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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

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

advertentie

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

 06 - 12368755

www.naastdeburen.nl
info@naastdeburen.nl

Groenekanseweg 168, Groenekan

Naast de Buren is "Gezelligste Terras" van De Bilt 2014

TE GEK!!!
We zijn verkozen tot het "Gezelligste terras"

van Gemeente De Bilt 2014
HARTELIJK DANK VOOR HET STEMMEN!!!

Daarom zoals beloofd:

Van 13 t/m 15 aug 2014

kost het "Aanschuifmenu" 

geen € 11,00 maar slechts

€ 9,50

Het aanleggen van de nieuwe 

hoofdwaterleiding is nodig omdat 

de huidige hoofdleiding uit 1953 

aan vervanging toe is. Vitens legt 

eerst de nieuwe hoofdwaterleiding 

aan en koppelt deze pas aan alle 

woning- en bedrijfsaansluitingen 

als die geheel klaar is. Daardoor 

hoeven de woningen en bedrijven 

in de straat tijdens de aanleg het 

slechts enkele uren zonder water 

te stellen. De aanleg van de nieu-

we waterleiding vindt plaats in de 

maand september en in de eerste 

weken van oktober.

Nieuw ietspad
Als de waterleiding klaar is, wordt 

gestart met de aanleg en asfaltering 

van het nieuwe ietspad. Dit maakt 
deel uit van de snelietsroute, die 

tussen station Bilthoven en de Uit-

hof komt. Verschillende delen van 

deze snelietsroute zijn de afgelo-

pen weken al geheel vernieuwd. Op 

het deel dat nu wordt aangepakt, 

is het ietspad te smal en liggen er 
oude betontegels. Bovendien is de 

kruising met autoverkeer niet opti-

maal. In de nieuwe situatie zal dit 

een stuk beter worden.

Mobiele afzetting
Ter voorbereiding van de 

verbetering van het ietspad worden 
op woensdag 6 en donderdag 7 

augustus enkele bomen gerooid, 

meldt afdeling communicatie van 

de gemeente. Bovendien voert 

de gemeente in de eerste twee 

weken van augustus ook regulier 

snoeiwerk uit aan alle bomen op 

de Soestdijkseweg. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van een mobiele 

afzetting en verkeersregelaars. 

Daar waar het snoeien gevaar 

kan opleveren voor het verkeer, 

wordt een wegdeel tijdelijk geheel 

afgezet en een omleiding ingesteld. 

Dit zal ter plekke ook met borden 

en verkeersregelaars worden 

aangegeven.

Woningen bereikbaar
De wegwerkzaamheden op de 

Soestdijkseweg Zuid vinden plaats 

tussen de aansluitingen met de 

Nachtegaallaan en de Noord-Houd-

ringelaan. Woningen en bedrijven 

op dit deel van de Soestdijkseweg 

Zuid blijven bereikbaar voor be-

woners en gebruikers doordat bij 

elk adres stalen rijplaten worden 

geplaatst. Auto’s kunnen op ei-

gen erf staan of elders in de buurt 

worden geparkeerd, maar parkeren 

in de parkeervakken aan de Soest-

dijkseweg is niet mogelijk tijdens 

de werkzaamheden. 

Omleiding ietsers
Fietsers worden omgeleid via Over-

boslaan en Nachtegaallaan. Bewo-

ners en bedrijven krijgen deze week 

persoonlijk nader bericht van de ge-

meente. Naar verwachting worden 

de werkzaamheden in november 

van dit jaar afgerond met de ople-

vering van het nieuwe ietspad.

Meer dan 50 bomen plat
voor nieuw ietspad

De gemeente De Bilt voert de komende maanden in samenwerking met waterbedrijf 
Vitens werkzaamheden uit aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven. Er wordt een nieuwe 
hoofdwaterleiding aangelegd en een nieuw ietspad. Om te voorkomen dat de straat twee 

keer in korte tijd moet worden opgebroken, wordt het werk gecombineerd en is overlast voor 
bewoners en gebruikers beperkt.

Alle bomen met een stip moeten wijken voor het nieuwe ietspad.

De aankomende kaalslag valt niet te missen.

Kwinkelier voortvarend op de schop

Winkels blijven tijdens de 
herontwikkeling goed bereikbaar

Eind mei 2014 presenteerde de eigenaar van  
De Kwinkelier in Bilthoven de eerste fase van zijn ambitieuze 
herontwikkelingsplannen. Inmiddels is het vergunningstraject 
voor de herontwikkeling van de eerste fase – het zogenaamde 

‘Kronkelstraatje’ – doorlopen, is er een bouwbedrijf gecontracteerd 
en zijn de uitvoeringswerkzaamheden van start gegaan. 

Zoals eerder werd aangekondigd, start de herontwikkeling van De 

Kwinkelier bij het deel van het Kronkelstraatje, dat het dichtst bij het 

centrale plein van het complex ligt. Het betreft de gedeeltelijke sloop, 

asbestsanering en herontwikkeling van dertien winkelunits met een to-

taal brutovloeroppervlak van circa 2.200 m2. Daarnaast worden ook de 

bestrating en de technische installaties vervangen of vernieuwd. Ook 

het gedeelte van de parkeergarage (circa 115 parkeerplaatsen) dat direct 

onder het Kronkelstraatje ligt, ondergaat een metamorfose. 

Het project wordt in nauwe afstemming met de winkeliers, de omwo-

nenden en de gemeente uitgevoerd. De winkelunits en het grootste deel 

van de parkeergarage blijven gedurende de werkzaamheden bereik-

baar. Planning is dat de herontwikkeling van het eerste gedeelte van 

het Kronkelstraatje medio november is afgerond. Er wordt getracht de 

totale overlast te beperken. Aansluitend op de afronding van het eerste 

deel van het Kronkelstraatje zal de herontwikkeling verdergaan. Details 

hierover worden naar verwachting eind van het jaar bekendgemaakt.

Het slopen van de verharding en het verwijderen van de overkappingen 

vindt plaats in de periode van 28 juli tot en met 15 augustus van 7.00 uur 
’s morgens tot ’s avonds 22.00 uur. De winkels blijven bereikbaar. [GG]



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

10/8 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

10/8 • 9.30u - Ds. J.P. Ouwehand
10/8 • 18.30u - Ds. J. Boer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

10/8 • 10.30u - Mw. M. Walburg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

10/8 • 10.00u - Dhr. Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw

10/8 • 10.30u - Pater G. Oostvogel o.p.

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

10/8 • 10.15u - Ds. H.S. Wiersma
10/8 • 17.00u - Ds. M.K. Drost

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

10/8 • 10.00u - Ds. J. van Dijk
10/8 • 19.00u - Ds. W.G. v. den Top

Pr. Gem. Immanuelkerk

10/8 • 10.00u - Mevr. J. van Doorn

R.K. St. Michaelkerk

10/8 • 10.00u - Communieviering  
K. van Gestel + J. Meijer

Volle Evangelie Gemeente

10/8 • 10.00u - Dhr. Kees van Gelderen

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

10/8 • 10.30u -  
Dhr. Dr. J. van Amersfoort

Herv. gemeente Blauwkapel 

10/8 • 10.00u - Ds. M. Baan
10/8 • 18.30u - Ds. G.D. Hoff

Onderwegkerk Blauwkapel

10/8 • 10.30u - Pastor M. de Meij

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

10/8 • 10.00u - Ds. H. Jongerden
10/8 • 18.30u - Ds. G.J. van den Top

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

10/8 • 10.00 en 18.30u - Ds. H. Zweistra

PKN - Ontmoetingskerk

10/8 • 10.00u - Ds. P. Pannekoek 

St. Maartenskerk

10/8 • 10.00u -  
Eucharistieviering J. Baneke

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

10/8 • 10.00u - Dhr. J. van Ooijen
10/8 • 18.30u - Ds. P. van Dijk

PKN - Herv. Kerk

10/8 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 9 augustus haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpse-
dijk, Ruigenhoeksedijk en Ach-
terweteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 9 augustus 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zater-
dagmorgen om 9.00 uur rijden. 
U wordt verzocht uw papierkli-
ko of het goed gebundelde pa-
pier tijdig aan de weg te zetten.

Avondtoertocht voor senioren

Voor de avondtoertocht naar en 
door oud en nieuw Utrecht op 
donderdag 7 augustus is veel 
belangstelling. Deelnemers zijn 
blijkbaar geïnteresseerd om, - 
hoog in de bus gezeten  -  door 
het (nieuwe) Utrecht te toerend 
in een rustig tempo over en door 
de nieuwe wijken zoals Papen-
dorp – Leidsche Rijn ‘gegidst’ te 
worden. 

De tocht begint om 17.30 uur bij 
Dijckstate, waarna eerst een lek-
kere pannenkoek wordt gegeten. 
Er is nog een aantal plaatsen 
beschikbaar. Tel. 0346 212288 
t.n.v. Dagtochtenservice Maar-
tensdijk.

Rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen d.d. 13 augus-
tus in Westbroek terecht in Het 
Dorpshuis Westbroek, Prinses 
Christinastraat 2. 

Voor informatie en een afspraak 
belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau 
van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088 23 23 300. Zelf een 
datum plannen kan via www.
regelzorg.nl. Van tevoren dient 
een Eigen Verklaring te worden 
aangeschaft. 

Fietstocht langs  

Utrechtse forten

Op zaterdag 16 augustus om 
13.00 uur kan men met gilde-
gids Bert Groeneveld door het 
landschap van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie fietsen. De 
middag begint met het verhaal 
van de linie en een rondleiding 
op Fort de Bilt. Een deel van de 

tocht gaat door De Bilt. Er wordt 
gefietst langs groepsschuilplaat-
sen, een loopgraaf, tankversper-
ringen, inundatiegebieden en 
natuurlijk forten. 

Kosten p.p. 10 euro p.p. (U-pas 
5 euro) Graag vooraf overleg 
over deelnemen van kinderen. 
Aanmelden kan op werkdagen 
van 14.00 tot 16.00 uur bij Gilde 
Utrecht, Lange Smeestraat 7,  tel. 
030 234 32 52 of per e-mail met 
vermelding van uw telefoonnum-
mer aan post@gildeutrecht.nl . 

De VBW tent

Dinsdag 26, woensdag 27 en don-
derdag 28 augustus zal het spet-
teren in de tent aan de Molenweg 
in Westbroek. Het thema van 
de Vakantie Bijbel Week is dit 
jaar namelijk ‘zeesterren’. Elke 
dag van 10.00 tot 15.00 uur zijn 
de kinderen die na de zomerva-
kantie naar basisschoolgroep 1 
gaan van harte welkom. Er wordt 
geknutseld, gespeeld, naar toneel 

“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

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG

ADCURA

Bruids- en rouwBloemwerk

www.gebloemd.com 

06 - 103 92 836

Groenekan

gekeken, geluisterd naar Bijbel-
verhalen en vooral veel plezier 
beleefd. Voor de jongeren vanaf 
12 jaar is er op 26 en 27 augustus 
van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur 
een geweldig jongerenprogram-
ma. Voor meer informatie en/
of aanmelding: vbwwestbroek@
gmail.com.

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.

Elly en Rikkert op Marktdag 

Zaterdag 13 september om 14.30 
uur geven Elly en Rikkert tijdens 
de Marktdag een kinderconcert 
in de Dorpskerk in De Bilt. Het 
concert met de naam ‘Gefelici-

teerd’ is een sprankelend liedjes-
programma, soms uitbundig, dan 
weer ingetogen met een hoog 
meezinggehalte voor kinderen 
vanaf vier jaar. Het programma 
duurt 90 minuten zonder pauze. 
Kaarten kunnen worden besteld 
via de website www.marktdagde-
bilt.nl/ellyenrikkert of zijn te ver-
krijgen bij Bouwman Boeken aan 
de Hessenweg 168 in De Bilt.

Cursus Nederlandse literatuur

Liefhebbers van moderne 
Nederlandse literatuur kunnen 
zich aanmelden voor de cursus 
Moderne Nederlandse literatuur, 
die in september weer start gaat 
in Bibliotheek Bilthoven. In deze 
cursus maakt docente Henny 
Verheijden, neerlandica, u weg-
wijs op het grote terrein van de 
Nederlandse literatuur na 1950. 
Er wordt gesproken over gelezen 
boeken en poëzie. De deelne-
mers maken tijdens of na afloop 
van de cursus een excursie (een 
‘literaire’ tentoonstelling of voor-
stelling, een ‘literaire’ wandeling 
o.i.d.). Deze cursus start op 15 
september en wordt in de periode 
september t/m april tweeweke-
lijks gegeven op maandagmid-
dag. Aanmelden kan via www.
ideacultuur.nl of in de biblio-
theek.

Expositie in de Woudkapel
Van 28 juli tot 27 oktober exposeert Annemieke Ros in de verschillende 
ruimtes binnen De Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven. Kleur en 
vorm hebben, zolang zij zich kan herinneren, een grote aantrekkings-
kracht op haar gehad. Die spelen haar hele leven een belangrijke rol, 
in steeds een andere vorm. Annemieke heeft een graische achtergrond, 
maar daarin ervaart zij soms ook een beperking omdat je met program-
ma’s werkt, zij kan er niet al haar creativiteit in kwijt. Het schilderen 
dat zij sinds zeven jaar doet vervult haar en daagt uit tot vernieuwing 
en verder durven gaan dan zij gewend is. Zij maakt abstracte en igura-
tieve olieverfschilderijen, collages en aquarellen.
Annemieke Ros exposeert regelmatig, dat vindt zij bijzonder leuk om 
te doen. In eerste instantie schildert zij vooral voor haar plezier, maar 
het dan aan de wereld laten zien is een volgende stap, en die hoort er 
inmiddels echt bij. Extra voldoening geeft het dat er al aan velen muren 
schilderijen van haar hangen.
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Vanaf 1 juni nieuw in het Dorpshuis Hollandsche Rading  
www.fysiohollandscherading.nl  035-2400299 

Kinderherinneringen aan 
ontberingen in het Jappenkamp

door Guus Geebel

Op 7 december 1941 viel Japan Pearl Harbour aan. Dat was het begin van de totale Tweede 

Wereldoorlog, omdat nu ook de VS partij was. Nederland verklaarde een dag later de 

oorlog aan Japan. In januari 1942 viel Japan Nederlands Indië binnen en daarna werden 

Nederlanders geïnterneerd in kampen. Hella van Schaik-Colijn was drie toen hun huis deel 

ging uitmaken van het kamp Kareës in Bandoeng.

In juni 1942 kreeg Hella Colijn een 

broertje. Haar vader was na de Ja-

panse inval al vrij gauw opgepakt 

en in een mannenkamp terecht ge-

komen. ‘Ik herinner me dat ik met 

mijn moeder en broertje aan het 

hek van zijn kamp heb gestaan om 

hem zijn zoon te laten zien. Dat ik 

daar een man zag staan zie ik nog 

helemaal voor me. Van andere kin-

derherinneringen weet ik niet zeker 

of ik het zelf heb onthouden, of dat 

mijn moeder dat altijd heeft verteld. 

Sommige dingen voel je, zoals de 

lucht in Indonesië. Mijn vader heeft 

in verschillende kampen gezeten, 

maar hij sprak later nooit over nare 

voorvallen. Wel vertelde hij grap-

pige dingen, zoals de voordrachten 

van Wim Kan waarmee hij in een 

kamp heeft gezeten. Die kwam dan 

op met een pan onder zijn arm en 

had het dan over ja-pan, nee-pan. 

Ook herinner ik me het verhaal 

over een man met een houten been 

waar een radio in zat verborgen. Bij 

het voetballen riepen ze dan dat hij 

moest oppassen met zijn been.’

Speelgoed

‘Ons hoekhuis was het laatste huis 

van kamp Kareës in Bandoeng. Ik 

herinner me dat ze op het veldje er-

naast de omheining gingen zetten. 

Ik heb staan kijken hoe wij ingeslo-

ten werden. We kregen steeds meer 

mensen in ons huis. Ik woonde met 

mijn moeder en broertje in een ka-

mertje. In de overige kamers zaten 

andere vrouwen. Van de beginpe-

riode heb ik geen herinneringen 

aan ontberingen en dat kwam ook 

omdat we in ons eigen huis zaten. 

Je kon je eigen potje koken en je 

had je eigen speelgoed. Ik herinner 

me nog goed dat we naar het kamp 

Banjoe Biroe werden afgevoerd. 

Mijn moeder met een baby op haar 

arm en ik als vierjarig meisje er-

naast. Je mocht alleen meenemen 

wat je kon dragen. Ik vroeg of ik 

mijn poppenhuis mee mocht ne-

men, maar dat was veel te groot. 

Zelfs mijn pop mocht niet mee. 

Geen enkel stuk speelgoed mocht 

mee en dat zal ik nooit vergeten. En 

dat gevoel van lopen in een rij vrou-

wen met kinderen en rommel, zoals 

je nu soms ook vluchtelingen ziet 

lopen. Dat gevoel in de hitte voel ik 

nog steeds.’

Banjoe Biroe

‘We kwamen terecht in Banjoe Bi-

roe kamp 10 met vijfduizend men-

sen. Het was een oude gevangenis 

geweest voor inheemse criminelen 

met plaats voor ongeveer duizend 

mensen. Er stonden aaneengeslo-

ten britsen waar iedereen 75 centi-

meter van kreeg. Dat was voor een 

volwassene niet genoeg ruimte dus 

lag je om en om. Wat je bezat stond 

daaronder. Daar hebben we tot het 

eind van de oorlog gezeten. Aan de 

zijkant waren de open latrines en 

achter ons stonden varkenshokken. 

De varkens kregen beter te eten dan 

wij. Aan de andere kant waren de 

gaarkeukens. Ik weet nog dat je in 

de rij stond voor het eten. We ke-

ken hoe de vrouwen opschepten. 

De een schepte alleen van boven 

en dan moest je wachten tot haar 

ton bijna leeg was want dan kreeg 

je nog wat voeding. Een ander ging 

er diep doorheen. Het was altijd een 

hele heisa in welke rij je stond. Ik 

heb werkelijk vreselijke honger ge-

had. We kregen voor het avondeten 

en het ontbijt een heel klein stukje 

keihard brood of een zetmeelpap-

je. ’s Middags kreeg je een heel 

klein beetje rijst met water waar 

wat groenteafval in gekookt was. 

Ik had altijd honger. Mijn moeder 

zei een keer, als je zoveel honger 

hebt bewaren we één eetlepel rijst 

voor de tweede helft van de mid-

dag. Toen heb ik de hele middag 

aan niets anders kunnen denken en 

lopen zeuren over die eetlepel rijst. 

Mijn moeder zei toen, dat doen we 

nooit meer.  We eten en dan is het 

op. Mijn broertje heeft wekenlang 

in coma gelegen door gebrek aan 

voeding. Mijn moeder wist hem er-

doorheen te slepen door haar eten te 

ruilen met andere vrouwen die ken-

nelijk in het geheim nog een klein 

beetje suiker hadden bewaard. Sui-

ker kregen we uiteraard al die jaren 

niet. Wat ik er aan over heb gehou-

den is dat ik altijd eten in huis heb.’

Capitulatie

‘Dan wordt het 15 augustus, maar 

wij hoorden in Banjoe Biroe pas 

een paar dagen later dat Japan ge-

capituleerd had. Ik weet niet of er 

gejuich is opgegaan. Er waren geen 

vlaggen of iets dergelijks, helemaal 

niets. Ik vroeg me af wat het bete-

kende, want we zaten nog steeds in 

het kamp, waar we van Montgo-

mery niet uit mochten vanwege de 

onveilige situatie buiten het kamp, 

maar dat wisten de vrouwen toen 

niet.’ De Jap was nog steeds de baas 

en je kreeg hetzelfde soort eten. Ik 

geloof dat het enige verschil was 

dat je niet meer hoefde te buigen. 

Ik herinner me dat de eerste Neder-

landse man het kamp binnenkwam. 

Mijn kleine broertje keek hem aan 

en zei: Ik denk dat is een vader. Een 

prachtige zin voor een jongetje van 

drie. Mijn moeder kreeg via het 

Rode Kruis een brief van mijn va-

der die schreef dat hij in het kamp 

Tjihapit in Bandoeng zat en of wij 

wilden komen. Het duurde na een 

moeilijke reis en veel ontberingen 

nog een paar weken voor we bij 

mijn vader in het door Gurkha’s 

beschermde kamp waren. Mijn va-

der mocht vrij snel terug naar Ne-

derland en eind 1945 vertrokken 

we met de boot. In Nederland heb 

ik een half jaar niet kunnen lachen. 

Mijn vader ging al vrij snel daarna 

weer naar Indië en wij volgden In 

december 1946. We woonden in 

verschillende plaatsen op Java.  In 

1948 werd mijn tweede broertje 

geboren. December 1949 vertrok-

ken we met de Willem Ruys weer 

naar Nederland. Het was het laatste 

schip voor de soevereiniteitsover-

dracht. Zes jaar later emigreerden 

we naar Canada. Daar kwam mijn 

vader in 1959 bij een auto-ongeluk 

om het leven. In 1965 kwam ik te-

rug naar Nederland om te trouwen.’ 

Ouders

De vader van Hella Colijn was 

Anton Willem Colijn, zoon van de 

burgemeester van Amstelveen. Die 

was weer een broer van minister 

Colijn. ‘De minister was een oud-

oom van mij. Mijn vader wilde na 

de middelbare school Nederlands 

gaan studeren maar dat lukte fi nan-
cieel niet. Hij ging werken bij de 

Nederlandse Handelsmaatschappij 

en werd op twintigjarige leeftijd 

uitgezonden naar Indië. Later werd 

hij journalist, eerst bij een krant in 

Bandoeng. Daarna werkte hij voor 

De Locomotief in Semarang en De 

Vrije Pers in Soerabaja.’ Mijn moe-

der is op vijfjarige leeftijd met haar 

ouders in 1912 vanuit Duitsland 

naar Nederlands Indië gekomen. 

Mijn grootvader was waterbouw-

kundig ingenieur en heeft in de bin-

nenlanden van Java irrigatiewerken 

opgezet.’ 

Op vrijdag 15 augustus vindt bij het monument voor het gemeentehuis 

in Bilthoven de herdenking plaats van de capitulatie van Japan in 1945. 

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 contact op te nemen met 

mevrouw S. de Groot van het comité Herdenking 15 augustus, telefoon 

030–2292532.

Hella van Schaik-Colijn kan erg genieten wanneer het hier warm is.

Rotondebeleid
door Henk van de Bunt

Sinds enige tijd zijn rotondes ook in de gemeente De Bilt ‘hot’. Vaak houdt ook de inrichting 

van een rotonde de gemoederen behoorlijk bezig. Over de ‘Herbie-rotonde’ nabij bedrijvenpark 

Larenstein verbaast zich nog menigeen en een geplaatst beeld op de rotonde in de Achter 

Wetering was al na een paar dagen gevandaliseerd. 

Ook het beheer van gerealiseerde 

rotondes is anno 2014 niet onop-

gemerkt. Op de rotonde Koningin 

Wilhelminaweg met de Achterwe-

teringseweg staat een aandacht-

vragend bord van adopteereenro-

tonde.nu: ‘Wij nemen kosteloos 

het onderhoud van alle rotondes 

in uw gemeente voor langere tijd 

over. Dit stelt u in staat om direct 

te bezuinigen op het onderhoud en 

tegelijkertijd een forse kwaliteits-

slag te maken wat betreft de uitstra-

ling van de rotondes. Wij schakelen 

professionele hoveniers in die een 

door u goedgekeurd (inrichtings-

en) onderhoudsplan uitvoeren. Ver-

volgens gaat de Rotondespecialist 

op zoek naar (lokale) bedrijven, die 

interesse hebben om een rotonde te 

adopteren in ruil voor reclame’.

Provincie

Wim Jollie is districtsmanager we-

gen bij de Provincie Utrecht: ‘Het 

betreft een provinciale rotonde. Vo-

rig jaar is door Gedeputeerde Staten 

aangegeven, dat het onderhoud van 

een aantal provinciale rotondes ook 

door particuliere bedrijven mocht 

worden uitgevoerd. Dit is vervol-

gens aanbesteed aan de markt. De 

aannemer betaalt de Provincie een 

bepaald bedrag per rotonde en moet 

als tegenprestatie de rotondes con-

form de wensen van de provincie 

onderhouden en mag als inkomsten 

per richting een reclamebord plaat-

sen van beperkte afmetingen. Het 

plan vindt inmiddels navolging bij 

meerdere wegbeheerders in Neder-

land’.

Gemeente

De afdeling communicatie van de 

gemeente meldt: ‘De betreffende 

rotonde valt onder de provincie 

Utrecht. De provincie is aangeslo-

ten bij adopteereenrotonde.nu. Als 

gemeente kennen we een verge-

lijkbare constructie. Het is voor be-

drijven mogelijk om een rotonde te 

‘adopteren’. Het bedrijf onderhoudt 

de rotonde en mag in ruil daarvoor 

reclame plaatsen. Op dit moment 

gebeurt dit op twee locaties (Groe-

nekanseweg- Soestdijkseweg en 

Groenekanseweg-Biltse Rading). 

Het is toegestaan om reclame op 

rotondes te voeren mits; het be-

drijf de rotonde onderhoudt of laat 

onderhouden en dit contractueel 

voor meerdere jaren wordt vastge-

legd (minimaal 5 jaar, maximaal 

10 jaar). Op de rotonde mag per 

‘poot’ een bord geplaatst worden 

van maximaal 70 cm bij 50 cm; op 

deze borden mag alleen leesbare 

reclame staan en het College kan 

nadere voorwaarden stellen aan de 

inrichting van rotondes die beeld-

bepalend zijn voor de gemeente.

Een creatieve oplossing resulteert in een goed onderhouden rotonde.
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biologische kaas

Rundervinken
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Extra donderdagvoordeel!
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1 Kg. 6.98

Twee dagen Houthakkersfeest 
in Lage Vuursche

door Guus Geebel

Op zaterdag 16 en zondag 17 augustus vindt in De Kuil van Drakensteyn in Lage Vuursche voor 

de achtentwintigste keer het Houthakkersfeest plaats. ‘Het is een heel aantrekkelijk concept 

waar duizenden mensen uit heel Nederland op afkomen’, vertelt Irene de Boer. 

‘Het voordeel van het terrein is dat het nooit te druk is. Er is voldoende 

ruimte en mensen kunnen overal wandelen of zitten.’ 

Irene de Boer is penningmeester 

van het bestuur van de Stichting 

Houthakkersfeest Lage Vuursche. 

Zij regelt de verhuur van kramen en 

alle bijkomende zaken. Samen met 

Peter Jorna heeft zij de activiteit in 

1985 opgezet. ‘Wij hadden daar-

voor de Oranjefeesten die in Lage 

Vuursche waren gestopt nieuw le-

ven ingeblazen. Het jaar daarop 

wilden we iets organiseren waar-

mee we het dorp beter op de kaart 

konden zetten. Dat werd het Hout-

hakkersfeest. Lage Vuursche is een 

bosdorp en veel mensen weten niet 

wat er in en om het bos gebeurt. 

We wilden daarom een feest met 

vooral ook een educatief karakter. 

De informatieve stands van Staats-

bosbeheer en het Utrechts Land-

schap die er elk jaar zijn passen 

daar uitstekend bij.’ Irene de Boer is 

sinds 1964 actief in het verenigings-

leven van Lage Vuursche. Behalve 

bestuurslid van de Stichting Hout-

hakkersfeest is ze is voorzitter van 

de sportvereniging DeVu. Die ver-

eniging bestaat volgend jaar vijftig 

jaar en dan is zij ook vijftig jaar 

voorzitter. Dit jaar ontving zij voor 

haar activiteiten een Koninklijke 

Onderscheiding.

Dagje uit

‘Ik zeg altijd als je naar het Hout-

hakkersfeest gaat ben je een dagje 

uit. Er is voor iedereen wat. Hout-

zagen trekt voornamelijk mannen. 

Vrouwen vinden de markt over het 

algemeen leuker, maar we hebben 

ook hele leuke kinderattracties. 

Vanaf het begin hebben we de Jack 

Russel races gehad, maar die zijn er 

nu niet meer en dat is voor ieder-

een een gemis.’ Toen het Houthak-

kersfeest twintig jaar bestond werd 

het feest ook over twee dagen ge-

houden. ‘Dat was toen een enorm 

succes, maar het jaar daarna lukte 

dat niet vanwege problemen met de 

verhuur van De Kuil. We vonden 

twee dagen toch wel heel erg mooi 

en zijn blij het dit jaar weer te kun-

nen doen. Je krijgt ook wat andere 

bezoekers. Zaterdag is het vooral de 

bosbouw en mensen die gerelateerd 

zijn aan het houthakkersgebeuren 

en op zondag komen er veel  gezin-

nen, is onze ervaring van de vorige 

keer. Als het een succes wordt gaan 

we het continueren.’

Programma

Het bestuur heeft weer een gevari-

eerd programma samengesteld. De 

oficiële opening wordt onder mu-

zikale begeleiding van Jachthoorn-

blaasgroep Eemland op zaterdag 

16 augustus om 11.00 uur verricht 

door de Baarnse wethouder Kees 

Koudstaal. ‘In het begin hadden 

we mensen op de markt die alles 

zelf maakten, maar dat is in de loop 

van de tijd wat aangepast. Maar we 

proberen nog steeds de huisvlijt van 

mensen te laten zien. Curiosa vin-

den ook veel mensen leuk. 

Er is één kaasboer van de Veluwe 

die we al jaren hebben en die het 

heel leuk doet. Een vrouw met zelf-

gemaakte jams staat er ook al jaren. 

De brandweer is er altijd en laat de 

jeugd graag zien hoe een en ander 

werkt. Er is een schaapherder met 

een kudde en op zondag zijn er red-

dingshonden. Er staat ook een stand 

met informatie over de ziekte van 

Lyme. Daar wordt op voortreffelij-

ke wijze uitgelegd wat de gevolgen 

van een tekenbeet kunnen zijn. Het 

kinderprogramma is ook weer erg 

leuk. We hebben er nu het schmin-

ken weer bij. Houthandel Van der 

Krol uit Maartensdijk plaatst een 

leuk klimtoestel en Staatsbosbeheer 

organiseert een kleine speurtocht 

voor kinderen. Kortom, er is voor 

elk wat wils.’

Financiën

‘De inkomsten om het feest te or-

ganiseren komen uit de verhuur van 

kramen, sponsors, de horeca die we 

verpachten en parkeergeld. We vin-

den dat we het zelf moeten kunnen 

inancieren en dat niet de gemeen-

schap er voor op moet draaien. De 

gemeente geeft geen subsidie. Al-

leen toen vorig jaar vanwege de 

begrafenis van prins Friso het feest 

werd afgelast heeft de gemeente 

Baarn ons gecompenseerd.’ De re-

latie met de gemeente noemt Irene 

de Boer uitstekend. ‘Er wordt geen 

entreegeld geheven. Auto’s betalen 

vijf euro parkeergeld, maar we ad-

viseren mensen om met de iets te 
komen.’ Het Houthakkersfeest be-

gint zaterdag 16 augustus en zondag 

17 augustus om 10.00 uur. Zaterdag 

tot 18.00 uur en zondag tot 17.00 

uur. Het volledige programma staat 

op www.houthakkersfeest.nl

Irene de Boer zet zich al vele jaren in voor de dorpsgemeenschap.
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‘In principe blijft alles overeind’ 

Jits Bakker was een begenadigd kunstenaar
door Henk van de Bunt

De Stichting Dag voor de Ouderen (SDO) bracht vrijdag 1 augustus opnieuw een bezoek aan 

het atelier ‘de kooi’ van Jits Bakker’ aan de Holle Bilt in De Bilt. Het was opnieuw zeer de 

moeite waard om het werk van de onlangs overleden Biltse kunstenaar en het verhaal daarbij 

van dichtbij te zien en te voelen.

Ook het prachtige zomerweer droeg 

zeer bij aan een geslaagde ochtend. 

De rondleiding werd verzorgd door 

Ignaas de Jong. Ignaas is oud on-

derwijsman, musicus en kunstken-

ner en al vele jaren verzorgt hij 

– op momenten dat Jits voor zijn 

creatieve werk elders moest zijn, 

met groot elan en kennis van zake, 

rondleidingen in de beeldentuin 

met het atelier.Over Jits Bakker is 

oneindig veel geschreven, in boe-

ken, artikelen en/of recensies. In de 

komende bladen van de Historische 

Kring te De Bilt en het soortge-

lijke blad Schoutambt in Renkum / 

Oosterbeek schetst Karel Beesemer 

respectievelijk in de augustus en 

september uitgaven een algemeen 

beeld van de markante en veelzijdi-

ge kunstenaar Jits Bakker: de mens 

en zijn creaties. 

Roots

Karel Beesemer: ‘De roots van Jits 

Bakker liggen in Renkum. Ook ik 

woonde, voordat ik naar Bilthoven 

verhuisde, in Renkum. Hij (twee 

jaar jonger dan ik) woonde bij mij 

om de hoek. We hebben elkaar ei-

genlijk nooit helemaal uit het oog 

verloren. Het straatjochie van toen 

is me altijd bijgebleven.’ Talrijke 

kunstwerken van Jits Bakker refe-

reren aan de bange oorlogsjaren. 

Vele jaren woonde Jits in De Bilt, 

waar ook een van zijn ateliers staat: 

‘de kooi’ aan de Holle Bilt, waar 

dus op de eerste dag van augustus 

de ouderen van de SDO weer te 

gast waren’.

Bevlogen 

Volgens Beesemer was Jits niet al-

leen een begenadigd, maar ook een 

bevlogen kunstenaar: ‘Hij heeft 

doorgezet met een enorme bevlo-

genheid. Hij bezat een drang tot 

creëren die op momenten tendeerde 

naar bezetenheid, een kenmerk van 

de ware kunstenaar. Alles, maar dan 

ook alles maakte hij ondergeschikt 

aan zijn kunst en de daarmee ver-

weven noodzakelijke vrijheid. In 

zijn optiek vond hij dat de wereld 

om hem heen daar rekening mee 

had te houden. Dat was lang niet 

altijd eenvoudig voor hen die hem 

lief waren en/of zijn vrienden. Door 

zijn bijzondere kunstzinnige gaven 

en nimmer alatende scheppings-

drang en creativiteit, staan we-

reldwijd op prominente openbare 

locaties zijn monumentale beelden 

in brons of marmer. Zijn veelzij-

digheid kwam ook tot uiting in zijn 

glasmozaïeken en schilderijen’. 

Wedijveren

‘In zijn gedachten wedijverden 

steeds zijn voorkeuren voor de 

plaatsen Renkum óf De Bilt. Ik 

denk dat vele inwoners van de Bilt 

en de wijde regio zich gelukkig 

prijzen dat zijn woonplaats over 

een reeks van jaren De Bilt werd en 

dat het door hem zelfgebouwde ate-

lier ‘de kooi’ met de nabijgelegen 

beeldentuin aan De Holle Bilt staat, 

dat het befaamde vrij toegankelijke 

Openluchtmuseum Beeldenpark op 

het wonderschone landgoed Beer-

schoten zich bevindt binnen de 

gemeentegrenzen van de gemeente 

De Bilt. Het beeldenpark is dank-

zij het fraaie landschap en niet in ’t 

minst dankzij zijn beelden daar, een 

parel aan de Stichtse Lustwarande. 

Al de beelden die daar staan, die je 

kunt bewonderen en aanraken heeft 

Jits geschonken aan de provincie 

Utrecht en de voortdurende grote 

belangstelling is zichtbaar gemeen-

tegrensoverschrijdend’.

Verder

Tussen twee rondleidingen door op 

die 1e augustus is zoon Tibo van 

Jits Bakker, zijn moeder Alexandra 

en huisvriend Alexander van Loon 

graag bereid in te gaan op de vraag 

hoe het nu verder zal gaan met de 

enorme nalatenschap van Jits en 

welke consequenties zijn overlijden 

heeft op het dagelijks functioneren, 

de exploitatie van de bezittingen 

enz. Tibo: ‘Ik heb vele jaren met 

mijn vader opgetrokken en daar-

door, vooral op kunstzinnig gebied, 

enorm veel geleerd. Hij heeft mij 

opgeleid en een betere leermeester 

was niet denkbaar. Bovendien heb 

ik twee opleidingen op niveau vol-

tooid, waardoor ik mij met recht 

cultureel ondernemer mag noemen. 

Vooral de zakelijke aspecten – bij-

voorbeeld de verkoop van beelden 

en schilderijen - ga ik behartigen, 

maar omdat er in feite sprake is van 

een familiebedrijf kan veel steun 

ontleend worden aan de gezamen-

lijkheid’. Alexandra: ‘Tibo staat 

er niet alleen voor, Tibo trekt wel-

iswaar de kar, maar hij weet zich 

omringd door mensen, die het cul-

tureel erfgoed van Jits tot in lengte 

van jaren belangeloos willen koes-

teren en dus behouden. Door alle 

werkdruk van Tibo, hoop ik wel dat 

hij tijd blijft vinden voor het bedrij-

ven van zijn kunst: het schilderen’ .

Partners

Tibo: ‘We hebben niet alleen part-

ners nodig vanuit de gemeente De 

Bilt, maar ook de opgebouwde in-

ternationale contacten willen we 

vasthouden en met allure uitbrei-

den. Sinds kort is er een Stichting 

Collectie Jits Bakker opgericht. 

Nog niet alles is uitgekristalliseerd, 

er wordt hard aan een verdere op-

bouw gewerkt en we hebben veel 

vertrouwen in de deskundigheid 

van de stichtingbestuurders. Verder 

hoop ik dat het initiatief van des-

tijds om een Vereniging Vrienden 

JitsArt van de grond te tillen, wér-

kelijkheid gaat worden’. 

Alexander van Loon: ‘Ook ik kan 

en wil graag mijn steentje bijdra-

gen. Het door Jits zélf gebouwde 

atelier ‘de kooi’ is door vormge-

ving en materiaalkeuzen zeer het 

beschermen waard, het is in feite 

van monumentale waarde. Het is 

nog wat vroeg om met onze plan-

nen met betrekking tot het atelier 

naar buiten te treden, maar de mo-

gelijkheden om daar een museaal 

bolwerk van te maken zijn legio. Ik 

mag daar een beetje over oordelen 

omdat ik 20 jaar full time in over-

heidsdienst heb gefunctioneerd en 

betrokken was bij veranderingspro-

cessen en dergelijke. Dit wordt be-

slist vervolgd!’. Alexandra & Tibo: 

‘In principe blijft alles overeind en 

dat geldt voor het geheel in De Bilt 

en ook de ateliers.

V.l.n.r. Tibo, Karel Beesemer en Ignaas de Jong.

Jits aan het werk in zijn geliefde Andalucia, nabij Málaga

(foto JitsArt Management)

‘Meisje met Veulen’ terug

Het beeldhouwwerk ‘Meisje met 

Veulen’ aan de Tolakkerweg in 

Hollandsche Rading is terug. Het 

beeld is schoongemaakt en er 

hebben herstelwerkzaamheden 

plaatsgevonden. De benen van het 

meisje vertoonden scheuren en er 

is roestend ijzer in het beeld gevon-

den. De werkzaamheden werden 

door Steenhouwerij Maarssen uit 

Utrecht uitgevoerd. [HvdB] 

Woensdag 30 juli rond 7.00 uur 

maakte fotograaf Reyn Schuur-

man een impressie van het 

terugplaatsen.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Goudgeel 
Maisbrood
400 gram nu € 1,50

Dikke Boterkoeknu € 3,95

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

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

VOORDEEL
PAKKER

Casio rekenmachine 
FX 82 MS
 

Pak nu je rekenvoordeel bij Primera, dan doet 
het straks minder pijn als je rekenmachine op 

school weer eens spoorloos verdwijnt!

van 12,40

voor 8,99

3,50
korting

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

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

Parel Promotie

KIJK op onze 

vernieuwde 

  website
www.parelpromotie.nl

Onderhoud bomen 
Bilthoven

Jaarlijks controleert de gemeente de staat van de bomen. Uit het onderzoek in 

2013 bleek dat diverse bomen in Bilthoven Zuid toe zijn aan een onderhouds-

beurt. Dit gebeurt in de periode van 4 tot 22 augustus en zal voor de nodige 

verkeershinder zorgen.  

Om de werkzaamheden veilig en eficiënt uit te kunnen voeren, worden er 
diverse (doorgaande) wegen afgesloten en omleidingen geplaatst. Dit bete-

kent dat u soms om moet rijden om bij uw bestemming te komen. Wonin-

gen blijven altijd bereikbaar en ook busverbindingen blijven in stand. Om het 

(doorgaande) verkeer zo min mogelijk te hinderen, is er voor gekozen om het 
onderhoud te plegen in de school- en bouwvakvakantie. De beschikbare tijd 

is krap gezien de hoeveelheid werk. Daarom wordt om ongeveer 7.00 uur ’s 

ochtends gestart en tot ongeveer 19.00 uur ‘s avonds doorgewerkt. Bewoners 

van de straten waar gewerkt wordt, hebben hierover een brief ontvangen. 

Wilt u meer weten over het hoe en waarom van deze onderhoudsbeurt en waar 

het onderhoud precies plaats vindt? Kijk dan op www.debilt.nl.

Omgevingsvergunning (Wabo)

Aanvraag reguliere procedure

• Bilthoven, Haydnlaan 29, kappen van een lariks (16-07-2014)
• Bilthoven, Lassuslaan 20-22, kappen van zeven bomen (17-07-2014)
• Bilthoven, Prins Bernhardlaan 16, kappen van een acacia (17-07-2014)
• Maartensdijk, Maertensplein 31, verplaatsen van entreedeur (17-07-2014)
• Westbroek, Kerkdijk 86, oprichten van een brug t.b.v. in-/uitrit (16-07-2014)
• De Bilt, Utrechtseweg-Universiteitsweg, optimaliseren van het wegproiel t.b.v. de 
reconstructie van de kruising Utrechtseweg-Universiteitsweg De Bilt

• De Bilt, Utrechtseweg-Universiteitsweg, bouwen van een tunnel t.b.v. de reconstruc-

tie van de kruising Utrechtseweg-Universiteitsweg De BiltOp grond van artikel 6:3 
Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze besluiten geen bezwaar en/of beroep wor-
den ingediend.

Verleende omgevingsvergunning regulier

• Bilthoven, Bachlaan 3, kappen van een acacia (21-07-2014)
• Bilthoven, Lassuslaan 20-22, kappen van zeven bomen (22-07-2014)
• Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 435, kappen van een esdoorn (23-07-2014)
• Bilthoven, Vermeerplein 23, uitbreiden van de begane grond (23-07-2014)
• De Bilt, Utrechtseweg, verplaatsen van drie eiken (23-07-2014)
• De Bilt, Utrechtseweg (N237), verplaatsen van drie eiken (23-07-2014)
• De Bilt, Utrechtseweg-Universiteitsweg, het aanpassen van uitrit ter hoogte van 
voormalige kwekerij Vianen/Europatuin t.b.v. reconstructie kruising

Bron www.debilt.nl [30-07-2014]

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...

Zomeraanbieding
bij Bianca's nail Fashion.

25% korting 
op alle behandelingen. 

Natuurlijk bij kapper hans.

Info: 06 - 50839418
www.biancasnailfashion.nl

Facebook:
Bianca's nail fashion 

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 

HEALTHGUARD 

Muggen vrij kussenslopen

2 stuks € 40

voor thuis 
en op reis!
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Kinderen worden Wereldeters 
Van der Valk Hotel De Biltse Hoek heeft een nieuwe kindermenukaart waarbij kinderen 

worden uitgedaagd om eens iets anders te kiezen dan het traditionele kindermenu.. In 

samenwerking met Marjolein de Vlaam - auteur van het bekroonde boek ‘Wereldeters’ - zijn er 

zes verschillende gerechten ontwikkeld die gebaseerd zijn op landen uit haar boek. 

Krystle van der Valk: ‘Met onze 

nieuwe Wereldeters kinderme-

nukaart hopen we kinderen te 

prikkelen om eens iets anders te 

bestellen dan de geijkte kinder-

menu’s. De wereld heeft zoveel 

mooie smaken en je kunt niet 

vroeg genoeg beginnen met het 

ontdekken daarvan’. 

KidsRights

Omdat Van der Valk ook iets wil 

betekenen voor kinderen die het 

minder goed hebben, steunen zij 

de organisatie KidsRights. Deze 

organisatie komt op voor de positie 

van kwetsbare kinderen waar ook 

ter wereld. Met de nieuwe kinder-

menukaart steunt Van der Valk in 

het bijzonder het voedselprogram-

ma Sizanani in Zuid-Afrika, zodat 

de kinderen dáár ook een gezonde 

maaltijd krijgen. Leontine Wind-

horst (Managementassistent van 

de Biltsche Hoek) hierover: ‘Alle 

Van der Valk vestigingen maken 

een geldelijke bijdrage over aan 

Kids Rights’.

Timo Toekan (het kindersymbool 

van het Van der Valk concern) heeft 

ook een internationaal uiterlijk ge-

kregen.

Fred Meijer actief 
met de Biltse Historie

door Koos Kolenbrander

Ook al voor de oprichting in maart 1992 van de Biltse Historische Kring D’Oude School waren 

Biltenaren op zoek naar de geschiedenis van hun eigen dorp. Zo ook Fred Meijer: 

In De Vierklank van 7 mei jl. besteedde hij aandacht aan het feit dat honderd 

jaar geleden de Eerste Wereldoorlog uitbrak met het artikel: 

‘Kamp De Bilt-Station en Kamp de Pan bij De Bilt Station’. 

Het is dit jaar 100 jaar geleden, 

dat de Eerste Wereldoorlog uit-

brak. Zaterdag 19 april jl. zijn de 

eerste herdenkingen begonnen. 

Fred Meijer dook in de geschie-

denis en ontdekte dat er in De Bilt 

twee militaire kampen waren. In 

het genoemde artikel in mei jl. 

was per abuis de naam van de 

auteur niet genoemd. Voldoende 

reden om alsnog ‘in gesprek met’ 

deze omissie te herstellen en ge-

lijktijdig te genieten van het en-

thousiasme dat Meijer bij zijn 

verhaal over de historie van De 

Bilt uitstraalt. 

Utrecht

Fred is in 1946 in Utrecht gebo-

ren. Voordat hij in 1959 aan het 

voormalige Copernicusplein in 

Bilthoven kwam wonen, woonde 

hij tot 1950 bij zijn grootouders 

aan de Croeselaan in Utrecht en 

vervolgens in Amersfoort. Zijn 

verzamelwoede ontstond al op ‘de 

lagere school’ met het sparen van 

suikerzakjes en speldjes en samen 

met een onderwijzer verzamelde 

hij gebruikte postzegels voor het 

blindeninstituut in Zeist. Voordat 

hij in 1997 lid werd van de Histo-

rische Kring D’Oude School heeft 

hij zich op velerlei terrein voor het 

verenigingsleven in De Bilt inge-

zet. Zo hielp hij vanaf 1964 bij de 

Wijk Vereniging Tuindorp (WVT) 

met de totstandkoming van een 

verenigingsgebouw waarin aan 

kinderen en volwassenen handar-

beidles werd gegeven. In 1967 is 

het gebouw uitgebreid en organi-

seerden ze jaarlijks o.a. een instuif, 

dansavonden, een bazaar, concer-

ten, carnaval, de sinterklaasviering 

en vele andere activiteiten. Fred 

beheerde de tienerbar en hield het 

reilen en zeilen van de jeugd binnen 

vereniging in de gaten. In 1975 is hij door het WVT voor zijn belan-

geloze inzet onderscheiden met een 

gouden speld 

Historie

Bij de Historische Kring D’Oude 

School in De Bilt was hij van 1997 

tot 2013 achtereenvolgens actief 

in een onderzoeksgroep, de biblio-

theek en de digitaliseringgroep. In 

de gemeentearchieven van De Bilt 

en Utrecht en in het archief van het 

spoorwegmuseum heeft hij uitge-

breid onderzoek verricht naar het 

ontstaan van het station De Bilt, 

het vervoer binnen de gemeente 

en het spoorwegpersoneel. Samen 

met zijn vrouw Loes Meijer-Ott 

heeft hij alle gevonden informatie 

in 2005 op een DVD uitgebracht. 

Ook was hij van 2000 tot 2007 o.a. 

voorzitter van de Utrechtse afde-

ling van de Nederlandse Vereniging 

van Verzamelaars en secretaris van 

de Utrechtse afdeling van de Ne-

derlandse Vereniging van belang-

stellenden in het Spoor- en Tram-

wezen. Met Loes verzorgde hij 

lezingen en diavoorstellingen over 

het spoor- en tramwezen binnen de 

gemeente De Bilt.

Woning stationschef

Op 14 april 2011 is Fred Meijer 

samen met Marcel van Tongeren 

een actie gestart voor het behoud 

van de monumentale woning van 

de stationschef in Bilthoven, waar-

bij in augustus van dat jaar ook de 

Historische Kring D’Oude School 

betrokken werd. De actie bereikte 

de lokale- en landelijke pers, RTV 

Utrecht en de gemeenteraad van De 

Bilt. Ondanks een handtekeningen-

actie en steun voor het behoud van 

de woning door bijna alle fracties in 

de gemeenteraad kon de sloop van 

de woning in Bilthoven toch niet 

worden voorkomen, maar zal deze 

opnieuw bij het spoorwegmuseum 

worden opgebouwd. Dit resultaat 

is door gezamenlijke inzet bereikt, 

met Fred Meijer als inspirator en 

leverancier van de benodigde histo-

rische informatie en documentatie 

over het station Bilthoven.

De Kwinkelier wie had dat durven dromen

wordt nu echt onder handen genomen

het duurde wel lang

maar ze zijn aan de gang

en dat zal vast meer leegstand voorkomen

Guus Geebel Limerick

Fred Meijer op de P+R-brug van Station Bilthoven: ‘Het station is van rond 1901 en links staat het voormalig 

pand van groothandel Jean Heijbroek uit 1912. Dit was eerste bedrijf dat zich vestigde op het spooremplacement. 

De bebouwing van het Emmaplein begon pas vorm te krijgen na 1901. [foto Henk van de Bunt] 

In 2011 startte Fred Meijer samen met Marcel van Tongeren een actie 

voor het behoud van de monumentale woning van de stationschef in 

Bilthoven. [Archieffoto Henk van de Bunt] 

0346-210592 | www.atlasfysio.nl

SCHRIJF

je nu
in!

advertentie



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)

T-BONE STEAKS
Voor de liefhebbers: met een beentje.

Iets aparts 100 gram 1,85

PROCUREURLAPJES
Van ons bekende varkensvlees:

voor op de barbecue of in de pan 100 gram 1,25

LAMSRIBKOTELETJES 
Voor op de barbecue.

Lekker gemarineerd 100 gram 2,25

SCHNITSELS 
Gepaneerd of naturel:

Niet te zout!! 4 stuks 6,00

RUNDERBIEFSTUKREEPJES 
Om te wokken.

Lekker gekruid & gemarineerd 100 gram 1,75

RUNDERGEHAKT 
Puur natuur dus zonder kleurstof! .

100% rundvlees 500 gram 3,75

TIP: maandag 11 aug. t/m woensdag 13 aug.

BARBECUE HAMBURGER

Gekruid & voorgegaard per stuk 0,75

BOERENGEHAKT

 
500 gram 4,95

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 4 aug t/m zaterdag 9 aug 2014. Zetfouten voorbehouden.

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

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

MENS is ook….

Team MENS op Maat

Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

Het ondersteunen van inwoners die gebruik maken 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
verandert de komende tijd. Vanaf nu kunt u met al 
uw vragen op het gebied van zorg en welzijn terecht 
bij het team MENS op Maat, onderdeel van MENS De 
Bilt. Ook als u een melding heeft gedaan bij het WMO-
loket, neemt iemand van het team MENS op Maat con-
tact met u op.  Samen met u bespreken we uw situatie 
en welke oplossingen daarbij het beste passen. Daar-
bij kijken we eerst naar uw eigen mogelijkheden en 
oplossingen binnen uw netwerk van familie, vrienden, 
buren, of inzet van vrijwilligers. En daarna binnen de 
voorzieningen van de gemeente. U kunt het team 
MENS op Maat bereiken op tel. 030-7271557 of mail 
mensopmaat@mensdebilt.nl. U kunt natuurlijk ook 
altijd binnenlopen bij één van onze Servicecentra. 

www.zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

Wij zijn de hele zomer geopend,
maar gaan wel om de beurt op vakantie!

Maak daarom tijdig een afspraak!

Onze vakanties zijn als volgt:
 Christa: 28 juli t/m 16 augustus 
 Angela: 28 juli t/m 17 augustus
 Jolanda: 16 t/m 29 augustus

Miranda en Linda zijn al weggeweest

Nieuw: nu ook manicure (op afspraak)

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

Restaurant 
De Witte Zwaan

Zomerspecial:

Gebakken scholfi let 
met Hollandse garnaaltjes en 
botersaus met een glaasje Tariquet
Côtes de Gascogne       € 21,50

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt    
(030) 221 01 25    
www.witte-zwaan.nl

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Lamskoteletjes met tijmsaus

geserveerd met frieten,

groenten en salade € 15,00

Weekspecial
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Twee hartsvriendinnen, Noor en 

Ditte, komen na de zomervakantie 

weer bij elkaar in de klas. Daar is 

ook de nieuwe leerling Mark, op 

wie beide meisjes op slag verliefd 

worden. Het zet hun vriendschap 

geleidelijk onder druk. Hun geza-

menlijke vriend Daniël moet lijd-

zaam toezien. Dan ontdekt Noor 

dingen over Mark waar Ditte niet 

van wil weten. Het maakt de span-

ningen alleen maar groter.

Spannend

Nooit Alleen is een spannend jeugd-

boek waarin jongeren elementen 

uit hun eigen leven kunnen herken-

nen. Maar het boek is evenzeer een 

aanrader voor volwassenen. Jara 

beschrijft knap hoe gevoelens van 

onzekerheid, verliefdheid en jaloe-

zie zich in de meisjes ontwikkelen. 

Door deze gevoelens niet bij naam 

te noemen maar ze te beschrijven, 

komen ze nog sterker naar voren. 

Daarnaast komen groepsproces-

sen onder scholieren naar voren, 

bijvoorbeeld hoe klasgenoten re-

ageren op de veranderingen in de 

vriendschap van Noor en Ditte. 

Ook dat maakt het boek interessant 

om te lezen voor zowel jongeren als 

volwassenen.

Doen

Als kind al wilde Jara al ‘iets met 

schrijven’ doen. Ze houdt van lezen 

en vindt taal leuk. Ze schreef voor 

school maar ook uit eigen motiva-

tie diverse verhalen en gedichten. 

‘Soms vind ik het lastig om in een 

gesprek onder woorden te brengen 

wat er in mij omgaat. Maar als ik 

het opschrijf, komen de woorden 

als vanzelf. Schrijven is daarom 

een soort uitlaatklep voor me.’ Zij 

kruipt graag in de huid van een an-

der, door in gedachten een perso-

nage te creëren voor een verhaal, of 

door te acteren, een van haar andere 

liefhebberijen. Zij laat in Nooit Al-

leen blijken gefascineerd te zijn 

door menselijk gedrag en dit goed 

te kunnen observeren en verwoor-

den. Dat maakt dat de lezer zich 

heel goed in de personages in haar 

boek kan inleven.

Fictie

Nooit Alleen is ictie. ‘Gelukkig 
heb ik zelf nooit meegemaakt wat 

er in het boek gebeurt. Sommige 

kleinere elementen uit mijn eigen 

leven en karakter zijn wel terug 

te vinden in het boek. Maar daar-

voor moet je me goed kennen om 

dat eruit te halen. Het boek is niet 

autobiograisch.’ Behalve een span-

nend verhaal is Nooit Alleen een 

boek over grote levensthema’s als 

vriendschap, loyaliteit, opgroeien 

en liefde.

Au-pair

Jara zal beslist weer van zich la-

ten horen. Ze heeft net de HAVO 

afgerond op de Werkplaats in Bilt-
hoven. Het komende jaar gaat zij 

als au-pair in Engeland wonen en 

werken. Dat klinkt als de plot van 

een nieuw spannend boek: Neder-

landse au-pair komt in een Engels 

gezin dat grote geheimen met zich 

meedraagt. 

Maar Jara heeft andere schrijfplan-

nen. Haar volgende boek zal weer 

ictie zijn maar meer autobiogra-

isch dan Nooit Alleen. Het gaat 
over een meisje dat met haar vader 

leeft nadat haar moeder is overle-

den. Een aantal jaar geleden is haar 

eigen moeder overleden. ‘Die erva-

ring heeft mij geïnspireerd om het 

in een boek terug te laten komen.’ 

Debuutroman Jara Spijker 
door Floris Bijlsma

Ga er maar aan staan: op 17-jarige leeftijd debuteren met een spannend boek. Het lukte Jara Spijker 

 uit Bilthoven dit jaar met ‘Nooit Alleen’. Ze is een literaire belofte voor de toekomst.

De 17-jarige Jara is best trots op haar eerste boek.

Zij gaven bij iedere stop uitgebrei-

de informatie over de geschiede-

nis van de stad Coesfeld. Genoten 
werd van de Pulverturm, Walken-

brückentor, de resten van de voor-

malige Ludgerusburcht, Kasteel 

Varlar-Rosendahl, Varlaner Schän-

ke (met kofie en taart), het Jagd-

schlösschen en Haus Loburg. Start-

punt en einddoel van deze leerzame 

ietstocht in het kader van de ste-

denband van De Bilt met Coesfeld 
was de Pulverturm waar het gezel-

schap traditioneel te gast was bij 

de Heimatsverein. Ook de inwen-

dige mens werd versterkt met een 

heerlijk Frühstück, kofie met taart 
en traditioneel een door de Hei-

matsverein verzorgde eindmaaltijd. 

Mede dankzij het goede ietsweer 
kunnen de deelnemers terugkijken 

op een zeer geslaagd samenzijn.

(Joke Nederhof)

Fietstocht langs
de historie van Coesfeld

Zaterdag 26 juli ietsten Coesfelders en Biltenaren eensgezind door en om Coesfeld.
André en Monika Terwey verzorgden een bijzondere stadsrondleiding langs

verschillende historisch interessante locaties. 

Uitrusten en informatie tot je 

nemen gaat prima samen. (foto: 

Abe Postema)

WK oefenwedstrijden 
Per 15 augustus begint het Wereldkampioenschap Softbal 

in Haarlem. Op het terrein van Centrals in De Bilt worden 

ter voorbereiding 2 wedstrijden en een toernooi gehouden.

Zondag 10 augustus, om 16.00 uur speelt het Team van Engeland een 

oefenwedstrijd tegen Centrals dames 1. Maandag 11 augustus om 13.00 

uur speelt wereldkampioen Japan tegen Engeland, terwijl woensdag 

13 augustus om 19.30 uur Engeland tegen Tsjechië speelt. Deze 

wedstrijden worden bij Centrals op Sportpark Weltevreden gespeeld 

omdat het Engelse team de week voor het WK zijn trainingskamp in De 

Bilt heeft opgeslagen. Tsjechië heeft als bondscoach Andre Prins, waar 
Centrals goede contacten mee heeft. Prins heeft destijds de grondslag 

gelegd voor het huidige Nederland Softbalteam. Op zondag 16 augustus 

is er dan nog een toernooi met een USA-Travelteam, Centrals en Blue 
Angels; aanvang 10.00 uur. (Bertus Voortman)

WK-selectie

Nederlands Softbalteam
Eva Voortman (21) uit Bilthoven is geselecteerd voor het Nederlands 
Dames Softbalteam, dat vanaf 15 augustus speelt op het Wereldkampi-

oenschap in Haarlem. Bondscoach Montvidas selecteerde Voortman als 
outielder/linkshandige pitcher in een selectie van 17 speelsters, waar-
van zij de jongste is. Zij is samen met Jessie van Aalst debutante in een 

selectie voor een groot toernooi.

Eva hecht eraan te benadrukken, dat zij deze mijlpaal mede te danken 

heeft aan haar voormalige trainers en coaches bij Centrals: jeugdtrai-

ners Lies Jansen, die haar de lol van het spel liet ervaren en Henk van 

Zijtveld, die haar leerde pitchen. Maar ook dank aan Ton van Coever-

den, waarmee ze juniorenkam-

pioen van Nederland werd, Hans 

Snel, voor zijn vooruitziende 

blijk; Glyniss Kenepa, die haar, 
als 16 jarige liet debuteren  in het 

eerste van Centrals; Belinda Hen-

drix (USA), coach van het Ameri-
kaanse Chipola, die haar volwas-

sen liet worden als speelster en 

waarmee ze kampioen van Florida 

en 5e van Amerika werd en Caro-

line Powell, haar huidige coach bij 

Olympia, die Eva echt heeft leren 

slaan.

Eva is de jongste van de 17 

geselecteerden uit het Nederlands 

Dames Softbalteam.

Vliegen vanaf Duffel
PV DE BILT hield afgelopen weekeinde een wedsvlucht vanaf Duffel 
(België). De uitslag van de eerste 20 duiven was: P.C.A. Cooyman 1, 
Comb. Grol-Lantinga 2 en 11, Comb. Rose-Kooy 3, 6, 7 en 20, P. van 
Keulen 4 17, P.W.J. van Bunnik 5, 13, 14, en 15, J.A. Pouw 8, 9, en 10, 
Steenbeek & Zn 12 en Michel van Putten 16 en 19. 

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Op de laatste donderdag van juli 2014 was er alweer de negende ronde 

van het vrij toegankelijke Zomerbridge van Bridgeclub Hollandsche 
Rading in het Dorpshuis aan de Dennenlaan. In de A-lijn werden Frans 
van Eck + Hans Hoogeveen (59,17%) eerste, was het zilver voor Henk 
van de Bunt + Cora van de Linden (58,75%) en werd de derde trede van 
het erepodium bezet door Mieke Neefs + Nico Verhaar met 55,00 %. In 
de B-lijn was de eerste plaats voor Fonny Woorts + Riek van der Zijpp 
(63,75%), werden Marti Allen + Hetty Koster met 62,83% tweede en 
was het brons voor Bernarda Kösters + Sylvia van Luinen met 61,42%. 

Het Zomerbridge gaat ook de gehele maand augustus nog door. Vanaf 

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

uur. De eerstvolgende avond is donderdag 7 augustus a.s. Voor niet le-

den 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 bchol-

landscherading@gmail.com of telefonisch naar Trees van Doorn (030 

2292078). 



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 woensdag 
6 t/m dinsdag 12 augustus 2014 

in de Hoogvliet winkel aan de 
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Hier vindt u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action
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Ola Cornetto    
Alle pakken van 4 - 8 stuks
2.29 - 2.85

 Hamlappen 
Kilo

van: 8.98

voor: 4.49 

1.49

 50%

 korting

1.291.291.291.

per stuk



Nootjes
Te koop aangeboden

Kok Stomerij Lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk is 

in de vakantieperiode alleen 

op maandag gesloten. (maan-

dag 4 augustus, maandag 11 

augustus, maandag 18 augus-

tus)

Trampoline met regenhoes € 

45,-. Xbox kinekt met 3 spel-

len € 45,-. Tel. 035-6550995, 

jip.bremer@casema.nl

3 OSB-platen 8 mm. + bruik-

bare restanten in één koop € 

15.-. Tel. 030 2285083

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

4 tafelschemerlampen 

Onyxxpoot à € 5,-, 1 kroon-

luchter met kristallen kralen 

8-armig € 10,-. Tel. 0346 

212707

Fietsendrager Twinny Load 

zgan  € 35,-. Tel. 06-54938941 

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Baby rugdraagzak met alu-

minium frame, heel veilig, € 

10,-. Tel. 030-2205540

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Comfortabele rollator met 

breed zitje en standaard voor 

stok of paraplu, € 20,-. 

Tel. 030-2205540

Balinese kippen € 5,00 per 

stuk en een koppel fazanten € 

15,00. Tel. 06-21861125

Indonesische sieren te koop € 

5,- pst. Tel. 06-21861125

Fietsen/ brommers

Door omst. damesfiets merk 

Ranger Bardelino met ver-

snellingen. In prima staat. 

€ 35,-. Mevr. A.Vermeer, 

Planetenbaan 375, Bilthoven 

030-2257400

Personeel gevraagd

Wij zijn op zoek naar een 

PILATESINSTRUCTRICE 

in Maartensdijk. Geeft u 

Pilatesles en zou u graag wat 

extra lesjes willen geven? Wij 

zijn op zoek naar een invalster 

die af en toe een pilatesles zou 

willen geven op de woensdag-

avond. Interesse? Stuur dan 

een e-mail naar info@drbm.nl 

of bel naar 06-30443485

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

Gevonden: sleutel met label 

Quincy. Tel. 0346-211232
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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  ....................................................

Adverteren in 

De Vierklank?!

Bel dan 0346 21 19 92

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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 

informatie 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

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

Buitengewoon mooie tuinen dagtocht. Donderdag 28 augus-

tus.	Op	reis	met	Hennie	en	Henk	voor	€	35,	-	pp	Genieten	van	
een hele mooie dag. Goed verzorgd. Vertrek Weltevreden 

9.15 uur - Dijckstate 9.30 uur. Inlichtingen/aanmelden 0346-

212288 of e-mail. hmbroekhuizen@kpnmail.nl

Eindelijk dan toch nog een leuke tuin deze zomer? Voor 

een goed onderhouden (grote) tuin belt u Rein: 06 82004441.

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt cursussen.

Genieten in de dierentuin 
Met twee busjes vertrokken de bewoners en vrijwilligers van het 

Woonzorgcentrum De Bremhorst afgelopen donderdag naar de 

dierentuin in Amersfoort. 

Het	was	prachtig	zonnig	weer	en	de	bewoners	genoten	alleen	al	van	de	rit	daar	
naar	toe.	Bij	aankomst	stond	er	kofie	met	een	gevulde	koek	al	ze	te	wachten.	
Na	deze	start	ging	de	route	langs	apen,	olifanten,	leeuwen,	lamingo’s,	giraffen	
en zebra’s. Bewoners genoten ervan om de dieren in werkelijkheid zo dichtbij te 

kunnen zien. Er werd nogmaals een rustpauze ingelast voor een heerlijke lunch 

met gebakken friet, knapperige kroket met een verfrissing er bij. 

Na de lunch werd de looproute afgemaakt en natuurlijk moest er even in het 

souvenirwinkeltje gekeken worden. Vermoeid maar voldaan werd de terugreis 

aanvaard. (Berber Holwerda)

Nieuw zwembad bij Meijenhagen

Afgelopen zaterdag leek het er even op dat het nieuwe zwembad onderdak had gevonden op het  

tennispark van Meijenhagen. Het jaarlijkse Rabo Meijenhagen Open toernooi had nogal te kampen met 

wateroverlast als gevolg van enorme hoosbuiten. Toch konden alle wedstrijden worden afgewerkt en 

de organisatoren kijken terug op een geslaagde week met (toch) veel zon, lekker eten, veel gezelligheid 

en tennis van hoog niveau. De winnares bij de dames werd Kim Stukker, het toernooi bij de heren werd 

gewonnen door Robin Sietsma.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Naast de Buren is "Gezelligste Terras" van De Bilt 2014

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
Woe.
13-08

Griekse stoofschotel van geiten-

vlees met pilafrijst en tzaziki 

of

Op de huid gebakken kabeljauw-

filet, limoen, olijven en tomaat

€ 9,50 
incl. 

kopje koffie

Do.
14-08
Vrij.

15-08

advertentie

Dat wil ik effe kwijt…

De rode beuk redt het wel

Naar aanleiding van het artikel in De Vierklank ‘Rotonde nummer 4’, wil ik als bewoner van 

het Dr. Letteplein reageren, aangezien de teneur van het geheel m.i. toch nogal 

negatief overkomt, zeker richting Gemeente.

In februari jl. is er in het H.F. Witte 

Centrum een infoavond geweest, 

die ik ook heb bezocht en daar was 

de info inderdaad erg sober. We 

konden wel de tekeningen inzien en 

vragen stellen aan een ambtenaar 

maar er was geen centrale voorlich-

ting met beamer. Toen heb ik ook al 

gevraagd naar de plannen met het 

Dr.Letteplein en kreeg toen de tip 

om te kijken op enkele schetsen van 

eventuele mogelijke vormen van 

een rotonde. 

Maar dat was allemaal nog erg 

pril en totaal niet uitgewerkt. Bij 

de laatste info avond op 7 juli in 

de Mathildezaal van gemeentehuis 

Jagtlust was één en ander duidelij-

ker wat betreft de voorlichting van 

het VCP door een medewerker van 

een onderzoeksbureau en enkele 

mensen van de gemeente. Ik had de 

indruk dat er duidelijk zeer serieus 

aan het plan gewerkt was om tot 

oplossingen te komen voor het cen-

trum van De Bilt. Men wist precies 

waar de knelpunten lagen en waar 

over gesproken werd. Maar de juis-

te oplossing was nog niet voorhan-

den hoe alles precies zou worden. 

Wel dat Hessenweg zuid het eerste 

aangepakt zou worden waarna men 

denkt verder noordelijker te gaan 

met omleggen verkeer van de zij-

straten. In een schrijven hebben 

we al kunnen lezen dat zo gauw er 

duidelijker omlijnde plannen zijn 

voor de rotonde Dr.Letteplein we 

als bewoners nog een keer de kans 

krijgen voor inspraak. 

Bankje

Er werd in het artikel in De Vier-

klank gemeld, dat er zelden iemand 

op de bank van het Dr.Letteplein 

zat. Als bewoner van de overzijde 

zien we bijna dagelijks mensen er 

even gebruik van maken, hetzij 

bewoners of zo maar toeristische 

ietsers die even een broodje eten. 
Ik heb de Gemeente al dit voorjaar 

verzocht de bank bij alle renovatie 

toch te laten staan a.u.b. 

Beuk

Verder nog even over de Bruine 

Beuk wat zo’n mooi element is op 

het plein. Zoals de eerste schetsen 

waren voor een rotonde werd altijd 

de bruine Beuk gespaard zoals hij 

nu ook deel uitmaakt van het perk. 

Alleen aan de westkant van het 

plein zal het perk kleiner worden 

om daar een lus te maken in het 

doodlopende stukje weg wat ont-

staat, om te keren. Maar er zal vol-

doende gras over blijven zodat de 

beuk voldoende water krijgt. Wan-

neer een boomdeskundige beweert, 

dat de boom dood zal gaan na reno-

vatie dan geloof ik dat echt niet en 

moet hij nu reeds aan het afsterven 

zijn want zoveel veranderd er niet.

Bezuinigen

Tot slot wil ik ook nog wel even 

memoreren dat de Gemeente op een 

hele vervelende manier aan het be-

zuinigen is ten koste van het onder-

houd aan het groen. Om het plein 

is enkele weken geleden eindelijk 

weer eens het grind geschoffeld na-

dat er maanden niets aan gebeurt is 

en het gras en onkruid 15 tot 20 cm. 

hoog was. Ook in het perk hadden 

we altijd een aantal mooie halve cir-

kels met bloemen, echt een plaatje 

voor de kern van De Bilt. Wat is er 

gebeurd? Alle bloemen zijn verwij-

derd op de groepjes struiken na die 

er centraal van stonden, er is zand 

gestrooid en dan kan er gras ge-

zaaid zodat de grote maaimachine 

er zo even over kan. Kost niet veel, 

maar ziet er ook niet uit, het mooie 

om de nieuwste Koningsboom is 

weg en gedegradeerd tot een simpel 

grasveldje. Jammer.

Bert Willemse

‘Alleen bij zonnig weer’
door Henk van de Bunt

Wim Westland heeft een aantal speciieke hobby’s. Naast bridge (Wim is spelend-voorzitter van 
de Biltse bridgeclub BCC-86) en vrijwilliger bij hospice Demeter, behoort ook fotograie tot zijn 

scala van zinvolle vrijetijdsinvulling. 

De vooralsnog mooie zomer van 

2014 maakt het mogelijk dat hij 

zich weer kon toeleggen op het  

fotograferen van libellen.

Westland: ‘Alleen bij zonnig weer 

komen ze te voorschijn. Bij voor-

keur windstil weer in verband met 

het bewegingloos fotograferen. 

Libellen fotograferen is een span-

nende bezigheid. Met je camera als 

wapen ga je op jacht naar deze foto-

genieke insecten. Je moet oplettend 

zijn, snel kunnen reageren, behoed-

zaam kunnen sluipen en een vaste 

hand hebben’. 

Snelheid

De meeste foto’s van de snelheids-

duivels van het luchtruim maakt 

Wim in zijn eigen kleine tuintje: 

‘Voor libellenfotograie heb je twee 
basiselementen nodig. Een goede 

camera en goede lenzen. Met een 

spiegelrelexcamera’s zijn meer in-

stellingen mogelijk en kun je snel 

fotograferen.

Een libel blijft namelijk geen eeu-

wigheid op zijn plek zitten. De 

betere locaties zijn in de nabijheid 

van water. Dat betekent niet dat je 

ze altijd direct aan de oever moet 

zoeken. Zorg, indien mogelijk, 

voor een goede achtergrond en voor 

weinig scherptediepte zodat de ach-

tergrond zo ‘dof’ mogelijk wordt.

Orde

De term ‘libellen’ wekt soms enige 

verwarring. De orde der libellen 

(orde Odonata) bestaat namelijk 

uit twee onderorden: de juffers en 

de ‘echte’ libellen. De ‘echte’ libel-

len worden meestal echter kortweg 

libellen genoemd. Op libellennet.nl 

kun je bij twijfel altijd enige ‘orde’ 

scheppen.

Paardenbijter.

Love is in de air, Azuur juffers. Vuurrode juffer.

Weide beekjuffer (blauw is het mannetje, groen het vrouwtje).

Bruinrode heidelibel.


