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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Burgemeester vertrekt naar Almelo
door Guus Geebel

Arjen Gerritsen gaat De Bilt verlaten en wordt burgemeester in Almelo. Hij volgt daar Jon 
Hermans-Vloedbeld op, die er bewust voor heeft gekozen geen herbenoeming te vragen.  

‘Dat heeft overigens niets met haar functioneren te maken’, vertelt Gerritsen. 
Haar termijn liep december 2015 af, maar zij blijft tot de benoeming van 

Arjen Gerritsen waarnemend burgemeester.

De vacature voor Almelo werd 1 
april 2015 opengesteld en op 15 
april heeft Gerritsen gesolliciteerd. 
Op 7 juli om kwart over negen 
maakte de gemeenteraad van Alme-
lo bekend hem te willen voordragen 
als burgemeester. In de gemeente 
De Bilt is er totdat Gerritsen ontsla-
gen is geen vacature. ‘Dat ontslag 
zit besloten in de benoeming in 
Almelo. De gemeenteraad van De 
Bilt gaat dan eerst een profielschets 
maken, die de raad moet vaststel-
len. Aan de hand daarvan stelt de 
Commissaris van de Koning de 
vacature open en kunnen mensen 
brieven schrijven. Dan volgt de se-
lectie van kandidaten waarmee de 
vertrouwenscommissie uit de raad 
gaat spreken ‘Dat mondt dan uitein-
delijk uit, zoals mij dat gisteravond 
is overkomen, in een voordracht 

van iemand die mij mag gaan op-
volgen als burgemeester van de 
gemeente De Bilt.’ Gerritsen denkt 
dat het traject ongeveer een halfjaar 
zal duren. 

Activiteiten
Arjen Gerritsen heeft de vele maat-
schappelijke activiteiten die er in 
De Bilt altijd zijn op vlak van zorg, 
welzijn, kunst en cultuur heel erg 
gewaardeerd. ‘De lokale kranten 
staan altijd vol van activiteiten. Er 
is heel veel maatschappelijk initi-
atief op het vlak van geschiedenis, 
kunst en cultuur, een rally of een 
lezing. Deze gemeente heeft een 
enorm vermogen om geld op te 
brengen voor het goede doel, zoals 
de ALS Lenteloop. Daar kenmerkt 
deze gemeente zich door. In Alme-
lo geldt dat misschien ook, maar ik 
ben er al veertien jaar weg, maar ik 
verheug me erop dat ik dingen weer 
opnieuw ga ontdekken. Ik ben heel 
blij met de benoeming.’ 

Nieuwe mensen
Burgemeester Gerritsen noemt zijn 
keuze voor Almelo beslist geen 

keuze tegen De Bilt. ‘Het is een 
overtuigde keuze om daar naartoe 
te gaan omdat ik wat met die stad 
heb en er ook werk voor me ligt. 
Tegelijkertijd is het een bewuste 
keuze om hier na negen jaar weg 
te gaan. Er moeten ook op een ge-
geven moment nieuwe mensen ko-
men. Ik doe het in het vertrouwen 
dat het college er goed staat. Het is 
een team dat robuustheid uitstraalt 
en de taakverzwaringen van het af-
gelopen jaar aankan. 

Dat maakt dat ik met een gerust hart 
naar een andere gemeente gesolli-

citeerd heb.’ Tot nu toe ligt wat be-
treft de benoeming in Almelo alles 
op schema. Daarom zou het kunnen 
dat de benoeming op 1 oktober a.s. 
plaatsvindt. Almelo heeft 73.000 

inwoners. Met bekende Nederlan-
ders als Herman Finkers, Ilse de 
Lange, Daphne Bunskoek en eredi-
visieclub Heracles moet een gewel-
dige tijd worden.

Burgemeester Arjen Gerritsen en echtgenote Coby bij hun eerste bezoek 
aan De Bilt op 1 december 2006.

Na negen jaar gaat Arjen Gerritsen de gemeente verlaten.

Afscheid

Niet alleen de burgemeester neemt afscheid. Kinderen van de Werkplaats nemen op traditionele wijze afscheid 
van de basisschool (pag. 13), 
Meester Anton zwaait dag naar 
de MLK-school en Henk Zijlstra 
verlaat de Werkplaats (Pag. 11). 
[foto Walter Eijndhoven]

advertentie

Uw lokale drukwerkspecialist
Wij verzorgen uw drukwerk en álle aanverwante zaken
van A tot Z. U bepaalt het instapmoment én het 
uitstapmoment in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.
Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

• snelle levering
• printservice
• ontwerp en dtp
• huisstijl- en reclamedrukwerk
• presentatiematerialen
• buitenreclame
• belettering

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
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Persoonlijke begeleidingVan A tot Z
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

17/07 • 10.30u - mevr. Rineke van 
Ginkel

Pr. Gem. Zuiderkapel
17/07 • 09.30u - ds. P. Koeman

17/07 • 18.30u - ds. J.P. Ouwehand

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/07 • 10.30u - Mw. Ir. R. van Doorn 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

17/07 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
17/07 • 10.30u - Pastor G. Weersink 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

17/07 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
17/07 • 16.30u - Ds. G. Zomer

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

17/07 • 10.00u - Ds. N. de Boo 
17/07 • 19.00u - Ds. M. v. d. Poel

Pr. Gem. Immanuelkerk
17/07 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
17/07 • 10.00u - Samendienst met 
Immanuelkerk: ds. A. van Buuren.

R.K. St. Michaelkerk
17//07 • 10.00u - Communieviering 

parochianen

Volle Evangelie Gemeente
17/07 • 10.00u - spreker mevr. Michelle 

Bauermann

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

17/07 • 10.30u - Dhr. drs. A. Brouwer 

Herv. gemeente Blauwkapel 
17/07 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk
17/07 • 10.30u - Preek lezen
17/07 • 18.00u - ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
10/07 • 10.30u - Pastor G. Krul  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/07 • 10.00u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

17/07 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
17/07 • 18.30u - Ds. L. van Rees

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
17/07 • 10.00 en 18.30u -

 ds. A.J. Britstra, 

PKN - Ontmoetingskerk
17/07 • 10.00u - Samendienst met Kapel 

Hollandsche Rading: Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
17/07 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

17/07 • 10.00u - Dhr. C. Veldhuizen 
17/07 • 18.30u - ds. J. Wolswinkel

PKN - Herv. Kerk
17/07 • 10.00u - Ds. A. van Duinen
17/07 • 18.30u - Kandidaat M.G.M. 

Mudde

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

‘In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’
                                                Jesaja 30:15

Intens verdrietig nemen wij afscheid van onze lieve Jan.

Jan Slok
Weduwnaar van Jeanne Slok - Keijzer

* Hellendoorn, 13 februari 1934  † Bilthoven, 5 juli 2016

Op hoge leeftijd overvallen door ALS. 
Wij herinneren Jan als eigenzinnig, energiek, 
veelzijdig en zeer maatschappelijk betrokken.  

Hij stond voor velen klaar en was bovenal een trotse opa.

Margreeth Slok, Anna
Rijk-Jan/Jackie Slok †

Anthon-Paul Slok † en Roslyn Jackson - Slok †
Tara en Guldeep, Mathaii, Onyx
Jesse en Andi 
Mariske Vreugdenhil en Bas Agterberg, Len, Sep, Emil, Naomi
Anton en Janneke Vreugdenhil - Bossenbroek, Daan, Olivier, Annique
Jaap en Barbara Vreugdenhil - Tanis, Job, Tibbe
Connie Vreugdenhil en Gijs van Laatum, Ime, Mees

Tempellaan 12 
3721 VH  Bilthoven

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vierklankbezorging en vakantie

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

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

Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg 12; Bibliotheek 
Idea Bilthoven, Planetenplein 2; Radio Roulette, Grote Beer 33a; 
SSW, Waterman 45; V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, 
Soestdijkseweg zuid 173; Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan; 
Primera, winkel, Kwinkelier 29; Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 
20; Plus Supermarkt, Donsvlinder 2; Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp); 
Schutsmantel ‘Warande’, Gregoriuslaan 35, WC Planetenbaan, Brem-
horst, Jan van Eicklaan 31.

Westbroek: Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2; Cafetaria Koen, 
Kerkdijk 3
Groenekan: Texaco Tankstation, Kon. Wilhelminaweg; Tankstation 
De Haan, Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, Groenekanseweg 5
Hollandsche Rading: Perron Peet; Tuincentrum Karel Hendriksen, 
Tolakkerweg 138
Maartensdijk: Tankstation, Dorpsweg 134; Bibliotheek Maartensdijk, 
Nachtegaallaan 30; Maertensplein; Primera, Van Rossum, Jumbo, 
Dijckstate.

“Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren”

Dankbaar voor alles wat wij van hem mochten ontvangen,
delen wij u mee dat omringd door allen die hem dierbaar waren, 
rustig is ingeslapen onze lieve vader, schoonvader,
opa en overgrootopa

Hendrik van de Koekelt
sinds 5 februari 2009 weduwnaar van Alida van de Koekelt-Knopper

* 17 januari 1926 te Westbroek † 11 juli 2016 te Nieuwegein

 Martin en Annie

 Gijs en Mirjam
 Robbert en Demi
 Colin
 Nikita en Pascal
  Norah

 Pia en Bert
 Bas
 Sander

Correspondentieadres:
Linzen Oord 84
3991 XR  Houten

Onze vader en opa is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 14 juli
van 16.00 tot 17.00 uur aan de Kerkdijk 50 te Westbroek
en na afloop van de teraardebestelling in gebouw Rehoboth
(achter de Hervormde Kerk).

De rouwdienst, welke geleid zal worden door ds. M. van der Zwan, 
zal gehouden worden op D.V. vrijdag 15 juli om 11.00 uur in de 
Hervormde Kerk aan de Kerkdijk te Westbroek.

Aansluitend aan de dienst zal de teraardebestelling plaatsvinden op 
de Algemene Begraafplaats aldaar.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl

of mail naar info@parelpromotie.nl
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Ambassadeur India bezoekt De Bilt
door Guus Geebel

Vrijdag 8 juli bracht de Indiase ambassadeur de heer J.S. Mukul een bezoek aan de gemeente 
De Bilt. Hij werd op Jagtlust, waar de Indiase vlag uithing, ontvangen door burgemeester

Arjen Gerritsen, wethouder Jolanda van Hulst en gedeputeerde Pim van den Berg. 

De ambassadeur bezocht de ge-
meente in het kader van een bre-
dere kennismaking met de regio 
Utrecht. Ook de gemeente Utrecht 
en het Utrecht Science Park wer-
den bezocht. De heer Mukul werd 
vergezeld door de heer D. Gurna-
ni, van de Stichting India Neder-
land Suriname (INS). INS organi-

seert naast culturele evenementen 
ook zakelijke evenementen om 
de handel en investeringen tussen 
India, Nederland en Suriname te 
bevorderen. 

Het is een mede door de regering 
van India gefinancierde instel-
ling die zich richt op Indiërs die 

in Nederland verblijven. De heer 
Gurnani is voorzitter van deze or-
ganisatie.

Krachten bundelen
Het gesprek met de ambassadeur 
in De Bilt ging met name over het 
economisch potentieel van de sa-
menwerking met de provincie, de 

stad Utrecht en de gemeente De 
Bilt. De heer Mukul is nu een jaar 
ambassadeur in Nederland. 

Hij is heel geïnteresseerd in deze 
samenwerking. Burgemeester 
Gerritsen vertelt dat de ambas-
sadeur de samenwerking tussen 
Amstelveen en Amsterdam veel 
vond lijken op de manier waarop 
Utrecht en De Bilt hun krachten 
bundelen in de regio. ‘Bij het 
aanbieden van voorzieningen als 
huisvesting, onderwijs, maar ook 
bedrijflocaties bied je op zo’n ma-
nier niet alleen de stad aan, maar 
ook de regio. Dat ondervinden wij 
nu ook met onze Utrechtse sa-
menwerking.’

Provincie
‘Wat goed is voor de regio is ook 
goed voor De Bilt’, zegt de bur-
gemeester. ‘Het is mooi dat een 
ambassadeur zijn belangstelling 
toont voor wat hier gebeurt. We 
zijn ook blij met de dekking die 
we van het provinciale bestuur 

krijgen en dat de gedeputeerde 
voor Economische Zaken  ook 
aanwezig was. Er is de provincie 
veel aan gelegen als ook de oost-
kant van het stedelijk gebied erbij 
betrokken wordt. Daar zijn in-
vesteerders voor nodig en vanuit 
India is belangstelling voor life 
science.’ Wethouder Jolanda van 
Hulst constateert dat de belang-
stelling daarvoor internationaal 
doorsijpelt. 

‘De ambassadeur was heel geïnte-
resseerd en zo zaai je belangstel-
ling voor dit gebied. We doen dit 
niet voor de gemeente De Bilt, 
maar om het beter te laten gaan 
in de regio Utrecht. Het gebied 
is groter dan de gemeente en zo 
wordt het ook gebruikt’, aldus de 
wethouder. Burgemeester Gerrit-
sen: ‘In 2008 begonnen we voor 
het eerst over de life science-as 
te praten. Ik ben blij dat we in de 
gemeente De Bilt voet bij stuk ge-
houden hebben op dat profiel. Dat 
werpt nu vruchten af.’

V.l.n.r. D. Gurnani, wethouder Jolanda van Hulst, ambassadeur J.S. Mukul, burgemeester Arjen Gerritsen en 
gedeputeerde Pim van den Berg.

Burgemeester Gerritsen verwelkomt de Indiase ambassadeur op Jagtlust.

Rondleiding op het gemeentehuis
door Henk van de Bunt

Dit jaar pakte de gemeente De Bilt de traditie weer op om in de zomerperiode voor ouderen een 
rondleiding te verzorgen op gemeentehuis Jagtlust te De Bilt Het initiatief hiertoe was jaren 
geleden uitgegaan van de Stichting Dag van de Ouderen. De rondleiding, met vooral ouderen 

uit de kernen Bilthoven en De Bilt vond dinsdag 12 juli plaats, met bijna 40 deelnemers. 

Karel Beesemer verzorgt deze 
rondleidingen. De Jagtlustken-
ner voelt zich geïnspireerd door 
een uitspraak van oud-gemeen-
tesecretaris Ron Huijbregts: ‘Wij 
zijn er voor de burgers en niet 
andersom’. Als oud-wethouder 
rekent hij zich terecht nog bij de 
wij-groep en gidst hij daardoor 
met veel enthousiasme al zoveel 
jaar deze groepen door het Biltse 
gemeentehuis. In 1998 nam Bee-
semer afscheid van de lokale 
politiek, nam op verzoek zitting 
in tal van besturen en besteedde 
daarnaast een groot deel van zijn 
vrijgekomen tijd aan zijn grote 
hobby; het schrijven van boeken 
en korte verhalen. 

Stappen
Met grote stappen loodst Bee-
semer zijn gezelschap door de 
Biltse geschiedenis en vertelt 
hij over een woest landschap: 
moerassen, heidevelden, veen en 
ruige ontoegankelijke bossen en 
komt met hinkstapsprongen in het 
jaar 1849, toen er in De Bilt onge-
veer 1.700 mensen woonden. De 
gemeente De Bilt koopt in 1928 
Jagtlust. Jagtlust werd geschikt 
gemaakt als gemeentehuis door 
architect Brieët van het Hilver-

sumse architectenbureau Hanrath 
en in 1932 als raadhuis betrok-
ken. Hij vertelt over de aanbouw 
van het administratiekantoor (in 
1997 kwamen de receptie, kan-
tine en het administratiekantoor 
geïntegreerd erbij) en sluit af met 
de ontstaansgeschiedenis van de 
Nieuwe raadzaal (Mathildezaal).

Rondleiding
Bij de rondleiding is Beesemer 
echt in zijn element. Bij elke ka-
mer of zaal weet hij het nodige te 
vertellen: Over het ‘vergaderen op 
zolder’ in de oude raadzaal, over 
de kamers van de collegeleden 
van nu en over zijn eigen kamer 
van weleer. Bij het Herdenkings-
monument (Oorlogsmonument 
1958) van Jaap Kaas besluit de 
verteller, schrijver en kunstlief-
hebber Beesemer zijn verhaal: 
‘Jaap Kaas was een beroemde 
Joodse beeldhouwer. 

Hij was tevens docent aan het 
Instituut voor kunstnijverheid in 
Amsterdam. Meerdere beelden 
van hem staan bij Artis te Am-
sterdam. Door onder te duiken bij 
een Rotterdams arbeidersgezin 
slaagden hij en zijn vrouw erin te 
overleven. Na de oorlog was Jaap 
Kaas een getekend man. Vele van 
zijn jonge leerlingen waren om-
gekomen. Zijn oorlogsherinnerin-
gen lieten hem niet met rust. Op 4 
oktober 1972 overleed Jaap Kaas 
in Amsterdam’. 

Burgemeester Arjen Gerritsen 
verwelkomt het gezelschap. 
[foto Reyn Schuurman]
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Huisgemaakte garnalensalade 
Filet americain
Ei-bieslooksalade

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Spekrollade ham/kaas
Boeren achterham
Rosbief

  VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.50 

Lamsboutschijven

Riblappen

Scharrel kipfilet

Garnalenspiezen

500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.98

500
GRAM 6.25

PER
STUK 1.98

500
GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.50

BOEREN OUDE 
KAAS

3 x 100
GRAM 3.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 14 juli 
t/m woensdag 20 juli

Lekker voor het weekend!

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 6.98 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

100
GRAM 1.98PISTACHE NOTEN2

STUKS 6.-
TORTILLA’S 
Kip of gehakt

Filetlapjes
Naturel of gemarineerd

Runder cordon bleu 
Kip cordon bleu 
Gehakt cordon bleu 
Varkens cordon bleu

5 HALEN=
4 BETALEN

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 7.98

SATÉVLEES

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Japanse maaltijden
-Japanse Kip
-Japanse Beef
-Japanse Scampi’s
-Japanse Vis
-Japanse Groente
MET NOEDELS OF RIJST
________________________ 100 GRAM 1,25
Kapucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Parten

Watermeloen
PER KILO

Mooie, Hollandse

IJsbergsla
NU

Ready to eat

Hash Avocado
PER STUK

0,75 0,790,99

VERS GESNEDEN

Meloenmix
___________________ VOLLE BAK 0,99
ALLE 40 SOORTEN

Tomaatjes
____________________500 GRAM 1,98
Zomerspaghetti of 
koude macaronischotel
____________________100 GRAM 0,99

Hollandse Aardbeien
NU 2 DOZEN  (OP = OP) 3,-

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 18, DINSDAG 19
EN WOENSDAG 20 JULIVolop Hollandse, kersen, 

zachtfruit en zomerfruit 
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Uitkomsten 
bewonersenquête 

Hollandsche Rading 
Afgelopen woensdag zijn de resultaten van een 

bewonersenquête over wonen, zorg en welzijn gepresenteerd 
op de dorpsavond in Hollandsche Rading. De enquête is dit 
voorjaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Labyrinth in 
opdracht van Samen Voor Hollandsche Rading en Mens. 

Het doel was om inzicht te krijgen in de behoefte van met name ou-
deren op het gebied van wonen, bekendheid en gebruik van zorg- en 
welzijnsdiensten en de bereidheid in het dorp tot het verlenen van 
burenhulp. Van alle 565 huishoudens in Hollandsche Rading hebben 
er 210 meegewerkt aan de enquête. Dat is een respons van 37%, een 
mooi resultaat. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies.

Levensloop
Het goed wonen is in Hollandsche Rading. Respondenten waarderen 
het wonen met gemiddeld een 8,2. Hoewel de meerderheid van de 
mensen het belangrijk vindt om in het dorp te kunnen blijven wonen, 
ook als ze vanwege ouderdom of ziekte meer zorg nodig hebben, 
blijken de meeste woningen niet levensloopbestendig. 

Het aanbod van zorg- en welzijnsdiensten binnen de gemeente is 
maar matig bekend in het dorp. Het best bekend zijn de vrijwilli-
gersactiviteiten, die plaatsvinden in Hollandsche Rading zelf, zoals 
de koffieochtenden, gezamenlijke maaltijden en het Repair-Café.

Hulp
Er is een grote bereidheid tot het verlenen van burenhulp en er is een 
goede match mogelijk tussen vraag en aanbod. Het meest genoemd 
daarbij zijn hulp bij boodschappen doen, helpen met computer of tv, 
langs komen voor een praatje, iemand ergens naartoe brengen of de 
hond uitlaten, zowel als vraag als aanbod. 

Vervolg
Nu de resultaten bekend zijn wil men graag een vervolg geven aan 
de uitkomsten van dit onderzoek. Bewoners van Hollandsche Rading 
die daarover mee willen denken en praten zijn van harte welkom en 
kunnen zich melden via info@samenvoorhollandscherading.nl.
Info via a.meeuws@mensdebilt.nl

(Annet Meeuws)

Buurtfeest op de Essenkamp
Vorige week zaterdag was in de voormalige artsenpraktijk aan de Essenkamp een open huis 

voor iedereen die een kijkje wilde nemen in de nieuwe huisvesting voor statushouders. 
Dit is een te prijzen initiatief dat uit de buurt zelf komt. De bewoners willen de statushouders 

welkom heten en in hun midden opnemen.

Toen was al duidelijk te merken 
dat, mede door dit initiatief, er een 
bijzondere vorm van saamhorig-
heidsgevoel in deze wijk gegroeid 
is. Een feest, enkele dagen later, is 
daar ook een mooi voorbeeld van. 

Er werd gemusiceerd met een men-
ging van Arabische en westerse in-
strumenten. Een van de voormalig 
Syrische vluchtelingen zong boven-
dien klassiek Arabische liederen. 
De muzikale stijlen mengden zich 

heel mooi. Deze avond was weer 
een voorbeeld hoe muziek mensen, 
van welke achtergrond dan ook, 
tot elkaar kan brengen, met respect 
voor ieders achtergrond. 
(Frans Poot)

Het Utrechts Straatorkest Tutti Saxi luistert het feest op samen met de Irakeese zanger, Koerdische gitaarspeler 
zijn en Syrisch/Koerdische saz-speler.

Zonnebloem te gast bij 
schoolmusical ‘

Het begint langzamerhand traditie te worden dat de gasten van de Zonnebloem afdeling 
Maartensdijk uitgenodigd worden voor de musical van groep 8 van basisschool ‘t Kompas uit 
Westbroek. Op vrijdagmiddag 1 juli was iedereen die daar belangstelling voor had welkom om 

een extra voorstelling van de musical ‘Het dak eraf’ bij te wonen.

Met een aantal vrijwilligers togen 
zo’n 15 gasten van de Zonnebloem 
naar Westbroek waar zij met alle 
egards door de leerlingen van 
groep 8 zelf werden ontvangen. 
Ook een aantal inwoners van West-
broek had de weg naar de school 
weten te vinden dus het zaaltje 
was al gauw goed gevuld. ‘Het 
dak eraf’ was een heerlijke musi-
cal met een duidelijke link naar de 
grote kloof tussen heel arm en heel 

rijk welke steeds groter wordt. De 
leerlingen speelden onbevangen 
en vol bravoure hun rol en het hele 
stuk was doorspekt met grappige 
zinspelingen. De gasten hadden 
een heerlijke middag die besloten 
werd met een lekker kopje koffie 
en een plak cake. 

De artiesten en de juffen die voor de 
leuke middag hadden gezorgd wer-
den beloond met een zonnebloem 

en voor de school had het bestuur 
nog een extraatje in de vorm van 
een enveloppe met inhoud. Wie 
goed doet, goed ontmoet, dit met 
een verwijzing naar de geweldige 
donatie die de Zonnebloem na de 
koningsfeesten mocht ontvangen. 
Een buitengewoon geslaagde mid-
dag en er zullen volgend jaar zeker 
weer een flink aantal Zonnebloem-
gasten mee willen naar de musical 
van ’t Kompas. (Joop Vesters)

Leerlingen van ‘t Kompas spelen ‘Het dak eraf’ voor de Zonnebloemgasten. (foto Paula Cramer)

Afsluiting 
Nederlandse les

Donderdag 7 juli vond in Weltevreden de afsluiting plaats van de 
Nederlandse les. Alle deelnemers hadden een overweldigende 
hoeveelheid producten gemaakt van eigen land, waarvan in een 
gezamenlijke maaltijd werd genoten. Wethouder Madeleine Bakker 
gaf bij deze jaarafsluiting ‘acte de préséance’. [RK]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 
Woensdagmiddag 6 juli om 12.30 uur rijdend op de Koningin
Wilhelminaweg (Groenekan) . voor mij een blauwe auto, die smakt 
een leeg blikje uit het raam aan de passagierskant. In de berm staat 
een man die het blikje bijna tegen zijn hoofd krijgt. Ik rijd er achter 
en denk ‘wat een .... ‘.

Ik hoop dat deze bestuurder zo sportief is om terug te gaan en dit 
blikje opruimt; wie moet dat anders doen?

Jeltje van Dijk



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Stomerij
kledingreparatie en

schoenreparatie

10% korting
op al uw stoomgoed!

 
Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag
10.00 – 18.00 uur

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  K O E L K A S T  I S  M A AT W E R K !

De koelkast kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De juiste 
capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te verwach-
ten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. Dat 
kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij die 
fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

  Groenekan   T +31(0)346 213204    info@arinfo.nl

service voor ondernemers

Vierklank bezorger worden
of wat bijverdienen in de vakantie?
Wijk 107: Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan, Lijsterlaan,
 Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, Zwaluwlaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenln
Wijk 131: Bakemakwartier, Dudokkwartier, Kromhoutkwartier,
 Pieter de Swartkwartier, Pieter Noorwitskwartier
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan
 Albert Cuyplaan - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 

Wil jij in de zomer wat bijverdienen
met onze tijdelijke wijken in de zomervakantie?
Meld je aan via info@vierklank.nl en ontvang het gehele overzicht.

Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan
 Albert Cuyplaan - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 

Meld je aan via info@vierklank.nl en ontvang het gehele overzicht.

MAISBROOD

€ 1,30

APPELTAART

De lekkerste
nu

€ 4,95

Heerlijk luchtig
nu

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Lam tekent historie op
door Walter Eijndhoven

De Achttienhovense Kees Lam kon maar niet wennen aan het idee dat de huidige generatie 
opgroeit zonder enig besef van hoe het leven vroeger was, vóór het digitale tijdperk, zonder 

computers, mobieltjes, Facebook, Twitter en Instagram. Voor hem was dit de aanleiding over 
zijn leven te schrijven, over hoe het ooit was, op zíjn platteland.

Kees Lam steekt direct van wal, 
af en toe kijkend naar zeven rond-
scharrelende ooievaars, iets verder-
op in het weiland achter zijn huis, 
aan de Dr. Welfferweg: ‘Ik heb een 
enorme hang, nee, het is meer een 
passie, naar de historie van mijn ge-
boortegrond, hier in Achttienhoven. 
Daarom kwam drie jaar geleden het 
idee in mij op een boek te schrijven 
over deze streek, want velen weten 
helemaal niets over de geschiedenis 
van hun eigen geboortedorp’. 

Achttienhoven
Het dorp Achttienhoven heeft een 
lange geschiedenis en werd gesticht 
in 1085, halverwege de middeleeu-
wen. In die tijd werden hele gebie-
den ontgonnen. Aan de Vecht en de 
Anthoniedijk bouwde men achttien 
hoeven, waarnaar het dorp Acht-
tienhoven is vernoemd. Lam: ‘Door 
mijn interesse in de geschiedenis 
van Achttienhoven, ben ik achter 
nog veel meer gebeurtenissen ge-
komen. Weet je dat hier op Eerste 
Kerstdag 1481 een veldslag is ge-
leverd? Ene Joost van Lailang trok 
toen met zijn 5.000 ruiters op tegen 
Bisschop David van Bourgondië 
van Utrecht. Tijdens deze veldslag 
vielen meer dan 600 doden. In 1606 
heerste hier in het dorp de pest en 

in 1790 werden Gijsbert Wijnen, 
zijn vrouw en een zoon tegelijk be-
graven. De rest van hun kinderen 
liepen achter de baar. Er is hier ei-
genlijk heel veel gebeurd, en dat in 
zo’n klein dorp’. 

Jachtveld
Naast de geschiedenis van zijn ge-
boortedorp, is Lam ook erg geïn-
teresseerd in de natuur. Vooral de 
verwoestende kracht van moeder 
natuur ligt hem na aan het hart. In 
zijn boek vertelt hij naar hartelust 
over strenge winters en zware stor-
men in Nederland. Lam: ‘Het weer 
in Nederland is nooit te voorspel-
len. Volgens meteorologen was 
2015 tot nu toe het warmste jaar, 
maar er kan ook zomaar weer een 
heel strenge winter tussenzitten. 
Ik herinner mij dat ik ooit een keer 
naar Zuidlaren en Veendam ben 
geweest. Aan beide kanten van de 
weg stonden bomen, waarvan alle 
takken waren afgebroken door de 
zware ijzel. Kale bomen, zover het 
oog reikte. Kun je je dat voorstel-
len?’. Maar een goede storm maakt 
ook altijd wel indruk op mij. Ik ben 
een keer met Herman Veenendaal 
naar Drenthe geweest, waar hij zijn 
jachtveld had, in Schoonoord. Op 
weg naar het noorden, hoorden wij 

dat het er vreselijk gestormd had. 
Toen wij daar aankwamen, lag het 
hele bos plat, je keek er zo over-
heen’.

Buiten
Kees Lam is een echt buitenmens. 
Zijn hele leven staat in het teken van 
buiten-zijn. Eén van zijn grote hob-
bies was jagen. Lam vertelt: ‘Ik was 
altijd buiten, bij nacht en ontij. Het 
zit in mijn bloed. Hier, in de om-
geving van Westbroek, heb ik wel 
tachtig vossen geschoten. Ik denk 
altijd bij mijzelf ‘als ik die beesten 
niet had geschoten, hadden wij nu 
geen hazen meer op het land’. He-
laas kan ikzelf het geweer niet meer 
hanteren, maar regelmatig ben ik 
nog jagermeester en geef ik aanwij-
zingen aan de drijvers. Jarenlang 
heb ik een eigen jacht gehad, hier 
in de buurt, waar ik verantwoorde-
lijk was voor het wildbeheer. Dat 
betekent niet dat ik alles afschiet 
dat voor mijn loop komt hoor. Ik 
kan ook gewoon genieten van een 
mooie natuurbelevenis. Zo ben ik 
een keer met Bertus en Bartus we-
zen aanzitten in de polder. Bartus 
zette ik uit de wind en met Bertus 
zat ik verderop tussen de struiken. 
En opeens gebeurde het: grote groe-
pen ganzen kwamen recht over ons 

heen, de ene na de andere groep, 
duizenden ganzen vielen in. Luid 
roepend. Bertus kon het niet over 
zijn hart verkrijgen deze dieren af 
te schieten, en ik ook niet hoor. Zo 
overweldigd waren wij. Wat een 

prachtbeleving was dat!’ 
In zijn boek vertelt Kees Lam nog 
veel meer over het leven in zijn 
dorp, toen en nu. Voor meer infor-
matie over zijn boek: Kees Lam, Dr. 
Welfferweg 118, Westbroek.

Kees Lam vertelt lokale geschiedenis aan de hand van zijn leven.

Mens in Beeld met 
SOS dienst

Gemeente, woningcorporaties en welzijn- en 
zorgorganisaties werken meer en meer samen om langer 

zelfstandig wonen mogelijk te maken. De gemeente De Bilt 
heeft in samenwerking met diverse instanties een nieuw 

service- en alarmeringssysteem ontwikkeld, waarvan alle 
inwoners van de gemeente gebruik kunnen maken. 

Vanaf nu is het in de gemeente De Bilt mogelijk zich aan te melden 
voor SOS-SMS, een personen-alarmering met een eigen netwerk en 
waar nodig met professionals, en Beeldbellen voor beeldcontact met 
familie, vrienden, kennissen en een zorgorganisatie. 

Nodig
Voor SOS-SMS heeft men een vaste telefoonaansluiting (geen ge-
heim nummer) of een mobiele telefoonaansluiting nodig. Men kan 
via een hals-zender of een (mobiele) bigbutton telefoon op de alarm-
knop drukken als hulp nodig is. De oproep wordt doorgeschakeld 
naar de aangegeven contactpersonen. Zij krijgen op hun mobiele 
telefoon een alarmmelding die met één druk op de knop kan worden 
aangenomen, binnen enkele seconden komt er een spreek-luister-
verbinding tot stand. Indien het netwerk niet kan opnemen komt 
een oproep automatisch bij de zorgcentrale en volgt er een spreek-
luister-verbinding met hen. Indien nodig is het mogelijk dat er een 
zorgmedewerker op afgaat. 

Aanmelden
Men kan zich aanmelden via www.mensinbeelddebilt.nl onder de 
knop aanmelden sos-sms. Bij het aanmelden kan aangegeven wor-
den wie van uw contactpersonen een berichtje krijgen. Voor de aan-
melding heeft u een emailadres en Ideal nodig. Gebruik kan worden 
gemaakt van de eigen big button telefoon of er zelf één aanschaffen. 
Ook kan via de website tegen kosten professionele alarmeringsap-
paratuur of een halszender worden besteld. Deze wordt dan volledig 
geïnstalleerd en klaar voor gebruik afgeleverd. De gemeente De Bilt 
zal de kosten voor het sos-sms abonnement van de eerste 500 deel-
nemers het eerste jaar vergoeden. 

Beeldbellen
Voor beeldbellen heeft men een internetaansluiting in huis en een 
tablet, laptop of beeldtelefoon nodig. Men kan beeldcontact hebben 
met familie, vrienden, kennissen en een zorgorganisatie (Kwintes, 
Reinaerde, Vitras en De Bilthuysen). Men ziet en hoort dan iemand 
via het scherm. Als er een zorgindicatie is kan deze mogelijkheid 
ook gebruikt worden om beeldcontact te hebben met de hulpverle-
ner, de wijkverpleegkundige of de servicebalie van de organisatie. 
Aanmelden kan via www.mensinbeelddebilt.nl (knop aanmelden 
beeldbellen). 
Meer informatie over beeldbellen en SOS-SMS op website 
www.mensinbeelddebilt.nl of bij de servicecentra van MENS De Bilt. 
(Lizette de Wit, Projectleider)

15 jaar groepswonen van ouderen 
in Bilthoven

Zaterdag was het feest op Lugtensteyn in verband met het 15-jarig jubileum. In het atrium, de 
mooie binnenruimte, was er gelegenheid tot ontmoeting van bewoners en genodigden, o.a. van 

de SSW, Reinaerde, de voormalige SWO en enkele raadsleden. 

Er werd stilgestaan bij de start en 
de hobbels die toen genomen moes-
ten worden. Maar vooral ook bij het 
succes van deze woonvorm, waarbij 
de bewoners elkaar in het oog hou-
den, zonder daarbij een verplichting 
tot zorg aan elkaar op te leggen.                                                           

Ondanks de steeds strengere lan-
delijke regelgeving is er zeker nog 
belangstelling voor meer plaatsen 
dan men hier kan bieden. Deze 
woonvorm past immers naadloos 
in de huidige opvatting van langer 
zelfstandig wonen, maar ook van 

het sociale aspect van samen iets 
ondernemen. 
Misschien is dit jubileum wel een 
prikkel voor andere senioren in 
onze gemeente om een dergelijk 
initiatief te beginnen. 
(Frans Poot)

Bewoners en genodigden in het prachtige atrium.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BLACK ANGUS BAVETTE

Mooi grof van draad en toch super mals; kort rood 

bakken en dun snijden, BBQ topper
100 gram 3,15

DEENSE SCHNITSEL

Licht doorregen, wordt niet droog! Lekker gekruid en 

gepaneerd, ca. 15 min. zachtjes braden
100 gram 1,15

GEVULDE VARKENSFILET

Malse varkensfilet gevuld met gekruid gehakt; aan één 

stuk of lapjes, u mag het zeggen!
100 gram 1.50

KUIKENDIJ FILET

Helemaal terug van weg geweest! Zonder bot en 

zonder vel, om bijv. zelf saté van te maken....
100 gram 1,45

TOURNEDO STEAKS

Van malse biefstuk met spek eromheen en toefje 

kruidenboter, kan natuurlijk ook aan één stuk!
100 gram 2,15

T-BONE STEAKS

Stoere vlees voor o.a. op de barbecue; entrecote en 

ossenhaas met been; zeer kort bakken!!
100 gram 1,80
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 11 juli t/m zaterdag 16juli. Zetfouten voorbehouden.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

15 t/m 17 juli NK dressuur Ermelo

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

Agterberg Bedrijven is een dynamisch bedrijf in het midden 
van het land, dat zich op het brede terrein van cultuur- en 
civieltechniek een vooraanstaande plaats heeft verworven. 
Wij zijn een familiebedrijf met als kernwaarden service-
gerichtheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
een grote betrokkenheid met de opdrachtgever. Wij zijn een 
bedrijf met een (inter)nationaal gezicht met veel expertise, 
kwaliteit en innovatie, gespecialiseerd in de aanleg van 

 pahcsnamkav sno rooD .nedlevtrops ne smedobtrops nedraap
 gnivegmo feel ed nav tietilawk ed naa egardjib nee jiw nerevel

met gemotiveerd en vakbekwaam personeel.

Wij zoeken per direct:

• LEERLING MONTEUR
voor het repareren en onderhouden van ons 
totale machine-/wagenpark

• VRACHTWAGENCHAUFFEUR
Wat vragen wij:
- Goede werkinstelling

Voor Groenewegen b.v. zoeken wij per direct:

• VAKBEKWAAM HOVENIER
Wat vragen wij:

uaevin-OBM po gnidielposreinevoH  -
- Ervaring in de aanleg van particuliere tuinen
- Flexibele werkinstelling 
- Rijbewijs B(E)
- Diploma basisveiligheid / VCA (bij voorkeur)

Agterberg bedrijven biedt:
- Een eigen CAO Agterberg Bedrijven

 sjirp po neveitaitini raaw ,gnivegmokrew egireizelP  -
worden gesteld en gestimuleerd

- Goede begeleiding
dnooleb nedrow seitatserP  -

dielebsgnidielpo ne -sgnilohcs feitcA  -

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met 
Dhr. F.A. de Jong, Hoofd P&O, telefoonnummer (030) 220 15 82. 
Schriftelijke reacties binnen 14 dagen naar:

A. Agterberg b.v., Postbus 214, 3730 AE De Bilt of 
f.d.jong@agterberg.com. Via www.agterberg.com kunt 
u direct een sollicitatieformulier invullen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

A. AGTERBERG B.V.
Aannemingsbedrijf 

van grond-, weg- en 
waterbouw en 

 ehcsinhcet ruutluc
werken, sportvelden, 
paardensportbodems

GROENEWEGEN B.V.
Tuinarchitecten & Hoveniers

Ambachtelijk hoveniers -
 dreesilaicepseg ,fjirdeb 

in het verzorgen van 
particuliere tuinen

GROENRECYCLING 
UTRECHT B.V.

Verwerkingslocatie 
voor organische rest-

stoffen uit openbaar 
en particulier groen

MAARSSEN GROEN B.V.
Ontwerpen en realiseren 
van groenvoorzieningen 

van tuinen, parken, 
openbaar groen, 

speel plaatsen 
en bedrijfsterreinen 

Wij zijn in het bezit van 
de kwaliteitscertifi caten:

ISO 9001:2008, 
VCA** 2008/05,

ISO 14001:2004, 
BRL Groenkeur 

Groenvoorzieningen en 
Boomverzorging, 

BRL 9335, BRL SIKB 7000 
en NOC*NSF 

buitensportconstructies

Bonnen voor Roparun Team 
De afgelopen 2 maanden werd er door veel klanten van AH De Bilt lege flessenbonnen 

geschonken aan Roparun Team 19 van het Diaconessenziekenhuis. Dit team doet al
vele jaren mee aan de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam om geld in te

zamelen voor mensen, die steun nodig hebben omdat ze kanker hebben.

De opbrengst van 2 maanden emballagebonnen.
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Expositie in het Lichtruim
door Henk van de Bunt

In Het Lichtruim in Bilthoven is tot en met dinsdag 23 augustus een expositie plaats van vier 
kunstenaars. De tentoonstelling werd geopend door beeldend kunstenaar en lid van 

Kunstkring BeeKk Joke van der Molen. Het geheel werd feestelijk omlijst met 
Live muziek van het ‘Biltsch Jazz Quartet’ . 

Sinds 2006 is Joke van der Molen 
bezig met beeldhouwen. ‘Tijdens 
het oriënteren welke hobby mij 
nou lag, vond ik in beeldhouwen 

mijn ware passie. Vanaf april 2013 
heb ik een eigen atelier, waar ik 
vele uren in de week aan het werk 
ben. Ik heb meestal bij de start van 

een nieuw beeld nog geen idee wat 
ik wil gaan maken. Het lijkt wel 
of de steen vanzelf onthult wat het 
resultaat gaat worden. Bij mij ko-

men er dan wel heel vaak mense-
lijke vormen tevoorschijn, meestal 
ruggen, torsen. Mijn werk is totaal 
niet abstract. Zelfs als ik dit pro-
beer komt er toch weer een (men-
selijk) figuur uit’. 

Kunst
Bij de opening speelde de voor-
malig verpleegkundige van der 
Molen met het begrip kunst: 
‘Kunst maakt vaak blij. Iedereen 
kijkt met andere ogen naar kunst, 
soms ben je diep ontroerd, soms 
moet je een kunstwerk eerst laten 
bezinken, nog eens kijken en dan 
voelen wat het met je doet. Een 
andere keer heb je direct een me-
ning, omdat het zo binnenkomt. 
Gelukkig heeft iedere kunstenaar 
zijn eigen stijl, want wat zou de 
(kunst-)wereld saai zijn, als dat 
niet zo was. En gelukkig heeft ook 
iedereen een eigen smaak en wat 
is er dan mooier dan met elkaar 
of met de kunstenaar in discussie 
te gaan en uitleg te krijgen wat de 
achterliggende gedachte bij het 
ontstaan is geweest’. 

Voorstellen
Joke van der Molen stelde ver-
volgens de vier aanwezige expo-
santen voor: ‘Eerder ben ik in alle 
rust langs alle kunstwerken gelo-
pen, om een goed beeld van hun 
werken te krijgen. En wat zijn ze 
prachtig, ontroerend, verrassend. 
Ik stel ze alle vier voor: 

Willy Roggeveen uit haar creatie-
ve inspiratie via diverse technie-
ken, zowel 2D als 3D. Schilderen, 
ruimtelijk, fotografie en video. Ze 
heeft een grote diversiteit van haar 
werk hier staan en hangen. Gewel-
dig die gevouwen schilderijen, de 
kleine kastjes als een soort Trom-
pe-L’oeil, die vooral met het dag-
licht erachter prachtig uitkomen.
Tatjana Renkas is gespecialiseerd 
in portretten. Olieverf is haar 
techniek. Op een zeker moment 
heeft ze haar beroep als architect 
ingeruild voor de vrije kunst. Ze 
heeft hier prachtige aandoenlijke 
kinderportretten en stillevens 
hangen. 
Mirjam Roest is ervaren in de li-
thografie en grafische ontwerpen. 
Zij maakt ze nu ook vrij werk. 
Ze zegt zelf: ‘Het grafisch aspect 
blijft kenmerkend in mijn werk’. 
Dit is ook mooi te zien in haar 
werken die hier hangen. Sta er bij 
stil en lees de teksten die in de 
schilderijen verwerkt zijn. 

Bob van der Putten is beeldhou-
wer en werkt met hout. Hij zegt: 
‘Mijn inspiratie haal ik uit alge-
mene dagelijkse vormen. Vaak 
stel ik mij de vraag, kan dat ook in 
hout, waarbij vaak de vorm wordt 
opgeblazen en vergroot. Nou, dat 
kan hij. Wat een fantastische beel-
den zijn hier te zien, zo aaibaar. 
De paraplu, de handen op de toet-
sen, de tas. Prachtig werk’. 

Joke van der Molen onderhoudt zich na de opening met het aanwezige publiek.

Theater in ’t Groen maakt indruk
Magische sfeer van late middeleeuwen in 

het Groenekans landschap
Theater in ’t Groen speelde van vrijdag 17 juni tot en met zondag 19 juni in 4 uitverkochte 

voorstellingen voor een enthousiast publiek het tweeluik ‘Zomeravond met dubieuze vrienden’. 
Het onderliggende thema was Vriendschap en Verraad. Dit alles speelde zich af op twee 

bijzondere locaties in Groenekan. 

Op zorgboerderij Franciscushoeve 
aan de Groenekanseweg was de 
voorstelling ‘Judas, Beyaard en het 
paardenmeisje’ (regisseur Timon 
Blok) te zien, geïnspireerd op van 
het boek De Vier Heemskinderen. 
Een locatie met een uitgesproken 
boerse en unieke sfeer: een hooi-
schuur met fladderende zwaluwen, 

een rondscharrelende kat en een 
immens zwart paard. Het centrale 
thema van deze voorstelling was 
de vraag hoe het kan dat mensen 
elkaar toch voortdurend verraden. 
Het schouwspel vond plaats in de 
late Middeleeuwen in de tijd van 
Karel de Grote. De spelers wisten 
ironische en hilarische linken met 

het hedendaagse te leggen. Zoals 
bijvoorbeeld de scene van de ‘me-
diation’ tussen Karel de Grote en 
de 4 Heemskinderen. Met name dit 
soort scenes ontlokten bij het pu-
bliek veel enthousiaste reacties. 

Kapschuur
In de kapschuur van biologische 

tuinderij ’n Groene kans , even-
eens aan de Groenekanse weg 
werd ‘Krabat’ opgevoerd, de an-
dere voorstelling uit het tweeluik. 
Een muziek theatervoorstelling 
naar het boek Meester van de 
Zwarte Molen (regisseur Nelly 
van der Geest). Op deze plek was 
een magische sfeer gecreëerd met 
een mysterieus pentagram, een 
watermolen en het doordringen-
de geluid van krassende kraaien. 
Krabat is een speelse bedeljongen 
die op zoek is naar een thuis. In 
zijn rondzwervingen stuit hij op 
de Zwarte molen waar hij knecht 
kan worden. Alles lijkt perfect: 
goed eten, dak boven zijn hoofd 
en vrienden. Maar er gebeuren op 
de molen vreemde dingen. De mo-
lenaar blijkt meesteres in zwarte 
kunst en speelt met de dood. Met 
muziek dringt zij door in de dro-
men van mensen. De meesteres 
heeft de molenaarsknechten Krab-
at en zijn vrienden, in de ban. Hoe 
kan Krabat zichzelf bevrijden van 
die zwarte betovering? Wil hij dat 
wel? Dat vraagt keuzes: Kies je 
voor vriendschap en liefde of ver-

raad je uit eigen belang je vrien-
den?’

Schouwspel
Het publiek was getuige van een 
bijzonder schouwspel waarbij de 
knechten van de meesteres af en 
toe omgetoverd werden in gewil-
lige kraaien. Veel dynamiek en hi-
larische scenes, zoals bijvoorbeeld 
wanneer de knechten ook hun to-
venaarskunsten toonden.

De inzet van de muzikanten zorg-
de voor de extra sprookjesachtige 
dimensie. Ook het duet waarin 
Krabat en zijn geliefde hun liefde 
bezongen ontroerde het enthousi-
aste publiek. 

Beide voorstellingen leverden 
staande ovaties op en het aange-
naam verraste publiek toonde tij-
dens de borrel na afloop alweer 
veel belangstelling voor een vol-
gende voorstelling van Theater in 
’t Groen. Dat zou dan een grote 
voorstelling worden op weer een 
andere aansprekende locatie in ge-
meente de Bilt. (Rien Thomassen)

Mediation tussen Karel de Grote en de 4 Heemskinderen.

Toverende knechten op de Zwarte Molen.
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‘Een mooie herinnering 
voor uw naasten.’

DE BILT  - Begraven of cre-
meren? Thuis opbaren of 
juist in een uitvaartcentrum?  
Een traditionele koffietafel 
of liever een goed glas wijn 
met borrelhapjes? Geen 
leuke zaken om over na 
te denken. Toch blijkt uit  
onderzoek* dat ruim 
de helft van de Neder-
landers (52%) daar wel 
over nadenkt, maar deze 
uitvaart wensen niet altijd  
uitspreekt of vastlegt. Tobias  
Kruit en Olga van der 
Tuuk, uitvaartverzorgers 
bij Tap DELA, weten als 
geen ander hoe belang-
rijk het is om dat wel te 
doen. ‘Zo maakt u het af-
scheid persoonlijk en eigen  
en wordt het een mooie her-
innering voor uw naasten’, 
aldus Tobias. 

Bijna iedereen denkt wel 
eens na over zijn eigen uit
vaart. De een vrijblijvend, 
omdat de dood nog heel ver 
weg lijkt. De ander wat vaker,  
hetzij vanwege de hoge leef
tijd of omdat men het einde 
voelt naderen. De manier 
waarop we afscheid willen 
nemen van het leven en van 
onze geliefden, verschilt van 
persoon tot persoon.

Nu al nadenken over later
Bij coöperatie DELA beseffen  
we iedere dag hoe waarde
vol het leven is. Doordat het 
eindigt. En ook weer door
gegeven wordt. Olga: ‘Elke 
dag ervaren we aan tafel bij 
nabestaanden wat wel en 
niet goed is geregeld. Ze 
moeten in een korte, ver
drietige periode een uitvaart 
regelen. Uit onze ervaring 

blijkt hoe fijn het dan voor 
nabestaanden is als de uit
vaartwensen bekend zijn. 
Dat geeft houvast. Door nu 
al na te denken over later, 
ontneemt u straks dus stress 
bij uw nabestaanden. Wij 
helpen daar graag bij door te 
adviseren en te inspireren’.  

Persoonlijk afscheid
Tobias: ‘Vaak zijn mensen 
niet goed op de hoogte van 
alle mogelijkheden rondom 
een afscheid. En dat is zonde 
want bijna alles kunnen we 
regelen. Zo kunt u bijvoor
beeld een afscheidsdienst op 
elke dierbare plek houden. 
Bijvoorbeeld in uw favoriete 
restaurant of op de sport
club. Maar ook in ons uit
vaartcentrum in Bilthoven 
organiseren wij regelmatig 
intieme afscheidsdiensten 

* Onderzoek uitgevoerd in opdracht 
van coöperatie DELA in oktober 2015

Tobias Kruit en Olga van der Tuuk | uitvaartverzorgers bij Tap DELA

met of zonder kerkelijke 
invulling in onze sfeervolle 
aula. Nabestaanden kunnen 
dan zelf invulling geven 
aan de dienst en zo op een 
persoonlijke, ongedwongen 
manier afscheid nemen’.   

Vastleggen van uw uitvaart-
wensen
Olga vult aan: ‘Ons advies 
is daarom: laat u goed infor
meren over wat er allemaal 
mogelijk is en bepaal zelf 
hoe uw uitvaart eruit gaat 
zien. Kosteloos en geheel 
vrijblijvend komen we bij 
u langs voor een persoon
lijk gesprek waarin we uw 
wensen doornemen en ook 
vastleggen. Of u bij ons ver
zekerd bent of niet. Want, 
nadenken over de dood, is 
nadenken over het leven’.   

Contact
Heeft u een vraag of wilt 
u meer weten over de mo
gelijkheden rondom de 
uitvaart? Bel dan met Tap 
DELA op telefoonnummer 
030 210 9765. 

(advertorial)
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Maartensdijkers in de 
Vierdaagse Nijmegen

door Kees Diepeveen

Van 19 t/m 22 juli wordt de 100ste Vierdaagse van Nijmegen gelopen. Een wandelevenement, 
dat van oorsprong is ontstaan voor militairen en is uitgegroeid tot het grootste meerdaagse 
wandelevenement ter wereld. Vanwege het jubileumjaar mogen dit jaar 5000 deelnemers 

extra meedoen en is de 55 km afstand toegevoegd. Onder de wandelaars
 zijn zeker 15 Maartensdijkers.

De eerste Vierdaagse Afstandsmar-
sen werden in 1909 gehouden. De 
306 mannelijke deelnemers konden 
vanuit 15 verschillende plaatsen in 
Nederland starten. Men moest 140 
km afleggen in vier dagen, 35 km 
per dag. De marsen werden georga-
niseerd door de Nederlandse Bond 
voor Lichamelijke Opvoeding (NB-
vLO), opgericht in 1908. Nu lopen 
rond 50.000 deelnemers vier dagen 
lang in Nijmegen en omringende ge-
meenten, waarbij zij afhankelijk van 
hun leeftijd en geslacht in totaal 120, 
160, 200 en alleen dit jaar 220 kilo-
meter afleggen op weg naar de Via 
Gladiola en het felbegeerde – inmid-
dels Koninklijk erkende – Vierdaag-
sekruis.

Deelnemers
Veel inwoners van Maartensdijk 
hebben de Vierdaagse van Nijmegen 
al gelopen. De meest bekende loper 
is kapper Hans Stevens, die dit jaar 
aan zijn 41ste Vierdaagse begint. 
Een vijftal deelnemers uit Maartens-
dijk kijkt uit naar dit evenement. Aan 
het woord komen Leo van de Goede 
(6e maal - 30 km), Wim Staudt (24e 
maal - 30 km), Sarina Schlebaum 

(2e keer - 40 km), Wim van de Bunt 
(12e maal - 30 km) en Elly de Wilde 
(11e maal - 40 km).

Magie
Alle deelnemers geven aan dat de 
sfeer fantastisch is. Elke dag weer 
is een groot feest met als apotheose 
de laatste dag met de beroemde in-
tocht in Nijmegen over de Via Gla-
diola naar de finish. Wim Staudt: 
‘Onderlinge samenhang onder de 
deelnemers is fantastisch. Iedereen 
is vrolijk en je hoort geen onverto-
gen woord. Ik vind het vergelijkbaar 
met de magie van de Elfsteden-
tocht’. Elly: ’Ik loop met een vaste 
groep mensen. Kijk er elk jaar weer 
naar uit. De pret begint al met de 
gezamenlijke voorbereiding’. Leo: 
’Dronken studenten die je de stad uit 
dragen en al die gezinnen onderweg 
die drank, hapjes uitdelen en zelfs 
hun toilet beschikbaar stellen. Het is 
een superfeest’. 

Koning erbij
De 100ste Vierdaagse zal een bij-
zonder karakter krijgen. Sarina: ’De 
feesten er om heen zullen nog uit-
bundiger zijn dan andere jaren. Er 

is voor de 100ste ook een Stertocht 
georganiseerd waarbij mensen van-
uit de provinciehoofdsteden een deel 
van een traject lopen naar Nijme-
gen’. Leo:’ Ik heb een wandelshirt 
besteld met 100 erop. Ik hang niet 
zo aan tradities maar dit vind ik bij-
zonder’. Elly:’ Er is ook een 100ste 
Vierdaagse-lied gemaakt’. Wim van 
de Bunt: ‘Ik reken er op, dat dit ju-
bileumjaar extra feestelijk zal zijn. 
Onderweg en vooral op de dag van 
de intocht’.    
Inmiddels is bekend, dat de koning 
een deel van de intocht op 22 juli 
zal bijwonen. De deelnemers vinden 
het mooi, dat de Koning er is temeer 
omdat de Oranjes toch een kleine 
traditie met de Vierdaagse hebben. 
Immers Prins Claus en Bernhard 
junior hebben de Vierdaagse ook ge-
lopen.

Voorbereiding
De lopers hebben zich degelijk voor-
bereid. Leo: ’Vanaf december iedere 
zondag 25 km gelopen. De laatste 
weken 2 x 25 km per week’. Wim 
van de Bunt: ’Vanaf maart een- of 
tweemaal per week 25 km en op 4 
juni een tocht van 30 km. Ik heb ook 
speciale wandelschoenen, die fantas-
tisch lopen”. Wim Staudt: ’Vanaf no-
vember regelmatig tochten gelopen 
van 20 tot 25 km, o.a. de Tweedaag-
se van Blankenberge in België en 
de Kippentocht in Katwijk’. Sarina: 
’Vanaf maart ongeveer 350 km ge-
traind. Ook de 2daagse van Amers-
foort gelopen. Als je dat haalt haal je 
Nijmegen ook’. Elly: ‘Vanaf oktober 
iedere maand gelopen. Gestart met 
25 tot 30 km en opgebouwd naar 35 
tot 40 km. Ook de Bloesemtocht en 
de Veluwse Wandeltocht gelopen’. 

Beleving
Iedere loper beleeft het traject anders. 
Wim van de Bunt: ’De zwaarste dag 
is mij de tweede dag, wanneer we 

rond Wijchen lopen. Dat vind ik een 
eentonige en saaie wandeling’. Sari-
na:’ Daar ben ik het mee eens. Lange 
rechte stukken zonder publiek’. Leo: 
‘Ik heb niet echt dagen, waar ik te-
genop zie maar de derde dag over 
de Zevenheuvelenweg in Groesbeek 
vind ik wel pittig’. Wim Staudt: 
‘Ik moet echt op gang komen. Heb 
moeite met de eerste dag. Dit jaar 
heb ik meer getraind om beter door 
deze dag heen te komen’. Elly: ’Zie 
tegen geen enkele dag op, vooral niet 
als we over dijken lopen dan geniet 
ik alleen maar van de vergezichten’. 

Sfeer
Het vijftal heeft uiteraard memora-
bele ervaringen. Leo: ’De eerste keer 
liep ik met mijn dochter. Helaas werd 
ze na één dag ziek. Heb ook veel 
met haar getraind. Heerlijk om veel 
tijd met je dochter door te brengen’. 
Sarina: ’De fantastische sfeer onder 
deelnemers en toeschouwers. Maar 
ook Engelse bobby die het verkeer 
regelde. Hij was met pensioen maar 
komt voor de 100ste Vierdaagse zijn 
act weer opvoeren’. Wim, Wim en 
Elly: ‘De afgelasting vanwege de 
extreem hoge temperaturen in 2008. 
Wij waren vroeg vertrokken en ook 
allemaal al binnen toen het bericht 
kwam dat er twee mensen over-

leden en heel veel mensen onwel 
geworden waren. Opmerkelijk was 
dat vrijwel niemand direct naar huis 
ging. Vanwege de onderlinge entou-
rage en sfeer bleven vele wandelaars 
nog in Nijmegen en omgeving’.   

Beveiliging
Ieder groot evenement brengt ri-
sico’s met zich mee. Hoe denken 
de Maartensdijkers daar over? Wim 
van de Bunt:’ Vermoed wel, dat er 
extra veiligheidsmaatregelen geno-
men worden, vooral als de Koning 
er is’. Sarina:’Veiligheid is altijd be-
langrijk. Je ziet overal politie. Daar 
voel ik me veilig bij”. Wim Staudt: 
’Reken vooral op extra beveiliging 
van de doorkomstplaatsen, waar ook 
defilé gelopen wordt. In de grotere 
plaatsen gaat dat met fanfares, bor-
dessen met gemeentebesturen en 
genodigden en vertegenwoordigers 
van defensie’. Leo: ’Je bent niet 
bang maar denkt er wel eens aan. In 
het dagelijks leven wordt ons ook 
gevraagd alert te zijn; dat geldt hier 
evenzeer’. 

Op 19 juli vetrekken de deelnemers. 
De starts voor de verschillende af-
standen liggen tussen 4.00 uur en 
8.00 uur. Via www.4daagse.nl zijn 
per dag de ontwikkelingen te volgen. 

Uit Maartensdijk nemen o.a. v.l.n.r.: Sarina Schlebaum, Wim van de 
Bunt, Leo van de Goede en Wim Staudt. deel aan ‘s werelds grootste 
wandelevenement.

Elly de Wilde behaalde vorig jaar haar gouden kruis voor 10 maal de 
Vierdaagse lopen.  

Route veiliger door herinrichting
Weggebruikers, waaronder leerlingen van de Julianaschool en de Theresiaschool in Bilthoven 

kunnen straks weer een stuk veiliger hun weg vervolgen en van en naar school fietsen.

Sinds enkele weken is de veilig-
heid van de kruising Sperwerlaan/
Julianalaan er een stuk op vooruit 
gegaan. Met de nieuwe inrichting 
hebben fietsers voorrang gekre-
gen en minderen de auto’s vaart 
vanwege de drempels. Ook zijn de 
gevaarlijke kuil en verhoging in de 
weg verdwenen.

Verkeersplan
Al jarenlang werd door veel ou-
ders en omwonenden aandacht ge-
vraagd voor de onveilige situatie. 
In het najaar van 2014 drong het 
toenmalige GroenLinks-raadslid 
Eveline van der Aa daarom aan 
op het veiliger maken van de fiets-
route tussen de Julianaschool en de 
Theresiaschool, vooral voor jonge 
kinderen. De herinrichting werd 

opgenomen in het verkeersplan en 
is inmiddels door de gemeente uit-
gevoerd. Dit tot volle tevredenheid 
van alle betrokkenen: ‘De situatie 
is nu veel overzichtelijker en afge-

stemd op de jonge fietsers die met 
de fiets naar school toe komen. Dat 
geeft ook de ouders een veiliger 
gevoel, aldus het oud-raadslid.‘ 
(Henk Zandvliet)

Inmiddels kan er veilig overgestoken worden op de kruising Sperwerlaan/
Julianalaan.

Dag Henk
Op de Werkplaats Kindergemeenschap namen donderdag 7 juli  de wer-
kers van alle teams op speciale wijze afscheid van rector Henk Zijlstra

Vanaf het dak van het gebouw keken Henk Zijlstra en directeur be-
drijfsvoering Jos Heuer naar de levende afscheidsgroet.
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Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
19 juli 2016

Stoney Creek
Australische wijn
Alle soorten
6 flessen van 0.75 liter
van: 32.94
voor: 16.47

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. 

* U krijgt 50% korting op de totaalprijs

12 EURO KORTING!

MEER DAN 16 EURO KORTING!

Coca-Cola  
Regular, light, 
Zero, Life, vanilla 
of cherry
2 fl essen van 1 liter
van: 2.92 - 2.96  
voor: 1.46 - 1.48

2 kratten

Per liter 1.18Heineken
2 kratten met 24 fl essen van 0.3 liter
29.00

Alleen geldig op vrijdag 15 t/m zondag 17 juli 2016

 50%
 korting

Per liter 3.66

1 LITER

1+1
GRATIS*

La Ligne wint 
Gouden Award

De ‘Kapsalon van het jaar verkiezing’ is een landelijke verkiezing 
waarbij de consument beoordeelt op klantvriendelijkheid, sfeer, in-
terieur en prijs/kwaliteitverhouding. Kapsalon/Schoonheidssalon La 
Ligne uit Den Dolder is in de gemeente Zeist winnaar geworden met 
het hoogste klantgemiddelde. 

Dirk Zeelenberg (acteur Divorce) verrichtte op 27 juni in Leiden de 
feestelijke award uitreiking.

Eigenaresse Babette Zandstra is trots op de onderscheiding die haar 
zaak, die pas 1 jaar bestaat, ten deel valt.

Boeken- en 
rommelmarkt 

Zaterdag 3 september organiseert de Protestantse Gemeente 
Maartensdijk - Hollandsche Rading de jaarlijkse boeken-/

rommelmarkt. Op zaterdag 27 augustus van 10.00 uur tot 13.00 
uur en op donderdag 1 september van 19.00 uur tot 21.00 uur 

kunt u spullen inleveren bij de Ontmoetingskerk aan
de Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk. 

Er worden echter geen grote meubels(bankstellen e.d.), grote elek-
trische apparaten(koelkasten e.d.) en kleding in ontvangst genomen. 
Verder is alles welkom; boeken, kopjes, glaasjes, vazen, bloempot-
ten, speelgoed, tassen, kleedjes, puzzels, kleine meubels, tv’s, ra-
dio’s, gereedschap, cd’s, schilderijen, beeldjes, kerstspullen, potje, 
pannetjes  etc. etc. 

De opbrengst van de rommel-/boekenmarkt zal dit jaar bestemd zijn 
voor 50% Kerk, o.a. bestemd voor een nieuwe beamer en 50% het 
interactieve project Moldovan Christian Aid (MCA). MCA is op-
gezet vanuit verschillende kerken in Moldavië. Ze bieden hulp aan 
ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel.

Kent u iemand die een 
lintje verdient?

Elk jaar is er voor inwoners van de gemeente de mogelijkheid om 
in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. 

Kent u iemand die een lintje verdient? Dan kunt u tot
1 juli 2016 een aanvraag indienen.

Dinsdag 26 april heeft burgemeester Gerritsen een aantal inwoners, 
van de gemeente De Bilt, verrast met een Koninklijke onderschei-
ding. De gelukkigen hadden zich allen op één of meerdere manie-
ren langdurig en vrijwillig ingezet voor de maatschappij. Kent u 
ook iemand waarvan u denkt dat die door vrijwillige activiteiten 
gedurende een reeks van jaren in aanmerking komt voor een lintje? 
Kijk dan voor informatie over hoe u een aanvraag in kunt dienen op 
www.debilt.nl en zoek op ‘lintje’. 

Haalbaar
Het is raadzaam de haalbaarheid van de aanvraag, vóór het indienen 
bij de gemeente, te toetsen om teleurstelling  te voorkomen. Info bij 
mevrouw Jaccomijn Hilligehekken van het bestuurssecretariaat van 
de gemeente De Bilt; aanwezig op maandag tot en met donderdag 
(tel. 030 2289571 of j.hilligehekken@debilt.nl.) 
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Ook rector ‘Onder de bogen’ 
op Werkplaats

door Walter Eijnhoven

Afgelopen woensdag vond op het veld van het Basisonderwijs van de Werkplaats (WP) in 
Bilthoven één van de grote afsluitende activiteiten van het eind van het schooljaar plaats: 

diverse dansen van de verschillende groepen, de lintendans, gevolgd door ‘Onder de bogen’, een 
jaarlijkse traditie op de WP bij de overgang naar een volgende groep. De werkers (leerlingen) 

van groep acht gaan onder de bogen naar het Voortgezet Onderwijs.

Rector Henk Zijlsta is er bij als 
woensdag 6 juli, in de laatste 
week voor de zomervakantie, al-
lerlei activiteiten plaats vinden 
voor werkers en ouders van het 
Basisonderwijs. Zijlstra vertelt: 
‘Onze school bestaat al 90 jaar en 
heeft vele tradities, waarvan deze 
dag er één is. De kinderen van de 
Kinderopvang en de groepen 1/2, 
3/4, 5/6 en 7/8 voeren ieder een 
dans uit. De werkers hebben daar 
de afgelopen weken veel voor 

geoefend en dat was te zien: al-
les liep gesmeerd. Na de diverse 
dansen door de werkers, begon de 
“lintendans”, waarbij linten om 
een paal werden geregen. Zijl-
stra: ‘Leuk dat ik deze dag nog, 
voor de laatste keer, kan meema-
ken, voordat ik definitief afscheid 
neem van de Werkplaats. Na elf 
jaar is de tijd dan toch gekomen 
om te vertrekken. Ik kijk terug op 
een geweldige tijd en ik ben trots 
dat ik mijn steentje heb mogen 

bijdragen aan de verdere ontwik-
keling van de Werkplaats’. 

Nieuwe rector 
Ook de nieuwe rector Jeroen Croes 
(per 01/09) is aanwezig bij de di-
verse activiteiten. Komend vanuit 
het Dalton-onderwijs in Rotter-
dam, voelt hij zich al als een vis in 
het water op de Werkplaats. Jeroen 
Croes: ‘Op 30 mei heeft het toe-
zichthoudend bestuur mij benoemd 
tot opvolger van Henk Zijlstra, als 

rector VO en directievoorzitter van 
de Werkplaats Kindergemeenschap. 
In overleg met Zijlstra is een pro-
gramma gemaakt waarin ik op korte 
termijn al kennis maak met alle on-
derdelen van de Werkplaats. En het 
bevalt mij hier goed, kan ik je wel 
vertellen’. Natuurlijk komt dat ook 
door de verwantschap van onderwjs. 
Wat Croes ook erg aanspreekt bin-
nen de Werkplaats is de vrijheid en 
de uitgesproken vorm binnen het 
onderwijs van WP. Hij vervolgt: ‘De 
maatschappij verandert voortdurend 
en daarop moeten wij onze kinderen 
voorbereiden. Wij moeten hen niet 
alleen hoogwaardige kennis bieden, 
maar ook vaardigheden aanleren die 
hen in staat stelt zichzelf staande te 
houden. Samenwerking en creati-
viteit zijn daarvoor belangrijk. Aan 
die vorming werk ik graag mee’. 

Bogen
Na een uur van dansen gingen alle 
oudste werkers van de groepen 2, 4, 
6 en 8 ‘onder de bogen’ door. Groep 

8 wordt zoals ieder jaar door de rec-
tor van het Voortgezet Onderwijs 
aan het eind van de bogen opge-
haald en vertrekt zo letterlijk, maar 
vooral ook symbolisch naar het VO. 
Dit jaar was dat iets anders: Henk 
Zijlstra, vertrekkend rector, ging 
samen met deze werkers ‘onder de 
bogen’ door en de nieuwe rector Je-
roen Croes wachtte de werkers op 
en nam ze - samen met de teamlei-
ders - mee naar het Voortgezet On-
derwijs. 

(Niet) los
Helemaal los van het onderwijs 
komt Zijlstra niet. Hij vertelt: ‘Be-
halve dat ik meer tijd wil besteden 
aan familie, vrienden, kunst en cul-
tuur, heb ik al afspraken gemaakt 
over werkzaamheden, die mij na 
aan het hart liggen: het belang van 
cultuur en creativiteit in onderwijs 
én de samenwerking tussen scholen 
en opleidingsinstituten in opleiden, 
professionaliseren en onderzoek 
doen’. 

Om de lintendans perfect uit te voeren wordt vooraf heel wat geoefend.

De scheidend rector Henk Zijlstra(r) en de komend rector Jeroen Croes. 

Van Dijckschool gaat door onder 
vlag van Delta De Bilt

De afgelopen weken is door diverse media aandacht besteed aan de Van Dijckschool in 
Bilthoven. Volgens hen zou de Van Dijckschool gaan sluiten, maar dat is niet correct gebleken.

Na constructief overleg tussen de 
gemeente De Bilt, het huidige be-
stuur van de Van Dijckschool (We-
reldKidz) en het nieuwe bestuur 
(Delta De Bilt) is besloten de Van 
Dijckschool door te laten gaan als 
onderdeel van Stichting Delta De 
Bilt voor primair onderwijs.

Vooruit kijken
Vorige week heeft de Medezeggen-
schapsraad van de Van Dijckschool 
een extra ouderavond georgani-
seerd waarin het nieuwe bestuur 
de gelegenheid kreeg om aan de 
aanwezige ouders een nadere toe-
lichting te geven op de brief, die 
eerder door de MR onder de ouders 
was verspreid. Martin van Veelen 
(directeur-bestuurder van Delta De 
Bilt) stond niet lang stil bij het ver-
leden, maar keek met de goed ge-
vulde theaterzaal vooral vooruit. 
De leerkrachten en de ouders zullen 
als goede partners nog meer gaan 
samenwerken in het belang van de 
leerlingen. Per augustus verwacht 
hij ruim 200 leerlingen verdeeld 
over de groepen 1 t/m 8 in de ‘nieu-
we’ Van Dijckschool.

Team
Vervolgens kreeg  Rob van Maan-
en, de gelegenheid om zijn nieuwe 
schoolteam te presenteren. Met eni-
ge trots meldde hij dat het bijzonder  
is om in korte tijd zo’n geweldig 
schoolteam te formeren. Bijna alle 
leerkrachten, die vanaf 1 augustus 
a.s. de kinderen gaan begeleiden, 

waren aanwezig. Iedere leerkracht 
stelde zich kort voor en kreeg ver-
volgens een warm applaus. Tot slot 
beantwoordden Rob en Martin nog 
enkele vragen. Het viel op dat de 
informatie duidelijk was en dat de 
aanwezigen vooral heel tevreden 
waren met de nieuwe ontwikkelin-
gen op hun school. 

De van Dijckschool kan in oktober 2017 gewoon het 100-jarig bestaan 
vieren. [foto Henk van de Bunt]

Dag Meester Anton

Tijdens een druk bezochte receptie voor oud-leerlingen, collegae, 
bestuursleden en vrienden nam meester Anton Sonderman (samen met 
zijn Gerda) afscheid van zijn arbeidzaam leven aan de Martin Luther 
Kingschool in Maartensdijk. V.l.n.r. de oud bestuursleden Frans van 
Eck, Theo Warmerdam en de oud-collegae Ineke en Henriette nemen 
afscheid van deze meester van 1000 kinderen [HvdB] 



Nootjes
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl u 
wacht. Bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

M E R C E D E S - B E N Z 
M-Klasse 280cdi Automaat 
BJ2006 140000km prijs: 
€ 15500 inruil bespreekbaar. 
Tel. 06-53531008

Oude ijzeren melkbus met 
deksel 60 cm hoog incl. aparte 
melkzeef. € 49,00 tel. 035-
8200359 of 06-16641083. 

4 Wollen Smyrna tafelkle-
den 135 x 170 cm per stuk 
€ 35,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083.

Prima kwaliteit overschoenen 
(winter, regen, sneeuw) als 
nieuw, maat 45 - 47  € 30,-. Tel. 
035-8200359 of 06-16641083.

Stevige Bingomolen incl. bal-
len geschikt voor verenigingen 
€ 30,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083.

2 Kampeertenten (3 pers) bin-
nentent 230 x 240 cm  bui-
tentent 230 x 340 cm  € 30,-. 
p.stuk  2 voor € 50,-. Tel. 
035-8200359 of 06-16641083.

Goede kwaliteit Wirlpool 
Magnetron, dankzij de vaste 
bodem zonder draaipla-
teau gemakkelijk in gebruik. 
€ 35,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083.

Kinderbuggy (met hoes) zwart/
blauw € 20,-. Autostoeltje 
maxi-cosi xp v.a. 3,5 jaar 
(15 kilo) zwart € 30,-. Tel. 
06-19929961

Glasplaatjes 40x40 cm, 33mm 
dik 34 stuks. € 34,-. Is om 
kubusjes te maken. Kunststof 
poezenvervoermand z.g.a.n. 
€15,- Tel. 030-2205836

Zwembad (seizoensgebruik) Ø 
3 mtr. Buizen opbouw incl. 
filterpomp, trap, afdekzeil, 
schepnet. € 49,-. Tel. 0346-
211718

Tuinfontein granieten bol incl. 
pomp en reservoir. € 49,-. Tel. 
0346-211718

Cd speler z.g.a.n. € 20,-. Tel. 
030-2282511

Zonnedak (doek) driehoek. 
Nieuw in verpakking. Maat 
360x360x360. € 8,-. Tel. 0346-
282302

Eco grondzeil voor voortent 
of tent. Nieuw in verpakking. 
Maat 250x400 cm. Twee stuks 
aanwezig. Per stuk € 7,50. Tel. 
0346-282302

Strandtentje/Windscherm. 
Nieuw in hoes. Maat 
270x120x120 cm. € 7,-. Tel: 
0346-282304

Airfryer 1 keer gebruikt. 
Knikarm zonnescherm 3 mtr. 
Prijs n.o.t.k. Tel. 0346-830120 

10 pinkeltje boeken € 7,50. 
Tel. 0346-213073 M’dijk.

1001 ideeën voor de tuin. Veel 
kleuren foto’s € 5,-. Tel. 0346-
243758

Nederlandse grote vlag afm. 
180 cm bij 300 cm. € 8,-. Tel. 
0346-243758

Heren opknap fiets ook 
geschikt voor onderdelen. 
€ 10,-. Tel. 0346-243758

Activiteiten
Zaterdag WERELDWINKEL 
in Dijckstate cadeautjes en 
fairtrade producten.

Fietsen/ brommers
Wegens behalen motorrij-
bewijs mijn VESPA LX50 
te koop bouwjaar 2013 
Vraagprijs € 1950,- voor info 
06-25046414

Personeel gevraagd
VACATURES-HERMAN 
OUSSOREN: Wij zijn op 
zoek naar schoolverlaters in 
het grondwerk of in de groen-
voorziening + Ervaren maai-
boot machinist. Voor info: 
06-47150210

VACATURE vakantie 
kracht voor diverse werk-
zaamheden binnen bouwbe-
drijf. Voor meer informatie 
stuur een mail naar info@ 
geertveldhuizen.nl of bel 
0625202115

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

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

Reparatie en nieuw zonne-
schermen - rolluiken - luxaflex 
jaloezieën - MARKIEZEN. 
Onderdelen service. Tel. 
06-26604779

Tijdens de zomervakan-
tie is BETTY'S CORNER 
gewoon geopend! Bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Elke woensdag en vrijdag 
in Maartensdijk bij "Kapper 
Hans"! Zorg voor uw haar!

KOFFERS en nog 
eens koffers. Bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

S C H O O LT A S S E N . 
Merken o.a. Eastpak 
& enrico Benetti. Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 
alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen 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

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

Gevonden op 11/7 op de Spreeuwlaan in Bilthoven een 
roltas met pedicureset. Tel. 030-2292592

Op ’t bankje
De wat oudere man en vrouw die bij me zijn komen zitten zijn het zo te zien 
niet helemaal eens met elkaar. Ze groeten me vriendelijk maar ik voel dat 
het niet helemaal goed zit. ‘We hadden afgesproken een flinke wandeling te 
maken, maar we zijn nu een kwartiertje onderweg en hij wil al gaan zitten’, 
zegt de vrouw tegen mij. ‘Het is net als thuis, daar zit hij ook de hele dag op 
de bank. Ik dacht net al dat het een kort loopje zou worden, want toen hij dit 
bankje zag wilde hij er meteen op af en zo zitten we hier nou.’ Ze zegt het met 
een moedeloze blik in haar ogen. ‘Hij heeft echt wat met bankjes en dat is ook 
niet zo gek want hij heeft altijd bij de bank gewerkt. Door een reorganisatie 
was hij er al op zijn zestigste uit. In het begin ging dat allemaal prima. Hij 
had nog veel contact met zijn collega’s en was nog actief met de muziek. Ik 
werkte in die tijd nog in een winkel dus dan loop je elkaar niet in de weg. Hij 
vond het ook leuk om boodschappen te doen en onze kleindochter naar school 
te brengen en halen. Maar die studeert nu in Maastricht en we zien haar niet 
zo vaak meer. Het is natuurlijk ook zo dat als je ouder wordt er steeds meer 
mensen wegvallen of met hun gezondheid tobben.’ Ze zwijgt en kijkt wat 
dromerig voor zich uit, terwijl Tom zichtbaar zit te genieten van het zitten. ‘Ze 
klaagt dan wel, maar we hebben het best fijn samen’, zegt hij met een tevreden 
blik. ‘Ik hou nog steeds van haar en het is echt niet alleen kommer en kwel. 
Twee weken geleden zijn we nog een paar dagen in Zuid-Limburg geweest en 
we hadden ook nog mooi weer. We hadden een fijn pension en hebben mooie 
ritjes door de omgeving gemaakt. We zijn nog een avondje uit eten gegaan in 
Maastricht met onze kleindochter Elise en haar vriend. Leuk hoor die jonglui. 
Niet dat formele wat wij vroeger hadden. Als ik er nog aan denk hoe ik me 
voelde toen ik voor het eerst bij mijn schoonouders op bezoek ging. De vader 
en moeder van Wies waren best modern maar het moest wel allemaal netjes 
zijn.’ Wies krijgt nu toch wel een glimlach op haar gezicht. ‘Ja, hij was keurig 
in het pak met een stropdas. Hij maakte als jongen die bij een keurige bank 
werkte een hele goede indruk. Vooral mijn moeder was gek op Tom en dat is 

altijd zo gebleven.’ Te horen aan wat de man en vrouw allemaal ondernemen denk ik dat het met het vele bankzitten van Tom wel 
mee zal vallen en dat blijkt ook wel. Wies ziet ook in dat ze onnodig aan het klagen geweest is. ‘Tom is nog best actief hoor, hij rijdt 
graag auto en staat altijd klaar als kennissen ergens naar toe gebracht moeten worden. Ik wil alleen graag dat hij wat meer loopt.’ 
Tom hoort het met een glimlach aan. ‘Goed’, zegt hij. ‘Volgend jaar gaan we naar de Vierdaagse in Nijmegen.’ Ze kijkt hem ongelo-
vig aan. ‘Ik bedoel nou ook weer niet dat je meteen zo’n lange afstand moet gaan lopen’, zegt ze bijna verschrikt kijkend. Hij begint 
te lachen. ‘Wie heeft het over lopen. We zoeken een hotelletje in de buurt van Nijmegen en gaan kijken naar de wandelaars. Maar we 
nemen wel klapstoeltjes mee.’ Wies kent zo haar Tom weer en moet erom lachen. Dan vindt ze het weer tijd om het ommetje voort 
te zetten. Maerten

Drie leesgroepen

Leest u graag boeken en wilt u uw leeservaringen 
met anderen delen? Dan geeft een leesgroep van 
Bibliotheek Idea Bilthoven volop inspiratie. Onder 
deskundige begeleiding wisselt u met de andere deel-
nemers leeservaringen uit en krijgt u informatie over 
de schrijvers en hun boeken. U kunt zich nu aanmel-
den voor de leesgroepen die in september starten. Er 
zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar in de lees-
groepen ‘Nederlandse literatuur na 1950’, ‘Club de 
lecture’ en ‘Samen gedichten lezen’. Meer informatie 
en aanmelden: www.ideacultuur.nl, activiteiten@
ideacultuur.nl of haal het programmaboekje in de 
bibliotheek.

Open Dag in Kruidentuin

Zaterdag 16 juli is er van 10.00 tot 16.00 uur Open 
Dag in Agnes Kruidentuin Dorpsweg 264 (achter) in 
Maartensdijk. De dag staat helemaal in het teken van 
de kruiden. Er is van alles te beleven voor alle leeftij-
den. Verse kruiden, plantgoed, en bloemen, er is van 
alles. In de theetuin is koffie en (kruiden-)thee met 
kruidig gebak en muffins en in de bloemenpluktuin 
kan je zelf een bos samenstellen. Om 13.00 uur is er 
een rondleiding voor kinderen door de kruidentuin. 
De kinderen mogen daar zelf een zak verse theekrui-
den plukken.

Wandeling in het Panbos

Op zondag 17 juli organiseert Utrechts Landschap 
een natuurwandeling in het Panbos. Bij velen is dit 
gebied bekend om te sporten of te wandelen. Tij-
dens deze wandelexcursie worden minder bekende 
aspecten van dit gebied belicht.Ter sprake komen de 
ontstaansgeschiedenis, flora en fauna, beheer door 
Utrechts Landschap. Ook het verhaal achter Tannen-
berg met zijn bijzondere dennen komt aan bod. De 
wandeling begint om 14.00 uur bij de parkeerplaats 
gelegen aan de Jozef Israëlslaan te Bosch en Duin. 
Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. 
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Gezien 
de aard van het terrein is deze wandeling ongeschikt 
voor wandelwagens, rollators e.d.
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Inschrijving geopend 
Wielerronde Westbroek 

door Walter Eijndhoven

Nog twee maanden trainen en dan gaat de zevende editie van de Wielerronde Westbroek weer 
van start. Zaterdag 27 augustus wordt een gezellige dag vol spektakel. Het evenement begint al 
op vrijdagavond 26 augustus, met twee nieuwe onderdelen, een juniorenwedstrijd en een tijdrit, 

gecombineerd met een dorpsborrel. 

‘Pieter en ik hebben er weer zin in, 
dit jaar. Alweer voor de zevende 
keer wordt de Ronde verreden in 
ons eigen Westbroek’. Aan het 
woord is Jan Hennipman, namens 
de organisatie. Hij vervolgt: ‘Wij 
willen graag extra aandacht voor 
twee nieuwe onderdelen binnnen 
de Wielerronde. Op vrijdagavond 
start het eerste nieuwe onderdeel, 
de juniorenwedstrijd voor kinderen 

van 7-11 jaar. Zij fietsen ook zes 
ronden, maar dan door de “oude” 
nieuwbouw. De start/ finish is voor 
het Dorpshuis en via de Huyde-
coperweg, Dr. Welfferweg en de 
Molenweg komen zij weer aan in 
de Pr. Christinastraat. Net als bij 
de Wielerronde is de huldiging di-
rect na de wedstrijd. Ons tweede 
nieuwe evenement is de tijdrit, 
deze wordt ook op de vrijdagavond 

verreden. Wij hebben een parcours 
uitgezet van acht kilometer. De-
gene die deze afstand het snelst 
aflegt, is winnaar. Deelname is al-
leen mogelijk voor renners die ook 
meedoen aan de Wielerronde op 
zaterdag. Daarnaast willen wij dat 
iedereen gelijke kansen heeft, dus 
geen speciale ligsturen, aerodyna-
mische helmen en dergelijke’. Het 
parcours start bij het Dorpshuis en 

gaat verder via de Molenweg, Dr. 
Welfferweg, De Kaai, Kooijdijk en 
de Burg. Huydecoperweg. Vanaf 
19.45 uur wordt gestart. 

Dorpsborrel
Natuurlijk is deelname niet ver-
plicht. Lekker kijken hoe de West-
broekse toppers langsscheuren op 
hun racemonster is ook leuk. En 
spectaculair. Met snelheden van 
mogelijk 40 kilometer per uur ko-
men zij individueel langs tijdens 
de tijdrit. Pieter Wijnen vertelt 
verder: ‘Onze activiteiten worden 
gecombineerd met een dorpsborrel 
voor het publiek in het Dorpshuis, 
dus kom lekker bijpraten na de va-
kantie’. Tijdens de wedstrijden is 
weer een live verslag, dus iedereen 
wordt op de hoogte gehouden van 
het wedstrijdverloop. Kortom, het 
wordt weer gezellig in het laatste 
weekend van augustus. 

Podiumceremonie
Op zaterdagmiddag kunt u weer 
genieten van het bekende program-
ma in de buurt van Cafetaria Coen/ 
Café De Poort. Kinderplein (vanaf 
14.00 uur open), tekenen startlijst 
(vanaf 15.00 uur), Volkslied West-
broek (15.45 uur), startschot (klinkt 
om 16.00 uur). Vanaf 18.00 uur 

vindt de podiumceremonie plaats.
Hennipman vertelt verder: ‘Voor 
elke categorie (heren, dames, 
jeugd) hebben wij weer wisselbe-
kers. En natuurlijk weer een prijs 
voor de nummer laatst, de pechvo-
gel en de meest strijdlustige renner. 
Iedere deelnemer krijgt een me-
daille en een sportdrank, evenals de 
kussen van de rondemissen. En wie 
wil dat nu niet? Daarnaast maakt 
iedere deelnemer ook nog kans op 
een ballonvaart. Dus, meld je aan 
voor de wedstrijd(en) en neem sup-
porters mee. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. Ook aan het publiek 
hebben wij gedacht. Wat dacht u 
van gratis bitterballen, een loten-
verkoop, met als prijs bijvoorbeeld 
een ballonvaart, springkussen en 
schmink voor de kids, live verslag 
door koerscommentator, muziek 
van DJ en muziekvereniging, Wie-
lerronde Westbroek menu bij Cafe-
taria Coen en een drankje bij Café 
De Poort’. 

Geen Wielerronde, zonder vrij-
willigers of sponsors. Van beiden 
kan de organisatie nog voldoende 
gebruiken. Vooraf inschrijven is 
verplicht. Meer informatie kunt u 
vinden op www.wielerrondewest-
broek.nl 

Jan Hennipman en Pieter Wijnen voor het Dorpshuis in Westbroek.

Uitslag Wedvluchten
De jonge duiven van de liefhebbers/leden van PV De Bilt moesten dit 
weekeinde vanaf het Belgische Asse Zellick 150 km overbruggen en 
arriveerden op de thuisplaat van hun eigenaren als volgt: Comb. van 
Grol + Zn. 1, 2, 8, 9 en 10. J.A. Pouw 3, 5, 6 en 7 en Comb. Turk + van 
Zels 4. 
Daarnaast was er een groep oude duiven, die van uit Chateauroux 
(750km) de terugvlucht nam: De vogels van Comb. Steenbeek + Zn. 
werden 1 en 8, van Ron Van Veggel + Zn. 2 en 9, van Ron Miltenburg 3, 
van Comb. Turk + van Zels 4 en van Comb. van Grol + Zn. 5, 6, 7 en 10.
Tenslotte was er nog een ‘oude duivenvlucht’ vanuit het verre Pont 
Saint Maxence (980 km.) met de volgende uitslag: Jan. A. de Rooij: 1, 
2, 3 en 6. Comb. Turk + van Zels: 4, Peter van Bunnik 5 en Ron van 
Veggel + Zn. 7, 8, 9 een 10.

Zomerbridge 
Hollandsche Rading

Donderdag 7 juli was de zesde avond in de reeks van 13 speelrondes 
van het Zomerbridge van Bridgeclub Hollandsche Rading in het dorps-
huis in Hollandsche Rading. Er waren 22 paren aanwezig. Trees van 
Doorn + Jan van der Heide werden eerste (75,08%), de tweede prijs 
was voor Rob vander Blonk + Mieke Oomen (66,75%) en Uschi Röhrs 
+ Wim Westland werden derde met 62,42%. 
De eerstvolgende avond is donderdag 14 juli. Bij voorkeur van tevoren 
aanmelden via bchollandscherading@gmail.com en anders uiterlijk op 
de dag zelf tot 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. 
Kosten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-leden en één euro 
voor leden. 

Zomerbridge bij 
BCC ’86

Bridge-Combinatie Concordia ’86 in De Bilt speelde woensdag 6 juli 
haar vijfde avond van de Zomerreeks 2016 in gebouw De Schakel aan 
de Soestdijkseweg Zuid 49b in De Bilt. Er waren 21 deelnemende pa-
ren. Hanke + Huib Mekel werden eerste (69,47%), Riet van Heinin-
gen + Wim Westland werden tweede (59,75%) en Hans Créton + Uschi 
Röhrs veroverden het brons met 59,44%. 
Bridge Combinatie Concordia-86 vervolgt deze vrij toegankelijke 
reeks, die loopt van 8 juni t/m 13 juli en 17 + 24 augustus op woensdag 
13 juli. Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden hoeven zich niet vooraf 
te melden, maar dienen wel uiterlijk 19.15 uur aanwezig te zijn. Nadere 
informatie: Wim Westland, (tel. 030 2251012) of Els van den Berg (tel. 
030 2281581).

Bijen druk bezocht

Zondag 10 juli van 11.00 tot 16.00 uur was er bij Imkerij ’t Eiland van Eugène en Christien Broecheler aan de 
Kastanjelaan in Groenekan Open Dag. Maar liefst 62 mensen bezochten de imkerij.
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Bescherming weidevogels
door Henk van de Bunt

VONI vraagt aandacht voor de weidevogel. De Vereniging voor Onafhankelijke Natuur-
Informatie is opgericht in maart 2009 door een twintigtal platteland-bewoners. Zij voelden 
zich ernstig geschaad door optreden van Overheid, Waterschappen, Recreatieschappen en 

Natuurbescherming-organisaties. Voni zetelt in Westbroek/Tienhoven  
en haar leden bevinden zich in het gehele land. 

Het doel van VONI is het opkomen 
voor de belangen van bewoners 
(ook die op meer dan twee pootjes) 
in het buitengebied. Volgens VONI 
gaat het heel slecht met onze wei-
devogels. Westbroeker en voorzit-
ter Jankees Vendrik: ‘In Westbroek 
probeerden wij dit voorjaar het tij bij 
sommige agrarische bedrijven tegen 
te houden. Dit jaar is onze vereni-
ging, die de weidevogels een warm 
hart toedraagt, gestart met het ‘hu-
ren’ van stroken land van gewone 
agrarische bedrijven. Dat doet wij 
niet alleen. De Wildbeheereenheid 
Utrecht-Noord en twee weidevogel-
enthousiasten droegen elk ook één 
derde in de kosten. Op deze wijze 
konden de boeren een redelijke ver-
goeding ontvangen voor de gemiste 
oogst’. 

Nationaal
2016 is het jaar van de kievit en in 
2016 is ook de grutto gekozen tot 
(onze) nationale vogel, maar de 
‘stand’ van de kievit is meer dan 
gehalveerd sinds 1998 en het aantal 
grutto-broedparen is met 75 % afge-
nomen tot 24500. Jankees Vendrik: 

‘Aan alle kanten en door alle be-
trokken instanties wordt er gekeken 
naar oorzaken en worden daarvoor 
oplossingen bedacht. Oplossingen, 
die niet zelden schijnoplossingen 
zijn omdat de oorzaak ergens anders 
ligt. De meeste weidevogelnesten in 
en om Westbroek worden gevonden 
en gemarkeerd voor dat er gemaaid 
gaat worden. De nesten liggen vaak 
verspreid en het zou handig zijn als 
wij de vogels dichter bij elkaar zou-
den kunnen laten nestelen. Kievits-
kuikens zoeken graag hun voedsel 
op kale net gemaaide akkers. Maar 
als de kuikens dat gaan doen, dan 
lopen ze een groot risico te worden 
gepakt door een kraai of ooievaar. 
Het ontbreken van schuilplaatsen is 
een groot probleem. Als je op vele 
plaatsen in het buitengebied ooie-
vaarspalen neerzet en de ooievaars 
dan gaat bijvoeren van november tot 
april dan is het mogelijk dat de wei-
devogelkuikens daar het slachtoffer 
van worden.
 
Vos
‘Ook de bescherming van de vos 
door sommige terrein-beherende or-

ganisaties (TBO) heeft in verschil-
lende polders geleid tot een decime-
ring van de weidevogels. Soms zou 
je echt gaan denken dat deze TBO’s 
er belang bij hebben dat het met 
de weidevogels slecht gaat, zodat 
zij nog meer subsidies kunnen bin-
nenhalen. Maar het heeft er in ieder 
geval voor gezorgd dat de Wildbe-

heereenheid Utrecht-Noord, waar 
een groot deel van Westbroek onder 
valt, met veel inzet de meeste vossen 
heeft gevangen. In 2015 waren dat 
er 28 en dit jaar zijn er alweer 12 in 
de vossenkooien gevangen. 

Maaiverlies 
‘Na overleg met andere weidevogel-
beheerders kwamen wij dit voorjaar 
met een mogelijke oplossing voor de 
maaiverliezen en een bescherming 
van de kuikens. Er werd met twee 
Westbroekse agrariërs Evert Blau-
wendraad en Frederik Oussoren tot 
overeenstemming gekomen om een 
weidevogelzone in te richten. Deze 
zone is tussen de 8 en 10 meter breed 
en heeft een lengte van tussen de 
1000 en 1200 meter. Het oppervlak 
is per boer ongeveer 1 hectare en dat 
is ongeveer 2,5 procent van zijn to-
taal beschikbare land. Maar door de 
enorme lengte kunnen er toch veel 
vogels op gaan zitten. Het bijzonde-
re eraan is dat de boeren vóór 15 fe-
bruari ruige mest op deze zones uit-
strooien. Ruige mest is koeienmest 
met heel veel stro erin. Weidevogels 
zijn er ‘dol’ op. Daarna worden deze 
weidevogelzones met rust gelaten. 
Ze worden niet meer met machines 
bewerkt noch gemaaid tot 15 juli. 
Niet gestoord door agrarische acti-
viteiten konden kieviten, tureluurs 
en een enkele grutto zo hun kuikens 
groot brengen’.
 
Bloempot
Vogels die buiten de zones zijn gaan 
broeden werden, indien de nesten 
niet te ver weg lagen, verplaatst, of 
naar de zone of naar de slootkant 
waar zij ook al minder gevaar lie-
pen. Voor het verplaatsen werd het 
nest, met eieren en al, in een flinke 
bloempot gezet die vervolgens weer 
in een gat in de grond werd gepoot. 

Bij het nest werd een dunne wil-
genteen in de grond gestoken. Daar 
kan de vogel zich op oriënteren en 
zo het nest altijd terug vinden. Na-
tuurlijk hebben niet alleen de weide-
vogels baat bij de weidevogelzones. 
Ook de hazen vinden er hun kruiden 
en vooral de nodige bescherming.

Wild
Uniek in dit project is de samenwer-
king met de lokale WildBeheerEen-
heid. WBE is de lokale jagersvereni-
ging in een regio, Nederland kent in 
totaal ruim 300 WBE’s. Iedere WBE 
is een zelfstandige vereniging met 
een gekozen bestuur, de vereniging 
bestaat uit alle jachthouders uit het 
werkgebied, die zich vrijwillig als 
lid hebben gemeld. De WBE is als 
rechtspersoon binnen haar werkge-
bied onder meer verantwoordelijk 
voor het lokale wildbeheerplan, 
educatie over de jacht en het organi-
seren van tellingen in samenwerking 
haar leden. 

Maaien
15 juli worden de weidevogelzones 
voor het eerst gemaaid! De avond 
ervoor gaan de leden van de Wildbe-
heereenheid er eerst, met hun staande 
honden, door. Dit om te voorkomen 
dat jonge hazen alsnog het haasje 
zullen zijn. In de ene zone hebben 
8 koppels kieviten 25 kuikens groot 
gebracht, in de tweede zone hebben 
10 broedparen kieviten 27 jongen 
groot gebracht. In zone 2 heeft een 
gruttopaar 3 jongen groot gebracht. 
Dit zijn veelbelovende aantallen en 
moedigt alleen maar aan het in 2017 
nog beter te gaan doen. Voor 2017 
hebben zich inmiddels 4 agrariërs 
aangemeld. DE VONI gaat proberen 
de Provincies en Campina te interes-
seren voor dit project en hen vragen 
hieraan een bijdrage te leveren.

Dirk de Graaf (voorzitter van de Wildbeheereenheid Utrecht Noord), Jankees Vendrik (voorzitter van de VONI) 
en Jurn Vendrik (jager en weidevogelbeheerder) kijken naar een Westbroekse weidevogelzone 2016: ‘Dat ziet 
er goed uit’.

Ook kieviten voelen zich prima thuis in de broedstrook.Zeldzame vlinder
Rob Timmer uit Hollandsche Rading ontdekte afgelopen weekend een 
bijzondere vlinder in zijn ‘vlinderval’. De vlinderval is een felle lamp 
met wit scherm, opgesteld in de tuin waar beestjes, als het donker is, 
op afkomen. Rob kon de bijzondere vlinder vangen en fotograferen. Het 
bleek de zeer zeldzame Kersenpinner te zijn; de laatste15 jaar niet meer 
waargenomen is in Nederland, behalve één keer, heel frappant, verleden 
jaar te Soest/Baarn op nagenoeg dezelfde dag (9 juli). [HvdB]

Naar het station kun je goed uit de voeten
dat had eigenlijk veel eerder gemoeten
met de lift of de trap
ben je er nu rap
en je ziet ook nog kunst langs de route

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
13-07
Do.

14-07
Vr.

15-07

Souvlaki steak v.d. grill
met tzatzikisaus

of
Verse Zeeuwse mosselen
met friet en knoflooksaus

of
Aardappel-groentenschotel

met taleggiokaas uit de oven

€ 10,-

€ 14,50

€ 10,-

Woe.
20-07
Do.

21-07
Vr.

22-07

Varkenshaasje met
champignonroomsaus

of
Spaanse gamba`s met

paellarijst 
of

Pizza calzone

€ 10,-

Maandmenu Juli: TAPAS MENU!
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