
Meedenken over 
aankleding spoortunnel

Gebruikers van de 
onderdoorgang Leijenseweg in 

Bilthoven kunnen meedenken 
over de aankleding van de 

spoortunnel. 

De onderdoorgang krijgt 
steenstrips in de kleuren 

heidepaars en blauw. Op de 
wand langs het voetpad komen 

5 tableaus met thematische 
afbeeldingen of foto’s. Er komt 
één thema als rode draad voor 

alle afbeeldingen. 

Ideeën voor deze afbeeldingen 
kunnen op een speciale 

facebookpagina en via e-mail 
naar de gemeente ingediend 
worden. Meedenken over de 

aankleding van de tunnel kan nog 
tot 30 augustus.

Viering Maartenskerk rechtstreeks 
op landelijke televisie

door Henk van de Bunt 

De katholieke kerk van Sint Maarten aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk is op zondag 
21 augustus meer dan een uur lang live te zien op NPO2. De eucharistieviering wordt dan om 

10.30 uur rechtstreeks door de KRO uitgezonden op de Nederlandse televisie. 

‘Het is een unicum in de geschiede-
nis van onze kerk, het is ook een bij-
zonder moment voor Maartensdijk 
en het is eervol voor de gemeente De 
Bilt, dat een religieus evenement uit 
ons dorp door heel Nederland te vol-
gen is’, vertelt Loek Fonkert. Deze 
actieve Maartensdijker coördineert 
de gang van zaken rond de viering 
namens de geloofsgemeenschap van 
Sint Maarten.

Trots
De zondagochtend van NPO2 is van 
8.00 tot 12.30 het podium voor gods-
dienstige programma’s. NCRV, EO en 
KRO vullen deze uren met program-
ma’s, die bij hun religieuze missie 
horen. Na Nederland Zingt en andere 
uitzendingen van de EO is het vanaf 
10.15 uur de beurt aan de KRO. Die 

brengt eerst een inleiding op de vie-
ring en daarna elke week een recht-
streekse uitzending van de viering uit 
het land. De KRO gaat daartoe door 
alle regio’s en vindt voor Utrecht en 
omgeving normaal onderdak in de 
Nicolaaskerk in Baarn. ‘Omdat die 
gerestaureerd wordt, moest er een an-
dere locatie worden aangewezen. Het 
Aartsbisdom Utrecht heeft daartoe in 
overleg met pastoor Joachim Skiba 
Maartensdijk aangewezen. Daar zijn 
we heel trots op’, vertelt dorpsgenoot 
Loek Fonkert.

Jubileum
Die trots heeft te maken met het feit 
dat de katholieke kerk van Sint Maar-
ten dit najaar haar 50-jarig bestaan 
viert. ‘Dit voelt als een geschenk, 
als slagroom op de taart van ons ju-

bileum. We zijn druk bezig met de 
voorbereiding van ons jubileum en 
willen dat graag delen met de andere 
kerken en met de samenleving van de 
gemeente De Bilt. En toen kregen we 
zomaar de kans om de viering van 
21 augustus te delen met heel Neder-

land. We zijn een kerk die het geloof 
naar buiten wil uitdragen. Dan voelt 
dit als een hoofdprijs’, legt coördina-
tor Loek Fonkert uit.

58 minuten
Er komt wel heel wat voor kijken 
voordat de rechtstreekse uitzending 
een feit is. De facilitaire mensen van 
camera, licht en regie hebben al een 
werkbezoek gebracht. De koorlie-
deren worden in de repetitie op tijd 
geklokt, de liturgie wordt onderdeel 
voor onderdeel doorgenomen. Ei-
genlijk wordt er niets aan het toeval 
overgelaten. ‘Dat is ook best logisch, 
want zondag 21 augustus moet de 
viering binnen 58 minuten voorbij 
zijn. We hebben niet de luxe om uit 
te lopen. Dus alles moet precies klop-
pen’, verduidelijkt Loek Fonkert, die 

hoopt dat de trouwe kerkgangers nu 
ook komen en niet voor de buis gaan 
zitten. 

Draaiboek
‘We willen laten zien dat Maartens-
dijk een vitale katholieke geloofs-

gemeenschap heeft. Iedereen helpt 
daarom ook mee. Op zaterdag wordt 
het licht klaargezet, op zondag gaat de 
opbouw vanaf 6.00 uur in de ochtend 
verder. Er ligt een draaiboek klaar. Ie-
dereen weet wat hij of zij moet doen: 
van koffie zetten tot broodjes smeren, 
van mensen welkom heten tot de 
boekjes uitdelen’, zo laat een enthou-
siaste Loek Fonkert weten. De kerk 
is op 21 augustus open vanaf 9.45 

uur. Om 10.30 uur begint de viering, 
die doorgaans door 100.000 mensen 
wordt bekeken. Voorafgaand aan de 
viering wordt een geloofsgesprek uit-
gezonden. 
Dat is dit keer met Maartensdijker 
Wim Verheul, die zijn hele leven al 
in het kerkkoor zingt. Hij vertelt te 
midden van zijn koeien over de lief-
de voor zijn vee en de betrokkenheid 
met zijn kerk.
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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

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

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

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

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

of mail naar info@parelpromotie.nl

Persoonlijke begeleidingVan A tot Z

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

advertentie

advertentie

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek

De dienst in deze katholieke kerk van Sint Maarten wordt op zondag 21 
augustus uitgezonden op NPO2.

Loek Fonkert en Wim Verheul.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/08 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/08 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

14/08 • 18.30u - Ds. G. Lustig

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
14/08 • 10.30u - Mevr. M. Visch - 

de Bruin 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

14/08 • 10.00u - De heer Jan Pindus 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
14/08 • 10.30u - Pastor A. van de 

Boogaard m.m.v. het Gregoriaans koor
 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

14/08 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
14/08 • 16.30u - Ds. G. Zomer

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
14/08 • 10.00u - Ds. A. C. Kortleve 
14/08 • 19.00u - Ds. G. H. Kruijmer

Pr. Gem. Immanuelkerk
14/08 • 10.00u - Samendienst in en met 

de Opstandingskerk 

Pr. Gem. Opstandingskerk
14/08 • 10.00u - Samendienst met 

Immanuelkerk ds. J. Doolaard

R.K. St. Michaelkerk
14/08 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
14/08 • 10.00u - Spreker Anton 

Doornenbal

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

14/08 • 10.30u - de heer H. Ekker 

Herv. gemeente Blauwkapel 
14/08 • 15.30u - Proponent 

G. A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk
14/08 • 10.30u - Kandidaat W.F. ‘t Hart 

14/08 • 18.00u - Ds. J. P. Stoel

Onderwegkerk Blauwkapel
14/08 • 10.30u - Ds. C. Baan  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/08 • Samendienst met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk de heer 

B. van Empel

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/08 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
14/08 • 18.30u - ds. M. van der Zwan

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

07/08 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
14/08 • 10.00u Samendienst in en met 

Kapel Hollandsche Rading  

St. Maartenskerk
14/08 • 10.00u Eucharistieviering 

Pastoor Joachim Skiba 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/08 • 10.00u - Ds. D.J. van 
Wageningen 

14/08 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
14/08 • 10.00u - Ds. R. Broekman

14/08 • 18.30u - R.A. Grisnigt

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 13 augustus haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 13 augustus oud pa-
pier op in Maartensdijk. De papier-
wagens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

VBW-feest in Westbroek 

De tent van de Vakantie Bij-
bel Week staat in Westbroek 
klaar op dinsdag 16 augustus, 
woensdag 17 augustus en don-
derdag 18 augustus. Van 10.00 
tot 15.00 uur. zijn alle kinderen, 
die na de zomervakantie naar 
groep 1 t/m klas 1 gaan van 
harte welkom. Met het thema 
‘Aan Tafel’ kun je meedoen 
om samen te zingen, te luiste-
ren naar Bijbelverhalen, spelen, 
knutselen en toneel kijken zodat 
het een feest wordt. Voor jonge-
ren vanaf 12 jaar is er op dins-
dag 16 augustus en op woens-
dag 17 augustus een spannend 
avondprogramma, dat ongeveer 
van 19.30 tot 21.30 uur duurt. 
Ook is er een afsluitingsavond 
voor iedereen op donderdag 18 
augustus vanaf 19.30 uur. Meer 
informatie: vbwwestbroek@
gmail.com

VBW-feest in Westbroek 

De tent van de Vakantie Bij-
bel Week staat in Westbroek 
klaar op dinsdag 16 augustus, 
woensdag 17 augustus en don-
derdag 18 augustus. Van 10.00 
tot 15.00 uur. zijn alle kinderen, 
die na de zomervakantie naar 
groep 1 t/m klas 1 gaan van 
harte welkom. Met het thema 
‘Aan Tafel’ kun je meedoen 
om samen te zingen, te luiste-
ren naar Bijbelverhalen, spelen, 
knutselen en toneel kijken zodat 
het een feest wordt. Voor jonge-
ren vanaf 12 jaar is er op dins-
dag 16 augustus en op woens-
dag 17 augustus een spannend 
avondprogramma, dat ongeveer 
van 19.30 tot 21.30 uur duurt. 
Ook is er een afsluitingsavond 
voor iedereen op donderdag 18 
augustus vanaf 19.30 uur. Meer 
informatie: vbwwestbroek@
gmail.com

Vakantie-bijbel-feest De Bilt

Het VakantieBijbelFeest (VBF) 
is voor alle kinderen van de 
basisschool. Op 17 en 18 augus-
tus zijn 2 geweldige dagen 
gevuld met muziek, gezellig-
heid, knutselwerkjes, toneel en 
er is een heuse vossenjacht. 
Tussen de middag wordt eten 
verzorgd. Het VBF begint om 
beide dagen om 10.00 uur tot 
ca. 15.00 uur. Info: vbf@dorps-
kerkdebilt.nl

Zomerjeugd2 daagse 

De ZJ2D is er voor iedereen 
van 12 tot en met 15 jaar. Er 

is een Bijbels thema aan de 
hand van sport, spel, stellingen 
en een hoop gezelligheid. 17 
augustus van 18.00 tot 21.00 
uur is de aftrap van het thema 
‘Aan tafel’. Voordat de avond 
begint is er een stevige fastfood 
snack (salade ook aanwezig). 
De tweede avond 18/8 wordt 
het thema vervolgd van 20.30 
- 23.30 uur en wordt afgesloten 
met een gaaf bosspel in het 
donker. Info: stvandonselaar@
hotmail.com

Boekenmarkt in
De Woudkapel

Op de vrijdagen 19 en 26 augus-
tus wordt van 11.00 tot 16.00 
uur De Woudkapel Boeken-
markt gehouden aan de Beet-
hovenlaan 21 te Bilthoven. Er 
is een ruim aanbod aan boeken: 
kinderboeken, Nederlandstalige 
romans en detectives, kookboe-
ken en antiquarische boeken. 
Tevens zijn er platenboeken en 
non-fictie over kunst, tuinie-
ren, de Tweede Wereldoorlog 
en vele andere onderwerpen. 
De opbrengst is bestemd voor 
een aantal voorzieningen in 
Szentpeter, de partnergemeente 
van De Woudkapel in Roeme-
nië. Informatie: Atie van Huis, 
tel. 030 2284148 of gvanhuis@
casema.nl.

Collecteren voor
Burkina Faso

Van 28 augustus tot en met 3 
september is er weer de jaar-
lijkse een huis-aan-huis collecte 
voor Woord en Daad in Groe-
nekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek. De 
opbrengst van de collecte is 
bestemd voor een werkgelegen-
heidsproject in Burkina Faso: 
‘Cashew, de noot aan de man.: 
het steunen van de productie en 
verwerking van cashewnoten in 
Burkina Faso, om zo boeren-
gezinnen en fabriekswerkers te 
helpen aan een baan. Het pro-
ject draagt bij aan de ontwikke-
ling het arme West-Afrikaanse 
land. 

De overheid verdubbelt de 
opbrengst. Ten opzichte van 
de totale bestedingen van 
Woord en Daad komt 92,09% 
ten goede aan de doelstelling, 
namelijk armoedebestrijding 
en bewustwording. Hiermee is 
Woord en Daad uniek in de 
Ontwikkelingssamenwerking-
branche. Voor meer informatie 
zie: www.woordendaadsoest.nl 

Enige en algemene kennisgeving

Na gezellig als familie bij elkaar te zijn geweest, op zijn vaders 93ste  
verjaardag, is onverwacht overleden onze zoon, broer, zwager, oom en 
neef Cor

Roland Cornelis de Groot

* 24 april 1960                    - Westbroek - † 5 augustus 2016

 G.M. de Groot & R. de Groot - Dorrestijn

 Janny † en Wout
 Co en Annelies        
 Ruud en Ineke  
 Gery en Ben
 Rick en Maaike
 Marjan en Robert
 Neven en Nichten

We brengen Cor op donderdag 11 augustus om 11.00 uur naar de 
begraafplaats van Westbroek.

Correspondentieadres: Kleppermanweg 10,  3615 CH  Westbroek

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15
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Geschreeuw uit het jappenkamp 
klinkt lang na

door Guus Geebel

Tineke Koornwinder - Last uit Maartensdijk was nog maar een klein meisje toen Japan in 
1941 voormalig Nederlands Indië binnenviel. Kort daarna begon voor haar een leven als hel 
in jappenkampen. De sporen daarvan voelt zij zowel geestelijk als lichamelijk nog dagelijks. 

‘Als je dit allemaal hebt meegemaakt blijf je wel een zekere blijheid met je meedragen, omdat 
je nu vrij bent. Je kunt ook beter relativeren en verbaasd zijn als 

je ziet hoe sommigen zich druk maken om een kleinigheid.’

De vader van Tineke Koornwinder 
was bij de onderzeedienst van de 
marine en werd in 1937 uitgezon-
den naar toenmalig Nederlands In-
dië. Zijn vrouw en dochter kwamen 
enige tijd later naar Soerabaja in 
Oost-Java, waar na enkele maanden 
Tineke werd geboren. Kort na het 
uitbreken van de oorlog met Japan 
werd haar vader als vermist opge-
geven. Het schip waarop hij voer 
zou op een mijn gelopen zijn. Door-
dat hij vermist was bleef bij Tine-
ke’s moeder de hoop bestaan dat hij 
nog leefde. Later werd duidelijk dat 
hij was omgekomen. ‘Mijn moeder, 
mijn zus en ik werden al gauw ge-
interneerd in een met prikkeldraad 
en vlechtmatten afgezette wijk in 
Soerabaja. In het begin was er nog 
wel wat groente en fruit te koop, 
maar het werd al spoedig minder.’

Transport
Enige tijd later ging het gezin met 

de trein op transport. ‘Het was een 
heel lange reis en we kwamen te-
recht in kamp Moentilan.’ Het 
kamp was een klooster geweest en 
lag aan de weg van Magelang naar 
Jogjakarta aan de voet van de vul-
kaan Merapi. Van Moentilan herin-
nert Tineke zich dat ze er in kleine 
houten bedjes, waar stinkende 
wandluizen inzaten, boven elkaar 
sliepen. ‘Door de Jappen werd er 
met straffe hand geregeerd. De 
vrouwen moesten hard werken. Al-
lemaal onzinnige dingen doen, al-
leen om ze af te matten. Ook moes-
ten ze wacht lopen en als ze dan een 
Japanner tegenkwamen moesten ze 
een prevelementje houden, zoals in 
het Japans tot tien tellen. Als dat 
hem niet zinde, omdat als ze niet 
diep genoeg boog of een hapering 
had, dan kreeg die vrouw een af-
rammeling.’ Tineke Koornwinder 
was nog maar een kind en omdat de 
moeders werkten moesten kinderen 

zich maar zien te vermaken. ‘Mijn 
paar jaar oudere zus moest op mij 
passen. Mijn moeder zei steeds te-
gen haar, pas op je zusje. Ze heeft 
er een complex van gekregen’, zegt 
Tineke lachend. 

Wreedheden
De verschrikkingen die mensen 
moesten ondergaan staan Tineke 
Koornwinder nog steeds helder 
op het netvlies. ‘De jappen waren 
ontzettend wreed en sadistisch. Ze 
pakten gemakkelijk hun broekriem 
om de vrouwen ermee van langs 
te geven. Er waren vrouwen die 
doodsangsten uitstonden om wacht 
te lopen, want als er maar iets mis 
ging kregen ze een pak rammel. Ze 
lieten mensen urenlang rechtop in 
de brandende zon staan. Normaal 
praten deden ze nooit, ze schreeuw-
den altijd.’ In het kamp werd een 
van de geïnterneerde vrouwen aan-
gewezen als kamphoofd. Zij werd 

afgerekend op alles wat de jappen 
niet aanstond. ‘Ik heb als kind ge-
zien hoe die vrouw in een soort ker-
ker werd afgerammeld. Dat heb ik 
zo vreselijk gevonden dat ik daar 
vijftig jaar mee bezig was. ’s Mor-
gens stond ik op met dat beeld en ’s 
avonds ging ik ermee naar bed. Dat 
beeld was gewoon steeds bij mij. Ik 
ben daarvoor in psychotherapie ge-
weest waar ik veel aan gehad heb.’

Eten
‘We kregen heel weinig te eten in 
de kampen en er was altijd honger. 
’s Morgens kreeg je een klodderig 
soort stijfselpapje en ’s avonds een 
lepeltje rijst met wat groente. Daar 
moesten we het mee doen. De wei-
nige bezittingen die mensen nog 
hadden werden soms geruild om 
aan eten te komen. Mijn moeder 
had het bloesje dat ze aanhad ge-
ruild voor eieren voor ons. Ik weet 
nog dat we toen in het donker bij 
de latrine een eitje kregen. Tin-
eke Koornwinder vertelt dat er een 
grote saamhorigheid onder de vrou-
wen was. ‘Als er een kindje jarig 
was werd er voor een kleinigheid 
gezorgd. Er werd ook veel stiekem 
gedaan. Kinderen mochten bijvoor-
beeld geen onderwijs krijgen, maar 
mijn moeder heeft mij met karton-
nen kaartjes het alfabet geleerd. 
Zo heb ik leren lezen. Het moest 
allemaal stiekem, want als het ont-
dekt werd was Leiden in last.’ De 
zus van Tineke Koornwinder kreeg 
kampkoorts het heeft het ternau-
wernood gered. Elke dag werden er 
dode mensen op een kar het kamp 
uitgedragen. Soms verhuisden we 
om veiligheidsredenen naar een 
ander kamp. ‘Dan werden we in 
legertrucks vervoerd en moesten 
matrassen op ons hoofd doen om-
dat er van alle kanten op ons ge-
schoten werd. We kwamen op een 
gegeven moment in een gevange-
nis terecht. Voor we ons matje daar 
konden spreiden moest we eerst 
een werkplaats met weefgetouwen 
leeghalen en moesten er lijken op-
geruimd worden. Dat zag ik alle-
maal als kind. Op dag hoorden we 
in het kamp dat we bevrijd waren, 
maar dat betekende geen feest. We 

moesten evengoed beschermd wor-
den, want het bleef gevaarlijk.

In Nederland
In april 1946 kwamen moeder 
en dochters met de Kota Agoeng 
aan in Nederland. ‘We hebben ge-
luk gehad, want van een transport 
waarmee mijn moeder eerst wilde 
gaan werden de kinderen in een 
bus geladen die in brand gestoken 
werd.’ Een warm welkom was er 
niet in Nederland. ‘We kregen maar 
weinig kleding en dus hebben we 
het erg koud gehad. Maar ook hier 
was alles op de bon.’ Het gezin trok 
eerst in bij familie en kreeg op een 
gegeven moment in Den Helder 
een huisje toegewezen. ‘Mijn moe-
der had een piepklein pensioentje. 
Ze was daar verontwaardigd over, 
omdat haar man toch zijn leven 
voor het vaderland had gegeven. 
De familie had nauwelijks begrip 
voor wat wij hadden meegemaakt. 
Die hadden de Duitse bezetting 
meegemaakt en vonden dat wij 
daar altijd alleen maar gefeest had-
den.’ Tineke Koornwinder kwam in 
Nederland in de derde klas van de 
lagere school terecht. Ondanks dat 
er weinig geld was, heeft ze toch 
met een beurs de middelbare school 
kunnen doen. Ze vindt dat bij de 
jaarlijkse herdenking op 4 mei dit 
deel van de oorlog nauwelijks aan-
dacht krijgt. Verbijsterd is zij over 
de uitnodiging enkele jaren geleden 
van de Japanse minister van Bui-
tenlandse Zaken, die een reis naar 
het moderne Japan aanbood om het 
verdriet te verwerken. ‘Dat hoeft 
voor mij echt niet.’ De moeder van 
Tineke Koornwinder overleed op 
85-jarige leeftijd. Zij heeft met haar 
nooit meer over de kamptijd wil-
len spreken. ‘Ik met mijn kinderen 
trouwens ook heel weinig. Als kind 
kun je wel veel aan, maar het blijft 
je toch achtervolgen.’

Op 15 augustus gaat Tineke Koornwinder-Last weer naar de herdenking 
van de Japanse bezetting in Bilthoven. 

Herdenking Japanse 
Capitulatie De Bilt

door Walter Eijndhoven

De herdenking van de Japanse Capitulatie, bij het monument voor het gemeentehuis in 
Bilthoven, is de enige in de regio en wordt steeds drukker bezocht. Behalve velen, die de 
oorlog hebben meegemaakt, tonen steeds meer jongeren hun respect en erkenning door 

aanwezig te zijn, ondanks het feit dat zij de oorlog niet hebben meegemaakt.

Carl-Jan Hansen uit Bilthoven is 
blij met die interesse van de huidi-
ge jeugd voor zijn geboorteland In-
donesië en voor wat zich daar heeft 
afgespeeld, tijdens de oorlog tegen 
Japan. Ook hij is zeker van de par-
tij bij de herdenking op maandag 
15 augustus. Hij vertelt: ‘Ik ben 
geboren in Indonesië, in Djakarta. 
Mijn vader werkte als arts op Bor-
neo, het huidige Kalimantan. Mijn 
hele familie was daar erg gelukkig. 
Tot de oorlog begon. Mijn moeder 
werd overgebracht naar een kamp 
in Indonesië en mijn vader zat ge-
vangen in een kamp in Japan. Vre-

selijk!’ Na het droppen van de twee 
welbekende atoombommen op Ja-
pan, capituleerden de Japanners’. 

Kiezen
In 1948 werd de staat Indonesië 
opgericht. Hansen: ‘De Nederlan-
ders in het gebied moesten in die 
tijd kiezen of zij de Indonesische- 
of de Nederlandse nationaliteit wil-
den behouden. 
Daarna begon de grote uittocht. 
Zo’n 300.000 Nederlanders ver-
trokken uit Indonesië en, met ach-
terlating van alle bezit, kwamen zij 
berooid aan in Nederland. Velen 

van hen gingen daarna door naar 
Hawaii’. 

Monument
Maandag 15 augustus wordt het 
werkelijke einde van WOII her-
dacht, na de capitulatie van Ja-
pan. Hansen vervolgt: ‘Onder het 
monument, naast het gemeente-
huis, is de aarde gemengd met 
grond van het Ereveld Kaliban-
teng op Java. Heel bijzonder. Bij 
deze wil ik ook een ieder oproe-
pen vooral aanwezig te zijn bij de 
herdenking, opdat wij dit nooit 
meer hoeven meemaken’. 

Carl-Jan Hansen bladert in ‘De hel van Tjideng’ over herinneringen van een ex-gevangene uit een Jappenkamp.

Naar aanleiding van dit gesprek 
ging Guus Geebel op zoek naar 
het voormalig Jappenkamp in 
Moentilan op Midden-Java. 

Zie pag. 11 voor zijn ervaringen.
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15%
voordeel
op het gehele Auping

assortiment*

Iedereen is uniek. Daarom heeft
Auping een brede eigen collectie, 
passend binnen elk interieur.
Dus wat je ook zoekt, er is altijd 
een nieuw zomerdekbed of  
kussen, dekbedovertrek, frisse 
matras of compleet bed dat 
perfect bij jou past. Combineer 

slaapcomfort en profiteer ook
jouw unieke stijl met persoonlijk 

nog eens van 15% voordeel op 
het hele assortiment. Kom snel
naar de Auping winkel bij jou 
in de buurt en geniet van jouw 
voordeel in stijl.
 
*De actie geldt van 23 juli t/m 11 september 
2016. Kijk op auping.nl/summersale voor  
de voorwaarden.

SummerSale 
Geniet nu van voordeel in stijl

Op de woonboulevard
Kaap de Goede Hooplaan 20
3526 AR • T: 030-26 72 746

www.aupingplaza-utrecht.nl

nú bij het grootste Auping Test en Adviescentrum in de regio!

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslooksalade
Filet americain
Sellerie salade

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Spekrollade ham/kaas 
Rosbief 
Fricandeau 3 x 100

GRAM 3.99

3 x 100
GRAM 3.99

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.25 

Varkenshaasmedailon 
spiezen

Kipsaté

Gemarineerde biefstuk
Diverse soorten

Lamsracks
Gemarineerd of naturel

Varkenssaucijzen

500
GRAM 5.50

100
GRAM 3.98

500
GRAM 9.98

500
GRAM 8.98

BOEREN EXTRA 
BELEGEN

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 augustus 
t/m woensdag 17 augustus

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 6.50 

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

KLEINE 
VARKENSHAASJES

PEPITA MIX 250
GRAM 3.99

100
GRAM 1.98PISTACHENOTEN

Noten & pinda'sWeekend voordeel!
GRILLWORST + 
LEVERWORST NU

VOOR 7.-

6
VOOR 5.-

gemarineerd / naturel

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, verse worst, 
slavinken, rundervinken, etc…

VLEESWAREN TRIO

Lekker makkelijk!
SMULBOLLEN

2
VOOR 5.-
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Reconstructie kruispunt en bouw 
fietstunnel De Bilt

Tot 19 september voert de provincie Utrecht wegwerkzaamheden uit rond het kruispunt 
Vollenhoven (N237) in De Bilt. Door het kruispunt anders in te richten en een fietstunnel aan te 
leggen, verbeteren de doorstroming en de verkeersveiligheid. Om de werkzaamheden te kunnen 

uitvoeren, moet de weg periodiek worden afgesloten.

De voorbereidende werkzaamhe-
den zijn gestart in de week van 6 
juli en worden zaterdag 13 augustus 
afgerond. Vanaf maandag 15 augus-
tus wordt gestart met de reconstruc-
tie van het kruispunt en de bouw 
van de fietstunnel. Deze werkzaam-
heden duren naar verwachting tot 
maandag 19 september.

Wat gaat er gebeuren
Om de kruising veiliger en over-

zichtelijker te maken en de door-
stroming te verbeteren, worden de 
volgende werkzaamheden uitge-
voerd: 
-Aanleg van een fietstunnel aan de 
noordkant van de Utrechtseweg, 
onder de Amersfoortseweg; de 
nieuwe fietstunnel vervangt de bo-
vengrondse fietsoversteek en zorgt 
voor een veilige en snelle door-
gaande fietsroute tussen Utrecht, 
De Bilt en Zeist.

-Reconstructie van de opstelstroken 
van Utrecht richting Amersfoort.
-Verlenging van de rechtsaf-strook 
van Amersfoort naar Utrecht.
-Vervanging van de verkeerslich-
ten.

Wegafsluiting 
Op 11 en 12 augustus worden over-
dag rijstrookafzettingen toegepast, 
maar alle verkeersrichtingen op 
de kruising blijven beschikbaar. In 

de avond en nacht van 12 op 13 
augustus is sprake van een wegaf-
sluiting voor de richtingen De Bilt 
> Amersfoort, Zeist > Amersfoort 
en Amersfoort > Zeist. De afslui-
ting gaat in om 20.00 uur ’s avonds 
en duurt tot 08.00 uur de volgende 
ochtend. Het verkeer wordt om-
geleid via De Dreef in Zeist, deze 
omleiding wordt met gele beweg-
wijzeringsborden aangegeven. 

Werkzaamheden 
In de week van 15 augustus start de 
aannemer met de eerste fase van de 
reconstructie. Deze fase duurt tot 
vrijdag 16 september. Tijdens deze 
periode wordt een groot deel van de 
fietstunnel gebouwd. Ook worden 
er werkzaamheden uitgevoerd aan 
de wegverhardingen, verkeerslich-
ten en wegverlichting. Daarnaast 
zijn er onderhoudswerkzaamheden 

aan de busbaan van de Utrechtse-
weg (N237) tussen de Universiteits-
weg (N412) en de Amersfoortse-
weg (N237). Deze werkzaamheden 
vinden plaats overdag tussen 16 en 
22 augustus. Tijdens de werkzaam-
heden maken de bussen gebruik 
van de naastliggende rijstrook.

Weekendafsluiting 
Tussen vrijdagavond 16 septem-
ber, 20:00 uur en maandagochtend 
19 september, 06.00 uur wordt de 
gehele kruising afgesloten voor het 
verkeer om de kruising te voorzien 
van nieuw asfalt. Na deze week-
endafsluiting is de klus geklaard en 
zijn het vernieuwde kruispunt en de 
fietstunnel gereed voor gebruik.
Om op de hoogte te blijven van alle 
werkzaamheden aan Utrechtse pro-
vinciale wegen: @werkaandewe-
gutr op Twitter.

Stand van zaken op vrijdag 5 augustus. [foto Reyn Schuurman]

Debuutroman van Jules du Lac 
door Henk van de Bunt

Vrijdag 29 juli is een interessante roman verschenen van plaatsgenoot Jules du Lac, getiteld 
‘Het Palmeneiland’. Het is grotendeels een fictief verhaal gebaseerd op een ware gebeurtenis. 

Een verrassende roman met veel spanning, romantiek, erotiek en intriges. 

Het verhaal gaat over een vrijge-
zelle man van eind twintig die op 
zoek gaat naar zijn jeugdliefde 
op de middelbare school. Tijdens 
zijn zoektocht naar haar komt hij 
er achter dat de vrouw gedurende 
een aantal jaren veel ellende heeft 
moet ondergaan en misschien nog 
wel meemaakt. Zij lijkt namelijk 

van de aardbodem verdwenen. Hij 
ontmoet twee andere personen die 
mee gaan zoeken, waaronder een 
andere ex-geliefde als opponent. 
Het trio komt door de zoekactie 
op het Tunesische vakantie-eiland 
Djerba terecht, ook wel het Pal-
meneiland genoemd. Hier maken 
ze heftige toestanden mee, maar 

beleeft men ook mooie momenten. 
De zoekactie dreigt te mislukken 
door dramatische gebeurtenissen, 
met de nodige gevolgen voor alle 
betrokkenen.

Profvoetballer
Jules du Lac vertelt: ‘Als tiener 
wilde ik graag profvoetballer of 
schrijver worden, maar door bij-
zondere omstandigheden werd het 
geen van beide. Ik werd toevallig 
mede-eigenaar van een bedrijf in 
de dienstensector. Na mijn actieve, 
drukke werkzaamheden kon ik mij 
gaan toeleggen op mijn passie: 
schrijven. Het resultaat hiervan is 
onder meer deze roman. Ook heb 
ik een aantal (vaak humorvolle) 
korte verhalen en gedichten ge-
schreven, waarvan een aantal op 
mijn site www.julesdulac.nl en op 
Internet staan’. 

Goede doelen
Uit zijn royalty’s wil de schrijver 
50 % bestemmen voor goede doe-
len, die door de lezers zelf bepaald 
kunnen worden. Hoe dat werkt 
staat vermeld op de site: www.
julesdulac/actie-goede-doelen/ 
Heeft u hier vragen over? Mail dan 
naar: julesdulac@live.nl

Jules du Lac; auteur van ‘Het Palmeneiland’. 

Overeenstemming 
over P+R-voorziening 

Sinds de opening op 30 mei 2015 van de tweede onderdoorgang 
van het spoor, resteerde nog bij de aanpak van het stationsgebied in 
Bilthoven de herinrichting van het P+R-terrein. In overleg met NS 
Vastgoed (eigenaar van het betreffende terrein) is door het College 
gewerkt aan een inrichtingsplan voor het volledig opnieuw in te rich-
ten terrein, inclusief een beperkte uitbreiding van het aantal parkeer-
plaatsen. Daarnaast zijn met NS Vastgoed afspraken gemaakt over het 
beheer en onderhoud van het nieuwe P+R terrein. De afspraken zijn 
vastgelegd in een overeenkomst.

Voor de realisatie van de nieuwe inrichting zijn middelen beschikbaar 
uit het project Stationsomgeving, de subsidie Groei op het spoor en 
van de NS. De afspraken over het beheer en onderhoud van het terrein 
gelden voor een periode van 25 jaar, op basis van de Biltse gemeen-
telijke standaarden. Omdat het beheer en onderhoud van het terrein 
voorheen al in gemeentelijke handen was, zijn met de nieuwe afspra-
ken geen extra structurele lasten gemoeid.

Tentoonstelling 
Kees van Gogh

Van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 30 september exposeert 
fotograaf Kees van Gogh in Restaurant Bij De Tijd (hoek Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg en Alfred Nobellaan in De Bilt). Kees is zich 
naast fotografie van moderne architectuur en in zwart wit gaan ver-
diepen in Art Photography. In deze kunstvorm gaat het er niet om de 
werkelijkheid met de camera zo goed of origineel mogelijk te vatten, 
maar schept de fotograaf met behulp van foto’s en bewerkingsprogram-
ma’s een nieuwe werkelijkheid. Kees laat zich daarbij zowel in kleur 
als techniek inspireren door werken uit de periode van zijn naamgenoot 
Van Gogh en de Cobrabeweging. Af en toe maakt hij een uitstapje naar 
de Japanse tekenpentechniek. (Flox den Hartog Jager)

De tentoonstelling zal door Ton Bergmans (oud-voorzitter van Fotoclub 
Bilthoven) worden geopend op vrijdag 19 augustus om 16.00 uur. De 
tentoonstelling is tijdens openingstijden van Bij de Tijd te bezoeken. 
Deze zijn: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.30 uur 



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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)

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

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

I N B O U W  I S  M A AT W E R K !

Inbouwapparatuur kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. 
Vakkundig inmeten, deskundig plaatsen en gebruiksinstructie. In 
een nieuwe- of in een bestaande keuken. Tot volle tevredenheid. 
Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij 
die fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

Ter ondersteuning van het MT en de adviseurs is
adviesbureau In-pact (www.in-pact.nl) op zoek naar een

secretarieel/administratief medewerker voor 20 uur per week.

Werkzaamheden:
• Contacten onderhouden met leveranciers, de fi nanciële administratie, e.d.
• Het verzorgen van afspraken, agendabeheer en beantwoorden telefoon;
• Ondersteunen MT-vergaderingen;
• Beheer verzekeringen, offertes & contracten;
• Redigeren van teksten en onderhouden van de website (inhoud);
• Urenadministratie beheren en de facturering verzorgen;
• Beheer kantoor en voorraad;
• Verhuur en beheer van de vergaderlocatie.

Vereisten:
• Je hebt MBO niveau en aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie.
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Beheersing van de Engelse taal is een pré.
• Je hebt ruime ervaring met MS- Offi ce.
• Je kunt goed organiseren en bent initiatiefrijk en fl exibel.
• Je bent klantgericht en gericht op samenwerken.

Salaris:
De functie is gewaardeerd op schaal 6 van de politie CAO
(€ 1809 - € 2832 bij een dienstverband van 36 uur).
Het salaris wordt vastgesteld op basis van kennis en ervaring. Een voorwaarde voor
defi nitieve gunning is dat je een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunt overleggen.
Deze VOG wordt aangevraagd nadat je door de selectie bent gekomen.

Eventuele vragen over deze functie kun je stellen aan Stéphanie van der Horst (06-11528709).
Je sollicitatie, inclusief CV waaruit blijkt dat je voldoet aan bovenstaande criteria,
kun je vóór 15 augustus 2016 sturen naar info@in-pact.nl.
In de periode 17 tot en met 26 augustus vinden selectiegesprekken plaats.

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

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

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

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

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

service voor ondernemers

WITTE BOLLEN

AARDBEIEN
VLAAI

€ 1,50

6 stuks van
€ 2,28
nu

met slagroom van
€ 8,50

nu

€ 6,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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De Pastorie van Blauwkapel
door Henk van de Bunt

Op de oude kadastrale kaarten van de gemeente Maartensdijk ziet het dorp Blauwkapel 
eruit als een streekdorp, dat door de aanleg van fort Blauwkapel en de aanpassing van het 

oorspronkelijke wegenpatroon in twee stukken wordt verdeeld: namelijk het deel van het dorp 
dat is gelegen binnen de verdedigingswerken van het fort, het z.g. fortdorp, én de lintbebouwing 

langs de Voordorpsedijk, vanaf de fortgracht tot aan de grens met de gemeente de Bilt.

Het fortdorp omvatte in 1843 de 
kerk, de pastorie, twee boerde-
rijen, vervolgens het schoolhuis en 
tenslotte twaalf woningen. Naast 
de predikant en de schoolmees-
ter woonden er in dit deel van het 
dorp een winkelierster, een slager, 
een kleermaker, een schoenmaker 
en een bakker. Daardoor nam het 
fortdorp binnen het gehele dorp 
Blauwkapel de belangrijkste plaats 
in. Het fungeerde in die tijd min of 
meer als dorpscentrum. Hier ging 
men ter kerke, bezocht de jeugd de 
school, kocht men brood, vlees en 
kruidenierswaren en liet men zijn 
schoenen en kleding maken. Dit 
gold niet alleen voor de inwoners 
van het dorp Blauwkapel maar ook 
voor veel Groenekanners.

Gehuchten
In 1843 werd Groenekan be-
schouwd als een gehucht met wei-
nig inwoners, dat kerkelijk en voor 
vele andere voorzieningen tot het 
dorp Blauwkapel behoorde. De ge-
meente Maartensdijk bestond toen 
uit de twee dorpen Maartensdijk 
en Blauwkapel en de vijf gehuch-
ten Achter Wetering, Nieuwe We-
tering, Groenekan, Zwarte Water 
en Biltstraat. Het fortdorp was niet 
veel meer dan een kleine verzame-
ling van diverse gebouwen met een 
kerkje, stallen, schuren, hooiber-
gen en al wat verder bij een boe-
rendorp hoorde. Daarnaast was er 
veel ruimte en behoorden een paar 
mooie huizen tot de gebouwen van 
het fortdorp.

Kerk en Pastorie
Eeuwenlang bezochten de Groe-
nekanners de kerk in Blauwkapel. 
De kerk van Blauwkapel was in het 
tweede deel van de oorlog niet meer 
toegankelijk voor kerkgangers, om-
dat de Duitsers het dorp en fort tot 
militair gebied hadden verklaard. 
Daardoor moesten de Groenekanse 
kerkgangers naar elders (Groene-
kan) uitwijken. Bovendien was na 
de oorlog de kerk zo beschadigd, 
dat terugkeren naar de oude situatie 
niet alleen ongewenst, maar ook 
feitelijk onmogelijk was. Men heeft 
toen zelfs overwogen om de kerk af 
te breken en, omdat dit de kleinste 
gotische kruiskerk van Nederland 
is, die te herbouwen in het open-
luchtmuseum in Arnhem. 

Later
Na de Tweede Wereldoorlog boog 
een bouwcommissie onder voorzit-
terschap van toenmalig burgemees-
ter Schuller zich over de bouw van 
een nieuwe Nederlands hervormde 
kerk voor Groenekan. Deze zaal-
kerk werd gebouwd in1952. De 
bouwkosten werden onder meer 
opgebracht door de verkoop van de 
zogenaamde kerkschapen. Kerk-
gangers kochten een lam, lieten 
deze door een boer grootbrengen en 
schonken de winst na verkoop aan 
de kerk. In 1956 kreeg hetzelfde 
architectenbureau de opdracht om 
een pastorie en een aanbouw aan 
de kerk te realiseren. Deze pastorie 
ligt schuin achter de kerk, aan de 
linkerkant (Groenekanseweg 68). 

Bronnen: Tijdschrift St. Maerten 
(Historische vereniging Maartens-
dijk), verzameling G. Blankenstein, 
Anne Holvast, Koos Kolenbrander, 

Bestemmingsplan Groenekan 2009 
van de gemeente De Bilt. Foto’s uit 
de verzameling van G. Blanken-
stein en Rienk Miedema.

Ds. J. Arendsen (1946 - 1955) was de laatste predikant die in de 
Blauwkapelse pastorie woonde. Zij opvolger (ds. B. Haverkamp 1957 - 
1967) was de eerste bewoner van de pastorie aan de Groenekanseweg. 

Volgens de huidige bewoner is de naam Stadshoek ongetwijfeld gekozen, 
omdat dit huis het laatste huis is van de gemeente Utrecht, voor je de 
gemeente De Bilt in fietst. De noord- en oostzijde van fort Blauwkapel 
grenzen nl. aan de gemeente de Bilt. De huidige bewoner van Stadshoek 
is ook actief bij het organiseren van grootschalige activiteiten op het fort 
en geeft daar in een historisch uniform rondleidingen. 

De huidige bewoners vonden destijds, dat de schoorstenen een 
soort ‘bekroning’ verdienden. Dit is het ontwerp van een viertal 
evenwichtskunstenaars, die balanceren op een viertal horizontale 
‘touwen’. Het zijn dus eigenlijk vier koorddansers. 

Ontstaan van het witte en rode  
dorp (in) Groenekan

door Henk van de Bunt

De Groenekanseweg, voorheen de Oude of Bisschopswetering, ligt in een van de oudste 
ontginningsgebieden van de gemeente. In de 14e eeuw werd er een begin gemaakt met de 

ontginningen van de venen ten noorden van de Bisschopswetering, waardoor omstreeks het 
midden van de 14e eeuw de Nieuwe Wetering tot stand kwam. Langs de Groenekansedijk en de 

Bisschopswetering ontstond het gehucht Groenekan. De Bisschopswetering  
was van belang als vaarroute.

In 1625 vormde de huidige kern 
Groenekan een buurtschap van 
Maartensdijk. De buurtschap Groe-
nekan ontwikkelde zich tezamen 
met de buurtschappen Achter We-

tering en Nieuwe Wetering langs 
de dwarsweteringen in Oostveen en 
bestond voornamelijk uit boerderij-
stroken. Groenekan, genoemd naar 
de herberg aan de Groenekanse-

dijk, had in die periode een vrij 
goede ligging. De buurtschap stond 
direct in verbinding met de kernen 
De Bilt en Zeist. In de kern speelde 
in die periode het landgoed ‘Voor-

daan’ dat zich ten noorden van de 
Groenekanseweg ontwikkelde een 
belangrijke rol. Het landgoed ont-
wikkelde zich in de loop van de 17e 
eeuw tot een wandelpark voor de 
stad Utrecht. Tussen 1892 en 1920 
werd de aanleg van de landschaps-
tuin op Voordaan afgerond. 

Rood en Wit
Vanaf 1920 werd op delen van het 
landgoed Voordaan een villawijk 
aangelegd, die door de aanwezig-
heid van enkele witte huizen het 
Witte Dorp werd genoemd. In deze 
periode liet de gemeente, zowel 
om de verkeersveiligheid als om 
de volksgezondheid te verbeteren 
groot onderhoud plegen. De ge-
meente liet de Groenekanseweg 
verbreden, riolering aanleggen en 
de sloot aan de zuidzijde dempen 

.Tegelijkertijd werden de bruggen 
over de Groenekanse-wetering ge-
bouwd, zodat de nieuwe villawijk 
op het voormalige landgoed Voor-
daan bereikbaar werd. Hiermee 
verband houdende werd in 1922 
Groenekan uitgebreid langs de 
Maartensdijkse Vaart, waar het zo-
genaamde Rode Dorp (zo genoemd 
naar aanleiding van de rode dak-
pannen) verrees. De woningen wer-
den gebouwd voor de werknemers 
van de Eskem. Vreemd genoeg ont-
wikkelde Groenekan zich pas echt 
tot dorp, nadat de treinhaltes wer-
den opgeheven.

Bronnen: Verzameling G. Blanken-
stein, Koos Kolenbrander, Bestem-
mingsplan Groenekan 2009 van de 
gemeente De Bilt. Foto’s uit de ver-
zameling van Rienk Miedema.

94 jaar later, maar (de dakpannen) nog even rood.

Groenekan werd uitgebreid langs de Maartensdijkse Vaart, waar het Rode Dorp verrees.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

Stomerij
kledingreparatie en

schoenreparatie

10% korting
op al uw stoomgoed!

 
Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag
10.00 – 18.00 uur

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KIP DONUTS

Een echte kindervriend. Lekker op een broodje of bij 

de maaltijd
4 stuks 4,00

DIAMANT HAASBIEFSTUK

Smelt op de tong. Gemarineerd in een 4 soorten peper 

marinade
100 gram 2,25

GEVULDE BIEFSTUK SCHNITZEL

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. runderschnitzel, 

kruidenolie en kastanje champignons
100 gram 1,95

LAMS GYROS

Iets aparts voor de liefhebbers. Lekker gekruid en 

gevuld met rode ui & courgette
100 gram 2,45

BLACK ANGUS VERSE WORST

Een echte topper! Lekker gekruid en wordt niet droog

100 gram 1,45

VARKENS OESTERS

Van ons bekende Duroc varkensvlees. Superkwaliteit. 

ca. 6 minuten bakken
100 gram 1,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 8 augustus t/m zaterdag 13 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Dier van de maand:
Marcus

Onze Topper Terry
van vorige maand 
heeft helaas nog
geen nieuw thuis 
gekregen en verblijft 
nog steeds in het 
asiel.

Marcus is een stoere cyperse ka-
ter die al 233 dagen in het asiel 
verblijft waardoor hij de twijfel-
achtige eer heeft om de langstzit-
tende kat van het asiel te zijn. Niet 
bepaald een titel om trots op te 
zijn, zelfs zijn buurman Max, een 
suikerpatient, gaat binnenkort het 
asiel verlaten.

Marcus is van een zelfstandige 
kater veranderd in een enorme 
knuffelkat. Hij is nog altijd dol op 
eten en veel vrijwilligers stoppen 
hem stiekem af en toe wat ex-
tra’s toe omdat hij zo schattig is. 
Daarom zal hij zijn verzorgers ze-
ker gaan missen, maar hij verlangt 
ook erg naar een eigen thuis, met 
een lieve baas die hem lekker veel 

aandacht geeft. Het liefst met een 
tuin zodat hij lekker buiten kan 
rondstruinen. Marcus in combi-
natie met kleine kinderen, andere 
katten of honden is niet zo’n ge-
schikte match.

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

0
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Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op

www.botabootscompany.com/events

Like ons op facebook/BotaBootsCompany

Outfits Boots Accessories

Summer Sale!

JURKEN45%

VEEL HORLOGES25%

TRUIEN & VESTEN50%

SUÈDE & LEER
tot

50%

TASSEN
tot

60%

SJAALS45%

BLOUSES & TUNIEKEN35%

STRANDJURKJES60%

Alleen van toepassing
op de zomercollectie

AANBIEDING
Broeken  ........................................ 85,-
Zomerschoenen  ................ 50,-
Minnetonka enkellaarsje double 
fringe  ................................................ 75,-
Regenjassen K-Way  ...... 99,-
Doorgestikte jasjes  ........ 95,-
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Delen eigen auto steeds populairder
door Walter Eijndhoven

Steeds meer mensen doen hun eigen auto de deur uit en stappen over op een deelauto, een 
zogenaamde buurtauto. Soms is een auto toch de beste optie om van A naar B te komen.  

Daar springt MyWheels op in. Met autodelen worden kosten variabel, 
je betaalt alleen als je rijdt en het is nog goed voor het milieu ook.

MyWheels is een autodeelplatform, 
dat in De Bilt en Bilthoven actief 
is met 23 deelauto’s. Peter Leerma-
kers uit Bilthoven is contactpersoon 
voor MyWheels. Hij vertelt: ‘Onze 
organisatie brengt eigenaren en ge-
bruikers van auto’s bij elkaar. De 
organisatie heeft in De Bilt 5 auto’s 

in eigendom. Daarnaast worden 
nog 18 particuliere auto’s verhuurd, 
8 in Bilthoven en 10 in De Bilt’. 
MyWheels heeft lokale contactper-
sonen en beheerders en streeft naar 
idealen in plaats van naar winst. 
Leermakers vervolgt zijn verhaal: 
‘Het belangrijkste ideaal van My-

Wheels is om mensen een bewuste 
keuze te laten maken voor elke rit. 
Wij willen de gewoonte doorbreken 
“ik kan niet zonder auto”. Dat kan 
er bij ons niet in. Soms is een auto 
écht de enige optie, maar vaak is 
de fiets of de trein een beter alter-
natief. Goed voor de portemonnee, 

maar ook voor het milieu’. Door 
gebruik te maken van deelauto’s 
wil MyWheels een bijdrage leve-
ren aan onder andere: minder CO2-
uitstoot, leefbare buurten en sociale 
cohesie. Leermakers: ‘Samen met 
onze leden en een groep beheerders 
en coördinatoren in het land streven 
wij deze idealen na. Uit onderzoek 
blijkt dat één deelauto al leidt tot 
9-13% minder autobezit, autodelers 
rijden 20% minder kilometers per 
jaar en elke autodeler bespaart 175-
265 kg CO2 op jaarbasis’. 

10 jaar
Het autodeelplatform heeft al 10 
jaar vaste voet in De Bilt. De vijf 
auto’s van MyWheels open je met 
je eigen OV-chipkaart. De auto’s 
staan op vaste plekken in De Bilt 
en Bilthoven en zijn 24 uur per dag 
te huur. De auto’s vind je aan de 
Bongerdlaan 21, Prins Hendriklaan 
14 en de Orionlaan 53 in Bilthoven 
en aan de Prof. Dr. J. Tinbergen-
weg 19 en Waterweg 39 in De Bilt. 
Leermakers vervolgt: ‘Je kunt ook 
een auto huren bij een particulier. 
Dit zijn niet alleen kleine auto’s, 
maar ook busjes, een Amerikaanse 
slee of een Land Rover. Van alles 
wat dus. Deze mensen hebben hun 
auto niet dagelijks nodig en kunnen 

zodoende hun vaste lasten gedeel-
telijk terugverdienen. Het fijne van 
onze constructie is dat particulieren 
geen omkijken hebben naar admi-
nistratie, verzekeringen en beta-
lingen. Alles wordt via MyWheels 
geregeld. Je bepaalt zelf welke prijs 
je per uur en per kilometer wilt heb-
ben’. 

Andere kernen
Helaas is niet in elke kern van De 
Bilt een auto voorradig. Leerma-
kers vraagt dan ook aan andere 
particulieren hun auto te verhuren. 
Leermakers: ‘In Bilthoven-Noord 
zijn wij nog op zoek naar particu-
lieren die hun auto willen verhu-
ren, maar ook in Groenekan, West-
broek, Maartensdijk, Hollandsche 
Rading en Lage Vuursche zijn wij 
nog hard op zoek. Onder de noemer 
MyWheels Go wordt in september 
een landelijke kortingsactie georga-
niseerd. Deze korting geldt alleen 
voor nieuwe leden van MyWheels. 
Ook via landelijke dagbladen wordt 
bekendheid gegeven aan deze kor-
tingsactie, in de hoop zoveel mo-
gelijk aandacht te krijgen voor het 
autodelen.
Voor meer info: Peter Leermakers, 
tel. 030 2250628 of penm.leerma-
kers@ziggo.nl. 

Peter Leermaker ziet graag meer MyWheels auto’s in de gemeente.

Meer bussen in 
avonduren naar De Bilt
Reizigers in en rondom de stad Utrecht kunnen volgend jaar 

profiteren van meer openbaar vervoer. De provincie wil in 
2017 inzetten op nieuwe buslijnen en extra ritten om aan de 

aanhoudende vraag te voldoen. Het aanbod zal met circa 4% 
toenemen. Reizigers kunnen nog tot 7 september reageren. 

Meer openbaar vervoer: dat blijkt uit de uitgangspunten die de provin-
cie Utrecht voor het vervoerplan 2017 heeft opgesteld. Dit plan regelt 
de inzet van het openbaar vervoer in het gebied in en rondom de stad 
Utrecht, waar vervoerder U-OV rijdt met bus en tram. Het is de be-
doeling dat de nieuwe dienstregeling op 11 december van dit jaar in 
werking treedt.

Reacties 
Voordat het vervoerplan definitief wordt gemaakt kan iedereen reage-
ren op de voorstellen. Daarvoor loopt nog tot 7 september een consul-
tatieronde. Het gehele plan en de belangrijkste wijzigingen zijn te zien 
op www.provincie-utrecht.nl/u-ov2017. Op de site kunnen lezers hun 
reactie plaatsen.

Lijn 53
Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft Lijn 53 tussen Utrecht en 
Zeist. Het voorstel is om straks tot 23.00 uur elk kwartier een bus te la-
ten rijden. Richting Utrecht geldt de kwartierdienst tot ongeveer 22.00 
uur. Lijn 53 is één van de belangrijkste lijnen tussen Utrecht en Zeist. 
Na de avondspits daalt de frequentie momenteel van 8 ritten tot 2 ritten 
per uur. Dit leidt tot volle bussen, waarover regelmatig wordt geklaagd. 
Ter hoogte van De Bilt ligt de gemiddelde bezetting tussen 19.00 en 
23.00 uur boven de 25 passagiers per rit, later op de avond zelfs boven 
de 35.

Wijziging
Om het aanbod tussen Utrecht en Zeist ’s avonds verder te verbeteren, 
de druk op de volle bussen te verlichten en een verdere toename van het 
gebruik te realiseren, gaat lijn 53 tot ongeveer 23.00 uur elk kwartier 
rijden. Richting Utrecht geldt de kwartierdienst tot ongeveer 22.00 uur. 
Deze dienstregeling-wijziging vindt plaats op alle dagen van de week in 
de winterdienstregeling, aangezien de avondritten in de weekenden tot 
de drukste van de week behoren. De omvang van deze uitbreiding op 
lijn 53 bedraagt circa 2.000 dienstregelingsuren op jaarbasis. Het is de 
voornaamste uitbreiding binnen het nieuwe vervoersplan.

Evaluatie
Vanaf de zomer van 2017 komt nieuwe infrastructuur beschikbaar. Dan 
worden de effecten van de nu voorgestelde wijziging van de dienstrege-
ling nog eens tegen het licht gehouden. Voorstellen die hieruit voorko-
men, evenals verdere optimalisaties van het U-OV netwerk per 1 juli 
2017, worden beschreven in het vervoerplan 2017 deel 2. De provincie 
presenteert dit vervoerplan begin 2017.

Prijswinnaars in het 
Biltse winkelhart

Vorig weekend was de eerste prijs-
uitreiking van ‘Hierrrr met je kas-
sabon’ in Winkelcentrum De Bilt. 
Er zijn inmiddels zo’n 1500 kassa-
bonnen ingeleverd en de eerste 51 
gelukkigen hebben inmiddels het 
aankoopbedrag van hun kassabon 

teruggewonnen in de vorm van een 
waardecheque.

De gewonnen bedragen varieerden 
van € 4,50 tot € 50,-. De consu-
mentenactie loopt nog 3 weken en 
kassabonnen kunnen in het win-

kelcentrum worden ingeleverd bij 
Albert Heijn, Bouwman Boeken, 
Eye Wish Opticiens, Keurslagerij 
Van Loo of The Readshop. Het is 
ook mogelijk om kassabonnen in 
te leveren via www.hessenweg-
looydijk.nl.

Aangezien er een gedeelte inmiddels op vakantie is staan niet alle prijswinnaars op de foto.
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• Commercieel medewerker binnendienst
Doorwerth en Oosterhout (NB)
In deze functie maak je de offertes voor automatische toegangsoplossingen 
en volgt deze ook op. Je verwerkt de opdrachten administratief. Je hebt 
veel contact met klanten en collega’s. Je neemt veel initiatief en onder-
steunt de afdeling daar waar nodig. Bij Record Benelux staan persoonlijke 
aandacht voor onze klanten en het bieden van een uitstekende service in 
een heel hoog vaandel. Vanaf het adviestraject tot en met de nazorg: onze 
klanten staan altijd op nummer één. Op een enthousiaste en ter zake kun-
dige wijze sta jij onze klanten dan ook graag te woord en zorg je er voor 
dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Je hebt een positieve, 
vrolijke en collegiale instelling en kunt zowel zelfstandig als in teamver-
band goed functioneren.

• Service- / Onderhoud engineers 
In deze afwisselende functie ben jij ambassadeur van Record en verzorg je 
op klantgerichte wijze het onderhoud aan de automatische deuren zodat 
deze goed blijven functioneren. Je lost de incidenten c.q. storingen op aan 
de deurinstallaties van Record. Daarnaast informeer c.q. adviseer je onze 
klanten bijvoorbeeld over aanvullingen ter bevordering van het gebruikers-
gemak. Je draait ook mee in de 24-uurs servicediensten waarbij je eens 
in de 5 á 6 weken rouleert. Je komt te werken in een leuk en enthousiast 
team dat net als jij gaat voor een perfect resultaat in regio Noord, Zuid 
(Zeeland - Breda) of Amsterdam – Utrecht.

• Planner projecten (Doorwerth)
In deze functie werk je samen met de projectbegeleiders met het inplannen 
van de uit te voeren projecten. De (Project-)Planner is primair verantwoor-
delijk voor het ondersteunen van de projectbegeleiders bij de planning 
van interne en externe projecten en het plannen van de medewerkers en 
activiteiten. De voortgang en uitvoering van het project wordt bewaakt 
en afwijkingen in de planning worden gesignaleerd en gerapporteerd en 
waar nodig bijgesteld. Je levert daarmee een essentiële bijdrage aan de 
voorbereiding en continuïteit van onze projecten en dus van onze bedrijfs-
voering.

• Installatie engineer regio Oost
Als installatie Engineer van Record Automatische Deuren B.V. heb je een 
hele leuke, zelfstandige en afwisselende baan. Met veel passie installeer 
jij dan ook onze automatische deuren en complete puien met toebehoren. 
Daarnaast controleer je de dagelijkse aanvoer van projectonderdelen en 
draag je zorg voor het tijdig inleveren van de projectmappen en bijbeho-
rende retourgoederen in het magazijn. Samen met de account Manager 
en projectbegeleider vorm je een enthousiast team dat net als jij gaat voor 
het bereiken van de allerhoogste resultaten. Je hebt dan ook veelvuldig 
contact met deze collega’s over het verloop van de projecten en stemt alles 
op professionele en deskundige wijze af met onze klanten.

• Meewerkend voorman Assemblage (Maartensdijk) 
In deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor het opzetten van een 
nieuwe productielijn, kwaliteitscontrole, verrichten van diverse werkzaam-
heden zoals zagen van pro� elen, automaten voorbereiden, kappen sa-
menstellen, balken assembleren en kit werkzaamheden. Tevens behoren de 
controle (kwalitatief en kwantitatief) op inkomende en uitgaande goederen 
(pro� elen en glas) ook tot je taken. Je hebt een positieve, collegiale instel-
ling en kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.

• Jr. Accountmanagers after sales (Maartensdijk)
Jij bent iedere dag bezig met het beheren van onze relaties, je adviseert 
nieuwe onderhoudscontracten, je verdiept je in de concepten en oplossin-
gen en zorgt ervoor dat je alle klanten omver kan blazen met jouw kennis 
over onze geweldige totaalconcepten. Je bent vernieuwend, evaluerend, 
begrotend, werkt aan een duurzame relatie met onze klanten en je bent de 
spil in de vertrouwensband met onze klanten.

• Geïnteresseerd?
Ben jij of herken jij iemand die in aanmerking komt voor deze functie? 
Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren naar een leuke baan bin-
nen ons geweldige bedrijf en je zult zien dat er vele deuren voor je open 
gaan! Laat je motivatie met pro� elfoto en CV achter op onze website 
recordbv.nl of record.heeft-vacatures.nl

Wij vinden het hebben van de juiste persoonlijkheid en werkmentaliteit belangrijk, soms misschien wel belangrijker dan het hebben van een bepaald diploma
of jaren werkervaring in een bepaalde functie. Als je gemotiveerd, gezellig, vrolijk, spontaan, enthousiast, harde werker, doorzetter, ambitieus, leergierig,
collegiaal en professioneel bent, vragen wij jou om te reageren op een van onze vele vacatures!

Record automatische deuren B.V. is onderdeel van het Zwitserse beurs-
genoteerde Agta-Record concern en dé toonaangevende specialist op het 
gebied van toegangsoplossingen. Met ca. 210 collega’s werken wij iedere 
dag keihard aan de continuïteit én toekomst van onze organisatie. Dit doen 
wij vanuit Capelle a/d IJssel, Doorwerth, Oosterhout(NB) en in ons gloednieu-
we moderne pand in Maartensdijk dat helemaal is ingericht op Het Nieuwe 
Werken.

Altijd al gedroomd van een baan als professioneel puzzelaar? Ben jij die echte 
‘Sales Tijger’? Noemen ze jou altijd ‘handige Harry’? Of ben jij zo iemand die zijn 
motor ieder weekend uit elkaar haalt om te sleutelen en storingen te verhelpen?

Wij zijn op zoek naar:

Herken jij jezelf tevens in onze 8 P’s? Laat ons dan ook even weten hoe deze bij jou van toepassing zijn!

Pride Pleasure
Pro� t Perfection
Power Partership
Passion Professional



Jappenkamp Moentilan met 
moeite teruggevonden

door Guus Geebel

Het leek een gemakkelijke opgave. De stad Moentilan (Muntilan) in Midden-Java werd 
eenvoudig gevonden, maar de veronderstelling dat iedereen het voormalige jappenkamp wel 
zou kennen was te optimistisch gedacht. Indonesië heeft een jonge bevolking en het gaat over 

een tijd uit een ver verleden. Het enige aanknopingspunt was dat het kamp 
een voormalige katholieke kweekschool was. 

De speurtocht leek wel wat op het 
programma Spoorloos. Iedere keer 
werden we een stukje verder op 
weg geholpen. Toen was er op-
eens Mas Bambang. Hij kende een 
bejaard oud-schoolhoofd dat mis-
schien meer wist. Hij bood aan ons 
er met zijn motor heen te loodsen. 

Het bleek een schot in de roos. Ba-
pak Franciscus Xaverius Soeprapto 
had als kind de Nederlanders naar 
het kamp gebracht zien worden en 
had ook gezien dat de Japanners 
mensen neerschoten. Hij was graag 
bereid ons te begeleiden

SMP Kanisius
Het voormalige jappenkamp is nu 
sinds jaar en dag onderdeel van 
SMP Kanisius. De SMP (sekolah 
menengah pertama) is een driejari-
ge opleiding na de basisschool. De 
school ligt in het katholieke gedeel-
te van Moentilan. Er staat een kerk, 
de Sint Anthonius, een vrouwen-
klooster en er is een Missiemuse-
um. Natuurlijk moet alles bezocht 
worden. In het Missiemuseum 
geeft de museumbeheerder uitge-
breid uitleg. Vooral monseigneur 
van Lith heeft begin vorige eeuw 
er goede indruk achtergelaten. ‘Bij 
hem ging het niet om zieltjes win-
nen, maar om de mensen voor te 
bereiden op een beter leven, door 
ze van alles te leren. Hij bleek op 
deze manier meer zieltjes te winnen 
dan een andere monseigneur die de 
ouderwetse methode hanteerde’, al-
dus de beheerder. Het museum be-
zit een stoel en het altaar die door 
paus Johannes-Paulus II tijdens zijn 
bezoek aan Indonesië in 1989 zijn 
gebruikt.

Alleen vernield
De omgeving rond het voormalige 
jappenkamp is goed onderhouden 
en mooi beplant. Het complex 
ademt rust uit en heeft een vredige 
uitstraling. Hoe anders moet het ge-
weest zijn voor de vrouwen en kin-
deren die er gevangen zaten. Van 
de Japanse bezetting zijn geen spo-
ren meer te vinden. Er staan rond 
de school nog enkele goed onder-
houden gebouwen uit de koloniale 
tijd. Op de vraag of de Japanners 
bouwsels hebben achtergelaten 
antwoordt Bapak Soeprapto: ‘De 
Japanners hebben alleen maar ge-
bouwen vernield.’
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Mas Bambang en oud-schoolhoofd Bapak Franciscus Xaverius Soeprapto.

Het voormalige kamp is nu de school SMP Kanisius..

Het oude gedeelte van de school. Rechts is een vleugel aangebouwd.

Gezichtslaan kent rijke historie
door Henk van de Bunt

De Gezichtslaan is een kaarsrechte, ongeveer vier kilometer lange laan, die vanuit Bilthoven 
richting Maartensdijk loopt. In het zuiden sluit de laan aan op de Soestdijkseweg; vanaf daar 
loopt hij ongeveer anderhalve kilometer in noordelijke richting door de bebouwde kom van 

Bilthoven-Noord en ten noorden daarvan loopt de laan door de Ridderoordse Bossen, 
waarna hij ten slotte aansluit op de Dorpsweg in Maartensdijk.

In 1826 is Frans Nicolaas Marius 
Eyck van Zuylichem (Landgoed 
Eyckenstein) begonnen met de 
aanleg van de Gezichtslaan in het 
huidige Bilthoven-Noord als een 
ruim 2,5 kilometer lange oprijlaan 
vanaf de Soestdijkseweg (die toen 
nog Prinsenlaan heette) naar het 
landhuis in Maartensdijk. De laan 
liep door de Ridderoordse Bossen 
en dankt zijn naam aan het zicht 
(‘gezicht’) dat hij op Eyckenstein 
geeft. Een zichtlijn of vista is een 
denkbeeldige lijn ontworpen als 
kijkrichting vanuit een buitenhuis 
naar een bepaald punt. De kijk-
richting wordt bepaald door de 
beplanting van boomgroepen en 
heesters, door reliëfwerking van 
gazons en door zorgvuldig ge-
plaatste tuinsieraden. Uit onder-

zoek is gebleken dat de zichtlijn 
‘Gezichtslaan’ precies op de Oude 
Hervormde Kerk in Zeist gericht 
is. Dat betekent dat de toren van 
deze kerk in die tijd vanaf Eyc-
kenstein, op een afstand van een 
kleine 9 km hemelsbreed, ook 
zichtbaar geweest moet zijn. 

Naam
Officieel werd de naam Gezicht-
slaan pas op 24 juli 1903 toege-
kend. In de tijd van de aanleg be-
stond heel Bilthoven-Noord nog 
uit zandverstuivingen, heide- en 
bosgebieden, die bij Eyckenstein 
behoorden. 

Lees verder op pagina 13

De Gezichtslaan 1924. Wanneer de chauffeur van Willem Carel van 
Boetzelaer familie of bezoek van station Bilthoven gehaald had, moest hij 
langs de slagboom, die bij de huidige N234 over de Gezichtslaan stond. 
Hij haalde dan de sleutel, vanaf Bilthoven gezien, bij het laatste huis dat 
vlak bij de slagboom stond. 

Herdenking Japanse 
Capitulatie 

Maandag 15 augustus a.s. wordt in de gemeente De Bilt 
de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 herdacht. Dit 
jaar is het 71 jaar geleden. De herdenking wordt gehouden 

voor het oorlogsmonument van gemeentehuis Jagtlust, 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. 

De Biltse herdenking wordt al vele jaren gehouden op dezelfde plek 
en om dezelfde tijd. Ieder jaar komen er steeds meer mensen, ook 
jongeren en mensen die de oorlog in Azië niet hebben meegemaakt. 
De Utrechtse Commissaris van de Koning Willibrord van Beek, zal 
een krans leggen, evenals burgemeester Arjen Gerritsen gezamenlijk 
met één van de wethouders.
 
Spreker
Spreker zal zijn mevrouw Griselda Molemans. Mevrouw Mole-
mans is werkzaam als onderzoeksjournalist en auteur. Haar nieuwe 
boekpublicatie ‘De vergeten krijgers’ brengt de Indo-Afrikaanse 
gemeenschap (afstammelingen van Afrikaanse KNIL-militairen en 
Nederlands staatsburger bij geboorte) onder de aandacht. ‘Levens-
lang oorlog’ onthult het werkelijke aantal slachtoffers van Japanse 
dwangprostitutie in de Nederlandse kolonie en omliggende landen. 

Rozen
Tijdens de herdenking worden 71 rode rozen in vazen gezet, die bij 
het monument staan; voor ieder na-oorlogsjaar één. Iemand van de 
vierde generatie zal daarna een witte roos tussen de rode rozen zet-
ten, ten teken van de toekomst. Na afloop van de herdenking kunnen 
zelf meegebrachte bloemen bij het monument worden neergelegd. 
De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door het harmonieor-
kest ‘Kunst en Genoegen’ uit Maartensdijk o.l.v. Frans de Graaf. Tra-
ditiegetrouw is er ook dit jaar weer koffie of thee met spekkoek of 
kwee lapis. Voor info mevr. S.C. de Groot, tel. 030 2292532.
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Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
16 augustus 

2016

Alleen geldig op vrijdag 12 t/m zondag 14 augustus 2016

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! 
Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 

Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

1.291.291.291.
per stuk

Amstel blik
Tray met 24 blikken van 0.5 liter
20.16

12.4912.4912.4912.
24 blikken

Per liter 1.04

Robijn
2 fl essen van 735 ml - 2000 ml, pakken 
van 550 - 684 gram of met 16 stuks
van: 4.68 - 14.98
voor: 2.34 - 7.49

 Galia of 
Cantaloupe meloen
Per stuk
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Tour mee met Bus27
Dit jaar kan men tijdens de Oldtimerdag (tijdens de Marktdag Dorps-
kerk De Bilt) op zaterdag 10 september zowel ‘s ochtends als ‘s mid-
dags meerijden met Bus27. 
Bus 27 maakte deel uit van een serie van 15 bussen van het type World-
master van het merk Leyland. In de jaren ‘50 en ‘60 reed Bus27, als 
onderdeel van het wagenpark van het Gemeentelijk vervoerbedrijf in 
de Schepenbuurt in Utrecht. Bus27 heeft jarenlang dienst gedaan als 
Safari-bus in de Beekse Bergen. Na een complete restauratie rijdt de 
bus nu weer rond
Het is mogelijk om op 10 september als passagier van bus27 mee te rij-
den met de toerrit; Bus27 rijdt namelijk mee in de stoet met oldtimers. 
De route is ca 70 kilometer en gaat door de mooiste plekjes van onze 
regio. Aanmelden kan op www.marktdagdebilt.nl/oldtimerdag.

Varen langs drijvend land
Op 13 augustus organiseert Staatsbosbeheer vaartochten door de Mo-
lenpolder, een kleinschalig natuurgebied vlak boven Utrecht. In een 
stille fluisterboot kom je tot rust, en geniet je van het uitzicht over de 
petgaten en legakkers van dit oude veenlandschap. Samen met de gids 
naar de dieren in dit gebied, zoals ringslang en purperreiger, en maak 
een tussenstop bij het trilveen: ervaar hoe dit ‘drijvend land’ loopt. Aan-
vangstijd 10.00 uur. Meer info en reserveren via www.staatsbosbeheer.
nl. Met je eigen groep een vaartocht doen? Informeer via utrechtwest@
staatsbosbeheer.nl.

Op een fluisterboot door de Molenpolder trekt een bijzonder landschap 
voorbij.

Ontdek het gerestaureerde 
Fort Ruigenhoek!

Fort Ruigenhoek is onlangs gerestaureerd en zeker een bezoek waard. U 
kunt het fort verkennen met de gids van Staatsbosbeheer en van alles te 
weten komen over de geschiedenis. Fort Ruigenhoek speelde vroeger een 
belangrijke rol bij de verdediging. U bent van harte welkom op zondag 
14 augustus om 13.30 uur. De rondleiding duurt ca. 1.5 uur. Aanmel-
den hoeft niet. U kunt gewoon op de genoemde dag en tijd naar het fort 
gaan, waar de gids bij het hek op u wacht. Kijk voor meer info op www.
staatsbosbeheer.nl/activiteiten. Wilt u met een eigen groep een rondlei-
ding boeken? Dat kan ook! Mail naar utrechtwest@staatsbosbeheer.nl 
en vraag naar de mogelijkheden. Adres: Ruigenhoekse Dijk t.o. 125a, 
Groenekan.

Fot Ruigenhoek is een bezoekje waard.
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De Gezichtslaan was toen onver-
hard. Pas kort na 1876, toen Eyc-
kenstein in handen van de familie 
Van Boetzelaer kwam, is door Mr. 
Willem Carel baron van Boetze-
laer het noordelijkste stukje van 
300 meter aangelegd: de Gezicht-
slaan is in 1826 nog niet helemaal 
in rechte lijn tot aan de Opstal 
doorgetrokken, omdat daar toen 
nog een akker ten zuiden van de 
boerderij De Avond lag. In 1876 
is ook het laatste stukje rechtuit 
door de akker heen doorgetrok-
ken.

Gered
Rutger Wessel baron van Boetze-
laer (97 jaar) vertelt: ‘Overgroot-
vader Willem Carel heeft in 1917 
het zuidelijkste deel van Eycken-
stein verkocht. Dat liep vanaf de 
huidige provinciale weg N234 
tot aan het station Bilthoven. In 
1930 heeft hij het gedeelte van 

de nieuwe Gezichtslaan verkocht, 
het deel tussen de Oude Gezicht-
slaan en de N234. Het was niet 
om het geld te doen, maar hij 
dacht dat zijn kinderen er toch 
geen belangstelling voor hadden. 
En misschien kostte het hem al-
lemaal ook wel te veel werk. Ik 
herinner mij nog dat er langs de 
Nieuwe Gezichtslaan allemaal 
witte paaltjes stonden om de per-
ceelsgrenzen aan te geven. Daar 
zouden allemaal huizen komen te 
staan. Twee percelen zijn er daad-
werkelijk voor huizen gebruikt, 

die staan nu ter hoogte van de 
overgang van de Oude Gezicht-
slaan en prof. Bronkhorstlaan. 
Het zuidelijke deel is gered door-
dat het Utrechts Landschap het 
opgekocht heeft’. De Professor 
Bronkhorstlaan was al een laan in 
het bos, waar de laanbomen toen 
al langs stonden. Alleen het schui-
ne verbindingsdeel tussen de Ge-
zichtslaan en de Professor Bronk-
horstlaan is nieuw aangelegd’.

HUL
Ook de bossen ten noorden van 
de N234 (bekend onder de naam 
Eijckensteinse Bossen) dreigden 
dus in een villapark te verande-
ren. Langs de Gezichtslaan wer-
den bouwpercelen al kadastraal 
vastgelegd. Jhr. W.H. de Beaufort, 
grondbezitter en medeoprichter 
van de informele actiegroep Pro-
vinciaal Utrechts Comité voor 
Natuurbehoud, dringt naar aan-
leiding van de dreiging bij de 
commissaris der koningin in de 

provincie Utrecht aan op de op-
richting van een rechtspersoon 
die bedreigde natuurterreinen vei-
lig kan stellen. Vervolgacties lei-
den tot de voorbereiding van een 
stichting om de bescherming van 
het natuurschoon in de provincie 
Utrecht te bevorderen. Er worden 
statuten ontworpen op basis van 
de grondregels van de Vereniging 
Natuurmonumenten en het is deze 
vereniging die op 9 maart 1927 de 
Stichting Het Utrechts Landschap 
(HUL) opricht.

Keien 
De Gezichtslaan was aanvanke-
lijk onverhard; op oude ansicht-
kaarten valt te lezen dat de 5 me-
ter brede laan in 1918 een wegdek 
met grint kreeg. Aanvankelijk 
was de Gezichtslaan van begin 
tot eind een zandpad door het 
bos, geschikt voor rijtuigen. Het 
laatste stuk van de weg in noorde-
lijke richting, beginnend links bij 
de Prof. Bronkhorstlaan, is nog 
steeds onverhard. Daarlangs zijn 
nog enkele boerderijen te vinden, 
bijvoorbeeld boerderij de Avond. 
Het deel vanaf de Soestdijkse-
weg tot aan de Albert Cuyplaan 
kreeg in 1918 een grindverhar-
ding. Volgens de overlevering 
zijn er voor de verharding keien 
gebruikt die afkomstig waren uit 
het Keienbos, een gedeelte van 
Eyckenstein waar veel zwerf-
keien te vinden waren. In de ja-
ren zeventig van de 20e eeuw is 
over de klinkers heen de huidige 
asfaltverharding aangebracht. Ter 
weerszijden van dat deel ontstond 
het villapark Ridderoord. De laan 
is ondertussen uitgegroeid tot een 
grote openbare weg, die vanaf de 
Soestdijkse Straatweg in Biltho-
ven naar Maartensdijk leidt. Al-
leen het noordelijkste gedeelte 
van ongeveer 1 km lengte (Oude 
Gezichtslaan) is door de aanwe-
zigheid van een slagboom alleen 
voor langzaam-verkeer en be-

stemmingsverkeer toegankelijk. 
Het doorgaande verkeer rijdt hier 
om over de Professor Bronkhorst-
laan.

Centrum
Begin 20ste eeuw ontwikkelt zich 
een ongekend turbulente activiteit 
in Bilthoven, namelijk die van de 
villabouw. Worden in het tijdvak 
1900 tot 1910 in Bilthoven 50 
huizen gebouwd, in de periode 
1910 tot 1920 zijn het er 175 en in 
de vijf jaar daarop 336! Bilthoven 
is ‘in’ en wordt het centrum van 

bouwactiviteiten in Midden-Ne-
derland. Van heinde en verre stro-
men kooplustige Nederlanders 
naar dit villadorp: ‘slechts één 
uur sporen verwijderd van Rotter-
dam, Den Haag, Arnhem en Den 
Bosch en slechts driekwart uur 
van Amsterdam. Dit is de ideale 
woonplaats voor zakenmenschen, 
die zich na een dag van hard wer-
ken willen verpoozen in deze 
prachtige streek, waaraan moeder 
Natuur zoveele kostbare gaven 
heeft geschonken’. Het betreft de 
nieuwe villaparken Ridderoord, 
met de Gezichtslaan als centrum, 
geflankeerd door de nieuwe Van 
der Helstlaan, de Hobbemalaan 
en de Albert Cuyplaan, het villa-
park Drakensteijn met de Lauril-
lardlaan en de Beetslaan en het 
Oosterpark met de Beethoven-, 
Mozart-, Sweelinck-, Haydn, 
Schubert- en Wagnerlaan. Alle 
lanen zijn uitgefreesd in de jon-
ge productiebossen, waarvan de 
bomen veertig jaar eerder waren 

geplant. De grondprijs bedroeg 4 
gulden per m2.

Nieuwe fietspaden
In 2010 zijn er nieuwe fietspaden 
aan het noordelijkst deel van de 
Gezichtslaan in Bilthoven aan-
gelegd, waardoor de veiligheid 
voor weggebruikers en de over-
steek voor dassen aan de Gezicht-
slaan en de prof. Bronkhorstlaan 
sterk verbeterd is. De Stichting 
Utrechts Landschap lette daarbij 
speciaal op het behoud van de 
groene kwaliteit. Een subsidie van 

het Bestuur Regio Utrecht (BRU) 
maakte de herinrichting moge-
lijk. Niet alleen de veiligheid, 
maar ook recreatieve en fauna-
elementen speelden een belang-
rijke rol. Aan beide zijden van dit 
deel van de Gezichtslaan zijn de 
paden aangelegd. Daarnaast is de 
rijbaan twee meter versmald tot 
vijfenhalve meter. De maximum-
snelheid is aangepast van tachtig 
naar zestig kilometer per uur. Er 
wordt nu gebruik gemaakt van 
ecologisch verantwoorde LED 
verlichting. Er zijn twee dassen-
tunnels aangelegd. Rasters gelei-
den de dieren. Het geheel past in 
het faunabeheer van het aangren-
zende bos.

Bronnen: Biltse Grift, Lex van 
Boetzelaer, Koos Kolenbrander, 
Het Utrechts Landschap. Foto’s 
uit de verzameling van Rienk 
Miedema
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Ook na een regenbui blijft de zichtas op/vanaf Eyckenstein via de Oude Gezichtslaan zichtbaar. [foto Henk van 
de Bunt]

In 2010 zijn er nieuwe fietspaden aan het beide zijden van het noordelijkst deel van de Gezichtslaan aangelegd. 
[foto Henk van de Bunt]

Het verbindingsdeel tussen de Gezichtslaan en de Professor 
Bronkhorstlaan is later aangelegd. [foto Henk van de Bunt]

Op de kaart uit 1928 staat een kiosk die behoorde bij Hotel de Leyen. De 
kiosk staat op een soort eilandje. De weg links is de Gezichtslaan. Tot 1966 
heeft het bouwsel midden op de aansluiting Gezichtslaan-Soestdijkseweg 
gestaan. Korte tijd bood het onderdak aan wachtende buspassagiers. Het 
gebouwtje werd in 1966 gesloopt.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kok Stomerij & lederwa-
ren heeft de gehele maand 
augustus aangepaste opening. 
U bent van DINSDAG t/m 
ZATERDAG van harte wel-
kom op de Dorpsweg 46 in 
Maartensdijk.

Te koop i.z.g.st. Zwarte 
lederen TWEEZITSBANK 
(modern) € 225,-. Tel.no. 
0651333684.

SKELTER met aanhanger 
merk Berg. vraagprijs € 75,-. 
Tel. 0356-217629.

Grote Samsonite vlieg-
tuigkoffer i.z.g.st. € 40,-, 
vloerkleed voor luifel bij de 
caravan, donkergrijs € 10,-. 
Tel.0346-212436

Boekenkast Billy wit 2m x 
60 x 28. 5 planken. In goede 
staat.€ 19,-. Tel 030 2120560. 

4 tuinstoelen, stapelbaar, plus 
ronde tafel 80 cm diameter. 
Witte kunststof €35,-. Tel. 
035-5771587

2 nieuwe fotoalbums, gebr. 
Wit ‘’Henzo’’ €7,50. Tel. 
0346-212492

Kinder toiletverhoger wit 
‘’Curver’’, nieuw. €4,-. Tel. 
0346-212492

Croquetspel voor max. 6 per-
sonen. Nooit gebruikt. €15,-. 
Tel. 030-2290923

Technica inline skeelers maat 
44,5 bijna niet gebruikt. 80 
mm wieltjes inc. beschermers.  
€15,-. Tel. 030-2290923

4 zinken warmwaterkruiken, 
waarvan 1 bruingewolkt + 1 
kleine. Samen €15,-. Tel. 030-
2290923

5 witte kunststof tuinstoelen 
als nieuw. €20,-. Tel. 030-
2290923

Dario beautycase hardschal-
lig donkerrood met spiegel 
+ schouderband ongebruikt. 
Met cijferslot + sleuteltjes. 
€10,-. Tel. 030-2290923

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u 
en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voor-
raad 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 vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

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

Cursussen/ trainingen 
Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden
Half september starten de bridgelessen in Bilthoven weer. 
Voor beginners (boekje 1 van Berry Westra) 12 lessen op 
maandagavond en voor semi-gevorderden (ná boekje 2) 
op vrijdagmorgen. Ook privélessen met grote flexibiliteit. 
Wij hebben uitsluitend kleine groepen van max. ca 8 pers., 
waardoor persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. Info: 
www.bridgeschool-bilthoven.nl of ciska.zuur@gmail.com 
- 030 2281121

Wie wil er mijn TUIN opknap-
pen en daarna onderhouden? 
Bij vakwerk hoort een goede 
beloning. Tel. 0346-213591

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJKE schilder 
heeft nog tijd over voor al uw 
schilder- en sauswerk/behan-
gen/dakrep. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

SCHOOLTASSEN. 
Merken o.a. Eastpak 
& enrico Benetti. Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Autostoeltje €20,-. Box wit 
€10,-. Tel. 0346-214668

Schemerlamp vintage met 
lektuurbak €35,-. Tel. 0346-
213469

Decoratieve kozijnen met 
glas in lood. €50,-. Oud. Tel. 
0346-213469

Verzamelingsdoos met jaren 
’70 stickers zien er netjes uit. 
€15,-. Tel. 0346-243758

Mechelse stoel is alleen hou-
ten frame moet alleen bekleed 
worden . Met mooi houtsnij-
werk. €15,-. Tel. 0346-243758

6 CD’s uit de jaren 70’s, 80’s 
en 90’s. Is een verzameling. 
€5,-. Tel. 0346-243758

Goede kwaliteit overschoe-
nen (voor werkzaamh.in de 
modder, regen en sneeuw) 
als nieuw, maat 45 - 47 
€20,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083.

Omkeerbare tuintafelkleden, 
wind en weerbestendig, ook 
wasbaar. Afm. rond 160 cm. 
en 130 x 160 cm. Per stuk 
€5,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083.

Metalen dossierkoffer afsluit-
baar L.37 x B.22 x H.28,5 
cm. incl. hangmappen € 
15,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083.

Houten klapstoelen €20,-
. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083.

Verzameling oude blikken 
totaal 40 stuks €17,50 Tel. 
035-8200359 of 06-16641083

Activiteiten
Gepensioneerde alleenstaan-
de man, 72 jaar, zoekt ken-
nismaking met een vrouw om 
samen de tijd gezellig door 
te brengen. B.v. door samen 
ergens te gaan eten, een dagje 
of een avondje uit te gaan. 
Tel. 035-5771297

Grote ROMMELMARKT 
garage verkoop. 20 Aug.10.00 
uur-16.00 uur. Plein Tussen 
Grutto en Fazantlaan in maar-
tensdijk

Fietsen/ brommers
weg.omst. DAMESFIETS. 
merk Gazelle Paris 
C7+28"2015 Dames 49 Royal 
Silver N.7 vraag prijs €460,- 
Tel. 0356-217629.

Personeel gevraagd
Uitkering AFGEWEZEN? 
Wanhoop niet! Wij vinden 
bijna gratis werk met U! 
0640414560

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

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804

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

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

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

JUWELIER POOT
Gediplomeerd
uurwerkmaker

Reparatie
antieke klokken

Vrijblijvend
prijsopgave

Tel. 0346 21 21 20
Depot Groenekan - v.d. Top

Voor de zaterdag zijn wij op zoek naar een

Verkoopmedewerker
Voor kassawerkzaamheden, het schoonmaken en aanvullen van de winkel

Herken jij je in de volgende voorwaarden:
• Minimaal 16 jaar
• Enthousiast, nauwkeurig, klantvriendelijk en collegiaal
• Je werkt graag in een klein team
• Ervaring is gewenst maar niet noodzakelijk

Stuur je sollicitatie met CV per brief of e-mail naar:
Firma van der Neut Uw Groene Vakwinkel
Groenekanseweg 9, 3737 AA  Groenekan
info@firmavanderneut.nl
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering
Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Van Dijckschool
gaat door

In de vergadering van 16 juni 2016 van de commissie voor Burger & Be-
stuur is gesproken over de ontwikkelingen rond het voortbestaan van de 
obs Van Dijckschool te Bilthoven. Op dat moment vonden tussen Stichting 
Wereldkidz en Stichting Delta gesprekken plaats om een goede overgang 
van de leerlingen te realiseren.

Inmiddels zijn de gesprekken afgerond met als resultaat dat de Van Dijck-
school vanaf het komend schooljaar doorgaat onder het bestuur van de 
Stichting Delta. Het College is met de Stichting Wereldkidz overeenge-
komen dat het gebouw van de Van Dijckschool per 1 augustus 2016 weer 
in eigendom komt van de gemeente. Vervolgens geeft het College het ge-
bouw in gebruik aan Stichting Delta teneinde voor de leerlingen van de 
Van Dijckschool de continuïteit in onderwijs en de huisvesting daarvan te 
waarborgen.

Computercursussen
Cursus iPad voor beginners
Op de maandagmiddagen 5, 12, 19 en 26 september 
van 14.00 tot 16.00 uur wordt er een iPad cursus in het 
Seniorweb leercentrum in Maartensdijk gegeven. U leert 
o.a. hoe het apparaat te bedienen, zoeken op internet, 
e-mailen en Skypen. Kosten: € 75, inclusief boekje. 
Locatie: Seniorweb leercentrum Idea bibliotheek Vierstee 
Maartensdijk. U kunt zich opgeven bij MENS De Bilt, tel. 
nr. 0346 214161.

Cursus Windows 10
In deze basiscursus leert u de grondbeginselen van het 
omgaan met een Windows-10-computer. De cursus omvat 6 
lessen van 2 uur en wordt gegeven op woensdag van 10.00 
tot 12.00 uur, start 5 oktober. Locatie: Seniorweb leercen-
trum, Idea bibliotheek Vierstee Maartensdijk. Kosten: € 
105, inclusief boek. U kunt zich opgeven bij MENS De 
Bilt, tel. 0346-214161. Noteer: Open dag computercursus-
sen 8 september Vierstee Maartensdijk
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Klankbord
Het Maartensdijkse en Westbroekse volkslied

We kenden al het Westbroekse Volks-
lied: op de wijs van ‘Ik hou van Hol-
land’ wordt in deze ‘Friese’ kern van 
De Bilt regelmatig gezongen:

‘Ik hou van Westbroek,
‘t dorpje op het platteland
Het mooie Westbroek,
‘k heb mijn hart eraan verpand
De mensen zijn hier echt nog op 
elkaar gericht
Molen en kerk bepalen saam het 
dorpsgezicht
Ik hou van Westbroek met je akkers 
op een rij
Om hier te wonen, 
ja dat maakt me blij’
En wat er verder volgt…

In deze weken kan het Nederland-
sche Volkslied natuurlijk niet genoeg 

gehoord worden: elke keer dat we 
het Wilhelmus mogen horen zal er 
weer een gouden medaille in Brazi-
lië zijn gehaald, maar toch blijf ik het 
Wilhelmus wel een vreemd volks-
lied vinden: Vijftien coupletten lang. 
Misschien maar een enkeling kent al 
die coupletten uit zijn of haar hoofd. 
Dertien coupletten worden eigenlijk 
nooit gezongen. Verder zit er een 
complete les vaderlandse geschie-
denis van de zestiende eeuw in ver-
werkt. Uit enquêtes blijkt dat 76 pro-
cent van de Nederlandse bevolking 
de eerste twee regels van het eerste - 
achtregelige - couplet kent en slechts 
14 procent de laatste twee regels.

Uitleg
Taal-specialist Edward Touw legde 
in 2012 e.e.a. uit: ‘Sommigen weige-

ren het 16e -eeuwse Wilhelmus mee 
te zingen vanwege dat zinnetje over 
‘Duitsen bloed’. Is dat wel terecht?  

Duits betekent Nederlands Anders 
dan veel mensen denken, heeft dat 
niets te maken met wat Frank Rijk-
aard onder Rudy Völlers nagels 
vandaan haalde toen hij hem in zijn 
nek spuugde. Toen het Wilhelmus 
in 1572 werd geschreven, had het 
woord Duits namelijk een heel an-
dere betekenis dan het nu heeft. Het 
was een veel gebruikt synoniem voor 
Diets, dat Nederlands of volks bete-
kende. In het Nederlands heeft het 
die betekenis verloren en verwijzen 
we met Duitsers alleen nog naar onze 
oosterburen. Maar in het Engelse 
Dutch is de oorspronkelijke beteke-
nis nog steeds terug te horen’. 

Geschiedenis
Collega Koos Kolenbrander ver-
haalde al in 1997 bij de opening van 
het Maartensdijkse winkelcentrum 
over het door het Algemeen Zang-
koor Maartensdijk gezongen en door 
Kunst en Genoegen begeleide Maar-
tensdijkse volkslied, dat tijdens de 
bezettingsjaren 40-45 van de 20ste 
eeuw was gecomponeerd door on-
derwijzer A. Baan. Naast zijn werk 
schreef hij liedjes en was een gedre-
ven kunstschilder. De meeste liedjes 
die hij schreef waren vaak aan het 
koningshuis opgedragen. Zijn lie-
deren werden op muziek gezet door 
de heer J.D. van Ramshorst. In 1941 
was de familie vanuit Rotterdam 
aan de Dorpsweg 97 in Maartens-
dijk gaan wonen. Het volkslied, dat 
de heer Baan tijdens de oorlogsjaren 
voor Maartensdijk schreef bestaat uit 
drie coupletten: 

Maartensdijk, zo schoon gelegen 
in het hartje van ons land. 
Heerlijk plekje, zo gezegend 
door natuur met milde hand. 
Waar je slanke dennen ruisen, 
zingt zo zoet de nachtegaal. 
‘t Koor der voog’len klinkt zo blijde 
in je groene lommerzaal. 

Waar je frisse, groene weiden 
schitteren in de zonneschijn. 
Stijgt de leeuw’rik naar den hoge 
met z’n liedje teer en fijn. 
Waar de landman ploegt de voren, 

zaden strooit met kloek gebaar. 
Praalt des zomers ‘t blonde koren, 
rijk bevracht met gouden aar. 

Waar je huisjes, half verscholen, 
langs de stille landweg staan. 
Waar langs wijde blauwe hemel 
luchtig witte wolken gaan. 
Vriend’lijk dorpje, in je velden 
voel ‘k gelukkig mij en rijk, 
‘k heb U lief, mijn Maartensdijk. 

Okay; ik heb niets met volksliederen. 
Tijdens het onlangs gehouden Euro-
pese kampioenschap voetbal heb ik 
weliswaar mooie krachtige muzikale 
vertolkingen kunnen horen, maar zij 
verdwenen even snel uit mijn geheu-
gen als alle bijdragen van het Euro-
visie Songfestival. Op het veranderen 
of moderniseren van de tekst van het 
Wilhelmus ben ik honderd procent te-
gen. Ik vind sowieso dat je van klas-
sieke teksten moet afblijven. Laten 
ze het Wilhelmus dan maar helemaal 
afschaffen. In deze multiculturele sa-
menleving heeft het toch geen functie 
meer. Wat betekent het voor iemand 
uit een ver land, die zich hier heeft 
ingericht, om te gaan zingen over 
mijn volk. Wiens volk is dat? En om-
dat ik vind, dat je van klassieke tek-
sten moet afblijven, moeten we het 
Maartensdijkse en het Westbroekse 
volkslied bewaken en bewaren en het 
bij heel lokaal gerichte evenementen 
blijven gebruiken.

Henk van de Bunt

Uitslag Wedvluchten 
De jonge duiven van liefhebbers/leden van PV De Bilt vlogen dit voorbije 
weekeinde terug vanuit Niergnies (Frankrijk), gemiddelde afstand 250 km. 
De uitslag was Ron van Veggel + Zoon 1, 2 en 8, Combinatie van Grol + 
Zoon 3, 4, 6 en 9, J. A. Pouw 5, Combinatie Turk + van Zels 7 en Peter 
van Bunnik 10. Ook was er een wedvlucht (oude duiven) vanuit het Fran-
se Blois (omgeving Loire), gemiddelde afstand 660 km. De vogels (van) 
kwamen hier als volgt binnen: Combinatie van Grol + Zoon 1 en 7, Ron 
Miltenburg 2, 6 en 8, Combinatie Steenbeek + Zoon 3, 4 en 10 en Ron van 
Veggel + Zoon 5 en 9.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading speelde donderdag 4 augustus haar tiende 
van de totaal dertien avonden in de Zomerreeks in het Dorpshuis. Er kon 
met 24 deelnemende paren in één lijn worden gespeeld. De eerste plaats 
werd behaald door Henk van de Bunt + Wout van Dronkelaar met 63,07%. 
Voor Erik Polders + Nico Verhaar was dit keer het zilver gereserveerd met 
62,31% en de bronzen plak was voor Alice Ho-Pian + Rijnie Westland met 
60,61%. De eerstvolgende avond is donderdag 11 augustus. Bij voorkeur 
van tevoren aanmelden via bchollandscherading@gmail.com en anders ui-
terlijk op de dag zelf tot 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 
uur. Kosten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-leden en één euro 
voor leden. 

7e Wandeldag voor Kika
Op zondag 21 augustus vindt vanuit Bos Park Bilthoven, Burg 
van der Borchlaan 7 Bilthoven de Wandeldag voor Kika plaats. 

De wandeling voert de deelnemers door bos, zandvlakte en (flinke)heu-
vels van Bilthoven. Geadviseerd wordt dan ook gemakkelijk zittende 
maar stevige wandelschoenen aan te trekken en voldoende water mee 
te nemen voor onderweg. 

Afstanden en Starttijden:
5 km.: 09.00 - 15.00 uur, 10 km.: 09.00 - 14.00 uur en 15 km.: 09.00 - 
13.00 uur. De startlocatie sluit om 17.00 uur. Van de deelnamekosten 
gaat minimaal 2 euro naar KiKa en kinderen lopen volledig 100% voor 
KiKa. Het overige deel van de deelnamekosten dient ter dekking van de 
organisatiekosten. Vragen over deze wandeltocht: Tel. 030 2630216 of 
info@wsv-jong-en-vrolijk.nl

Aanbesteding zwembad opgeschort
In de gemeenteraadsvergadering van 
30 juni heeft de raad het College bij 
motie gevraagd om ter verbetering 
van de relatie met de gebruikers van 
het zwembad een onafhankelijke be-
geleider aan te trekken. Deze krijgt 
opdracht de relatie tussen gebruikers 
en de gemeente te verbeteren en daar-
over uiterlijk half september 2016 
aan uw raad te rapporteren. In de mo-

tie vroeg de raad tevens om binnen 
het project gedurende de periode die 
daarvoor nodig is geen onomkeer-
bare stappen te zetten. In overleg met 
de gebruikers en de Biltse Sportfede-
ratie is een onafhankelijke procesbe-
geleider geselecteerd, die inmiddels 
aan de slag is gegaan met de in de 
motie vermelde opdracht. Verwacht 
wordt dat medio september over het 

resultaat hiervan informatie kan wor-
den verstrekt. Om recht te doen aan 
de werkzaamheden van de onafhan-
kelijke procesbegeleider heeft het 
College uit een oogpunt van zorgvul-
digheid besloten om de aanbesteding 
van het nieuwe zwembad op te schor-
ten en heeft zij de betrokkenen in het 
aanbestedingsproces daarvan op de 
hoogte gebracht.

Sportfestival Maarsseveen
Bij de Maarsseveense Plassen vindt dit jaar op 27 augustus de tweede editie van Sportfestival 

Maarsseveen plaats. Sportfestival Maarsseveen staat in teken van sporten én gezond 
ontspannen voor het goede doel.

Vorig jaar was het sportfestival bij 
de Maarsseveense Plassen een groot 
succes. Het sportaanbod van het 
sportfestival is flink vergroot. Het ko-
ningsnummer is de Aquathlon, deze 
bestaat uit 5 km hardlopen, gevolgd 
door 500 meter zwemmen om tot slot 
te finishen op de biologische brade-
rie. Verder kunnen deelnemers zich 
inschrijven voor de 5k, de 10k en de 
15k. Naast de recreatieve hardloop-
wedstrijden kunnen deelnemers zich 
dit jaar ook inschrijven voor verschil-
lende workouts zoals, bootcamp, 
yoga aan het water en pilates. Voor 
de kinderen is er dit jaar een speciale 
Kids Obstacle Run, met een mooie fi-
nish. Ook voor sportieve ouders mét 
sportieve kinderen worden er dit jaar 
workouts georganiseerd. Verder is er 
voor de kleine sportertjes een spring-
kussen en een schminkhoek. 

Lezersactie
Er is een beperkt aantal deelnamebewijzen beschikbaar voor lezers 
van De Vierklank. Wil je meedoen, stuur dan een mail naar info@
vierklank.nl met naw-gegevens en geboortedatum en de sport waar-
aan je deel wil nemen. 

Op het sportfestival in Maarsseveen zijn tevens diverse workouts te volgen.

Vierklankbezorging en vakantie
Gedurende de vakantieperiode 
wordt De Vierklank in veel wijken 
door een ander dan uw vaste bezor-
ger gelopen. Mocht u De Vierklank 
een keer missen de aankomende 
weken, dan zijn er voldoende exem-
plaren op veel openbare plekken. 

De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, 
De Holle Bilt 1; Boekhandel Bouw-
man, Hessenweg 168; Kwaliteits-
slagerij van Loo, Hessenweg 183; 
Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. De-
Beyeweg 1. Bilthoven: Autobedrijf 

De Rooij, C. de Haasweg 12; Bi-
bliotheek Idea Bilthoven, Planeten-
plein 2; Radio Roulette, Grote Beer 
33a; SSW, Waterman 45; V.V.S.O. 
WVT, Talinglaan 10; Gemeente-
huis, Soestdijkseweg zuid 173; 
Zorgcentrum Koperwiek, Koper-
wieklaan; Primera, winkel, Kwin-
kelier 29; Bilthovense Boekhandel, 
Emmaplein 20; Plus Supermarkt, 
Donsvlinder 2; Spar, Bilderdijklaan 
(kleine dorp); Schutsmantel ‘Wa-
rande’, Gregoriuslaan 35, WC Pla-
netenbaan, Bremhorst, Jan van Eic-

klaan 31. Westbroek: Dorpshuis, 
Prinses Christinastraat 2; Cafetaria 
Koen, Kerkdijk 3. Groenekan: 
Texaco Tankstation, Kon. Wilhel-
minaweg; Tankstation De Haan, 
Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, 
Groenekanseweg 5. Hollandsche 
Rading: Perron Peet; Tuincentrum 
Karel Hendriksen, Tolakkerweg 
138. Maartensdijk: Tankstation, 
Dorpsweg 134; Bibliotheek Maar-
tensdijk, Nachtegaallaan 30; Maer-
tensplein; Primera, Van Rossum, 
Jumbo, Dijckstate.
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Het huis van de
luikjes met de koetsjes

door Walter Eijndhoven

Niet in de gehele gemeente De Bilt zal dit huis bekend zijn, maar vraag in Groenekan naar 
het ‘huis van de luikjes met de koetsjes’ en iedereen in het dorp weet over welk huis het gaat. 

Het boerenhuis, een voormalige rijwielhandel, is ergens in de 19e eeuw gebouwd 
en volledig gerestaureerd, tot wat het nu is. 

‘In 1974 zijn wij hier komen wo-
nen, vanuit Utrecht’. Aan het 
woord is Truus Broekman, de hui-
dige bewoonster van het huis. Zij 
vervolgt: ‘Mijn jeugdjaren heb 
ik doorgebracht in Utrecht. Mijn 

vader had een café op de Amster-
damse Straatweg en nog steeds 
woont mijn moeder in Utrecht. 
In de St. Jacobsstraat had ik een 
groentewinkel. Helaas moest mijn 
winkel wijken voor de bouw van 

de Bijenkorf. Natuurlijk probeerde 
ik dat nog tegen te houden, maar 
uiteindelijk heeft de gemeente 
Utrecht mijn winkel opgekocht. In 
1974 zijn mijn man en ik in Groe-
nekan komen wonen’. 

Oude luister
Na veel speuren in omliggende 
dorpen, vonden zij een leuk huis 
aan de Groenekanseweg, een voor-
malige rijwielherstelzaak, in oude 
stijl. Voor het huis stond nog een 
oude tank, waarschijnlijk gebruikt 
voor brommers. Broekman: ‘Wij 
waren helemaal verknocht aan 
het huis. Maar voordat wij erin 
konden trekken, werd het huis ge-
kraakt. Toen die jongens even weg 
waren, heeft mijn man al hun be-
zittingen op straat gegooid, buiten 
het hek en zijn mijn ouders voorlo-
pig in het huis getrokken. Van die 
krakers hebben wij gelukkig nooit 
meer iets vernomen’. Toen begon 
de grote verbouwing van het huis. 
Broekman: ‘Inderdaad. De voor-
malige fietsenwinkel werd bij de 
woonkamer getrokken, zodat wij 
nu een grote woonkamer hebben. 
De hele woonkamer hebben wij in 
oude luister gelaten. Kijk, daar zie 
je nog de vroegere bedstee. Ook 
de schouw hebben wij laten staan 
en daar, aan het plafond zie je nog 
de ornamenten. De glas-in-lood-
raampjes zijn ook nog van vroe-
ger, behalve dat wij nu dubbelglas 
hebben. 

Wij gaan wel met onze tijd mee, 
hè? Buiten het huis stond ook nog 
een droogcloset, een wc in een 
houten huisje, met een emmer, om 
alles weg te spoelen. Een riolering 
was in die tijd niet aanwezig. En 
de luiken voor de ramen werden 
beschilderd door iemand uit het 
dorp, met koetsjes. Kortom, wij 
hebben heel veel gedaan aan ons 
huis’. 

Schapen
Achter het huis ligt een groot stuk 
weiland, 26 meter breed en een kilo-
meter lang. Broekman: ‘Ja, die hele 
lap grond behoort ook tot ons huis. 
Tot aan het spoor, aan het eind toe. 
Wij hebben altijd schapen gefokt, 
zo’n 25 jaar lang. Dus die beesten 
hadden best een leuk stuk land tot 
hun beschikking’. Dat het huis velen 
aanspreekt is wel duidelijk. In 2004 
won de familie Broekhuis de ‘Licht-
prijs van Maartensdijk’, omdat ‘het 
huis spreekt’. In 2009 was het huis 
dan eindelijk ‘af’. Na 35 jaar van 
bouwen en verbouwen. Broekman: 
‘Het was een immens karwei, al die 
jaren. Maar nu breekt dan een tijd 
aan van alleen maar genieten’. 

Bronnen: Verzameling 
G. Blankenstein en 

Koos Kolenbrander. Foto uit de 
verzameling van Rienk Miedema.

Van oorsprong is dit ‘een oud boerderijtje’, dat ‘vier keer van gedaante is veranderd’. Het pand is voor 
1858 gebouwd door aannemer E. Verschuur uit Groenekan. De oostelijke aanbouw betrof de winkel voor 
verkoop van rijwielen. Van die tijd dateert ook de benzinepomp.

De winkel is verbouwd tot huiskamer, er zijn rijtuigen op de luiken geschilderd en er is een sierlijk hek geplaatst.

Veranderd maar herkenbaar
Met hulp van de kern-historie-deskundigen Hans de Groot (Bilthoven) en Koos Kolenbrander

(Maartensdijk) kijken we nog een keer terug aan de hand van een foto van
‘toen’ en brengen we met een actuele foto het ‘nu’ in beeld.

Deze opname uit 1938 toont de bocht vanaf de Hertenlaan naar de Eerste 
Brandenburgerweg. Rechts ligt de Oude Brandenburgerweg. De huizen 
rechts liggen aan de Duivenlaan. Onder het wolkendek ligt nog agrarisch 
gebied.

De huidige situatie toont aan hoe wij inmiddels verstedelijkt zijn.

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
10-08
Do.

11-08
Vr.

12-08

Ossenhaaspuntjes met spek,
champignon en crème-fraiche

of
Gebakken sliptongetjes

of
Lahmacun (Turkse pizza)

met geitenkaas, dadels,
walnoten en spinazie

€ 10,-

(2 stuks)
€ 10,-

(3 stuks)
€ 14,-

€ 10,-

Woe.
17-08
Do.

18-08
Vr.

19-08

Malse kipsaté, friet en sla
of

Zeeuwse mosselen, whisky-saus, 
friet en sla

of
Gevulde portobello met

tomatenchutney, noten en rucola

€ 10,-

€ 14,50

€ 10,-

Maandmenu augustus: TAPAS-menu!
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