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Project A27 op schema
door Henk van de Bunt

Momenteel wordt druk gewerkt aan de verbreding van de A27 en A1 tussen o.a. Utrecht-Noord, 
het knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Het project is de eerste om de 

regio beter bereikbaar te maken. Er volgen nog twee projecten,
Hoevelaken en het project Ring Utrecht.

De 2 rijkswegen zijn volgens Rijks-
waterstaat van cruciaal belang voor 
de regio en voor het verkeer, dat 
vanuit het zuiden, oosten en noor-
den van Nederland naar de Rand-
stad gaat. Bovendien zijn de grote 
economische centra, zoals Schiphol 
en de steden Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam, met hun achterland 
verbonden via de infrastructuur van 
de regio Utrecht. Om de bereikbaar-
heid en doorstroming te verbeteren 
krijgt de A27 tussen aansluiting 
Utrecht-Noord en knooppunt Eem-
nes in beide richtingen een extra rij-
strook; er zijn dan in beide richtin-
gen drie rijstroken. Op de A27 komt 
een spitsstrook van de aansluiting 
Utrecht-Noord naar de aansluiting 
Bilthoven. De aansluiting Hilver-
sum op de A27 wordt aangepast 
en er komt ruimte vrij voor natuur 

en landschap. Verder komt er stil 
asfalt: tweelaags zeer open asfalt 
beton (zoab), dat het geluid van au-
tobanden beter absorbeert en wor-
den viaducten verbreed. Met name 
inwoners van Groenekan, Maar-
tensdijk en Hollandsche Rading, die 
langs de snelweg wonen, zullen dit 
merken. Er komen geluidarme fluis-
tervoegen op alle voegovergangen 
bij viaducten. Ook worden bestaan-
de geluidschermen vervangen en 
plaatst men nieuwe ter hoogte van 
Groenekan, Maartensdijk-West en 
Hollandsche Rading-West. 

Start
De werkzaamheden aan de weg 
startten onlangs. Tot nu toe was er 
op de A27 zelf weinig verkeershin-
der, mede ook omdat de (voorberei-
dende) werkzaamheden bestonden 

uit het verleggen van kabels en 
leidingen, kappen van bomen en 
regulier onderhoud. De hinder voor 
het verkeer bleef ook beperkt tot het 
tijdelijk afsluiten van een rijstrook 
in de avond en nacht voor het kap-
pen direct langs de A1 en A27 en de 

afvoer van stammen. Sylvia de Bres 
is woordvoerder namens Rijkswa-
terstaat: ‘Voor wat betreft de stand 
van zaken: Volgens de omgevings-
manager ligt het project op schema. 
Vanaf begin juli zijn de grote werk-
zaamheden gestart. Er zijn informa-
tieavonden geweest in de vooraf-
gaande periode over het hele tracé 
en ook specifiek in Groenekan. In 
oktober is er nog een informatie-
avond in Hollandsche Rading en in 
aug/sept. een inloopspreekuur voor 
bewoners van Maartensdijk’.

Kalender
Sylvia de Bres vervolgt: ‘Speciaal 
voor dit project is een website aan-
gemaakt met o.a. informatie over 
Natuur, Omgeving, Bewoners en 
Nieuws: www.verbredinga27a1.nl. 
Hier treft u ook info over de hin-

derkalender en planning. Er is ook 
een filmpje gemaakt over wat het 
project inhoudt ‘A27/A1 in 5 minu-
ten’. Kijk op www.facebook.com/
devierklank om het filmpje te bekij-
ken. De werkzaamheden aan de On-
derdoorgang Groenekanseweg met 

de daarbij behorende overlast zijn 
overdags en ’s nachts grotendeels in 
de periode juli 2017 - 14 september 
2017. De eerste werkzaamheden 
aan de aansluiting Bilthoven zul-
len grotendeels plaatsvinden tussen 
eind augustus 2017 en eind oktober 
2017. Dan zijn de huidige dekken 
verschoven en is er ruimte in het 
midden van de aansluiting om het 
nieuwe viaduct te kunnen bouwen. 
Meer informatie over de aanpak 
en hinder tot de nieuwe definitieve 
situatie volgt nog. Volgens de plan-
ning zullen de werkzaamheden aan 
de Onderdoorgang Dorpsweg Maar-
tensdijk eerst eind september 2017 
starten en zal in november 2017 een 
begin worden gemaakt met de in-
richting van het werkterrein bij de 
Onderdoorgang Vuursche Dreef - 
Hollandsche Rading’. 

Kabelstoring
In onder andere Maartensdijk en 
Groenekan zijn particulieren en 
bedrijven vanaf vrijdagmiddag 4 
augustus getroffen door een storing 
van internet, telefoon en televisie. 
Monteurs uit alle delen van het land 
gingen aan de slag om de schade 
snel te herstellen. 
Gemeld werd dat de storing nog 
tot ruim in het weekeinde zou kun-
nen duren. Sylvia de Bres berichtte 
zaterdag 5 augustus hierover nog: 
‘Tijdens het aanbrengen van dam-
wanden zijn in Groenekan zes glas-
vezelkabels geraakt van KPN en 
Ziggo. Ondanks zorgvuldige voor-
bereidingen om te kunnen bouwen, 
komt het voor dat kabels geraakt 
worden. Monteurs zijn vanaf vrij-
dagmiddag direct gestart om het zo 
snel mogelijk te verhelpen’.

Ter hoogte van de A27/Groenekanseweg (onderdoorgang Groenekanseweg) 
wordt het viaduct met 4 meter verbreed. Voor deze verbreding worden de 
zijkanten aan de westzijde van het viaduct gesloopt. 

Bij het plaatsen van een damwand werden de glasvezelkabels van Ziggo 
en KPN doorgesneden en zaten veel inwoners een dag zonder internet, 
televisie en telefoon.

In Hollandsche Rading worden voorbereidingen getroffen zoals het 
verleggen van kabels en leidingen en kappen van bomen. In november 
2017 zal een begin worden gemaakt met de inrichting van het werkterrein 
bij de Onderdoorgang Vuursche Dreef. 

Gezien vanaf ovonde in Nieuwe Wetering: Op de A27 komt een spitsstrook van de aansluiting Utrecht-Noord 
naar de aansluiting Bilthoven. 
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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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

13/08 • 10.30u - Mevr. ds. J.T. Vos-Butijn  

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/08 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

13/08 • 18.30u - Ds. J.J. Mulder

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/08 • 10.30u - Mevr. M. Walburg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

13/08 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw
13/08 • 10.30u - Voorganger

pastoor J. Skiba

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

13/08 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
13/08 • 16.30u - ds. H. Knigge

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

13/08 • 10.00u - Ds. G. de Fijter
13/08 • 19.00u - Proponent A.N.J. Scheer 

Pr. Gem. Immanuelkerk
13/08 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
13/08 • 10.00u - Ds. E. van Leersum, 

Samendienst met Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
13/08 • 10.00u - Communieviering; 

parochianen J. Meijer en K. v. Gestel 

V.E.G. De Bilt e.o.
13/08 • 10.00u - Spreker

dhr. Hein Hϋpscher 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

13/08 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser, 
viering Heilig Avondmaal

Herv. gemeente Groenekan 
13/08 • 15.30u - Prop.
drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
06/08 • 10.00u en 18.30u - kandidaat

W. Korving

Onderwegkerk Blauwkapel
13/08 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/08 • 11.00u - De heer
Jan Grootendorst 

Samendienst met Ontmoetingskerk 
Maartensdijk

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
13/08 • 10.00u - Ds. T. Cammeraat
13/08 • 18.30u - Ds. G.J. Hiensch 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

13/08 • 10.00 + 18.30u - Ds. G.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
13/08 • 11.00 u - Samendienst in en met 

Kapel Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
13/08 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering Pastor J. Houben

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/08 • 10.00u - ds. J. Griffi oen,
viering Heilig Avondmaal

13/08 • 18.30u - ds. R. G. v.d. Zwan, 
viering Heilig Avondmaal

PKN - Herv. Kerk
13/08 • 10.00u - Ds. G. Bikker

13/08 • 18.30u - Ds. C. van de Worp
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Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 12 augustus haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 12 augustus 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

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

Uw lokale
drukwerkspecialistdrukwerkspecialist
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf u verzekerd bent of waar. U mag mij altijd bellen 

op 06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Fietsen en een stadswandeling

Op dinsdag 15 augustus gaat 
de fietsclub Maartensdijk naar 
Naarden en maakt een stadswan-
deling over de vesting met gids. 
De Fietsclub bestaat uit fietslief-
hebbers, die dagtochten maken in 
de omgeving van Maartensdijk. 
De start is om 9.45 uur met een 
kopje koffie/thee in de Ontmoe-
tingsruimte van het Servicecen-
trum Maartensdijk, Maertens-
plein 96 Maartensdijk, waarna 
om + 10.00 uur de tocht gaat 
beginnen. Lunchpakket mee-
brengen. Voor meer informatie 
c.q. aanmelden tel: 0346 214161 
of servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl 

Zomermarkt in Lage Vuursche

Zaterdag 26 augustus organi-
seert de Hervormde Gemeente  
te Lage Vuursche de jaarlijkse 
zomermarkt. Deze wordt gehou-
den in en rond dorpshuis De Furs  
van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn 
naast veel boeken, kinderspeel-
goed, bloemen en kransen twee-
dehandsartikelen. Ook worden 
er poffertjes verkocht en andere 
etenswaren. De opbrengst van de 
dag is bestemd voor het onder-
houd van de Stulpkerk. De kerk 
is deze dag voor bezichtiging 
geopend.

Marktdag met Oldtimers
De Bilt

Op zaterdag 9 september vindt de 
jaarlijkse Markt- en Oldtimerdag 
plaats. De oldtimerdag is meer 
dan Oldtimers alleen. Er is een 
braderie, rommelmarkt, optre-
dens van The P.U.B. en kunt u 
meerijden met Bus27. De markt- 
en oldtimerdag, die begint om 
10.00 uur en wordt gehouden op 
de Dorpsstraat en rond de Dorps-
kerk, is groter dan voorgaande 
jaren, met 160 kramen en ruim 
100 oldtimers.

Samen Leuke Dingen Doen

Vrijdag 18 augustus van 13.30 
tot 15.30 uur is er weer een 
Markt Samen Leuke Dingen 
Doen! Tijdens de vorige Markt 
Samen Leuke Dingen Doen op 
dinsdag 13 juni zijn er mooie 
contacten gelegd en veel afspra-
ken gemaakt. Reden voor Mens 
De Bilt om deze markt periodiek 
aan te bieden. Doel van de markt 
is om mensen met elkaar in con-
tact te laten komen, zodat zij zelf 
kunnen afspreken om iets leuks 
gaan doen. Ook deze keer zijn 
er de thema’s: Bewegen, Amu-
sement, Cultuur, Culinair, Cultu-
reel, een Spel spelen en natuur-
lijk alle andere leuke ideeën waar 
bezoekers zelf mee komen. Vrij-
willigers ontvangen de bezoekers 
en wijzen de weg. De koffie staat 
klaar in Servicecentrum De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De 
Bilt. Informatie kan via service-
centrumdebilt@mensdebilt.nl of 
tel. 030 7440595.

(Wilma van Poelgeest)

Dorpskerk open 

Dorpskerk De Bilt opent zater-
dag 12 augustus de deuren van 
de kerk van 11.00 tot 15.00 
uur. Buurtbewoners en andere 
belangstellenden kunnen dan een 
kijkje nemen in de kerk en ook 
toevallige passanten zijn dan van 
harte welkom om het

Vierklankbezorging
en vakantie

Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel wijken door een 
ander dan uw vaste bezorger gelopen. Huis-aan-huis een krant bezorgen 
lijkt heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons dat invallers nog wel 
eens een brievenbus over het hoofd zien. Mocht u De Vierklank een keer 
missen de aankomende weken, dan is er grote kans dat een invalbezorger 
uw brievenbus niet gevonden heeft. Wij proberen ze zo goed mogelijk van 
informatie te voorzien, maar rekenen op uw begrip als het toch een keertje 
mis gaat. Overigens zorgen wij voor voldoende exemplaren op veel open-
bare plekken binnen de gemeente. Ook daar kunt u natuurlijk De Vierklank 
even meepikken. 

• De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1; Boekhandel Bouw-
man, Hessenweg 168; Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 183; 
Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1. • Bilthoven: Autobedrijf 
De Rooij, C. de Haasweg 12; Bibliotheek Idea. Bilthoven, Planeten-
plein 2; Bruna Bilthoven, Julianalaan 53; SSW, Waterman 45; V.V.S.O. 
WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, Soestdijkseweg zuid 173; Zorg-
centrum Koperwiek, Koperwieklaan; Primera, winkel, Kwinkelier 29; 
Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 20; Plus Supermarkt, Donsvlin-
der 2; Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp);  Schutsmantel ‘Warande’, 
Gregoriuslaan 35, WC Planetenbaan, Bremhorst, Jan van Eicklaan 31.

• Westbroek: Cafetaria Koen, Kerkdijk 3. Groenekan: Tankstation De 
Haan, Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, Groenekanseweg 5.

• Hollandsche Rading: Perron Peet. • Maartensdijk: Tankstation, 
Dorpsweg 134; Maertensplein; Primera, Van Rossum, Jumbo,
Dijckstate. • Lage Vuursche: Vuursche Boer, Dorpsstraat 34-36.

monumentale pand te bekijken. 
Het adres is Dorpsstraat vanouds 
Steenstraat 70 te De Bilt.

Desgewenst kunnen bezoekers 
nader worden geïnformeerd over 
het kerkgebouw en de kerkge-
meenschap. Er is een boeken-
stand met documentatie, folders, 
e.d. aanwezig. Inmiddels is de 
kerk al diverse zaterdagen open 
geweest. Er is een wisselend 
aantal belangstellenden: diverse 
buurtbewoners willen de kerk 
graag eens van binnen zien. Ver-
der komen er belangstellenden 
uit andere kerken en mensen die 
op de agenda uit de lokale media 
afkomen. Er kwam een spontaan 
aanbod van een blokfluittrio om 
op 12 augustus te spelen (13.30 
tot 14.30 uur)

(Geetje van Dijk)

Groenekan in beeld

Van vrijdag 25 augustus tot don-
derdag 31 augustus er in Dorps-
huis De Groene Daan een ten-
toonstelling gehouden worden 
over het ontstaan en de geschie-
denis van Groenekan. Er is geko-
zen voor thema’s, die op expo-
sitiepanelen zichtbaar worden 
gemaakt d.m.v. foto’s, kranten-
koppen, kaarten. 

Openingstijden tentoonstelling 
en locatie: Dorpshuis De Groene 
Daan, Officiële opening maan-
dag 28-8 om 15.00 uur en open 
tot 17.00 uur, verdere openstel-
ling op di. 29-8 van 10.00 tot 
12.00 uur, wo. 30-8 van 19.00 
tot 21.00 uur, do. 31-8 van 14.00 
tot 16.00 uur en vrijdag 1-9 van 
10.00 tot 12.00 uur. [HvdB]
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Ontberingen in jappenkampen 
roepen nog altijd emoties op

door Guus Geebel

Op dinsdag 15 augustus worden bij het monument bij gemeentehuis Jagtlust de slachtoffers 
van de Japanse bezetting in Azië herdacht. In 1945 capituleerde Japan op die datum,

waarmee ook in voormalig Nederlands-Indië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.
Jet de Groot-Ritico uit Bilthoven maakte als kind de bezetting in

verschillende jappenkampen mee. 

De ouders van Jet de Groot kwamen 
uit Den Helder. Haar vader was in 
Nederlands Indië als machinist gaan 
varen bij de Bataafse Petroleum 
Maatschappij (BPM). In de ma-
chinekamer van het schip waarop 
hij voer kreeg hij een ongeluk met 
zijn ogen. Hij werd daarna bij een 
BPM olieopslagplaats op het ei-
land Poeloe Samboe tewerkgesteld. 
Poeloe Samboe ligt in de Straat van 

Malakka niet ver van Singapore. 
De olie werd daar opgeslagen in 
drums. Haar vader heeft in die tijd 
een verbetering in de sluiting van 
drums uitgevonden. Daar is patent 
op gekomen en de sluiting is naar 
hem vernoemd. Jet werd in 1937 
als vierde kind in het gezin gebo-
ren in Tjilatjap, een havenstad aan 
de zuidkust van Java. De eerste drie 
kinderen zijn op Poeloe Samboe ge-
boren. 

Oorlog
In 1939 ging het gezin met verlof 
naar Nederland. In Europa liepen 
de spanningen toen al op. ‘Toen we 
na een half jaar teruggingen was het 
Suezkanaal al gesloten en moesten 
we omvaren’, vertelt Jet. ‘Weer te-
rug in Indië kwamen we terecht in 
Soerabaja. Daar werd in 1940 nog 
een broertje geboren. Na het uit-
breken van de oorlog in Nederland 
in mei 1940 werd mijn vader over-
geplaatst naar Padang op Sumatra. 
Daar woonden we toen op 7 decem-
ber 1941 de Japanse aanval op Pearl 
Harbour plaatsvond en een dag later 
ook Nederland de oorlog aan Japan 
verklaarde. Olieopslagplaatsen wer-
den toen zoveel mogelijk vernie-
tigd. Mijn vader kreeg opdracht om 
weer naar Soerabaja te gaan, maar 
op 27 februari 1942 was de Slag in 
de Javazee en daarom gingen we 
naar Tjilatjap. Tjilatjap was de eni-
ge haven die nog gebruikt kon wor-
den. Van daaruit gingen de laatste 
schepen naar Australië. De stad was 
helemaal platgebombardeerd. Met 
militairen en mensen van het Rode 
Kruis kwamen we daarna weer in 
Soerabaja, nog voordat de Jappen 

daar landden. Mijn vader is er niet 
meer aan het werk gegaan, want 
kort daarna kwamen de Jappen in de 
stad en werd mijn vader afgevoerd 
naar een mannenkamp. We hebben 
tot na de bevrijding niets meer van 
hem vernomen.’

Verzorging
‘Ons gezin telde op dat moment 
vijf kinderen. Twee jongens en drie 

meisjes. We woonden zonder vader 
in een gemeubileerd huis van de 
BPM. Kort daarna werden we net 
als alle andere Europeanen naar een 
met prikkeldraad omheinde wijk in 
Soerabaja gebracht. We hadden daar 
een voorhuis met een terras. Er wa-
ren toen nog mensen die toegang tot 
het kamp hadden, waardoor we ook 
aan eten konden komen. We woon-
den daar totdat we op transport wer-
den gesteld naar Moentilan’, ver-
telt Jet. ‘Ik heb geen idee hoe mijn 
moeder het klaar heeft gespeeld om 
ons te verzorgen. Het was best een 
verwende vrouw en ze had vroeger 
voor alles bedienden. Mijn zes jaar 
oudere zus nam wel al een heleboel 
over. Dat is zo fijn in een gezin. Ik 
had weer veel met het jongste broer-
tje. Mijn oudste broer Frans was er 
toen ook nog bij. Die ging later naar 
een jongenskamp. De verantwoor-
delijkheden werden eigenlijk van-
zelfsprekend overgenomen door de 
kinderen.’ 

Moentilan
‘Mijn eerste herinnering aan de 
oorlog is het transport met de trein 
van Soerabaja naar Moentilan. Van 
een militair in die trein kreeg ik 
een pop die ik het hele kampleven 
bij me heb gehouden. Ik herinner 
me vooral de zorg voor de klein-
sten. In Moentilan hebben we het 
langst gezeten, zeker wel twee jaar. 
Iedereen werd aan het werk gezet. 
Een van de vrouwen was kampbe-
geleidster. Ze kwam uit Den Helder 
en stond echt voor de mensen. Ze 
protesteerde wanneer er een idiote 
straf was of wanneer er geen eten 
werd uitgedeeld. Ze lette erop dat 

de ziekenboeg goed verzorgd werd. 
Er waren nog veel nonnen en daar 
hadden de Japanners toch wel res-
pect voor. Het was in Moentilan niet 
zo hard als later in Ambarawa. Als 
kind beleef je de honger en dorst an-
ders. Mijn moeder ruilde ’s nachts 
haar sieraden voor eten. Ze zei later 
dat haar trouwring het enige was dat 
ze bewaard heeft. We moesten het 
meestal doen met een tapiocapapje. 

Er werd heel creatief gehandeld om 
aan voedsel te komen. Er waren 
groentetuintjes waar mijn oudste 
zus slakken vandaan haalde.’ 

Ambarawa
Later gingen we naar Ambarawa 
waar mijn oudste broer Frans in een 
jongenskamp zat. Hij moest over-
leden jongens begraven. Na Amba-
rawa hebben we ook nog in Banjoe 
Biroe gezeten. In beide kampen niet 
langer dan een jaar. In Banjoe Biroe 
maakten we de bevrijding mee. We 
leden veel honger en waren alle-
maal vel over been. Toen mijn vader 
eind 1945 weer bij zijn gezin kwam 
was het een wrak. Hij was altijd een 
zwaargebouwde man, maar woog 
nu nog maar 50 kilo. Hij is tijdens 
de oorlog steeds op Java gebleven. 
Wel is hij tweemaal met een schip 
op weg geweest naar Birma, maar 
die schepen keerden allebei terug. 
Hij is erg gemarteld en was flink 
beschadigd. Hij is heel veel op zijn 
hoofd geslagen en toen we weer in 
Nederland waren werd hij op 47-ja-
rige leeftijd voor 100 procent afge-
keurd. Hij vertelde er nooit over, 
maar hij had een diepgaande haat 
tegenover Japanners.’

Bevrijding
‘Wij zijn in Banjoe Biroe bevrijd 
door Goerka’s, Indiërs die in het 
Engelse leger zaten. Ik herinner 
me dat het hek openging en ik die 
mannen zag met hun pluimen. Het 
waren engelen voor de kampbewo-
ners.’ Jet schiet nog vol bij de herin-
nering aan dat geweldige moment. 
Het was al bekend dat de bevrijding 
nabij was maar het moment dat de 

Goerka’s het kamp binnenkwamen 
was geweldig. We mochten niet uit 
het kamp, maar het was wel feest. 
Mijn broer kwam toen ook weer 
bij ons en mocht blijven. We wer-
den daarna door de Japanners be-
schermd omdat het buiten het kamp 
niet veilig was. Voor mijn moeder 
was dat erg.’

Inentingen
Van Banjoe Biroe gingen we naar 
een kamp in Batavia waar de kin-
deren inentingen tegen kinderziek-
tes kregen. Die waren nodig om de 
terugreis naar Nederland te mogen 
maken. Het gezin zou compleet 
naar Nederland gaan, maar toen 
werd mijn broer van 17 opgeroepen 
voor militaire dienst in Indië. Mijn 
moeder heeft toen gezegd we gaan 
met het hele gezin of we blijven 
hier. Met hulp van de BPM en het 
Rode Kruis is dat voorkomen. Mijn 
moeder zei verontwaardigd, dat 
jong heeft verdorie heel lang in het 
jongenskamp gezeten en dan willen 
ze hem meteen in het leger stoppen. 
Hij mocht uiteindelijk mee met het 
gezin maar moest op de Oranje wel 
corvee doen om de reis te betalen. 
Mijn moeder is door de kampbele-
venissen een sterke vrouw gewor-
den.’

Naar Nederland
‘Toen in juni 1946 de Oranje de 
sluizen in IJmuiden binnenvoer 
stond daar de Irenebrigade, die als 
mascotte een bok had. Ik had nog 
nooit een bok gezien.’ Jet vertelt 
dat de emoties rond de herinnering 
daaraan weer bovenkwamen toen 
zij tien jaar geleden een boottocht 
van Amsterdam naar IJmuiden 
maakte. In Nederland werd het hele 
gezin opgevangen door een oudere 
zus van haar moeder en haar man in 
Santpoort. ‘Ze waren kinderloos en 
namen ons hele gezin een jaar lang 
liefdevol op. 

Mijn oom en tante hadden voor de 
oorlog in Indië gewoond en had-
den veel begrip voor onze situatie. 
Ze hebben ons heel goed op de rail 
gezet. Mijn oom zorgde onder meer 
voor de scholen. We hadden lang 

geen onderwijs gekregen. In augus-
tus 1946 werd ik wat bijgespijkerd 
en zo kon ik in de tweede klas van 
de lagere school komen. Dat tijdje 
dat we in Batavia waren hebben we 
wel wat leren schrijven en rekenen. 
Ik leerde toen schuin schrijven maar 
hier moest dat rechtop en daar heb 
ik altijd last van gehouden.’

Bootkind
Jet vindt het jammer dat ze nooit 
een werkende vader heeft gekend. 
‘Hij werd meteen in Nederland 
gepensioneerd. Er is nog wel ge-
probeerd een hersenoperatie uit te 
voeren.’ Ze vertelt dat je aan boord 
van de Oranje merkte dat mensen 
teveel aten. Het was een reactie op 
de honger die ze geleden hadden. 
‘Mijn zusje was constant misselijk. 
We hadden het geluk dat we bij fa-
milie in huis kwamen met ook nog 
ervaring in de tropen, maar veel 
anderen kwamen in pensions waar 
nauwelijks begrip bestond voor hun 
ervaringen. Wij kwamen in juni 
1946 terug in Nederland en in fe-
bruari 1947 is in Nederland nog een 
zesde kind geboren. We woonden 
toen nog bij onze tante in Santpoort. 
Het is heel bijzonder dat er uit twee 
mensen die totaal uitgemergeld 
waren een gezond kind ter wereld 

kwam. Ze noemden dat in die tijd 
een bootkind omdat het op de boot 
verwekt is.‘ Jet is samen met haar 
man Hans tweemaal terug geweest 
in Indonesië. Op 15 augustus gaat 
ze altijd naar de herdenking van de 
vrouwenkampen in Bronbeek.

Tot haar 23ste was Riteco de 
meisjesnaam van Jet de Groot. 
Toen ze met Hans de Groot ging 
trouwen moest haar geboortebe-
wijs uit Tjilatjap worden over-
legd. Pas toen merkte ze dat de 
ambtenaar van de burgerlijke 
stand zich destijds bij het in-
schrijven vergist had. Hij had 
Ritico geschreven maar alle an-
deren familieleden heten Riteco. 
Ze heeft het maar zo gelaten want 
om dat te veranderen bleek een 
ingewikkelde procedure.

Jet: ‘Als kind kun je veel aan, maar het blijft je altijd achtervolgen.’

Het voormalige jappenkamp in Moentilan is nu een katholieke basisschool.

De basisschool Kanisius in Moentilan.
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

DIT ZIJN DE PRIJSWINNAARS VAN MEI EN JUNI 

GEFELICITEERD!

Vanwege het 10-jarig bestaan van Karin van der Willigen 
Makelaardij o.z. zijn er 10 maanden lang prijzen te winnen. Dit 
is de 7e maand, waarin we deze keer Kluswijs Maartensdijk 
hebben gevraagd om mee te denken met de huizenkopers of 
verkopers, want er is altijd wel wat te klussen en dan is een 
nieuwe schuurmachine natuurlijk altijd handig. Dat is dus het 
cadeau voor deze maand. U kunt er natuurlijk ook altijd even 
binnen lopen voor aanvullende benodigdheden of advies. 

KENT U IEMAND DIE U DEZE PRIJS ZOU GUNNEN?
LAAT HET ONS DAN WETEN.

Dorpsweg 170
3738 CL  Maartensdijk
0346- 211579
info@kluswijsmaartensdijk.nl

M.A. de Ruyterstraat 54
3601 TH  Maarssen

0346 - 281444
06 - 36142989

info@kvdwmakelaardij.nl
www.kvdwmakelaardij.nl

Perron Peet
Vuurse Dreef 20
3739 KT Hollandsche Rading
035-5771641
www.perronpeet.nl

 
Maertensplein 20, 3738 GK Maartensdijk
0346 211 268, vanrosssum.diodrogist.nl

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Bieslook paté
Sellerie salade

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 augustus
t/m woensdag  augustus

    VOORDEEL HELE WEEK

Speklapjes
Gemarineerd of naturel

Magere 
runderlappen

Scharrel kipdij filet

Spareribs
Zoet of pittig

Kipdij saté

500
GRAM 5.50

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.50

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

100
GRAM 1.98PISTACHENOOTJES

Noten & pinda's

Zelfgemaakte beenham 
Gebraden entrecôte
Gegrilde kiprollade

500
GRAM 6.98

500
GRAM 6.50

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.50

FRANSE ROOMBRIE 100
GRAM 1.25 

1
KILO 9.99

KLEINE VARKENS
HAASJES

Lekker voor het weekend!

3
VOOR 5.-

3
VOOR 5.-

2
VOOR 7.-BROODJE 

PULLED PORK

GEHAKTBROODJES

LOEMPIA’S

Kip cordon bleu, runder cordon 
bleu of gehakt cordon bleu

5 HALEN= 4 BETALEN

VLEESWAREN TRIO

NU OOK TIJDELIJK DIVERSE KANTENKLAAR MAALTIJDEN!Alleen even opwarmen en smullen maar!



Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Sticker erop en deuren dicht?
Een maand geleden ging ik langs de deuren met een collectebus. Ik zal 
u het collectethema besparen, want dat doet niet ter zake. Mij gaat het 
zeer ter harte. Daarom heb ik me alweer aangemeld voor volgend jaar. 
Wel vraag ik me nu af of dat een goed idee is. 

Tijdens mijn genoeglijke zomeravondwandeling - 
het was de laatste collecteactie van het seizoen was mij door de in-
zamelcoördinator verzekerd - werd ik op een groot aantal adressen 
afgeschrikt door een deursticker. Die vermeldde streng dat verkoop, 
verkondiging noch collecte aan betreffende voordeur welkom was. Tot 
mijn verrassing bleek diezelfde sticker tegen het bedrag van 2 euro 50 
verkrijgbaar bij de lokale kantoorboekhandel. Er is kennelijk vraag 
naar. De eerlijkheid gebied dat ook ik in de verleiding ben gekomen 
om deze preventieve tekst op mijn deurpost te kleven. Aanleiding: 
nee dank u, ik hoef geen gratis dak-inspectie en mijn dakgoten zijn al 
schoon. 

Nee dank u, meneer en mevrouw, ik ben mijn eigen Wachttoren. 

Spreekwoordelijke druppel was dat ik, subsidieverstrekker van een 
aantal Derde Wereldhulpprogramma’s ronduit verontwaardiging ont-
moette. Want ik had het gewaagd om niet te willen inschrijven voor 
een maandelijkse afschrijving. De tablet van betreffende jongeman 
kwam me bekend voor. Daar lopen de energie-overstapspecialisten, 
aan de deur te verwachten vanaf september, ook de verkoopadressen 
mee af. Het noodfonds waar hij de zomerhitte mee trotseerde zie ik 
inmiddels wekenlang op álle tv-stations kapitalen uitgeven aan recla-
megelden. Strijkstok? Ik baal van mijn achterdocht maar kennelijk is 
die gewekt. 

Sticker of geen sticker, wat vindt u ervan? 

Veroniek Clerx De Bilt 
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advertenties

100 jaar Bilthoven reist
door Henk van de Bunt

Op 23 mei 2017 was het 100 jaar geleden, dat de naamsverandering van het stationsgebied 
in de gemeente De Bilt voor het eerst ter sprake kwam. Om deze historische gebeurtenis 

te vieren, stelde de Historische Kring D’Oude school een tentoonstelling over die 100 
jaar Bilthoven samen. Deze reizende tentoonstelling is tot en met 10 augustus nog in de 

Mathildezaal van gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173 te zien. 

Van dinsdag 29 augustus t/m za-
terdag 2 september zijn de Schuts-
mantel, Gregoriuslaan 35 en van 
17 september t/m 15 oktober de 
Centrumkerk Julianalaan 42 pleis-
terplaats van dit gezamenlijk ini-
tiatief van De Historische Vereni-
ging Maartensdijk (HVM) en de 
Historische Kring D’Oude School 
De Bilt die resp. 30 jaar en 25 jaar 
bestaan. De tentoonstelling toont 
Bilthoven van 100 jaar geleden, 
toen Bilthoven officieel haar naam 
kreeg. Men ziet unieke foto’s, die 
nog niet eerder zijn vertoond. In 
deze vakantieperiode treft men 
in De Vierklank de geschiedenis 
van Bilthoven aan; hierbij wordt 
de grote lijn, voorkomend bij die 
reizende tentoonstelling, gevolgd.

Kernen
De dorpskernen De Bilt en Biltho-
ven vormden samen tot 1 januari 
2001 de gemeente De Bilt. Door 
de samenvoeging van de gemeen-
ten De Bilt en Maartensdijk ont-
staat de nieuwe gemeente De Bilt 
uit de dorpskernen Bilthoven, De 
Bilt, Groenekan, Hollandsche Ra-
ding, Maartensdijk en Westbroek. 
De kern Bilthoven heeft een korte 
ontstaansgeschiedenis achter de 
rug. Voor 1900 lagen verspreid in 
het uitgestrekte gebied dat tot Bilt-
hoven gerekend wordt, slechts en-
kele boerderijtjes en wat schaaps-

kooien. Rond 1900 ontstond de 
eerste bebouwing in de omgeving 
van het station. Het nieuwe dorp 
werd in eerste instantie met de 
naam ‘De Bilt- Station’ aangeduid. 
Deze benaming wekte echter ver-
warring bij treinreizigers die, om 
zich naar het dorp De Bilt te bege-
ven, nog wel een half uurtje moes-
ten wandelen. 

Namen
De nieuwe woonkern rondom het 
station groeide gestaag. Maar de 
naam De Bilt-Station/De Bildt-
station zorgde voor problemen. 
Er was ook nog station Biltstraat, 
dat makkelijk verward kon worden 
met De Bilt-Station en het dorp had 
ook nog een station De Bilt voor 
de tram. Ook bij de telefoon was 
er vaak verwarring, want De Bilt 
en het stationsgebied hadden ieder 
een eigen kengetal. Dr. Melchior 
wilde graag een naam die verwees 
naar de geschiedenis van De Bilt. 
Zijn voorkeur ging uit naar Leijen-
hoven, maar die naam werd als te 
lang beoordeeld. Boven De Bilt en 
Maartensdijk hing in 1917 - toen 
al - een dreigende herindeling, om-
dat Utrecht uit zijn voegen barstte 
en naarstig op zoek was naar uit-
breidingsmogelijkheden. Ook na-
men als Nieuwerbilt, Bilterduin, 
Bilthof en De Bilt-Hoog werden 
verworpen. Toen Dr. Melchior uit-

eindelijk Bilthoven voorstelde was 
iedereen het ermee eens dat dit 
een geschikte naam was. In 1917 
werd officieel de naam Bilthoven 
door de Biltse gemeenteraad aan 
de nieuwe dorpskern toegewezen.

Bilthoven
Al ver voordat per 1 januari 1918 
de naam Bilthoven werd inge-
voerd, was er in het gebied sprake 
van bebouwing. Bebouwing die 
vaak terug ging naar de middel-
eeuwen. In het Ridderdorp, het 
meest noordelijke deel van de 
gemeente, lagen de landgoede-
ren Droogestein, Splinterenburg, 
de Hoge Wooning en de Grote en 
Kleine Vogelaer. Het klooster Vre-
dendael, gelegen aan de Utrechtse-
weg, was eigenaar van de in het 
Ridderdorp gelegen boerderij 
Ridderoord en van boerderij De 
Hoeve aan de Soestdijkseweg na-
bij Jagtlust. Langs de Leyenseweg 
was een kleine concentratie van 
een zestal boerderijen, waarvan 
er nu nog één over is. Ook langs 
en nabij de Groenekanseweg lag 
bebouwing die terug ging tot de 
middeleeuwen. Van Lugtenstein 
(later de Olden Brandenburg), het 
huis Meijenhage (Tuindorp), de 
Steenen Camer (later Meijenhage 
genoemd) en de Uithof te Nieuw-
veen (later Jagtlust) gaat de ge-
schiedenis ver terug. Het gebied 
was onherbergzaam en bestond 
voor een groot deel uit zandheu-
vels en heidegronden, afgewisseld 
met hier en daar een akkertje en 
wat veenafgravingen. De boeren 
in dit gebied waren voor hun inko-
men voor een belangrijk deel af-
hankelijk van de schapenteelt. Nog 
tot in de 20e eeuw stonden er aan 
de Maartensdijkseweg, Jan Steen-
laan en Leyenseweg verschillende 
schaapskooien.

Hooge Woning
Maartensdijks dorpshistoricus 
Koos Kolenbrander verwijst naar 
de gegevens over het Landgoed 
de Hooge Woning en de daarop 
betrekking hebbende nog aanwe-
zige bebouwing: het blijkt het ver-

haal te zijn van Jan van der Krol: 
‘Jan van der Krol (1880-1969) was 
geboren op de Hooge Woning (in 
Maartensdijk) en verkocht samen 
met broer Willem takkenbossen 
aan bakkers in Utrecht, die er hun 
oven mee stookten. Jan en zijn 
broer Willem zagen kans om het 
landgoed Persijn (hoek Achterwe-
tering) van een failliete jonkheer te 
kopen. Toen de zaken goed gingen 
heeft Jan ook de Hooge Woning en 
het bijbehorende landgoed kunnen 
kopen van Jonker Bosch van Dra-
kenstein, die ook het kasteeltje in 
Lage Vuursche bezat waar nu prin-
ses Beatrix (weer) is gaan wonen. 

Op de Hooge Woning kwam zet-
baas Aalt Mulder en zijn vrouw 
G. Evers. Huidig eigenaar Albert 
Jan van der Krol vult aan: ‘Mijn 
opa overleed op 89 jarige leeftijd 
in 1969, een jaar na het overlijden 
van zijn zoon Eric. Zonen Frith-
jof en Jan zetten de zaak voort. In 
1975 gaat mijn oom Frithjof uit de 
zaak en blijft mijn vader over. Van-
af 1984 ben ik bij de Firma van der 
Krol. Mijn vader is in 2004 overle-
den. Mijn ouders zijn na het over-
leiden van mijn oma, begin jaren 

tachtig, verhuisd van Apeldoorn 
naar De Woudzoom, het ouderlijk 
huis van mijn vader’.

Jodendom
Heel veel is er niet bekend over de 
oudste bebouwing. Pas in de loop 
van de 17e komen er steeds meer 
schriftelijke bronnen. Duidelijk is 
in ieder geval dat in de 17e en 18e 
eeuw de ontginning van het ge-
bied nog steeds aan de gang was. 
In 1836 besloot de overheid over 
te gaan tot verkoop van de laatste 
domeingronden. De zandheuvels 
ten oosten van de Soestdijkseweg 
kwamen deels in handen van land-
goedeigenaren die het gebied be-
bosten. Een aantal kaveltjes werd 
in erfpacht gegeven aan moedige 
pioniers die te midden van de 
zandheuvels een bestaan poog-
den op te bouwen. Dit gebiedje 
groeide in de loop der tijd uit tot 
het Jodenkerkhof ook wel het Jo-
dendom genoemd. Het Jodendom 
lag ongeveer op de plaats waar nu 
De Kwinkelier is. De geschiedenis 
van de wijk begint met de verkoop 
van domeingronden in 1835 en 
eindigt met de sloop van de laatste 
woningen in 1971. 

Burgemeester Haninxma thoe Slooten onthult een nieuwe plaquette op de 
bank op het Vinkenplein ter nagedachtenis aan dr. Melchior

(foto van Donald Noorhoff van Hist. Kring).

De (herbouwde) boerderij de Hooge Woning aan de Maartensdijkseweg 
10 te Bilthoven maakt thans deel uit van Houthandel en graszoden van 
der Krol.

Rienk Miedema en Ellen Drees bij een oude kastanjeboom naast de 
uitgang van de parkeergarage onder de Kwinkelier. 
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Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

George In der Maur Beterlopenwinkel

Een gratis kop koffi e of thee
bij binnenkomst!

8,9
591 recensies

Al zeven jaar
op rij de beste!

Voetklachten?
Bezoek ons
voor advies!

www.thinkschoenen.info

Think staat niet alleen
garant voor een
perfecte pasvorm
maar ook voor

maximaal draagcomfort.

Think staat niet alleen
garant voor een
perfecte pasvorm

maximaal draagcomfort.maximaal draagcomfort.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

SHOARMAVLEES

Lekker op een broodje met onze knoflooksaus of met 

een gebakken aardappels; kort en fel bakken
100 gram 1,00

BLACK ANGUS RIBEYE

Betoverend lekker van smaak, alleen zout & peper 

toevoegen en dan rosé bakken;  verrukkelijk!
100 gram 4,25

PORC AU BLEU

Grillsleetje met o.a. varkenshaas, zontomaat, 

pijnboompitjes & blauwe kaas, 20 min. 150°C
100 gram 1,75

KIPKARBONADES

Super smaakvol, met een beentje erin, niet meer weg 

te denken, zo lekker!!
500 gram 3,50

FRENCHED RACKS

Vers uit Nieuw Zeeland, met een klein botje, zeer zacht 

en zeer smaakvol, rosé te bakken
100 gram 4,25

DE DIAMANTHAAS

bakken als biefstuk, smelt op de tong, gemarineerd 

met black garlic marinade,
100 gram 2,30
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 7 augustus t/m zaterdag 12 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Verzet tegen huidige 
natuurkundetheorieën

door Walter Eijndhoven

Wetenschappers nemen hem niet serieus, kijken niet eens naar zijn theorie en schuiven het 
achteloos opzij. Toch probeert Eric de Mol Moncourt uit De Bilt steeds weer een voet tussen 

de deur te krijgen in die grote wetenschappelijke wereld, om de universiteit
en haar wetenschappers te overtuigen van zijn gelijk.

‘Waarom vallen mensen, dieren, planten, tafels, auto's 
en andere objecten niet van de aarde?’ Door de zwaar-
tekracht, weet iedereen. Al zijn hele leven is De Mol 
Moncourt geïntrigeerd door zwaartekracht en andere 
natuurkundige theorieën. Iets zomaar aannemen wat 
anderen zeggen, is niet zijn stijl. Misschien is wel een 
heel andere kracht verantwoordelijk voor het op de 
aarde houden van objecten, denkt hij.

Kwantrons
De Mol Moncourt is een heel andere mening toege-
daan dan de wetenschappelijke wereld. Ondanks dat 
hij geen universitaire studie heeft gedaan, denkt hij 
toch dat andere krachten hierin een rol spelen. Zwaar-
tekracht bestaat niet volgens hem, maar alles op deze 
aardbol wordt op de aarde geduwd door ‘kwantrons’, 
een zelfverzonnen naam voor een onzichtbaar deeltje 
om ons heen. De aarde trekt dus niet aan een object 
door middel van zwaartekracht, maar kwantrons du-
wen een object op de aarde. Alles en iedereen is vol-
gens De Mol Moncourt omgeven door onzichtbare 
deeltjes. 

Natuurkundewetten
Als zijn theorie waar is, zou dat de hele hedendaagse 
fysica op zijn kop zetten. Einstein, Bohr, Dalton, Ke-
pler, grote namen binnen de natuurkunde zouden een 
deel van hun theorieën overboord moeten gooien als 
De Mol Moncourt zijn gelijk bewijst. Maar zover is 

het nog lang niet. Sterker nog, wetenschappers keuren 
de Biltenaar geen blik waardig. 'Ik heb zelfs een keer 
een mail gekregen van een hoogleraar, met de vraag 
of ik wil stoppen met het op het verkeerde been zetten 
van studenten', vertelt De Mol Moncourt gefrustreerd. 
'Zij nemen mij gewoon niet serieus, omdat ik geen 
studie heb gedaan. Om zoveel mogelijk kennis op te 
doen over natuurkundige theorieën las ik alles wat los 
en vast zat over de theorieën van Einstein, maar ook 
over de andere grote wetenschappers die aan de wieg 
stonden van de natuurwetenschappen: Galileï, Dalton, 
Max Planck, Niels Bohr en Isaac Newton', vertelt De 
Mol Moncourt. 'De basis van de natuurkunde is lo-
gisch van opzet en metingen tonen aan dat de meeste 
natuurkundewetten wel kloppen. Een aantal theorieën 
is echter nog onvoldoende doorgrond. Op basis van 

wat ik heb gelezen, gezien en ervaar, 
probeer ik, naast de theoretische na-
tuurkunde, de fysieke werking ervan op 
geheel eigen wijze te beschrijven', ver-
telt hij verder. Vorig jaar stelde De Mol 
Moncourt, na uitgebreid onderzoek, zijn 
theorie op schrift en kwam zijn boek 
‘Inspirerend nieuw natuurkundecon-
cept’ uit. Hierin probeert hij op eenvou-
dige wijze uit te leggen wat er in en rond 
de natuur gebeurt en hoopt hij aan te to-
nen dat de natuur eigenlijk heel simpel 
in elkaar steekt. 

Miljoenen berekeningen
Na het verschijnen van zijn boek kreeg 
De Mol Moncourt nog steeds geen aan-
dacht vanuit de universitaire wereld. De 
Mol Moncourt: 'Ik vind het echt jam-
mer dat zij niet eens de moeite nemen 
om mijn theorie te bekijken, terwijl al 
mijn berekeningen echt kloppen. Inmid-
dels ben ik gewoon verder gegaan met 
mijn eigen theorie, voor mijzelf weet 
ik gewoon zeker dat ik niets over het 
hoofd heb gezien. Sommige onderde-
len hebben mij wel veel hoofdbrekens 
gekost, tot hoofdpijn aan toe. Ik wilde 
alles berekenen. Omdat ik nu eenmaal 
geen wetenschapper ben en niet over de 
rekenprogramma's beschik, waarover 
onderzoekers wel beschikken, ben ik op 
internet gaan zoeken naar diverse we-
tenschappelijke rekenprogramma's. UIt-
eindelijk vond ik een goed programma'. 
Om dit programma op de juiste manier 

te gebruiken, moest De Mol Moncourt 
wel de programmeertaal leren. Drie 
maanden deed hij erover voor hij alle 
ins en outs kende en zijn eigen theorie 
eindelijk kon staven met berekeningen. 
'De computer kan sneller rekenen dan ik 
en het blijken, achteraf gezien, zelfs mil-
joenen berekeningen te zijn geworden', 
legt De Mol Moncourt uit.

Het resultaat van alle hoofdbrekens en 
de miljoenen berekeningen staat nu op 
YouTube. De Mol Moncourt: 'Ik beloof 
dat de film zeker de moeite waard is om 
te bekijken. Het is wel een film voor 
mensen die serieus zijn geïnteresseerd 
in de hedendaagse natuurkunde, schei-
kunde en sterrenkunde, dus hopelijk een 
redelijk breed publiek. Gezien het pu-
blicatiebereik, dat in mijn beleving niet 
groot genoeg kan zijn, is de documen-
taire in het Engels gerealiseerd. De film 
duurt 52 minuten, dus je moet er echt 
even rustig voor gaan zitten. Er zit veel 
leesvoer in, maar dat heb ik echt nodig 
gehad om de theorie goed uit te kunnen 
leggen. Natuurlijk is dit mijn persoon-
lijke theorie, dat voor mij een nieuw in-
zicht tot veel natuurkundige vraagstuk-
ken biedt, echter ik kan nu zeggen dat ik 
de werking van de natuur begrijp'. Be-
langstellenden kunnen de film bekijken 
via YouTube: ‘dutchphysics2017’. De 
Mol Moncourt staat altijd open voor kri-
tiek. Iedereen kan hem bereiken op zijn 
e-mailadres: ewamoncourt@gmail.com De Mol Moncourt legt zijn theorie uit op YouTube.
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Actie De Leijen voor pakjesbezorger 
door Walter Eijndhoven

Dat pakjesbezorger Kemal Hasdemir geliefd was in de Bilthovense wijk De Leijen mag wel 
duidelijk zijn. Nadat enige inwoners plotseling hoorden dat hij niet meer zou terugkomen, 

knapte er iets bij hen. Direct sprongen zij in de bres voor Kemal,
in de hoop dat hij toch mag blijven.

Vol ongeloof doet Sonja Schip-
pers uit De Leijen haar verhaal: 
‘Afgelopen dinsdag hoorde ik het 
nieuws: Kemal Hasdemir rijdt 
vanaf dinsdag 1 augustus niet meer 
met zijn bus door de wijk om pak-
jes rond te brengen. De hoge heren 
van PostNL zetten hem gewoon op 
een zijspoor, vanwege een reorga-
nisatie, zeiden zij. Dat kun je toch 
niet maken, zo’n aardige vent’. 

Behulpzaam
Al sinds jaar en dag rijdt Kemal 
met zijn bus door de wijk. Ieder-
een kent hij bij naam, en anders-
om. Volgens de bewoners van de 
wijk is hij een aardige vent, nooit 
sjagrijnig, behandelt iedereen res-
pectvol en is uitermate behulp-
zaam. 
‘Vorig jaar lag ik met een gebroken 
rug op bed. Kemal vroeg iedere 
keer weer hoe het met mij ging en 
hielp mij met mijn pakjes. Waar 
komt het nog voor dat iemand nog 
iets doet voor een ander? Ik ben er 
werkelijk kapot van. En weet je, 
hij kent iedereen zo goed dat hij 
precies weet waar hij een pakje 
kan afleveren als iemand niet thuis 
is’, vertelt Schippers.

Beweegreden PostNL
PostNL kijkt heel anders naar de 
zaak. Volgens hen is Hasdemir niet 
ontslagen, maar zal hij een (deels) 
andere route krijgen. Het bedrijf 
bezorgt op een werkdag zo’n 
575.000 pakketten. Omdat steeds 
meer mensen hun aankopen online 
doen en deze markt enorm groeit, 
ziet PostNL zich genoodzaakt om 
routes (bezorggebieden) en daar-
mee werkpakketten van de bezor-
ger steeds opnieuw te bekijken. 
Wijzigingen zijn dus niet uniek. 
PostNL waardeert het als zij goede 
berichten ontvangen van tevreden 
buurtbewoners, maar het is helaas 
niet mogelijk hun bedrijfsproces-
sen daarop aan te passen. Daar-
naast werkt Hasdemir, volgens de 
klantenservice, voor een zogeheten 
subcontractor. Het kan dus zijn dat 
het wijzigen van de route niet de 
beslissing is geweest van PostNL. 

Petitie
Ondanks het verweer van PostNL 
laten de wijkbewoners het er niet 
bij zitten. Direct de eerste dag 
zijn zij al een petitie gestart, om 
Kemal voor de wijk te behouden. 
‘Binnen twee dagen hadden wij al 

bijna 1.000 handtekeningen verza-
meld, geweldig toch, dat de wijk 
zo meeleeft?’, vervolgt Schippers. 
‘Dankzij onze actie hebben ook de 
media zich hierop gestort: ‘ Hart 
voor Nederland’  is hier geweest 
voor opnamen, RTV Utrecht, 
WNL, het AD en natuurlijk de lo-
kale media. Mijn man Bert heeft, 
achter de Plus, een doek opgehan-
gen met de tekst ‘ Kemal for Ever’ 
‘, vervolgt Schippers. ‘En dat ter-
wijl hij normaliter altijd erg rustig 
is’. Bert begrijpt er ook niets van. 
Volgens hem moeten pakjesbezor-
gers betrouwbaar en professioneel 
zijn en deze man is dat, aldus Bert. 
‘Kemal leeft zich helemaal in, in 
de klant. Hij weet precies waar hij 
een pakketje kan aanbieden, als 
iemand onverhoopt niet thuis is. 
Volgens mij is hij de vleesgewor-
den persoon van de filosofie van 
PostNL. En waarom moet Kemal 
weg, als toch íemand de pakketjes 
moet rondbrengen? Het laatste wat 
ik hierover nog kwijt wil: hij wordt 
door de hele wijk gewaardeerd en 
gemist’. 

Voor wie de petitie wil onderteke-
nen: www.petitions24.com.

Al meer dan 1.000 mensen tekenden de petitie.

Boeren, burgers en buitenlui bij de 
Westbroekse molen

door Henk van de Bunt

Het thema van de Open Monumentendag 2017, die in deze gemeente wordt gehouden op 
zaterdag 9 september, is Boeren, burgers en buitenlui. 

Het is 30 jaar geleden dat in Neder-
land, in navolging van Frankrijk, de 
Open Monumentendag werd geïn-
troduceerd. De opzet was daarbij 
via een decentrale opzet monumen-
ten voor het grote publiek open te 
stellen, om zo het draagvlak voor 
de monumentenzorg te vergroten. 
De Open Monumentendag was dan 
ook in eerste instantie bedoeld om 
een zo groot mogelijk publiek in 
contact te brengen met monumen-
ten. Dat is aardig gelukt en nog 
steeds timmert het landelijke comi-
té voor de Open Monumentendag 
aan de weg. Het lijkt erop dat het 
vinden van een geschikt universeel 
thema wel steeds moeizamer wordt. 

Keuze
Voor 2017 heeft het landelijk ac-
tiecomité van de Monumentendag 
gekozen voor het thema Boeren, 
burgers en buitenlui. Met een der-
gelijk thema kun je natuurlijk alle 
kanten op en dat is ook elk jaar de 
kracht van de keuze, want met zo’n 
onderwerp kan elke deelnemende 
gemeente daar een geheel eigen 
invulling aan geven. Bij Boeren 
burgers en buitenlui kun je denken 
aan de verschillen tussen de stad en 
het platteland. Daarbij kan voor de 
invulling voor gevarieerde invals-
hoeken worden gekozen, dus zowel 
politiek of economisch maar ook 
via de benadering uit het oogpunt 
van de rechterlijke of de kerkelijke 
macht. 

Omroeper
Comitélid Robert Schuller: ‘Boe-
ren, burgers en buitenlui was ook 
van oudsher de uitroep, waarmee 
de dorpsomroeper de aandacht van 
het volk trok. Met die drie begrip-
pen was in feite iedereen genoemd: 
de bewoners van stad en land plus 
rondtrekkende mensen zonder vas-
te woonplaats. Het thema wijst op 
hun onderlinge relaties en op voed-
sel en volksvermaak’. Westbroeker 
Schuller vervolgt: ‘Wat kunnen 
wij hier nu in Westbroek op Open 
Monumentendag verwachten? Een 
uitgebreide ‘boerenlunch’ voor Jan 
en Alleman op zaterdag 9 septem-

ber vanaf 12.30 uur bij molen de 
Kraai te Westbroek met ludiek the-
ater van ‘Sojater’ uit Maartensdijk 
en folkmusic van trio ‘Closer’ met 
o.a. Paul en Lettie Egberts uit West-
broek. De kosten voor deze lunch 
zijn vijf euro p/p voor volwasse-
nen en 3 euro voor kinderen t/m 10 
jaar. Komt dat zien, komt dat zien 
Boeren, burgers en buitenlui en be-
zoek dan ook de fraaie molen de 
Kraai met de molenaars Paulien en 
Ron. Aanmelden kan via Ineke van 
Bemmel (inekevanbemmel45@
gmailcom) of Robert Schuller: 
(Robert.schuller@ziggo.nl, tel. 06 
51157688).

Op open monumentendag valt een boerenlunch, ludiek theater en 
folkmusic bij molen de Kraai te verwachten. [RS]

Landwaart verbouwt
Landwaart Culinair verbouwt de winkel; de naastgelegen ruimte wordt 
bij de huidige winkel getrokken, die daardoor bijna in oppervlakte ver-
dubbeld. De (huidige) zaak is gesloten van 4 augustus t/m woensdag 30 
augustus. [HvdB] 

Vrijdag 4 augustus was de oude winkel al geheel ontmanteld en werd 
er direct al een doorbraak naar de naastgelegen ruimte gerealiseerd. 
[foto Henk van de Bunt]

GroenLinks vraagt 
om aanpak uitheemse 

planten en dieren
De fractie van GroenLinks in de Biltse gemeenteraad vraagt het 
College van BenW om een plan van aanpak voor de bestrijding 
van uitheemse planten en dieren die een bedreiging vormen voor 
de bestaande flora en fauna. 

Sinds 2 augustus jl. is in de EU een verbod van kracht op een negental 
zgn. invasieve uitheemse plantensoorten, waaronder de reuzenbalse-
mien en de reuzenberenklauw. Eerder had de Europese Commissie al 
een lijst opgesteld van 37 verboden planten en dieren met daarop onder 
meer de Japanse duizendknoop en de Amerikaanse rivierkreeft. Deze 
mogen niet meer verhandeld en toegepast worden en moeten door de 
lidstaten actief worden bestreden. 

In Nederland zijn het de Provincies, die in samenwerking met gemeen-
ten, waterschappen en andere terreinbeheerders verantwoordelijk zijn 
voor de bestrijding van en de voorlichting over soorten, waarvan duide-
lijk is dat ze inheemse flora en fauna grote schade toebrengen. Raadslid 
Henk Zandvliet wil weten op welke wijze de gemeente nu al werkt 
aan de bestrijding van deze uitheemse planten en dieren. Verder vraagt 
hij BenW om de inwoners van de gemeente actief te informeren (bijv. 
via krantenpublicaties en de gemeentelijke website) over de bedreiging 
van de biodiversiteit door invasieve uitheemse planten en dieren en 
over de wijze waarop zij kunnen bijdragen aan de bestrijding hiervan. 
Tenslotte vraagt het GroenLinks raadslid of het College bereid is om 
in samenwerking met de provincie, het Utrechts Landschap, het Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden en ProRail, een plan van aan-
pak op te stellen voor de bestrijding van invasieve exoten op het grond-
gebied van de gemeente De Bilt.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

service voor ondernemers

Kon. Wilhelminaweg 46
3737 BE Groenekan

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

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

AARDBEIENVLAAI

ROZIJNENBROODJE
400 gram

nu

€ 7,95

De lekkerste

slechts

€ 1,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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7.99 
10.62 – 11.36

2 STUKS

Kijk voor actuele openingstijden 
en zondagopeningen op 
hoogvliet.com/openingstijden

Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com

Geldig van woensdag 9 t/m dinsdag 15 augustus 2017

Hoogvliet 
fi let americain

Alle bakjes van 150 gram
Van 1.95 – 1.99

Voor 0.97 – 0.99

Douwe Egberts 
snelfi lter of bonen

Aroma Rood of Décafé
2 pakken of zakken 

van 500 gram

SiSi, Pepsi 
of 7-up

2 pakken met 4 blikjes 
van 0.33 liter

Van 3.58 – 3.78
Voor 1.79 – 1.89

 50% 
KORTING

PER STUK

 1+1 
GRATIS

2 PAKKEN

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
*Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.
Maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

*

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Bewezen de
goedkoopste!

Uitslag Wedvluchten
De 219 duiven van de leden van PV De Bilt kwamen dit weekeinde 
vanuit Niergnies terug van een wedvlucht over een gemiddelde afstand 
van 255 km. De uitslag was: J.A. Pouw 1, A.C. den Braber 2 en 9, Mi-
chel van Putten 3, Combinatie van Grol en Zoon 4, 5, 7 en 10, Combi-
natie Turk en van Zels 6 en Ron van Veggel en Zoon 8. 
Ook namen er 43 vogels deel aan een vlucht vanuit Issoudun over een 
afstand van 615 km. De volgorde van terugkomst hierbij was Ron van 
Veggel en Zoon 1, 2, 5, 7 en 8, Combinatie Turk en van Zels 3, Combi-
natie van Grol en Zoon 4, 6 en 10 en Peter van Bunnik 9. 

Zomerpickle maken
Arland Swaak laat je op woensdagmiddag 16 augustus zien hoe je zelf 
groentes en fruit kunt fermenteren. In deze workshop wordt een zoetzure 
zomerpickle en heerlijke honingwijn gemaakt. Je gaat met iets lekkers en 
voedzaams weer naar huis. Arland: ‘Over de hele wereld gebruiken men-
sen natuurlijke fermentatie voor het maken van brood, yoghurt, kaas, wijn, 
sojasaus, zuurkool, augurken, etc. Het maakt eten langer houdbaar, voed-
zamer en lekkerder. De eenvoud van fermenteren blijft me verbazen, zeker 
gezien de heerlijke resultaten die het oplevert.’ Aanmelden via debilt@
budgetkring.nl. Leeftijd vanaf 14 jaar, bij Mens De Bilt. Meebrengen: snij-
plank, snijgerei, schone potten. Kosten: 5 euro. Aanvang 14.00 uur

Lopen op blote voeten
Op woensdagmorgen 16 augustus laat consumindercoach Arland Swaak 
zien hoe je op blote voeten of met minimaal schoeisel kunt hardlopen. 
En je kunt het meteen zelf proberen in deze actieve en gratis workshop 
in het zomerprogramma van MENS De Bilt. Verzamelen om 10.00 uur 
bij Restaurant Bij de Tijd. Arland: ‘Blootvoets of met minimaal schoei-
sel hardlopen is helemaal aan het terugkomen, ook in de topsport. Maar 
ook al is dit de natuurlijke manier van lopen, je pezen, spieren en ge-
wrichten moeten er wel rustig aan wennen.’ In deze workshop leer je
•  juiste rentechniek
•  belangrijke oefeningen voor de opbouw
•  mogelijke alternatieven voor traditionele renschoenen
Graag vooraf aanmelden via debilt@budgetkring.nl of 06 40221683.

Jongerenactiviteiten
Het VakantieBijbelFeest (VBF) en de zomerjeugd2 daagse (ZJ2D) in De 
Bilt komen eraan. Op woensdag 16 en donderdag 17 augustus is het weer 
één groot feest in en rondom de Voorhof, Burgemeester de Withstraat 29a 
De Bilt. Het VBF is voor alle kinderen van de basisschool. Het zijn 2 ge-
weldige dagen vol met muziek, gezelligheid, knutselwerkjes, toneel en een 
spannende vossenjacht. Tussen de middag wordt eten verzorgd. Het VBF 
begint om 10.00u en de dagen duren tot 15.00 uur. Meer informatie vbf@
dorpskerkdebilt.nl.
De tent van de Vakantie Bijbel Week - feest in Westbroek staat dit jaar klaar 
op dinsdag 15 augustus, woensdag 16 augustus en donderdag 17 augustus. 
Van 10.00 tot 15.00 uur zijn alle kinderen die na de zomervakantie naar 
groep 1 t/m klas 1 gaan van harte welkom. Met het thema ‘(T)op Survival’ 
kun je meedoen om samen te zingen, luisteren naar Bijbelverhalen, spelen, 
knutselen en toneel kijken, zodat het een feest wordt. Voor jongeren vanaf 
12 jaar is er op dinsdag 15 augustus en op woensdag 16 augustus een span-
nend avondprogramma, dat ongeveer van 19.30 tot 21.30 uur duurt. Meer 
informatie vbwwestbroek@gmail.com 

Olivijn, de steen der wijzen 
Op vrijdag 11 augustus om 16.00 uur presenteert Biltenaar en emeritus-
hoogleraar Olaf Schuiling bij Bouwman Boeken in De Bilt zijn nieuwste 
boek Olivijn, De steen der wijzen. Het staat vol praktische toepassingen 
van het mineraal olivijn. Deze steen kan CO2 absorberen en omzetten in 
een onschadelijk zout. Volgens Schuiling is het daarom een revolutionaire 
oplossing voor klimaatverandering. 

Jarenlang deed emeritus-hoogleraar geologie Olaf Schuiling onderzoek 
naar het bijzondere mineraal olivijn. Hij geldt als dé olivijnkenner van Ne-
derland. De uitstoot van CO2 is tegenwoordig zo groot dat we de natuur 
een handje moeten helpen om het op te ruimen. Dat kan door de beschik-
baarheid van olivijn te vergroten. Het mijnen van deze steen, die overal 
op aarde voorkomt, is eenvoudig en goedkoop. Volgens Schuiling is met 
olivijn de groene revolutie voor iedereen binnen handbereik.

De presentatie is vrijdag 11 augustus om 16.00 uur bij Bouwman Boeken, 
Hessenweg 168 De Bilt. De entree is gratis; s.v.p. aanmelden via info@
bouwmanboeken.nl of tel. 030 2200112.

(Tewin van den Bergh)
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Te koop aangeboden
DUO-KINDERWAGEN zo 
goed als nieuw € 100,00 Tel. 
06-24715350

GOLFTAS merk kinbag com-
pleet met clubs €125,-. Tel. 
0346-211858

Ferm slijpmachine 100% 
nieuw €50,-. Tel. 0346-
211858

Stalen, zilverkleurig fiets-
mandje voor aan de voorkant/
stuur, gebruikt. €12,50 Tel. 06 
53441095

Geloogd grenen eettafel Ikea 
FORSBY L180 B100 H75 cm 
€25,-. Tel. 0346-282656

Kinderbedje 1,20 m lang, wit, 
spijltjes. Gratis af te halen. 
030-2291448

Grote Samsonite vliegtuig-
koffer d.groen i.z.g.st. H55-
hoog 68 breed, 25 diep, met 
binnenvak, €25,-. Tel. 0346-
212436

Twee ligbedden voor in de 
tuin of op het balkon. Zien er 
nog netjes uit €10,-. Per stuk. 
Tel. 0346-243758

Camping bedje met alle toe-
behoren. Kan zo gebruikt 
worden en alles is netjes 
€17,50 Tel. 0346-243758

Net uitziende kinderstoel. 
Kleur: wit met extra blad. 
Makkelijk uit elkaar te halen 
€12,50 Tel. 0346-243758

Roestvrij staal 4 pits inbouw 
gasstel i.g.st. €25,-. Tel. 
06-29506849

Originele Volkswagen radio 
rsd 300 i.g.st. €50,-. Tel. 
06-29506849

Fietsen/ brommers
Stalen gebruikt fietsenrek 
voor 2 fietsen, achterop de 
auto €47,50 Tel. 06 53441095

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

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
en behanger heeft nog tijd 
over voor al uw behang-, 
schilder en sauswerk 35 jaar 
ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689. www.tuinex-
clusief.com

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

We l k e  e r v a r e n 
HONDENLIEFHEBBER 
heeft zin & tijd om 1 a 2 dgn 
per week op onze pup te pas-
sen? Bel 06-53944357.

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) 
knippen, plukken, ontwollen en effileren
Voor meer info bel 0346 745355 of mail
info@bubbelsenboefjes.nl

Jezus zegt: Al wat u bidt en begeert, gelooft dat u het 
hebt ontvangen en het zal geschieden! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

Een man komt met drie jongens van rond de tien jaar bij me op het bankje zitten. 
Ze zijn met de fiets en de man vertelt dat het kleinkinderen van hem zijn. ‘Het 
is weer een drukke periode voor mij en mijn vrouw. We hebben van onze vier 
kinderen inmiddels tien kleinkinderen en het is al een beetje traditie dat er in de 
vakantieperiode een paar komen logeren. Meestal komen ze wanneer ze terug 
zijn van vakantie met hun ouders. We wonen in een boerderijtje en ik heb wat 
kippen, konijnen, schapen en een pony. We hebben ook nog een flinke moestuin. 
Ruimte is er genoeg en werk trouwens ook. Deze kinderen wonen in de stad en 
vinden het bij ons altijd fijn. Of niet jongens’, vraagt hij zonder een antwoord te 
verwachten. Ze knikken wat nonchalant maar ik maak eruit op dat ze het ermee 

eens zijn. ‘Maar ze moeten ook hard werken hoor, beesten voeren, hokken schoonmaken en allerlei andere klusjes. Er is altijd wel wat 
te doen. Maar vandaag gaan we naar het Spoorwegmuseum. Oma heeft lunchpakketjes voor ze gemaakt. Kom jongens, eerst je brood 
eten voor we verder gaan.’ De jongens halen meteen de pakketjes uit hun rugzakjes. ‘Vooruit jongens, aanvallen maar’, zegt opa. Zelf 
pakt hij ook zijn pakketje uit z’n tas. ‘We hebben op dit moment zes kinderen te logeren. Drie meisjes en deze drie. We hebben er de 
hele vakantie door wel een paar. Soms nemen ze vriendjes en vriendinnetjes mee. Wij vinden het wel leuk, maar ze moeten allemaal 

wel meehelpen. Maar dat weten ze van tevoren. De meisjes gaan vandaag met oma in de tuin aan het werk. 
Boontjes plukken, onkruid weghalen en allerlei andere klusjes. Meestal zijn ze ’s avonds behoorlijk moe 
en dan gaan ze al vroeg slapen.’ Het is een tijdje stil, want als de katjes muizen dan mauwen ze niet. Als ze 
klaar zijn met eten worden de jongens wat onrustig. ‘Opa, gaan we na het Spoorwegmuseum ook nog naar 
de Dom. Ik heb gehoord dat als je erop staat heel ver kan kijken’, zegt kleinzoon Remco. De andere twee 
jongens zijn ook meteen enthousiast. ‘Maar weet je wel dat de toren 112 meter hoog is en dat je om boven 
te komen 465 treden moet beklimmen’, zegt opa. ‘Ik ben er vroeger verschillende keren op geweest en voor 
mij hoeft het niet meer. Als jullie willen wacht ik wel beneden op een terrasje, dan kunnen jullie van boven 
af kijken of je me ziet zitten’, zegt hij lachend. Het is mooi helder weer en opa stelt voor dat als ze de dom 
willen beklimmen ze dan maar op een andere dag naar het Spoorwegmuseum gaan. De jongens vinden dat 
een uitstekend idee. Twee van de jongens zijn bovendien wel eens eerder in het Spoorwegmuseum geweest, 
maar op de Dom nog nooit. De opa zegt dat hij ze eerst wat informatie over de toren zal geven. Met zijn 
smartphone zoekt hij de wikipediagegevens op. Hij vertelt dat de toren in 1382 klaar was. Hij vertelt verder 
wat over de klokken die in de toren hangen, de Beeldenstorm en de orkaan die in 1674 oorzaak was dat kerk 
en toren gescheiden zijn. De jongens worden steeds enthousiaster en stellen allerlei vragen. Als opa een 
antwoord niet weet zoekt hij het op met zijn smartphone. ‘Eigenlijk vind ik het wel een goed idee, want als 
jullie de Dom opgaan kan ik lekker uitrusten’ zegt hij met een glimlach. Opeens krijgen ze haast om verder 
te gaan en in tijd van een mum zijn ze vertrokken.

Maerten

Op ’t bankje

Gezocht per direct

MEDEWERKER FRONTOFFICE
(m/v) voor 38 uur

MBO+ niveau, flexibel, klantgericht,
stressbestendig, ook weekenden

Groot recreatiepark Bos Park Bilthoven
06 24 651 654 www.bosparkbilthoven.nl

Insect in beeld

Vorige week vond Wim Westland op Weltevreden in 
De Bilt deze Populierpijlstaart (Laothoe Populi). 
De soort is niet zeldzaam in Europa en in England 
waarschijnlijk een van de meest algemene. Zijn 
leefgebied strekt zich uit van vochtige bossen en 
weiden tot randen van akkers. De vorm lijkt op 
gedroogde bladeren. Rupsen kun je aantreffen van 
juni tot september en ze worden ongeveer 90 mm 
lang. De rups is lichtgeel/groen met dwarse gele 
strepen en komt voor op de populier en de wilg.
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Plastic doppen voor training 
geleidehonden 

door Kees Diepeveen

Veel Maartensdijkers weten de weg te vinden naar Prinsenlaan 15 in Maartensdijk waar 
Marcel Assink een inleverpunt beheert van plastic doppen. Deze doppen worden verkocht 

aan afvalverwerkende bedrijven, die de doppen sorteren en daarna vermalen zodat er weer 
duurzame producten van gemaakt kunnen worden. De opbrengst van de verkoop aan deze 

bedrijven gaat naar het KNGF voor training van geleidehonden. Een geleidehond vergroot de 
bewegingsvrijheid en de zelfstandigheid voor mensen met een beperking. 

´Ik doe dit nu twee jaar en ben klein 
begonnen. Mijn drijfveer komt uit 
de horeca waar ik zag hoeveel dop-
pen er wel niet weggegooid werden. 
Toen dacht ik: een afvalstroom kan 
een grondstoffenstroom worden. In 
het begin werden de doppen aan de 
deur afgeleverd of in zakken op het 
erf gezet´ aldus Assink ´Vrij snel 
ben ik overgegaan tot het plaatsen 
van een duidelijk herkenbare kliko 
waar mensen hun verzamelde dop-
pen in kunnen doen. Mijn indruk is 
dat het leeft in Maartensdijk. Zo is 
bijvoorbeeld de School met de Bij-
bel een goede leverancier van dop-
pen. Twee moeders brengen elke 
14 dagen zakken met doppen. Met 
de bijdrage van de school heb ik 
elke 14 dagen een volle container. 
Opbrengst ongeveer 40 kilo´. 

KNGF
Vroeger regelde het KNGF dit pro-
ces. De doppen werden bij de in-
namepunten in Nederland door een 
vervoerder opgehaald. Echter door 
recente daling van de grondstof-
fenprijzen bracht de opbrengst van 
de doppen nog nauwelijks meer op 
dan de transportkosten. Om het an-
ders te organiseren zou het KNGF 
mensen in dienst moeten nemen. 
Financiering hiervan zou mede uit 
de opbrengst van de doppen moe-
ten komen. Het KNGF heeft toen 
aangegeven met het inzamelen van 
doppen te willen stoppen.

Verspilling tegengaan
Assink gaat er even goed voor 
zitten. ´Toen hebben alle vrijwil-
ligers gezegd dat onacceptabel te 

vinden. Ten eerste wordt er veel 
ingezameld in Nederland en ten 
tweede moet verspilling worden 
tegengegaan. De particuliere inza-
melpunten blijven en het transport 
van inleverpunten naar afvalver-
werkende bedrijven wordt nu door 
vrijwilligers gedaan die deze rit-
ten zelf sponseren. De uitbetaalde 
bedragen worden door de vrijwil-
ligers overgemaakt aan het KNGF 
voor opleiding van geleidehonden.

Verdubbeling
Trots geeft Assink aan: ́ De vrijwil-
ligers onder elkaar hebben aange-
geven te streven naar een verdub-
beling van het ingeleverde totaal 
van 2016. Dat was 100.000 kg. 
Omdat het leeft in Nederland dur-
ven wij als vrijwilligers die uitda-
ging aan. Met de ton van vorig jaar 
konden 7 geleidehonden worden 
getraind. Dus wanneer onze missie 
slaagt kunnen van de opbrengsten 
14 nieuwe honden getraind wor-
den. En daar doen wij het voor´. 

Reinaerde
De opbrengst van de doppen is 
hoger wanneer deze gesorteerd 
worden aangeboden aan de afval-
verwerkers. Daar heeft Assink een 
oplossing voor bedacht. Het sor-
teerwerk wordt uitbesteed aan kin-
derboerderij de Schaapskooi van 
Reinaerde voor mensen met een 
beperking. Beheerder van de buurt-
boerderij Dos Schaafsma is blij 
met het extra werk. ´Het is vooral 
werk wanneer het slecht weer is. 

Het is een zinvolle besteding en 
onze cliënten vinden het leuk werk 
om te doen. Ze weten ook waar-
voor ze het doen. Eén maal per 14 
dagen komt Marcel Assink de dop-
pen brengen. Het is voor ons een 
vorm van maatschappelijk onder-
nemen. Het sorteerproces is gericht 
op drie slagen. Het gaat om witte 
en gekleurde doppen van hard plas-
tic. Alles wat daar niet onder valt 
gaat eruit en komt bij het reguliere 
afvalmateriaal. De folies moeten 
ook uit de doppen worden gehaald 
zodat alleen de zuivere hardplastic 
dop overblijft´.

Doosje melktandjes
Assink komt tijdens het gesprek 
tot de conclusie dat vanuit zijn in-
zamelpunt in Maartensdijk rond 
de 1000 kilogram doppen per jaar 
netto wordt aangeboden bij de 
afvalverwerkende bedrijven. La-
chend geeft Assink aan: ´ik zeg 
speciaal netto want er worden niet 

alleen doppen ingeleverd. Ik kwam 
ook batterijen tegen en zelfs een 
doosje melktandjes en een gehoor-
apparaat. De mensen denken dat 
dit nog geld waard is en doen het 
er daarom maar bij. Daar kunnen 
we natuurlijk niks mee. Daarom is 
een goede sorteerslag erg belang-
rijk voor het uiteindelijke resultaat. 
Het gaat echt om harde witte en ge-
kleurde doppen´.

Assink blijft het heel leuk vinden 
om dit inleverpunt in de lucht te 
houden. ´Mensen attenderen elkaar 
op het bestaan van het inleverpunt 
zodat steeds meer mensen de weg 
naar Prinsenlaan 15 weten te vin-
den. Voor zover ik weet ben ik de 
enige in Maartensdijk die dit doet. 
Ik hoop dat steeds meer mensen 
hun doppen verzamelen en hier in 
de kliko komen inleveren.

Voor meer informatie zie:
www.KNGF.nl.

Robbert, Demi en Els van de Schaapskooi in Bilthoven zijn druk bezig 
alle ingeleverde doppen te sorteren. 

De kliko staat prominent aan de Prinsenlaan 15. Op het pamflet wordt 
uitgelegd wat het belang is van het inzamelen van doppen.

Renovatie De Vierstee bijna afgerond 
 

De renovatie van De Vierstee in Maartensdijk is bijna afgerond. Mensen van de diverse 
verenigingen en organisaties die gebruik maken van het pand en medewerkers van Gemeente De 
Bilt namen op 27 juli alvast een kijkje in het vernieuwde pand. Er klonk alom waardering: ‘Nog 
mooier dan gedacht’, ‘Precies wat we hoopten’, ‘Het pand is er alleen maar beter op geworden’.

Wethouder Madeleine Bakker-
Smit na afloop van het bezoek 
aan De Vierstee: ‘De renovatie 
verloopt precies volgens plan-
ning. De komende weken rondt 
het bouwbedrijf de laatste werk-

zaamheden af. Ik ben nu al trots 
op het resultaat van de intensieve 
samenwerking tussen inwoners, 
verenigingen, scholen, het (lokale) 
bedrijfsleven, de Biltse Sport Fe-
deratie (BSF), Stichting Vierstee 

2.0 en Gemeente De Bilt: een ver-
nieuwde Vierstee die weer voldoet 
aan de eisen en wensen van deze 
tijd. Vanaf maandag 4 september 
vervult de accommodatie weer de 
centrale rol in de gemeenschap, 
zoals dat sinds 27 oktober 1978 al 
het geval is.’ 

Laatste loodjes 
Volgens planning wordt op 25 au-
gustus het pand opgeleverd aan 
Gemeente De Bilt. Voor die tijd 
rondt het bedrijf de laatste werk-
zaamheden af; zoals bijvoorbeeld 
het ophangen van de laatste LED-
verlichting, het afmaken van het 
schilderwerk en een grote schoon-
maakbeurt. Tussen 26 augustus en 
4 september zorgen de gebruikers 
van het pand dat hun materialen 
weer terug komen in De Vierstee. 
De officiële heropening vindt 
plaats na de laatste werkzaamhe-
den op 27 oktober 16.00 uur. Meer 
informatie over het programma 
volgt op een later moment.

In de herfstvakantie komt er nog een nieuwe vloer in de vernieuwde 
sportzaal. [foto Reyn Schuurman]

Een select gezelschap neemt alvast een kijkje in De vierstee.
(foto gemeente De Bilt).

De bar wordt straks weer de centrale ontmoetingsplek.
[foto Reyn Schuurman]



Zomerbridge in 2017
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks Zomerbridge-
avonden tot en met 31 augustus in het dorpshuis in Hollandsche 
Rading. Donderdag 3 augustus 
(aanwezig waren 20 paren) won-
nen Jan Berk + Nans Lelie met 
62,27%. Het zilver was voor 
Cora van der Linden + Jan Pau-
wels (58,33%) en de derde plaats 
was voor Cobi van der Geest + 
Joke Koehorst met 58,10%. 

De eerstvolgende avond is don-
derdag 10 augustus. Bij voor-
keur vooraf aanmelden via mail 
bij bchollandscherading@gmail.
com of telefonisch bij Rob van 
der Blonk tel. 06 83176797 voor 
17.00 uur op de dag zelf en in het 
uiterste geval uiterlijk 19.00 uur 
aan de zaal. Aanvang bridgen om 
19.30 uur. 

 De Vierklank 12 9 augustus 2017

advertentie

Competitie en entertainment in 
Lage Vuursche

door Henk van de Bunt

Dit jaar wordt op 19 en 20 augustus de 31ste editie van het Houthakkersfeest in Lage Vuursche 
georganiseerd en daarmee is dit evenement een vast onderdeel geworden in de kalender van 

zomer activiteiten in deze regio.

Maartensdijker Kees Mudde is 
voor het eerst bij de organisatie 
betrokken, maar kan wel uitge-
breid en enthousiast over het ver-
leden en heden ervan vertellen. 
Kees: ‘Het evenement is ooit be-
gonnen als een gezellig feestje in 
de oude dorpskern van Lage Vuur-
sche. Daarbij is altijd uitgegaan 
van de doelstelling dat het feest 
een speelse verbinding wil leggen 
tussen publiek en het bos. Met 
het uitbreiden van de bosarbeid-
wedstrijden en houtsculptuur-
zagen heeft het Houtakkersfeest 
landelijke bekendheid gekregen 
met (bij goed weer) jaarlijks rond 
20.000 bezoekers. De unieke lo-
catie in het recreatiegebied De 
Kuil van Drakensteyn geeft deze 
2 dagen een extra dimensie; sfeer-
vol recreëren midden in het bos en 
in de buurt van het kasteel Dra-
kensteyn’.

Twee dagen
Het houthakkersfeest wordt ge-
organiseerd door Stichting Hout-
hakkersfeest Lage Vuursche in 
samenwerking met Staatsbos-
beheer, Gemeente Baarn en met 
financiële hulp van een aantal 
sponsoren. Het Nederlands Kam-
pioenschap Sculptuurzagen is een 
vast 2-daags onderdeel van dit 
evenement. Nieuw dit jaar is dat 
de bosarbeid-wedstrijden (spec-
taculair hakken, zagen, klimmen, 
enz.) nu op beide dagen plaatsvin-
den. Mudde: ‘Het is ons gelukt de 
finale van de onderlinge competi-
tie van alle bosbouw opleidings-
centra in Nederland naar Lage 
Vuursche te halen. Van de lande-
lijke onderlinge wedstrijden van 
het opleidingsbedrijf Helicon zal 
in de Lage Vuursche om de finale 
gestreden worden. Op zaterdag 
zullen o.a. naast Maartensdijker 
Ruben van Beest, Westbroeker 
Jochem van de Bunt en voormalig 

kampioen Willem Kuus (tegen-
woordig woonachtig in Ugchelen) 
te zien zijn, wanneer zij actief zijn 
bij de bosarbeid-wedstrijden.
 
Jack Russel
Naast de competities is er voor 
iedereen én de hele dag door van 
alles te beleven. Op verzoek van 
veel vaste bezoekers is de Jack 
Russel racebaan terug. Deze keer 
mag men de hond meenemen om 
deze snelle terriërs uit te dagen. 
Verder zijn er demonstraties met 
reddingshonden, roofvogels en 
schapen drijven. Er is een infor-
matie- en hobbymarkt, waarbij 
bijvoorbeeld handboogschieten 
geprobeerd kan worden. Men 
vindt allerlei instanties en bedrij-
ven, die informatie geven over 
hun relatie met de natuur en het 
bos. In het paviljoen van Staats-
bosbeheer wordt een heuse com-
petitie bijl-hangen georganiseerd. 
Daarnaast is er een breed aanbod 
in natuur-, hout- en hobbyproduc-
ten. 

Kinderen
Op zondag 20 augustus is de 
brandweer van Soest aanwezig 
met een echte primeur: ‘virtueel 
beleven wat het is om in een brand 
te zijn..!’ Zowel zaterdag als zon-
dag zullen diverse Maartensdijkse 
bedrijven aanwezig zijn. Voor 
de kinderen wordt een compleet 
speelpark ingericht, waar zij zich 
uren kunnen vermaken. Het eve-
nement wordt aangevuld met een 
gezellig horecaplein met food-
trucks en een ruim aanbod aan 
hapjes en drankjes. 

De muzikale afronding wordt ver-
zorgd door bandjes, koren, doe-
delzakspelers en line-dancing. 
Het Houthakkersfeest is op beide 
dagen gratis toegankelijk vanaf 
10.00 uur, er is ruim voldoende 
parkeergelegenheid rond het eve-
nementterrein. Op de website 
www.houthakkersfeest.nl kan de 
laatste informatie gevonden wor-
den; of volg het evenement op 
Facebook.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
09-08
Do.

10-08
Vr.

11-08

Souvlaki-spiesjes v.d. grill
met limoen-knoflooksaus

of
“Gentse waterzooi”

(Belgische visschotel)
of

Tomaten-mozzarella quiche
met pestosaus

€ 11,-

Woe.
16-08
Do.

17-08
Vr.

18-08

Runderbiefstuk met gebakken 
ui en spek

of
Victoriabaarsfilet met 

kreeftensaus
of

Champignonragoût met truffel, 
parmezaanse kaas en gnocchi

€ 11,-

Heerlijke verse Zeeuwse mosselen op de kaart!

Het bestuur van het Houthakkersfeest is er klaar voor: (v.l.n.r.) Kees Mudde, Irene de Boer, Maarten de Visser, 
Ronald Besamusca en Dirk de Zoeten (ontbreekt Rene van Achteren).

Binnenkort vliegen de spaanders weer om je oren in Lage Vuursche.

Wie het klimaat hier gaat ontvluchten
mist wel zomerse Hollandse luchten
want al is het hier dan wat koel
het is toch wel een beter gevoel
dan in de zengende hitte te zuchten

Guus Geebel Limerick

Wandelexcursie 

Het Utrechts Landschap organiseerde zondag 6 augustus voor 
15 personen een wandelexcursie over Landgoed Houdringe, dat 
voornamelijk uit bos en open grasland bestaat. Er staan dikke eiken 
en beuken met een doorsnede van meer dan een meter en van ruim 
225-jarige leeftijd. [foto Reyn Schuurman]

Open Tuin 

De afdeling Groei en Bloei De Bilt-Bilthoven bood afgelopen zaterdag 
een bezoek aan de Open Tuin van Henriëtte Heim aan de Bilthovense 
Lassuslaan aan: een tuin met vaste planten, een vijver, en verschillende 
terrassen. De tuin nodigt uit om een wandelingetje te maken omdat niet 
alles vanaf het grote terras te zien is. [foto Reyn Schuurman]
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