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Boetzelaersveld 
wordt natuurgebied

door Henk van de Bunt

Al enkele jaren is worden er voorbereidingen getroffen voor de omvorming van het Boetzelaersveld 
en het aangrenzende gebied. Dit 11,5 ha grote landbouwgebied tussen Lage Vuursche 

en Hollandsche Rading wordt geheel natuurvriendelijk ingericht. 

De provincie Utrecht stelt geld 
beschikbaar voor het beheren, 
inrichten en ontwikkelen van na-
tuurterreinen en voor het natuur-
vriendelijk beheren van landbouw-
gronden via het Subsidiestelsel 
Natuur- en Landschapsbeheer 
(SNL). Om het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) te versterken, 

is tussen 1990 en 2012 ruim 5000 
hectare landbouwgrond omge-
vormd tot natuurterrein. In het 
nieuwe natuurbeleid is afgespro-
ken dat daar vanaf 2013 nog circa 
4500 hectare nieuwe natuur bij 
komt. Dit zal in het NNN en in de 
groene contour gaan gebeuren

Bovengrond 
Het omvormen van landbouwgrond 
tot natuurgebied is niet eenvoudig. 
Soms zijn er zoveel meststoffen in 
de bodem opgehoopt, dat de boven-
grond moet worden afgegraven. De 
grond mag niet meer worden be-
mest en het waterpeil moet omhoog. 
Gelukkig levert dit wel vaak goede 

resultaten op. Zo keren soortenrijke 
vegetaties van schrale graslanden 
terug; grote natte natuurgebieden 
worden bijvoorbeeld weer ontdekt 
door zeldzame moerasvogels, zoals 
purperreigers.

Ontginnen
In 1878 kwam Willem Carel als eer-
ste Van Boetzelaer op Eyckenstein 
in Maartensdijk wonen. In die tijd 
heeft hij dit gebied als landbouw-

gebied laten ontginnen, vandaar 
de naam Boetzelaersveld. Met de 
huidige inzichten in natuurontwik-
keling vormt dit landbouwgebied 
echter een obstakel in de natuur-
lijke verbindingsroute tussen de 
Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. 
Het gehele plangebied valt onder 
het Natuur Netwerk Nederland. 
Voor Landgoed Eyckenstein is dit 
een belangrijke reden om hier met 
(intensieve) landbouw te stoppen. 
Een bijkomend voordeel is dat er 
dan ook niet meer met zwaar land-
bouwverkeer over de grote paden 
van het landgoed gereden hoeft te 
worden. Hierdoor kan er meer rust 
in de natuur ontstaan.
Ten noordoosten van dit land-
bouwgebied ligt een gebied van 
omstreeks 2,2 ha waar nog de oor-
spronkelijke heidebegroeiing aan-
wezig is. Dit gebied wordt vergroot 
door een bosgebied van 9,6 ha ten 
noorden van het Boetzelaersveld 
tot heide om te vormen. Het totaal 
aan heide wordt daarmee 11,8 ha. 
Ook in deze uitbreiding is de heide 
nog grotendeels aanwezig.
 
Ontwikkelingen
Tijdens de vele jaren van intensief 
landbouwgebruik is er een dikke 
voedselrijke bodemlaag ontstaan. 
Dat klinkt misschien goed, maar 
gevarieerde natuur gedijt juist beter 
op een voedselarme bodem. Van het 
landbouwgebied zal daarom zo’n 
12.000 m³ voedselrijke grond afge-
voerd moeten worden. Op verschil-
lende plaatsen kan er gewerkt wor-
den met uitmijnen van de gronden, 
maar in het middengedeelte zitten 
er te veel meststoffen in de grond, 
zodat daar wel 20-25 cm uit moet. 
De grond en het plagsel zullen via 
Hollandsche Rading worden afge-

Sinds begin augustus wordt er op Landgoed Eyckenstein hard gewerkt 
aan het omvormen van het Boetzelaersveld naar natuur. Deze luchtfoto 
(van Edwin van den Akker) toont het huidige landbouwgebied.

Het versnipperde hout wordt afgevoerd omdat er schrale grond over moet 
blijven waar de heide goed kan groeien. (foto Lex van Boetzelaer)

In de omgeving van het gebied verklaren bordjes de werkzaamheden. 
(foto Lex van Boetzelaer)

voerd. Verder moet er zo’n 6.000 
m³ plagsel van het nieuwe heidege-
bied worden afgevoerd. Ten slotte 
wordt de sloot die over het hele 
gebied loopt, ondieper gemaakt, 
met de bedoeling, dat water langer 
in het gebied blijft hangen en het 
gebied vochtiger blijft.

Het huidige landbouwgebied 
wordt grotendeels heringericht. 
Er komen twee akkers die ex-
tensief met verschillende granen 

worden bebouwd. Naar het wes-
ten toe wordt met groepjes bomen 
en struiken een mooi overgangs-
gebied naar het naastgelegen 
Utrechts Landschap gecreëerd. 
Tussen de bomen en struiken kun-
nen kruiden en ruigtes ontstaan. 
Het overige binnen het landgebied 
wordt ontwikkeld als kruiden- en 
faunarijk grasland. Langs de oost-
zijde in het gebied komt een wan-
delpad, die het gebied recreatief 
aantrekkelijk maakt.

Het huidige heidegebied wordt uitgebreid. (foto Lex van Boetzelaer)
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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
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

01/09 • 10.30u - Ds. C. H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
01/09 • 09.30u - Proponent C. Budding 

01/09 • 18.30u - Ds. J. van Dijk 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
01/09 • 10.30u - Dienst met 

ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

01/09 • 10.00u - spreker Jan Poot

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
01/09 • 10.30u - Voorganger pastor 

G. Weersink 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

01/09 • 10.15u - Drs. G. Hagens
01/09 • 16.30u - Ds. E.T. van de Kamp 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

01/09 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
01/09 • 19.00u - Ds. C. v.d. Scheur

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

01/09 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
01/09 • 10.00u - Communieviering 

W. Kremer en I. Elsevier

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
01/09 • 10.00u - Spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
01/09 • 15.30u - Ds. A.L. van Zwet

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

01/09 • 10.00u - Ds. J. van Meggelen
01/09 • 18.30u - Ds. R.W. Mulder

Onderwegkerk Blauwkapel
01/09 • 10.30u - Prof. Dr. M.E. Brinkman 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

01/09 • 11.00 uur Gesloten, Samendienst 
in en met Ontmoetingskerk Maartensdijk

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
01/09 • 10.00u - Ds. J.H. de Vree

01/09 • 18.30u - Ds. C. Bos 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
01/09 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
01/09 • 09.30u - Mevr. Ds. Cristina 
Pumplun, Samendienst met Kapel 

Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
01/09 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

01/09 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
01/09 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
01/09 • 10.00u - Ds. G. van Zanden  

01/09 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

Oud papier
Westbroek
Zaterdag 31 augustus wordt 
oud papier opgehaald. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om het oude pa-
pier vóór 7.30 uur aan de weg op 
of de daarvoor bestemde plaatsen 
te zetten. Inwoners van de nieuw-
bouw worden verzocht ook de 
container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 31 augustus wordt door 
de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen weer oud papier in-
gezameld. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier voor 
8.00 uur aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de papieropha-
lers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Open Centrumkerk Bilthoven 

De Centrumkerk aan de Juliana-
laan in Bilthoven opent de deuren 
gedurende de zomervakantie op 
de zaterdag van t/m 31 augustus. 
Voorbijgangers zijn welkom in 
dit rustpunt om te luisteren naar 
de stilte en soms de  muziek. Er 
is koffie en indien gewenst een 
luisterend oor.

Inleveren voor rommelmarkt

Op zaterdag 31 augustus kunnen 
er tussen 10.00 uur en 13.00 uur 
spullen worden ingeleverd voor 
de jaarlijkse rommelmarkt van 
de Protestantse Gemeente Maar-
tensdijk - Hollandsche Rading, 
bij de Ontmoetingskerk Kon. 
Julianalaan 26 te Maartensdijk.  
Grote meubels en grote elektri-
sche apparaten worden niet in 
ontvangst genomen. 

Open tuin in Westbroek

Zaterdag 31 augustus is de ‘Stin-
zentuin’ in Westbroek weer vrij 
toegankelijk van 10.00 tot 17.00 
uur. Na de overweldigende groei 
gedurende de hete zomer moest 
er drastisch gesnoeid en plaatse-
lijk gemaaid worden om plaats te 
maken voor kiemplanten en voor 
herfstbloeiers zoals herfsttijloos 
en wilde cyclamen. Ook de bes-
dragende struiken en vaste plan-
ten komen nu beter in beeld. 
Vroeger dan ooit is de herfst al 
voelbaar en zichtbaar. De tuinin-
gang is aan de Kerkdijk, nummer 
132. Parkeren uitsluitend aan de 
weilandkant. 

Varen door de Molenpolder

Vaar op 31 augustus vanaf 10.00 
uur met de gids van Staatsbos-
beheer door de Molenpolder en 
geniet van de rust en de stilte van 
de natuur. Met een fluisterboot 
ontdek je de rijke historie van dit 
oude veengebied en onderweg 
loop je een stukje op het “drij-
vend land”. Voor meer informatie 
en het boeken van een vaartocht: 
www.staatsbosbeheer.nl/activi-
teiten.

Bridge op maandag

Bridgeclub Ups en Downs heeft 
weer ruimte voor nieuwe leden. 
Belangstellenden worden van 
harte uit genodigd om een keer 
als kennismaking mee te spelen 
op de clubmiddag op maandag 
van 13.00 uur tot circa 17.00 uur 
in het Oase zaaltje van de Brem-
horst in Bilthoven. Voor meer 
informatie kan met contact opne-
men met Len Vernooij tel. 030 
2285987.

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Par-
kinson, naasten en belangstel-
lenden zijn welkom op maandag 
2 september in het Parkinson 
Café Bilthoven in de Koperzaal 
van zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3, Bilthoven voor 
een presentatie over de behandel-
mogelijkheden van muziekthe-
rapie bij Parkinson. De bijeen-
komst is van 14.30 tot 16.00 uur. 
Toegang is vrij. Inlichtingen bij 
Harm Scholten tel. 030 6564406, 
e-mail harm@scholten.nu

Natuur tussen zomer en herfst

Dinsdag 3 september om 20.00 
uur is er in De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3, Bilthoven om 
20.00 uur een ledenavond van 
Groei en Bloei over de natuur 
tussen zomer en herfst. Tijdens 

de avond is er een presentatie 
met heel uiteenlopende beelden 
van ‘nazomer’ en ‘voorherfst’ 
van nadere toelichting voorzien 
door Rini Kerstens. Leden heb-
ben gratis toegang.

Inleveren voor rommelmarkt

Op woensdag 4 september kun-
nen er tussen 19.00 uur en 21.00 
uur spullen worden ingeleverd 
voor de jaarlijkse rommelmarkt 
van de Protestantse Gemeente 
Maartensdijk - Hollandsche 
Rading, bij de Ontmoetingskerk 
Kon. Julianalaan 26 te Maartens-
dijk.  Grote meubels en grote 
elektrische apparaten worden 
niet in ontvangst genomen. 

Tekenen en schilderen 

Er zijn weer een paar plaatsjes 
vrij in de groep tekenen/schil-
deren bij Mens De Bilt. Op 4 
september start er een nieuwe 

serie bijeenkomsten; zowel voor 
beginners als voor gevorder-
den. Voorop staat plezier in het 
doen en gezelligheid binnen de 
groep. Op woensdag van 19.30 
t/m 21.30 uur bij Mens De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debeijeweg 1 
De Bilt. Info: Anneke van der 
Worp (annekevanderworp@
gmail.com)

Spullen voor verkoopdag

Voor de verkoopdag op 21 
september bij het gebouw van 
de Hervormde Gemeente in 
Westbroek is nog behoefte aan 
aanvoer van spullen. Douwe 
Egberts punten zijn ook bijzon-
der welkom. De spullen kunnen 
gebracht worden bij Bep Otten, 
Kerkdijk 26, tel. 0346 281897 
of bij Evert en Ria van Zijtveld 
Kerkdijk 141 (vooraf graag bel-
len naar tel. 0346 281288). Geen 
witgoed, grote meubels en kle-
ding’. 

Subsidie 
Online Museum 

In 2017 was de start van het Online Museum De Bilt: een interac-
tieve website waar alle relevante informatie te vinden is over de 
(cultuur-)historie van onze gemeente. De activiteiten van het Online 
Museum betreffen de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid, 
dat is gericht op het behoud en de publieke toegankelijkheid van 
lokale kunst- en cultuurhistorische waarden en identiteit. Via sa-
menwerking met lokale en regionale partijen draagt het museum bij 
aan het verstevigen van een cultureel netwerk. 

Het College heeft de start van het Online Museum gesteund met 
een startsubsidie en subsidie voor het eerste jaar van functioneren 
in 2018. Bij de subsidieverlening is afgesproken op basis van een 
tweeledige evaluatie te bepalen of het museum succesvol is en een 
besluit te nemen over continuering van de subsidie. De eerste evalu-
atie wijst uit dat het Online Museum goed presteert en voldoet aan 
de bij de subsidieverlening gestelde voorwaarden. Op basis daarvan 
heeft het College besloten tot vaststelling van de subsidie voor de 
start en 2018 en ook om voor de instandhouding en verdere ontwik-
keling van het Online Museum in zowel 2019 als 2020 opnieuw een 
voorlopig eenmalige subsidie van 5.000 te verlenen. De subsidie 
voor 2019 en 2020 wordt gedekt uit de begrotingspost Stimulering 
Cultuurparticipatie.                        [HvdB]
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Gescheiden inzameling 
luiers nog niet zinvol 

In januari informeerde het College van Burgemeester en Wethou-
ders de gemeenteraad van De Bilt over de voortgang van de wijzi-
ging van de afvalinzameling. In de raad waren vragen gesteld over 
het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal.

Het College onderzocht of een gescheiden inzameling en het in dat 
verband verlagen van de inzamelfrequentie van het restafval naar één-
maal per vier weken zinvol is. Omdat de verwerkingscapaciteit voor 
gescheiden ingezamelde luiers nog onvoldoende is heeft het College 
besloten om vooralsnog geen separate inzameling in te voeren en de 
inzamelfrequentie voor restafval te handhaven op eenmaal per drie we-
ken. 

Luiers en incontinentiemateriaal worden in Nederland vooralsnog gro-
tendeels verbrand. Uit sorteeranalyses van het Biltse restafval is ge-
bleken, dat eind 2018 twaalf procent van het restafvalgewicht en circa 
vijf procent van het restafvalvolume bestaat uit luiers en incontinen-
tiemateriaal. Binnen de huidige mogelijkheden van huishoudens voor 
de afvoer van het restafval is daarvoor voldoende ruimte. Het College 
schat de totale extra kosten voor separate inzameling in op ongeveer 
45.000 euro per jaar. Daarbij gaat zij er vanuit dat circa een kwart van 
de luier-gebruikende huishoudens deelneemt aan gescheiden inzame-
ling. Dat zou betekenen dat ieder huishouden in deze onze gemeente 
ruim 2 euro zou moeten bijdragen aan de gescheiden inzameling van 
een beperkt deel van de luiers.

GFT
Uit de sorteeranalyses van het restafval blijkt voorts, dat het grootste 
percentage in gewicht bestaat uit groente- fruit- en tuinafval (GFT) en 
dat het grootste percentage in volume bestaat uit plastic verpakkingen, 
metalen verpakkingen en drankpakken (PMD). Het College is van me-
ning, dat het daarom effectiever is om zich vooralsnog te blijven richten 
op een betere scheiding van deze afvalstromen en de inzamelfrequentie 
van het restafval te handhaven op eens per drie weken. Zodra de ver-
werkingscapaciteit van luiers en incontinentiemateriaal een gescheiden 
inzameling mogelijk maakt, zal een gescheiden inzameling opnieuw 
overwogen worden.      [HvdB]

Op zoek naar historische 
monumenten

Op zaterdag 14 september - Open Monumentendag - is het Regio-
naal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen geopend in 
verband met de landelijke Open Monumentendag. 

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen bewaart en beheert 
de archieven van diverse gemeenten, waaronder De Bilt. Daarnaast is er 
een grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrij-
ven, verenigingen en kerken uit de gehele streek te vinden.
Het landelijk thema van dit jaar is ‘Plekken van Plezier’; men kan van 
11.00 tot 16.00 uur terecht voor gratis rondleidingen en professionele 
begeleiding bij archiefonderzoek op de studiezaal. Op ieder uur start 
een unieke rondleiding in het depot, waar u aan de hand van bouwte-
keningen, archiefstukken en foto’s meer te weten komt over historische 
monumenten uit de streek. De studiezaal is de hele dag geopend voor 
archiefonderzoek naar bijvoorbeeld huis of monument uit de regio. 

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen bevindt zich in het 
Cultuurhuis op Schepersweg 6E in Breukelen. Parkeren is mogelijk in 
de directe omgeving.      [HvdB]

Deelname in stichting Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug 

Overheden, terrein-beherende organisaties, particuliere terreineigenaren en 
belangenorganisaties op de Utrechtse Heuvelrug hebben het gezamenlijke 

doel dat de Heuvelrug er in 2030 nog mooier en beter bij ligt dan nu. 

De wens is dat de natuur rijker en 
meer divers is dan nu, dat het kost-
bare culturele erfgoed in goede 
staat is en dat de bezoekers daar-
van meer dan ooit kunnen genie-
ten. Dat doel willen de betrokken 
partijen bereiken met stichting 
Nationaal Park Utrechtse Heuvel-
rug als verbinder tussen eigenaren, 

overheden, ondernemers en andere 
betrokkenen. 

Uitvoering
Om verdere uitvoering te geven aan 
de samenwerkingsagenda gaat de 
Gemeente De Bilt een deelnemers-
overeenkomst sluiten met de stich-
ting samenwerking in Nationaal 

Park Utrechtse Heuvelrug. De Bilt 
is overeengekomen om voor 2019 
en 2020 8.000 euro per jaar bij te 
dragen in de stichtingsbegroting 
van in totaal 400.000 euro per jaar. 
In de loop van 2020 zal het College 
de samenwerking evalueren en be-
slissen over een verdere deelname.  
    [HvdB]

Eerder dit jaar werd een samenwerkingsagenda opgesteld en een Intentieovereenkomst ondertekend. 
[foto Reyn Schuurman]
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Het zwembad gaat binnenkort open
dan is de vraag hoe ga je het dopen
er is water genoeg
en na al het gezwoeg
kun je het oude bad dan gaan slopen

Guus Geebel Limerick

Je lichaam na overlijden schenken aan de wetenschap

In de wet (op de ‘lijkbezorging’, 
een lelijk woord, maar zo 
heet dat nu eenmaal) worden 
drie keuzes gegeven na een 
overlijden: begraven, cremeren 
en (hoofdstuk V ‘Bijzondere 
wijzen van lijkbezorging’ artikel 
67:1): ‘Een lijk kan in het 
belang van de wetenschap of 
het wetenschappelijk onderwijs 
worden ontleed’. Wat betekent dat 
en kun je dat zo maar beslissen?

Het betekent dat het lichaam 
na overlijden voor medisch-
wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek wordt gebruikt. 
Om uw lichaam na overlijden 
te schenken aan de wetenschap 
kunt u contact opnemen met 
een anatomisch instituut van 
een universiteit. Om uw lichaam 
beschikbaar te stellen moet u 
zelf toestemming geven aan 
dat anatomisch instituut. Dat 
vraagt om een handgeschreven 
verklaring (een ‘codicil’). Hierin 
staat dat het lichaam na overlijden 
aan de wetenschap wordt 
afgestaan. U moet het codicil 
ondertekenen en een datum 
vermelden. Het anatomisch 

Regelmatig word ik uitgenodigd om de wensen na een overlijden te bespreken. Ik vind dat verstandig, 
omdat je dan écht moet nadenken over je eigen dood. Zo’n gesprek kan rust geven. Je kunt de afspraken in 
een mapje in de la leggen. Nabestaanden hebben daar veel aan als het moment daar is. Onlangs besprak 
ik bij een kop koffie de wensen van Edith en Martin, een echtpaar uit Bilthoven. Beiden zijn het eens 
over hun eigen uitvaart: zij wil gecremeerd worden en hij wil zijn lichaam aan de wetenschap schenken.

instituut bewaart het codicil. 
Zowel u als uw huisarts krijgen 
een kopie. Een overzicht van 
anatomische instituten is op 
lichaamsdonatie.info te vinden. 

Martin is inmiddels in het bezit 
van een codicilnummer en wil 
weten hoe het nu precies gaat als 
hij komt te overlijden. Ik leg hem 
uit dat wij het lichaam na zijn 
overlijden binnen 24 uur zullen 
overbrengen naar het anatomisch 
instituut, waar het codicil is 
vastgelegd (in zijn geval het 
Universitair Medisch Centrum 
Utrecht). 

De nabestaanden staan het 
lichaam feitelijk af. Vaak 
organiseren zij daarna zelf een 
afscheid, waarbij ik regelmatig 
mag meedenken hoe je dat kunt 
vormgeven. We plannen na het 
overlijden een dag en nodigen 
familie en belangstellenden 
(met een kaart) uit om samen 
te komen. Dat kan thuis, maar 
ook op een bijzondere locatie 
plaatsvinden. Omdat er geen 
lichaam meer is stel ik voor om 
een tafel (of iets dergelijks) met 

herkenbare herinneringen aan de 
overledene samen te stellen. Een 
bloemstuk is een mogelijkheid, 
muziek, beelden en sprekers 
uiteraard ook. Het afscheid is 
belangrijk voor de achterblijvers 
en zal helpen bij het rouwproces. 

Edith en Martin praten 
gemakkelijk over hun eigen 
uitvaart en hebben hun wensen 
inmiddels  vastgelegd. Ze 
bespreken dit ook met hun twee 
kinderen. En daarna gaan ze over 
tot de orde van de dag: genieten 
van het leven, waar het kan.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Wij zijn weer terug van onze vakantie 
Donderdag 29 augustus
staan wij weer voor u klaar

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
100 gram € 0,90

SUPERSTUNT
Pitloze 

Witte Druiven
bak 500 gram   € 1,25

Vers gewassen 

Hollandse Spinazie
zak 300 gram € 0,99

Hollandse Sperziebonen
500 gram € 0,99

Citroen- 
Frambozen taart
Nu € 14,95

Volop 
- Hollandse Aardbeien
 en Zachtfruit
- Reine Victoria pruimen
- Volop Cantharellen

Delbarestivale Handappels 

Alleen Donderdag

Nieuwe oogst
Heel € 0,99kilo

Van onze bakker
Van onze Patessier

Desem
Donker Grof Volkoren
Nu € 2,99

Dagelijks Verse Aanvoer

Japanse:  
Beef Teriyaki
Kip Yakitori
Tan Tan Noedels/ gehakt met misosaus  New!
Curry Katsuo (vega) New!
Beef Gyudon  New!

Japanse week
Vers van de TRAITEUR

Met noedels of Rijst 
100 gram € 1,49

Japanse week
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advertentie

Van Dorpsraad naar 
Vereniging Groenekan

door Henk van de Bunt

Begin dit jaar is een zoektocht gestart naar vernieuwing van de Dorpsraad Groenekan omdat 
bewoners vraagtekens plaatsten bij het draagvlak ervan. Transparantie en de manier 
waarop communicatie plaatsvond tussen- en met bewoners bleek een aandachtspunt. 

Tijdens dorpsraadsbijeenkomsten 
was duidelijk geworden dat er voor 
de huidige dorpsraad minder of ver-
minderd draagvlak was. Vervolgens 
hebben mensen zich aangemeld om 
gezamenlijk over verandering te 
praten en is er met de oude dorps-
raadsleden, een aantal kritische 
dorpsgenoten en de gebiedsma-
kelaars van de gemeente De Bilt 
tweemaal een bijeenkomst geweest. 
Daarin is globaal geconstateerd dat 
het democratischer zou kunnen en 
meer transparant en communicatief 
meer van deze tijd. Vervolgens is 
een aantal mensen gevraagd of ze 
deze contouren verder wilden uit-
werken en bereid waren voorlopig 
de ‘de kar te willen ontwikkelen en 
te trekken’: Naast Marius van den 
Bosch en Tonny Groen uit het oude 
bestuur is het team versterkt met 
Jelle de Wit, Reinbert Zwetselaar 
en Erik Hallers. 

Vorm
Deze groep kwam een aantal keren 
bij elkaar, maakte hun huiswerk, 
ging op visite bij andere dorpsra-
den/verenigingen in De Bilt en be-
dacht de contouren van een basis-
document, waarin wordt nagedacht 
over de huidige organisatievorm, 
doelstellingen, de participatie van 
inwoners en de verhouding met 
de gemeente. Interessante vraag-
stukken passeerden de revue, zoals 
‘Wat is een volwassen structuur 
met vrijwilligers die de belangen 
van Groenekan bij elkaar brengt, 
zonder op de stoel van een demo-
cratisch gekozen Gemeenteraad te 
willen zitten of een doorgeefluik te 
worden? En welke informatie moe-
ten we als inwoners krijgen of over 
beschikken en wat kunnen we delen 
in het algemeen belang?’ 

Vereniging
Er is een plan geschreven, waarin 
een ‘vereniging voor iedereen in 
Groenekan’ staat als verbindende 

schakel naar een actief, leefbaar en 
groen Groenekan, waar het super 
is om te wonen. In juli is het plan 
gedeeld met het comité en de ge-
biedsmakelaars van de gemeente 
De Bilt. Iedereen vindt dat er een 
mooie stap vooruit is gezet. Maar 
men realiseert zich ook dat leef-
baarheid van de nieuwe vereniging 
Groenekan, naast inzet, uiteindelijk 
draait om draagvlak bij de bewo-
ners en de Groenekanse verenigin-
gen, stichtingen, werk- en belan-
gengroepen.

Vrijwilligers
De volgende stappen staan gepland 
op 12 september: het plan delen 
met de bewoners van Groenekan, 
het oprichten van de Vereniging 
Groenekan, leden werven en vrij-

willigers vragen om samen de ver-
eniging tot een succes te maken. 
Want vrijwilligers zijn nodig voor 
het opzetten van goede communi-
catie rond het platform, activiteiten 
in werkgroepen en het organiseren 
van een aantal avonden per jaar 

over onderwerpen die samen met 
en door inwoners bepaald worden. 
Avonden waar je ook naar toe gaat 
voor de gezelligheid en ontmoeting. 

Clubhuis
Daarom is de concept Vereniging 
Groenekan in overleg met de ge-
meente De Bilt over het beheer van 
een clubhuis dat bewoners facili-
teert en waar het ook goed verblij-
ven is. De Oude Daan is hiervoor 
naar de mening van velen onge-
schikt.

De transitiebijeenkomst van ‘oude 
dorpsraad Groenekan naar nieuwe 
vereniging Groenekan’ vindt plaats 
op 12 september om 20.00 uur bij 
de hockeyclub Voordaan, Linden-
laan 66a Groenekan. Alle inwoners 

van Groenekan ontvangen een uit-
nodiging op hun adres en de lokale 
pers zal mogelijk aandacht beste-
den aan de agenda. Men kan lid 
worden van de Vereniging Groene-
kan; aanmelden hiervoor kan op 12 
september. 

De initiatiefnemers: v.l.n.r. Marius van den Bosch, Tonny Groen, Erik 
Hallers, Jelle de Wit (Reinbert Zwetselaar ontbreekt). 

Geen bouwstop Vinkenplein
Op 2 augustus 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in het beroep van 
Hart Voor Bilthoven (HVB) over het bouwplan aan het Vinkenplein te Bilthoven. De uitspraak 

gaat in op de bezwaren, die HVB in haar beroepschrift heeft aangevoerd.

Op de vraag of HVB belanghebben-
de is, is de rechtbank van oordeel dat 
HVB moet worden aangemerkt als 
informele vereniging. De rechtbank 
leidt onder meer uit het programma-
akkoord bij de oprichting van HVB 
af dat HVB belanghebbende in deze 
zaak is.

Op het bezwaar dat de goothoogte 
van de tussenliggende zadelgoten 
niet in overeenstemming is met het 
bestemmingsplan, is de rechtbank 
van oordeel dat de hoogte van de 
vier tussenliggende zadelgoten, 9,5 
meter, moet worden getoetst aan de 
goothoogte die in het bestemmings-
plan is bepaald. Dat is 7,5 meter, 
welke goothoogte met een binnen-

planse afwijkingsbevoegdheid kan 
worden verhoogd tot 7,9 meter. 
Dat is volgens de rechtbank ontoe-
reikend. De rechtbank geeft daarbij 
aan, dat de gemeente De Bilt voor 
de zadelgoten opnieuw vergunning 
kan verlenen indien zij daarvoor de 
juiste procedure volgt. De zadelgo-
ten zijn overigens niet zichtbaar om-
dat ze zich achter de gevels van het 
pand bevinden.

Op het bezwaar dat de bovenste 
bouwlaag niet is toegestaan, omdat 
de gemeente een te ruime toepassing 
heeft gegeven aan de afwijkingsbe-
voegdheid van 10 procent, als gevolg 
waarvan een te groot bouwvolume 
met extra bouwlaag is ontstaan, is 

de rechtbank van oordeel dat de ge-
meente in redelijkheid gebruik heeft 
kunnen maken van de afwijkingsbe-
voegdheid. De rechtbank verklaart 
dit bezwaar ongegrond. De bovenste 
bouwlaag is dus toegestaan.

De rechtbank heeft de beslissing 
van het college op het bezwaar-
schrift van Hart Voor Bilthoven 
vernietigd en het college opgedra-
gen een nieuw besluit te nemen op 
het bezwaarschrift met inachtne-
ming van zijn uitspraak. Het pri-
maire besluit van het college, waar-
bij de omgevingsvergunning voor 
het bouwplan aan het Vinkenplein 
is verleend, heeft de rechtbank in 
stand gelaten.

De gemeente is het niet eens met de 
onderbouwing van het oordeel van 
de rechtbank over de tussenliggende 
zadelgoten en gaat daartegen hoger 
beroep instellen. De gemeente De 
Bilt start ook een nieuwe procedure 
om de zadelgoten alsnog te vergun-
nen in overeenstemming met de uit-
spraak van de rechtbank.
Nu de rechtbank de omgevingsver-
gunning in stand heeft gelaten en 
de gemeente de zadelgoten met een 
nieuwe vergunning kan legaliseren, 
bestaat geen aanleiding voor het op-
leggen van een bouwstop.

Voor meer informatie over het pro-
ject Vinkenplein zie ook www.de-
bilt.nl/nieuwsoverzicht

Het levensverhaal van 
Anne Koen

door Guus Geebel

Bamboe buigt maar breekt niet is de titel van het boek van Anne Koen 
uit Bilthoven. Zij overleefde samen met haar ouders de Japanse interne-
ringskampen in voormalig Nederlands Indië. In de Bilthovense Boek-
handel gaf zij op 24 augustus een toelichting op het boek en beant-
woordde vragen van de zeer betrokken aanwezigen.

Anne Koen heeft het boek vijftien jaar na haar kampperiode op Java 
geschreven. Ze was tien toen de oorlog uitbrak en wist haar depressieve 
moeder door de oorlog heen te slepen. Met haar moeder repatrieerde ze 
in 1946 naar Nederland en ging studeren aan de Rietveld Academie in 
Amsterdam. Anne maakte mooie schilderijen en aquarellen, vaak be-
trekking hebbend op haar jeugd in Nederlands Indië. Haar echtgenoot 
werd in 1978 gegijzeld in het provinciehuis van Assen bij een Molukse 
gijzelingsactie. In het eerste deel van het boek doet de auteur verslag 
van de Japanse bezetting en het leven in de kampen, gezien door de 
ogen van een volwassen wordende tiener. Het tweede deel gaat over de 
moeizame terugkeer naar het leven daarna en de gevolgen die volgende 
generaties daarvan ondervonden. Het boek bevat foto’s en afbeeldingen 
van bijzondere schilderijen van Anne Koen.

Anne Koen had veel vragen te beantwoorden.

Nieuwe dirigent
Per 1 september neemt Alice van Eldik bij Het Bilthovens Kamerkoor 
de dirigeerstok over van Arie Perk, die het kamerkoor in januari 2008 
heeft opgericht en 11 jaar heeft gedirigeerd.

Alice van Eldik heeft orgel, klavecimbel, zang en koordirectie gestu-
deerd aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het conservato-
rium van Rotterdam. Zij leidde jarenlang de vespercantorij bij de oecu-
menische Adventvespers, zingt in de Domcantorij en geeft zanglessen. 
Het Bilthovens Kamerkoor gaat voor een concert - in mei 2020 - met 
muziek van Engelse componisten (o.a. Edward Elgar) repeteren. 

Het BKK repeteert iedere dinsdag van 19.00 tot 20.15 uur in de Onze 
Lieve Vrouwe-kerk in Bilthoven. Er is nog plek voor alten, tenoren en 
bassen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het bestuur (tel. 
030 2291692) of een bezoek brengen aan website www.bilthovenska-
merkoor.nl 
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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.Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk
Tel. 0346-211711 

20
%

SUPER 
SALE
Op de hele 

zomercollectie

70%
korting*

*M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

Kipdijsaté

Speklapjes 
naturel of gepaneerd

Kipfilet
gemarineerd of poulet

4
STUKS 5.-

500
GRAM 5.98

500
GRAM 7.50

Slavinken 

Spareribs

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 29 augustus
t/m woensdag 4 september

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gerookte biefstukworst
Gebraden gehakt

Filet Americain
Kip-walnoot salade
Bieslookpaté

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

KIPSATÉ

5 BBQ WORSTJES
5 KIPSATÉ STOKJES
5 HAMBURGERS  

Bbq pakket
STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

STOMPETOREN 
OLD MAARTENSDIJK

500
GRAM 6.75

500
GRAM 7.50

CRANBERRYMIX

HUISMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

500
GRAM 5.50

10+2
GRATIS

SAMEN
VOOR 15.-

Alle vlugklaar 4 + 1
GRATIS

GEMARINEERD EN GESNEDEN 
VAN DE KIPFILET

VLEESWAREN TRIO

ALLE TARANI 
WIJNEN

2 
STUKS 12.-

AARDBEIENSLOF

Ons bekende 

SUIKERBROOD

NU € 2,50

NU
€ 8,25

een heerlijke sloffenbodem met 
verse 
aardbeien

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Oussoren Loon- en verhuurbedrijf
is actief op het gebied van 
machine verhuur voor grondverzet,  
zand- en grondhandel, loonwerk en 
sloopwerk. Wij beschikken onder 
andere over ....  [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Cor van Vliet Hoveniersbedrijf
Vakmanschap en een goede prijs/
kwaliteit verhouding zijn de ken-
merken van hoveniersbedrijf Cor 
van Vliet. We werken met een 
vaste....  [lees meer]
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100-jarige te paard
Marten Mobach vierde in juni zijn 100-jarige geboortedag. Tijdens 
het feest ter ere daarvan gaf hij aan dat hij nog zo graag op een 
paard zou willen rijden. Hij is vroeger met paarden opgegroeid. Als 
9-jarige jochie moest hij de paarden van de buren op het land zetten. 
Dat deed hij rijdend, zonder zadel of hoofdstel. Later heeft hij vanaf 
zijn 19e met zijn werk bij de marechaussee dagelijks paard gereden. 
Hij heeft bijna meer uren op een paard gezeten dan in een auto. 

Dinsdag 20 augustus werd hij door kleindochter Judith Louwers op 
gehaald, om mee te gaan naar de stal waar haar verzorgpaard staat. Na-
dat zij zelf had  gereden, liet zij haar paard uitstappen. Marten Mobach 
stond al glunderend te kijken en te genieten dat hij weer bij paarden 
was. Geconfronteerd met de vraag of hij op het paard wilde stappen, 
zei hij na een korte aarzeling volmondig ‘ja’: Hij zat direct stevig en 
stabiel en vol vertrouwen. Daarna werden er een paar rondjes gestapt; 
Mobach genoot met volle teugen. Zijn reactie nadat hij was afgestapt: 
‘Een droom is uitgekomen. Hopelijk kan ik nog vaker mee’. [HvdB]

Ter ere van zijn 100ste verjaardag zat Marten Mobach weer te paard.

Toen en nu (nog)….
Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal ((dorps-)historici en eerdere 

publicaties) gaan we kriskras door de kernen van deze gemeente. [Henk van de Bunt]

De Historische Kring ‘dOude School 
(De Bilt) schrijft op haar website: 
‘Aan de Rubenslaan werd Villa De 
Bremhorst gebouwd in opdracht 
van G.L. baron van Boetzelaer. 
Architect was Jan Stuivinga, die 
ook het gemeentehuis van Zeist 
heeft ontworpen. De vergunning 
werd verleend op 15 april 1913 en 
op 30 maart 1914 werd het bewijs 
van voltooiing afgegeven. Deze 
villa werd bij een bombardement in 
1944 volledig verwoest en nimmer 
meer opgebouwd. Architect Postel 
ontwierp het verzorgingscentrum 
De Bremhorst in 1972. Op het 
terrein van het vroegere landgoed 
De Bremhorst werd in 1955 Huize 
het Oosten gebouwd, dat als 
adres heeft Rubenslaan 1. (foto 
Historische Kring)

In juni 1973 begon de bouw en 
begin 1975 kon het in gedeelten in 
gebruik worden genomen. Tegen het 
einde van de jaren negentig startte 
een grootscheepse uitbreiding en 
renovatie die in november 2002 
werd afgesloten. Er werden o.a. 
42 aanleunwoningen naast het 
verzorgingstehuis gebouwd. (foto 
2012 Historische Kring)

Alzheimer café de Bilt 
bestaat 10 jaar

Inmiddels is het 10 jaar gelden dat 
het eerste Alzheimer Café in De 
Bilt in de Koperwiek werd geor-
ganiseerd. Het café wordt gerund 
door een vast team enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers, de meesten 
zitten er al vanaf het begin bij. 
Iedere tweede dinsdag van de 
maand worden mensen met demen-
tie, welke vorm en welk stadium 

ook, mantelzorgers, familie, be-
kenden en professionals ontvangen 
die meer willen horen over het on-
derwerp van die avond. Naast een 
spreker is er info beschikbaar van 
Alzheimer Nederland. De meeste 
mensen komen geregeld terug.

De eerste avond van het nieuwe sei-
zoen, op 10 september, wordt een 

muzikaal feestje vanwege het 10-ja-
rig bestaan. In de maanden daarna 
zijn er weer andere en nieuwe en 
vooral interessante onderwerpen 
geagendeerd. Aanvang 19.30 tot 
21.30 uur in de Koperwiek te Bilt-
hoven. Het nieuw jaarprogramma 
ligt klaar. Voor meer informatie 
over het Alzheimer Café; tel. 030 
6562977.

Tap DELA trakteert 
Zonnebloem

Een match op de beurvloer van november 2018 leidde tot een kof-
fiemiddag op 22 augustus voor deelnemers van de Zonnebloem af-
deling Maartensdijk. 

Medewerkers van Tap Dela zorgden voor de catering en het program-
ma. Zij trakteerden de deelnemers op een high tea en een optreden van 
harpiste Regina Ederveen. ‘De Mantel’, gelegen naast de St. Maartens-
kerk aan de Nachtegaallaan te Maartensdijk, was voor deze gelegen-
heid omgebouwd tot een miniconcertzaal. 
De Zonnebloem gasten waren onder de indruk van het harpconcert en 
van de verzorging door de drie medewerkers van Tap Dela en de elf 
vrijwilligers van de Zonnebloem.

Voor de pauze bespeelde Regina Ederveen de Keltische harp en na de 
pauze de pedaalharp.

Markt Samen Leuke Dingen Doen 
Zaterdag trok de Markt Samen 
Leuke Dingen Doen in De Leijen-
burgh in Bilthoven veel bezoekers; 
deels uit dit appartementencomplex 
zelf maar ook van buiten. Er wer-
den  afspraken gemaakt om samen 
een activiteit te ondernemen, zoals 
kaarten, samen koken, sjoelen, jeu 
de boulen, een theater bezoeken, 
musiceren, films kijken, wandelen 
etc. Er werd zelfs ter plekke een 
fietsclubje opgericht: ‘De Leijen-
fietsers’.

Deze bijeenkomsten zijn een initi-
atief van Mens De Bilt en telkens 
weer blijkt dat de Markt in een be-
hoefte voorziet van vooral alleen-
staanden om hun hobby’s met an-
deren te delen. De volgende Markt 
is op zaterdag 28 september van 
14.00 tot 16.00 uur in Eetcafé Bui-
ten aan de Hessenweg in De Bilt. 
           (Frans Poot) Markt Samen Leuke Dingen Doen leidt tot veel nieuwe contacten.
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Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

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

VARKENHAASFILET LAPJES
Malse magere filet lapjes van de haas kant gesneden!
Naturel of met onze heerlijke olie pesto marinade
ca. 3 tot 4 min. bakken 100 gram 1,35

SHOARMA VLEES
Malse magere dunne reepjes gemarineerd met 
traditionele kruiden!
kort en fel roerbakken.... 500 gram 5,00

RUNDERRIBLAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug; lekker lokaal genieten!
Ietsje doorregen en grof van draad; lekker sudderen.
ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 6,75

KIPDIJFILET
Verse pure malse kipdijfilet! Lekker voor saté, i/d oven
om te vullen, en wordt niet droog....
± 12- 20 min. braden en saté korter.... 500 gram 4,75

DE BEACHBURGERS
100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug; gekruid
met mosterd, zout, peper en bieslook.
Lekker van de BBQ en de pan.... 3 stuks 4,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

LAATSTE ZOMER AANBIEDINGEN!!

Kijk voor meer aanbiedingen i onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 26 augustus t/m zaterdag 31 augustus.

Zetfouten voorbehouden.

KIP KROKANT SCHNITZELS
Kipfilet met rondom cornflakes; zachtjes braden 100 gram 1,30
INDISCHE SATÉ
Pure gemarineerde kipfilet; handgeregen!! 100 gram 1,45

LAMSBIEFSTUKJES
Vers uit Nieuw Zeeland, mager, supermals & smaakvol!
Gemarineerd a la Jamie Oliver of naturel??
ca. 4 tot 6 min. bakken.... 100 gram 2,85

naar 
‘t Vaarderhoogt ...NU

Waarom?? Hierom!!:

En óók hierom!!:

Het áller-áller-állerbeste moment voor aanplant in uw 
tuin is nu. De grond is warm en zacht en het komende 
jaargetijde brengt voldoende vocht in de grond. Alles 
slaat makkelijk en snel aan.

‘t Vaarderhoogt sponsort 
uw tuinsucces met een 
KASSAKORTING VAN
op álle buitenplanten, de héle maand september

25%
Dorresteinweg 72b Soest, 

035 - 6012883
www.vaarderhoogt.nl

Uniek assortiment, 

onvoorstelbaar veel keuze

PALLAS ATHENEDREEF 12    I    3561 PE UTRECHT    I    030-263 29 50

W W W . H A N D J E H E L P E N . N L

VRIJWILLIGERSWERK?
GEWOON DOEN!

Petra (45) is doktersassistente bij het UMC. Daarnaast 
wandelt en leest ze graag. Vanwege haar ADD 
vindt ze het lastig om er alleen op uit te gaan en 
de administratie bij te houden. Petra wil graag een 
maatje via Handjehelpen om de buurt te verkennen en haar te steunen met 
administratie op de computer. Maak jij haar blij? 

Interesse? Bel of mail

Britt Drijkoningen coördinator Handjehelpen 
06-46581883 
bdrijkoningen@handjehelpen.nl

Computeren of op stap 
met Petra?

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

0

3 4 6 7 2 5 9 9
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

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.

Hallo allemaal, mijn naam is Spetter en ik ben een zwart.witte kater van, 
schrik niet, ongeveer 18 jaar. Ja, jullie lezen het goed. Ik ben al zwervend 
op straat gevonden en naar het asiel gebracht.
Daar ben ik niet echt rouwig om want nu krijg ik 2x daags een heerlijke 
maaltijd voorgezet en hoef ik het niet meer zelf bij elkaar te schrapen.
Ik ben dol op knuffelen maar ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat 
er één ding is waar ik nog meer van houd en dat is: ETEN!!!
Ik val meteen aan als ze me mijn eten geven en stop niet voordat het 
op is. Helaas krijg ik daarnaast ook vieze brokjes te eten (dat moet 
omdat ik dieetvoer moet krijgen) en die eet ik dan ook niet op, Ook 
heb ik last van mijn schildklier, tja, ouderdom komt ook bij katten met 
gebreken, en daarom moet ik 2x daags een pilletje krijgen.
Dit stoppen ze voor mij in een smakelijk kneedbaar hapje waar ik dol 
op ben. Nou, wie komt er een keer bij me op bezoek? Maar ik moet 
jullie wel waarschuwen want als jullie een suffe, oude man verwachten 
dan komen jullie van een koude kermis thuis. Ik ben nog zeer beweeglijk, 
klets er vrolijk op los en wacht je op bij de deur. Heb ik me zo genoeg in de 
schijnwerper gezet? Ik hoop het wel, dus laten we zeggen: tot gauw?

Het hondje Sam die vorige keer 
asieldier van de maand was is nog 
steeds bij ons in het asiel aanwezig 
en is dus nog aan het wachten op 
een nieuw baasje.

Dier van de maand: Spetter

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuwe geur van Lancôme:

Idôle le parfum 
met 10% KORTING

vanaf 25 ml.
Kenmerken parfum:

krachtig, fris en fruitig.

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Cornelle schildersbedrijf
Schilderen is een vak dat je vooral in de praktijk 
leert. Met onze ervaring ‘voelen’ we wat een muur 
nodig heeft en kunnen we met de grootste precisie 
het mooiste werk maken. Wij werken.... [lees meer]

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Altijd in voor 
drukwerk en 
bijkomende 

werkzaamheden.
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
0346 211215

info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl
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Theatervoorstelling ‘Mariecken uit 
Nijmegen’ wordt goed bewaakt

Theater in ’t Groen heeft in haar twaalfjarig bestaan vaker laten zien onverwachte, intrigerende 
locaties niet te schuwen voor haar voorstellingen. Van een waterliniefort tot een 

paardenstal en van een landgoed tot een boomkwekerij: 
alles kon worden omgetoverd tot een theater. 

Maar voor haar nieuwste voorstel-
ling ‘Mariecken uit Nijmegen’ koos 
ze voor een wel héél speciale plek: 
het Utrecht Science Park Bilthoven 
(USPB), voorheen bekend als het 
RIVM-terrein. Een spannende lo-
catie, maar ook één, die de makers 
voor uitdagingen stelde. Zo mogen 
er geen kaarten aan de kassa wor-
den verkocht, maar moet de ver-
koop via de website.

Wetenschap
‘Voor de voorstellingen van ‘Ma-
riecken’ - een moderne en geac-
tualiseerde bewerking van het 
middeleeuwse stuk ‘Mariken van 
Niemeghen’ - zocht ik een plek 
waar de wetenschap en het onder-
zoek van af straalt’, aldus regisseur 
Timon Blok. ‘Het stuk gaat over het 
spanningsveld tussen religie en we-
tenschap, dus leek het me spannend 
om een locatie te kiezen waar op 
een hoog niveau wetenschap wordt 
bedreven. We spelen midden tussen 
de laboratoria en dat geeft de voor-
stelling een absolute meerwaarde. 
In eerste instantie dacht ik: ‘Dit 
gaan we vanwege alle complexiteit 
nooit voor elkaar krijgen’, maar de 
directie van het Poonawalla Sci-
ence Park B.V. - eigenaar van het 
USPB - was gelijk enthousiast. 
Zonder hun medewerking hadden 
we dit nooit voor elkaar kunnen 
krijgen’. 

Vergunningen
Toch ging het niet allemaal van een 
leien dakje. Om op het USPB te 
mogen spelen was een groot aantal 
vergunningen nodig, van verschil-
lende instanties. ‘Het is niet even 
een kwestie van een tribune neer-
zetten, repeteren, en spelen’, legt 

productieleidster Sanne van der Zee 
uit. ‘Op het terrein gelden strenge 
veiligheidseisen en alle produc-
tieprocessen worden nauwlettend 
gecontroleerd. Er was zelfs een 
wijziging van het bestemmingsplan 
nodig om hier een theatervoorstel-
ling te mogen realiseren. Niet altijd 
even makkelijk dus, maar wel be-
grijpelijk. Gelukkig is alles uitein-
delijk gelukt’. 

Publiek
Voor het publiek is de voorstelling 
‘Mariecken’ een uitgelezen kans 
om eens een kijkje te nemen op een 
terrein, waar veel mensen dagelijks 
langskomen, maar waar je niet snel 
binnen komt. Timon Blok: ‘Ieder-
een, die over de Brandenburgerweg 
of de Soestdijkseweg rijdt ziet het 
USPB liggen, maar wie is er wel 
eens binnen geweest? Ik vind het 
elke keer weer een uitdaging om 
mensen met andere ogen te laten 
kijken naar een bepaalde plek. Het 
grappige is, dat als ik vertel waar 
we spelen, veel mensen in eerste 
instantie zeggen: ‘Het USPB, waar 
is dat?’ Als ik dan vertel: ‘Het voor-
malige RIVM-terrein’, roept ieder-
een gelijk: ‘Oh, daar!’ 

Procedures
De strenge veiligheidsvoorschrif-
ten brachten wel extra eisen met 
zich mee. ‘Mensen moeten tevoren 
kaartjes via internet bestellen’, legt 
Van der Zee uit. ‘Losse verkoop 
konden we niet doen, want vanuit 
veiligheidsoogpunt wil het USPB 
tevoren weten wie er komen. Wie 
een kaartje wil kopen kan dat doen 
via onze website, maar niet meer 
‘aan de kassa.’ Daarnaast moeten 
mensen zich, indien gevraagd, kun-

nen legitimeren en is foto’s maken 
op het terrein streng verboden.’ 
Nu alle procedurele hobbels zijn 
genomen kunnen de tientallen me-
dewerkers zich focussen op hun 
hoofddoel: een prachtige voor-
stelling maken. ‘Spelers, zangers, 
crew: iedereen werkt keihard in de 
laatste weken om alles op tijd klaar 
te krijgen. Ik denk dat het een span-
nende, grappige en ontroerende 
voorstelling gaat worden’. 
Voor het eerst is er ook een aparte 
introductie op de voorstelling. On-
der de titel ‘Meester Moenens mas-
terclass’ geeft theatermaakster Nel-
ly van der Geest samen met twee 
spelers elke avond een theatrale 
uitleg over de achtergrond en de 
thematiek van de voorstelling. ‘Het 
is best een complex verhaal, dus we 
dachten: laten we iets maken voor 
de mensen die wat extra informa-
tie willen hebben. Het wordt een 
speelse, muzikale en informatieve 
intro’. 

Regenjas
De voorstellingen van ‘Mariecken 
uit Nijmegen’ vinden plaats van 
16 tot en met 22 september op het 
USPB-terrein, Anthonie van Leeu-
wenhoeklaan 9 in Bilthoven. De 
aanvang is om 20.30 uur. Kaarten 
kunnen worden besteld via www.
theaterinhetgroen.nl. Wie daarnaast 
ook nog wil komen kijken naar 
‘Meester Moenen’s Masterclass’ 
kan dit doen door een mail te sturen 
naar info@theaterinhetgroen.nl. 
Deze introductie begint elke avond 
om 19.30 uur. Een laatste opmer-
king van de makers: ‘De tribune is 
dit jaar niet overdekt, dus neem in 
geval van twijfel zeker een regenjas 
mee!’    [HvdB]

Een aantal van de spelers voor de locatie waar ‘Mariecken uit Nijmegen’ gespeeld gaat worden raakt er niet 
over uitgepraat.

Even geen expositie in Jagtlust 
Ter verbetering van de veiligheid en 
de toegankelijkheid van het gebouw 
Jagtlust wordt een fysieke glazen 
scheiding gecreëerd tussen enerzijds 
de openbaar toegankelijke ruimten, 
zoals de vergaderzalen, de Traverse 
en de trouwzaal op de begane grond 
en anderzijds de werkkamers en de 
verdiepingen van het gebouw. 

Het College heeft de ArtTraverse 
Werkgroep, evenals de zomerex-
posanten KunstKring Beekk en 
Fotoclub Bilthoven, geïnformeerd 
over een expositiestop in de Tra-
verse in de periode van 15 mei tot 
15 november 2019 in verband met 
de bouwkundige aanpassingen en 
eventuele stof en andere overlast 

tijdens de werkzaamheden. Naar 
verwachting zijn de werkzaam-
heden ruim voor begin novem-
ber afgerond. Met de ArtTraverse 
Werkgroep wordt afgestemd per 
wanneer zij de eerstvolgende ex-
positie in de Traverse kan realise-
ren. 
    [HvdB]

Smakelijke maatjes 
van Handjehelpen

‘Ik vind het heerlijk om bij Nienke te gaan eten, als ik binnen komt 
ruikt het al lekker en kan ik zo aanschuiven’. Aan het woord is Marlies 
Noordzij (41), vrijwilligster van Handjehelpen. Om de drie tot vier we-
ken gaat ze eten bij Nienke (39). Die maakt met veel liefde een gezonde 
maaltijd voor haar maatje.

Nienke woont zelfstandig in een gezellig appartementje en heeft een 
licht verstandelijke beperking. Ze is door een maagverkleining 60 kilo 
afgevallen en zocht een maatje voor de gezelligheid en een stimulans 
om een verantwoorde maaltijd op tafel te zetten. Het is nu bijna twee 
jaar geleden dat Marlies en Nienke aan elkaar werden voorgesteld. 
Nienke vertelt glunderend: ‘Het was direct heel erg gezellig en het leek 
alsof we elkaar al veel langer kenden. We hebben gekletst alsof ons 
leven er van af hing.’

Klik
Marlies voelde ook meteen de klik. ‘Wij hebben na die drie weken al-
tijd zoveel te vertellen dat we op moeten passen dat het eten niet koud 
wordt. Dat is echt al een paar keer gebeurd.’ Behalve dat ze samen eten, 
appen ze ook regelmatig en vraagt Nienke af en toe om tips. ‘Toen ik 
haar vertelde dat ik op zag tegen een druk familieweekend en er toch 
eigenlijk ook wél graag bij wilde zijn, kwam zij met een heel lief voor-
stel. Ze zei dat ze mij graag wilde brengen. Dat heeft ze ook gedaan. 
Marlies heeft nu mijn familie ontmoet en na een paar uurtjes zijn we 
teruggereden. Dat was zo fijn.’ Voor Marlies was deze dag ook een bij-
zondere ervaring omdat de directe familie van Nienke al zoveel over 
haar had gehoord dat ze met open armen werd ontvangen. ‘En nu weet 
ik ook over wie je het hebt als je over je familie praat, en ik vond het 
ook echt leuk om ze te zien’ aldus Marlies.

Flexibel
Nienke en Marlies hebben beiden een fulltime baan. Het mooie van hun 
contact is dat ze geen vrij hoeven te nemen als ze elkaar willen zien, 
maar ’s avonds afspreken. ‘Ik vind het fijn om zelf niet te hoeven koken 
en aan te schuiven. En Nienke en ik genieten echt van deze avondjes,’ 
aldus Marlies. Het maatjeskoppel vierde hun éénjarig samenzijn met, 
hoe kan het ook anders, een etentje buiten de deur. 

Ook wat betekenen voor een ander en maatje worden iemand met een 
beperking? Kijk op www.handjehelpen.nl bij vrijwilligerswerk. Daar 
zijn vacatures te vinden voor gezelschap, ondersteuning bij opvoeding, 
een museum bezoeken, fietsen, er samen op uit gaan en nog veel meer.

Nienke en Marlies zijn dikke maatjes.

Inkoopcollectief 
zonnepanelen 

In Maartensdijk is een collectief gestart van inwoners die onderzoek 
hebben gedaan naar de plaatsing van zonnepanelen op hun huis. Ge-
bleken was dat het handig en slim zou kunnen zijn om als ‘collectief’ 
op zoek te gaan naar een leverancier. Er is een leverancier gevonden 
die aan de eisen voldeed en werd uiteindelijk de basis gelegd voor ‘het 
Maartensdijks zonnepanelen collectief’.

De leverancier waarmee de afspraken gemaakt zijn heeft aangegeven 
dat - binnen de afgesproken voorwaarden - eventueel ook andere Maar-
tensdijkse woningbezitters en/of bedrijven van de collectief afgespro-
ken voorwaarden gebruik mogen maken. Inmiddels hebben al bijna 25 
geïnteresseerden zich aangesloten. Velen hebben inmiddels een terug-
koppeling op de offerte aan de leverancier gegeven. Een aantal woning-
bezitters heeft al besloten niet verder te zoeken en is akkoord met het 
collectieve aanbod. 

Aansluiten bij het collectief is vrijblijvend en kosteloos. Bij interesse 
stuurt u een mail naar plugedwin@gmail.com.
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FAMILIE
THEATER
WEKENWEKENWEKEN

Deze acties zijn geldig van woensdag 28 augustus t/m dinsdag 3 september 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 2+2 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden.

  BubbelFrisss, 
DubbelFrisss
of Taksi  
 4 fl essen of pakken 
van 1.5 liter 
 Van /3.96 - /5.96
 Voor 1.98 - 2.98

Runder-
gehakt 
 Van /4.79

 Robijn wasmiddel 
 2 fl essen van 1100 ml 
 Van /13.70 - /13.88 

Je ontvangt een spaarzegel bij iedere € 10,- aan boodschappen en extra zegels bij speciale 
aanbiedingen. Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com/theaterweken.

MEER DAN

60%
KORTING

HOOGVLIET.COM

STUNT

 2+2
GRATIS  4.99 

2 FLESSEN

 3.99 
800 GRAM

Per kilo 
4.99



 De Vierklank 11 28 augustus 2019

BEKENDMAKING
week 35 n  28 augustus 2019

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op het bepaal-
de in de Wet milieubeheer (Wm) en de Al-
gemene wet bestuursrecht (Awb), bekend 
dat zij de volgende beschikkingen tot het 
opleggen van maatwerkvoorschriften heb-
ben afgegeven:

Besluitdatum:  31 juli 2019
Inrichting:  Bungalowpark  

De Egelshoek
Adres:   Graaf Floris V weg 32 in 

Hollandsche Rading
Betreft:   het opleggen van 

maatwerkvoorschriften 
voor geluid

en

Besluitdatum: 14 augustus 2019
Inrichting:  Rundvee- en agrarisch 

loonbedrijf  
Van Amerongen

Adres:   Dorpsweg 91 
  in Maartensdijk
Betreft   Uitvoeren bodemonder-

zoek in verband met ver-
plaatsen wasplaats en 
dieselolietank.

Ter inzage
De besluiten liggen van 28 augustus 2019 
gedurende zes weken ter inzage bij:
•  Omgevingsdienst regio Utrecht, 

Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag 
van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur (na telefonisch overleg 088 – 
022 50 00);

•  Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 
173 in Bilthoven. Voor informatie over 
openingstijden zie de website van de 
gemeente.

Beroep 
Tegen een besluit kan binnen zes weken na 
de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd, beroep worden ingesteld door: 
•  belanghebbenden die tijdig zienswijzen 

hebben ingebracht tegen het ontwerp-
besluit; 

•  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten geen 
zienswijzen te hebben ingebracht tegen 
het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient de volgende 
informatie te bevatten: naam, handtekening 
en adres van de indiener, datum, reden van 
het beroepschrift en op welk besluit het 
beroepschrift betrekking heeft. 

Het beroepschrift moet worden ingediend 
bij de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

In werking treden 
Het besluit treedt met ingang van de dag na 
afloop van de beroepstermijn in werking 
tenzij gedurende die termijn beroep is 
ingesteld en een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan. Het besluit treedt in 
dat geval niet eerder in werking dan op dat 
verzoek is beslist. U kunt de 
voorzieningenrechter verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Het verzoekschrift 
moet worden ingediend bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder 
vermelding van voorlopige voorziening. Bij 
het verzoekschrift dient u een kopie van uw 
beroepschrift te voegen.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Bilt maken, gelet op het 
bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
bekend dat zij een beschikking tot het 
opleggen van een maatwerkvoorschrift 
hebben afgegeven:

Besluitdatum: 28 augustus 2019
Inrichting: Hayashi de Sushi
Adres:   Hessenweg 181C te De 

Bilt
Betreft:   Het verzoek voor een 

maatwerkvoorschrift, om 
af te zien van de ver-
plichting om het afvalwater 
via een vetafscheider en 
slibvangput te lozen op de 
gemeentelijke riolering.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken 
na de verzenddatum van dit besluit schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Bilt. Bij voorkeur doet u dit 
digitaal via de website: www.debilt.nl. 
Schriftelijk indienen is ook mogelijk via: 
Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te 
bevatten: de naam en het adres van de 
indiener, een handtekening, de dagtekening, 

een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar zich richt en de gronden van het 
bezwaar.
Indien er sprake is van een spoedeisend 
belang kan om een voorlopige voorziening 
worden verzocht bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te 
Utrecht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift 
indienen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. Voor het instellen van een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U 
wordt hierover door de rechtbank op de 
hoogte gesteld.

Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze 
beschikking liggen gedurende zes weken na 
publicatie ter inzage bij:
•  Omgevingsdienst regio Utrecht, 

Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag 
van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur (na telefonisch overleg 088 – 
022 50 00);

•  Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 
173 in Bilthoven. Voor informatie over 
openingstijden zie de website van de 
gemeente.

Klankbord
Klok tikt niet overal even snel?

Ik volg een cursus (digitale) fotografie, waarbij aan iedere bijeenkomst een vrije huiswerkopdracht 
met een speciaal thema is verbonden. ’t Is elke keer weer een verrassing met welk thema de 

cursusleidster komt aandragen. In de keuze van haar onderwerpen (chaos, fris, delight, 
oranjegevoel enz.) toont zij ‘met haar tijd mee te gaan’ en deze zelfde instelling 

verwacht zij daarbij ook van haar cursisten. 

Een van de keren stond het thema 
‘tijd’  geprogrammeerd. Ik trachtte 
met tenminste een aantal foto’s van 
de klok c.q. wijzerplaat van het 
kerkgebouw aan de Maartensdijkse 
Dorpsweg, voorzien van de daarbij 
behorende instellingen (sluitertijd, 
diafragmavoorkeur, ISO-waarde 

enz.) aan te tonen dat in mijn ge-
boortedorp de tijd in ieder geval 
niet stil staat; ja zelfs (die klok al-
thans) met de tijd mee gaat.

Aantonen
De enige manier die wij kennen 
om de tijd direct te meten is met 
een klok. Wanneer men een hele-
boel klokken maakt, die in de fa-
briek precies gelijk lopen, dan die 
klokken elk naar een andere plaats 
brengen en ze na een tijd weer te-
rugbrengen kunnen we nagaan of 
ze nog steeds gelijk lopen. Wanneer 
dat niet zo is en wanneer onderzoek 
aantoont dat er geen sprake is van 
een mankement, dan zou de con-
clusie moeten zijn, dat de tijd niet 
overal en altijd even snel gaat. 

Voorbij
Iedereen merkt dat de tijd voorbij 
gaat. Soms lijkt de tijd heel snel te 
gaan, maar wanneer je iets verve-

lends (moet) doen lijkt de tijd juist 
heel langzaam te gaan. De tijd, die 
je kunt meten (met een klok) loopt 
dus voor iedereen even hard, ook al 
lijkt het voor de één langer te duren 
dan voor de ander. In een bijdrage 
op de website datzijnmijnwoor-
den.nl constateerde een Utrechtse 
columnist enige tijd terug, dat in 
Nederland de klok niet overal even 
snel tikt, getuige zijn woorden ’Als 
ik in Amsterdam loop, dan zie ik 
mensen die net wat vlotter en mo-
derner gekleed gaan dan in mijn 
eigen vertrouwde Domstad. Spring 
ik zondags op de fiets naar het na-
bijgelegen Maartensdijk, dan waan 
ik mij in de 19de-eeuw. Samenvat-
tend: ook in ons eigen kleine landje 
tikt de klok niet overal even snel.’

In- c.q. afdruk
Het voordeel van digitale fotografie 
met een redelijk moderne camera 
is, dat er veel vastgelegd kan wor-

Op woensdag 4 januari 1995 ver-
scheen nummer 1 van de eerste 
jaargang van De Vierklank: al 
25 jaar het lokale ‘sufferdje’ van 
deze gemeente. 
Vanaf het allereerste begin ken-
den medewerkers van De Vier-
klank de mogelijkheid in een 
‘Klankbord’ over alles en nog 
wat te ‘verhalen’. Uit het rijke 
arsenaal Klankborden putten wij 
in dit jubileumjaar; ook om nog 
eens hernieuwd kennis te maken 
met hen, die zo’n geruime rijd 
aan De Vierklank waren of zijn 
verbonden. 

den. Je neemt gemakkelijker een 
fotootje meer, die je even gemak-
kelijk bij ‘Alie van de (plaatselijke) 
Primera’ laat afdrukken, wetend dat 
in de camera van al die foto’s bij de 
‘eigenschappen’ alles tot in detail 
is vastgelegd. Daarom en daarna 
kun je bij dit thema zowel op de 
(afdruk van de) foto zelf als bij de 
daarbij behorende digitaal opgesla-

gen ‘eigenschappen’ overduidelijk 
aantonen, dat de Utrechtse waar-
nemer vergeten is met z’n tijd mee 
te gaan en kan ik mij niet aan de 
indruk onttrekken dat zijn voorin-
genomenheid niet (meer) van deze 
tijd is.  

Henk van de Bunt (2012)

In Maartensdijk loopt de tijd ook na 14.45 uur ook gewoon door.
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10e Wielerronde van Westbroek

WUTHRICH Assurantiën

Cafetaria Coen

Tom van der Woude GroenserviceBouwbedrijf Nagel

Henk J. vd Feest WebdesignEclipse Ballooning

Hopman Tuinen

Caravanstalling Stichtse Vecht Vink WitgoedKees OudshoornOp de Zon BVAannemersbedrijf T. van Barneveld

Van Oostrum Westbroek BV

MOB Consultancy

Sonam BV

2AT BV

WELKOM!

Schoonheidssalon Voilá

De Bruijn Meubel- en Interieurbouw

IntegrexDorpsmakelaar Karin vd Willigen

Praktijk voor Remedial Teaching - Hoek 11

De Bree InfraVD Machines

Walter van de Hoef TransportJ. Veldhuizen BVCaravanstalling Schuurman

Doe Het Zelf Garage P. PlooijBV Recreatieoord De Wilgenplas
Bungalowpark met zwem- en viswater

www.dewilgenplas.nl

Recreatieoord De WilgenplasZoals Jij Was

Zeldenrijk Schilderwerken

Bouwman Buitenleven BV

Geluidservice.nl

Rosco Catering

Ko van den Berg Aanhangwagens

Rietdekkersbedrijf Teunis van Sligtenhorst

Achter Weteringseweg 56
3738 MA Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 87 03
Mobiel: 06 - 54 90 37 93
Email: derietdekker@hetnet.nl

Rietdekkersbedrijf
Teunis van Sligtenhorst B.V.

Steuler Catalyst Service Netherlands BV

Schildersbedrijf Oostveen BV

Zeb den Uyl Vloerrenovatie B&E AannemersbedrijfOthacon

Newtonlaan 115 3584 BH Utrecht 
085 - 76 03 976 info@opdezon.nl

Écht duurzaam 
elektrisch rijden!

Kerkdijk 3a   3615 BA Westbroek

06 - 55 11 10 75

D. van Vulpen Transport & Verhuur

Facilitas Exclusief

Wielerronde Westbroek

Wilt u de Wielerronde Westbroek ook sponsoren? 
Neem contact op via info@wielerrondewestbroek.nl. 

U steunt dan tevens de Stichting Spieren voor Spieren!

Vrijdag 30 augustus

18.30 uur: kinderwedstrijd
          Dikke Banden Race

19.45 uur: tijdrit

21.00 uur: dorpsborrel

Alle activiteiten vinden 
plaats bij het Dorpshuis.

StucVisch

Prinselijk Proeven

Wielerronde Westbroek

De organisatie kan altijd vrijwilligers gebruiken. 
Kunnen wij ook een beroep doen op u? Neem contact 

op via info@wielerrondewestbroek.nl.

Marcus Import

Jan Willem Otten | + 316 3024 2122 | www.othacon.nl

WTV Westbroek Opbrengst komt ten goede aan:

WIELERRONDE WESTBROEKWIELERRONDE WESTBROEK

VRIJDAG ZATERDAG   

18.30 uur - Dikke Banden Race
19.45 uur - Tijdrit

21.00 uur - Dorpsborrel

14.00 uur - Kinderplein
16.00 uur - Wielerronde Westbroek

www.wielerrondewestbroek.nl

 AUGUSTUS AUGUSTUS
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Het Dorpshuis Westbroek

De Wilde Metaal

Garage Jeremy Janssen

vof Nap ScanserviceStalling Verheul

M. Kuyf TransportLamcon Constructie & Montage BV

W. de Graaf Bestratingen

Autorijschool Van Noort

Kasius Loon- en Grondverzetbedrijf

Broekiesverhuur.nl

Adviesbureau Soest-Zuid

SQUARE Telecom & ICT

WTV Westbroek

Administratiekantoor J. Strijk

Schadenet BV

Bouwbedrijf Jan de Waal

J. Spruijt Loonbedrijf

M. Bouwman Groen Grond Infra

P. de Waal Dienstverlening

Café ‘t Kikkertje

vof Verkroost

voedingsadviesgroep  utrecht

Berna F loor
Diëtist

M  06-27522877  E  berna@voedingsadviesgroep.nl
spreekuur op afspraak |  freelance activi teiten op locatie

Berna Floor - Diëtist Wim’s Dierenspeciaalzaak

SCRIPTURA vof
dtp-bureau

Scriptura boekproducties

Stichting De Houten Diamant

Kerkdijk 85
3615 BC Westbroek

E N N I P M A N

R C H I T E C T U U R

D V I E S Bouw en Milieu
T: 06-20287346

advies@hoeveheizigt.nl

Hennipman Architectuur en Advies

Electrotech. Inst. bedr. Nieuwhoff De Rijk BV

Coloradodreef 13-15
3565 BP  Utrecht
tel: 0346-282413 
mob: 06-52332226

voor al uw: 
• staal 
• roestvrijstaal
• aluminium 
• knip 
• zet 
• boor 
• zaag  
• laswerk

Verkroost Metaal BV

Wie zorgen er voor uw gezonde zuivel?
Melkveehouders natuurlijk!

Melkveebedrijf Hoeve Heizigt

De Gagel Vastgoed BV

De Vierklank
Wekelijks huis-aan-huis in: 
Bilthoven • De Bilt • Groenekan • 
Hollandsche Rading • Lage Vuursche • 
Maartensdijk • Westbroek

Mediapartner Opbrengst komt ten goede aan:

Veehandel Gaasenbeek

Happy Little Kids

Autobedrijf De Pijper

RIJOPLEIDINGEN
Voor auto- en motorrijlessen

06-51368995  -  www.3-huis.nl

RIJOPLEIDINGEN
Voor auto- en motorrijlessen

06-51368995  -  www.3-huis.nl

3-HUIS RijopleidingenCamping Hofstede De Twaalf Gaarden

A vd Wilt Infra en Cultuurtechniek

SPONSORS BEDANKT!

A: Wolkammerweg 31, 3615  CE Westbroek
T: 06 231 333 32
E: bouwman.groengrondinfra@gmail.com

Martijn Bouwman

A: Wolkammerweg 31, 3615  CE Westbroek
T: 06 231 333 32
E: bouwman.groengrondinfra@gmail.com

Martijn Bouwman

Paul & Lettie’s B&B

Dr. Welfferweg 16
paul-en-lettie-bed-and-breakfast.nl

Oussoren Loon- en Verhuurbedrijf

IRworks BV

Wex Holland

Wielerronde Westbroek

Wilt u de Wielerronde Westbroek ook sponsoren? 
Neem contact op via info@wielerrondewestbroek.nl. 

U steunt dan tevens de Stichting Spieren voor Spieren!

Zaterdag 31 augustus

14.00 uur: kinderplein open

16.00 uur: wielerronde

18.00 uur: podiumceremonie 
dddd+ prijsuitreiking loterij

Alle activiteiten vinden 
plaats thv Cafetaria Coen.

Westeneng bouw en onderhoud

Landgoed Persijn

Diverse gulle gevers

Diverse
 sp

onsoren wille
n niet m

et h
un 

naam verm
eld worden. W

ij z
eggen hen 

uite
raard wel harte

lijk
 dank voor h

un 

bijdrage (in
 welke

 vorm
 dan ook)!

Wielerronde Westbroek

De organisatie kan altijd vrijwilligers gebruiken. 
Kunnen wij ook een beroep doen op u? Neem contact 

op via info@wielerrondewestbroek.nl.

Fysio Westbroek

Best Boom- en Tuinverzorging

Joep Chappin Holding BV

LAMA groep BV

Abacus

Baas & Beest

Maintenance Management made easy!

Bouwman’s Loonbedrijf BVCBW Cultuurtechniek

Joep Chappin Holding BV



Nootjes
 De Vierklank 14 28 augustus 2019

Te koop aangeboden
Nageldroger UV-lamp 36W 
met timer, 1x gebruikt is als 
nieuw nog in doos, voor prof. 
en thuisgebruik. € 10,-.Tel. 
06-44822861

Electr. slijpmachine Black en 
Decker met 2 slijpschijven 
van 5 inch.diameter
€15,-. Tel. 06-48850620

Bagagedrager voor mand 
op het fietsstuur zwart 
,ongebruikt, €10,-: Tel. 
06-48850620

Grenen salontafel met lade 
120x80 cm. €40. Tel. 030 
2292338

Caravan/ Boot e.d Cee blau-
we stekker & contra stekker, 
3 polig ,16 a , 220/240 v, 11 
meter snoer. €20,-.  Ook 24 
meter snoer voor €37,50. Tel. 
06-36101523

Metalen uitklapbare kam-
peertafel kunst. Blad. 
Br.52,5cm. L.66cm. Ziet er 
goed uit, uitschuifbare poten. 
€15,-. Tel.0346-212492

Kachelhout te koop, klein + 
grote stukken niet verpakt. 
€25,-. Tel. 0346-212492

Dia-raampjes 200 stuks. €2,-. 
En Z.Amerik. hangmat €4,-. 
Tel. 06-23868931

Ingelijste diamond painting 
gold retriever. 30 x 40 €15,-.. 
In gelijkste diamond pain-
ting uil. 30 x 40 €15,-. Tel. 
06-29506849

Lange grenen spiegel wit 
geverfd. 105 x 65 kan in br 
of lengte hangen. €20,-. Tel. 
0629506849

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je buiten op woensdag op 
een tijdstip dat ú schikt. Ook 
meehelpen de best gelezen 
krant van De Bilt nóg beter 
te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Herintreders, schoolver-
laters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke 
BIJVERDIENSTE dichtbij?  
Neem contact met ons op. 
Gilde Personeel, tel. 030-
6338672 of info@gildeper-
soneel.nl

Huishoudelijke HULP 
gevraagd. 2 uur p.m. De 
Leijen, Bilthoven. Tel. 
06-39698530

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-

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

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

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

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

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 onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast 
zijn en Ik zal u rust geven! En leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, 

Cursussen/ trainingen 

tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. 
Bel vrijblijvend: 0649377634

Bilthovense Boekhandel/
KunstindeKelder, Julianalaan 
1, Bilthoven GASTHEER/
VROUW om af en toe bezoe-
kers van exposities te verwel-
komen en soms te assisteren 
bij lezingen in de avonduren. 
Het is een vrijwilligersfunc-
tie op oproepbasis. Lezingen 
vinden plaats op doorde-
weekse avonden, de Galerie 
is open van donderdag t/m 
zaterdag van 12-17.
Werkzaamheden: • Het ver-
welkomen van de bezoekers/
gasten • Toezicht houden 
bij exposities • Vragen van 
bezoekers beantwoorden • 
Verzorgen van koffie en thee 
bij lezingen,
We vragen: • Representatief 
voorkomen • Interesse in 
kunst, literatuur dus cul-
tuur • Gastvrije instel-
ling • Communicatieve en 
sociale vaardigheden • 
Goede beheersing van de 
Nederlandse taal  • Ook 
in het weekend en avond  
beschikbaar. Reacties: Ike@
bilthovenseboekhandel.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus voor stoelen en fau-
teuils. Tel. 035-6230901 of 
06-53449761

De Groene TUINMAN wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af 
en geeft advies, deze herfst 
voor €30,00 per uur inclusief 
btw. 06 53760310, degroene-
tuinman@xs4all.nl, www.
groenetuinman.nl

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een ver-
gadering, workshop, 
familiebijeenkomst, of 
cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden in 
Bilthoven. Half sept 2019 starten weer bridgelessen. Voor 
beginners 12 lessen op wo-avond. Na Kerst vervolgcur-
sus mogelijk. Voor semi-gevorderden op vr-morgen of 
ma-avond. Ook privélessen voor alle niveaus met grote 
flexibiliteit. Wij hebben kleine groepen van max ca 10 
pers., waardoor persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. 
www.bridgeschool-bilthoven.nl, ciska.zuur@gmail.com, 
030281121, 0655193649

Theatervoorstellingen 
via Hoogvliet

Klanten van supermarkt Hoogvliet sparen vanaf 
28 augustus voor het tweede kaartje gratis voor di-
verse theatervoorstellingen, geschikt voor de hele 
familie. De voorstellingen van onder andere Doorn-
roosje De Musical, Peppa Pig, Brandweerman Sam 
Live en Fien & Teun zijn te boeken bij verschil-
lende theaters.

Klanten krijgen een spaarzegel bij iedere 10 euro 
aan boodschappen en bij geselecteerde aanbiedin-
gen. Met tien spaarzegels is de spaarkaart vol en 
ontvangt u bij de kassa in de Hoogvliet een actie-
voucher. Via de website van Hoogvliet boekt u ver-
volgens heel eenvoudig een voorstelling naar keuze. 
De spaarzegels worden uitgegeven tot en met dins-
dag 8 oktober. Alle informatie en actievoorwaarden 
vindt men op hoogvliet.com/theaterweken.

Op ’t bankje
Het is een mooie zonnige ochtend en alles ziet er 
heel vredig uit. Ik krijg zittend op mijn vertrouw-
de bankje zelfs een licht slaperig gevoel over me 
heen. Misschien deed ik wel een licht dutje en was 
ik even van de wereld. Ik schrik in ieder geval op 
van een licht zoemend geluid en zie een man in 
een scootmobiel mijn kant op komen. Hij stopt bij 
mij, wenst me een goede morgen en zegt: ‘Het is 
wel even een gedoe als ik afstap, maar ik wil toch 
even bij u op het bankje komen zitten.’ Ik bied hem 
aan om te helpen wat hij graag accepteert. Best nog 
wat soepel stapt hij van zijn vervoermiddel af en 
aan mijn arm begeleid ik hem naar de hoek van 
het bankje. Als hij wat meer rechtop is gaan zitten 
kijkt hij stralend voor zich uit. ‘Heerlijk hier met 
het mooie uitzicht. Hij blijkt een gezellige prater en 
vertelt dat hij nadat het lopen wat moeilijker ging 
eerst een tijd met een wandelstok gelopen heeft. 
‘Maar dat kon niet meer nadat ik als voetganger 
ben aangereden door een achteruitrijdende auto die 

uit een garage kwam. De chauffeur had mij niet gezien en ik dacht dat hij wel 
zou wachten tot ik voorbij was. Ik maakte een flinke smak en brak mijn heup. 
Ze hebben me met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar ben ik 
geopereerd. Door therapie kon ik me met een rollator na een tijdje weer kleine 
stukjes verplaatsen, maar mijn actieradius was wel erg klein geworden. Met een 
wandelstok lopen durfde ik niet meer en toen ben ik uiteindelijk in deze scoot-
mobiel terechtgekomen.’ Hij kijkt een tijdje zwijgend voor zich uit. ‘In het begin 
schaamde ik me er een beetje voor maar daar was ik gauw overheen. Ik voel me 
heerlijk vrij met dit karretje en vooral in de zomertijd geniet ik elke dag. Ik heb 
hem nu anderhalf jaar maar eigenlijk had ik ‘m al veel eerder moeten aanschaf-
fen.’ Hij vertelt dat hij in de tijd dat hij nog geen scootmobiel had vaak afhanke-
lijk van andere mensen was. ‘Als je de Regiotaxi nodig hebt moet je altijd maar 
afwachten of ze op tijd komen. Nu kan ik overal heen. Niet dat het altijd wordt 
gewaardeerd hoor. Als ik in de supermarkt ben vinden sommige mensen dat ik 
teveel plek inneem en dan hoor ik wel eens vervelende opmerkingen, maar daar 
trek ik me niets van aan.’ Ik geniet mee met de goedgehumeurde man die de 
vrijheid die hij met zijn scootmobiel heeft gekregen zo weet te waarderen. ‘Mijn 
vrouw is nog heel goed ter been en is best sportief. Ze zwemt elke week en heeft 
een elektrische fiets. Samen maken we vaak leuke ritjes in de buurt. Ik heb al 
gezegd dat wanneer het lopen bij haar moeilijk wordt ik een 
aanhangwagen voor mijn scootmobiel aanschaf en die 
er achteraan haak’, zegt hij lachend. Hij vertelt dat ze 
gelukkig in een bungalow wonen die ze gekocht heb-
ben toen ze hun restaurant aan hun enige dochter heb-
ben overgedragen. ‘Ze heeft de hogere hotelschool 
gedaan en wist van jongs af aan al dat ze de zaak 
wilde overnemen als wij zouden stoppen. Zij en haar 
vriend hebben er een heel andere zaak van gemaakt 
dan wij hadden. We zijn er heel tevreden over. Toen ik 
de zaak van mijn vader had overgenomen heb-
ben mijn vrouw en ik er ook iets anders van 
gemaakt.’ Dan vindt hij het weer welletjes. 
Ik help hem in zijn scootmobiel 
en wens hem een prettige tocht. 
Geruisloos rijdt hij weg. 

Maerten

Bridgeles voor Beginners in september
Er blijkt opnieuw belangstelling te zijn voor een bridge-
cursus voor beginners (incl. 4 oefenavonden), welke 
mogelijk vanaf 16 september (tot en met 20 januari 2020) 
op basis van boekje 1 van Berry Westra kan plaatsvinden. 
Geïnteresseerden kunnen belangstelling voor het volgen 
van deze cursus, die bij een voldoend aantal aanmeldingen, 
gegeven door Henk van de Bunt, op maandagavond in het 
paviljoen van SVM (Dierenriem 4 te Maartensdijk) kan 
starten, aangeven. Minimaal 12 deelnemers (kosten dan 90 
euro) en maximaal 20 deelnemers (kosten dan 75 euro). 
Belangstelling kan worden aangegeven c.q. informatie kan 
worden ingewonnen via bridgeopleiding@ziggo.nl.
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Bijzondere herinneringen aan 
lagereschooltijd 

Komend schooljaar bestaat de Montessorischool Bilthoven maar liefst 100 jaar. Een goede 
reden om met twee oud-leerlingen, Ilona Kamp-Kloos en Jifke Sonneveld-Leemhuis, 

herinneringen op te halen aan hun lagereschooltijd. Dat was een bijzondere 
periode, tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog. 

Jifke woonde om de hoek van de 
school, op de Hobbemalaan, waar 
in de jaren ’30 de eerste huizen 
gebouwd waren. Ze begon op de 
Montessorikleuterschool, bij juf-
frouw Drijber, en daarna volgde de 
lagere school. ‘Er waren in die tijd 
maar twee groepen,’ vertelt Jifke. 
‘Juffrouw van Haaften en juffrouw 
van Eijk gaven les aan de eerste tot 
en met de derde klas. Juffrouw van 
Eijk overleed helaas in de oorlog 
aan een longontsteking. Meester 
Thierry, het hoofd van de school, 
gaf les aan de groep met de vierde 
tot en met de zesde klas.’ De kleu-
terschool zat in een apart gebouw-
tje. ‘Daartussen zat een schuur en 
het konijnenhok,’ herinnert Jifke 
zich, ‘want die moest ik altijd eten 
geven in het weekend, omdat ik zo 
dichtbij woonde.’

Boterhammen
Ilona kwam pas in de derde klas in 
Bilthoven op school. Omdat haar 
vader een baan kreeg bij de Spoor-
wegen verhuisde het gezin kort na 
de oorlog van Den Haag naar Den 
Dolder. Ilona: ‘Direct na de oorlog 
waren er bijna geen fietsen, dus ik 
liep elke dag drie kwartier van de 
Taveernelaan naar het Rembrandt-
plein. Tussen de middag at ik mijn 
boterhammen bij Jifke, die immers 
vlakbij woonde op de Hobbema-
laan of bij onze klasgenoot Enid, 
die woonde op het Vermeerplein.’ 

Roerig
‘De oorlog was ook in ons dorp 
een roerige tijd. Veel gebouwen 
en huizen werden gevorderd door 
de Duitsers, zo ook de Montes-
sorischool. ‘Als er luchtalarm was 
moesten we onder de tafels duiken,’ 
vertelt Jifke. ‘Ook stond er veel af-
weergeschut van de Duitsers vlak-
bij, op de hei. Uiteindelijk is zelfs 
ons eigen huis gevorderd. Tijdens 
de laatste maanden van de oorlog 
woonden we bij een andere fami-
lie in. Tijdens de hongerwinter was 
er bijna geen school. Je ging even 
naar school, kreeg je taak voor de 
volgende dag en om 9.00 uur was 
je weer thuis.’ Na de oorlog kon de 
school niet direct weer gebruik ma-
ken van het pand, weet Jifke nog: 
‘Het pand was door de Duitsers he-
lemaal uitgewoond. Maar iedereen 
hielp om het weer schoon en gere-
pareerd te krijgen.’ 

HNL
Na de lagere school gingen beiden 
naar Het Nieuwe Lyceum, dat toen 
zo’n 300 leerlingen kende. Jifke 
kwam na een tijd in Amsterdam 
gewoond te hebben uiteindelijk 
met haar man terug naar Bilthoven, 
waar ze haar gezin stichtte. Ook 
Ilona kwam later terug naar ons 
dorp. De kinderen van Jifke zaten 
in de jaren ’70 op de Montessori-
school, waar zij zelf onder andere 
hielp bij de handwerklessen van 

Mies de Blieck en de schilderlessen 
met meneer Loohuis. De theaterles-
sen van Mies en de afscheidsmusi-
cals die ze organiseerde samen met 
de toenmalige directeur Peter van 
Eeden waren bijzonder en herinnert 
Jifke zich nog goed. De lessen in 
de Hindelooper schilderkunst zijn 
Jifke en Ilona beiden bijgebleven. 
Dat was ook iets typisch Montes-
sori, menen ze. 

Gym
Natuurlijk is er enorm veel veran-
derd in de afgelopen eeuw, maar er 
is ook veel hetzelfde gebleven. Zo-
als de gymlessen op het grasveld op 
het Rembrandtplein. Ilona: ‘Daar 
kregen wij gymnastiek en speel-
den we softbal.’ Ook werd toen al 
gewerkt met montessorimaterialen 
die nu nog steeds worden gebruikt. 
Ilona: ‘Zoals de schuurpapieren let-
ters, de kralenkettingen en reken-
staven voor het rekenen. Maar ook 
het mattenkloppen, ramenzemen en 
afwassen in het keukentje herin-
ner ik me goed. De omgeving van 
de school is wel flink veranderd. 
Veel straten rondom de school 
waren toen nog bos en hei.’ Beide 
dames herinneren zich de Montes-
sorischool als een hele gezellige 
school, waar iedereen elkaar kende. 
Wat dat betreft is er weinig veran-
derd. Weliswaar heeft de school 
inmiddels 200 leerlingen, maar dat 
is voor deze tijd nog steeds klein-

schalig en kinderen, ouders en leer-
krachten kennen elkaar nog altijd. 

Ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan organiseert de Montesso-
rischool Bilthoven een reünie voor 
alle oud-leerlingen en oud-mede-
werkers op vrijdag 27 september 

tussen 15.30 en 19.30 uur. Ilona: 
‘We verheugen ons op de reünie en 
het weerzien met oude bekenden en 
met onze vertrouwde school. We 
hopen op een goede opkomst eind 
september.’ Aanmelden kan via 
www.montessoribilthoven.nl. 
          (Suzanne Schaapman)

Ilona Kamp-Kloos en Jifke Sonneveld-Leemhuis; beiden leerlingen van 
de jubilerende Montessoribasisschool. (foto Vicky Pronk)

Pleun Ypma Nederlands Kampioen
De doelstelling van Pleun Ypma en Emma Piersma was het bereiken van de finales van het 
Nederlands Kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen. Als deze doelstelling behaald 

werden zouden ze er alles aan moeten doen om niet door de torenhoge favorieten 
Joy Stubbe en Marleen van Iersel op de slachtbank gelegd te worden. 

De kwartfinale was een Irene Beach 
onderonsje waarin Pleun Ypma het 
op moest nemen tegen haar vroege-
re Irene ploegmaatje Esmee Priem. 
Een wedstrijd die overtuigend door 
Pleun werd gewonnen, waarna in 
de halve finale afgerekend werd 
met het duo Stam-Wouters. 

Finale
De eerste set van de finale liep ge-
heel volgens verwachting waarin 
de voormalig Europees Kampioen 
Marleen van Iersel het duo Piers-
ma-Ypma volledig overklaste. In 
de tweede set besloot Pleun dat het 
tijd was om een paar ballen te gaan 
blokkeren waardoor de wedstrijd 
volledig kantelde en Pleun de stand 
gelijk wist te trekken. Opgezweept 
door 2500 uitzinnige toeschouwers 
die wel zin hadden in een stunt gin-
gen Pleun en Emma in de beslissen-
de set weer voortvarend van start. 
Via een 5-1 en een 10-5 voorsprong 
werd het uiteindelijk 15-10 voor 
Pleun en Emma. De verrassing was 
compleet, het stadion was verbijs-
terd, maar de feestvreugde was er 
niet minder om. ‘Dit is ongeloof-
lijk’ stamelde Pleun met tranen van 
vreugde in haar ogen, ‘we worden 
hier gewoon Nederlands Kampioen 

en winnen van een team uit de top 
15 van de wereld.’

Een pracht prestatie van Pleun en 
een nieuwe mijlpaal voor Irene 

Beach dat na de vele nationale 
kampioenen bij de jeugd nu voor 
het eerst een echt Nederlands Kam-
pioen bij de senioren heeft afgele-
verd.                  (Michel Everaert)

Pleun en Emma met de kampioensbeker.

Uitslag Wedvluchten 
Zeven leden van PV De Bilt verscheepten 49 duiven naar het Belgische 
Quiévran. De vogels van Michel van Putten (1 en 9), van M.J.J. van 
Zelst (2 en 6), van Ron Miltenburg (3, 4 , 7, 8 en 10 ) en J .P.H. Stas Sr. 
(5) waren prijswinnaars. 

Negen leden van PV De Bilt verscheepten 88 vogels naar Pt. St. 
Maxence in Frankrijk. Hier vielen de duiven van W. de Ruiter (1), van 
Ron Miltenburg ( 2 en 9) , van J.P.H. Stas (3), van M.J.J. van Zelst (4), 
van Comb. Steenbeek en Zn. (5 en 8), van P.C.A. Cooyman (6), van 
Edith Muller (7) en van G.M. Turk (10) in de prijzen. 

Vakantietuin
Met vakantie gaan is heerlijk, maar bij thuiskomst wacht steevast de 
ravage in de tuin. Heggewinde en heermoes in de bloementuin, doorge-
schoten broccoli en sla in de moestuin. 

Hanenpoot, een gras dat sinds kort onze tuin terroriseert, melde en an-
der onkruid hebben flink geprofiteerd van onze afwezigheid. Het bed 
spinazie is een wildernis, die vraagt geplukt te worden. Gelukkig staan 
de bonen fier en oogstrijp langs de staken en verrast de rabarber ons 
nog met lange, smakelijke stengels. Flink dooreten dus, met hulp van de 
buren.                  (Karien Scholten)

In haiku:
Doorgeschoten sla
Onkruid in wilde vrijheid
O, vakantietuin



Wandelen op Beerschoten
Op zondag 1 september organiseert Utrechts Landschap een wan-
deling op Landgoed Beerschoten. 

Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot de mooiste landgoederen 
van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied komen reeën, de das, de vos 
en vele vogels voor zoals de raaf. Tijdens deze wandeling vertelt de 
gids over de rijke historie van dit landgoed. De wandeling duurt ander-
half tot twee uur.

De start is vanuit Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6 in De Bilt. De 
start is om 14.00 uur. Vooraf aan-
melden kan op de website van 
Utrechts Landschap. Deelname 
is gratis.
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Laatste week Mosselen!!!

Woe.
28-08
Do.

29-08
Vr.

30-08
Za.

31-08
Zo.

01-09

Souvlaki-steak 
met tzatzikisaus

Pietermanfilet 
met saffraansaus

Groentenloempia's 
met jasmijnrijst

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
04-09
Do.

05-09
Vr.

06-09
Za.

07-09
Zo.

08-09

Entrecôte 
met pepersaus

Victoriabaarsfilet 
met bieslooksaus

Flammkuchen 
met tomaat, mozzarella 

en pesto

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

advertentie

Boerderij Eyckenstein 
is zelfvoorzienend 

door Henk van de Bunt

Gelegen op hoge zandgrond op de Utrechtse Heuvelrug bestaat Boerderij Eyckenstein (Eikensteeg in 
Maartensdijk) als een gemengd landbouwbedrijf met ongeveer 80 hectare (natuur-)weilanden 

en 40 hectare (natuur-)akkers. Het unieke hiervan is, dat het bedrijf volledig 
zelfvoorzienend is; al het ruwvoer (vers gras en hooi) en krachtvoer 

(gemalen granen) voor hun stieren, varkens en kippen.

Ook al het stro voor in de stallen 
van de dieren komt van de eigen 
akkers en hoeft dus niet meer uit 
Frankrijk of zelfs Spanje te komen. 
Eigenaar Jacob Beeker vertelt: ‘De 
vaste stromest uit de stallen bren-
gen wij in het voorjaar weer op het 
land. Hiermee wordt de kringloop 
gesloten en werken we aan het ver-
sterken van het bedrijfseigen karak-
ter’.
 
Levenskracht
Partner Linda Heemskerk: ‘Wij 
geloven dat een vruchtbare bodem 
zorgt voor voeding met levens-
kracht voor mens en dier. Op onze 

weilanden maken we daarom graag 
ruimte voor kruiden, die bijdragen 
aan de gezondheid en weerstand 
van de stier. De grondsoort maakt 
het mogelijk om het grootste deel 
van het jaar de dieren buiten te hou-
den en op sommige percelen zelfs 
jaar rond. In de akkerbouwperce-
len telen we verschillende granen, 
zoals haver, tarwe, spelt en emmer 
in mengculturen. Hierbij werken 
we het liefst ploeg-loos en met in-
novatieve technieken, zoals het 
toevoegen van effectieve micro-
organismen die het bodemleven 
verbeteren’. 
 
Vitaler
Diversiteit draagt er volgens Jacob 
en Linda toe bij dat het gehele sys-
teem vitaler, voedzamer en gezonder 
wordt: ‘Hier profiteert ook de omge-
ving van: in de mengteelt is voed-
sel voor insecten, zoals de wilde bij 
en een deel van het graan laten we 

staan als wintervoorraad voor akker-
vogels en wild. En wat is er mooier 
dan een voorjaarswandeling langs 
een weide vol pinksterbloemen? De 
weilanden en akkers zijn onder meer 
gelegen op de particuliere landgoe-
deren Eyckenstein (Maartensdijk) 
en Vollenhoven (De Bilt) en op ver-
schillende landgoederen van Het 
Utrechts Landschap. Ons werkge-

bied loopt van De Bilt, Maartensdijk 
tot aan Lage Vuursche’.

Gemengd bedrijf
Op boerderij Eyckenstein op het 
gelijknamige landgoed worden 
Jersey stierkalveren groot gebracht 
voor het vlees. Deze stierkalveren 
worden geboren op biologische 
Jersey veehouderijen in Nederland, 
waar de moederkoeien worden ge-
molken. Jersey koeien zijn klein 
maar geven een bijzondere melk 
met een hoog vet- en eiwit gehalte. 
Maar voordat een koe melk geeft 
moet er een kalf worden geboren en 
in de biologische sector is dat in de 
helft van de gevallen een stierkalf. 
Van de meeste rassen worden stier-
kalveren afgemest voor het vlees. 
Maar... Jersey stierkalveren zijn 
zo klein van stuk, dat de reguliere 
kalverhandel geen interesse heeft 
in stiertjes van dit ras. Want ze zijn 
niet alleen kleiner dan hun dikbil-
vriendjes, maar ze groeien ook nog 
eens minder hard. Daarom worden 

de Jersey stiertjes direct afgemaakt 
en weggegooid. De boeren vinden 
dit onaanvaardbaar maar hebben 
geen alternatief, omdat niemand de 
Jersey stierkalveren wil hebben... 

Jersey stiertjes
Jacob Beeker vertelt: ‘Op onze 
boerderij worden de Jersey stieren 
zo natuurlijk mogelijk groot ge-
bracht. Uiteindelijk voor de slacht, 
maar wel na een echt leven: de 
eerste drie maanden melk bij een 
pleegmoeder en daarna in kuddes 
zoveel mogelijk buiten. De dieren 
mogen hun hoorns houden, wor-
den niet gecastreerd en eten zoveel 
mogelijk gras, aangevuld met bio-

Mengcultuur van klaver, klaproos, korenbloem en phacelia als onderzaai 
in zomergerst op de Klievekamp (land tussen Eyckenstein en Rustenhoven). 
Goed voor boer, bodem en bij.

De nieuwe (1985) combine aan het werk in de wintergerst op het 
Boetzelaersveld in Hollandsche Rading.

Beluchten en drogen van haver en tarwe.

Stiertjes genieten tegenover Eyckenstein.

Boswachter Joris rijdt 
een échte groene auto 

Boswachter Joris rijdt vanaf nu in een volledig elektrische auto. Dit 
is minder belastend voor de natuur en pas écht groen. De auto van 
Joris stoot geen CO2 uit en maakt minder lawaai dan een auto die 
op brandstof rijdt. De natuur wordt hierdoor minder verstoord. 

Utrechts Landschap is vanaf 2018 al bezig met het verduurzamen van 
het wagenpark. Wanneer een auto afgeschreven, defect is of wanneer 
er sprake is van uitbreiding, wordt er gezocht naar de meest duurzame 
optie. Per situatie wordt er afgewogen of Utrechts Landschap voor vol-
ledig elektrisch, hybride benzine-elektrisch, groengas of blauwe diesel 
kiest. Zo zijn er ook al twee Boa’s van Utrechts Landschap die in hy-
bride auto’s rondrijden.

Beste actieradius
Er is gezocht naar het beste bedrijfsvoertuig voor de boswachters van 
Utrechts Landschap. Hier is de Renault Kangoo Z.E. uitgekomen. De 
batterij die onderdeel is van de Renault Kangoo Z.E. geeft een actie-
radius van 200 kilometer. Dat is voor een elektrische bedrijfswagen de 
hoogst haalbare actieradius die momenteel beschikbaar is in Nederland. 

Boswachter Joris met de nieuwe elektrische auto. 

logische kruiden en gemalen gra-
nen van eigen akkers. Ons bedrijf 
is sinds de start in 2010 vrij van 
antibiotica, bestrijdingsmiddelen 
en kunstmest. Onze dieren wor-
den momenteel circa 2,5 jaar oud 
en worden geslacht bij een klein-

schalige slachterij in Nijkerk. Sinds 
2017 hebben we een pachtboerde-
rij in Maartensdijk en hebben wij 
de gronden aldaar ook in omscha-
keling. We werken biologisch en 
mogen in juni 2020 het biologisch 
keurmerk voeren’. 
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