2 groepjes kinderen met hun begelei-

ders mee. Meneer Dick Verburg heeft 

een rondleiding met uitleg gegeven. 

De twee Roefelgroepjes startten bei-

den bij hun startpunt. Na het ballon-

nen oplaten gingen zij op weg naar 

het kantoor van de Vierklank. Een-

maal aangekomen werden zij rond-

geleid en kregen zij uitleg over hoe 

de Vierklank tot stand komt. Hierna 

werd hen verteld dat zij naar het be-

drijf MPS zouden gaan. Hier werden 

zij warm verwelkomd door meneer 

Dick Verburg met een Product Pre-

sentatie. Hierna gingen zij een kijkje 

nemen in de tweede hal. Hier maakt 

MPS het frame voor de simulator, 

waarvoor ze oude cockpits recyclen. 

Als daarna het afgemaakte frame naar 

hal 1 verhuist, worden de elektrische 

onderdelen er in geplaatst. Het bedrijf 

kan ongeveer 10 toestellen per jaar 

maken, gezien de bouwtijd van 4-6 

maanden. Wij als gasten mochten een 

simulator bekijken die af was en wij 

mochten zelf enkele rondjes over Ne-

derland vliegen! 

De kinderen zien hoe De Vierklank op het beeldscherm tot stand komt. V.l.n.r. 

Bernard Heijmeijer, Renske van Renswoude, uitgever Cor Groenen, Anna 

Bex, Thirza van Essen, Sarah van Renswoude, Maartje van Agtmaal. 

Directeur Dick Verburg van Multi Pilot Systems vertelt de kinderen over zijn 

interessante bedrijf.

Directeur Dick Verburg van Multi Pilot Systems leidt de kinderen en hun twee 

begeleiders rond in zijn bedrijf.

Op verzoek van de Roefeldeelnemers, 

de super coole Vierklank-hondGeweldig om mee te mogen ‘vliegen’ in de vliegsimulator.
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Op Stap na Opstapje
door Henk van de Bunt

Woensdag 26 juni was het jaarlijkse afsluitfeest van de spel- en leerprogramma’s Opstapje en Opstap 

in De Schakel aan de Soestdijkseweg te De Bilt. De jonge deelnemertjes konden met hun ouders 

genieten van een voorstelling van de altijd vrolijke Joep Troep. Joep staat voor altijd voor iedereen 

klaar, maar helaas is Joep nog weleens slordig. Vandaar zijn naam Joep Troep.

Vooraf waren er de waarderende 

woorden van Jeanne Heezen, team-

leider Jeugd en Gezin

MeanderOmnium en van wethouder 

Herman Mittendorff, die 45 kinderen 

van Opstapje en Opstap een offici-

eel diploma en een presentje mocht 

overhandigen. Dit seizoen hebben 74 

gezinnen meegedaan.

Ondersteuning

Met Opstapje worden kinderen voor-

bereid op de basisschool. Zo leert het 

kind bijvoorbeeld om zich beter te 

concentreren. Met Opstap wordt het 

kind voorbereid op groep drie van 

de basisschool. Het Opstapmateriaal 

reikt de ouders spelletjes, oefeningen 

en leesboekjes aan waardoor het kind 

spelenderwijs diverse vaardigheden 

leert. Er wordt gewerkt aan bijvoor-

beeld de fijne en grove motoriek van 

het kind en de kennis van kleuren en 

vormen. Bij beiden staan de ontwik-

keling en de ouder-kind interactie 

centraal. Tijdens de groepsbijeen-

komsten worden ook opvoedingsza-

ken besproken. [HvdB]

Win een middag 

Spoorwegmuseum met je klas
Op zaterdag 14 september vindt op de Dorpsstraat in De Bilt een sponsor-

loop plaats voor alle basisscholieren kinderen uit de gemeente De Bilt die 

na de zomervakantie in groep 7 en 8 zitten. De opbrengst van de sponsor-

loop gaat naar het Hillcrest Aids Centre in Zuid-Afrika en het Morgenster-

ziekenhuis in Zimbabwe 

Deze sponsorloop vindt plaats tijdens de Markt- en Oldtimerdag op de 

Dorpsstraat in De Bilt. Alle basisschoolleerlingen, die na de zomervakantie 

in groep 7 of 8 zitten van een basisschool in de gemeente De Bilt kunnen 

zich aanmelden. Voor iedere deelnemer is er een leuk aandenken en diegene 

die het meeste sponsorgeld gaat ophalen krijgt  vier toegangskaartjes voor 

de Efteling. Daarnaast mag de klas die het meeste ophaalt gratis naar het 

Spoorwegmuseum in Utrecht. 

Rondjes

Het is de bedoeling dat de kinderen in 30 minuten zoveel mogelijk rondjes 

van 300 meter lopen. De sponsorloop wordt gehouden omdat er in  Zuid-

Afrika en Zimbabwe nog veel mensen sterven aan aids. Hierdoor zijn er 

veel kinderen die geen ouders meer hebben. Soms kan een oma nog voor 

ze zorgen. Door geld op te halen voor medicijnen zullen er minder mensen 

dood gaan en kunnen veel kinderen gewoon bij hun ouders opgroeien. Ook 

is er geld nog voor spullen, zodat zieke mensen goed verzorgd kunnen wor-

den.

Meer informatie: www.marktdagdebilt.nl/sponsorloop. 

Zingend op de 
achterbank

Vrijdag 5 juli organiseert Kindercentrum Weltevreden op Weltevreden 6, 

De Bilt. een muzikale ochtend voor ouders, waarin samen met peuter en 

kleuter bekende en de minder bekende kinderliedjes worden gezongen, be-

geleid door begeleid door Henriette Seinen en muzikaal ondersteund door 

gitarist Jan Duindam.

Vanaf 10.00 uur is er inloop, gestart wordt er om 10.30 uur en rond  11.15 

uur wordt afgesloten met een kopje kofie/thee en iets lekkers voor uw kind. 
Na aloop ontvangt iedereen een hand-out met de populairste liedjesVoor 
meer informatie zie www.kcweltevreden.nl.

Subsidie voor Zomeracademie De Bilt

Stichting Kinderopvang De Bilt ontvangt een incidentele subsidie van maximaal € 4.000,-, zodat 

ook kinderen met een onderwijsachterstand in de zomervakantie mee kunnen doen aan de 

Zomeracademie 2013. Het college heeft dit onlangs besloten.

  

Kinderopvang De Bilt organiseert 

samen met basisschool Wereldwijs 

de eerste Biltse Zomeracademie. Op 

de Zomeracademie kunnen kinderen 

op een creatieve manier nieuwe ken-

nis en ervaringen opdoen. Er wordt 

aandacht besteed aan de taalontwik-

keling doordat kinderen leren debat-

teren, gedichten en verhalen schrij-

ven, kennismaken met een andere 

taal of bijvoorbeeld een menu leren 

samenstellen. Verder zijn er in de 

middag allerlei workshops in onder 

andere bewegen, muziek maken, 

koken en techniek en komt er een 

chirurg iets vertellen over zijn vak 

en kunnen kinderen zelf aan de gang 

met hechten. Daarnaast staat er elke 

week een uitje naar een museum op 

het programma.

De gemeente ondersteunt dit pro-

ject van harte met een subsidie. De 

Zomeracademie staat open voor alle 

kinderen van de gemeente De Bilt 

die na de vakantie naar groep 7 of 8 

gaan. De Zomeracademie wordt ge-

houden van 19 tot en met 23 augus-

tus en van 26 tot en met 30 augustus 

in Bilthoven. Per week zijn er 10 

gesubsidieerde plekken beschikbaar 

voor kinderen met een onderwijs-

achterstand. Ook van de ouders van 

deze kinderen wordt een kleine bij-

drage verwacht. Voor meer informa-

tie: www.kinderopvang-debilt.nl.

Rommelmarkt 
Patioschool

Op zaterdag 13 juli van 10.00 tot 13.00 uur organiseert de Patioschool ”De 

Kleine Prins”, Weltevreden 8 in De Bilt haar jaarlijkse rommelmarkt. 

De kinderen van groep 8 hebben “Make – A – Wish” gekozen als goed doel 

voor de rommelmarkt. Make – A – Wish Nederland vervult de liefste wens 

van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een levenbedreigde ziekte. Het geeft 

deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt, de kracht om 

kind te zijn. Sinds de oprichting in 1989 beleefden al meer dan 4.000 ernstig 

zieke kinderen een fantastische wens. 

Hebt u nog spullen voor de rommelmarkt, dan kunt u deze op schooldagen 

tot 17.00 u. brengen. Er is geen ruimte voor grote spullen als kasten, stoelen, 

witgoed e.d. Bel voor overleg 030-2203945.

Info avond 
Balansleren

Bij Balansleren worden onderwijs en 

opvang vervlochten. Kinderen zijn 

de hele dag in één vertrouwde om-

geving waar ze kunnen spelen, leren 

en tijd is voor rust. Op maandag 8 

juli wordt er  op de WereldKidz Van 

Everdingenschool, Leeuweriklaan 

3 te Bilthoven een informatieavond 

gehouden. Aanvang 19.30, Aanmel-

den via mirtevandenberg@wereld-

kidz.nl

Ondertekening 
convenant nieuwbouw 

Werkplaats
Wethouder Herman Mittendorff, plv. rector WP- bovenbouw Jos Heuer en 

directeur WP-basisschool Jeroen Goes ondertekenden jl. vrijdag een ‘Con-

venant van Samenwerking’ betreffende de nieuwbouw van de basisschool 

van De Werkplaats. Partijen legden hierin hun samenwerking vast: De ge-

meente investeert geld in het bouwproject en verwacht dat De Werkplaats 

zorg draagt voor een goede invulling van de onderwijswetgeving, een goed 

bouwbeheer en dat het gebouw wordt teruggegeven aan de gemeente indien 

men van plan is het gebouw voortijdig te verlaten etc. Eigenlijk een formele 

aangelegenheid aangezien de festiviteiten al eerder hebben plaatsgevonden, 

maar beide partijen hechtten eraan hun samenwerking op deze wijze vast te 

leggen. [HvdB]

Wim Ruiterkamp (afd. onderwijs gem. De Bilt) en rector bovenbouw WP 

Henk Zijlstra kijken toe.

Wethouder Herman Mittendorff reikt het diploma uit aan de tweeling Anass en Wisal.
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Strijd om Ridderhof 
bij Raad van State

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt staat keihard voor haar landschappelijks- en natuurwaarden. De gemeente, met 

veel landgoederen, weiden, bos en oude landschappen, bindt de strijd aan met de uitspraak van de 

bestuursrechter, die eerder besliste dat projectontwikkelaar Topparken haar gang mag gaan aan de 

bosrand van Bilts grondgebied tegen Lage Vuursche.

Vrijdag 28 juni diende het hoger 

beroep, waarin de gemeente haar 

groene, zeldzame landschap met 

hand en tand verdedigde. 

Uniek was dat ze werd bijgestaan 

door zo’n honderd huisjeseigena-

ren van recreatiepark De Ridder-

hof, die slachtoffer zijn van Top-

parken.

Bewonersvereniging De Ridderhof 

strijdt al jaren tegen de ontwikkeling 

die Topparken voor ogen heeft. Be-

stuurslid Ingrid Bocxe: ‘Topparken 

koopt recreatieparken op, neemt de 

huisjeseigenaren hun bezit af en zet er 

zelf luxe bungalows voor in de plaats, 

om ze door te verkopen met linke 
winst. Winst over de rug van mensen 

die soms al vijftig jaar grond pach-

ten hun huisjes erop onderhouden en 

plezier hebben van hun stekkie. Zo 

ook op recreatiepark De Ridderhof in 

Lage Vuursche, waar meer dan hon-

derd nietsvermoedende huisjeseige-

naren alweer enige tijd terug een brief 

kregen van Topparken, waarin stond 

dat zij de nieuwe eigenaar was van 

hun park. En dat ze gesommeerd wer-

den het park ‘op te ruimen’ en leeg te 

maken. Emotioneel, maar ook inan-

cieel worden deze mensen volkomen 

genegeerd: hun huisje, wat de ene dag 

nog 40-50 duizend euro waard was, 

bleek na overname van het park door 

Topparken nog maar 1300 euro waard 

te zijn, de ‘vergoeding’ die Topparken 

volgens de Recron-voorwaarden zou 

moeten betalen.’

Hoger beroep

Adviseurs- en Ingenieursbureau 

Tauw, gespecialiseerd in ruimtelijke 

ontwikkeling en een goed leefkli-

maat, bekeek het plan van Toppar-

ken voor de gemeente De Bilt en 

was er vernietigend over. ‘Op vele 

fronten te schadelijk voor het land-

schap’, concludeerden de ingeni-

eurs. Dat advies volgt de gemeente 

De Bilt: ‘We willen het niet, het is 

strijdig met het bestemmingsplan’, 

deelde men Topparken mee. En dat 

pikten de ondernemers uit Lunteren 

niet en stapten naar de rechter. Tot 

verbijstering van gemeente De Bilt 

gaf de bestuursrechter Topparken ge-

lijk. Het plan was niet in strijd met 

het bestemmingsplan, aldus de be-

stuursrechter, het bestemmingsplan 

geeft juist ruimte voor het project. 

De gemeente De Bilt denkt daar heel 

anders over. Het bestemmingsplan is 

ter bescherming van het gebied. En 

dit gebied is kwetsbaar en maakt deel 

uit van de ecologische hoofdstruc-

tuur. Topparken mag niet op deze 

manier haar gang gaan, want dan kan 

De Bilt haar eigen gemeente niet eens 

beheren, zoals de wet en regelgeving 

van haar vraagt. De raadslieden van 

de Raad van State, gespecialiseerd in 

bestuursgeschillen, moesten zich nu 

op 28 juni (en daarna) over de stuk-

ken buigen.

Detail

Vanouds maakt de gemeente De Bilt 

zich sterk voor haar landschaps- en 

natuurwaarden. Slechts weinig men-

sen weten dat er al decennia lang een 

nooit afgemaakte afslag aan de A28 

ligt, de ‘Wildsche Hoek’. De Bilt 

procedeerde tegen deze afslag ter 

bescherming van het kwetsbare na-

tuurgebied tussen landgoed Vollen-

hove en Oostbroek. Ook hier was het 

argument, dat het deel uitmaakt van 

de ecologische hoofdstructuur. Met 

succes. De afslag is nooit voltooid. 

De enige weg naar het viaduct is een 

voetpad, bezaaid met struikgewas en 

wilde bloemen. Uitspraak volgt over 

enkele weken.

Een deel van de aanwezige bewoners in het gebouw van de Raad van State. Later volgende er nog meer.

De berken langs de provinciale weg N417
 door Henk van de Bunt

Deze provinciale weg loopt van Utrecht naar Hilversum, grotendeels parallel aan de spoorlijn 

Utrecht - Hilversum en de snelweg A27. De weg is de belangrijkste toegangsweg voor Groenekan, 

Westbroek en Maartensdijk en zelfs de enige weg via welke Hollandsche Rading bereikt kan worden. 

Halverwege tussen Maartensdijk en Groenekan heeft de weg een aansluiting op de 

A27 gecombineerd met een aftakking naar Bilthoven en Baarn. Een andere aftakking op dat traject 

in westelijke richting is die naar Westbroek.

De weg heet in Groenekan Koningin 

Wilhelminaweg en in Maartensdijk 

en Hollandsche Rading Tolakker-

weg. Die laatste naam vindt zijn oor-

sprong in het feit dat op deze weg ter 

hoogte van Maartensdijk eeuwenlang 

tol werd geheven. Deze tol werd pas 

in 1953 opgeheven. De weg kent de 

algemene snelheidsbeperking voor 

secundaire wegen van 80 km/uur en 

daarnaast geldt natuurlijk 50 km/uur 

in de bebouwde kom. In Holland-

sche Rading zijn snelheidbeperkende 

maatregelen getroffen.

Steeg

In een artikel in De Vierklank van 

juli 2000 vertelt historicus Anne Doe-

dens: ‘Aanleg en beheer van deze 

weg waren een particuliere aangele-

genheid. In mei 1825 kregen jonkheer 

Jan de Rovere van Breugel en F.C. 

Muysken van wegen- en kanalenbou-

wer koning Willem I het recht van 

tolhefing voor de weg van Utrecht 
via Blauwkapel en Maartensdijk naar 

Den Dolder, met een aftakking over 

de Tolakkersteeg naar de Rading’. In 

een artikel in het blad van de Histo-

rische Vereniging Maartensdijk van 

december 1991 vertelt W.P. Hoebink 

uitvoerig over het verdere ontstaan 

van de Tolakkerweg en de bebouwing 

er aan. Op foto’s van weleer zijn de 

onlosmakelijk met de weg verbonden 

berken steeds goed zichtbaar.

Berkenboom

Rob Klaassen, die geboren 

en getogen is aan de Tolak-

kerweg, kan zich herinneren 

dat er in de jaren ’50 ook 

is gesproken om de berken 

langs de Tolakkerweg te ver-

wijderen: ‘Dat kwam, omdat 

op 1 april 1953 de tol bij het 

gemeentehuis werd opgehe-

ven. Plotseling verschenen 

er veel meer auto’s op de 

Tolakkerweg. Er werd toen 

serieus gesproken of het niet 

verstandig zou zijn om de 

Tolakkerweg te verbreden, 

waarbij het oog viel op beide 

bermen waar dus de berken 

in stonden. Gelukkig is dat 

plan altijd een plan gebleven. 

En daarna heeft niemand er geluk-

kig ooit nog iets van gehoord’. Tot 

die tijd herinnert hij zich ‘voetbal-

den wij op de Tolakkerweg, waarbij 

ieder zo z’n eigen (berken-)boom 

had te verdedigen. Voor die enkele 

auto die er reed moest er dan even 

aan de kant worden gegaan. Nadat 

de tol was opgedoekt behoorde dit 

helaas deinitief tot het verleden’.

Kenmerkend

Het besluit van de provincie om de 

berken te gaan vervangen door de 

acacia is zonder enig overleg met 

de buurt genomen. De direct om-

wonenden zijn weliswaar geïnfor-

meerd, maar de bewoners van de 

rest van Hollandsche Rading wisten 

van niets, terwijl het toch gaat om 

een verandering die het aanzicht 

van het gehele dorp bepaalt. Het 

ontbreken van overleg en de ge-

brekkige informatie is veel dorpe-

lingen in het verkeerde keelgat ge-

schoten. Rob Klaassen: ‘Ere wie ere 

toekomt. Zodra Jannie Siebesma 

van het Dorpsoverleg Hollandsche 

Rading, ergens in februari, in de ga-

ten kreeg dat de provincie bezig was 

andere bomen te planten dan de ge-

bruikelijke berk is zij erin gedoken 

en heeft zij weten te bewerkstelli-

gen dat de zaak alsnog ter discussie 

kwam te staan. Dat resulteerde in 

direct overleg met de wegbeheer-

der van de provincie, die daarbij 

toezegde dat het besluit zou worden 

teruggedraaid als een meerderheid 

van de aanwonenden dat wil’. Om 

de mening van de buurt te peilen 

heeft de bewonersvereniging To-

lakkerweg vervolgens een enquête 

gehouden, die een overweldigende 

meerderheid opleverde voor het be-

houd van de berk. 

De Tolakkerweg kan niet zonder berken. (foto’s uit archief Rienk Miedema)
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Dokter Smitt liefhebber van goede wijn
door Martijn Nekkers

Veel inwoners van Achttienhoven en Westbroek herinneren zich nog hun voormalige huisarts dokter 

Martin Smitt. Tot 1999 was hij werkzaam. Dokter Smitt woont nog steeds in het statige huis 

aan de dr. Welfferweg.

Het is in1888 door de gemeente als 

dokterswoning gebouwd. Dat was 

een voorwaarde om voor de inwoners 

de noodzakelijk medische voorzie-

ning binnen te halen die er toen niet 

continu was. Eén van Smitt’s voor-

gangers was dokter Welffer naar wie 

later de weg is genoemd waaraan de 

praktijk lag.

In de voormalige wachtkamer heeft 

dokter Smitt een museum ingericht 

waarin oude medische instrumenten 

ten toon worden gesteld. De vroegere 

spreekkamer is gewijd aan een an-

dere passie van de dokter: goochelen. 

Hij is een veelzijdig mens en heeft 

daarnaast nog een passie: wijn. In 

zijn wijnkelder heeft hij een collectie 

prachtige wijnen. Een leuke verzame-

ling lessen ligt daar te rusten om nog 
beter te worden. Daarnaast ook nog 

eens een aantal lessen port. Wijnlief-
hebber Smitt vertelt graag over wijn 

en alles wat er bij hoort. Hij zal dat 

ook doen op 13 juli op de dorpsborrel 

in het dorpshuis. Het wordt vast een 

geanimeerde avond waarop boven-

dien drie Westbroekse wijnhandela-

ren hun producten aan de dorpsgeno-

ten zullen laten proeven.

Wijnkelder

In 1967 kwam dokter Smitt uit mili-

taire dienst waar hij als legerarts zijn 

dienstplicht vervulde. Als apotheek-

houdend arts kocht hij zijn medica-

menten in bij Gist-Brocades. Die had 

naast geneesmiddelen nog allerlei 

andere producten in het assortiment 

als service voor de afnemers. Hieron-

der producten als cosmetica en wijn. 

‘Hierdoor is mijn liefde voor een 

goed glas wijn pas ontwikkeld’, ver-

telt Smitt. Een ander gevolg was dat 

hij, toen de serre ernstig verzakt bleek 

te zijn, van de gelegenheid gebruik 

maakte om tijdens de herstelwerk-

zaamheden een wijnkelder aan te la-

ten leggen. Smitt: ‘De temperatuur is 

daar constant en het is er donker. Hier 

rusten de wijnen en je moet ze daar 

ook verder met rust laten. Dat is be-

langrijk om wijnen goed te bewaren. 

Zo worden ze steeds beter, krijgen 

nog meer karakter. In zijn kelder heeft 

hij voornamelijk wijnen uit de Bour-

gogne en de Bordeauxstreek maar 

ook enkele betere Italiaanse Piemonte 

wijnen. Hij praat vol enthousiasme 

over zijn eigen ‘wijnboertje’ in de 

Bourgogne waar hij regelmatig langs 

gaat. Daarnaast betrekt hij zijn wijn 

van enkele vaste importeurs waarmee 

hij een goede relatie heeft.

Oorkonde

Op de dorpsborrel zal hij ook ver-

tellen over zijn lidmaatschap van de 

Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 

Een illuster gezelschap van Franse 

wijnkenners en liefhebbers. Over de 

hele wereld zijn er afdelingen. Vol be-

wondering vertelt hij over de gigan-

tische diners die worden gehouden 

op het Clos de Vougeot, een beroemd 

wijngoed in Frankrijk. Er nemen zo’n 

500 à 600 gasten aan deel. Avonden 

met zang en muziek maar vooral met 

heel veel wijn. In 1960 werd hij zelf 

op introductie lid. Het staat te lezen op 

een fraaie gekalligrafeerde oorkonde 

die we in de gang van zijn statige huis 

tegenkomen. Zelf houdt Smitt er van 

om iedere avond met zijn vrouw een 

goed glas te drinken. ‘Rond halftien 

maken we een lesje open’, vertelt hij 
enthousiast. 

Hoeveel glazen?

Dat leidt toch tot de onvermijdelijke 

vraag wat hij als medicus verant-

woord vindt om te drinken. Dokter 

Smitt heeft daarover een uitgesproken 

mening. ‘Dertig jaar onderzoek aan 

Amerikaanse universiteiten, maar ook 

aan de universiteit van Maastricht, 

heeft aangetoond dat het nuttigen van 

twee à drie glazen wijn per dag een 

vermindering geeft van de kans op 

hart- en vaatziekten van 30 %’, vertelt 

hij. ‘Ook andere alcoholische dran-

ken kunnen dat overigens bevorderen 

moet ik er voor de volledigheid aan 

toevoegen. Echter, wanneer je meer 

drinkt is dat helemaal fout. Dat heeft 

juist een negatieve invloed op je ge-

zondheid.’ Geen reden dus om niet 

regelmatig van een goed glas wijn 

te genieten. En dat kan zeker op de 

Westbroekse dorpsborrel op 13 juli.

Sport mee bij Club Extra
Op maandag 24 juni was het groot feest bij Club Extra; de leukste sportvereniging voor kinderen met 

een motorische achterstand. Om de laatste activiteit van het seizoen luister bij te zetten werden de 

kinderen vereerd met een bezoekje van het theatergezelschap. 

Club Extra werd zeven jaar geleden 

opgericht om kinderen van 4 tot 12 

jaar met een motorische achterstand 

weer aan het sporten te krijgen. Kin-

deren die moeite hebben om aan-

sluiting te vinden bij een reguliere 

sportclub of het lastig vinden om mee 

te komen tijdens gymlessen of bewe-

gingsspelletjes kunnen hier op hun ei-

gen niveau samen sporten. Club Extra 

wordt aangeboden door Sportvereni-

ging Irene. 

Aansluiting vinden

Het uiteindelijke doel van Club Extra 

is om kinderen weer aansluiting te 

laten vinden met een reguliere sport-

vereniging. Er worden dan ook aller-

lei verschillende activiteiten aange-

boden: van balspellen en klimmen tot 

verstoppertje. Tijdens de lessen wordt 

er vooral aandacht geschonken aan 

motorische vaardigheden, het over-

winnen van angsten en het samenwer-

ken met andere kinderen. Dat gebeurt 

op een manier waardoor de kinderen 

weer gaan ervaren hoe leuk bewe-

gen en sporten eigenlijk is. Hoewel 

het uiteindelijk de bedoeling is dat 

kinderen van Club Extra uitstromen 

naar reguliere sportverenigingen, is 

dat niet voor alle kinderen mogelijk. 

Deze kinderen blijven natuurlijk ge-

woon zo lang mogelijk meedoen. Er 

is nog plaats genoeg voor nieuwe 

deelnemers. De clubdag van Club 

Extra is iedere maandagmiddag van 

17.00 tot 18.00 in de Kees Boekehal 

in Bilthoven. Ouders die denken dat 

Club Extra een uitkomst kan bieden 

voor hun kind, kunnen mailen naar de 

sportdocente: vandehoefsarie@hot-

mail.com.

De Bilt daalt op AD 
Misdaadmeter

Op de jaarlijkse AD Misdaadmeter is de gemeente De Bilt 80 plaatsen 

gezakt. Een mooie prestatie, die de dalende criminaliteitscijfers in de ge-

meente nog eens benadrukt. Burgemeester Gerritsen is blij met de daling: 

‘Het kwam niet als een verrassing. Meerdere keren per jaar publiceren we 

zelf in onze Veiligheidsrubriek de criminaliteitscijfers en daarin was al een 

behoorlijke daling te zien’.

Ieder jaar publiceert het Algemeen Dagblad de Misdaadmeter. Op basis van 

de jaarlijkse politiecijfers legt de krant alle gemeenten langs de meetlat en 

geeft ze een gemiddelde score voor veiligheid. Hoe lager op de lijst hoe vei-

liger het, op basis van de cijfers, in een gemeente is. De gemeente De Bilt is 

in 2012 ten opzichte van 2011 gezakt van plaats 148 naar 228. 

Inwoners 

Burgemeester Gerritsen: ‘In de cijfers die wij begin juni publiceren over de 

eerste vier maanden van 2013 is een nog verdere daling te zien en zijn de 

cijfers lager dan ze in de afgelopen vier jaar zijn geweest.’ De daling is on-

der andere te verklaren door een directere samenwerking met inwoners. ‘In 

2011 zijn we gestart met Burgernet en in 2012 met het pilotproject Waaks!, 

waarbij hondenbezitters extra ogen en oren zijn voor  de politie. Naast deze 

projecten zie je ook steeds meer eigen initiatieven van inwoners. Zo is in 

2012 het preventieteam Maartensdijk opgericht. Een groep betrokken in-

woners die regelmatig door het dorp loopt om te controleren op overlast 

en onveilige en verdachte situaties. Via hun website kunnen inwoners mel-

dingen indienen en worden ze op de hoogte gehouden van het werk van 

het preventieteam. Ook werken we al enige tijd op plezierige wijze samen 

met Veilig Hollandsche Rading. Dat zijn mooie voorbeelden van actief bur-

gerschap die ik zeker stimuleer! Vanuit de gemeente en veiligheidspartners 

hebben we geen zicht op alles wat gebeurt in de kernen. Het is voor ons dan 

ook zeer waardevol dat inwoners, die hun wijk goed kennen en verdachte 

situaties daardoor snel kunnen signaleren, meehelpen met het vergroten van 

de veiligheid in hun eigen leefomgeving. Zo zijn zij één van onze veilig-

heidspartners.’

Woninginbraak

Waar de gemeente op alle onderdelen beter scoort dan in 2011, is alleen 

het aantal woninginbraken helaas gestegen. Deze stijging was zichtbaar in 

de hele regio. ‘Ondanks dat we in 2012 extra aandacht gevestigd hebben 

op dit onderwerp tijdens onder andere de ‘Week tegen de woninginbraak’ 

is het aantal inbraken gestegen. Uit de cijfers van de eerste vier maanden 

van 2013 blijkt overigens dat deze stijging zich niet heeft doorgezet.’ Waar 

inbrekers vroeger vooral in hun nabije omgeving opereerden, doen ze dat nu 

steeds vaker verder van huis. Daardoor is er minder zicht op lokale daders. 

‘Bij woninginbraak moeten we vooral kijken naar preventie. We moeten het 

inbrekers onmogelijk maken om hun slag te slaan. Dat betekent goed hang 

en sluitwerk, maar ook sociale controle in de buurt. Geef het aan uw buren 

door als u met vakantie gaat, zodat zij uw huis in de gaten kunnen houden en 

bij verdachte situaties 112 kunnen bellen. Soms zijn het ook kleine dingen 

waar men zich helemaal niet bewust van is, die het een inbreker makkelijk 

kunnen maken. Bijvoorbeeld een container die tegen de gevel aan staat en 

gebruikt kan worden als opstapje. In onze wekelijkse Veiligheidsrubriek op 

onze website en de gemeentepagina plaatsen we regelmatig praktische tips 

om het risico op inbraak te verkleinen.’  

Integrale aanpak veiligheid 

De gemeente werkt in een breed netwerk van veiligheidspartners aan het 

vergroten van de veiligheid in De Bilt. Zo wordt er nauw samengewerkt met 

politie, Veiligheidsregio Utrecht, OM, jongerenwerk, woonstichting SSW, 

maatschappelijk werk en CJG. Ook werken we samen met regiogemeenten 

op het gebied van georganiseerde criminaliteit, hennepteelt en woningin-

braak.

Dit jaar stelt de gemeente een nieuw Integraal Veiligheidsplan op voor de 

periode 2014-2017. ‘Speerpunten voor dit plan stellen we vast op basis van 

de criminaliteitscijfers, maar ook op basis van de veiligheidsbeleving van 

inwoners en de uikomsten van de veiligheidstour die we onlangs gehouden 

hebben. Daarbij hebben we samen met onze veiligheidspartners alle wijken 

en kernen in de gemeente aangedaan. Door met bewoners in gesprek te gaan 

over veiligheid hebben we veel waardevolle informatie verzameld, die we 

meenemen bij het opstellen van het plan. Uiteraard is één van de uitgangs-

punten dat we dit plan met alle veiligheidspartners opstellen om tot een 

gezamenlijke aanpak te komen. Want veiligheid maken we samen!’ 

Dokter Smitt in zijn wijnkelder.

De kinderen kregen bezoek van het theatergezelschap Stichting Naomi, dat zich 

ten doel stelt om kinderen en volwassenen in ziekenhuizen en zorginstellingen, 

door middel van theater, met hun gedachten even uit de zorg te halen. 
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 
50 tekens meer + € 3,50).

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op!  prijzen gewijzigd

Gloednieuwe STOFZUIGER 

in de verpakking, zakloos te 

gebruiken. € 65,-. Tel. 030-

2205540

Serie steengoede BOEKEN 

van James Patterson, je begint 

er aan en legt je boek niet weer 

neer. Pocketboeken. € 3,- p.s. 

Paperback. € 5,- p.s. Serie van 

John Grisham. € 5,- p.s. Tel. 

06-13044754

15 BOEKEN van David 

Baldacci, doe een leuk bod 

en ze zijn voor jou. Diverse 

romans, thrillers, waargebeur-

de verhalen, verschillende prij-

zen tussen € 3,- en € 5,-. Tel. 

06-13044754

Tas vol met MEISJES-

KLEDING o.a. Hema, H&M, 

Mexx, Noppies e.d. maat 

62 t/m 80. Prijs n.o.t.k. Tel. 

06-13044754

Tas vol met SPEELGOED van 

o.a. v-tech playskod leeftijd 

tot 2 jaar, sommige dingen zijn 

mooi roze. Prijs n.o.t.k. Tel. 

06-13044754

HUIS te koop in Maartensdijk: 

Drakensteyn 35, in 2010 

nieuw gebouwd. € 219.000,-. 

Voor meer info zie Funda of 

bel 030-2285858

Z.g.a.n. herenschoenen maat 

46, nu voor € 15,-. Tel. 030-

2205540

Nieuwe rol vloerbedekking, 

afm. 120 cm.  breed, ongeveer 

5 m. lang. € 15,-. Tel. 030-

2205540

Wegens verhuizing grote doos 

vol nieuw en gebruikt kinder-

speelgoed, alles € 15,-. Tel. 

030-2205540

Caravanspiegels z.g.a.n. uni-

versele Easy Mirror merk 

Defa. Samen € 25,-. Tel. 0346-

212896

Hek(ijzer) 1 van 90x100cm en 

1 van 205x100 cm. (schapen-

hek) en 10 palen met beton-

voet. Hoogte 1.10 cm. € 49.-. 

Tel. 06-10367169

Schrikdraad apparaat merk 

koltec Se 250 vulcan op net-

stroom met 17 paaltjes en 

draad. € 49,-. Tel. 06-10367169

Philips videorecorder. € 20,-. 

Oude Philips buizen radio 

(1960). € 20,-. Tel. 030-2292338.

Tv kast met laatjes en ruimte 

voor boeken: 125x50x100cm, 

mahonie, goed onderhouden. 

€ 45,-. Tel. 06-52603301

Bopita kinderbox is wit 

geschilderd. € 30,-. Tel. 

06-53876986

Oude roze kinderstoel, je kan 

er uiteindelijk een tafel en 

stoel van maken. € 20,-. Tel. 

06-53876986

Donkerblauwe Quinny kinder-

wagen met 4 wielen i.z.g.s. 

€ 40,-. Tel. 06-53876986

Buggy fel oranje met buque. 

€ 30,-. Tel. 06-53876986

Toiletverhoger voor kinderen. 

€ 10,-. Tel. 06-53876986

Twinny load fietsendrager 

€ 40,-. Weinig gebruikt! Tel. 

0346-211269

Rol bouclé vloerbedekking 

400x200 grijs/beige nieuw. 

€ 30,-. Tel. 0346-211269

Platen, kalenderformaat van 

Anton Pieck. Tel. 0346-211269

Zwarte leren rollerskates, 

mt 37, z.g.a.n. 2 x gebruikt. 

€ 40,-. Tel. 06-40941854.

Nieuwe trekkers-rugzak met 

aluminium frame. € 10,-. Tel. 

030-2205540

Mooi oud eiken hal- of gang-

kastje met houtsnijwerk 65 x 

60 x 32 cm. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Stevige z.g.a.n. parasol-

standaard voor grote parasol. 

€ 15,-. Tel. 030-2205540

Grote tafel ventilator ver-

stelbaar in 3 standen, z.g.a.n. 

€ 15,-. Tel. 030-2205540

Wollen gang- of traploper, als 

nieuw, prachtige kleur, breed 

70 cm, lang 4,25 m. € 15,-. Tel. 

030-2205540

Gemakkelijke bejaarden fau-

teuil, hoge leuning en hoge zit. 

€ 20,-. Tel. 030-2205540

Rieten hondenmand op pootjes 

60/50. € 25,-. Honden fiets-

mand achterop. € 20,-. Tel. 

030-2204183

Z.g.a.n. medicijndoos groot 

32/20 met week verdeling. 

€ 15,-. Tel. 030-2204183

Ronde tuintafel wit Hartman 

Ø 60cm. € 10,-. Tel. 030-

2204183

Kinderledikant Gevernist beu-

kenhout 60/120. € 10,-. Tel. 

0346-211978

Nieuw zonnescherm, oranje/

rood eenvoudig. 2,50 m breed. 

€ 49,-. Tel. 0346-212614

Autokrik verrijdbaar tot 2000 

kg en twee steunen. € 30,-. Tel. 

0346-212938

Brabantia keukenkrukje/trapje 

met oranje bovenkant retro 

i.z.g.s. jaren zestig. € 30,-. Tel. 

0346-212614

Zinken wasteil incl. hand-

grepen 80x30x50 cm i.z.g.s. 

€ 45,-. Tel. 0346-212614

2 groene aluminium bistro 

stoeltjes. Leuk voor in de tuin. 

€ 50,-. Tel. 0346-214084

Philips computerscherm, oud 

model 33x24 cm. € 10,-. Tel. 

0346-212492

Taartplateau met gaatjes, wit 

met blauwe versiering aarde-

werk, merk Malaga. € 5,-. Tel. 

0346-212492

Emaille frituurpan zwart + 

mand, niet elektrisch. € 7,-. 

Tel. 0346-212492

Uitdruipschaal voor fruit 3-hoe-

kig aardewerk, gele schaal, 

zwarte schotel, merk Briehoek. 

€ 5,-. Tel. 0346-212492
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Modern verstelbare bodem, 

beige kinderledikant 

60x120cm + matras. € 30,-. 

Tel. 0346-214084

Kinderhelm, merk Casco. 

Rood/zwart, lieveheersbeest-

je i.z.g.s. € 10,-. Tel. 030-

2203748

Judopak, merk Balans, gewa-

feld katoen, maat 140 i.z.g.s. 

€ 15,-. Tel. 030-2203748

Judopak, merk Matsurd, gewa-

feld katoen (soepel!), maat 

120 i.z.g.s. € 15,-. Tel. 030-

2203748

Voetbalshirt fc De Bilt, maat xs 

i.z.g.s. € 10,-. Voetbalschoenen, 

merk Adidas, maat 34 i.z.g.s. 

€ 10,-. Tel. 030-2203748

Voetbalschoenen, merk 

Nike, maat 36 i.z.g.s. € 15,-. 

Scheenbeschermers, merk 

Masita, maat junior z.g.a.n. 

€ 5,-. Tel. 030-2203748

Tennisracket, merk Caravelle 

Snauwaert, weinig gebruikt. 

€ 10,-. Tel. 030-2205540

Personeel gevraagd

Hollandsche Rading: 

Gevraagd hulp in TUIN omge-

ving Paddestoel. Tel. 035-

5771998

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

23-jarige studente zoekt werk 

in de zomervak. Beschikbaar 

in week 29-33 van Ma- Do. 

WINKELERVARING en rij-

bewijs. Bel: 06-27188075

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel. 06-54753516

Een KWALITEITSREIS 

voor een goede prijs? www.

reisbestemmingopmaat.nl 

naar Indonesië, Marokko, Sri 

Lanka en Jordanië. Wij orga-

niseren hem voor u en geven 

vakkundig advies.

Goed geknipt bij BETTY'S 

CORNER! Geen lastig 'haar-

gedoe' in de vakantie. Bel voor 

een afspraak: 06-33722022. 

Zorg voor uw haar!

Gevraagd een DEKKING door 

een konijnen ram. Wij heb-

ben een super lieve voedster! 

Kleine vergoeding prima. Tel. 

06 12483337

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. Voor 

meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-

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

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

06-54967985

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, haard 

en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewasbescher-

ming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor al uw tuin- 

en erfwerkzaamheden. Zie: www.vanvliettuinservice.nl.

Te koop of te huur. 400 m2 waarvan 200 m2 boven en 200 

m2 beneden op de Industrieweg Maartensdijk. Goederenlift 

aanwezig. Tel. 06-54623282

Te koop: Bungalow Tolakkerweg. € 325.000,-. Tel. 06-54623282

Nog geen bijbaan? en boven de 16? Landwinkel de Groenekan 

is op zoek naar een leuke enthousiaste verkoopster voor de 

zaterdag. Interesse? Bel naar 0346-214857 of kom langs.

Stal Arends houdt je PAARD in conditie tijdens je vakan-

tie. Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven paard en pony 

africhting, sportgericht dressuur- en springtraining. Stapmolen, 

paddocks, weidegang. Kijk op www.stalarends.nl en bel met 

06-54753516 voor meer info.

Raaijen  

Interieurs
Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Op ’t bankje
Een oudere man en een jongen van een jaar of tien zetten hun ietsen tegen 
een boom bij het bankje en komen vriendelijk groetend bij me zitten. ‘Nu gaat 

opa eerst even het sms’je dat net binnenkwam lezen’, zegt de man. ‘En een 

sigaretje roken. Ik weet het wel hoor’ zegt de jongen. De opa glimlacht een 

beetje ongemakkelijk. ‘Nou, alleen als deze meneer het goed vindt.’ Hij kijkt 

naar mijn reactie en leidt eruit af dat ik er geen bezwaar tegen heb. Eerst pakt hij 

zijn mobieltje om het sms’je te lezen. ‘Oma en Natasja staan over een half uur 

klaar en dan ietsen we naar de dierentuin in Amersfoort. We zullen daarom hier 
maar een kwartiertje blijven zitten, dan zijn we precies op tijd thuis.’ Hij stuurt 

een sms’je terug en haalt dan zijn sigaretten tevoorschijn. De jongen kijkt hem 

wat verwijtend aan. ‘Roken is heel slecht voor je gezondheid. Kijk maar op het 

pakje, daar staat dat roken dodelijk is’, zegt hij wijzend op de tekst op het pakje. 

‘Ja jongen, opa weet het, maar een enkel sigaretje kan niet veel kwaad. Ik rook 

maar heel weinig.’ De jongen schudt zijn hoofd. ‘Het is al de tweede vandaag. 

Na het ontbijt heb je ook al een sigaret in de tuin gerookt.’ De opa lacht wat 

zuur, maar ontkennen heeft geen zin. De jongen houdt hem in de gaten. ‘Sjors 

is altijd heel direct en druk’, zegt de opa tegen mij. ‘Heel anders dan zijn zusje. 

Het is een tweeling maar ze lijken helemaal niet op elkaar, ook niet qua karakter. 

Ze zijn nu tien.’ De jongen zat eerst wat ongeduldig op het bankje heen en weer 

te schuiven, maar nu het over hem gaat is hij een en al belangstelling. ‘Ik ben 

groter dan Natasja en ik ben ook een half uur ouder. We zijn ook geen eeneiige 

tweeling en daar komt het door dat we niet op elkaar lijken’, legt hij uit. ‘Ik 

lijk op papa en Natas op mama.’ De man vertelt dat Sjors inderdaad ook wat 

karakter betreft erg veel op zijn zoon lijkt en altijd druk bezig is. ‘Natasja is het 

liefst met oma in de tuin aan het rommelen. Ze heeft ook een eigen plekje in de 

tuin dat ze heel goed verzorgt. Thuis hebben ze geen tuin, want ze wonen in een 

lat in Amsterdam, maar de planten op het balkon worden daar ook door haar 
goed verzorgd.’ Sjors loopt intussen wat heen en weer want rustig op een bankje 

zitten is niets voor hem. ‘Hun ouders maken een stedentrip en daarom logeren 

de kinderen een week bij ons. Heel gezellig hoor, maar een week vind ik wel 

genoeg. Wij gaan wat voorzichtiger met ze om, want je bent altijd bang dat er 

wat gebeurt. Ik merk dat het toch anders is dan toen onze kinderen klein waren. 

Als die een keer vielen kregen ze een aai over de bol en was het over.’ Sjors is 

er weer bij komen zitten. ‘Waarom gaan we niet met de auto naar Amersfoort’, 

vraagt hij. ‘Omdat roken dan wel niet gezond is, maar ietsen wel’, kaatst opa 
de bal van net terug. Dat vindt de jongen toch wel een goede reden. ‘Krijgen we 

onderweg dan wel een ijsje?’ De opa knikt en Sjors is gerustgesteld. ‘In Dieren-

park Amersfoort komen de kinderen allebei wel aan hun trekken. Voor Sjors is 

er van alles actief te doen en Natasja kan rustig de dieren bekijken.’ Het kwartier 

is inmiddels om en opa en kleinzoon stappen op. Ik wens ze een hele ijne dag.
Maerten   
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Virgenie en Getine haalden top Alpe d’Huez 
door Martijn Nekkers

Toen ze boven op de top waren aangekomen kwamen de emoties los. Ze beseften dat ze het hadden 

gehaald! Dit was hun doel geweest en het was gelukt! Ze konden het nog niet geloven. Grote blijdschap, 

een gevoel van geluk en heel veel tranen. Gevoelens die ze op dat moment met elkaar konden delen en 

met al die andere deelnemers die ook met veel doorzettingsvermogen de top hadden bereikt. 

De Westbroekse Virgenie Hoogen-

doorn en Getine van der Toom vertel-

len met overgave over de bijzondere 

ervaring die ze op 5 juni beleefden als 

sluitstuk van de actie die ze hadden ge-

voerd. Hun doel: geld bijeen te bren-

gen in het kader van de actie ‘Alpe 

d’HuZes’. Geld dat wordt besteed aan 

onderzoek voor de bestrijding van de 

vreselijke ziekte waarmee de twee 

vriendinnen ook in hun persoonlijke 

levens te maken hadden gekregen. 

Onderzoek dat in Nederland wordt ge-

daan door het KWF Kankerfonds

Veel inzet

Getine (52) en Virgenie (55) werden 

beiden geconfronteerd met deze ziekte 

toen bij hun beide echtgenoten kan-

ker werd geconstateerd. Ze maakten 

alle stadia mee die patiënten met deze 

ziekten moeten ondergaan. Tijdens de 

herstelfase kwam Virgenie met het 

idee om iets bij te willen dragen aan 

het onderzoek dat wordt gedaan naar 

deze ernstige ziekte. Virgenie’s goede 

vriendin Getine wilde meteen ook 

meedoen. Al gauw komt dan ‘Alpe 

d’HuZes’ in beeld, de jaarlijkse actie 

van duizenden Nederlanders die de 

legendarische Franse berg bedwingen 

om daarmee geld in te zamelen voor 

het KWF Kankerfonds. De deelne-

mers laten zich sponsoren maar die 

sponsors moet je wel zelf gaan vinden. 

Dat hebben Virgenie en Getine met 

enorm veel inzet gedaan. ‘De mede-

werking is van alle kanten heel groot 

geweest’, vertellen ze met voldoening. 

Bedrijven, winkeliers, instellingen, 

vrienden, familie, collega’s, dorpsge-

noten, iedereen steunde de twee onder-

nemende dames om ietsend hun doel 
te bereiken. Bijzonder waren de ‘spin-

ningmarathons’ die op hetzelfde mo-

ment in het dorpshuis van Westbroek 

en in café Qwibus in de Bilt werden 

gehouden. Maar ook niet onvermeld 

mag blijven het grote aandeel van de 

Oranje Nassauschool in Bilthoven die 

met een sponsorloop €2900 bij elkaar 

heeft gehaald voor de actie.

Trainen

Getine ietste wel regelmatig op haar 
raceiets, Virgenie had niet eens zo’n 
iets maar kon die lenen van een nicht-
je. Vanaf oktober vorig jaar begonnen 

ze met de training. Iedere zondag zo’n 

40 á 50 kilometer. Zoveel mogelijk 

werden er heuvels in het parcours op-

genomen die dan een paar keer ach-

ter elkaar werden genomen zoals de 

Amerongse Berg. Want ja, de Alpe 

d’Huez is wel een ‘echte’ berg en dan 

moet je toch wat klimervaring hebben. 

De trainingen waren belangrijk om de 

conditie op te bouwen en ervaring te 

krijgen. Maar ook waren ze een uit-

laatklep voor de rensters die toen al-

lebei te maken kregen met een terug-

val in de ontwikkeling van de ziekte 

bij hun echtgenoten. ‘We begrepen 

elkaar op die momenten zo goed, het 

was voor ons ook een uitlaatklep in die 

moeilijke periode’, vertellen ze er nu 

van. Het maakte ze alleen maar meer 

vastberaden om met hun actie door te 

gaan en hun doel te bereiken.

Bijzondere ervaring

Toen kwam de grote dag op 5 juni. 

Het geheel is een gigantisch gebeuren. 

Achtduizend Nederlanders gaan dan 

één of meerdere keren de beroemde 

berg op. Allemaal landgenoten die 

ieder op hun eigen manier met deze 

ziekte te maken hebben of hadden en 

daar iets mee willen doen. Met alle 

fans en begeleiders zijn er zo’n 30.000 

Nederlanders die dan het gebied be-

heersen en daar duidelijk hun stempel 

op drukken. Het is een enorme orga-

nisatie die geheel vanuit Nederland 

wordt geleid. Heel veel sponsors ma-

ken het mogelijk om deze actie te hou-

den. Deelnemers en hun begeleiders 

betalen overigens uit eigen zak de reis- 

en verblijfskosten. De opgehaalde 

sponsorgelden komen dus geheel ten 

goede aan het KWF Kankerfonds. Vir-

genie en Getine waren beiden met hun 

gezin naar Frankrijk afgereisd. Ze heb-

ben eerst nog wel in de buurt getraind. 

Op woensdag was het zo ver. Op die 

dag gingen zo’n 3000 ietsers de berg 
op. Een hele bijzondere ervaring. Bei-

den waren onder de indruk van de po-

sitieve sfeer, de vriendelijkheid en de 

hulpvaardigheid van de deelnemers en 

de mensen er om heen. ‘Je kon echt 

merken dat ze allemaal hetzelfde doel 

voor ogen hadden: iets doen voor de 

bestrijding van die verschrikkelijke 

ziekte. Dat hoorde je in alle gesprek-

ken.’ De volgende dag hebben de da-

mes meegeholpen bij de verzorging 

van de volgende groep van 5000 ren-

ners die op donderdag hun sportieve 

prestatie gingen leveren.

Dankbaar

Op zaterdag 8 juni waren ze weer 

thuis. De volgende zondag gaven ze 

een borrel voor de mensen die ze het 

meest hadden bijgestaan bij de actie 

en dat waren er heel veel. Virgenie en 

Getine: ‘Het was goed om elkaar op 

die dag weer te zien na de ontlading 

die had plaats gevonden’. Ze kijken 

met heel veel voldoening terug op 

hun actie. Ze zijn iedereen dankbaar 

die heeft meegedaan en meegewerkt 

in wat voor vorm dan ook. De teller 

staat op dit moment op € 8000. In to-

taal heeft de actie van alle deelnemers 

samen op dit moment al € 25 miljoen 

opgebracht. Een geweldig resultaat. 

Geld dat besteed gaat worden aan on-

derzoek. En dat is noodzakelijk weten 

Getine en Virgenie. Zeker omdat op dit 

moment duidelijk is geworden dat de 

behandeling van hun echtgenoten nog 

een vervolg moet krijgen. 

Centrals: vijf van de elf teams 
op de 1e plaats

De zomerstop ’s komen eraan, meer dan de helft van de wedstrijden zitten er bijna op, de balans 

voor de honk- en softbalteams is, dat vijf van de elf teams op de eerste plaats staan en dat het 

gepromoveerde Dames 1 team de 5e plaats in de Hoofdklasse bezet. Het belooft een topjaar te worden 

voor de club aan de Voordorpsedijk.

Hoofdklasser Dames 1 staat nu vijf-

de, dat is het eerste jaar na de promo-

tie een goede positie. De laatste wed-

strijd voor de zomerstop werd met 

5-4 gewonnen van Olympia Haarlem, 

de nummer 2 van de competitie. Van 

alle teams, op nummer 1 Sparks na, 

werd tenminste een keer gewonnen. 

Dat zegt iets over de kracht van het 

team maar ook over de zwakte. Het 

jonge team is wisselvallig en nog te 

weinig constant. De 4e plaats (play-

off) is nog haalbaar, maar dan moet er 

om te beginnen in de 3e week van juli 

2 x gewonnen worden van UVV.

De softbal-dames doen het echt goed. 

Zowel het 2e, 3e als 4e team staat 

bovenaan. Het 2e is het voorma-

lige topjunioren-team, dat kampioen 

kan worden, gezien de voorsprong. 

Het zou dan naar de 1e klasse gaan. 

Voor de speelsters zelf en voor de 

aansluiting met het eerste team zou 

dat geweldig zijn. Het 3e team doet 

het opnieuw uitstekend, door net als 

de voorgaande 3 jaar opnieuw te do-

mineren. Met het 4e team ook op de 

eerste plaats, doen de dames van Cen-

trals het dus uitstekend.

Bij de heren staat het eerste honkbal 

team staat op de eerste plaats. Die 

plaats had al wat sterker kunnen zijn, 

als niet op een koude zaterdag avond 

van het tweede van UVV op een knul-

lige wijze werd verloren. De week 

daarvoor werd concurrent Caribe 

Groningen nog verslagen. Die verlo-

ren ook, vandaar weer de 1e plaats. 

Kampioen worden moet mogelijk 

zijn, na de 2e plaats vorig jaar.

Het 2e team doet het ook goed, zij 

staan tweede, terwijl de aspiranten 

4e en onderaan staan. De pupillen 

doen het dan nog weer wat beter: de 

1e plaats. Tenslotte, de heren softbal-

lers. Zij staan net niet onderaan, maar 

de wedstrijd tegen UVV werd in de 

laatste inning met 11-10 gewonnen 

door de heren van Centrals. Winnen 

van Utrechters is altijd net iets leuker, 

vinden ze in De Bilt.

De competities lopen voor de meeste 

teams tot tweede week van juli door. 

Zaterdag 7 juli speelt Honkbal Heren 

1 thuis tegen HCAW; zaterdag 20 juli 

speelt het eerste damesteam van Cen-

trals thuis tegen UVV. 

(Bertus Voortman)

Versterkingen voor 
hockeyers Voordaan

Hockeyclub Voordaan (Heren 1) heeft zich voor komend seizoen versterkt 

door het aantrekken van nieuwe spelers, waaronder keeper Jan de Wijker-

slooth. De doelman komt over van Kampong waar hij tweede keeper was. 

Uitgerekend in de wedstrijd tegen Voordaan maakte hij vorig seizoen zijn 

debuut en komt op dit moment uit voor Jong Oranje.

Naast de al eerder aangetrokken Bram Weers maakt ook Daan Baron de 

overstap van Kampong naar Voordaan. Hij speelde in de jeugd van Voor-

daan en keert terug in Groenekan na de A -en B-jeugd bij Kampong te heb-

ben doorlopen. 

Van buitenaf komt verdediger Frans van Mastrigt over van Hurley en spits 

Rudolf van Schaik van Push. Jan-Tijn Vos maakt de stap omhoog van re-

giogenoot Houten. 

De vijf nieuwelingen behoren tot de voorlopige selectie van Marieke Dijk-

stra, waarvan later in de voorbereiding nog enkele spelers zullen afvallen.

Clubkampioenschappen 

dubbels bij TV Tautenburg 

laat veel talent zien
Onder zeer wisselende weersomstandigheden werd dit jaar het clubkam-

pioenschap dubbel gespeeld. Er zaten dagen bij met 35 graden waar men 

onder de parasols moest schuilen om niet te verbranden maar in het inale 
weekend kwamen sommige mensen doorweekt van de baan door de plens-

bui die over hen was heen gekomen. Het zat het plezier op en om de baan 

niet in de weg, want het was gezellig druk op dit prachtige tennispark.

Vooral bij de Maartensdijkse tennisjeugd lopen zowel bij de meisjes als de 

jongens een paar beloften rond die mede door tennisschool Paul de Bruin 

worden klaargestoomd om de prijzen bij de senioren weg te kapen.

Winnaars

Heren dubbel A: Siggi v.d. Plaats en Jeroen Stenger, Heren dubbel B: Efred 

Kool en Maikel van Mill. Heren dubbel C: Peter Patist en Steven Veen-

endaal. Dames dubbel A: Wilma v.d. Hoef en Ilse v. Woudenberg, Dames 

dubbel B: Clarien Bogaart en Mieke Groenewegen, Dames dubbel C: Ellen 

Bouche en Vanessa Groeneveld. Jongens dubbel B: Colin Beek en Max v.d. 

Berg, Jongens dubbel C: Bram van Lierop en Wout van Zijl. Meisjes dubbel 

B: Marlijn Mosterd en Sophie Sakkers, Meisjes dubbel C: Tessa van Dijk 

en Ghislaine Westerhoud.

Op de foto alle inalisten die op de inaledag zorgden voor veel 
tennisspektakel.

Virgenie Hoogendoorn (r.) en Getine van der Toom gaan over de inish. Ze 
hebben het gehaald.



 De Vierklank 20 3 juli 2013

Ga toch ietsen
door Henk van de Bunt

Vorig jaar bracht TV Utrecht het programma ‘Ga toch ietsen!’ Een leuke stimulans om op de iets 
te stappen, stelt Jan Kuijt uit Lage Vuursche. Maar minder leuk als je daarbij het ietspad van Lage 

Vuursche naar Maartensdijk volgt.

Naar aanleiding van de ervaringen van 

Jan Kuijt (zie inzet) onderzochten wij 

hoe het zit met de verantwoordelijkhe-

den met betrekking tot het onderhoud 

aan de ietspaden. Otto van Boetzelaer 
van Landgoed Eyckenstein vertelt: 
‘Het onderhoud van de ietspaden is 
een jaar of 10 geleden door  de Rijwiel-

padenvereniging uitbesteed aan het 
Gooisch Natuurreservaat. Vanaf janu-

ari 2006 is er een beheerovereenkomst 
met het Gooisch Natuur Reservaat 
(GNR) opgesteld en ligt het beheer en 
beleid in het Noord-Hollands deel ook 
bij GNR. Het gedeelte in de provincie 
Utrecht valt daar niet onder’. 

Rijwielpaden
In een brief van de Rijwielpadenpa-

denvereniging Gooi & Eemland van 

april 2011 lezen we, dat ‘De gemeen-

te De Bilt heeft besloten het onder-
houd van de daar gelegen toeristische 
ietspaden per 1 januari 2011 te laten 
verzorgen door het recreatieschap 
De Stichtse Groenlanden, waardoor 
de relatie met de Rijwielpadenver-
eniging is verbroken. Het is moge-

lijk, dat het GNR dit onderhoud in 
de praktijk zal gaan uitvoeren’. Van 
Boetzelaer: ‘Ik ben er altijd van uit 
gegaan dat het maaien van de randen 

van de ietspaden bij het onderhoud 
hoort. De afgelopen 2 jaar hebben wij 
dat zelf maar gedaan op het stuk tus-

sen Mauritshoeve en Tolboom, omdat 
niemand anders dat deed. Ook dit jaar 
is de zijde van het ietspad onlangs 
gekortwiekt. Er rijden steeds meer 
ietsers op het asfalt. Het onderhoud 
van de Eikensteeg zelf ligt bij de ge-

meente. Het is een openbare weg en 
bovendien betalen wij jaarlijks een 
bijdrage voor het onderhoud’. Otto 
van Boetzelaer veronderstelt dat ook 
het maaien van de berm daarbij al 

hoort, maar daarover zou de geslo-

ten overeenkomst uitsluitsel moeten 
brengen. Bij dit deel van de Eiken-

steeg is tevens een probleem dat, 
doordat de Eikensteeg een aantal ke-

ren door de Gemeente geasfalteerd is, 
deze ten opzichte van het ietspad een 
stuk hoger is komen te liggen, waar-
door het water veel moeilijker weg 

kan. De schelpen-‘bestrating’ wordt 
zacht door vocht en is daardoor min-

der goed berijdbaar.

Structureel
Het stuk eind Eikensteeg - Lage Vuur-
sche is helemaal een probleem. De 
laan er langs is een aantal jaren ge-

leden opgeknapt. Daarna is er echter 

meteen een roedel Landrovers gaan 
oefenen. De later aangebrachte afsluit-
slagbomen zijn eruit gereden. En bo-

vendien is dit de enige redelijke route 
voor de pachter van en naar het verder 
gelegen Boetzelaersveld (landbouw-

grond). Otto van Boetzelaer vertelt 
van de gesprekken met de Provincie 
over omvorming van het Boetzelaers-

veld naar natuur en terugruil voor be-

ter bereikbare landbouwgrond: ‘Door 
de bezuinigingen is deze optie voor-
alsnog gestrand, het streven om dit 
op termijn te realiseren blijft wel in 
stand. Door al het water dat er nu blijft 
liggen - nog eens verergerd doordat 
naast het minimaal noodzakelijke ver-
keer van de landbouwer er ook nog 

regelmatig illegaal gereden (gecrost) 
wordt - is het ietspad daar (schelpen) 
erg zacht geworden. Het beter begaan-

baar maken betekent dat het plaveisel 
hard moet zijn. Structurele oplossing 
daar lijkt alleen te realiseren door ver-
hoging van het ietspad en een goede 
buffer tussen laan en ietspad zelf. 
Ondanks dat overheidsbijdragen aan 
het voor de gemeenschap in stand en 
toegankelijk houden van natuurwaar-

den steeds verder ingeperkt worden 
zijn wij gaarne bereid aan een goede 

oplossing mee te werken’.

Bij een deel van de Eikensteeg ligt het geasfalteerde deel een stuk hoger, 

waardoor het water veel moeilijker weg kan. 

Het stuk einde Koudelaan richting Eikensteeg is een probleem: door al het water dat er nu blijft liggen en het feit dat 

er ook nog regelmatig illegaal gecrost wordt. Hier is ook een van de ‘eruit gereden slagbomen’ zichtbaar.

Wandeling op Houdringe
Het Utrechts Landschap organiseert op zondag 7 juli a.s.  een wandelexcur-
sie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en 
open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een doorsnede van meer 
dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. Huize Houdringe is in 
1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels in de Engelse landschap-

stijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd.  
 

De wandeling start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 
6 te De Bilt. De Holle Bilt ligt aan de achterkant van Hotel De Biltsche 
Hoek. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf 
aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Zomerconcert Beerschoten 
Zondag 7 juli organiseert de Stichting Zomerconcerten De Bilt het derde 
zomerconcert, met voor de pauze een optreden van de Koninklijke Brass-

band Utrecht o.l.v. dirigent Hans Boom. De band brengt een afwisselend 
en gevarieerd programma. Na de pauze een optreden van de Weathertown 
Bigband Koninklijke Biltse Harmonie o.l.v. dirigent Marc van den Bosch. 

Het concert vindt plaats achter paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6a, De 
Bilt. Bij minder goede weersomstandigheden wordt het concert verplaatst 
naar de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49.. De aanvang is om 14.00 
uur en de eindtijd is plm. 16.00 uur. De toegang is gratis en stoelen en een 
ijscokar zijn aanwezig. Om de concerten in stand te kunnen houden wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Het laatste zomerconcert van dit seizoen is op zondag 1 september m.m.v. 
de Steelband van het Nederlands Politieorkest. Voor inlichtingen of overige 
informatie: tel. 06 51229733.

Fietstocht Gilde Utrecht 
langs regionale forten

Op zaterdag 13 juli kunt u met gildegids Bert Groene-

veld dwars door het landschap van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie ietsen. U ziet groepsschuilplaatsen, een loop-

graaf, tankversperringen, inundatiegebieden en natuur-
lijk forten. De start is om 13.00 uur met uitleg over de 
Waterlinie en een rondleiding over Fort De Bilt. De tocht 
eindigt om ongeveer 16.30 uur bij de gezellige brasse-

rie op Fort aan De Klop. Aanmelden kan op werkdagen 
van 14-16 uur bij Gilde Utrecht,  tel. 030 234 32 52 of 
per e-mail met vermelding van uw telefoonnummer aan 
post@gildeutrecht.nl .Verzamelpunt hoort u bij aanmel-
ding. Meer informatie vindt u op www.gildeutrecht.nl.

Excursies Vliegbasis 
Soesterberg

Dit weekend kan men deelnemen aan excursies over 
Vliegbasis Soesterberg onder leiding van gidsen van 
Utrechts Landschap.
De ietsexcursie vindt op zaterdag 6 juli plaats van 
13.30 uur tot ca. 16.00 uur. Neem zelf uw iets mee! 
Kom op tijd, het toegangshek is na 13.30 uur gesloten. 
Het maximaal aantal deelnemers is 50 personen, deel-
name is gratis. 
Aanmelden via www.utrechtslandschap.nl/reserveren.
Verzamelpunt is het toegangshek bij de ingang van de 
vliegbasis aan het einde van de Batenburgweg te Soes-

terberg. Zie ook de website van Utrechts Landschap. 

De natuur rond Beerschoten
Woensdag 10 juli zijn er van 14.00 tot 16.00 uur Kinder-Natuur-Activiteiten 
op Beerschoten rond het thema: ‘De natuur rond Beerschoten’. Er wordt (in 
de leeftijdsgroep van 5 tot 12 jaar) informatie gegeven over het onderwerp, 
geknutseld en ongeveer een uur het bos ingegaan, mits het weer het toelaat. 
Aanmelden en informatie uitsluitend per e-mail: KinderNatuurActivitei-
ten@gmail.com vóór 9 juli a.s. Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De 
Bilt, tel. 030 2205340. Zie ook de agenda van Utrechts Landschap: www.
utrechtslandschap.nl

‘Langs de Karnemelksweg rijd je door de modder en langs Eikensteeg door een haag van brandnetels. 

Voor ietsliefhebbers uit deze dorpen maar ook de vele recreanten een plaag. Wie zorgt daar voor? Is er een 
wielrijdersvereniging, die overigens niet reageert op mijn mail? De eigenaar van de weg is natuurlijk niet 
verantwoordelijk voor het pad. Maar wie dan wel? Bij de ietspaden in de omgeving is aan deze dingen wel aandacht 
geschonken. Kortom: Ga daar toch vooral niet ietsen. Je zit onder de modder en je armen en benen steken door de 
brandnetels. Waarvan akte!’

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woe.
3-7 "Kliekjesdagen"

Div. vlees, vis en 
vegetarische gerechten 

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
4-7
Vrij.
5-7

Woe.
10-7

Gebakken parelhoenfilet 
met abrikozensaus

of
Gebakken victoriabaarsfilet 

met kappertjessaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
11-7
Vrij.
12-7

Vrijdag 5 juli: 'BORRELAVOND' v.a. 21.30 uur
Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Lekker hoeft niet 

duur te zijn! 

Al onze menu’s zijn 

onder de € 9,95

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.30 uur

Di t/m Do 11.30 - 21.00 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 21.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

De zomeraanbieding:
Broodje hamburger speciaal, 

bord patat en een frisdrank 

voor € 6,95 (geen Red Bull)
---------------------------------------------------------------------

Frikandel, bord patat en een 

frisdrank voor € 5,95 
(geen Red Bull)

--------------------------------------------------------------------- 

Utrechtse kroket, bord patat 

en een frisdrank voor € 5,95 
(geen Red Bull)

---------------------------------------------------------------------

Friet shoarma of gyros met 

knoflooksaus € 4,95
--------------------------------------------------------------------- 

Kleine slusch € 0,75

Grote Slusch € 1,00 

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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


