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Parel Promotie
o n t we 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

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

College wil bij bezuinigingen 
meest kwetsbaren ontzien

door Guus Geebel 

Wethouder Anne Brommersma gaf donderdag 24 juli een toelichting op de bezuinigingen 

als gevolg van de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten die 

op 1 januari 2015 van kracht worden.

De wethouder noemt het een onge-

lukkig moment om midden in de 

zomer met dit nieuws naar buiten 

te komen, maar de wet over de zor-

gonderdelen is pas op 8 juli in de 

Eerste Kamer aangenomen. Toen 

werd duidelijk welke budgetten de 

gemeenten krijgen. ‘Zeker ouderen 

maken zich nu zorgen en vragen 

zich af of ze nog wel de benodigde 

hulp kunnen krijgen. We wisten al 

dat er op hulp bij het huishouden 

veertig procent bezuinigd ging 

worden. Het college kiest ervoor 

om de meest kwetsbaren dezelfde 

kwaliteit te laten houden als ze nu 

hebben. Er is hierover uitgebreid 

gesproken met de Ouderenadvies-

raad en de Wmo-adviesraad. Ons 

voorstel wordt in september aan de 

gemeenteraad voorgelegd. We zijn 

tot de conclusie gekomen dat je be-

ter kunt kiezen voor kwaliteit voor 

de allerkwetsbaarsten dan iedereen 

minder te geven.’

Begeleiding

‘Begeleiding en kort verblijf gaan 

op 1 januari 2015 naar de gemeente 

en zijn nieuw voor ons. Daar gaat 

een bezuiniging van 25 procent 

op worden toegepast. Voor onze 

gemeente betekent dat acht ton 

minder geld’, aldus de wethouder. 

‘We hebben de belofte gedaan dat 

iedereen die op dit moment gebruik 

maakt van die voorziening dat in 

2015 ook nog zal kunnen doen. 

Voor de gemeente gaat de bezuini-

ging wel in op die datum, dus als 

gemeente moeten we iets onder-

nemen. We doen dit samen met de 

regio Zuidoost Utrecht, bestaande 

uit de gemeenten De Bilt, Wijk bij 

Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, 

Bunnik en Zeist. We zijn bezig met 

een aanbestedingstraject waarvan 

we hopen dat er inanciële voorde-

len uit te halen zijn.’ 

 Hulp bij het huishouden

Onder hulp bij het huishouden val-

len twee onderdelen: het schoon-

houden van het huis (HH1) en 

het schoonhouden van het huis 

samen met het organiseren van 

het huishouden en signaleren van 

problemen (HH2). HH2 is een wat 

zwaardere vorm bij hulp bij het 

huishouden met vaak wat meer 

uren. In De Bilt krijgen ongeveer 

350 mensen HH2 en 600 HH1. 

‘Het college kiest ervoor om de 

meest kwetsbaren met HH2 de-

zelfde kwaliteit te laten houden. 

Bij HH1 zoeken we nog naar op-

lossingen voor mensen die in de 

problemen kunnen komen.’ Brom-

mersma noemt de veranderingen 

pijnlijk want het betekent dat veel 

mensen die het nu goed geregeld 

hebben de hulp zelf moeten gaan 

organiseren of betalen. De ge-

meente is in gesprek met aanbie-

ders van hulp bij het huishouden 

over een soort servicepunt waar 

iemand die moeite heeft zelf rege-

lingen te organiseren contact mee 

op kan nemen. 

Gemeente verantwoordelijk 

Hoewel er veel taken naar de ge-

meente worden overgeheveld, be-

tekent dit niet dat ambtenaren deze 

taken uitvoeren. De professionals 

van de zorginstellingen blijven 

verantwoordelijk voor de zorg. 

De gemeente is verantwoordelijk 

voor de inanciering en kwaliteit. 
In september valt het uiteindelijke 

besluit over de vorm van aanbeste-

ding voor de hulp bij het huishou-

den en dan zal het nog een halfjaar 

duren om alles uit te werken. Daar-

om verandert er in de gemeente De 

Bilt pas iets vanaf 1 april volgend 

jaar. Ook de manier waarop in-

woners die gebruik maken van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning (Wmo) worden ondersteund 

verandert de komende tijd. De ge-

meente werkt samen met Stichting 

MENS en maatschappelijke part-

ners aan een andere werkwijze. Er 

wordt niet langer uitgegaan van 

een vanzelfsprekend aanbod waar 

iemand recht op heeft, maar er 

wordt maatwerk geleverd. Doel is 

dat mensen met een beperking en 

ouderen kunnen blijven deelnemen 

aan de samenleving.

Afslag Veemarkt A27 en Biltse 
Rading zes weken afgesloten

De afslag Veemarkt A27 en de Biltse Rading (de verbindingsweg tussen Utrecht Voordorp en 

De Bilt) is tot en met 29 augustus afgesloten voor doorgaand verkeer. 

 

De gemeente Utrecht legt in 

die periode extra rijstroken aan 

bij de op- en afritten van de af-

slag Veemarkt en gaat een deel 

van de Biltse Rading aan beide 

kanten van het viaduct opnieuw 

asfalteren. Het verkeer vanaf 

de snelweg én het verkeer dat 

de stad in en uit wil, wordt om-

geleid. Verkeer vanuit Utrecht 

stad uit, wordt omgeleid via het 

Robert Kochplein en de Bere-

kuil. Verkeer vanuit De Bilt naar 

Utrecht wordt omgeleid via de 

Utrechtseweg en de Berekuil. 

Het ietspad blijft in gebruik. 

Omrijden is een eitje

Op de website heteitjevanu-

trecht.nl ziet u in een oogopslag 

wat de zes omleidingsroutes zijn 

tijdens de werkzaamheden. Ook 

laat ‘het eitje’ zien wat de actu-

ele reistijd en de verwachting 

tot een uur vooruit is op deze 

routes. Zo wordt omrijden een 

eitje toch? Kijk op heteitjevan 

utrecht.nl of bel met de gemeen-

te Utrecht via (030) 286 00 00.

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Wethouder Anne Brommersma beheert de sociale portefeuille in de 

gemeente De Bilt.

Overheid koopt huizen
Bewoners van huizen die recht onder een hoogspanningslijn staan heb-

ben begin juli het bericht gekregen dat hun woning vanaf 2017 door de 

overheid kan worden gekocht.. De bewoners hebben hierover een brief 

gekregen van minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Het kabinet besloot vorig jaar dat het bestaande hoogspanningslijnen in 

de buurt van woningen gedeeltelijk onder de grond wil brengen. Waar 

dat niet mogelijk is en woningen recht onder de hoogspanningslijnen 

staan, kunnen bewoners zich laten uitkopen. De uitkoop is vrijwillig, 

bewoners zijn niet verplicht aan de regeling mee te doen. De woning-

prijs is de marktwaarde en wordt via een taxatie vastgesteld. Het afge-

lopen jaar is samen met gemeenten bekeken welke woningen precies 

in aanmerking komen voor de uitkoop. Dit is nu van vrijwel alle wo-

ningen bekend. In het bericht op de website van het ministerie wordt 

ook gesteld dat er nergens in Nederland sprake is van een onveilige 

gezondheidssituatie bij hoogspanningslijnen. Voor 2005 werd er bij de 

ontwikkeling van woningbouw nauwelijks rekening gehouden met de 

positie van hoogspanningslijnen. Tegenwoordig wordt dit wel gedaan: 

bij het bepalen van de route van nieuwe lijnen worden woningen zo 

mogelijk vermeden.

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

advertentie



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

3/8 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Pr. Gem. Zuiderkapel

3/8 •   9.30u - Prop. M.G.M. Mudde
3/8 • 18.30u - Ds. W.G. Meeuwse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

3/8 • 10.30u - Mw. E. Schinkel

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

3/8 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

3/8 • 10.30u - Mevr. J. Mourits en Mevr. 
A. Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

3/8 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
3/8 • 17.00u - Ds. B. Buitendijk

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

3/8 • 10.00u - Ds. N.M. Tramper
3/8 • 19.00u - Ds. W. Dekker

Pr. Gem. Opstandingskerk

3/8 • 10.00u - Ds. G. Morsink

R.K. St. Michaelkerk

3/8 • 10.00u – Eucharistieviering; 
priesster K.Smits

Volle Evangelie Gemeente

3/8 • 10.00u - Dhr. Joost Bijl Jr.

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

3/8 • 10.30u - Dhr. B. van Empel

Herv. gemeente Blauwkapel 

3/8 • 10.00u - Ds. C. Evers 
3/8 • 18.30u - Ds. E. van Rooijen

Onderwegkerk Blauwkapel

3/8 • 10.30u - Ds. E. de Boom

Herst. Herv. Kerk

3/8 • 10.30u - Ds. A. den Hartog
3/8 • 18.00u - Dhr. J. de Boer

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

3/8 • 10.00u - Ds. J.A.H. Brok

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

3/8 • 10.00u - Proponent J.H. Hoftijzer
3/8 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

3/8 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

St. Maartenskerk

3/8 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

3/8 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
3/8 • 18.30u - Hr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk

3/8 • 10.00u - Ds. P.A. Vlok
3/8 • 18.30u - Ds. G.J. Hiensch
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Oud papier
Bilthoven Noord

Op zaterdag 2 augustus haalt 
de Maartensdijkse volleybal-
vereniging Salvo ‘67 weer oud 
papier op in een gedeelte van 
Bilthoven Noord, in het gebied 
links en rechts van de Gezichts-
laan en begrensd door de Soest-
dijkseweg en de Jan Steenlaan. 
U wordt verzocht de papierkli-
ko vóór 08.00 uur aan de weg 
te zetten.

Met Bibliotheek de zomer in

De zomervakantie staat voor de 
deur. Voor veel mensen is dit het 
ideale moment om te genieten 
met een spannend, mooi, of ont-
spannend boek. De Biltse biblio-
theek maakt dit extra gemak-
kelijk door tot en met zondag 
17 augustus de leentermijn auto-
matisch op zes weken te stellen. 
Zo kan men boeken zorgeloos 
meenemen op vakantie. De ver-
lengde leentermijn geldt voor 
alle materialen, ook voor dvd’s 
en luisterboeken. Met een stan-
daard abonnement betaalt men 
niets extra’s voor het lenen van 
dvd’s. De gehele zomer blijft 
de vestiging Bilthoven open op 
de reguliere openingstijden. De 
vestiging Maartensdijk heeft van 
28 juli tot en met 24 augustus wel 
aangepaste openingstijden. 

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 is 
er in de maand augustus geen 
spreekuur. Daardoor is het eerst-
volgende spreekuur pas op don-
derdag 4 september - op het vaste 
tijdstip van 8.30 uur tot 10.00 uur 
– (voor september en oktober in 
De Vierstee. 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. 

Cursus Word

Uw brieven beter opmaken? Uw 
documenten voorzien van ali-
nea’s en een goede opmaak? Elke 
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 
uur is er een basiscursus Word 
in bibliotheek Idea Bilthoven te 
volgen. Men werkt zelfstandig 
in eigen tempo onder deskundige 
begeleiding van een begeleider 
van SeniorWeb.

In gemiddeld acht bijeenkom-
sten wordt de gehele stof door-
gewerkt. Aan bod komen onder 
meer: Werken met lintsymbolen 
en tekens invoegen, spellings-
controle gebruiken, gebruik van 
het klembord, kopiëren en ver-
plaatsen, tabs gebruiken, tabellen 
invoegen en bewerken, afbeel-
dingen invoegen en opmaken, het 
gebruik van kop- en voetteksten.
De locatie is Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Het Lichtruim, Pla-
netenplein 2 te Bilthoven Aan-
melden voor de cursus kan via 
de website, activiteiten@ideacul-
tuur of via 030 229 90 03.

“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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ a
an.

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 be-
zorgen lijkt heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons dat invallers 
nog wel eens een brievenbus over het hoofd zien. Mocht u De Vierklank 
een keer missen de aankomende weken, dan is er grote kans dat een 
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; SWO, Jasmijnstraat 
6; Boekhandel Bouwman, Hessenweg 168; Kwaliteitsslagerij van Loo, 
Hessenweg 183; Biltse Muziekschool, Henrica van Erpweg 2.
Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg 12; Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Planetenplein 2; Radio Roulette, Grote Beer 33a; SSW, Wa-
terman 45; V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, Soestdijkse-
weg zuid 173; Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan; Primera, 
winkel, Kwinkelier 29; Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 20; Bak-
ker2wielers, Soestdijkseweg-Noord 302; Plus Supermarkt, Donsvlin-
der 2; Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp); Schutsmantel ‘Warande’, Gre-
goriuslaan 35.
Westbroek: Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2; Cafetaria de Gram, 
Kerkdijk 3
Groenekan: Texaco Tankstation, Kon. Wilhelminaweg; Tankstation 
De Haan, Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, Groenekanseweg 5
Hollandsche Rading: Perron Peet; Groenrijk, Tolakkerweg 138
Maartensdijk: Café Maarten, Dorpsweg; Tankstation, Dorpsweg 134; 
Bibliotheek Maartensdijk, Nachtegaallaan 30; Kapper Hans, winkel, 
Maertensplein; Primera, winkel, Maertensplein; Van Rossum, Maer-
tensplein; Dijckstate, Maertensplein.

De Vergeten Kiek

Het verstopte huuske

Tijdens de viering van Koningsdag zaterdag 26 
april vond Johan Doornenbal op de markt in Lage 
Vuursche een schilderijtje met deze tekening van 
een huisje in het bos. Boven het raam staat op een 
plank ‘Het verstopte huuske’. Op het dak liggen Oud 
Hollandse dakpannen en achter de openstaande deur 
links is een stapelbed zichtbaar met voor de deur 
waarschijnlijk een slee. De tekening is rechtsonder 
gesigneerd: De Vuurse, ’43 met daaronder de naam 
van de tekenaar (vermoedelijk P.J. Klok). Voor de 
Tweede Wereldoorlog stonden er al vakantiehuisjes 
in De Lage Vuursche.

Lezers die het huisje herkennen en/of weten waar het 

stond of wie de tekenaar P.J. Klok was, worden ver-

zocht contact op te nemen met Koos Kolenbrander, 

tel. 0346 211675.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Onrust bij omwonenden Melkweg
door Henk van de Bunt

Omwonenden van de buurtboerderij ‘De Schaapskooi-Reinaerde’ aan de Melkweg in Bilthoven 

maken zich ernstige zorgen over de veiligheid rond en het dierenwelzijn in de boerderij. Achter 

Het Lichtruim aan het ietspad is een hangplek van jongeren ontstaan, waarbij 
volgens de omwonenden de jeugd zich vermaakt door zich luidruchtig te gedragen 

en zich oppept met o.a. het gooien van stenen naar de varkens van de boerderij. 

Deze overnachten in de buitenlucht en zijn daardoor ongewild ‘dag en nacht’ 

beschikbaar om ten prooi te vallen aan dit ‘hangvandalisme’.

Ook is er al een begin van ander 

vandalisme waar te nemen; met 

name aan het houten hek aan de 

ietspadzijde. Over het hek klim-

men is een kleine moeite en voor 

inbreken in de stallen van de ove-

rige dieren wordt door de omwo-

nenden gevreesd. Langere tijd 
deed de straatverlichting langs het 

ietspad het niet. Overigens is de 

verlichting niet optimaal, vooral als 
de schoolspeelplaatsen niet verlicht 
zijn. Buurtbewoners zijn bang om 
de jongeren aan te spreken over hun 
gedrag. 

Reactie

De bewoners zijn bezig handteke-

ningen te verzamelen. De fractie-

voorzitters van de politieke partijen 

in de Biltse gemeenteraad zijn op 
voorhand benaderd, evenals de lo-

kale pers en woonstichting SSW 
met vragen als: ‘Kan de gemeen-

te, als eigenaar van het complex, 
adequate maatregelen nemen om 

het vandalisme tegen te gaan en 

het dierenwelzijn zeker te stellen? 
Bijvoorbeeld door zorg te dragen 
te zorgen voor hogere stabielere 

hekken aan de openbare weg, op-

timale verlichting en camerabe-

waking. Gemeenteraadslid Frans 
Poot was al op onderzoek geweest: 
‘Vrijdagavond jl. ben ik tweemaal 
gaan kijken. Rond 22.30 uur zat 
er een groepje jongeren op de kin-

derspeelplaats. Zij hadden plezier, 
maar maakten veel lawaai. Ze re-

aliseerden zich dat hun lawaai in 
de woningen goed hoorbaar is (de 

hoge muren van de lats zijn een 
klankkast). Ze zegden toe er reke-

ning mee te houden’. Het gemeen-

teraadslid van de grootste coalitie-

partij had geen hangjongeren bij 
de dierenboerderij (iets verderop 
gelegen) waargenomen, maar hun 
aanwezigheid werd niet weerspro-

ken. Poot: ‘Ik zal nog wel een keer 
poolshoogte gaan nemen. Hoewel 
dat absoluut geen een-tweetje is, is 
mijn ervaring wel, dat (op andere 
locaties in de gemeente) jongeren 

vaak goed aanspreekbaar zijn’. 

Verbeteren kruising 
N237/N412 

De provincie Utrecht en gemeente De Bilt werken samen aan de verbe-

tering van de kruising Utrechtseweg/Universiteitsweg (N237/N412) in 
De Bilt. Het verbeteren van deze kruising is nodig om het verkeer nu 
en in de toekomst beter te kunnen verwerken. Ook wordt de verkeers-

situatie ter plaatse veiliger en komt er door de aanleg van een nieuwe 
ietstunnel een doorgaande ietsroute aan de zuidzijde van de N237. De 
voorbereidende werkzaamheden starten dit najaar. 

De werkzaamheden omvatten onder meer het volgende:

•  Aanleg van een ietstunnel aan de zuidkant van de Utrechtseweg 
onder de Universiteitsweg;

•  Vanaf Zeist: aanleg van een extra opstelvak voor links afslaand ver-
keer richting De Uithof;

•  Vanaf De Bilt: aanleg van een extra opstelvak voor recht doorgaand 
verkeer richting De Uithof;

•  Vanaf De Uithof: aanleg van een extra opstelvak voor recht door-
gaand verkeer richting De Bilt;

•  Aanpassing van de parallelweg aan de zuidkant van de Utrechtse-

weg door verplaatsen van de huidige toegang, verbreden bermen en 
aanleg nieuwe toegang voorbij kruispunt Vollenhoven

•  Realiseren van natuur en waterberging in het weiland ten noorden 
van de Oude Bunnikseweg.

Planning

Naar verwachting zullen enkele maatregelen in het najaar van 2014 
plaatsvinden, zoals de aanpassing van de parallelweg en de aanleg van 
natuur en waterberging. De meeste werkzaamheden worden gecon-

centreerd uitgevoerd in het voorjaar van 2015. Het werk is naar ver-
wachting in de zomerperiode van 2015 gereed. Voor de aanleg van de 
ietstunnel zal de Universiteitsweg tijdelijk afgesloten moeten worden. 
Hiervoor is de periode 2 mei tot en met 17 mei 2015 gereserveerd. 
Tijdens deze afsluiting wordt het verkeer omgeleid, maar blijven alle 
woningen en bedrijven bereikbaar. Meer informatie op website www.
provincie-utrecht.nl/n237-n412 

Rotonde nummer 4 in zicht
door Henk van de Bunt

‘De gemeente De Bilt doet er alles aan om deze mooie groene gemeente veiliger en beter 

te maken: er zijn klankbordgroepen, inloopavonden, informatiebijeenkomsten over 
Verkeerscirculatieplannen, maar met de informatievoorziening gaat het nogal 

eens mis’. Dat is althans de mening van Biltenaar Mirjam Steenbergen en 

zij denkt, dat zij in deze mening niet alleen staat.

Mirjam Steenbergen: ‘Niet zelden 
worden infoavonden gehouden in 
vakantietijd. Niet zelden worden 
aanwonenden te laat- of niet! -geïn-

formeerd. Op de tafels uitgespreid 
lagen in februari van dit jaar in het 
H.F. Witte Dorpshuis allerlei plan-

nen en varianten daarop. Men kreeg 
geen andere uitleg via een centrale 

persoon via de beamer, dus wat een 
leek zag waren veel kaarten en pijl-
tjes, waaruit gekozen kon worden. 

Er liepen wel diverse deskundigen 
rond; oud wethouder Arie-Jan Dite-

wig en verkeersmedewerker Mette 
Corsel waren aanwezig. Over de 
aanstaande plannen voor (alwéér) 
een rotonde - ditmaal op het Dr. 
Letteplein geen woord; vreemd, 
heel vreemd’.

Rode beuk

‘Onderzoeksbureaus onderzoeken, 
hoe het verkeer het best in en om 

De Bilt geleid kan worden; kosten 
noch moeite worden gespaard. Dat 
is zinvol en heel verstandig. We wil-
len immers allemaal vlot en veilig 

en liefst stil, zonder roet, trillende 
raamsponningen en ijnstof De Bilt 
in en uit rijden. Máár: leefbaarheid 
hoort daarbij: een groene en aardige 

omgeving zoals het Dr. Letteplein, 
een mooi historisch stukje om trots 

op te zijn. Een groen stukje! Gaan 
wij straks wonen aan een randweg? 

Vier rotondes aan de Groenekanse-

weg (Larenstein, Planetenbaan, Dr. 
Letteplein en Soestdijkseweg)? Nee 
toch zeker! Dan is de consequentie: 
de prachtige rode beuk gaat lang-

zaam dood, is mij verzekerd door 
de bekende Groenekanse bomen-

deskundige Jørn Copijn. Willen wij 
dat?’ 

Goudiep 

Wie de Hessenweg afrijdt richting 
Bilthoven, komt aan het eind daar-
van op het Dr. Letteplein, een drie-

hoekig plein dat aan de noordzijde 
wordt afgesloten door een karakte-

ristieke gele lat. Het plein valt op 
door twee monumentale bomen, 
een bruine beuk en een goudiep. 
Aan de Hessenwegkant en aan de 
kant van de Groenekanseweg be-

vinden zich bushaltes die ook de 
naam Dr. Letteplein dragen. Er staat 
ook een bank op het Dr. Letteplein, 
maar deze draagt geen enkele tekst, 

die verwijst naar de dokters Lette 
(sr. en jr.) en volgens velen wordt 
er niet veel op gezeten. In oktober 
2009, zestig jaar na het overlijden 
van huisarts Lette is de bank be-

hoorlijk opgeknapt; sindsdien staat 
de bank (weer) uitnodigend naast 

de goudiep.

Orde

Mirjam Steenbergen: ‘Voor de goe-

de orde: er zijn vanuit de bewoners 
andere oplossingen aangedragen 
voor de kruising op het Dr. Lette-

plein. Die zijn niet meegenomen 
zijn in de planning noch onderzocht. 
Ook is er in andere gemeenten al 

besloten dat er kleinere vrachtwa-

gens door hun wijken kunnen rij-

den i.p.v. 18 meter lange kolossen 
die bevoorraden. Een verloren kans 
voor zo’n mooi plein, wanneer dit 
opgeofferd wordt ten koste van de 
leefbaarheid. Gemeente: straks is 
uw Groene-kans-weg’. 

Omwonenden van en bij de Schaapskooi zijn verontrust over de veiligheid en het dierenwelzijn daar ter plaatse.

Een naamloze bank, een goudiep en een rode beuk markeren het Dr. Letteplein..

advertentie
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‘Betrokken bij de nabestaanden 
van de slachto� ers van MH17...’

Op weg naar huis loop ik over 
die opmerking na te denken. 
Die afschuwelijke ramp is 
voor ons allemaal heel dichtbij 
gekomen. Ik heb veel mensen 
gesproken die iemand kennen 
die als nabestaande bij de ramp 
betrokken is. Ik heb contact 
met familie van omgekomen 
passagiers.

Als uitvaartverzorger kom ik 
meestal direct na een overlijden 
bij een familie binnen. Ik wil 
dan vooral een luisterend oor 
zijn en probeer die zaken te 
horen die gezegd en niet gezegd 
worden. Ik zoek op die wijze 
naar een manier om samen met 
de familie het laatste afscheid 
vorm te geven. Een afscheid dat 
recht doet aan verlies, verdriet 
en aan herinnering én dat past 
bij de familie of de overledene. 

Ik realiseer me dat ik die rol 
bij de familie van omgekomen 

De schier oneindige reeks rouwauto’s rijdt langzaam over de Tolakkerweg bij Maartensdijk. Ik 

moet iets wegslikken, heb een brok in mijn keel. Ik kijk de laatste auto na en hoor iemand naast 

me zeggen: ‘We voelen ons allemaal betrokken bij de nabestaanden van de slachto� ers...”

passagiers heel zorgvuldig moet 
invullen, omdat die anders is 
vanwege de aard van de situatie. 
In de meeste gevallen is boven-
dien bij de familie een familie-
rechercheur betrokken. Iemand 
die speciaal is opgeleid om te 
functioneren tussen de politie 
en nabestaanden. Daarnaast kan 
er ook een zogenaamde case-
manager van Slachtho� erhulp 
zijn ingeschakeld. Deze biedt de 
familie emotionele steun, maar 
vooral ook ondersteuning bij 
juridische en praktische zaken. 
Als uitvaartverzorger werk ik 
dan samen met de familie-
rechercheur en de casemanager 
voor de getro� en familie.

De grootste onzekerheid voor 
nabestaanden is dat niemand 
weet of en wanneer het 
lichaam van hun dierbare 
weer bij hen terugkeert. Want 
pas dan kan écht afscheid 
genomen worden en kan het 

door Koop Geersing

proces van acceptateren, loslaten 
en herinneren beginnen. 
Ik wens alle betrokkenen daarbij 
heel veel sterkte toe...

functioneren tussen de politie 
en nabestaanden. Daarnaast kan 

van Slachtho� erhulp 
zijn ingeschakeld. Deze biedt de 
familie emotionele steun, maar 

juridische en praktische zaken. 

rechercheur en de casemanager 

De grootste onzekerheid voor 

weer bij hen terugkeert. Want 

Hebt u vragen? U kunt mij dag en 
nacht bereiken op 06-51 24 77 43.

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Riblappen

Livar T-bone

Bourgondische 
varkenshaas & 
katenhaas 

Heerlijke 
kipdijfilet

100
gram 1.70

500
gram 5.98

100
gram 1.70

1 Kg. 9.98
Kip-mango salade 

Kip-walnoot salade 

Carpaccio tapenade
3x 100
gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gerookte ossenworst

Gebraden rosbief

Zeeuws spek 3x 100
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 31 juli
t/m woensdag 6 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

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

Voor een warme zomeravond!
EEN FLES TARANI WIJN EN EEN 
DROGE WORST NAAR KEUZE. 

VLEESWAREN-TRIO

Makkelijk en lekker voor het weekend! Broodje kipsaté of broodje beenham!

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

6 halen / 
   5 betalen

SAMEN VOOR MAAR 9.90

STOMPETOREN JONG

ZWITSERSE BERGKAAS

SAINT AGUR

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

CASHEWNOTEN
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN

100
gram 1.49

1.98100
gram

6.25500
gram

100
gram 1.754.25500

gram

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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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

Alle SUPERFOODS

2e bak gratis

Alle gesneden

Groenten
2e ZAK

Mango of
Avocado
2e GRATIS

Alle 

Aardappels
2e ZAK 

Gratis 0,99Gratis

Alle stamppotten
Alle rauwkost
___________________  100 GRAM 0,70

Wegens de vakantie zijn wij gesloten van:
vrijdag 1 augustus t/m woensdag 20 augustus

Donderdag de
GROOTSTE UITVERKOOP van het jaar!

Pro� teer nu en u houdt geld over! 

Alle appels - peren - mandarijnen - sinaasappels

3 kilo halen = 2 kilo betalen

Alle soorten

Tomaatjes
2e 500 GRAM GRATIS

2,98

500 gram Hollandse 

Sperziebonen
2e 500 GRAM GRATIS

Hollandse

IJsbergsla
2e KROP GRATIS

0,99

500 gram
0,99

TROSTOMATEN
___________________  500 GRAM 0,99
_____________ 2e 500 GRAM GRATIS

GROTE VOORRAAD MAAR OP = OP
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

*  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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Probeer nu
de mascara
bestsellers van

Max Factor
 Nu 1 plus l gratis

Nieuwe geur
van Boss: Ma Vie

voor dames

Fries
Suikerbrood
nu € 2,25
Aardbeienvlaai 
€ 7,50

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

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

Werk in Uitvoering
• Bilthoven: Kees Boekelaan vanaf de Jan Steen-
laan tot aan de Jan Provostlaan (ietspad) 
rioolwerkzaamheden vanaf 28 juli t/m 1 augustus 
2014. 
• De Bilt: door de hele gemeente worden onder-
houdswerkzaamheden aan de 
verkeersregelinstallaties uitgevoerd vanaf 29 juli 
t/m 31 juli 2014. 
• De Bilt: Wegwerkzaamheden aan toe- en afritten 
van de snelwegen die grenzen aan de gemeente 
De Bilt. In week 30  en 31 in de nachtelijke uren 
tussen 21.00 en 5.00 uur. Voor meer informatie 
kunt u terecht op www.vananaarbeter.nl
• De Bilt: De afslag Veemarkt A27 en de Biltse Ra-
ding (de verbindingsweg tussen Utrecht Voordorp 
en De Bilt) is van 21 juli tot en met 29 augustus 
afgesloten voor doorgaand verkeer. De gemeente 
Utrecht legt in die periode extra rijstroken aan bij 
de op- en afritten van de afslag Veemarkt en gaat 
een deel van de Biltse Rading aan beide kanten 
van het viaduct opnieuw asfalteren. Het ietspad 
blijft in gebruik. Voor de omleidingsroutes kunt u 
terecht op de website heteitjevanutrecht.nl.
• Hollandsche Rading: Dennenlaan, renovatie-
werkzaamheden; t/m 25 juli 2014. In de gemeente 
worden het hele jaar door reparaties uitgevoerd 
aan het wegdek

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele HP inktpatronen

HP 20 (C6614) van € 29,50 voor € 12,50

HP 23 (C1823) van € 31,50 voor € 19,50

HP 27 (C8727) van € 17,50 voor € 10,00

HP 28 (C8728) van € 19,50 voor € 12,50

HP 58 (C6658) van € 23,50 voor € 16,00

HP 78 (C6578) van € 31,50 voor € 17,50

HP 339 (C8767) van € 26,50 voor € 17,50

HP 344 (C9363) van € 29,50 voor € 19,50

HP 348 (C9369) van € 29,50 voor € 19,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

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...
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Julianaschool eerste Fairtrade 
School in De Bilt

door Guus Geebel

‘Het is gelukt, we hebben hem’, riep schooldirecteur Ella Prins enthousiast toen burgemeester 

Arjen Gerritsen vrijdag 11 juli in aanwezigheid van veel leerlingen en ouders bekend maakte 

dat de Julianaschool het predicaat Fairtrade School had verdiend. De burgemeester bood 

daarbij als voorzitter van de jury die de aanvraag beoordeelde het bijbehorende bord aan. 

De burgemeester wil eerst weten 

of de kinderen weten wat fairtrade 

inhoudt. Ze staan te dringen om het 

antwoord te geven. ‘Dat je eerlijke 

spullen koopt’, antwoordt Jasper. 

De burgemeester is tevreden met 

het antwoord. ‘Er zijn een heleboel 

landen in de wereld waar mensen 

producten verbouwen en dingen 

maken die niet eerlijk verhandeld 

worden. Ze moeten er hard voor 

werken en krijgen er heel weinig 

voor betaald. Uiteindelijk komen 

de producten dan in Nederland en 

gaan wij het kopen. Wat we dan ei-

genlijk doen is er voor zorgen dat 

die mensen arm blijven, dat ze zich 

niet kunnen ontwikkelen en hun ei-

gen gezin of familie niet goed kun-

nen onderhouden. Als je als school 

een fairtrade titel hebt laat je zien 

dat je het belangrijk vindt dat ieder-

een met de producten die hij maakt 

op een eerlijke manier geld moet 

kunnen verdienen.’

Voorbeeldfunctie

‘De Julianaschool is de allereerste 

school in de gemeente De Bilt die 

zich vanaf nu Fairtrade School mag 

noemen. Als je dat bent ben je ook 

een beetje een voorbeeld voor een 

heleboel andere scholen.’ De ju-

ryvoorzitter hoopt dat alle andere 

scholen in de gemeente ook hun 

best gaan doen om Fairtrade School 

te worden. ‘De meesters en juffen, 

vaders en moeders, en de kinderen 

van de Julianaschool zelf hebben 

de afgelopen periode aan de jury 

laten zien dat ze geven om andere 

mensen en geven om het delen van 

geluk en welvaart. Niet alleen hier 

maar over de hele wereld en daar 

ben ik en de hele jury heel trots op.’ 

Voor de school betekent het dat ze 

zoveel mogelijk fairtrade producten 

gebruiken. Het resultaat wordt over 

drie jaar opnieuw beoordeeld. 

Inspiratie

Ella Prins dankt met een bloemetje 

vooral ook juffrouw Truus te Pas 

die de lessen op school heeft ver-

zorgd en samengesteld. Truus te 

Pas vertelt dat op de Julianaschool 

voor het eerst tijdens de Fairtrade 

Week, die vorig jaar van 26 oktober 

tot en met 3 november plaatvond, 

met het project is gestart. ‘Toen zijn 

we in alle klassen van de school be-

gonnen met gastlessen over fairtra-

de met het project van Tony Choco-

lonely. De leerlingen waren enorm 

enthousiast. Kinderen hebben een 

ontzettend gevoel voor rechtvaar-

digheid. Daar doe je een beroep op 

en dat werkt uitstekend. Ze vinden 

alles wat met fairtrade en eerlijke 

handel te maken heeft geweldig. 

Tony Chocolonely is voor hen een 

nieuwe held omdat hij eerlijke han-

del aan de orde stelde. Daar zijn ze 

net als ikzelf heel erg door geïnspi-

reerd.’

Projecten

Fairtrade past naadloos in duur-

zaamheid. Eén van de criteria voor 

het certiicaat is dat de school fair-

trade naar buiten uitdraagt. ‘Dat 

kun je ook doen door allerlei pro-

jecten die je als school al doet een 

fairtrade tintje te geven. Dat noem 

ik dubbel duurzaam. Als je bijvoor-

beeld een project doet voor Kika 

(Kinderen Kankervrij) dan ga je 

Tony Chocolonely repen verkopen, 

waardoor er ook fairtrade bij ge-

noemd wordt. Je moet ze wel dui-

delijk maken waarom je dat doet en 

dat die repen betaald moeten wor-

den om de schoorsteen van mensen 

in de Derde Wereld te kunnen laten 

roken.’ Fieke Faber noemt de kop-

peling van projecten heel belang-

rijk. Zij verzorgde bij dit project  

de begeleiding eromheen, zoals het 

regelen van de aanvraag en andere 

formaliteiten. Truus te Pas heeft de 

lessen die een half uur duurden als 

heel plezierig ervaren. ’Ik vind de 

Julianaschool een plek waar het 

goed toeven is en waar het verhaal 

goed valt. Ik voelde me steeds wel-

kom.’ De lessen krijgen volgend 

schooljaar een vervolg. Truus te 

Pas gaat ook zorgen dat op de web-

site van de Julianaschool informa-

tie over fairtrade gaat komen.

De burgemeester hoopt dat het bord Fairtrade School een hele mooie plek 

op de school krijgt.

Fieke Faber (links) en Truus te Pas speelden een belangrijke rol bij het 

behalen van het certiicaat.

De uitreiking vond plaats tijdens een groots slotfeest van de Julianaschool dat als thema had: ’Back to the future’.

Oproep chauffeurs 

De nieuwe koelbus voor Voedselbank De Bilt wordt begin september 

in gebruik genomen. Hiervoor heeft de voedselbank extra chauffeurs 

en bijrijders nodig. U gaat altijd met twee vrijwilligers op pad. U 

haalt per voedselleverancier een paar kratten levensmiddelen op. Aan 

het einde van de rit lost u alle levensmiddelen vervolgens bij het ma-

gazijn van Voedselbank De Bilt. 

Heeft u rijbewijs B, bent u it en 1 à 2 dagdelen per week beschik-

baar? Meld u dan aan. Ook aan magazijnmeesters is nog behoefte, zie  

www.voedselbankdebilt.nl. 

Aanmelden kan via email naar coordinator@voedselbankdebilt.nl of 

bel naar: Jacq Berk: 0346-213233/ 06-12223094 of Carin de Moet: 

030-6017363/ 06-36572914.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Kan jij wel een extra zakcentje 
gebruiken voor de zomervakantie?!

Geef je dan nu op: info@vierklank.nl! Dit zijn de openstaande wijken:

Vaste wijk per DIRECT bezorgers gezocht:
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan,
  de Genestetlaan, Laurillardlaan,
  ten Katelaan 

Voor de zomervakantie zoeken wij ook invallers.
Heb jij zin om in je vakantie tijdelijk wat bij te verdienen? 
Mail dan naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Parel Promotie

Kijk op 

www.parelpromotie.nl 
voor de mogelijkheden 

            of bel 0346 211215

Toe aan een nieuwe

website
die aansluit bij je 

Huisstijl?
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl
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RUNDERRIBEYE
Huis gerijpt dus heerlijk mals en ietsje doorregen; ook aan

een stuk lekker op de BBQ. Bakken als biefstuk  100 gram 2,25

LAMSSPIESJES
Voor in de oven, pan of op de BBQ. Gemarineerd met een 

kruidenbotermarinade Rosé te bakken 100 gram 2,75

ZOMERROLLETJES
Specialiteitenhoek: met o.a. biefstukschnizel, pesto marinade,

rucola, pancetta en oude kaas. Ca 6/8 min braden 100 gram 1,95

INDISCHE ROERBAKSCHOTEL
Om kort en fel te wokken: gemarineerde kip� let, peultjes,

taugé, wortel.. Heerlijk bij rijst en bami 500 gram 5,00

KIPKARBONADE
Poeliershoek: Lekker gemarineerd met een olie pesto marinade.

Ca 20/25 minuten braden  500 gram 3,00

BEACH BURGERS
100 % rundvlees, lekker aangemaakt met ietsje mosterd

en verse beislook. Kort rosé te bakken 100 gram 1,25

TIP: maandag 4 augustus t/m woensdag 6 augustus

KIP KROKANT

Zachtjes in ruim boter 100 gram 1,25

KALFSVERSE WORST

Fris met ietsje bieslook 100 gram 1,75

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 28 juli t/m zaterdag 2 augustus 2014. Zetfouten voorbehouden.

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Sliptongetjes met remouladesaus

geserveerd met frieten,

groeten en salade € 15,00

Weekspecial
MENS is ook….

Servicecentrum Maartensdijk

Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

Het Servicecentrum aan het Maartensplein wordt ver-
bouwd. Vanaf 21 juli bent u van harte welkom in het 
SOJOS gebouw aan de Dorpsweg 51 in Maartensdijk. 
Ons telefoonnummer blijft 0346-214161.De computer-
cursussen, het bridgen en klaverjassen gaan gewoon 
door. Heeft u een vraag, kom dan bij ons langs voor een 
kopje koie. Na de verbouwing gaan we weer terug 
naar het Maartensplein. Dat zal rond 1 november zijn.

Meedoen en Samen

Het nieuwe Servicecentrum De Bilt is open. 
Ook hier bent u van harte welkom. Ons adres is: 
Prof. Dr. PJW Debeyeweg 1 De Bilt, Tel: 030-7440595. 
Het Vrijwilligerssteunpunt ViA, onderdeel van 
MENS De Bilt zit nu in het Servicecentrum De Bilt.

Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure

• Bilthoven, Frans Halslaan 89, kappen van 1 den (08-07-2014)
• Bilthoven, Gezichtslaan 74, aanvraag uitrit (12-07-2014)
• Bilthoven, Hasebroeklaan 45, kappen berk (06-07-2014)
• Bilthoven, Jan Provostlaan 65, plaatsen van een raam- en deurkozijn (08-07-2014)
• Bilthoven, Strausslaan 2, kappen van 1 beuk, 1 spar, 3 eiken, en 4 grove dennen (08-07-2014)
• De Bilt, Nieuwstraat 120, het realiseren van een opbouw op de bestaande uitbouw 
aan de achtergevel (11-07-2014)
• De Bilt, Universiteitsweg 5, verbouw/uitbreiding bestaand bedrijfspand (11-07-2014)
• Hollandsche Rading, Kanaaldijk, herstel Laagveen Westbroekse zodden (02-07-2014)
• Maartensdijk, Dorpsweg 236A, aanpassen van de bestaande garage (15-07-2014)
• Westbroek, Dr. Wel  erweg 82, kappen van 3 essen (14-07-2014)
• Westbroek, Kerkdijk 141, aanleggen van een uitrit (08-07-2014)
• Westbroek, Korssesteeg 1, verlengen van de huidige ligboxen stal en verplaatsen 
van de sleufsilo’s (15-07-2014)

Verleende omgevingsvergunning regulier
• Bilthoven, De Kwinkelier, herontwikkeling (renovatie en uitbreiding) van bestaande winkels 
(kronkelstraatje) en ondergelegen parkeergarage van Winkelcentrum de Kwinkelier (14-07-2014)
• Bilthoven, Paulus Potterlaan 26, kappen van 1 hemlockspar (11-07-2014)
• Bilthoven, Wagnerlaan 8, nieuwbouw woning (11-07-2014)
• De Bilt, Hessenweg 165, plaatsen van een lichtbak (11-07-2014)
• De Bilt, Van Heemstrakwartier, kappen van 25 bomen t.b.v. herinrichting van het 
Van Heemstrakwartier (14-07-2014)
• Westbroek, Kerkdijk 109, verbouwen (verkleinen) van bijgebouw (16-07-2014)
• Westbroek, Kerkdijk 92 en 94, intern veranderen/verbouwen en vergroten van 2 woningen (14-07-2014)

Bron: www.debilt.nl (23-07-2014)

www.biltschehoek.com

HOTEL DE BILT - UTRECHT - DE HOLLE BILT 1 - 3732 HM DE BILT  

Tel. 030 220 58 11 - E-mail: Reservations@Biltschehoek.valk.com 

Op vertoon van deze advertentie, ontvangt u van ons een glas Aperol Spritz.

Onbeperkt mosselen eten!
Naast onze nieuwe zomerkaart, kunt u deze zomerperiode heerlijk 

genieten van onze mosselen (keuze uit 2 bereidingswijzen). 

Wij serveren de mosselen met bijpassend garnituur. Prijs per persoon € 19,75

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

vol frisse

ideeën!
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Toekomst jeugdhulp 
De gemeente De Bilt wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk 

voor alle vormen van jeugdhulp. Kinderen die nu zorg krijgen, 

blijven deze zorg ook volgend jaar ontvangen. De jeugdhulp 

wordt door professionals uitgevoerd, de gemeente koopt deze 

zorg in of neemt professionals in dienst. 

Ouders en kinderen kunnen nu voor ondersteuning onder andere terecht 

bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG valt al jaren onder 

de verantwoordelijkheid van de gemeente, net als de preventieve taken 

van de jeugdgezondheidszorg, zoals het bezoek aan het consultatiebu-

reau en de schoolarts. Maar soms is voor een gezin meer hulp nodig, 

bijvoorbeeld bij een kind met gedragsproblemen of een verstandelijke 

beperking. Deze zorg wordt nu geleverd door de provinciale jeugdzorg 

of wordt betaald vanuit de zorgverzekeringswet of Awbz. Vanaf 1 ja-

nuari 2015 worden ook deze vormen van zorg voor jeugd door de ge-

meente georganiseerd. Dat staat in de nieuwe Jeugdwet. 

Professionals

De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van 

jeugdhulp, zoals geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (bijvoorbeeld 

een kinderpsycholoog of -psychiater), hulp voor jeugd met een verstan-

delijke beperking, complexe jeugd- en opvoedhulp en crisisopvang. 

Wat hetzelfde blijft, is dat de jeugdhulp wordt uitgevoerd door profes-

sionals. Deze overheveling van taken, zorgt ervoor dat de jeugdhulp 

anders georganiseerd wordt. De gemeente is zich daar nu op aan het 

voorbereiden en maakt afspraken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders. 

Hulp op maat

De nieuwe Jeugdwet biedt kansen om het jeugdstelsel anders in te rich-

ten. In de nieuwe situatie wordt nadrukkelijker bekeken wat ouders/

verzorgers zelf kunnen en wat familie, vrienden en bekenden kunnen 

bijdragen aan de ondersteuning van de jeugdige. Waar nodig worden de 

eigen mogelijkheden ondersteund. Kinderen die nu zorg krijgen, blij-

ven deze zorg ook volgend jaar ontvangen. 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de toekomst van jeugdhulp op www.

debilt.nl/jeugdhulp. Hier staat ook het overzicht van veelgestelde vra-

gen en de bijbehorende antwoorden. Deze informatie wordt regelmatig 

vernieuwd. Kijk voor informatie en/of advies over opvoed- en opgroei-

vragen op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin via www.

cjgdebilt.nl.

Noodweer in De Bilt
De heftige regenval van afgelopen maandag veroorzaakte weer veel overlast voor de inwoners 

van de gemeente De Bilt. Ondergelopen wegen, huizen en tuinen waren het gevolg.

Eind vorig jaar meldde Hoogheem-

raadschap De Stichtse Rijnlanden 

dat het watersysteem van sloten, 

kanalen, gemalen en sluizen die het 

waterschap beheert niet op derge-

lijke grote hoeveelheden neerslag is 

berekend. De poldergemalen in de 

laaggelegen delen van ons gebied 

kunnen gemiddeld 13 mm water in 

een etmaal wegmalen. Valt er 100 

mm regen dan duurt het bijna een 

week voordat het water in de slo-

ten weer het peil van voor de bui 

bereikt (als het tenminste niet wéér 

gaat regenen). Voor het riolerings-

systeem geldt ook dat dit niet be-

rekend is op dergelijke extreme 

regenval.

Extreme verschillen

Een oplossing kan zijn om vóór 

te malen, maar daarvoor moeten 

de weersverwachtingen wel héél 

betrouwbaar voorspeld kunnen 

worden. Als de verwachte neer-

slag onverhoopt uitblijft treedt er 

namelijk weer veel schade op aan 

bijvoorbeeld houten funderingen en 

slootkanten. 

Binnen het beheersgebied van De 

Stichtse Rijnlanden werd afgelopen 

maandag op het ene punt slechts 2,4 

mm regenval gemeten terwijl op 

een ander punt 88 mm in korte tijd 

naar beneden kwam. Zo kent het 

extreme weer extreme verschillen 

over hemelsbreed korte afstanden. 

Maar na dergelijke enorme buien 

gaan letterlijk de sluizen open en 

de gemalen staan op volle kracht 

te pompen om de wateroverlast zo 

snel mogelijk tot een minimum te 

doen terugkeren.

112

De brandweer werd overspoeld 

door telefoontjes van wanhopige 

mensen waarvan het huis was on-

dergelopen. Die moesten geduld 

hebben, want de plekken waar le-

venbedreigende situaties ontston-

den door bijvoorbeeld instortings-

gevaar, gingen toch echt voor.

Het ondergelopen ietspad nodigde uit tot lol, maar veroorzaakte bij aanliggende percelen voor enorme 
wateroverlast. Wat eerste een tuin was, veranderde in korte tijd in een waterpark.

Herdenking Japanse capitulatie
Op vrijdag 15 augustus vindt bij het monument voor het gemeentehuis in Bilthoven 

de herdenking plaats van de capitulatie van Japan in 1945. Onder het monument 

is in 2010 aarde van de Erebegraafplaats Kalibanteng op Java vermengd met 

Bilthovense grond. De plechtigheid begint om 13.30 uur. Harmonieorkest Kunst en 

Genoegen uit Maartensdijk verzorgt de muzikale omlijsting en de taptoe.

Met de capitulatie van Japan 

eindigde ook in voormalig 

Nederlands Indië de Tweede 

Wereldoorlog. Bij de herden-

king worden de vele duizenden 

slachtoffers herdacht die ten ge-

volge van de Japanse bezetting 

het leven lieten, of op andere 

wijze hierdoor werden getroffen. 

Namens het provinciale bestuur 

woont lococommissaris van de 

Koning de heer Bart Krol de 

herdenking bij. Burgemeester 

Arjen Gerritsen zal namens het 

gemeentebestuur een toespraak 

houden. 

De herdenking van de Japanse 

capitulatie in Bilthoven wordt 

sinds 1995 gehouden en ieder 

jaar druk bezocht. Sinds 1999 

wordt op 15 augustus officieel 

gevlagd. Verzocht wordt deze 

dag de vlag te hijsen als erken-

ning en nagedachtenis aan allen 

die de oorlog niet hebben over-

leefd. 

Bij het monument hangt de vlag 

tijdens de herdenking halfstok. 

Na één minuut stilte wordt de 

vlag in top gehesen. Mevrouw 

S. de Groot houdt een slotwoord 

waarna aanwezigen bloemen bij 

het monument kunnen leggen. 

Traditiegetrouw is er koffie of 

thee met spekkoek en kwee lapis.

Deelnemers aan de herdenking 

worden verzocht op vrijdag 15 

augustus om 13.15 uur aanwezig 

te zijn zodat de herdenking om 

precies 13.30 uur kan beginnen. 

Voor nadere informatie is con-

tact op te nemen met mevrouw 

S. de Groot van het comité Her-

denking 15 augustus, telefoon 

030–2282532.                 

  [GG]
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Zet- en drukfouten voorbehouden. Max. 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woe. 
30 juli t/m di. 5 augustus 2014 
in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven
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Hier vindt u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

Knorr Wereld Gerechten 
Alle soorten
2 pakken
van: 3.96 - 5.50

voor: 1.98 - 2.75

ENIETE EN

MAAR DAN HÉÉL VOORDELI
G

zomer
VAN DE

P
e
r 

co
m

b
in

a
ti
e
 k

a
n
 d

e
 p

ri
js

 v
e
rs

ch
ill

e
n

. *
 U

 k
ri

jg
t 

5
0

%
 k

o
rt

in
g

 o
p
 d

e
 t

o
ta

a
lp

ri
js

. 

1+1
GRATIS*

 Hollandse 
aardbeien 
500 gram

Hoegaarden, Warsteiner Radler, 
Hertog Jan Weizener of Grolsch Weizen 
Pak met 6 fl esjes van 0.3 liter
Per pak
van: 4.39 - 5.29

voor: 3.07 - 3.70

1.991.991.991.

500 gram

Per kilo 3.98

 30%

 korting
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Aanmelden voor autocross 
kan vanaf nu

Ook sponsoren zijn welkom
door Henk van de Bunt

Op de eerstkomende koningsdag is er opnieuw een autocross en -kraak in Maartensdijk. 

Op die dag is er weer ruimte ingepland voor dit spectaculair avontuur voor deelnemers en 

toeschouwers; want dat moet ook de uitvoering in 2015 zijn: een hernieuwd spektakelstuk, 

waarvan deelnemers genieten en toeschouwers zich vergapen. Aanmelden vanaf nu is mogelijk. 

Een autocross- en- kraak is in het 

verleden al een aantal keren op Ko-

ninginnedag in het programma op-

genomen: in 2004 en 2011 zorgden 

deze in Maartensdijk voor span-

nend vermaak. Het bezoekersstal 

was altijd heel groot doordat naast 

(weinig)coureurs van buiten, juist 

veel bekende dorpsgenoten deelna-

men. Het spectaculaire evenement 

waarbij de rijders geteisterd door 

modder, botsingen en defecten zich 

naar de eindstreep vechten, is voor 

kijkers een prachtig schouwspel. 

Eén van de organisatoren Jaap de 

Vries: ‘Dat zal het ditmaal zeker 

weer worden want elke deelnemer 

wil door het publiek worden beju-

beld. Eerder dan ooit willen we dit 

jaar met de voorbereidingen starten. 

Juist vandaag zijn de benodigde 

toestemmingen binnengekomen. 

Daarom kan het nu ‘los gaan’. Deel-

nemers kunnen ook aan de slag, nu 

ze weten dat alles door kan gaan. Zij 

stellen een lange voorbereidingstijd 

op prijs; die is ook wel nodig om 

een auto goed te kunnen ‘bouwen’. 

Dwazen

Autocross is bij veel mensen nog 

niet zo bekend: men denk vaak 

dat `t een stelletje dwazen zijn die 

in het weekend of in het geval van 

Maartensdijk een dag wat crossen 

in een weiland. Tegenwoordig is 

deze tak van autosport uitgegroeid 

tot een volwaardige vorm van sport 

waar veel regels aan verbonden 

zijn. Cees van Dijk en Cor Tim-

merman: ‘Wij werken hierbij op-

nieuw nauw samen met SAME, een 

Zeeuwse organisatie op het gebied 

van auto- en motor(cross-)sport. 

Veiligheid staat altijd voorop bij 

de organisatie: hier wordt dan ook 

streng op toegezien en gekeurd. Zo 

moeten alle auto`s voorzien zijn 

van een rolkooi, hoofdsteun, en 

4-punts gordel. De rijders moeten 

altijd een helm, crossbril, nekband, 

en crossoverall, dragen. Voor elke 

wedstrijd wordt elke auto aan een 

keuring onderworpen om vast te 

stellen of deze ook aan alle vei-

ligheidseisen voldoet. Tijdens de 

wedstrijden is men te allen tijde 

verplicht de aanwijzingen van de 

baanoficials op te volgen. Ook 
het milieu staat voorop bij de ver-

enigingen, er wordt op toegezien 

dat er geen misstanden gebeuren. 

Een pluspunt bij een aanmelding 

nu is dan ook, dat al in een vroeg 

stadium met al deze voorwaarden 

rekening kan worden gehouden’. 

Groenekanner Maarten Bos, win-

naar in 2011, is ook toegetreden tot 

het gilde der keurmeesters. 

 

Akker

Het wedstrijdterrein in 2015 is 

hetzelfde als in 2011. Eigenaar-

beheerder Izaak Baelde: ‘Dat is te 

bereiken via het pad tussen de korf-

balvelden van Tweemaal Zes en de 

Scouting in Maartensdijk. Daar lig-

gen de akkers vanwaar je kunt kij-

ken tot de Nieuwe Weteringseweg. 

Op deze (drie) akkers naast de A27 
wordt een veilig circuit gebouwd. 

Ook de inrichting van zo’n circuit is 
aan tal van veiligheids- en milieu-

voorschriften gebonden. Daardoor 

vraagt het heel wat voorbereidings- 

en uitvoeringstijd’. Voorwaarden 

om mee te doen zijn: deelnemers 

moeten zelf een auto op de kop tik-

ken, een geldig rijbewijs hebben en 

de gebouwde auto moet voldoen 

aan de veiligheidsvoorschriften.

Aanmelden

Aanmelden kan bij de vier genoem-

de organisatoren en bij voorkeur 

per e-mail: cross.maartensdijk@

gmail.com. Voor informatie bel 

06 29262736 (Jaap de Vries). In-

schrijfformulieren en veiligheids-

voorschriften zullen dan worden 

toegezonden. Elke deelnemende 

coureur wordt geacht de begin 2015 

te organiseren wedstrijdbrieing, 
waarop de exacte richtlijnen en het 

wedstrijdverloop worden toegelicht 

te bezoeken.

Inschrijfkosten zijn 50 euro per 

auto. Elk wedstrijdvoertuig heeft 

één coureur. Wisseling van coureur 

tijdens de wedstrijd is tussen de 

verschillende manches is mogelijk. 

Ook sponsoren worden van harte 
uitgenodigd (meer dan) een steentje 

bij te willen dragen. Ook zij kunnen 
dit via de e-mail kenbaar maken.

V.l.n.r. Jaap de Vries, Cor 

Timmerman, Izaak Baelde en Cees 

van Dijk.

De winnaar van 2011 Maarten Bos is in 2015 o.a. keurmeester.

Kunst is overal
door Floris Bijlsma

Onvergetelijke televisiemomenten. Consumenten- en later vakantieman Frits Bom op een 

strand in het zuiden van Spanje. Hij vraagt mensen op de kaart van Europa aan te wijzen 

waar zij zijn. De een na de ander heeft geen lauw idee. De een wijst naar 
Moldavië, een ander naar Griekenland. 

Ander moment. Uit Iran gevluchte 

en tot Nederlander genaturaliseerde 

schrijver Kader Abdolah geeft zijn 

kijk op vakantiegedrag van Neder-

landers in het programma Zomer-

gasten. Nederlanders willen vooral 

graag weg, het maakt niet uit waar-

heen. In Nederland is het niet inte-

ressant, daarbuiten wel. Dat bewijst 

maar het fragment met Frits Bom op 

het strand in Zuid-Spanje. Een con-

nectie tussen de fragmenten ligt voor 

de hand. Wat zoeken wij in de andere 

wereld die ‘weg’ heet? En is datgene 

wat wij daar zoeken niet gewoon 

aanwezig om ons heen?

Als ik vanuit huis naar buiten kijk, 

zie ik vooral veel groen. In de win-

ter is dat groen merendeels weg en 

zie ik veel kale sprieten van boom-

takken. Maar in voorjaar, zomer en 

najaar staan die bomen in blad. Een 

mooi uitzicht, vind ik, ongeacht het 

seizoen. Een vriend die pas langs-

kwam zag iets heel anders. Hem viel 

de verscheidenheid in kleuren op. 

“Kijk daar, dat zonlicht op die bla-

deren en de schaduwen op de takken 

daarnaast.” Hij zag dingen die mij 

nooit waren opgevallen.

Dat verschil in waarneming was me 

al eens eerder opgevallen. De vriend 

was student aan de kunstacademie 

en nodigde me uit voor een exposi-

tie van medestudenten. Ik heb intens 

genoten van wat hij en zijn medestu-

denten maakten. Ik heb gesproken 

met studenten aan de kunstacademie 

en dacht te snappen dat en hoe kun-

stenaars elkaar onderling inspireren 

tot maken van eigen kunstwerken. 

Appeltje-eitje: als je met geestver-

wanten optrekt, dan inspireer je el-

kaar gemakkelijk.

Dat is ook zo. Maar op het moment 

dat wij met elkaar naar buiten lie-

pen na de expositie, bleek er meer te 

zijn. Het gebouw van de kunstacade-

mie bevond zich op een campus van 

meerdere faculteiten die heel func-

tioneel bij elkaar waren geplaatst. 

Buiten was ik op slag elk gevoel van 

kunst of inspiratie kwijt en ik was 

vooral benieuwd waar de bushalte 

zich ook alweer bevond en hoe laat 

de bus zou gaan. De vriend en zijn 

medestudenten die ook naar buiten 

liepen, leken daar niet mee bezig. 

Zij namen de omgeving in zich op 

en bespraken wat zij zagen alsof zij 

nog binnen in die artistieke omge-

ving waren. Het was niet dat zij niet 

aan de bus naar het stadscentrum 

dachten, maar zij namen meer waar. 

Lijnen in de tegels op straat, een wa-

terplas die was ontstaan na een re-

genbui en die de strakke lijnen van 

de tegels doorbrak. Dat verschil in 

waarneming is me altijd bijgebleven. 

Ik meende dat inspiratie voor kunst 

vooral plaatsgebonden was. Aan hen 

zag ik: je kunt je altijd en overal la-

ten inspireren als je je er maar voor 

openstelt.

Op diezelfde manier zag ik op te-

levisie de documentaire Big Easy 

Express over drie bands, Edward 

Shape & Magnetic Zeros, Old Crow 
Medicine Show en Mumford & 

Sons, die in 2011 een muzikale reis 

maken door het zuiden van de VS in 

een afgehuurde trein. Honderdzestig 

muzikanten in een trein die elkaar 

continu inspireren en voeden als in 

een kruisbestuiving tussen verschil-

lende bloemen en planten. Ik was 

niet zozeer onder de indruk dát er 

een constante wederzijdse beïnvloe-

ding was tussen die muzikanten, nog 

extra gevoed door het landschap en 

de historie daarvan. Maar de kracht 

van de emotie en inspiratie die van 

het scherm afspatte, was toch wel 

indrukwekkend. Of het nou ging om 
spontane muzikale uitwisseling of 

een eenzame muzikant die met zijn 

gitaar de Amerikaanse prairie in liep 

bij een tussenstop en zich liet voeden 

door het landschap met zijn muziek-

spel. En toch dacht ik: logisch dat 

alle artistieke sensoren opstaan als 

je in zo’n kunstzinnig gezelschap 

verkeert.

Maar die gedachte verdween toen ik 

het fragment zag waarin die zoge-

naamde kunstzinnige types samen 

muziek maakten met de lokale har-

monie van een plaats waar zij stopten 

op hun reis. Hoeveel groter wilde je 

het contract: de kunstnaarstypes uit 

de trein, de drugs nauwelijks uit de 

ogen gewreven, en de harmonie strak 

in hun lokale uniforms, als toonbeeld 

van hun bekrompen leventjes. Het 

kon de muzikanten uit de trein niet 

schelen. Zij lieten zich evenzeer in-

spireren door de harmonie als de har-

monie door hen. Zij gaven met elkaar 

een spetterend optreden waarbij de 

leden van de harmonie meer swing-

den dan zij gewend waren en de mu-

zikanten met zogeheten vrije geesten 

zich openstelden voor de muzikali-

teit van de lokale harmonie.

Kunst en inspiratie is dus niet is iets 

dat alleen te vinden is in het Rijks-

museum in Amsterdam of en ander 

zeer kunstzinnig instituut, maar 

overal om ons heen. Over de open 
houding van kunstenaars ten op-

zichte van de wereld om hen heen 

hoeven zij zich niet zo zorgen te 

maken, is mijn stellige overtuiging. 

Kunst en inspiratie is overal, ook in 

onze gemeente De Bilt. De vraag is 

vooral: zien wij alle verschillende 

tinten groen om ons heen en stellen 

wij ons echt open voor de rijkdom 

van al deze kleuren die zich zomaar 

om ons heen tonen.
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Jeugd tennisweek TC Voordaan
In de week van 21 t/m 25 juli was er op Tennisclub Voordaan in Groenekan een tenniskamp 

voor jeugd van 6 t/m 11 jaar. 

Mede-initiatiefneemster van het 

tenniskamp, Marjolein Verhoef van 

TC Voordaan:’Het was een groot 

succes. Het maximaal aantal deel-

nemers van 20 jeugdspelers werd al 

snel bereikt en uiteindelijk zijn er 

zelfs extra jeugdspelers toegelaten. 

Het is leuk om te zien dat er zoveel 

animo voor is. De eerste verzoeken 

voor volgend jaar zijn er al’.

Tijdens de week, die bestond uit 3 

hele dagen en 2 halve dagen, lag 

de nadruk op het tennisspel, maar 

waren er ook sportieve uitstapjes 

naar het klimbos in Lage Vuursche, 

zwembad Dijnselburg en Speelpark 

Oud-Valkeveen. Onder begeleiding 

van coaches Rogier en Roelof wer-

den leerzame trainingen afgewis-

seld met ontspannen bezigheden. 

‘Het was een geslaagde week, die 

voor herhaling vatbaar is’, volgens 

de coaches.

Polderwijsheden tijdens 
verrassingstocht

Deze foto werd onlangs gemaakt tijdens de senioren-verrassingstocht; een gereanimeerde activiteit van 

de Dagtochtenservice van Hennie en Henk Broekhuizen. Er was zoveel belangstelling dat deze ‘dagtocht 

‘over twee dagen uitgesmeerd moest worden. Het thema van was ‘het groene hart’ de ontwikkeling 

van Het Noorderpark. Op de boerderij van Wout Lam aan de Kooidijk werd er uitleg gegeven over de 

bedrijfsvoering na de herindeling van de polders in deze regio.

Volksdansen in 
De Bremhorst

Afgelopen week was er een volksdansgroep op bezoek in de recreatie-

zaal van Woonzorgcentrum De Bremhorst.

Pieremachochel is een Nederlandse volksdansgroep uit Utrecht, de le-

den komen uit alle hoeken van het land en zelfs over de landsgrenzen 

heen. Ze dansen allerlei volksdansen uit alle windstreken van Neder-

land.

Ondanks de hitte en veelal dikke kleding gingen de volkdansers er he-

lemaal voor. Met heel veel dans en humor lieten ze een geweldig optre-

den zien. Ook de bewoners en medewerkers werden uitgedaagd voor 

een dansje waardoor een heerlijke middag ontstond.

Bewoners en medewerkers van De Bremhorst genieten van het optreden 

van Pieremachochel.

De tennisweek bij TC Voordaan was dit jaar reuze populair.

Winst en verlies voor 
Centrals 

Centrals Dames Een heeft zaterdag jl. de eerste wedstrijd 

tegen UVV gewonnen met 3 -1, de tweede wedstrijd werd 

verloren met 9 – 1. De wedstrijden werden gespeeld in het 

kader van de Summer League, waarbij het gaat om een 

mogelijke plaats in de Europacup 2.

Zaterdag was het alweer voor de 4e keer hetzelfde patroon; de 

eerste wedstrijd wordt gewonnen en de tweede wordt verloren. 

Dat heeft vooral met de pitching in de eerste wedstrijd te maken. 

De Amerikaanse pitcher Johnson is gewoon een hele goede; alle 

wedstrijden in deze competitie heeft zij met haar ploeg gewon-

nen. 

De tweede wedstrijden werden tot nu toe allen verloren; Johnson 

mag als Amerikaanse maar een wedstrijd gooien. Zo ook zater-

dag, dus. De eerste 2 inningen bleef de stand gelijk, maar in de 

3e inning sloeg Centrals toe. Vivienne Schenk maakte een honk-

slag door het midden en kwam op het 1e honk. Vervolgens kwam 

Charelle Kooij door een wilde gooi van de UVV pitcher op het 

1e honk, terwijl Schenk door kon naar het 2e honk. Jasmin Carls-

son ging uit, maar Emma Wojcik sloeg vervolgens een honkslag 

waardoor Schenk kon scoren: 1 - 0. 

Stephanie Pearce sloeg vervolgens Kooij en Wojcik binnen: 3 - 

0. Daarna bleven de pitchers domineren, tot in de laatste inning 

UVV toch nog scoorde door een home-run van de Ammerikaanse 

UVV-ster Chelsey Schoenfeldt. Maar verder kwam UVV niet in 

deze wedstrijd. Centrals won dus: 3 -1.

In de tweede wedstrijd lagen de verhoudingen geheel anders, 

hoewel het daar in de eerste inningen geheel niet op leek, want 

Centrals scoorde het eerste punt doordat Wojcik , Carlsson bin-

nen sloeg in de 3e inning: 1 - 0. Maar in de 6e inning werd pit-

cher Jessica Paterson van Centrals vervangen door Amber van 

het Land, waarschijnlijk omdat Koops van UVV het 3e honk had 

bereikt. 

Om een lang verhaal kort te maken; UVV scoorde vervolgens 6 

x achter elkaar: 1 - 6. In de 7e inning kwamen daar nog eens 3 

punten voor UVV bij. 

Centrals verloor dus met 9 - 1. Opnieuw winst en verlies voor 

Centrals dat nu 8 punten uit 8 wedstrijden heeft, waarmee het 

team 5e staat. 

De laatste twee speeldagen zijn zaterdag; uit tegen Terrasvogels 

dat eerste staat met maar 4 punten meer dan Centrals, en zondag; 

thuis tegen Alcmaria. 

(Bertus Voortman)



Nootjes
Te koop aangeboden

Kok Stomerij Lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk 

is in de vakantieperiode 

alleen op maandag gesloten. 

(maandag 4 augustus, maan-

dag 11 augustus, maandag  

18 augustus)

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

2 huurkwitantiekaart jaren 

60. € 10,-. Medaillekastje met 

glazen deurtje, 41x13x33cm. 

€ 20,-. Spa. € 15,-.  

Tel. 06-44420668

Singer breimachine, type 

SB100 + toebehoren en boek-

je. € 47,50. Tel. 0346-214084

Kunststof vijverbak met 

rand voor vijverplantjes. 

190x160cm en diep 60cm. 

€ 40,-. Tel. 0346-214084

Beige gemêleerd kinderledi-

kantje. 60x120cm + latten-

bodem en matras. € 35,-. Tel. 

0346-214084

Kinderschooltafeltje met ijzer 

onderstel en hout blad. Ideaal 

voor kleine kinderen. € 17,50. 

Tel. 0346-214084

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 

800 modellen bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk.  

Tel. 0346-214112

Ligbed voor in de tuin, 

wit en verstelbaar. € 5,-.  

Tel. 035-5771462

Rieten hondenmand 

voor achterop de fiets, 

55x30cm. Gratis af te halen.  

Tel. 035- 5771462

Blauwe linnen strandligstoel. 

€ 5,-. Tel. 035-5771462

B e i g e  l e d e r e n 

RELAXSTOEL. Als nieuw. 

€ 175,-. Tel. 0346-214687

Parasol 3x4m, 1 jaar oud. 

€ 50,-. Tel. 0346-830120

KOFFERS en nog eens 

koffers bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46,  Maartensdi jk.  

Tel. 0346-214112

4 nieuwe tuinstoel kussens, 

mooie kwaliteit. Samen 

€ 30,-. Tel. 030-2205540

Mooie grote agave plant 

in pot met witte en groen 

gestreepte bladeren, gaat 

jaren mee. € 8,-.  Stevige 

parasol middenmaat €15,-.  

Tel. 030-2205540

PC Game Lego Racers! 

Z.g.a.n. zonder krassen, in 

Nederlands.  € 2,-.  DVD 

Spetter! en het Ramanov 

Raadsel, nieuw. € 1,50. DVD 

Sabrina Magische Avonturen 

z.g.a.n. € 1,50. Info:  

marco.hazekamp@live.nl

Bedframe incl. 2 lattenbo-

dems. 140x200cm (zwart). 

Slechts 2 jaar gebruikt. Ziet 

er nieuw uit.  € 50,-. Tel. 

06-22175528

Bureau stoel. (zwart ) In ver-

schillende standen verstel-

baar. € 25,-. Tel. 06-22175528

2 fraaie tafellampjes in 

chroom à €10.-  per stuk: 1 

met kapje en 1 met 5 glazen 

bolletjes. Tel. 030-2258916
 

3 wandlampjes:  2 messing en 

1 chroom.  €15.- per stuk. 1 

Messing hang-hallamp. € 20,-

Tel. 030-2258916

Personeel gevraagd

O P R O E P K O E R I E R 

gezocht! Incidentele vracht-

jes, niet zwaar, rijbewijs 

vereist. 65+’er heeft voor-

keur. Neem contact op met 

NIVOO: 0346-217421 of  

info@nivoo.nl

Diversen

BETTY’S CORNER is geslo-

ten van 23 juli t/m 5 augus-

tus. Fijne vakantie! Bel voor 

een afspraak: 06-33722022.  

Zorg voor uw haar!

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t 

Veld ‘The Green Man’

Op vakantie en toch de zeker-

heid van een verzorgde tuin?

Met onze vakantieservice 

is dit mogelijk. Voor meer 

informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op 

www.green-man.nl
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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

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

Adverteren in De Vierklank?!

Bel dan 0346 21 19 92

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

1e keus ZONWERINGDOEK € 26,- per m2. www.

tibelly.nl. De markiezenmaker (Groenekan). Tel. 

06-26604779. Reparaties rolluiken en zonweringen.  

Aanbieding knikarm zonwering

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.

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter 

ondersteuning 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 snoei-

werk t/m complete tuinveranderingen zoals weg halen van  

kleine- en grote bomen

MH 17

Laatste vlucht

Ongeweten

ingestapt. Uit-

eindelijk naar

bestemming.

Niks aan de hand

daar beneden.

Eerste uren

geluk hebbend.

Te weinig tijd

voor ongeloof.

Een hoge groet.

Een tot nooit weer.

Kinderschoen.

Geliefde pop.

Overwinningshand

zonder pardon.

Totale stilte.

Nergens hoop

met toeslaande

verbijstering.

Een jaar gele-

den overkomen

En ik verloor 

er maar één.

Inge Gorris

(sinds een jaar

weduwe)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt
Ik heb een droom

Een stralende dag, blije gezichten alom. Het is 28 oktober 2016. Iedereen is in 

afwachting van de opening van de nieuwe Vierstee door prinses Beatrix! Voor 

het prachtige nieuwe gebouw staat een erehaag opgesteld, bestaande uit leer-

krachten en leerlingen van het Groenhorst College en jeugdleden van sport 

– en cultuurverenigingen. Tijdens een rondgang door het prachtige moderne 

complex krijgt de Koninklijke Hoogheid een demonstratie te zien van alle 

sportieve	en	culturele	mogelijkheden	die	de	nieuwe	Vierstee	biedt.	Na	aloop	
keert de prinses, uitgezwaaid door alle dolenthousiaste Maartensdijkers terug 

naar Drakensteyn.

Bijna 38 jaar na de opening van De Vierstee wordt het fraaie nieuwe gebouw 

van de Vierstee aan de Dierenriem heropend. Iedereen is zo blij en je hoort 

zeggen dat de gemeente op donderdag 24 april 2014 een perfecte visie op de 

nieuwbouw van het oude, sombere en niet meer van die tijd zijnde Vierstee 

had. Van de 4.962 inwoners van Maartensdijk hebben uiteindelijk 3.644 voor 

de nieuwbouw gestemd. Een kleinere groep van 1.318 inwoners had in 2014, 

door middel van het zetten van een handtekening gepleit voor een renovatie, 

maar bij het zien van het nieuwe gebouw gaf zij toe dat zij zich toch vergist 

had. In zijn toespraak vertelde Burgemeester Gerritsen onder andere dat, on-

danks de emotie die De Vierstee teweegbracht in 2014 en die niemand onbe-

roerd liet, hij toch enorm blij was dat de Raad de enige juiste beslissing had 

genomen, namelijk die van een geheel nieuwe Vierstee aan de Dierenriem. 

Vol trots vertelt hij over het moderne geoutilleerde gebouw, de uitgebreide 

mogelijkheden, het fraaie voorkomen, de grote aandacht die gegeven is aan 

een veilige oversteekplaats, de pendeldienst voor personen die slecht ter been 

zijn, het feit dat ouders eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen om hun 

kinderen zelf te brengen (en te halen) en natuurlijk ook over de prachtige 

nieuwbouw die plaatsgevonden heeft op het oude terrein, waarbij meer men-

sen in het mooie Maartensdijk konden komen wonen. Want dat is voor ieder-

een goed: voor de winkeliers, voor de scholen en voor de sport- en cultuur-

verenigingen. Ook vertelde hij dat hij blij was dat het nu afgelopen was met 

de wildgroei aan parkeren op de Graspieper, met het dagelijkse lawaai van de 

ventilatoren op het dak van de oude Vierstee, met het gruwelijk lelijke uitzicht 

op de achterkant van De Vierstee, met het gooien van blikjes en papier door de 

leerlingen van het Groenhorst College in de wijk. ‘Ik ben heel blij’, eindigde 

de Burgemeester ‘met het eindresultaat! En met mij bijna alle Maartensdij-

kers, die zich uiteindelijk achter het project geschaard hebben!’

Ronald Koopman, Maartensdijk

Wandeling op 
Beerschoten

Op zondag 3 augustus organiseert Utrechts Land-

schap een wandeling op Landgoed Beerschoten. 

Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot de 

mooiste landgoederen van de Utrechtse Heuvel-

rug. In het gebied komen reeën, de das, de vos en 

vele vogels voor zoals de raaf. Tijdens deze wan-

deling vertelt de gids over de rijke historie van dit 

landgoed.  De wandeling duurt ca. 1,5 uur.

 

Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de 

Holle Bilt 6, voorbij de parkeerplaats van de Bilt-

sche Hoek linksaf. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf 

aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.
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advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

Op vrijdag werden diverse klas-

sen dressuur en springen verreden. 

Deelnemers aan de Z2 en ZZ-Licht 

zette hun beste beentje voor. De 

beste 8 mochten zaterdag hun kür 

op muziek laten zien. Cora Arends 

van de gelijknamige stal uit Maar-

tensdijk wist zich hiervoor knap 

te plaatsen met de prachtige Fries 

Wietske Wilora. 

Meer dressuursucces werd er be-

haald door de 14-jarige allround 

amazone Lucy Groenen uit Groe-

nekan. Lucy traint voor de disci-

pline dressuur met Hans en Cora 

Arends. In de klasse L2 behaalde 

ze brons met de jonge pony Tha-

men’s Volare en in de klassen 

M1 was het wederom brons maar 

dan met de pony Akkerhoeve’s  

Wesley.

Familiefeestje

In Hollandsche Rading zorgden 

twee telgen van de familie Geurts 

voor een feestje. Vrijdag wist de 

10-jarige Philippe de kampioen-

stitel in de rijstijlcompetitie bij 

het springen te veroveren met zijn 

pony Lageveld Madoc. De rijstijl-

competitie is nieuw dit jaar. Doel 

ervan is de rijstijlontwikkeling bij 

ruiters en amazones positief te sti-

muleren. Ook Philippe traint bij 

Stal Arends. Philippe’s zus Isabelle 

kreeg met haar pony Mini-Hopps 

het kampioenslint in de klasse L 

omgehangen. Beiden gaan Utrecht 

op het Nederlands Kampioenschap 

in Ermelo vertegenwoordigen.

Jeugd presteert goed op 
Regiokampioenschappen

De Regiokampioenschappen KNHS Regio Utrecht werden op vrijdag 25

en zaterdag 26 juli traditiegetrouw georganiseerd in het Stadspark Schothorst in Amersfoort. 

Tijdens deze kampioenschappen is bekend geworden welke ruiters en amazones worden 

afgevaardigd naar de Nederlandse Kampioenschappen op het KNHS centrum te Ermelo.

Philippe en Isabelle Geurts uit Hollandsche Rading kregen beiden een kampioenslint bij hun pony omgehangen.

Lucy Groenen uit Groenekan mocht tot tweemaal toe op het ereschavot 

plaatsnemen. Het resulteert in een bijna gelijke foto die uitnodigt tot het 

zoeken naar de verschillen.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Donderdag 24 juli was de achtste ronde van het vrij toegankelijke Zo-

merbridge van Bridgeclub Hollandsche Rading in het Dorpshuis aan 

de Dennenlaan. Er werd opnieuw vanwege het aantal deelnemers in 

twee lijnen gespeeld: in de A-lijn zegevierden Digna + Hans Grande 

(61,25%), werden Anneke de Jong + Toon Smits tweede met 58,75% en 

was het brons voor Gerard van der Laan + Henk Theebe met 56,25%. 

In de B-lijn was de eerste plaats voor Els van den Berg + Carel Cronen-

berg (68,50%) en was het gedeelde zilver voor Hans Hartevelt + Cees 

Ploeger Bernarda Kösters + Sylvia van Luinen (beiden 62,50%). 

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 31 juli 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). 

Naast Jeffrey van Delft, Inge Ver-

meulen en Sebastiaan Klok is sinds 

maart ook Maikel Rijdes als buurt-

sportcoach actief. Met z’n vieren 

pakken ze een gevarieerd program-

ma op met o.a. bootcamp, rugby, 

waterpolo, voetbal, volleybal, hoc-

key, kickboksen, korfbal en tennis. 

Deze sporten kunnen door alle kin-

deren uit De Bilt beoefend worden. 

Van Hollandsche Rading, West-

broek en Maartensdijk tot aan de 

Bilt, Bilthoven en Groenekan: ie-

dereen kan mee doen. Afgelopen 

weken zijn de buurtsportcoaches op 

alle basisscholen geweest om lyers 
en posters met daarop alle info rond 

te brengen. 

Aanmelden is mogelijk voor kinde-

ren in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar 

en 8 t/m 12/13 jaar. Er zullen drie 

clinics per dag worden gegeven, 

waarbij er in totaal 15 clinics ver-

spreid over de hele week zijn. Kin-

deren kunnen zich aanmelden voor 

zo veel clinics als zij zelf willen. 

Aanmelden kan via info@mensde-

bilt.nl maar ook op de dag zelf kun 

je nog meedoen. Het is wel prettig 

wanneer je je vooraf aanmeldt, zo-

dat de buurtsportcoaches het pro-

gramma zo goed mogelijk kunnen 

voorbereiden.

Terreinen en accommodaties

Er zal gesport worden op zowel 

binnen- als buitenlocaties: Het 

Grasveld tegenover het HF Witte 

Centrum, Henri Dunantplein, De 

Bilt; het Open Grasveld tegen-

over gemeentehuis Jagtlust aan de 

Soestdijkseweg, de Regenboog-

gymzaal aan de Aeolusweg in De 

Bilt, het Cruyff Court aan de Aeo-

lusweg in De Bilt, Zwembad Bran-

denburg, Oude Brandenburgerweg 

67 in Bilthoven, de hockeyvelden 

van SCHC aan de Kees Boekelaan 

1 te Bilthoven en de tennis-accom-

modatie van LTV Meijenhagen aan 

de Groenekanseweg 161 te De Bilt. 

(Sebastiaan Klok)

Zomervakantie Sportweek
Je hoeft je deze zomervakantie niet te vervelen. Ook dit jaar organiseren de Buurtsportcoaches 

van MENS De Bilt een zomervakantie-sportweek. In de week van 25 t/m 29 augustus zal, in 

samenwerking met diverse (sport-)verenigingen sport centraal staan in en voor heel De Bilt. 

Afsluiting bridgeseizoen

Op initiatief van Erik Polders, eigenaar van Midgetgolfbaan 

Bilthoven, werd het bridgeseizoen van BCC-86 echt afgesloten met een 

gezellige dag op zijn midgetgolfbaan. Bridgeliefhebber Erik Polders 

overhandigde na aloop aan Uschi Rohrs de les wijn, die zij (met haar 
bridgepartner Wim Westland) als winnend koppel had verdiend. [HvdB]

Wedvlucht
vanaf Minderhout

Postduivenvereniging De Bilt hield zaterdag 26 juli een vlucht vanaf 

Minderhout (België). Er deden 420 duiven van 12 deelnemers mee. 

De Comb. Turk+van Zelst werd 1ste, 4de, 5de, 6de, 7de,9de en 10de. 

Het zilver was voor Comb. 

Grol+Lantinga (ook 12de) en het 

brons was voor J.P.H. Stas. 

Peter van Bunnik werd 8ste en 

15de terwijl de eerste duif van 

J.A. Pouw naar de 11de plaats 

vloog. De Maartensdijkse com-

binatie Kooy+Rose werd 13de en 

vader + zoon Steenbeek werden 

14de.

Kies bewust,

kies Parel Promotie 

Bel 0346 - 21 12 15 voor een afspraak
of mail naar info@parelpromotie.nl

ontwerp + print + druk
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

‘Met frater Willibrordus 
uit De Bilt…’

De vlinderfrater van Oostbroek
door Rascha Ravestein

Ze noemen hem wel gekscherend ‘de vlinderfrater’. Iedere zondagochtend klinkt zijn 

prominente stem in het radioprogramma Vroege Vogels: ‘Met Frater Willibrordus uit de Bilt… 

Vandaag zag ik het eerste bruine zandoogje in het bos bij Bilthoven’. Een gesprek over zijn 

fraterleven en zijn liefde voor de natuur.

Hij wil graag afspreken bij de vlin-

dertuin op Oostbroek, tien minuten 

ietsen van het Fraterhuis Sint-
Jozef. Op deze prachtige tuin leidt 
de 86-jarige frater als vrijwilliger 

al jaren bezoekers rond. Hij troont 

me meteen mee naar zijn vlinder-

kast in de schuur. ‘Wat zie je daar?’ 
vraagt hij als een echte school-
meester. ‘Een takje judaspenning’ 
zeg ik braaf. ‘Heel goed’ prijst de 
frater. Aan het takje kleven twee 
poppen van het oranjetipje. ‘Mijn 
lievelingsvlinder,’ glimt hij. ‘Ze 

legt maar één keer per jaar eitjes, 

meestal in april, verpopt zich in juli 
en tien maanden later komt er pas 

een vlinder uit. Dat is toch onge-

loolijk?’ Enthousiast laat hij foto’s 
zien van de gehakkelde aurelia, de 
kleine vuurvlinder en het dikkopje.

Vroege Vogels

Veel mensen kennen frater Willi-
brordus van het radioprogramma 
Vroege Vogels op zondagochtend. 
Daar meldt hij iedere week welke 
vogel, plant of vlinder hij heeft 

waargenomen in de bossen en ber-

men in en rondom De Bilt. Hij doet 

het al dertien jaar. ‘Ik heb heel veel 
fans ondertussen. Als ik hier op 
Oostbroek ben, komen er regel-

matig mensen op me af. ‘Ha, fra-

ter Willibrordus…’ Die horen aan 
mijn stem dat ik het ben, een echte 
schoolmeesterstem. Dat streelt 
mijn eergevoel.’

Met loepjes naar buiten

Frater Willibrordus komt ook uit 
het onderwijs. ‘Op dertienjarige 

leeftijd wist ik al dat ik les wilde ge-

ven en dat ik het klooster in wilde. 
Mijn vader hoopte nog dat ik zijn 
opvolger zou worden. Hij had een 
klein boerderijtje en was petrole-

umboer. Maar het werd de kweek-

school in Zeist en een leven bij de 
Fraters van Utrecht’ In 1946 treedt 
hij in in het klooster. Hij geeft les 
op Katholieke jongensscholen op 
de Vleutenseweg, de Minstraat en 
de Plompetorengracht in Utrecht. 
‘Ik vertelde altijd al veel over de 
natuur in de klas. Met loepjes liet 
ik de kinderen buiten naar schors, 
torretjes en bloemstampers kijken. 

En dat moesten ze dan noteren.’

Pen

De pen in zijn luchtige, lichtblau-

we overhemd lijkt wel uit zijn on-

derwijsverleden te stammen. ‘Dit 
hemd kocht ik in Curaçao. Daar 
heb ik nog een jaar les gegeven, 
maar dat werd een compleet iasco. 
Ik kon niet tegen de warmte en te-

gen de mentaliteit. Als die jongens 

in de klas wilden slapen, dan moest 

ik ze gewoon laten slapen. Dat kon 

ik niet. Ik werd er echt ziek van en 
ben overspannen geraakt. Zo maak 
je ook wel eens een fout in je le-

ven.’ 

Frater Jeroen 

Terug in Nederland, verhuist de 
frater naar het klooster in Borculo. 
Daar leert hij frater Jeroen kennen, 
die een wilde plantentuin aanlegt 

in de kloostertuin. ‘Met een bakkie 
achterop de iets haalde hij allerlei 
zaden uit de berm. Ik ben hem gaan 
helpen en bouwde de plantentuin 
uit tot een vlindertuin. Daar is mijn 

passie voor vlinders ontstaan. Vlin-

derliefhebbers uit de hele Achter-
hoek wisten ons te vinden.’

Ekster in de kapel

Sinds vijf jaar woont Willibrordus 
in het Fraterhuis Sint Jozef aan de 
Schorteldoeksesteeg, het uiterste 
randje van De Bilt. Samen met der-

tig bejaarde fraters en een paar pas-

toors. ‘We bidden en eten samen en 
in de avond treffen we elkaar in de 

recreatiezaal om te kaarten, te lezen 

en te praten. Tenminste, iedereen 

die kán, want de meesten zijn al 

stokoud.’ Hij vertelt dat er net een 
ekster in de kapel gevlogen is. ‘Dat 
geeft wat reuring bij de fraters. Dan 

zeggen ze al gauw: We moeten Wil-
librordus erbij halen.’ In de zestiger 
jaren verruilt hij zijn zwarte fra-

tertoog voor burgerkleding. Alleen 

een kruis van Taizé bungelt nog om 

zijn nek.’ Het is steeds soepeler ge-

worden bij de fraters, maar ik ben 

altijd trouw gebleven aan mijn ge-

loftes. Ik bof dat ik nooit verliefd 
geworden ben op een vrouw.’

Opvliegers

We maken nog een rondje over de 
vlindertuin. De warmte en het ge-

sprek vergen veel van hem. Een 
half jaar geleden is bij de frater 
prostaatkanker geconstateerd. ‘Ik 
schrok me rot,’ vertelt de frater. 
‘Ik had last van mijn benen, maar 
de dokter stuurde me naar de uro-

loog. Daar kwam uit dat ik deze 

ziekte heb.’ Ze spuiten hem in met 
vrouwelijke hormonen. ‘Ik krijg 
nu opvliegers,’ grinnikt hij. ‘En 
ik voelde me ontzettend moe en 

beroerd.’ Vandaar dat hij een tijd 
lang niet te horen was bij Vroege 
Vogels en al zijn vlinderlezingen 

heeft stopgezet. Gelukkig krijgt 
hij nu weer meer energie en trekt 
er op uit met zijn elektrische iets. 
‘Ik leef van dag tot dag. Ik ben zo 
blij dat ik mijn vlinderhobby heb. 
‘Kijk’, wijst hij met zijn stok, ‘dat 
is een distelvlinder. Het is een trek-

vlinder, die helemaal uit Noord-
Afrika komt. Hij laat zich meevoe-

ren op de zuidoostelijke wind.’ Via 
de vlindertamtam heeft de frater 
gehoord dat er op een camping in 
Bunnik een oostelijke vos is gesig-

naleerd. Daar wil hij onmiddellijk 
naartoe. ‘Zo ben ik bezig, altijd de 
vlinders achterna.’

Frater Willibrordus: ‘Mensen enthousiast maken voor de natuur vind ik het mooiste wat er is.’

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

1 augustus nieuw "MAANDMENU" 

Woe.
30-07

Kalfsrib-eye van de grill met 
knoflooksaus

 of
 Paella met mosselen, gamba, 

fruits de mer

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
31-07
Vrij.

01-08
Woe.
06-08

Maïshoen filet met een saus 
van kerrie en ananas

of
"Tapas":

Diverse Spaanse hapjes

€ 11,00 
of

€ 14,50 
incl. kopje 

koffie

Do.
07-08
Vrij.

08-08

advertentie

Net als het kaartje voor treinen
gaat gemeentegids langzaam verdwijnen

je werkt online of per chip
zonder geld in je knip

en dat helpt de papierberg verkleinen

Guus Geebel LimerickRondleiding over zomers 
Sandwijck

Op zondag 3 augustus organiseert 

de Werkgroep Sandwijck samen 
met Het Utrechts Landschap een 
rondleiding over het landgoed 
Sandwijck. In deze tijd van het 
jaar zijn vooral de slootkanten 

bijzonder mooi. 

Volop bloeiende planten en veel 

vlinders en libellen. Bij mooi 

weer zingen rietvogels volop en 

laat de buizerd zich meestal horen 
en zien. Een groepje koeien helpt 
bij het beheer van het landgoed.

De wandeling begint om 14.00 

uur en duurt ongeveer twee uur. 

Het verzamelpunt is de parkeer-

plaats op Sandwijck. U vindt 
deze aan de Utrechtseweg 301, 
recht tegenover het Van Boet-
zelaerpark. Als het vochtig is, is 
het verstandig om stevige schoe-

nen of laarzen aan te trekken. 

De rondleiding is gratis. Honden 

(ook aangelijnd) zijn niet toege-

staan op Sandwijck.

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 21.30 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

ZOMERMENU
Friet met saté

van de varkenshaas

of kipsaté 7,25
 

LEKKER THUIS 

IN DE TUIN ETEN

Gezinszak met friet

4 frikandellen of 

vleeskroketten en een 

beker saus 

naar keuze 

voor 9,95


