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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Vlak voor het begin van de her-

denking viel er nog een tropische 

regenbui, maar tijdens de plechtig-

heid was het droog en brak de zon 

door. De aanwezigen werden in het 

Nederlands en Indonesisch welkom 

geheten door Rómulo Döderlein de 

Win van het herdenkingscomité. 

Hij heeft een bijzonder woord van 

welkom voor lococommissaris van 

de Koning Bart Krol, burgemeester 

Arjen Gerritsen en leden van de 

Bond van Wapenbroeders. 

De plechtigheid werd muzikaal om-

lijst door het harmonieorkest van 

Kunst en Genoegen Maartensdijk, 

onder leiding van Wim Simmelink. 

Omdat ook de slachtoffers van het 

neergeschoten vliegtuig MH17 van 

Malaysia Airlines worden herdacht, 

werden na een minuut stilte twee 

coupletten van het Wilhelmus ge-

speeld.

Monument

Burgemeester Arjen Gerritsen 

noemt in zijn toespraak 15 augus-

tus geen gewone dag. ‘Het is jaar-

lijks een sombere mijlpaal in het 

leven van duizenden overleven-

den en duizenden nabestaanden 

van slachtoffers van de bezetting 

van Nederlands-Indië door Ja-

pan. Het is de dag dat Japan zich 

moest overgeven aan de gealli-

eerden, maar die overgave luidde 

geen bevrijding in, zoals die in 

Nederland gevierd werd. Het leed 

hield niet op, maar ging door.’  

Gerritsen noemt het monument een 

goede plek om deze herdenking te 

houden. ‘Want dit monument staat 

niet alleen op Nederlandse, maar 

ook op Indische grond. Onder het 

monument is vier jaar geleden aar-

de uit het Ereveld Kalibanteng op 

Java aangebracht.’

Uitdragen

Gerritsen noemt het goed dat we 

de oorlog en de bezetting van Ne-

derlands Indië en de gewelddadige 

jaren daarna apart herdenken. ‘Het 

doet recht aan een vaak stil verdriet, 

aan leed dat hier in Nederland vaak 

niet begrepen werd en waar zelfs 

vaak schandelijk op gereageerd 

werd. Laat deze herdenking ons la-

ten voelen hoe kwetsbaar leven en 

vrijheid zijn en hoezeer het nodig 

is dat wij dat uitdragen. Dat we dat 

vertellen aan jongeren, aan nieuwe 

generaties. Laten we met alle macht 

voorkomen dat ooit gezegd gaat 

worden, die oorlog is al zo lang ge-

leden, hou er toch eens over op. Dat 

is waar deze herdenking, ook als de 

oorlog al zo lang geleden is, over 

gaat.’

George

‘Ik ben hier om te herdenken, te 

gedenken en terug te denken’, be-

gint de heer Ron Wong zijn ver-

haal. Hij is op 29 december 1930 

geboren in Djokjakarta tijdens een 

uitbarsting van de vulkaan Merapi. 

‘Een belangrijk punt in mijn leven. 

De ochtend van mijn geboorte ging 

mijn vader naar de stad om mij bij 

de burgerlijke stand aan te geven. 

Hij deed dat samen met een Neder-

landse planter die George heette en 

die als getuige optrad. Hij vroeg 

mijn vader, die me als Ronald wilde 

aangeven, daar George als tweede 

naam aan toe te voegen. Indonesi-

ers die functioneerden rond de sui-

kerfabriek waar mij vader werkte, 

hechtten grote waarde aan de om-

standigheden waaronder iemand 

geboren werd. Ze vonden dat die 

rondom mijn geboorte gelukbren-

gend waren. Ron Wong vertelt uit-

voerig over de kampen, waarbij hij 

op kritieke momenten steeds heeft 

ervaren dat de uitbarsting van de 

Merapi en de naam George hem 

hebben begeleid. ‘Terugdenkend 

vind ik dat George ook in mijn ver-

dere leven situaties gecreëerd heeft 

om mij te begeleiden. De man die 

mij de naam George heeft gegeven 

zei, hij zal er geen spijt van hebben. 

Ik voel altijd zijn aanwezigheid.’

Kranslegging

Namens de provincie Utrecht legt 

lococommissaris van de Koning 

Bart Krol de eerste krans bij het 

monument. Vervolgens leggen bur-

gemeester Gerritsen en wethouder 

Hans Mieras een krans namens 

het gemeentebestuur. Namens het 

herdenkingscomité leggen me-

vrouw Hoekstra-de Groot en de 

heer Wong daarna een krans en de 

Wapenbroeders een bloemstuk. Na 

het taptoesignaal volgt een minuut 

stilte en speelt Kunst en Genoegen 

twee coupletten het Wilhelmus. De 

halfstok hangende vlag gaat daarna 

in top. Negenenzestig aanwezigen 

plaatsen vervolgens rode rozen in 

vazen bij het monument. Voor elk 

jaar dat de bevrijding nu duurt een 

roos. Als vertegenwoordiger van de 

vierde generatie zet Owen Hoek-

stra er een witte roos tussen. Sera 

de Groot dankt alle aanwezigen 

die daarna bloemen bij het monu-

ment kunnen leggen. De herden-

king wordt op traditioneel Indische 

wijze afgesloten met kofie, thee, 
spekkoek en kwee lapis.

Afgelopen maandag is de nieuwste 

locomotief van de in totaal 19 stuks 

voor de Nederlandse Spoorwegen 

Nederland binnengekomen. 

Eenmalig kwam zij hierbij langs 

Maartensdijk. Na een aantal 

proefritten zal deze dienst gaan 

doen op de HSL tussen Amsterdam 

en Eindhoven. Het gaat om de 

locomotief van het type Traxx, 

gefabriceerd door Bombardier te 

Kassel (D). (Marcel van Tongeren)

De BD186 001 onder de gotische 

bogen te Maartensdijk op weg naar 

Amsterdam (Watergraafsmeer).

Eenmalig door Maartensdijk

Stijlvolle herdenking
Japanse capitulatie

door Guus Geebel

Vrijdag 15 augustus vond in Bilthoven bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust 

de herdenking plaats van de capitulatie van Japan in 1945. De capitulatie betekende ook 

in Nederlands Indië het einde van de Tweede Wereldoorlog. Tevens werden de slachtoffers 

herdacht van de Bersiap-tijd, die na de capitulatie volgde.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door het harmonieorkest van Kunst 

en Genoegen Maartensdijk.

Na een minuut stilte werden twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld. 



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

24/8 • 10.30u - Prof. Dr. V. Brümmer

Pr. Gem. Zuiderkapel

24/8 •   9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
24/8 • 18.30u - Ds. M. Aangeenbrug

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

24/8 • 10.30u - Gastpredikant

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

24/8 • 10.00u - Dhr. Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw

24/8 • 10.30u - Mevr. A. Veldhuis en 
Mevr. J. Mourits

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

24/8 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
24/8 • 17.00u - Ds. C. v.d. Berg

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

24/8 • 10.00u - Ds. G.J. Codée, 
doopdienst

24/8 • 19.00u - Ds. D. Ph. C. Looijen

Pr. Gem. Immanuelkerk

24/8 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

24/8 • 10.00u – Communieviering 
J. Meijer en K. van Gestel

Volle Evangelie Gemeente

24/8 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

24/8 • 10.30u -  Ds. P. Warners

Herv. gemeente Blauwkapel 

24/8 • 10.00u – Proponent  G.A. van 
Ginkel 

24/8 • 18.30u - Ds. G.D. Hoff

Onderwegkerk Blauwkapel

24/8 • 10.30u - Hr. Rene Ruitenbeek

Herst. Herv. Kerk

24/8 • 10.30u - Ds. v. Rooijen
24/8 • 18.00u - Dhr. J. v.d. Beek

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

24/8 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
24/8 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

24/8 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.P. Stoel

PKN - Ontmoetingskerk

24/8 • 10.00u - Ds. Rene Alkema 

St. Maartenskerk

24/8 • 10.00u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

24/8 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

24/8 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
24/8 • 18.30u – Proponent  G.A. van 

Ginkel
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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

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan. 
Bel 0346 - 21 12 15 of mail naar info@parelpromotie.nlParel Promotie
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Jongerenactiviteiten  

bij Dorpskerk

Op woensdag 27 en donderdag 
28 augustus a.s. vinden bij de 
Dorpskerk in De Bilt het Vakan-
tieBijbelFeest en de Zomer-
Jeugd2daagse plaats. De leiding 
hoopt er samen met de kinderen 
en jongeren twee onvergetelijke 
dagen en avonden van te maken. 
Van 10.00 tot 15.00 uur voor kin-
deren van 4 tot en met 12 jaar en 
’s avonds van 20.30 tot 23.30 uur 
is er bij de ZJ2daagse alle aan-
dacht en ruimte voor de jongeren 
van 12 tot en met 15 jaar. Alge-
mene inlichtingen en aanmelding 
kan via www.dorpskerkdebilt.nl.

Preek van de leek

Zondag 24 augustus wordt in de 
dienst om 10.30 uur in het kerkje 
Blauwkapel, Kapeldwarsweg te 
Utrecht de Preek van de leek 
gehouden. 
René Ruitenberg, bekende telg 
uit een schaatsfamilie, is 6 keer 
Nederlands kampioen Marathon-
schaatsen geweest. De egoïsti-
sche profschaatser wilde maar 
één ding : de Elfstedentocht win-
nen. Welke rol speelde God in 
dit verlangen? Een echte buffel 
met winnaarsmentaliteit komt in 
de Onderwegdienst van Blauw-
kapel vertellen. René Ruitenberg 
is oprichter van de Stichting 
Geloofshelden, een evangelische 
organisatie die sport en geloof 
met elkaar in aanraking brengt

Spreekuur  

wijkcontactambtenaar  

Maartensdijk

Iedere donderdagochtend is wijk-
contactambtenaar Lianne Ooster-
lee aanwezig in Dijckstate voor 
het inloopspreekuur. Inwoners 
kunnen voor verschillende zaken 
zonder afspraak binnen lopen. 
Door de verbouwing in Dijck-
state en de vakantieperiode was 
er in de maand augustus geen 
spreekuur. Donderdag 4 septem-
ber - op het vaste tijdstip van 8.30 
uur tot 10.00 uur – kunt u terecht 
in De Vierstee. Ook het oktober-
spreekuur wordt daar gehouden. 
Vanaf 6 november kan een ieder 
weer terecht in Dijckstate. 

Wanneer inwoners suggesties 
hebben om de leefbaarheid in 
hun dorp te verbeteren, een idee 
hebben voor leuke acties in de 
wijk, of gewoon een algemene 
vraag op gemeentelijk niveau 
willen stellen, kan contact met 
wijkcontactambtenaar Lianne 
Oosterlee worden opgenomen. 
Kijk evt. ook op www.debilt.nl 
onder Wonen en Leven/Wijk- en 
Dorpsgericht werken. 

Boekenmarkt Woudkapel

Op de vrijdagen 22 en 29 augus-
tus organiseert De Woudkapel 
een boekenmarkt van 11.00 tot 
16.00 uur. Er is een ruim aanbod 
aan boeken van goede kwali-
teit: romans, detectives, kinder-
boeken en antiquarische titels, 
waaronder ook kinderboeken. 
Tevens is er een grote keuze aan 
platenboeken over kunst, natuur 
en fotografie. De opbrengst is 
bestemd voor ondersteuning van 
de inwoners van Szentpeter in 
Roemenie, de partnergemeente 
van De Woudkapel. De Woud-
kapel bevindt zich in Biltho-
ven Noord op de hoek van de 
Beethovenlaan, Sweelincklaan 
in Bilthoven.

Boeken- en rommelmarkt in 

Maartensdijk

Zaterdag 6 september organi-
seert de Protestantse Gemeente 
Maartensdijk - Hollandsche 
Rading weer de jaarlijkse boe-
ken-en rommelmarkt. Een gezel-
lig markt met o.a. veel tweede-
handsspullen, boeken, lekkere 

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Bruids- en rouwBloemwerk

www.gebloemd.com 

06 - 103 92 836

Groenekan

wafels en een Rad van Avontuur. 
De markt vindt plaats op het ter-
rein van de Ontmoetingskerk, 
Kon. Julianalaan 26 te Maar-
tensdijk, van 9.30 uur tot 15.00 
uur. 

Heeft u nog spullen die u niet 
meer gebruikt, maar die nog 
wel verkocht kunnen worden, 
lever deze dan in op zaterdag 30 
augustus van 10.00 uur tot 13.00 
uur of op donderdag 4 september 
van 19.00 uur tot 21.00 uur bij 
de Ontmoetingskerk aan de Kon. 
Julianalaan 26 te Maartensdijk.
 

Zomermarkt Lage Vuursche 

Zaterdag 23 augustus a.s. is er 
van 10.00 tot 16.00 uur weer 
de jaarlijkse zomermarkt van de 
Hervormde Gemeente gehouden 
in en om dorpshuis ‘De Furs’ 
in Lage Vuursche. Er is van 
alles te koop zoals: 2e hands 
boeken, curiosa, oude spulletjes, 
bloemen, aloë vera producten 
enz.  Voor de kinderen is er 
een springkussen, ook wordt 
ervoor een hapje en een drankje 
gezorgd. Er zijn leuke prijzen te 
winnen bij het rad van fortuin 
en er is een loterij met mooie 
prijzen. De opbrengst is voor het 
onderhoudsfonds van het kerk-
gebouw te Lage Vuursche. De 
kerk is open voor bezichtiging 
op deze dag. 

Open Dag  

ComputerCursussen Mens

Op woensdag 27 augustus 2014 
is er een Open Dag Computer-
cursussen van Servicecentrum 
Mens Maartensdijk van 10.00 
tot 15.00 uur. I.v.m.de verbou-
wing van Dijckstate is het Ser-
vicecentrum Maartensdijk tij-
delijk gevestigd in het SOJOS 
gebouw. Er zijn computerdocen-
ten aanwezig voor het geven 
van informatie over (nieuwe) 

computercursussen en voor het 
beantwoorden van specifieke 
computervragen. Nieuw zijn de 
cursussen over het Samsungta-
blet en Windows 8 naast o.a. 
Kennismaken met de computer, 
digitale fotobewerking, basis-
cursus Windows 7 en 8, foto-
boek maken, E-mail en Inter-
net (Windows 7), Tekstverwer-
ken Word , Excel 2007, veilig 
Internetten, Movie Maker. Voor 
inlichtingen: Servicecentrum 
Maartensdijk tel. 0346 214161 
en/of www.mensdebilt.nl

Tekenen en schilderen

Op vrijdag 10 september start de 
nieuwe serie Tekenen en Schil-
deren weer. Er zijn nog enkele 
plaatsen voor zowel beginners 
als gevorderden van 19.30 uur 
tot 21.30 uur. Aanmelden c.q. 
informatie via docente Anneke 
van der Worp, tel. 06 22158513 
of per e-mail annekevander-
worp@gmail.com. Locatie Ser-
vicecentrum De Bilt, Prof. dr. 
P.J.W. Debeijeweg 1

Klaverjassen in Dijckstate

Vanaf woensdag 3 september 
a.s. tot en met woensdag 29 
april 2015 is er in Dijckstate 
aan met Maartensdijkse Maer-
tensplein weer wekelijks kla-
verjassen, namens Mens De Bilt 
georganiseerd door Gijs de Heer 
en Jan van Tricht. De aanvang is 
14.00 uur en de kosten bedragen 
3 euro per keer. Voor aanmel-
den, vervoersvragen en andere 
informatie kan contact worden 
opgenomen met Jan van Tricht, 
tel. 0346 211437.

I.v.m. de verbouwingswerk-
zaamheden aan Dijckstate vindt 
het klaverjassen tot nader bericht 
plaats in het Sojos-gebouw, 
Dorpsweg 51 te Maartensdijk.
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Groeiende belangstelling voor Japan
door Floris Bijlsma

Op 15 september start een nieuwe cursus Japanse taal en cultuur met een boeiende inhoud voor 

een breed publiek. De Biltse docent Japanse taalverwerving Steven Hagers heeft er zin in.

De passie voor Japan begon met een 

jeugdige drijfveer: ‘iets ontdekken 

ver weg’. Hagers’ vader zei: ‘Als je 

andere, verre landen wil leren ken-

nen, moet je erover lezen.’ Dat deed 

hij. In de literaire zoektocht sprak 

een boek hem bijzonder aan: een 

biografi e over Hiro Onoda, ‘Mijn 
30-jarige oorlog’. Het gaat over een 

Japanse soldaat die in de Tweede 

Wereldoorlog met een groep gele-

gerd is op een Filipijns eiland. Zelfs 

jaren later willen zij niet geloven dat 

de oorlog ten einde is. Pas in 1973 

komt Onoda, als enige nog levende, 
uit de Filipijnse jungle. Het boek 

grijpt Hagers. Hij wil meer weten 

van de cultuur waar deze soldaten 

toe hebben behoord. Hoe is het mo-

gelijk dat deze mensen zo lang zijn 

blijven geloven dat de oorlog nog 

bezig was? Hagers verdiept zich in 

Japan en zo rolt het balletje tot waar 

het nu ligt: hij is universitair docent 

Japanse taalverwerving geweest in 

Leiden en heeft diverse boeken ge-

schreven en uitgegeven over Japan. 

Met recht een kenner.

Nee in Japan

Ingetogen maar met een aansteke-

lijke passie vertelt hij over Japan. 

De inwoners zijn bijzonder beleefd; 

daar staan zij om bekend. Zij zullen 

niet gauw nee zeggen. Dat blijkt bij-

voorbeeld als je de weg vraagt in Ja-

pan. Het is vaak nodig om de weg te 

vragen in Japan, want het land kent 

geen straatnamen. Huizen staan in 

een blok, dat blok heeft een nummer 

en dat is alles wat je weet als bezoe-

ker. Waar in dat blok iemand woont, 

moet je dus navragen. Als degene 

aan wie je dat vraagt op straat, het 

niet weet, zal hij dat niet snel toe-

geven. Kwestie van beleefdheid. 

Hij zal met je meelopen, een praatje 

met je aanknopen en ondertussen 

voor je uitvinden waar je moet zijn. 

Zo gaat dat niet alleen bij westerse 

bezoekers maar ook tussen Japan-

ners onderling, want ook zij kunnen 

onmogelijk van iedereen weten wie 

waar in een huizenblok woont. Het 

misverstand dat bij westerlingen 

ontstaat door deze beleefdheden, is 

dat het Japans het woord ‘nee’ niet 

kent. Dat is beslist niet zo. Het Ja-

pans kent volgens Hagers zelfs di-

verse woorden voor ‘nee’.

Moeilijk

De Japanse taal behoort tot de 

moeilijkste ter wereld. Dat is niet 

alleen omdat de taal karakters ge-

bruikt in plaats van letters. Maar 
ook omdat er maar liefst drie ver-

schillende soorten schriften door 

elkaar worden gebruikt, vaak ook 

nog in één zin. De cursus van acht 

avonden geeft inzicht in deze ver-

schillende schriften. Hagers organi-

seert de cursus samen met docente 

Antoinette van der Woude in twee 

groepen. Allebei nemen zij een deel 

van de cursus voor hun rekening: 

Hagers geeft les aan beginners, Van 

der Woude aan gevorderden. Elke 

maandagavond begint zij om 18.00 

uur met een taalles voor gevorder-

den, om 19.30 uur gevolgd door 

een half uur over een specifi ek ele-
ment van de Japanse cultuur voor 

zowel beginners als gevorderden, 

waarna Hagers vanaf 20 uur les 

geeft aan beginners. Einddoel van 

de beginnerscursus is om eenvoudi-

ge gesprekjes te kunnen voeren en 

zicht te hebben op de complexiteit 

van de taal. De groep gevorderden 

borduurt daarop voort.

Voor de troepen uit

De cursus is bedoeld voor een bre-

de groep. Het kan gaan om mensen 

die naar Japan op vakantie gaan en 

zich als voorbereiding willen ver-

diepen in de taal en cultuur. Maar 
ook om mensen die voor een Japans 

bedrijf werken en meer willen we-

ten van de taal en cultuur waar hun 

collega’s vandaan komen. Of om 
mensen die bezig zijn met Japanse 

culturele of religieuze stromingen 

zoals Aikido of Zenboeddhisme 

kennis te laten opdoen van de taal 

en cultuur uit dat land.

De start voor de cursus is niet toe-

vallig dit jaar: Japan mag zich ver-

heugen op een groeiende interesse 

uit de wereld. In de decennia na de 

Tweede Wereldoorlog maakte Ja-

pan een soortgelijke spectaculaire 

ontwikkeling door als (West-)Duist-

land. Beide landen moesten worden 

behouden voor het communisme 

door een extreme vorm van kapi-

talisme in te voeren. Dat Japanse 

economische wonder stortte in de 

jaren negentig totaal in, nog voordat 

de eerste voortekenen van de we-

reldwijde recessie zich aandienden. 

Voor de troepen uit. Nu er een voor-

zichtig herstel op de wereldwijde 

markten zichtbaar lijkt, zit Japan al 

veel langer in de lift. Alweer voor 

de troepen uit. En met die economi-

sche groei trekt ook de belangstel-

ling voor het land weer sterk aan. 

De cursus Japanse taal en cultuur 

van Steven Hagers en Antoinette 

van der Woude sluit daarop aan.

De cursus vindt plaats van 15 sept. 

tot 3 nov. in Utrecht nabij Malie-
baan. Meer informatie is te vinden 
op www.haes-producties.nl/cursus-

sen-japanse-taal-en-cultuur/

Steven Hagers is van jongs af aan al gefascineerd door de Japanse cultuur.

Overbosch was deel van overtuin
door Henk van de Bunt

De naam Overbos(ch)laan werd op 15 december 1920 door de raad gegeven aan de weg, welke op 

den Soestdijkschenweg bij de Boschlaan en bij Jagtlust uitkomt. De naam werd gegeven omdat de 

weg werd aangelegd op grond die oorspronkelijk deel uitmaakte van de overtuin van Jagtlust. 

Ad en Hanneke Boer zijn de hui-

dige bewoners: ‘Het pand droeg 

de naam ‘t Overbosch wat in het 
metselwerk was opgenomen. Wij 

wonen er sinds 1984 en hebben het 

metselwerk weggehakt en de naam 

op een houten plank gezet en op de 

gevel vastgezet. Het gemetselde 

balkon is later vervangen door een 

ijzeren hekwerk en door ons ver-

vangen door een houten hekwerk. 

De vorige bewoners kochten het 

huis in 1957; dat waren de dames 

van Loen en van Loen-Bijl. De een 

bewoonde de bovenverdieping en 

de ander de benedenverdieping. Ze 

bezaten geen badkamer, hoewel in 

de advertentie waarin het huis werd 

aangeboden wel een badkamer in 

aanbouw werd vermeld. Dat bleek 

echter een oud keukentje te zijn op 

de eerste verdieping’.

Kweker

‘Het huis is voor 1957 ook be-

woond geweest door een kweker. 

Dat is voor een deel nog te zien in 

de aanplant van Rhododendrons 

links in de voortuin en de Taxus 

rechts in de voortuin. Achter het 

huis was in 1984 nog een oorspron-

kelijke heuvel van de overtuin van 

Jagtlust, waarop allerlei kleine bo-

men en struiken groeiden. Ook was 
er rechts achter het huis een schuur-

tje met een speciale plek voor de 

kolen. Aan de onderkant van het 

schuurtje zat een opening waar-

door je de kolen kon scheppen. In 

het huis bevond zich een bijzonder 

raam op het bordes van de trap, op 

vloerhoogte. Je kon door het raam 

de kamer inkijken, maar dan moest 

je wel op je knieën gaan zitten’.

Eerbetoon Laurenskerk
door Rascha Ravestein

Caroline Sterl reed vaak langs de Laurenskerk in De Bilt en zag hoe 

die beetje bij beetje gesloopt werd. ‘Uiteindelijk bleef er alleen nog een 

hoop stenen over. Dat vond ik zó triest. Ik besloot om een schilderij te 

maken als eerbetoon aan deze katholieke kerk.’

Op het schilderij springen vooral de gekleurde ramen van de kerk er 
uit. ‘Die vond ik zó mooi,’ zegt Caroline. ‘De ramen stellen de zons-

opgang en de zonsondergang voor. Zo is de Laurenskerk zelf ook op-

gekomen en ten onder gegaan.’ De kerkbanken lijken net zonnestralen. 

‘Maar je mag er in zien wat je wilt,’ zegt ze laconiek. Ze hoopt dat het 
schilderij de oud-parochianen een mooi aandenken geeft aan hun oude, 

vertrouwde kerk.

Zes kleuren

Caroline schildert pas anderhalf jaar. Ze begon met een setje acrylverf 

met zes kleuren. ‘Ik ben zelf verrast hoe het uitpakt.’ Inmiddels is ze 

wekelijks op zolder met verf en kwast in de weer. ‘Heerlijk om te doen.’

Tierlantijntjes

Ze is altijd kerkganger bij de Laurenskerk geweest. ‘Twintig jaar ge-

leden verhuisden mijn man en ik en onze peuterzoon vanuit Duitsland 

naar De Bilt. We kenden er niemand. Bij de Laurenskerk heb ik mij 

aangesloten bij het koor. Zo kreeg ik hele fi jne contacten.’ Nederlands 
sprak ze toen nog niet. ‘Ik weet nog dat die aardige dames mij met de 

kerst gingen uitleggen wat ‘frutseltjes en tierlantijntjes’ betekenden,’ 

gniffelt ze.

Caroline Sterl 

met haar 

schilderij 

‘In 

m e m o r i a m 

Laurenskerk’.

Het pand, nummer 74, was aanvankelijk genummerd 86. De bouwaanvraag 

voor het pand werd gedaan door J.A. Kors uit De Bilt op 3 juni 1920.

De Rhododendrons en de Taxus 

stammen nog uit de tijd dat de 

kweker in het pand woonde.

Om4zo4lang4mogelijk4zelfstandig4thuis4te4blijven4
Wij komen aan huis in de hele regio! 

www.ergogooi.nl4 4 4 035-62848104



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Slavinken of
gehaktstaven

Speklappen

Runder-
braadlappen

Kipdijfilet

1
Kg 6.98

6 halen/
5 betalen

500
gram 5.98

500
gram 4.98

Heerlijke

6.-
6.-

6.-

Filet American
Sellerysalade
Ei-bieslooksalade 3x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Rosbief

Boerenham

Fricandeau 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 augustus
t/m woensdag 27 augustus

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Schouderham
Gebakken boterhamworst
Procureurrollade
Salami
Varkenslever
Boterhamworst
Paardenworst

Kookworst
Grillworst
Kaasgrillworst
Leverworst
Gebraden gehakt
Boerensnijworst

3 biefstukjes

4 schnitzels

6 hamburgers

PINDA’S GEZOUTEN/
ONGEZOUTEN

DJAKARTA MIX

DIVERSE 
SOORTEN NOOTJES

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

PURE BRABANTSE 
KAAS 5.-3

zakken

4.98250
gram

500
gram 5.50 1.75250

gram

Extra donderdag voordeel!

VARKENS VERSE WORST 
OF SCHOUDER-
KARBONADE 1 Kg. 5.98

500
gram 5.50

VLEESWAREN-TRIO

Tijdelijk zuivel bij ons in het assortiment! Zuiver & ambachtelijke boerenzuivel van den Eelder.Karnemelk, halfvolle/volle melk, yoghurt, diverse vlasoorten

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

AGENDA!
Koop een schoolagenda 

bij Primera en je maakt 

kans op één van de 

onderstaande prijzen:
- 1 jaar Spotify Premium 

t.w.v. � 120,00 

- Philips Fidelio Headphone 
t.w.v. � 199,00 

- 2 Tickets voor de EK kwalifi catie-
wedstrijd Nederland-Kazachstan 

www.zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl

- Verse groenten

   en fruit

- Limousin

   rundvlees

- Boerenzuivel

- Streekproducten

Open: ma - za

Dorpsweg 85 
Maartensdijk

Slagroom trakteertaartje met aardbeiennu € 8,95
 Desem meergra-nenbroodje met pompoenpitten 

€ 1,95

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63
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‘Mijn moeder heeft ook
nog een paar oude polissen...’

Vorige week nodigde Fred 
me uit om samen met zijn 
moeder eens door alle verze-
keringspapieren te lopen en 
te bespreken wat de moge-
lijkheden voor haar begrafenis 
zijn. Aan de telefoon vertelde 
Fred wat hij aangetroffen had 
in haar administratie: “Mijn 
moeder heeft ook nog een 
paar oude polissen”.

Een uitvaart kan tot behoor-
lijke uitgaven leiden en kan 
al snel tussen €4.500,- en 
€8.000,- kosten. Er zijn op 
internet allerlei berekeningen 
te maken (bijvoorbeeld op 
www.uitvaart.nl), maar in een 
persoonlijk gesprek kunnen 
wij heel aardig aangeven 
waarop u in uw situatie uit 
gaat komen. Een (uitvaart-)
verzekering kan (een deel van) 
die kosten dekken.
Afgelopen donderdag zaten 

Fred gaat iedere dag op bezoek bij zijn moeder in een woonzorgcentrum in de buurt. Ze 

praten samen over alles, ook over haar begrafenis. “Het moet netjes geregeld worden.”

we dan bij elkaar in een aparte 
kamer in het woonzorgcen-
trum: Fred, zijn moeder en ik. 
Op tafel stonden drie kopjes 
koffie en er lag een stapel-
tje papieren. We bespraken 
diverse onderwerpen, waarbij 
mevrouw duidelijk haar wen-
sen over haar uitvaart kenbaar 
maakte en ze haar zoon Fred 
de vrijheid gaf zijn eigen ideën 
in te vullen. We legden alles 
vast en aan het eind van het 
gesprek werd een stapeltje 
oude polissen naar me toe-
geschoven. “Zijn die nog wat 
waard?” Ik bekeek de gekleur-
de velletjes. “Algemeen 
Utrechtsche Mij. voor Gelde-
lijke Uitkering na Overlijden” 
stond er op één van de polis-
sen: een polisblad uit 1944. De 
weekpremie was 9 cent, de 
waarde ƒ150,-, uit te keren na 
overlijden van de verzekerde. 
En die waarde heeft de polis, 

door Koop Geersing

inmiddels ondergebracht bij 
een andere maatschappij, nog 
steeds (Google maar eens op 
“oude polissen”). Het was een 
mooi gesprek met Fred en zijn 
moeder, open en realistisch: 
“Het moet netjes geregeld 
worden”.

Hebt ù vragen? 06 - 51 24 77 43
de vrijheid gaf zijn eigen ideën 
in te vullen. We legden alles 
vast en aan het eind van het 

geschoven. “Zijn die nog wat 
waard?” Ik bekeek de gekleur

Utrechtsche Mij. voor Gelde
lijke Uitkering na Overlijden” 
stond er op één van de polis
sen: een polisblad uit 1944. De 

waarde ƒ150,-, uit te keren na 
overlijden van de verzekerde. 
En die waarde heeft de polis, 

advertentie

Naar aanleiding hiervan schreef één 

van die kerkgangers, de inmiddels 

88 jarige mevr. Wanda P. Grimm, 

ons over haar jeugdherinneringen 

vanaf 1934 aan de Tolakkerweg, 

die door deze bijzondere gebeurte-

nis op zondag 3 augustus weer bij 

haar bovenkwamen. Bijvoorbeeld 

hoe aan het begin van de bezetting 

de Duitse militairen, eveneens met 

motoren, over de Tolakkerweg re-

den en de kerk met veel lawaai pas-

seerden.

Tolakkerweg

Mevr. Wanda P. Grimm is in 1926 

op Java in Nederlands Indië ge-

boren. Haar vader, Johan Grimm, 

was daar leraar op een middelbare 

school. Wanda volgde vanaf 1932 

het lager onderwijs in Batavia. In 

1934 ging haar vader met tropen-

pensioen (een tropenjaar is een 

jaar dat voor de berekening van 

pensioenopbouw voor twee telt) en 

vertrok het gezin, met inmiddels 7 

kinderen, naar Nederland en vestig-

de zich aan de Tolakkerweg 12 in 

Hollandsche Rading, waar nog een 

achtste kind werd geboren. Wanda 

vervolgde het lager en middelbaar 

onderwijs, gedeeltelijk tijdens de 

bezetting, in Hilversum. Ze ging 

op de fi ets, en soms op rolschaat-
sen naar school. Na de mulo volgde 

ze achtereenvolgens een oplei-

ding voor huishoudkundige en de 

kweekschool in Utrecht. Geduren-

de de bezetting haalde ze een paar 

keer samen met haar broer Piet op 

de fi ets eten in Friesland. Ook ging 
ze soms aren lezen op het bouwland 

van boer Van Zijtveld in Holland-

sche Rading om brood te kunnen 

bakken. Thuis moesten er tijdens 

de bezetting 12 monden worden 

gevoed.

Herinneringen 

Wanda: ‘In 1934 was er aan To-

lakkerweg 2 de kruidenierszaak 

van Van Beek. Op nr. 4 was een 
speeltuin. Deze behoorde bij het 

café-restaurant dat aan de overkant 

stond. Rechts naast het café woon-

den de dames Pieck. Op nummer 6 
naast de speeltuin woonden mijn 

grootouders, de fam. Van ’t Pad. Op 
nr. 8 de familie Bolderman en wij, 

de fam. Grimm, op nr. 12. Op nr. 14 
stond een kolenschuur met voor aan 

de straat een benzinepomp. Vanuit 

Hilversum kwam je over een beton-

nen weg op de Tolakkerweg met 

klinkers, levensgevaarlijk bij vorst. 

De berkenbomen langs de weg zijn 

vaak aangereden. Er gebeurden on-

gelukken met dodelijke afl oop. Op 
de kruising Tolakkerweg, Graaf 

Floris de Vijfde-weg en Vuurse 
Dreef is veel gebeurd. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

kwamen de soldaten terug van de 

Grebbelinie. Ze werden in de speel-

tuin, waar hoge kastanjebomen 

stonden, door ons onthaald met 

koffi e en broodjes uit Maartensdijk. 
Daarna kwamen de Duitsers met 

hun driespanmotoren in fi le langs. 

Ook kun je de voetstappen niet tel-
len van de gevangen genomen stu-

denten die in Duitsland moesten 

werken’.

Tanks

‘In mei 1945 was er feest en reden 

de Canadese tanks door de straat. 

We waren allemaal langs de straat 

om ze toe te juichen. Op het kruis-
punt kwamen verkeerslichten, nadat 

er weer meer ongelukken gebeur-

den. Er werd naar Prins Bernhard 

geschreven en door zijn medewer-

king was er nu meer veiligheid op 

de kruising. En nu in 2014 reden 

er rouwwagens langs deze weg. 

Ook nu stonden er mensen langs de 
Tolakkerweg. Zo bracht deze weg 

heel wat herinneringen bij me op. 

Dit blijft dus altijd een belangrijke 

verbindingsweg’.

80 jaar later opnieuw
over de Tolakkerweg

door Koos Kolenbrander

Terwijl de kerkgangers op zondagochtend 3 augustus jl. in de Adventkapel in Hollandsche 

Rading bijeen waren, hoorden zij een colonne van 100 motoren uit Nieuwegein passeren.

Deze reden naar De Korporaal Van Oudheusdenkazerne aan de Noodweg in Hilversum om 

kransen te leggen ter nagedachtenis aan de omgekomen slachtoffers van het op 17 juli

in de Oekraïne neergestorte vliegtuig van de Malaysia Airlines Vlucht MH17.

In 1935 in de tuin aan de Tolakkerweg 12 met op de achtergrond 

(waarschijnlijk de eerste) benzinepomp van Hollandsche Rading op 

perceel nr. 14 (waarop in 1938 het Evangelisatiegebouw, de huidige 

Adventkapel, is gebouwd). Met op de eerste rij v.l.n.r. Wanda Grimm, 

moeder Paulina Wilhelmina Grimm-van ’t Pad met op schoot Piet Grimm, 

Oma Doetje Grimm (moeder van Johan), Doeke Grimm en Frits Grimm. 

Op de achterste rij v.l.n.r. Lucie Grimm, vader Johan Grimm en Hietie 

Grimm.

In 2014 langs de Tolakkerweg op de plaats van de benzinepomp: Wanda, 

Klaas en Hietie Grimm.

Grote verrassing
voor Maartensdijkers

Een grote verrassing voor het echtpaar Kramer uit 

Maartensdijk. Zij wonnen bij de juli-trekking van de 

VriendenLoterij een aardige prijs. De Maartensdijkers 

ontvingen de cheque uit handen van Wolter Kroes. 

Wolter Kroes: ‘Deelnemers van de VriendenLoterij steunen samen veel 

organisaties die zich inzetten voor gezondheid en welzijn. Samen met 

de deelnemers gaf de VriendenLoterij afgelopen jaar ruim 48,7 miljoen 

euro aan gezondheid en welzijn. Onder andere ook aan Stichting MS 
Research waar ik Vriend van Kinderen met MS ben. Ik vind het mooi 

dat ik vandaag iets terug heb kunnen doen voor deze deelnemers!’

Bij de VriendenLoterij is het mobiele nummer van de deelnemers 

tevens lotnummer. Deze uitreiking is zondag 31 augustus te zien in het 

televisieprogramma ‘VriendenLoterij De Winnaars’ bij RTL4.



MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Donderdag 21 augustus
staan wij graag weer voor u klaar. Wij hebben er zin in!

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Lekker en makkelijk

Alle Roerbakgroentes
___________________________ 400 GRAM  1,99
ALLES TEGELIJK GAAR!

Mooie 

Hollandse
Bospeen
NU

Vers gewassen 

Hollandse
Spinazie
ZAK 300 GRAM

Als lekkerste getest 

Hollandse
Trostomaten
HÉÉL KILO

Hollandse
Komkommers
2 VOOR

Nieuwe oogst - Hollandse 

Delbarestival
Handappels
KILO

Nieuwe oogst

Triumph de Vienne

Handperen
HÉÉL KILO

0,790,69

0,99

0,99

0,990,99

Zaterdag
verse Sushi!!!

Vers van de Traiteur

Volop nieuwe
maaltijdsalades
ZONDER VERKEERDE E-NUMMERS
EN CONSERVERINGSMIDDELEN

Gewoon puur, proef ze nu!!!

Penne pasta
MET RICOTTA, PATA NEGRA HAM EN TOMAAT _________100 GRAM 0,99

Risotto
MET ARTISJOK, TOMAAT, OLIJVEN EN TONIJN _________100 GRAM 1,49 

Noedels
MET KIP, GARNALEN EN GROENTEN ___________________100 GRAM 1,25
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Nieuw in De Bilt... Nu geopend!

Gezellig terras 
Mooie wijnen & lekkere biertjes
Mediterrane hapjes
Plat du jour 
Houtskool BBQ

Van de houtskoolgrill:
Australian Grain Fed Ribeye met frieten en salade € 19,50

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl

advertentie

Kern van het geschil betrof de mate 

van toegankelijkheid van twee par-

ticuliere percelen in het gebied ‘De 

Biltse Duinen’. In de voorafgaande 

jaren heeft dit geschil geleid tot 

rechtszaken en andere juridische 

procedures alsmede het aanrichten 

van vernielingen op en aan privé-

eigendommen. In het geschil op 

zich is de gemeente geen partij 

maar werd telkenmale weer in het 

geschil betrokken. Overigens is de 

gemeente vanuit de bestuursrech-

telijke optiek betrokken geweest 

bij het realiseren van een maximale 

bescherming voor het gebied onder 

meer via het bestemmingsplan. In 

2012 ontving de gemeente signa-

len dat de betrokken partijen bereid 

zouden zijn tot overleg over een 

minnelijke oplossing en vervolgens 

aan de hand van verkennende ge-

sprekken met de eigenaren, gebrui-

kers en de belangengroepen vastge-

steld dat een bemiddelingspoging 

kans van slagen had en op basis 

daarvan een mediaton gefaciliteerd.

Vrienden

Het traject betrof een mediation 

tussen de ‘Vrienden van de Biltse 

Duinen’, de Bewonersvereniging 

Julianalaan-Oost en een tweetal ei-

genaren van private percelen gele-

gen in het gebied de Biltse Duinen. 

Na een aantal bijeenkomsten met 

alle betrokkenen maar ook veel ge-

sprekken tussen partijen onderling 

en met de mediator afzonderlijk is 

geconstateerd, dat er veel punten 

van overeenstemming zijn en één 

zwaarwegend punt van verschil. 

Dat betreft de mate waarin de twee 

particuliere percelen door derden 

betreden kunnen worden. Dat laat-

ste punt is dusdanig ‘zwaar’ dat 

partijen het er over eens zijn dat 

zij het op dat punt niet eens hebben 

kunnen worden en moet vastgesteld 

worden dat de mediation niet tot het 

beoogde resultaat heeft geleid. 

Afspraken

Het beoogde resultaat was een set 

breed  gedragen afspraken omtrent 

bescherming, natuurbeheer en een 

door alle partijen geaccepteerde 

verdeling tussen toegankelijk en 

niet toegankelijke delen van het 

terrein. De gemeente bericht aan 

de gemeenteraadsleden: ‘Over de 

mate van toegankelijkheid van de 

particuliere percelen en de bijbeho-

rende padenstructuur zijn partijen 

elkaar weliswaar genaderd, maar 

kon uiteindelijk geen overeenstem-

ming worden bereikt. Op verzoek 

van de mediator hebben partijen 

onlangs hun op dit onderwerp nog 

uiteenlopend standpunt en hun ‘we 

agree to disagree’ bevestigd’.

Conclusies in het rapport

Partijen zijn het op veel punten 

eens en op één (voor twee van de 

drie partijen) zwaarwegend punt 

niet. Overigens zijn de motieven 

verschillend. Het belangrijkste ver-

schil van inzicht is de mate waarin 

de beide particuliere percelen voor 

derden vrij toegankelijk zijn. Van 

de kant van De Eigenaren wordt 

een toegankelijkheid voorgestaan 

van circa 50% van hun gebied. In 

hun voorstel  is een hekwerk rond 

de zandverstuiving opgenomen. Dit 

gebied is daardoor niet langer toe-

gankelijk voor wandelaars. Volgens 

De Vrienden is het plaatsen van hek-

ken in dit landschap strijdig met het 

Landschapsmonument, het bestem-

mingsplan, en de Visie Biltse Dui-

nen van het Utrechts Landschap. 

De Vrienden kiezen voor medege-

bruik van circa 85% van het gebied, 

waarbij de zandverstuiving open en 

toegankelijk blijft voor wandelaars. 

Het duidelijk maken waar men wel 

en niet mag lopen wordt in de ogen 

van De Vrienden adequaat geregeld 

door bebording en beplanting. In de 

ogen van De Vrienden is de privacy 

van de eigenaren daarmee ook goed 

te waarborgen. De Bewonersver-

eniging Julianalaan Oost kan beide 

standpunten volgen zonder met-

een integraal voor de ene dan wel 

de andere oplossing te zijn. Alles 

overziende hebben de partijen met 

elkaar afgesproken het ‘eens te zijn 

over het feit dat zij het niet eens 

zijn’.

Mediation De Biltse Duinen
leidt niet tot overeenstemming

door Henk van de Bunt

De eindrapportage inzake de mediation De Biltse Duinen’ is onlangs opgesteld. Het is geen 

consensusdocument waar alle betrokkenen hun goedkeuring aan hebben verleend. De 

mediator stelt vast, dat ‘de mediation niet heeft gebracht waarvoor het traject oorspronkelijk 

was opgezet’. Opmerkelijk is daarbij dat de gemeente De Bilt in haar mededelingen aan de 

gemeenteraad aangeeft van mening te zijn, dat ‘bemiddeling over gebruik en toegang van de 

Biltse Duinen tot resultaat leidt’.

Er is en blijft één zwaarwegend punt van verschil: het betreft de mate 

waarin de particuliere percelen door derden betreden kunnen worden.

Van de kant van de Eigenaren wordt een toegankelijkheid voorgestaan 

van circa 50% van hun gebied.

Tentoonstelling 
‘Coloriet’

Van 19 augustus tot en met 2 oktober exposeert 

textielgroep StiQS in wijkrestaurant Bij de Tijd.

StiQS is een groep textielkunstenaars, afkomstig uit

heel Nederland. Zij werken samen om hun kennis te 

vergroten en de grenzen van de creativiteit op te zoeken. 

Voortgekomen uit de traditionele hoek van quilters en geschoold in de 

kadercursus Quilten Speciaal, hebben zij in 2007 een hechte groep ge-

vormd. Daarbij hebben ze de grondvorm van de quilt meer en meer 

losgelaten, maar textiel en garens zijn belangrijkste basismateriaal is 

gebleven. Daaraan voegen ze vaak andere elementen toe, zoals papier, 

kunststof, metaal of één van de vele nieuwe non-woven vliezen. Dit 

leidt tot interessante experimenten en vrije(re) vormen. 

Thema

Voor de huidige tentoonstelling kozen ze “Coloriet” als thema. Coloriet 

verwijst naar het samenspel van de kleuren van een kunstwerk en is een 

mooie metafoor voor hun kleurrijke groep. Ieder koos zijn eigen kleur 

en samen bedrukten ze stof met zeefdrukpatronen. De zeer kleurrijke 

stof die het resultaat was van deze verfdag, werd het uitgangspunt voor 

hun nieuwe werk. De tentoonstelling is tijdens openingstijden van Bij 

de Tijd te bezoeken: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur 

aan de Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1 in De Bilt.

(Flox den Hartog Jager)

‘Oktober’ gemaakt door Teuny Bakker.



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)

PaPaPa
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te 

maken, slijpen wij de rails.

Daarom rijdt in de nacht van 30 op 31 augustus op het

traject Amersfoort - Utrecht een slijptrein.

Woont u in Bilthoven of De Bilt in de buurt van dit spoor, 

dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.

Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 

maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op 

www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling 

Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens 

kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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RUNDERSTOOFLAPJES 
Ouderwets suddervlees. Mals & mager

 500 gram 5,25

RUNDER ENTRECOTE 
Bakken als biefstuk. Heerlijk mals

 100 gram 2,25

KUIKENDIJ FILET 
Uit onze poeliershoek: zonder been. Heerlijk mals

 100 gram 0,85

MACHO BURGERS 
Puur rundvlees. Lekker gekruid & gezouten

 per stuk 2,50

GYROSVLEES 
Om te wokken. Lekker op zijn Griekse gekruid

 500 gram 4,98

ZOMERSALADE
Lekker voor op de boterham. 

Met o.a. beenham, bieslook, ei & kruiden 100 gram 1,75

TIP: maandag 25 aug. t/m woensdag 27 aug.

KATENVLINDER 

Gehakt met katenspek omwikkeld 100 gram 1,00

GEHAKTSTAAFJES 

Gekruid & gezouten 
3 stuks 3,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 18 aug t/m zaterdag 23 aug 2014. Zetfouten voorbehouden.

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Hele gebakken schol 
met remouladesaus

Geserveerd met frieten, 

groenten en salade

€ 15,- per persoon

Weekspecial Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Diet Idzerda Portretschilder
Javalaan 38, 3742 CP Baarn

Tel.: 035 - 8871048

www.portretschilderidzerda.nl

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

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Nieuw bij Linnerie Annelies 
Ledikant COLORÉ vanaf € 895,-
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‘We merkten de laatste tijd vaak dat 

zzp’ers of mensen uit het midden- 

en kleinbedrijf bij onze cursussen 

over sociale media aanschoven, 

maar met andere vragen kwamen 

dan de gemiddelde deelnemer. Zij 

willen bijvoorbeeld vanuit bedrijfs-

oogpunt iets met Facebook doen, 

dus een bedrijfspagina maken en 

geen privépagina’, vertelt media-

coach Carla Heerschop van Idea. 

‘Ik ben toen aan de gang gegaan om 

voor die groep een aanbod te ont-

wikkelen, waarmee wij denken dat 

zij erg geholpen kunnen zijn. Juist 

voor deze doelgroep, die vaak de 

middelen niet heeft om grote com-

municatiebureaus in te schakelen 

om het allemaal mooi en litsend te 
maken. Inmiddels hebben we een 

redelijk beginnend aanbod en de 

bedoeling is dat nog verder uit te 

breiden.’

Aanbod

‘In de cursussen wordt geleerd hoe 

Facebook te gebruiken is om klan-

ten of potentiële klanten te berei-

ken. Hoe je een mooie website kunt 

maken, of hoe je een goed pers-

bericht of advertentie maakt. Dat 

soort cursussen gaan we in de ko-

mende periode allemaal geven en 

dat zal nog wel uitgebreid worden. 

Het zijn verschillende cursussen en 

mensen kunnen intekenen op wat 

zij willen. 

We hebben bijvoorbeeld een cursus 

website maken voor beginners en 

als mensen dat leuk vinden en wat 

meer willen dan is er ook nog een 

cursus website maken voor gevor-

derden. Maar met de beginnerscur-

sus kun je al heel leuk een kleine 

website opzetten om zo je bedrijf 

onder de aandacht te brengen.’

Docenten

De docenten zijn over het algemeen 

lokale ervaringsdeskundigen in een 

bepaald segment. ‘We hebben ge-

probeerd het zo lokaal mogelijk 

te houden om ook de contacten 

daarna heel gemakkelijk te kunnen 

leggen. De cursus website bouwen 

wordt gegeven door Marco Visser 

uit De Bilt. Hij heeft een eigen ICT-

bedrijf en is gespecialiseerd in ICT 

toepassingen voor het MKB. 

Wendy de Graaff uit Bilthoven gaat 

een cursus doelgericht schrijven ver-

zorgen. Ze timmert al heel lang aan 

de weg met een eigen tekstbureau. 

Zij geeft in de cursus advies hoe je 

het beste een tekst voor het web of 

een persbericht kunt schrijven, met 

veel oefeningen. De cursussen be-

ginnen in september en worden in 

de avonduren gegeven van maandag 

tot en met donderdag bij Bibliotheek 

Idea in Het Lichtruim. 

Onderwerpen

Voor de meeste cursussen is vijftien 

het maximum aantal deelnemers. 

Dat heeft te maken met het aantal 

pc’s dat beschikbaar is. De cur-

sussen worden tegen een redelijke 

prijs aangeboden. Het bedrag is af-

hankelijk van het aantal avonden en 

bedraagt ongeveer twintig euro per 

avond. Op de website bibliotheek.

ideacultuur.nl/ondernemers staan 

het aanbod en de aanmeldformulie-

ren per cursus. 

‘Op de website staat ook een op-

roep aan de doelgroep om onder-

werpen aan te leveren waarover ze 

een cursus zouden willen hebben. 

Als ze een onderwerp aandragen 

gaan wij op zoek naar docenten, 

maar als zij zichzelf docent vinden 

kunnen ze zich ook aanmelden. 

We richten ons op ondernemers, 

maar iemand die bijvoorbeeld de 

website van een sportvereniging 

beheert kan heel goed aanschuiven. 

Voor particulieren hebben we een 

aanbod in SeniorWeb. Belangstel-

lenden kunnen bellen met Carla 

Heerschop 030 2299003.

Flex-plekken

De bibliotheek heeft een aantal 

lex-plekken waar volwassenen, 
bijvoorbeeld zzp’ers, de hele dag 

gratis aan een pc kunnen werken. 

De plekken zijn niet te reserveren. 

’Er staan er nu zeven en er wordt 

veel gebruik van gemaakt’, vertelt 

Carla Heerschop. 

‘We hebben ook een aantal com-

puters op een stilteplek staan. We 

overwegen die wel te gaan verhu-

ren, zodat mensen in alle stilte kun-

nen werken. Laten mensen die daar 

behoefte aan hebben beslist contact 

opnemen dan gaan we er naar kij-

ken. We verhuren ook vergader-

ruimte per dagdeel voor kleine ver-

gaderingen.’ 

Bibliotheek start cursussen
voor ondernemers 

door Guus Geebel

Met het aanbieden van cursussen wil de Bibliotheek Idea zzp’ers, maar ook verenigingen

of stichtingen, de mogelijkheid bieden hun kennis over de sociale media te vergroten.

Begin september start deze dienstverlening voor ondernemers in Het Lichtruim. 

Carla Heerschop is mediacoach bij RegioCultuurCentrum Idea.

Stormloop op C1000

Op de laatste zaterdag van C1000 Maartensdijk stonden de klanten al voor achten rijen dik voor de winkel 

om hun slag te slaan. Johan de Zeeuw deelde voor het eerst en voor het laatst de karren uit. Op twee doosjes 

pinda-satésaus was alles om 14.00 uur weg en kon de winkel worden overgedragen.

Melk bij de slager

Van 17 augustus tot 3 september is Maartensdijk supermarktloos. Kwaliteitsslagerij Zweistra neemt gedurende 

deze periode de zuivelverkoop waar. Zo ontstaat er toch een compleet aanbod voor de dagelijkse behoeften op 

het Maertensplein en hoeven de inwoners het dorp niet uit. [HvdB].

Schütz projectkoor 
zoekt zangers

Het Schütz projectkoor Bilthoven o.l.v. Pieter Kramers 

heeft afgelopen januari zijn 13e project ‘Lord have 

Mercy’ afgesloten. Dit najaar wordt gestart met het 

programma ‘Ikonen’. Hierin vormen (delen uit) de 

Vespers van Rachmaninoff en het Te Deum van Arvo Pärt 

(met strijkorkest) de hoogtepunten. Er is nog behoefte aan 

enkele ervaren zangers, vooral tenoren en (lage) bassen.

De aftrap is zaterdag 11 oktober 2014. De repetities zijn vanaf eind 

oktober op dinsdagavonden in de Opstandingskerk te Bilthoven. De 

uitvoeringen zijn voorgenomen op 1 en 8 februari 2015, in resp. de 

Opstandingskerk en de Utrechtse Pieterskerk. 

De werkwijze van het Schütz Projectkoor is dat de deelnemers de noten 

beheersen bij het begin van het traject, zodat de repetitietijd kan wor-

den besteed aan de samenklank en het muzikaal tot leven brengen van 

de stukken. In de regel is er een auditie.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met philip.lijnzaad@gmail.

com (tel. 030 6912611) of pgn.kramers@planet.nl (tel. 030 2291448).
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Meerdere keren 
per dag bakken 
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Theater in het Groen presenteerde 

zich voor het eerst in 2008, met de 

sprankelende muzikale versie van 

Een midzomernachtdroom. Daarna 

volgden De revisor (2010) en Bin-

nenskamers (2011). In 2013 speel-

de Theater in het Groen een week 

lang Wat u maar wilt (eveneens van 

William Shakespeare) op landgoed 

Eyckenstein in Maartensdijk. Meer 

dan 1400 bezoekers vergaapten 

zich aan spelers, zangers, dansers, 

boten en twee ezels. ‘De volgende 

voorstelling gaat echter een andere 

kant op’, aldus regisseur en artis-

tiek leider Timon Blok.

Timon

‘Timon van Athene (overeenkomst 

tussen naam hoofdpersoon en re-

gisseur puur toeval) gaat over de 

rijke Atheense burger Timon. Van-

uit zijn wil het goede te zien in de 

mensen deelt hij met gulle hand 

zijn rijkdom met zijn omgeving. 

Het is dan ook geen wonder dat 

zijn vrijgevigheid een bonte stoet 

klaplopers, uitvreters en parasieten 

trekt, die graag willen meeproi-

teren. Wanneer Timon’s rijkdom 

echter omslaat in een faillissement 

en hij steun van zijn vrienden ver-

wacht, geeft niemand thuis. Verbit-

terd en ontgoocheld trekt Timon 

zich terug in de wildernis, waar hij 

zint op wraak…Timon van Athene 

is een mengeling van komedie en 

tragedie. Het stuk bevat grappige 

scenes, spitse dialogen en scherpe 

satire, maar heeft ook een zwart-

gallige, pessimistische kant. Na 

de lichte, romantische stukken als 

Een midzomernachtdroom en Wat 

u maar wilt was er de behoefte om 

deze keer met wat serieuzer mate-

riaal aan de slag te gaan. Natuur-

lijk blijven typische Theater in het 

Groen-elementen wel bestaan: de 

spannende locatie, muzikaliteit en 

de toegankelijkheid van de voor-

stelling.’

Auditie

Half September vinden de audities 

voor de nieuwe voorstelling plaats. 

Elke geïnteresseerde uit (vooral) 

Groenekan is van harte welkom 

zich aan te melden. ‘We willen 

nadrukkelijk niet een vast clubje 

worden’, aldus Timon Blok. ‘Elke 

speler, ongeacht hoe vaak hij of zij 

eerder heeft meegedaan, moet ge-

woon auditeren. Om kliekvorming 

te voorkomen is de prestatie bij de 

auditie doorslaggevend. Zo blijven 

de kansen voor elke belangstellen-

de gelijk. Wel zijn we een Groene-

kans initiatief, bedoeld om de on-

derlinge sociale cohesie in het dorp 

te versterken. Bij gelijke prestaties 

gaan Groenekanners dan ook voor’.

Er wordt veel van de spelers ge-

vraagd: ‘Iedere woensdagavond 

aanwezig zijn bij de repetitie, di-

verse repetitie-weekends, stevige 

lappen tekst leren en als klap op de 

vuurpijl acht avondvullende voor-

stellingen in de 2e week van juni 

2015. Maar je krijgt er veel voor te-

rug. Saamhorigheid, de ongekende 

inzet van iedereen voor en achter de 

schermen en het gevoel samen aan 

een topproduct te werken!’ 

De audities vinden plaats op woens-

dag 10 september in Groenekan en 

bestaan uit het voorbereiden van 

een monoloog uit Timon van Athe-

ne en een vrije opdracht. 

Aanmelden kan via een mail naar 

artistiek leider Timon Blok, artis-

tiek@theaterinhetgroen.nl. Na aan-

melding ontvangt men het auditie-

materiaal. Voor meer informatie: 

06-51604554. 

(Josje Noorlander)

Theater in het Groen zoekt spelers
Na vier succesvol ontvangen locatievoorstellingen is het Groenekanse Theater in het Groen 

niet meer weg te denken uit de gemeente De Bilt. In de zomer van 2015 speelt het zijn volgende 

voorstelling: een eigentijdse versie van Shakespeare’s Timon van Athene. 

Theater in ‘t Groen heeft inmiddels een aardige reputatie opgebouwd en trekt ‘volle zalen’.

Voorzitter van de Technische Com-

missie is Piet Douma: ‘Door na-

tuurlijk verloop was het ledental 

bij onze vereniging inderdaad wat 

teruggelopen. De cursus van 2013 

heeft het ledental weer enigszins 

opgekrikt, maar ook gelet op de 

belangstelling, werd er toch weer 

hardop gedacht aan een nieuwe 

leergang. Vanaf mei 2014 hebben 

we een acceptabele accommodatie 

tot onze beschikking en een nog 

groter aantal nieuwe leden zien we 

graag’. Secretaris Adrie de Vries-

van Ee: ‘Wij wilden sowieso een 

bridgecursus organiseren om inder-

daad te bereiken dat er meer leden 

straks naar deze accommodatie ko-

men. Parallel eraan bieden we ook 

een cursus aan voor bridgeliefheb-

bers die de basis van het spel min of 

meer beheersen, maar graag nog af-

speeltips en meer theoretische ken-

nis zich eigen willen maken. Daar-

bij wordt gedacht aan zes avonden, 

bestaande uit een uurtje theorie 

(oefenen) en daarna spelen van ge-

selecteerde spellen met aangepaste 

moeilijkheidsgraad’. 

Nuttig

Penningmeester Trees van Doorn-

Blom: ‘Hiermee bouwt de bridge-

vereniging in Hollandsche Rading 

opnieuw voort op de aloude ge-

dachte dat iets nuttigs ook aange-

naam kan zijn’. Douma: ‘Wij den-

ken aan een mogelijkheid mensen 

de kans te bieden de basisregels van 

het bridgespel zich eigen te maken 

in de periode eind september 2014 

tot medio februari 2015; steeds 

twee maandagavonden achtereen 

en dan weer een week (oefen-)rust, 

om dan daarna in 2015 in vereni-

gingsverband op donderdagavon-

den nog een aantal avonden twee-

wekelijk door te blijven oefenen 

en te spelen. Indien men dat wenst 

kan men dan en daarna in mei/juni 

op de donderdagse clubavond(-en) 

aanhaken. 

Tijdens de cursusavonden zal in 

het begin van iedere avond de the-

orie worden besproken en steeds 

zal daarna het aangeleerde in de 

praktijk worden geoefend. Naast 

de cursusleider zullen daarvoor 

ook andere leden van de club er bij 

zijn, die direct ‘aan de tafel’ zullen 

coachen’. In de aansluitende oefen-

reeks zal er ook steeds vanuit de 

club ‘gecoacht worden’.

Coachen

Er wordt vanuit gegaan, dat deel-

nemers aan de zes vervolgcur-

susavonden al bij een club spelen 

(geen voorwaarde). Vandaar dat bij 

deze cyclus is gekozen voor een 

schema van één maandagavond en 

dan weer twee niet enz. De opzet is 

ongeveer gelijk; in het begin theo-

rie bespreken en daarna spelen van 

geselecteerde spellen. Gelijk als bij 

de beginnerscursus zullen die na-

dien met uitleg en toelichting wor-

den bekendgemaakt en zo nodig 

besproken. Bij de beginnerscursus 

zal vanaf de eerste bijeenkomst de 

aspirant-bridger begeleid worden 

door een ervaren bridger door let-

terlijk naast de cursist plaats te ne-

men en samen op te trekken naar 

een hoger doel. Adrie de Vries: ‘De 

cursussen wordt aangeboden in-

clusief het seizoenlidmaatschap en 

worden gegeven door Henk van de 

Bunt die alle vele keren eerder der-

gelijke cursussen verzorgde. Aan-

melden voor één van de cursussen 

kan tot en met 13 september a.s. per 

e-mail bridgehollrading@casema.

nl. De kosten zijn bewust laag ge-

houden.Beide cursussen gaan door 

bij tenminste 20 deelnemers en 

worden gegeven in het Dorpshuis 

in Hollandsche Rading. Gedeelte-

lijke deelname staat ook open voor 

mensen die eerder een cursus volg-

den, maar waar dit niet leidde tot 

spelen in clubverband. 

Opnieuw cursussen bridge
Vorig jaar startte Bridgeclub Hollandsche Rading op 11/11 een bridgecursus voor

beginners, bestaande uit 11 maandagavonden van 19.30 tot 22.30 uur. Er was zoveel 

belangstelling dat deze cursus vanaf 22 september wederom gehouden wordt.

Bridge leidt tot veel overpeinzingen, maar ook tot gezelligheid.

Weekend Bilthoven Klassiek 
Een weekend vol kamermuziek, openbare lessen, concerten en een le-

zing die plaats zullen vinden op sfeervolle locaties in Bilthoven Noord. 

Naast jonge musici, die net zijn afgestudeerd aan het Conservatorium, 

nemen er dit jaar ook bijzonder enthousiaste ‘amateur’ musici deel, die 

op een gegeven moment een keuze moesten maken in hun leven of zij 

wel of niet het professionele pad zouden kiezen.

Allen hebben een prachtig gevarieerd programma voorbereid. Naast 

solowerken voor piano van o.a. Chopin, Schubert, Mendelssohn en 

Brahms staan er sonates voor viool/piano, klarinet/piano en cello/piano 

van resp. Beethoven, Brahms en Henriëtte Bosmans op het programma. 

Tijdens de concerten zal ook Misha Fomin ‘acte de présence ‘ geven.

Zaterdag 6 september is er een concert in De Woudkapel, aanvang 

20.00 uur en Zondag 7 september in Villa Gaudeamus, aanvang 16.00 

uur. Voorafgaand aan het concert is er een lezing door Olga de Kort-

Koulikova, getiteld Henriëtte Bosmans (1895-1952) ‘Het leven vol 

muziek en vrijheid’. Aanvang om 14.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 

bij de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven en bij Bouw-

man Boeken, Hessenweg 68 te De Bilt. Informatie en reserveren kan 

ook via: mezzofortepiano@gmail.com of tel. 06 54397074.
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Sinds 1922 wordt al in de fortgracht 

gezwommen. Eerst vanaf een niets 

omvattend strandje. Maar in de loop 

van de jaren zijn er meerdere voor-

zieningen bijgekomen. Er zijn o.a. 

twee grote steigers een hoge en lage 

duikplank en een afgezet badje met 

de nodige speelattributen voor de 

allerkleinsten. Verder zijn er ruime 

kleedcabines en twee gazons. Tij-

dens het hele zwemseizoen kun jij 

bij het mooie natuurbad informatie 

krijgen over het onderwijsproject. 

De opbrengst van het zwemfestijn 

gaat dan ook naar León.

Vriendschapsband

Corrie van de Weerd, vrijwillig-

ster bij Stichting Vriendschaps-

band Utrecht- León is al jaren een 

dagelijkse vaste bezoekster van het 

zwembad en opperde het plan een 

zwemfestijn voor deze Stichting te 

organiseren. Corrie: ‘De Gemeente 

Utrecht onderhoudt een band met 

zusterstad León op bestuurlijk ni-

veau. León is een stad in Nicara-

gua, Midden-Amerika. Stichting 

Vriendschapsband Utrecht-León 

concentreert zich op kleinschalige 

projecten in León, communicatie en 

voorlichting in Utrecht en uitwisse-

ling tussen gelijksoortige groepen. 

Met geld dat de Stichting in Utrecht 

inzamelt steunt zij projecten in 

León. Via de lokale vertegenwoor-

diging komt het geld terecht bij de 

organisaties die de projecten uit-

voeren. Door deze manier van sa-

menwerken sluiten projecten aan 

op de behoeften van de bevolking 

en komt het geld gegarandeerd bij 

de doelgroep terecht’.

Zwemfestijn

Op zaterdag 30 augustus van 13.00 

tot 17.00 uur organiseert Zwem-

bad De Kikker in samenwerking 

met Stichting Vriendschapsband 

Utrecht-León een zwemfestijn voor 

jong en oud. Sport en spel in het 

mooiste natuurzwembad van De 

Bilt en omstreken. Ook is er een 

barbecue voor de lekkere trek. De 

opbrengst is bestemd voor kinderen 

die op een vuilnisbelt werken om 

bij te dragen aan het inkomen van 

hun ouders. Gewoonlijk kan men 

alleen zwemmen in De Kikker met 

een abonnement. Voor deze ene 

keer kan iedereen deelnemen voor 

5 euro. Ook de abonnementhouders 

zullen deze 5 euro bijdragen. Ge-

vraagd wordt zich vooraf zich aan 

te melden via tel. 0346 252557 en 

bij te dragen aan een leuke afslui-

ting van de zomervakantie en daar-

mee aan het goede doel. Meer in-

formatie: www.zwembaddekikker.

nl en www.utrecht-leon.nl.

Zwemmen voor goed doel in De Kikker

door Henk van de Bunt

In deze tijd van plastic, beton en chloor zijn er nog steeds schone plekjes te vinden om te zwemmen. 

De Kikker (Ruigenhoeksedijk 98) in Groenekan is zo’n plekje waar nog in puur natuur water 

gezwommen kan woorden. Het water ontleent haar oorsprong aan een aantal wellen in de 

fortgracht van Fort Ruigenhoek. Dit fort, dat sinds 1870 bestaat ligt in het waterwingebied van 

Maartensdijk en wordt ook nog eens door veel groen omzoomd. De rustige omgeving is een

gastvrij thuis voor o.a. futen, meerkoeten, kwikstaartjes en vele andere soorten vogels. 

Corrie van de Weerd, vrijwilligster bij Stichting Vriendschapsband 

Utrecht- León is al jaren een dagelijkse vaste bezoekster van het zwembad.

De stap naar de beste 26 korfbal-

teams van het land is het resultaat 

van een goed eerste seizoen onder 

hoofdtrainer Eric Geijtenbeek. In 

de zaal liep TZ promotie in de ul-

tieme fase mis, maar op het veld 

werd de concurrentie met machts-

vertoon afgetroefd. Het is voor het 

eerst dat Tweemaal Zes op het veld 

in de hoofdklasse uitkomt. 

Behoud

Ondanks de mutaties lijkt klassen-

behoud een realistisch doel. Top-

schutter Maarten van Brenk vertrok 

naar concurrent AWDTV en voor 

Daphne Bos wacht een buiten-

landtrip. Maar de Maartensdijkse 

selectie verwelkomde ook nieuwe 

gezichten. De geroutineerde Randy 

Bruijntjes, die al eerder op hoog ni-

veau acteerde, is nieuw bij TZ. Een 

andere nieuwkomer is het jonge 

talent Milo Valk, die in de jeugdse-

lecties successen vierde bij streek-

genoot Dalto. 

Voor nieuweling Milenka Meering 

en de langdurig geblesseerde Mat-

thias van Beest komt de competitie-

start nog te vroeg, maar zij zullen 

zich later in het seizoen zeker mel-

den voor de eerste selectie. 

Handhaving

Oefenmeester Eric Geijtenbeek 

mikt op handhaving, maar toont 

meer ambities. ‘Ik ga graag de uit-

daging aan om een rol van beteke-

nis spelen met deze ploeg. Bijvoor-

beeld door te spelen voor plek 4 of 

5 of een moeilijk te nemen horde 

worden voor op papier sterkere te-

genstanders’. Oud-landskampioen 

DOS’46 lijkt de te kloppen ploeg in 

deze poule. 

Tweemaal Zes start de competi-

tie met een uitwedstrijd tegen de 

Drentse grootmacht. Geijtenbeek 

vindt het ‘best lekker’ om daar te 

starten. ‘Onbevangen vol er tegen 

aan en proberen bonuspunten mee 

terug te nemen. Ik zou graag de lijn 

van de tweede helft veld van vorig 

seizoen doortrekken. We speelden 

toen degelijk en haalden een con-

stant niveau, dat was de basis voor 

de titel. We hebben een goede se-

lectie staan, met nog heel veel po-

tentie, hoofdklassepotentie! Het is 

een mooie uitdaging om daar sa-

men aan te werken’. 

(Henry Valk)

Tweemaal Zes
debuteert in hoofdklasse

De korfballers van Tweemaal Zes maakten vorig seizoen de stap naar het één na hoogste niveau van 

het Nederlandse korfbal. Aan de vooravond van de veldcompetitie is het doel glashelder: handhaving.

Tweemaal Zes maakte vorig seizoen de stap naar het één na hoogste niveau van het Nederlandse korfbal.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading
Donderdag 14 augustus was de elfde ronde van het vrij 

toegankelijke Zomerbridge van Bridgeclub Hollandsche 

Rading in het Dorpshuis aan de Dennenlaan. Uit de

opkomst valt de conclusie te trekken, dat ook bij

bridge de vakantieperiode ten einde loopt.

 Er was een record aantal deelnemers, dat zich voorbereidt op het nieu-

we (eigen-) bridgeseizoen. In de A-lijn zegevierden Trees van Doorn + 

Jan van der Heide met 65,28 %, werden Jan Berk + Nans Lelie tweede 

61,11 % en was het brons voor Job Broers + Jan Pauwels met 56,25 

%. In de B-lijn was de eerste plaats voor Hetty Koster + Marti Al-

fen (66,25%), werd het zilver, evenals de eraan voorafgaande week 

bemachtigd door Els van den Berg + Carel Cronenberg (60,42 %) en 

veroverden Sonja Deekman + Liesbeth van der Pols met 58,33 % het 

brons.

Het Zomerbridge gaat door t/m donderdag 28 augustus. Vanaf 19.00 

uur is men welkom en de aanvang van het bridgen is om 19.30 uur. De 

eerstvolgende avond is donderdag 21 augustus a.s. Voor niet leden van 

Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten van deelname € 2,- per 

persoon per avond. 

Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-leden per paar is gewenst 

en kan bij voorkeur per e-mail naar bchollandscherading@gmail.com 

of telefonisch naar Trees van Doorn (030 2292078). 

Uitslag

Wedvlucht 
De duiven van PV De Bilt kwa-

men dit weekeinde terug van een 

vlucht uit Quievrain: een plaats 

en gemeente in de Belgische pro-

vincie Henegouwen. De duiven 

werden gelost om 9.30 uur en 

vlogen in gemiddeld 2 uur en 30 

minuten huiswaarts. De Uitslag 

was: P.W.J. van Bunnik 1 en 6, 

Comb. Turk&van Zelst 2, 5, 7, 8, 

9, 10, 15 en 20. Steenbeek & Zn 

veroverde plaats 3 en Ron Mil-

tenburg werd 4de. Comb. Rose-

Kooy 11, 12, en 13, J.A. Pouw 14 

en 16 en de Comb. Grol-Lantinga 

veroverde de 18de en 19de plek. 



ELKE DAG DOOR 

WEER EN WIND

Merken o.a.:

Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 
dinsdag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur  

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

OldSchool Bags

Na bijna 30 jaar maakt de oude Nederlandse schooltas 
weer zijn rentree. Een modern design en verkrijgbaar in 
vele prachtige kleuren: De oude schooltas zou er trots 
op zijn geweest. Alle tassen zijn met zorg handgemaakt 
en 100% Made in Holland. Voor jou.



Nootjes
Te koop aangeboden

50% korting op bijna alle 

DAMESTASSEN bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Kom nu mijn voortuin leeg 

halen voor 23 aug al de plan-

ten GRATIS met eigen spade. 

Geen afspraak, kom gewoon 

naar Prins Bernhardlaan 73 

Maartensdijk en schep uw slag.

PC Game Lego Racers. 

€ 3,50. Contact: Marco.

Hazekamp@Live.nl

Koffiezetapparaat Petra 

Bistro met waterkoker. € 15,- 

Contact: Marco.Hazekamp@

Live.nl

Hondenbench lxbxh: 

105x70x80cm € 40,-. Tel. 

0346-211738

Stapel `quiltnieuws` tijd-

schriften jaargang 2010. 

€ 7,50. Tel. 0346-214084

Nieuw boodschappenkarretje 

voor € 5,-. Tel. 0346-214084

Singer breimachine, type 

SB100 + toebehoren. Ideaal 

voor de ervaren breister.  

€ 37,50. Tel. 0346-214084

Bankstel 2+3 zits. Gratis af te 

halen. Tel. 0346-210885

Gratis af te halen `Grote 

Winkler Prins` encyclopedie 

20 delen. Tel. 035- 5771462

50% korting op bijna alle 

DAMESTASSEN bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112
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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 (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Op vakantie en toch de zekerheid van een verzorgde tuin?

Met onze vakantieservice is dit mogelijk. Voor meer infor-

matie kunt u bellen naar 06-27480128 of kijken op www.

green-man.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06- 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

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

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. Zomertijd Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

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

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteu-

ning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. 

www.MPGcoaching.nl 

Tuinservice van Vliet, tel. 06-54751296. Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten-bomen etc. en al 

uw voorkomende tuinwerkzaamheden van klein snoeiwerk 

t/m complete tuinveranderingen zoals weg halen van kleine- 

en grote bomen

Lage Vuursche zomermarkt, zaterdag 23 augustus omge-

ving dorpshuis De Furs. Veel boeken en curiosa, rad van 

fortuin en grote verloting. Open van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Te huur / Te koop bedrijfsruimte aan de Industrieweg 

Maartensdijk 200m2 en 400m2. Tel. 06-54623282

Cursussen/ trainingen

Terug van vakantie? Blijf dan nog even in ontspannen 

sferen met yoga. Iedere yogales ma 19.30 - 20.30 uur en vrij 

10.00 – 11.00 uur. Meld je nu aan voor een gratis proefles bij 

ervaren yogadocente Mirjam de Boer via info@soepelenge-

zond.nl . Meer info: www.soepelengezond.nl

Op dinsdag 2 september start voor het eerst een cursus 

Pilates in het nieuwe Dorpshuis in Hollandsche Rading. De 

les begint om 19.30u tot 20.30u. De kosten zijn € 85,- voor 

10 lessen. Kijk voor info op www.andersbeter.nl,  mail naar 

info@andersbeter.nl of bel naar docente Jeanine van Rhenen 

06-20137957

Hoek Groepsvervoer zoekt per direct:

CHAUFFEUR(S) M / V
(parttime 15 tot 20 uur per week, ma t/m vr)

T.b.v. het scholierenvervoer in regio De Bilt/Bilthoven

Kandidaten moeten uiteraard over een goede rijvaardigheid beschikken en zijn minimaal 

1,5 jaar in het bezit van rijbewijs B. Daarnaast zijn een representatief voorkomen, inle-

vingsvermogen, welgemanierdheid in de omgang, rust en gedisciplineerdheid belangrijke 

eigenschappen. Van kandidaten wordt verwacht dat zij de Nederlandse taal goed beheer-

sen in woord en geschrift. Wij bieden u leuk werk in een goede werkomgeving. Salariëring 

geschiedt volgens de CAO-taxivervoer. 

Opleidingseisen: LBO/MBO werk en denkvermogen

   Rijbewijs B

   Chauffeurpas is een pré 

Functie-eisen: Goede rijvaardigheid

   Onbesproken gedrag

   Aantoonbaar schadevrij rijden

   Minimaal 1,5 jaar in het bezit van Rijbewijs B

Tijdens de sollicitatieprocedure wordt uw rijvaardigheid getest door middel van een rijproef. 

Taxichauffeurs dienen in het bezit te zijn van een chauffeurspas. Kandidaten zonder chauf-

feurspas kunnen  een opleiding aangeboden krijgen, met aansluitend een examen. Bij goed 

gevolg wordt de chauffeurspas verstrekt door de het KIWA(zie www.kiwa.nl).

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Hans Bouwman, Tel. 0343-534 478.

Uw sollicitatiebrief en CV, kunt u sturen naar:

Hoek Facilitaire Diensten B.V., t.a.v. Hans Bouwman Engweg 12, 3972 JH  Driebergen 

of via email aan hbouwman@hoekfacilitairediensten.nl

Prachtige hanglamp (jaren 

30) bewerkt brons, heel apart. 

€ 20,-. Tel. 030-2205540

Gloednieuwe ronde tuintafel, 

wit met afneembare blauwe 

poten,Ø 1m, heel stevig en 

gemakkelijk op te bergen. 

€ 45,-. Tel. 030-2205540

Nette, grijze warme winterjas 

C&A, afritsbare capuchon. 

Met rits en drukkersslui-

ting. Eén seizoen gedragen. 

Maat L-XL. Prijs € 30,- Tel. 

06-16276013 

4 toegangskaarten voor 

Pretpark Slagharen. Geldig 

tot 4 jan. 2015. Prijs € 30,- 

Tel. 06-16276013

Grote borduurloep met inge-

bouwde verlichting en tafel-

statief zgan. € 45,-. Tel. 0346- 

211738. 

Wegens overcompleet 

Akai kleuren TV 52cm met 

afstandsbediening. Doet het 

prima. € 25,-. Na 13.00 uur: 

06-53197027

Wegens overcompleet 

Philips kleuren TV 60cm met 

afstandsbediening. Doet het 

prima. € 25,-. Na 13.00 uur: 

06-53197027

50% korting op bijna alle 

DAMESTASSEN bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Fietsen/ brommers

Meisjesfiets +5 jaar in prima 

staat. € 25,-. Tel. 030-2281085

Mountainbike,  zwart/geel 

alumin. velgen. Banden goed. 

Opknapper, kapot zadel, roest 

op stuur. Prijs € 30,- Tel. 

06-44947221

Diversen

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 

0346 212120 ( v.d. Top )

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Personeel aangeboden

Volgens mij krijg je een heel 

fijn gevoel als thuis alles 

lekker fris, schoon en opge-

ruimd is. Ik wil graag voor 

dit gevoel zorgen, daarom 

bied ik HUISHOUDELIJKE 

Hulp aan. Alle huishoude-

lijke werkzaamheden zijn 

bespreekbaar. Mijn voorkeur 

gaat uit naar huishoudens 

zonder inwonende kinderen. 

Als u interesse heeft graag 

contact met mij opnemen. Tel.  

06-13107165.

Zomervakantie-
sportweek 

Van maandag 25 t/m vrijdag 29 aug. kunnen kinde-

ren van 4 t/m 12 jaar uit de gemeente meedoen aan 

verschillende sportactiviteiten zoals hockey, voet-

bal, bootcamp, rugby, waterpolo en kickboksen. 

Inmiddels hebben zich al ruim negentig kinderen 

voor deze sportweek aangemeld. Kinderen die 

hun zomervakantie sportief willen uitluiden, kun-

nen zich nog steeds aanmelden door een e-mail 

te sturen naar:vakantiesportweekdebilt@hotmail.

com of door te bellen naar het Servicecentrum van 

Mens De Bilt via (030) 744 05 95.
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Klaar voor de start

Vrijdag 15 augustus trouwden Evert-Jan van Vulpen en Minouche 

Koetsier. Evert-Jan komt uit Hollandsche Rading en Minouche uit 

Maartensdijk. Als cadeau van een paar familieleden mochten zij één 

minuut winkelen bij Hoogvliet in Bilthoven. [HvdB]

Elke eerste vrijdag van de maand 

komen de leden van de Stoomgroep 

bij elkaar om ervaringen uit te wis-

selen en op de hoogte te blijven van 

de vorderingen van in aanbouw 

zijnde stoomwerktuigen en de daar-

aan gekoppelde machines. Daar-

naast komen veel leden ook naar de 

werkdag die elke woensdag wordt 

gehouden op het eigen complex in 

de bossen in Hollandsche Rading. 

Buitenland

Behalve de circa 60 eigen leden ko-

men er ook modelbouwers uit binnen 

en buitenland. Er zullen stoomtrei-

nen, stoomtrekkers, stoomwalsen, 

stationaire machines en in aanbouw 

zijnde modellen aanwezig zijn. De 

leden houden zich bezig met het op 

schaal vervaardigen van werkende 

stoom machines. In 1977 werd de 

eerste Open Dag gehouden. Er is een 

spoor 1 tafel, een spoorbaan van 330 

meter met twee verschillende spoor-

breedtes. En een grondbaan van 350 

meter met een 7.25 inch spoorbreedte.

Locs

Mike de Kok is een van de zeventig 

leden van Stoomgroep Rading Spoor. 

Zijn opa Henk de Graaf heeft in 1977 

samen met anderen de Stoomgroep 

opgericht. Ook zijn andere opa en 

vader zijn enthousiaste bouwers van 

op schaal gebouwde locs. Mike heeft 

samen met zijn vader in de achtertuin 

een grote werkplaats ingericht met on-

der andere een frasebank, een draai-

bank en een speciaal lasapparaat. Al-

les wat hij nodig heeft maakt hij zelf. 

Open dag

De open dag is op zaterdag 30 au-

gustus van 10.00 tot 17.00 uur. Heel 

veel parkeerplekken zijn niet aan-

wezig dus is het handig om, indien 

mogelijk, met de iets te komen. Het 
adres van het complex is Karne-

melksweg 8 in Hollandsche Rading. 

Via borden wordt de route aangege-

ven. Er kan een ritje gemaakt wor-

den of gesprongen op een spring-

kussen maar ook is er iets te eten, te 

drinken en te snoepen te koop.

Open dag Stoomgroep Rading Spoor 
door Henk van de Bunt

Zaterdag 30 augustus laten de leden van Stoomgroep Rading Spoor zien wat hun grote hobby 

is: het maken en rijdend houden van door stoom aangedreven stationaire installaties, treinen, 

boten en stoomtrekkers op schaal. Van 10.00 tot 17.00 uur is jong en oud van harte welkom om 

de voertuigen te bewonderen en een ritje te maken op een treintje op een door de Stoomgroep 

aangelegd spoor. De toegang is gratis en kinderen kunnen meerijden met de treinen. 

Voor jong en oud is zo’n ritje een bijzondere belevenis.

De stoomgroep doet zijn naam eer aan.

Wim Westland zat ook afgelopen 

week weer geduldig door de lens 

van zijn camera te loeren om de 

kleinste kruipertjes in zijn tuin vast 

te leggen. Dit keer verscheen er 

een ‘soldaatje’ voor zijn lens ook 

wel de kleine rode weekschildke-

ver genoemd. Een kevertje uit een 

van de meest algemene familie van 

weekschildkevers die nauwelijks 

van elkaar te onderscheiden zijn. 

De lichaamslengte bedraagt 7 - 11 

mm. Ze houden zich over het alge-

meen op in open landschappen en 

zijn in grote aantallen te vinden op 

diverse soorten schermbloemigen. 

Daar snoepen ze van nectar en grij-

pen overige bloembezoekende in-

secten, die een belangrijk deel van 

het menu uitmaken.

Op een blad in de tuin signaleerde 

Wim een boktor. Een belangrijk 

verschil met het soldaatje is de 

lengte van de voelsprieten.  Er zijn 

meer dan 33.000 soorten boktorren, 

die een grote variatie kennen aan 

kleuren en patronen. De boktor op 

zich is een vrij onschadelijk insect 

want eenmaal kever geworden voe-

den ze zich met boomsappen, nec-

tar en stuifmeel. Het zijn de larven 

die verwoestingen aanbrengen aan 

huizen, bomen en meubels. 

Minder schadelijk, maar soms wel 

reuze irritant is de vlieg. Sterk uit-

vergroot door de macrolens van 

Wim lijkt het wel een of ander 

monster. Opvallend hierbij is dat de 

voelsprieten qua lengte weer sterk 

gereduceerd zijn.

Het soldaatje
Rotondes waar je prachtig kunt draaien

gaan steeds meer wegen verfraaien

met een kunstwerk erop

is het helemaal top

je moet wel het gras erop maaien

Guus Geebel Limerick

Boktor.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Zaterdag: 'VAKANTIE-ACTIE'

Woe.
20-08 "KLIEKJESDAGEN"

Div. vlees, vis en 

vegetarische gerechten.

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
21-08
Vrij.

22-08
Woe.
27-08

Kip-saté, 

frietjes, sla, kroepoek en atjar

of

Italiaanse visrolletje, 

parmaham, pesto en zalm.

€11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
28-08
Vrij.

29-08

Vlieg.

De kleine rode weekschildkever.


