
Fase 3 renovatie 
Kwinkelier

Tot aan de bouwvakvakantie wordt er nog druk gewerkt in het deel van 
het Kronkelstraatje dat aansluit op de Vinkenlaan. Met de renovatie 
van het Kronkelstraatje (fase III) worden de gevels van de winkels in 
dezelfde stijl gerenoveerd als van de reeds opgeknapte winkelunits in 
het straatje. In het najaar moeten deze werkzaamheden afgerond zijn. 
Vervolgens worden er 2 fases overgeslagen omdat die nog in ontwikke-
ling zijn en zich in een goedkeuringstraject bevinden. Begin 2020 start 
bouwfase 6 met de renovatie van het blok Hema tot en met Kruidvat. 
Die werkzaamheden zullen dan ongeveer een jaar in beslag nemen.

Het lijkt erop dat je als voetganger een sneak preview kan nemen. (foto 
Henk Stubbe)

Tentoonstelling 
en sprookjescafé 

De gehele maand augustus is er een bijzondere tentoonstelling te 
zien in de Bibliotheek Bilthoven. Er worden sprookjes tentoonge-
steld die samen met ouderen tot stand zijn gekomen. 

Het initiatief is vanuit een zorgvrager uit de thuiszorg ontstaan: samen 
een verhaal schrijven dat niet over personen gaat. Dit leidde tot sprook-
jes op rijm waaraan ouderen die gebruik maken van thuiszorg, groten-
deels met dementieachtergrond, input hebben geleverd en de schrijf-
ster dit geheel invulling heeft gegeven en op rijm heeft gesteld. In de 
tentoonstelling zijn deze sprookjes op een creatieve manier uitgewerkt.

De bibliotheek zet in deze maand een speciaal geselecteerde collectie boe-
ken voor ouderen in de schijnwerper. Als zelf lezen niet meer lukt, is voor-
lezen een goed alternatief. Iedereen heeft in zijn leven weleens de magie 
van het verhaal ervaren. Luisteren naar verhalen hoort bij het leven zelf 
en activeert tot het vertellen van eigen verhalen. Door verhalen en gedich-
ten voor te lezen die direct aansluiten bij de leef- en belevingswereld van 
(dementerende) ouderen, wordt het gesprek over het eigen levensverhaal 
gestimuleerd. Niet alleen tijdens de voorleesuren, maar ook daarna.

Sprookjescafé
Tijdens het sprookjescafé zal Anita Rietveld, schrijfster van de sprook-
jes, een of meerdere sprookjes voordragen. Onder het genot van een 
kopje koffi e of thee kan men komen luisteren naar de sprookjes. Deel-
name is gratis. Op zaterdag 3 augustus is er van 14.00 tot 15.30 uur een 
sprookjescafé voor alle belangstellenden. De tentoonstelling wordt dan 
ook offi cieel geopend. Op vrijdag 16 augustus is er van 15.00 tot 16.30 
uur een sprookjescafé voor mensen met beginnende dementie. 
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Plaatsing tijdcapsule onder 
IKC De Regenboog

door Walter Eijndhoven

Donderdag 18 juli plaatste wethouder Madeleine Bakker samen met directieleden en leerlingen 
van De Regenboog een tijdcapsule in de fundering van de nieuwe school in De Bilt. 

Naast bijdragen van kinderen die nu op school zitten, bevat de capsule 
ook herinneringen uit de oude tijdcapsule.

Dinsdag 30 april verzamelde een 
select gezelschap, waaronder oud-
directeur Henk Smits, oud-hoofd-
leidster Truus te Pas en enkele oud-
leerlingen, zich bij de ingang van 
de vroegere Buys Ballotschool in 
De Bilt. Tijdens de verbouwing in 
1998 plaatsten toenmalige leerlin-
gen en personeel een tijdcapsule in 
de muur van het pand.

Enveloppe
Vlak voor de sloop van de oude 
school, werd het tijd de capsule in 
veiligheid te brengen. Nieuwsgierig 
naar wat zich in de capsule bevond, 
werd deze snel geopend. Naast 
diverse tekeningen en foto’s van 
toenmalige leerlingen, kwam een 
brief tevoorschijn, met onder an-

dere de tekst: ‘heden,13 mei 1996 
wordt de eerste steen gelegd van de 
renovatie/verbouwing van de en-
tree van de Buys Ballotschool. In 
deze koker zitten creatieve uitingen 
van de kinderen die op dit moment 
op de Buys Ballotschool zitten. Wij 
hopen dat de vinder van deze koker 
een indruk krijgt hoe blij wij met 
deze verbouw zijn. Wij danken allen 
die onze school een warm hart toe-
dragen’. Behalve al deze herinnerin-
gen, kwam ook nog een enveloppe 
met de tekst ‘Voor de eerlijke vin-

der’ tevoorschijn, met daarin 4 gul-
den en 22 cent in guldens, kwartjes, 
dubbeltjes, stuivers en centen. 
Samen met bijdragen van de kin-
deren die nu op school zitten, 
werd ook de inhoud van de oude 
tijdcapsule onder de ingang van 
de nieuwe school geplaatst. ‘De 
capsule gaat voorlopig weer voor 
minimaal vijftig jaar de grond in, 
zodat toekomstige leerlingen kun-
nen zien hoe het vroeger was’, liet 
Martin van Veelen van Stichting 
Delta, weten.

Onder grote belangstelling van leerlingen van De Regenboogschool wordt de capsule geplaatst.

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Leerlingen van De Regenboogschool plaatsen de capsule onder de ingang 
van de school

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 
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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

04/08 • 10.30u - Mevr. Ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
04/08 • 09.30u - Prop. J.A. de Kruijf 

04/08 • 18.30u - Ds. P. Vermeer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
04/08 • 10.30u - Dienst met Ellen Kruyt 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

04/08 • 10.00u - de heer Jan Blokker

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
04/08 • 10.30u - Voorganger pastor 

Fr. Zwarts

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

04/08 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
04/08 • 16.30u - Geen opgave bekend 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
04/08 • 10.00u - Ds. A. van Kampen 

04/08 • 19.00u - Ds. A.F. Troost

Oosterlichtkerk 
04/08 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
04/08 • 10.00u - Communieviering  

W. Eurlings en K. van Gestel 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
04/08 • 10.00u - Spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
04/08 • 15.30u - drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

04/08 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat 
W. Korving

Onderwegkerk Blauwkapel
04/08 • 10.30u - Mevr. Ds. E. de Boom 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

04/08 • 09.30u - ds. R. Alkema 
Samendienst in en met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

04/08 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top
04/08 • 18.30u - Ds. J. Veldhuizen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

04/08 • 10.00u + 18.30u - Leesdiensten

PKN - Ontmoetingskerk
04/08 • 09.30u - ds. R. Alkema, 

Samendienst met Kapel 
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
04/08 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastor Paul Vlaar 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

04/08 • 10.00u - B.J. Blauwendraad 
(Culemborg)

04/08 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv  . Kerk
04/08 • 10.00u - Ds. K.C. Kos 

04/08 • 18.30u - Dhr. R.W. Baas 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

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 deu-
ren gedurende de zomervakantie 
op de zaterdag 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.

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 3 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 fluis-
terboot ontdek je de rijke histo-
rie van dit oude veengebied en 
onderweg loop je een stukje op 
het “drijvend land”. Voor meer 
informatie en het boeken van 
een vaartocht: www.staatsbos-
beheer.nl/activiteiten.

Koffieconcert  
in Huize Gaudeamus

Het koffieconcert op zondag 4 
augustus om 12.00 uur in Huize 
Gaudeamus (Gerard Doulaan 21 
te Bilthoven) zal worden ver-
zorgd door de Canadese lyrische 
sopraan Stephanie Desjardins, 
die zal worden begeleid door 
haar landgenote de pianiste Kate 
Utegenova. Op het programma 
staat muziek van o.m. Charles 
Gounod, Claude Debussy, Wolf-
gang Amadeus Mozart en Igor 
Strawinsky. Plaatsen kunnen 
worden gereserveerd via: con-
certen.huizegaudeamus@gmail.
com

Openstelling Hervormde Kerk 

De Hervormde Kerk van West-
broek opent op vrijdag 9 augus-
tus van 13.00 tot 16.00 uur en 
zaterdag 10 augustus 10.00 tot 
16.00 uur de deuren. Belang-
stellenden zijn beide dagen van 
harte welkom om het monu-
mentale pand te bekijken, de 
rust in het eeuwenoude gebouw 
te ervaren of voor een stiltemo-
ment. Er zijn kerkgidsen aanwe-
zig die graag meer informatie 
verschaffen. Zaterdag worden er 
rondleidingen verzorgd en is er 
orgelspel om 11.30 en 14.30 

uur. Tevens is het mogelijk om 
(onder begeleiding van een gids) 
de kerktoren te beklimmen.

Workshops voor statushouders

Op maandag 12 augustus van 
12.00 tot 14.00 uur zijn er drie 
workshops van WerkInJeEigen-
Wijk speciaal voor statushou-
ders en begeleiders. Locatie: 
Servicecentrum Mens De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debeijeweg 1, 
De Bilt. Aan deze workshop 
zijn kosten verbonden.

Training Plezier op school

Speciaal voor aanstaande brug-
klassers organiseert het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin De 
Bilt een 3-daagse training Ple-
zier op school. In de training 
wordt gewerkt aan o.a. ver-
groten van je zelfvertrouwen, 
opkomen voor jezelf en hoe 
maak je (nieuwe) vrienden. De 
training is op 27, 28 en 29 
augustus van 10.00 tot 14.00 
uur. Locatie CJG De Bilt, Het 
Lichtruim 2e verdieping Plane-
tenbaan 2, Bilthoven. Deelname 
is gratis. Aanmelden, mail naar: 
info@cjgdebilt.nl

Wandelende takken 

Op zaterdag 3 augustus tussen 
11.00 en 16.00 uur wordt er 
informatie gegeven over wan-
delende takken bij Kinderboer-
derij De Schaapskooi in Biltho-
ven. Er is verder de mogelijk-
heid om lekker te spelen op het 
plein en te kijken bij de dieren. 
Drank en ijsjes verkrijgbaar en 
de entree is gratis.

Vierklankbezorging 
Tijdens 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. 
Wij zorgen voor voldoende exemplaren op veel openbare plekken bin-
nen de gemeente. Ook daar kunt u een Vierklank ophalen. 
Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg; Bibliotheek Idea, 
Planetenplein; Tabakshop Roos; Winkelcentrum Planetenbaan, Biltho-
vense Boekhandel en Bruna; Julianalaan, V.V.S.O. WVT, Talinglaan; 
Gemeentehuis; Zorgcentrum Koperwiek; Primera, Kwinkelier; Plus 
Supermarkt, Donsvlinder; Spar, Bilderdijklaan; Schutsmantel, Hoog-
vliet supermarkt; Leyenseweg 127.
De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek; Dirk supermarkt; Kwaliteitsslagerij 
van Loo; Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg, 
Groenekan: Tankstation De Haan; van de Neut, Groenekanseweg 5.
Hollandsche Rading: Perron Peet, Bungalowpark Kleine Bos.
Lage Vuursche: Vuursche Boer, Dorpsstraat, Bungalowpark De Spar,, 
Recreatie-Oord Lage Vuursche, Dorpshuis Lage Vuursche.
Maartensdijk: Tankstation Van Woudenberg,  Primera, Kapper Hans, 
Van Rossum, Jumbo, Dijckstate, Boerderij camping Hofstede de 
Twaalfgaarden; Achterweteringse weg 62, Zorgboerderij Tautenburg
Westbroek: Cafetaria Koen, Kerkdijk 3

Correspondentie:
Iris Hermsen
Wittevrouwensingel 86 B, 3572 CD Utrecht

Het afscheid vindt plaats op vrijdag 2 augustus om 18.00 uur 
in de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 
te Bilthoven.

Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te 
praten met koffie, een broodje en een glas wijn.

Verdrietig, maar met veel fijne herinneringen, nemen wij 
afscheid van mijn moeder, schoonmoeder en lieve oma

Ans Hermsen-Oudkerk
Antonia

weduwe van Jaap Hermsen

Utrecht, 20 november 1927 Utrecht, 27 juli 2019

Iris en Herman
Mike
Kevin en Milou
Fleur en Robi

Dag mam, dag oma, dag lieve Ans



Nieuw verhalenboek  
van Karel Beesemer

Opgeraapt en opgeschreven
Karel Beesemer - 84 jaar oud - kan het schrijven van boeken niet laten. Zijn tiende boek 

komt er binnenkort aan. Ditmaal is het een verhalenboek met vijfenvijftig 
korte verhalen die qua inhoud nogal verrassend verschillen.

Naast autobiografische verhalen 
bevat het boek een achttal door de 
auteur bedachte luchthartige fan-
tasieën. Beesemer zegt over de in 
het boek opgenomen verhalen: ‘De 
verhalen liggen op straat, je behoeft 
ze alleen maar op te rapen en op te 
schrijven’. Vandaar de voor de hand 
liggende titel van het verhalenboek: 
Opgeraapt en opgeschreven!   

Op verzoek van Beesemer schreef 
oud-burgemeester Tchernoff het 
voorwoord: ‘Ik heb Karel eerst als 
raadslid en later als wethouder leren 
kennen en waarderen. Dat is over de 
inmiddels reeks van jaren niet ver-
anderd. Dit nieuwe boek van Karel 
Beesemer is sinds zijn 1e boek in 
2002 maar liefst zijn 10e. Zelf zegt 
hij daarover dat het een mooi rond 
getal is en dat het gezien zijn leeftijd 
met een mate van waarschijnlijkheid 
wel zijn laatste boek zal zijn. Maar 
hem kennende zal ik hem niet aan 
deze uitspraak houden’.

Tchernoff vervolgt: ‘Het zijn goed-
deels waargebeurde herkenbare & 
luchthartige korte belevenissen. Niet 
opzienbarend, geen literatuur maar 
wel gemakkelijk leesbaar. Veel van 
zijn verhalen vinden hun oorsprong 
in Noorwegen het geliefde vakantie-
land van de auteur. Ook gebeurtenis-
sen vanuit zijn vroegere woonplaats 
Renkum krijgen royaal de aandacht 
en in niet mindere mate geldt dit 
vanzelfsprekend voor zijn huidige 
domicilie De Bilt, waar Karel al vele 
jaren met veel plezier woont. Ik heb 
dit kijk- en leesboek in de opstart al 
met veel plezier gelezen. Ik hoop dat 
dit met de verschijning ook voor u 
zal gelden’. 

Humor
Salomon Bouman schreef de tekst 
voor de achterzijde van het omslag. 
Salomon is Midden-Oosten deskun-
dige, was journalist voor onder an-
dere het NRC- Handelsblad en radio 
en tv verslaggever. Hij zegt over het 
verhalenboek en de schrijver on-
der meer het volgende: ‘Bij het le-
zen werd ik, evenals bij zijn vorige 
boeken, getroffen door de kwaliteit 
van zijn onmiskenbaar schrijftalent. 
Zuiver Nederlands, goed doordacht 
ook en gespekt met humor. Die 
combinatie maakt ook dit boek van 
Karel Beesemer zo aantrekkelijk. 
Dit nieuwe boek van zijn hand kan 
ook worden gelezen als een geschie-
denisboekje van De Bilt. De blik 
van een oud-wethouder Ruimtelijke 
Ordening in de gemeente De Bilt op 
de ontwikkeling van deze gemeente. 
Karel Beesemer schreef een warm 
portret over Jits Bakker, die zoals 

hij stelt, van straatschoffie een we-
reldberoemde kunstenaar werd. Met 
het verhaal over Jits Bakker begint 
zijn boek. Dat is niet toevallig. Het 
zegt iets, veel zelfs, over het warme 
sociale hart van deze al wat oudere, 
onderscheiden, heer’.
Salomon Bouman vervolgt: ‘Ren-
kum is het dorp waar het door de 
Nazi’s opgejaagde Amsterdamse 
jongetje tijdens de Tweede Wereld-
oorlog onderdook. Daar maakte hij 
de Slag om Arnhem mee, de misluk-
te geallieerde poging de Rijn over te 
steken. Over zijn onderduiktijd in 
Renkum heeft hij in zijn boek niet 
geschreven, maar wel over de men-
sen daar’. 

Meer info 
Meerdere verhalen bevatten een be-
paalde historische / educatieve diep-
gang. Het boek is qua tekst voltooid, 
het wordt rijkelijk voorzien van il-
lustraties. Naar verwachting is het 
boek beschikbaar in september van 
dit jaar. Het boek wordt ca. 200 pa-
gina’s qua omvang.  [HvdB]
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Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605
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De schrijver van dit boek met een volgzaam Noors geitje.

Salomon Bouwman oud 
correspondent voor o.a. het NRC 
Handelsblad / Midden-Oosten 
deskundige / verslaggever radio & 
televisie.

Lezersactie
Onder de lezers van De Vierklank 
wordt een aantal exemplaren van 
het boek verloot. Om hiervoor 
in aanmerking te komen stuurt u 
een mail naar info@vierklank.
nl met als onderwerp Opgeraapt 
en opgeschreven. Alle inzenders 
ontvangen bericht. De winnaars 
kunnen een gesigneerd exemplaar 
tijdens de presentatie van het boek 
afhalen.

Anderhalve eeuw 
burgemeesters in De Bilt

De Gelderse edelman Henric Pau-
lus, baron van der Borch tot Ver-
wolde, heer van Vorden (1887- 
1977) begon zijn loopbaan als 
burgemeester in het dorp Koude-
kerke op Walcheren. In 1927 werd 
hij benoemd in De Bilt waar hij 
tot 1952, met een onderbreking 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
de eerste burger was. Van der 
Borch was de zevende burge-
meester van De Bilt, F.H. Spreng-
ler (1844-1865) was de eerste. De 
Gemeentewet van 1851 maakte 
hem verantwoordelijk voor orde 
en gezag in De Bilt.

Tot 1991 droeg het overgrote deel 
van de, tot dusver veertien Biltse 
burgemeesters een adellijke titel. 
Mr. K. Fabius behoorde tot het 
Nederlands patriciaat, de hogere 
burgerklasse. De beide baronnen 
Van Boetzelaer woonden al in De 

Bilt, de andere edellieden kwa-
men van elders. De heren waren 
allen redelijk welgesteld. Geen 
overbodige luxe, want tot in de 
jaren dertig was het burgemees-
tersambt vooral een eretitel en 
de honorering was minimaal. De 
meesten van hen waren opgeleid 
tot jurist en verkozen het burge-
meesterschap na afloop van een 
ambtelijke loopbaan.

Protest 
In de loop van de 20e en zeker 
in onze 21e eeuw kreeg het bur-
gemeestersambt steeds meer in-
houd. Woningbouw, volksgezond-
heid, onderwijs en recent nog 
jeugd- en ouderenzorg eisen naast 
administratie, infrastructuur, 
werkgelegenheid en, zeker in De 
Bilt, natuurbehoud veel aandacht. 
De burgemeester is manager ge-
worden, heeft communicatieve 

vaardigheden en opereert tussen 
raad, wethouders en administra-
tie. Hij heeft niet zelden met be-
wonersprotest te maken, zoals bij 
de samenvoeging van de gemeen-
te Maartensdijk en gemeente De 
Bilt aan het begin van deze eeuw 
of het verzet tegen de afbraak en 
nieuwbouw in de Biltse Nieuw-
straat aan het begin van de jaren 
’70.  

De klassieke afspiegelingscolle-
ges hebben plaats gemaakt voor 
programmacolleges, die zijn op-
gebouwd uit coalities van ver-
schillende politieke partijen. In 
het De Bilt van vandaag heeft 
de burgemeester de taak om po-
larisatie en politieke conflicten 
te voorkomen. Maar boven alles 
blijft hij een burgervader. Tot een 
‘burgermoeder’ is het na ruim 150 
jaar in De Bilt nog niet gekomen.

Meer informatie over de burge-
meesters van De Bilt op online-
museumdebilt.nl bilt. 

Piet van Hees, redacteur 

Boom in de weg

Zaterdag 27 juli, even voor 17.00 uur was net voor onze inrit op de 
Vuursche Steeg in Lage Vuursche een boom midden op de weg geval-
len. Gelukkig is niemand gewond geraakt.

Door omstanders is de politie/brandweer gebeld; deze reageerden dat 
dit via de gemeente (De Bilt) opgelost kon worden door mensen bij el-
kaar te zoeken. Helaas is de gemeente op zaterdag onbereikbaar en na 
ruim een uur wachten kwam er een politiewagen aanrijden, die onze 
zoon Roy vroeg of hij een kettingzaag had, zodat de weggebruikers 
hun weg konden vervolgen. Ook de lijnbus, die de volgende halte in 
Lage Vuursche had, moest omdraaien om zijn weg via Soest te ver-
volgen. Omstanders hebben meegeholpen om de boom midden op de 
weg te verwijderen en na anderhalf uur kon iedereen zijn doorgang 
weer vinden.

(Hennie van Dijk -van Dijk)

Er wordt nu wel heel veel gesproken
over weerrecords die worden gebroken
het is nu veel te heet
maar voor je het weet
zijn we weer flink aan het stoken

Guus Geebel Limerick
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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

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Van onze bakker
Van onze patissier

Vers van de traiteur

Linquine
met scampi’s, groenten 
en citroensaus

€ 1,75
100 gram

Ravioli
met spinazie en ricotta 
of met gehakt in tomatensaus

€ 1,99
100 gram

Moussaka
€ 1,49
100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag

Tru�elpasta
met paddenstoelen en tru	el

€ 2,49
100 gram

Grote Hollandse
Bloemkool

€ 0,99
Per stuk 

Vers gesneden
Watermeloen

€ 1,99
Per beker 

Luxe 

Hollandse Pluksla
Zak 150 gram € 1,49
Hollandse

Sperziebonen
500 gram € 0,99

Grote 
Smaak Galia
meloenen
Per stuk € 0,99

Zo lekker…
Verborgen 
Slagroomtaart
Nu € 14,95
Appelcaketaart
Nu € 7,95

Desem
Speltbrood
Nu € 2,99
Bruine bollen
5 voor € 1,99

Dagelijks vers
van onze eigen teler:

Hollandse
Kordia Kersen 

De lekkerste kers die er is!!! 
Kom proeven!!!

Volop Hollandse Pruimen 
en Aardbeien

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 1 augustus
t/m woensdag 7 augustus

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

Sellerie salade 
Ei-bieslook salade
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham

    VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!

Australische sucade

Varkenshaas sleetjes 
diverse soorten

Verse scharrel kipfilet

Verse worstjes

500
GRAM 9.98

500
GRAM 7.98

500
GRAM 6.50

5
STUKS 4.50

Magere runderlapjes

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98

VERSE KIPDIJ 
FILET 

500
GRAM 6.98

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaar

3
STUKS 5.-GEHAKTBROODJES 

Lekker voor het weekend
STOMPETOREN 
OUD-SNIJDBAAR 

BOEREN BELEGEN 
STOLWIJKER 

500
GRAM 6.75

500
GRAM 6.75

VERS GEBRANDE 
HUISMIX 

LUXE CRANBERRY MIX 

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

6.50
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Organisatie Sinterklaasintocht 
Maartensdijk steeds moeilijker

door Kees Diepeveen

De vanzelfsprekendheid van een Sinterklaasintocht in Maartensdijk is niet meer zo hard. 
Met name financiële problemen spelen het comité parten om jaarlijks een intocht 

te organiseren met leuke en originele accenten. 

‘We doen het voor de gemeenschap 
van Maartensdijk’ is het motto van 
het organisatiecomité. Maar het be-
gint nu toch wel heel erg te knellen. 
En dan vooral financieel. Penning-
meester Rick de Heer van het co-
mité: ’We kunnen dit jaar de intocht 
nog wel organiseren op low bud-
getbasis, maar volgend jaar wordt 
toch wel een probleem. Financiële 
ruimte is er vrijwel niet meer.’

Vers bloed
Maar er zijn meer problemen. Jo-
han Westerhuis: ’Er is dit jaar nog 
geen paard en wagen beschikbaar 
om de Sint door het dorp te rijden. 
Het paard dat dit jaren lang heeft 
gedaan moest men laten inslapen 
wegens een slopende ziekte en een 
nieuw jonger paard is nog niet ge-

wend om tijdens de drukte van een 
intocht rustig te blijven. Wij zitten 
dringend om een paard en rijtuig 
verlegen’. Voorzitster Henny van 
Engelen vult aan: ‘Dat is behalve de 
financiële perikelen niet het enige. 
Er is ook vers bloed gewenst met 
nieuwe ideeën omdat enkele leden 
van de organisatie gaan stoppen’. 

Het draaiboek voor dit jaar is in 
grote lijnen klaar. Na de zomerva-
kantie worden de puntjes op de i 
gezet. Het intochtfeest vindt plaats 
op 23 november bij Dijckstate en 
vult Cindy van Engelen aan: ‘Wij 
gaan weer met traditionele Zwarte 
Pieten’. Mensen die het comité wil-
len ondersteunen kunnen mailen 
naar Henny van Engelen: e-mail 
angel.gifts@kpnplanet.nl.

V.l.n.r. Paul Derksen, Henny van Engelen, Rick de Heer, Johan 
Westerhuis en Cindy van Engelen doen hun uiterste best om dit jaar weer 
een mooie Sinterklaasintocht te organiseren. (Gerard Vaneker ontbreekt 
op de foto).

Langs de grenzen van De Bilt
In het boek ‘100 jaar Bilthoven’ 
stelt co-auteur Wim Krommen-
hoek de vraag hoe het gebied van 
de huidige gemeente De Bilt er 
duizend jaar geleden zal hebben 
uitgezien: ‘We zagen een wilder-
nis van heide en stuifzanden in 
het oosten, veen in het westen en 
moerasbossen in het zuiden’. 

In een aantal bijdragen laat Krom-
menhoek u kennis maken met de 
verscheidenheid aan landschap-
pen langs de grens van de ge-
meente in het nu. Vooral na de 
herindeling tot één grote gemeen-
te met zes woonkernen valt de 
verscheidenheid aan landschaps-

typen langs de gemeentegrens 
heel sterk op. 

We begonnen onze rondgang ten 
westen van De Bilt, bij fort Voor-
dorp en volgden de grens met de 
klok mee, boven Overvecht langs, 
naar Westbroek. Later vervol-
gen we noordwaarts, langs het 
Bert Bospad naar Egelshoek en 
vandaar oostwaarts naar de kern 
Hollandse Rading. Vandaar een 
uitschieter noordwaarts in het 
Maartensdijkse bos en vervolgens 
zuidwaarts naar Lage Vuursche. 
Dan een lang stuk zuidwaarts rich-
ting Den Dolder en Zeist tot aan 

de A28. In het meest zuidelijke 
deel van de gemeente ter hoogte 
van de wijk Brugakker in Zeist en 

de Uithof loop de grens ongeveer 
een kilomer oost-west om dan 
oostelijk van de Uithof om te bui-
gen naar het noorden en langs de 
A28 naar het westen te buigen om 
bij knooppunt Rijsweerd noord-
waarts te buigen om een stukje de 
A27 te volgen. Na het kruisen van 
de Biltse Rading komen we weer 
terug bij fort Voororp. 

Nog iets zuidelijker en iets ten 
oosten van het eind van de Las-
suslaan kruist de grens de spoor-
lijn om vervolgens nog steeds in 
zuidelijke richting door het bos 
door te lopen richting Zeist. Met 
een knikje aan het eind bereiken 
we de Amersfoortseweg (N237) 
op anderhalve kilometer vanaf 
het landgoed Vollenhove. Hierna 
volgt een lastig parcours.

Vanuit het bosgebied bereikt de grens, via de Koudelaan, Lage Vuursche.

De grens bereikt via de Koudelaan Lage Vuursche (Dorpsstraat) en loopt 
iets ten westen van het dorp verder zuidwaarts door het bos. Hierbij 
worden resp. de Maartensdijkseweg en de Soestdijkseweg gekruist..

De Maartensdijkseweg wordt gekruist naast het conferentieoord Renova.

De Soestdijkseweg wordt gekruist naast de oude Vuursche weg.

Nog steeds in zuidelijke richting lopend passeert de grens de overgang 
Handellaan naar Pleineslaan. Op deze foto kijkt men noordwaarts langs 
de grens het bos in. 

Tolhuis aan 
Soestdijkseweg-Noord

In de negentiende eeuw kende de gemeente De Bilt verharde wegen 
met een tol. Het meest bekende tol staat bij de kruising van de Soest-
dijkseweg met de Groenekanseweg. Minder bekend is dat ook aan de 
noordkant van de Soestdijkseweg een tolhuis stond. Alles daarover 
wordt beschreven in ‘De Bilt Toen en Nu’, een rubriek van Abe Postma 
in De Biltse Grift. 

Dat cartografen in de achttiende eeuw weliswaar prachtige kleurenkaar-
ten vervaardigden, maar daarbij vaak wat minder nauwkeurig te werk 
gingen als gevolg van ingewikkelde plaatselijke situaties, beschrijft 
Kees Floor in zijn artikel ‘Droge voeten, complexe grenzen’. 

Kunst
Wim Krommenhoek neemt ons mee op zijn reis langs de kunst in De 
Bilt naar het Provinciaal Jitsart Museum. Interessant is te lezen in ‘Een 
ochtendje mediatraining’ van oud-
wethouder Karel Beesemer, hoe 
B&W van de gemeente De Bilt 
zich indertijd voorbereidden op 
complexe situaties. Leo van Vlo-
dorp kijkt terug op 2018 in zijn 
‘Kroniek van De Bilt van het jaar 
2018’ én hij staat stil bij de lotge-
vallen van een oude varkensstal. 
Wat die varkensstal nu is, kunt u 
lezen in het juninummer van De 
Biltse Grift, rond 20 juni verkrijg-
baar bij De Bilthovense Boekhan-
del en Bruna in Bilthoven en The 
Read Shop in De Bilt. 
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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.

Adverteren
in De Vierklank?

Dat kan!
Mail naar:

info@vierklank.nl

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

KUIKEN DRUMSTICKS
Uit onze poeliershoek. Voor in de pan, oven of op de
barbecue. Met een klein botje erin en het velletje er nog
om heen; mag met de hand gegeten worden! 100 gram 0,65

VARKENSHAAS FILETLAPJES
Lekker op de barbecue of in de pan. Gemarineerd met
olie pesto marinade of naturel, u mag het zeggen!
Lekker kort rosé bakken dus snel klaar!! 100 gram 1,35

KIP SCHNITSELS
Om kort te bakken. Gepaneerd & gekruid. Heerlijk mals
van onze super kwaliteit kipfilet; ook lekker aan reepjes 
om warm door de salade te doen..... 100 gram 1,25

GEGRILDE KIPPENPOTEN
Lekker gekruid & gegrild. 
Alleen nog even warm maken. Lekker met bijv. frites &
appelmoes, lekker makkelijk!! 4 stuks 6,50

RUNDER CHEESE BURGERS
Van 100% rundvlees. Lekker gekruid & met kaasblokjes
gevuld. Heerlijk op een broodje zo van de BBQ!
kort rosé bakken en smullen maar 3 stuks 4,20

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Vakantie tips van deze week

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 29 juli t/m zaterdag 3 augustus. 

Zetfouten voorbehouden.

ROSBIEFLAPJES
Heerlijk mals van ons bekende rundvlees 100 gram 2,15
SHOARMA VLEES
Lekker met onze knoflooksaus & een broodje 100 gram 1,05

PULLED PORC
Op de Green Egg gegaard. Lekker voor op een broodje
en op de barbecue, op een salade....
Alleen nog héél even opwarmen! 100 gram 1,50

DESEM SPELTBOL

APPELKOEKEN OF 
APPELRONDO’S
4 STUKS 
NU
€ 5,00

NU
€ 2,50

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

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

OP DE GESELECTEERDE

DAMES-, HEREN-

EN BABYCOLLECTIE

*  M.U.V. BASIS ARTIKELEN,
HOOGZOMER- EN
NIEUWE COLLECTIE

50%
KORTING

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancôme korting
Mascara’s en 
lipverzorging 

nu met
25% korting  

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Fonville
Bloemen zijn onze lust en leven. Wij hebben dagelijks 

verse aanvoer en maken met liefde de mooiste 
boeketten voor iedere gelegenheid  ... [lees meer]

Op de website van de Vierklank vindt u lokale 
bedrijven die graag voor u aan de slag gaan. 

Parel Promotie
Parel Promotie is een creatieve onderneming met brede 
kennis van grafische dienstverlening, office management 

en communicatie. Wij delen .... [lees meer]

NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    



Zadel op voor het 
goede doel

Zaterdag 7 september organiseert Rotaryclub De Bilt-Bilthoven 
een feestelijk fietsevenement voor het goede doel. De opbrengst 
wordt onder twee goede doelen verdeeld.

Verzamelen vanaf 13.00 uur bij Het Nieuwe Lyceum, waar u wordt 
ontvangen met koffie, thee, fris en taart. U fietst een prachtige route, 15 
of 30 km, met diverse versnaperingen. Tijdens de tocht zet het lokale 
bedrijfsleven haar deuren open en presenteert zich aan de deelnemers. 
Na afloop, rond 16.00 uur is er een borrel bij het HNL met livemuziek 
en bitterballen, drankjes en andere hapjes zijn voor eigen rekening. 
 
Doel
Het doel van het evenement is tweeledig: een gezellige en feestelijke 
fietstocht met gezin, vrienden en/of familie; de tocht is prima geschikt 
om met kinderen te fietsen. En de opbrengst gaat naar twee goede doe-
len: Stichting Hartekind zet zich in voor kinderen die geboren zijn met 
een hartafwijking. Het andere goede doel is een Groene Speel-Leerplek 
in het Centrum van Bilthoven, een samenwerking tussen de Juliana-
school, Kinderopvang ‘t Mereltje en de Centrumkerk. 

Bedrijven bezoeken
Onderweg maakt u kennis met het lokale ondernemerschap; Het Wijnbe-
drijf LFE uit Maartensdijk geeft een boeiende rondleiding door haar wijn-
opslag en trakteert op een glaasje wijn. Het biologisch melkveebedrijf De 
Bonte Parels, met eigen duurzame vleesverkoop en waarbij men vragen 
kan stellen aan de boer. Het Helen Dowling instituut, op het terrein van 
Berg en Bosch biedt psychologische zorg bij kanker. En de tocht gaat langs 
Autobedrijf De Rooij, met een mooie ontvangst op de fiets door de werk-
plaats en de showroom. Meer informatie over debiltbybike is te vinden 
op www.debiltbybike.nl.     (Krijn Olthof)
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ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Zilt & Zoet verdient Gouden Pollepel
door Guus Geebel

Rob en Monica Beckers runnen sinds november 2005 samen met hun medewerkers restaurant 
Zilt & Zoet aan de Dorpsweg in Maartensdijk. Zij wonen met hun drie kinderen 

boven de zaak. Het is het eerste restaurant dat ze zelfstandig exploiteren.

Het Algemeen Dagblad reikt jaar-
lijks in verschillende regio’s de 
Gouden Pollepel uit aan een res-
taurant dat als beste beoordeeld 
wordt. Zilt & Zoet was al enkele 
jaren hoog genoteerd op de lijst 
van de regio Utrecht, maar dit keer 
werd het restaurant de winnaar. 
Rob Beckers heeft de beoordelaar 
van het AD de dag dat hij er was 
niet opgemerkt. ‘Maar dat geeft 
niet want we doen wat we altijd 
doen en daar word je op beoor-
deeld.’ 

Waardering
‘Elke week wordt de ranking in 
het AD gepubliceerd en wij ston-
den al enkele weken bovenaan en 
bleven daar gelukkig staan. ‘Het 
is een prijs die je behaalt op kwa-
liteit en het is altijd fijn om een 
goede waardering te krijgen. Over 
het algemeen zijn de recensies die 
we van gasten krijgen ook altijd 
goed. Nadat bekend werd dat we 
winnaar van de Gouden Pollepel 
geworden waren kwamen van alle 
kanten reacties binnen. ‘Het stond 
al een dag eerder op de digitale 

krant van het AD en die wordt ken-
nelijk goed gelezen want ik werd 
al voor de publicatie in de papieren 
krant gefeliciteerd door een leve-
rancier uit Italië. We kregen heel 
veel reacties binnen van collega’s 
en vaste gasten. Ook veel kaartjes 
en bloemen.’

Kwaliteit
De landelijke uitreiking van de 
Gouden Pollepel vindt na de va-
kantie in Rotterdam plaats. ‘Na 
de uitreiking zal er ook vast aan-
dacht besteed worden aan de tro-
fee. We zullen er zeker een mooi 
menu aan vasthangen’, vertelt 
Rob. Het restaurant betrekt zoveel 
mogelijk verse en goede biologi-
sche producten uit de omgeving, 
onder meer van tuinderij Eycken-
stein. ‘We houden rekening met 
de seizoenen en wat de natuur op 
dat moment biedt.’ Duurzaamheid 
staat hoog in het vaandel en daar 
zijn ze veel mee bezig. Afgelopen 
november ontving Zilt & Zoet sa-
men met het Van der Valkhotel in 
De Bilt de gemeentelijke prijs voor 
duurzame horeca.

Maartensdijk
Rob Beckers komt oorspronke-
lijk uit Enschede en Monica uit 
Tiel. Ze hebben elkaar voor het 
eerst ontmoet in hotel & restaurant 
Carelshaven in Delden waar ze al-
lebei stage liepen. ‘Daarna hebben 
we door Nederland gezworven en 
woonden we in Amsterdam, Baarn, 
Diemen en Ootmarsum, maar ook 
in Duitsland. We hebben in Mün-
chen gewoond en samen in Düssel-
dorf gewerkt. Dit jaar wonen we al 
weer veertien jaar in Maartensdijk, 
een absoluut record.’ 

Vakantie
Het restaurant is van dinsdag tot en 
met zaterdag van 18.00 tot 21.30 
uur geopend en op woensdag, don-
derdag en vrijdag ook van 12.00 tot 
14.00 uur. ‘Van 5 tot en met 26 au-
gustus zijn we met vakantie en op 
27 augustus gaan we weer open. 
Rob: ‘Het bevalt ons goed en we 
hopen de komende jaren nog op 
deze voet verder te gaan. We zijn 
er trots op dat we de Gouden Pol-
lepel gewonnen hebben en iedereen 
is welkom bij ons.’

Rob en Monica Beckers voelen zich thuis in Maartensdijk.

OV oplaadpunt terug in Bilthoven
Met de sluiting van de 
winkel van Henk Hillen 
op 30 juni  2018 in het 
Winkelcentrum Planeten-
baan Bilthoven verdween 
ook het OV oplaadpunt. 
Buurtbewoners kwamen in 
opstand en begonnen een 
actie ter behoud van het 
oplaadpunt. 

Deze actie had succes. De 
enige eis die aan terug-
plaatsing werd gesteld was 
dat de paal in een winkel 
moest komen, dit uit vei-
ligheidsoverwegingen. Het 
OV oplaadpunt is sinds 22 
juli terug in het winkelcen-
trum en staat in de kapsa-
lon ‘Mijn Droom Kapper’ 
direct bij de ingang. De 
buurt is er blij mee. 
     (Jan-Gerrit van Wijhe)

Het OV 
laadpunt is 
terug op 
Winkel 
Centrum 
Planetenbaan.

Etos in actie voor 
Voedselbank

Maandag 22 juli haalden twee bestuursleden van Voedselbank de 
Bilt een geweldige hoeveelheid verzorgingsproducten op bij Etos 
aan de Hessenweg in De Bilt. Het was de opbrengst van een twee 
maanden durende actie. 

Klanten van Etos kochten een verzorgingsproduct en doneerden dat ten 
behoeve van dorpsgenoten die door een financieel zware periode gaan 
en tijdelijk afhankelijk zijn van voedselhulp van de Voedselbank. 

(Lucy Duindam)

Met veel dank aan klanten en personeel nemen de bestuursleden de 
grote hoeveelheid producten in ontvangst. 

advertentie



HOOGVLIET.COM

Maximaal 4 kratten per klant 

NU

 2+2
GRATIS 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 31 juli t/m dinsdag 6 augustus 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 en 2+2 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Andrélon , Axe, 
Dove of Rexona
 Alle soorten 
4 stuks
 Van /8.36 - /26.28
 Voor 4.18 - 13.14

Blauwe bessen
Alle schalen of bekers van 
125 - 500 gram 
 Van /2.59 - /5.89 
 Voor 1.55 - 3.53 

Hertog Jan  
 Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
 Van /16.39 

 Nestlé, Friesche 
Koe of g’woon ijs 
Hollandse Klassiekers, IJspret, 
sinas-vanille, tornado’s, 
Kaktus, Pirulo, bosvruchten-, 
peren- of frambozenijsjes
2 pakken
 Van /3.10 - /5.78 
 Voor 1.55 - 2.89 

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

NU

1+1
GRATIS 

NU

 40% 
KORTING

 Sallands 
zonnepit 
 Van /1.99 

 9.99 
PER KRAT

1.59 
PER STUK
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Vreemde beestjes in huis
Verleden jaar belde een inwoonster van Hollandsche Rading met de vraag of ik wist welke beestjes 

de laatste paar weken bij haar binnen en buiten op het raam zaten. Zij vermoedde boktorren 
en was daar terecht bezorgd over want die knagen je houten balken in je huis langzaam 

maar zeker helemaal weg. Enkele soorten doen daar als larve jaren over…

Gelukkig had ze er één veiligge-
steld en kon ik haar gerust stel-
len. Het was geen kever maar een 
wants: de Bladpootrandwants. Eén 
wat groter wants die pas sedert de 
laatste 10 jaar in Nederland wordt 
waargenomen. Een zogenaamd in-
vasieve soort. Oorspronkelijk af-
komstig uit Noord Amerika en ver-
moedelijk met houtimport bij ons 
gekomen. De larven zijn gek op 
naaldhout en vooral coniferen. Zij 
kunnen daar enige schade aanrich-
ten met hun geknaag. Ze zijn niet 
schadelijk voor al verwerkt hout dat 
in de bouw gebruikt wordt.

Enkele jaren geleden had ik al een 
exemplaar bij ons in de tuin waarge-
nomen. Ook dit jaar waren er weer 
exemplaren op het keukenraam te 
zien. Inmiddels heeft de soort zich 
al over geheel Nederland verspreid 

en wordt dan ook alom waargeno-
men. Ze zoeken net zoals sommige 
vlinders voor de winter een warm 
plekje om te kunnen overleven. Een 
invasieve soort is een soort die om 
diverse redenen een regio binnen-
komt en zich daar weet te handha-
ven door zich voort te planten. 

Een ander voorbeeld is het Aziati-
sche Lievenheersbeestje dat door 
plantenkwekers is geïmporteerd 
ter bestrijding van de bladluis in 
de kassen. Deze heeft zich dermate 
stevig genesteld in Nederland dat 
de zogenaamde inheemse soorten 
daar last van hebben en zelfs wor-
den verdrongen. Nu kun je dus 
kleine zwarte beestjes tegen komen 
met vier stippen op hun rug. Het 
zijn net spinnetjes. Dat zijn de larve 
van het Aziatische Lievenheers-
beestje. Waarom ze zo heten weet 
ik echt niet.

Andere soort is de momenteel erg 
in de publiciteit gekomen Buxus-
mot. Deze is ook pas enkele jaren in 
Nederland en deze verspreidt zich 
met al die mooie buxusstruiken al-
hier met een sneltreinvaart richting 
het Noorden. De Waddeneilanden 
zijn nog niet bereikt maar dat is 
een kwestie van maanden. Bestrij-
den kan maar ik denk dat de natuur 
zelf wel een kracht heeft om dit op 

te lossen. Ik zag bijvoorbeeld dat 
één van de wantsen geïnfecteerd 
was met een soort schimmel. Witte 
vlekken op zijn schilden en poten. 
Dat overleeft ie niet.

En de Buxusmot! Ja. We zullen an-
dere planten moeten bedenken om 
onze tuin mee te kunnen opfleuren. 
Maar bedenk wel. De insecten lig-
gen op de loer.
Net zoals van de week een brom-
mende grote wesp bij ons in de tuin 
vloog. Een enorme Hoornaar. Echt 
één die je tijdens het vliegen aan-
kijkt. Ook hier naar toegekomen 
omdat we het hier zo goed hebben!!

Over enige tijd ga ik weer mijn licht-
val opzetten, zodat men kan zien wat 
er zoal ’s nachts bij ons rondvliegt. 

Rob Timmer, IVN afdeling De Bilt.

De buxusmot roeit gestaag de 
buxusstruiken uit.

De hoornaar bevalt het prima hier.

Passie voor de 
passiebloem

De Passiebloem (Passiflora 
caerulea) is een klimplant met 
prachtige bloemen, de plant 
heeft een melkwitte bloem, 
met een lila/blauwe kroon en 
groen/paarse stampers. De 
Passiebloem caerulea is, net als 
andere soorten uit de Passiflora 
familie, een goede klimmer die 
met de jonge scheuten zich om 
de leidraad, pergola, of takken 
van andere planten wikkelt en 
zich na voldoende houvast met grotere scheuten om deze houvast hecht. 
De bloem heeft een standplaats nodig met volop zon, en zal zijn zonnige 
plek belonen met een uitbundige bloei.                     (foto Janny Smits)

Boeken aan huis
De Bibliotheekdienst aan Huis is een extra service voor mensen die niet 
meer zelf naar de bibliotheek kunnen komen vanwege ouderdom of een 
beperking. Vrijwilligers brengen de boeken u thuis. In overleg brengen 
ze de boeken mee die u graag leest, zoals romans in gewone letter, met 
grote letter, hobbyboeken of andere boeken. Ook tijdschriften, dvd’s of 
luisterboeken kunnen worden geleend. Wilt u boeken thuis ontvangen 
neem dan contact op met Ans Weerdenburg, tel 030 2299008 of mail 
naar aweerdenburg@ideacultuur.nl.

Vergeten vruchten
Bij een goede vriend op het erf staat een moerbeiboom. De exotische 
boom is hier ooit geparkeerd in afwachting van een liefhebber. Zijn 
vruchten zijn gewild vanwege hun rijkdom aan vitamines, mineralen en 
antioxidanten. Toch is deze boom vergeten door de planter en worden 
de bessen niet opgemerkt door vogels of insecten. Met de tropische 
temperaturen van deze zomer zijn de vruchten groot en zoet. Terwijl 

ik ze vanaf de ladder pluk, loopt 
het donkerrode sap over m’n ar-
men. Moeder eend en haar jongen 
onder mij, rapen de rijpe resten 
van de grond.                (Karien 
Scholten)

In haiku:
De zwarte moerbei
Gezonde smaakexplosie
Honingzoete vrucht.

Expositie Fotoclub 
Bilthoven

Tot en met 15 september exposeren 
zeven leden van Fotoclub Biltho-
ven hun favoriete foto’s. Het zijn 
kleur- en zwart-wit foto’s met zeer 
uiteenlopende onderwerpen, zoals 
bewoners op Bali en Lombok, aan-
legsteiger op Texel, impressie van 
Eye voor het Eye gebouw in Am-
sterdam, paarden in galop, eenzame 
mensen en diverse natuur impres-

sies; kortom een gevarieerde ex-
positie die het bezoeken waard is. 
De expositie is te bezichtigen in de 
Oosterlichtkerk, Eerste Branden-
burgerweg 34 te Bilthoven, iedere 
vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur 
en na afloop van de kerkdiensten op 
zondag tussen 11.30 en 13.00 uur 
en anders in overleg met mw. Jan-
nie Catsburg, tel 030 2203091.

Leden van fotoclub Bilthoven delen hun favoriete foto’s in de 
Oosterlichtkerk.
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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.

Rasgroep: Gezelschapshonden
Ras: Boomer
Geslacht: Reu
Leeftijd: 23-04-2017
Kan met honden: Onbekend
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Onbekend
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Nee
Kan mee in de auto: Ja
 
Sam is een lieve onzeker man, die van heel veel 
knu�elen houdt. Bij zijn vorige baasje hoefde 
hij nooit alleen te zijn en daarom zal hij dit nog 
moeten leren. Als Sam je nog niet kent vind hij het 
soms een beetje spannend, maar als je even bij 
hem op de grond gaat zitten ontdooit hij als snel. 
Dan klimt hij het liefst opschoot om daar lekker te 
genieten van aandacht. Wandelen vindt Sam geweldig, als hij zijn riem alleen al ziet wordt hij al blij. 
Tijdens het wandelen loopt Sam lekker door en hij draait zijn poot dan ook niet om voor een langere 
wandeling. 
We zoeken voor Sam een huis waar hij rustig de tijd krijgt om te wennen en het alleen zijn te 
oefenen. Op dit moment kan hij nog niet alleen zijn, ook met een andere hond gaat dit niet. Sam 
begint namelijk herrie te maken als hij alleen is. Kinderen zal inprincipe geen probleem zijn mits ze 
rustig zijn. Vriendjes en vriendinnetjes die komen spelen zal Sam wel erg spannend vinden.

Rascha heeft een nieuw
onderkomen gevonden!

Dier van de maand: Sam

advertentie
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Te koop aangeboden
Nieuw babybadje, met afvoer-
stop op opklapbare standaard. 
Afhalen in ruil voor bloeme-
tje? Tel. 06-33049171

Gebruikte Samsonite, rode, 
koffer 70x60x20cm met wiel-
tjes €15,-. Oude elektrische 
toverlantaarn € 35,-. Tel. 
06-53441095

Gitaar in draagtas €25,-. 
Goede mooie dekens €5,-. Tel. 
0346-211738

Het Rode Kruis kerstboek 
met een voorwoord van 
prinses Margriet €1,-. Tel: 
06-14040516

Kerstboek voor het wereld 
natuurfonds met een voor-
woord van prins Bernhard 
€1,-. Tel: 06-14040516

Het zesde klaaglied van 
William Brodrick €1,-. Tel: 
06-14040516

Bijzettafeltje met wieltjes, 
metaal met 2 glasplaatjes. 
Hoogte 65cm, diameter 43cm 
€15,-. H.R. Tel. 035-5772428

Staand leeslampje metaal, 
gedeeltelijk buigzaam spi-
raalstuk. Kleur rood, hoogte 
100cm €15,-. H.R. Tel. 035-
5772428

Witte rieten stoel voor binnen, 
als nieuw. Staat op de slaap-
kamer €20,- H.R. Tel. 035-
5772428

Complete bridge biedset met 
boxen kaarten en lesmateri-
aal, compleet €12,50. Tel 
06-36252092

Rek om fietsen op te hangen, 
muurbevestiging, voor max 
3 fietsen, inklapbaar. Nieuw 
in verpakking €10,-. Tel. 
06-11225867

Verzameling Koninklijk Huis: 
artikelen en knipsels. Gratis 
afhalen Tel. 06-11225867

8 KLM-huisjes, ongeopend; 
nummers: 7 (Amsterdam), 13 
(Amersfoort), 18 (Utrecht), 25 
(Gouda), 50 (Amsterdam), 85 
(Curaçao), 92 (Deventer). €5,- 
per stuk, €35,- hele set. Tel. 
06-11225867

Authentieke garderobekast 
donkerbruin gelakt eiken 3 
delen; 1.90x1.60x0.90; €50,-. 
Afspraak (zien) 06-34636868

Historische (hand)naaima-
chine met houten kap; merk 
Phoenix. In zeer goede 
staat; €50,. Afspraak (zien) 
06-34636868

Gebruikte, rode, samsonite 
koffer, 70 x 60 x 20, op wiel-
tjes, €15,-. Tel. 06-53441095

Oude toverlantaarn, € 35,-. 
Tel. 06-53441095

Ronde grijskleurig tuintafel 
met glasplaat. €25,-. Tel. 030-
6331609 of 06-36252092

Wit bureau kastje met roldeur 
€25,-. Tel. 030-6331609 of 
06-36252092

5 handtassen (3 leer) €10,-. Tel. 
030-6331609 of 06-36252092

Filter voor vijver, merk 
Hozelock, z.g.a.n., €22,50. 
Tel. 06-48782494

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: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Damesfiets, merk Batavus/
type Winner, opknapper, 
€17,50. Tel. 06-48782494

Kinderkruk groen. Zit.
br 9cm, 30cm. Vier poten. 
Rond model. €3,-. Tel. 0346-
212492

Metalen uitklapbare kampeer-
tafel kunst.blad. br. 52.5cm. 
L.66cm. H 48cm. Min 
uitsch.b 66cm. €20,-. Tel. 
0346-212492.

Activiteiten
De romantische tuin bij de 
Oude School in De Bilt vormt 
een harmonisch decor voor 
een prachtige EXPOSITIE. 
Kunstenaar Pia Haks expo-
seert haar nieuwe collectie 
beelden. Data 11-17-18 
augustus 12.00 tot 17.00 uur. 
Adres; Burg de withstraat 
31C, 3732 EJ  De Bilt.

Personeel gevraagd
Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Personeel aangeboden

AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. 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-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

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 vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

Stoffeerderij Martinus voor 
stoelen en fauteuils. Tel. 035-
6230901/ 06-53449761

Op ’t bankje
‘Ik kom maar even bij u zitten dan heb ik tenminste nog wat 
aanspraak’, zegt de vrouw die zo te zien met de ziel onder haar 
arm een wandelingetje heeft gemaakt. ‘Ik vind het maar saai die 
vakantietijd. Mijn buren zijn met vakantie en ik mis mijn klein-
dochter Josje.’ Ze zucht maar eens diep. ‘Ik ben haar oppasoma 
en haal en breng haar altijd naar school. Al die vrouwen die dat 
ook doen zorgen altijd wel voor een praatje en hoewel ik me aan 
sommigen soms dood erger mis ik ze toch.’ Ze vertelt dat Josje 
met haar ouders en vrienden van haar ouders met hun dochter 
Bo op Terschelling zitten. Ze hebben daar samen een huisje bij 
het strand gehuurd. ‘Josje appt me iedere dag en zegt dat ze mij 
mist’, zegt ze met een liefdevolle glimlach. ‘Maar ze geniet wel 
hoor, want Bo is haar beste vriendinnetje. Ik vind het wel fijn dat 
ze niet ergens in een ver buitenland zitten want dan maak ik me 
altijd zorgen.’ Af en toe pakt de vrouw haar telefoon om te kijken 
of er geen berichtjes zijn en als die er niet zijn gaat de telefoon 
weer in haar tas. ‘Mijn man zit nu op de volkstuin. Dat is zijn lust 
en zijn leven. Af en toe ga ik wel eens mee om te helpen, maar in 
de grond wroeten is niet bepaald mijn hobby. Vroeger gingen we 
in de vakantie altijd naar de camping, maar toen mijn dochter wat 
ouder werd wilde ze niet meer mee en toen was voor ons de lol 
er ook af. Mijn man vond de camping toch al niks en zeker toen 
onze dochter er niet meer bij was, want daar ondernam hij allerlei 
uitstapjes mee. Hij heeft daarna die volkstuin genomen. Meestal 
is er een heleboel tegelijk oogstrijp en dan is hij er van vroeg tot 
laat. De hele buurt geniet dan mee van onze verse onbespoten 
groenten en de diepvries raakt dan ook weer vol.’ Ze vertelt dat ze 
vanmorgen eerst naar de supermarkt geweest is. ‘Veel had ik niet 
nodig maar ik heb er meteen ook maar koffie gedronken. Straks 
ga ik de planten en de post in het huis van mijn dochter verzorgen. 
Hun tuin doet mijn man en als het zo droog is moet hij ook iedere 
dag sproeien.’ Ik vraag of ze zelf niet met vakantie gaat. ‘Ik zou 
wel willen maar met die volkstuin kunnen we nooit lang weg. Een 
weekje gaat wel want dan verzorgen anderen op de tuin onze tuin 
wel. Dat doet Karel ook voor tuinders als zij een poosje weg zijn. 

We gaan nu een week varen over de IJssel en de Maas en daar 
kijk ik erg naar uit. We hebben al eens een tocht over de Rijn naar 
Duitsland gemaakt en dat was goed bevallen. We hebben toen 
leuke mensen uit Limburg ontmoet en dat zijn goede kennissen 
geworden. Daar gaan we nu ook deze tocht mee doen. Ik vind 
van varen een heerlijke rust uitgaan.’ Als er een vrouw met een 
poedeltje langskomt fleurt ze helemaal op. Het blijkt een collega 
oppasmoeder van Roos, ook een vriendinnetje 
van Josje. Ze vertelt dat Roos met haar moe-
der op Curaçao zit. Haar moeders nieuwe 
vriend Carlos komt daar vandaan en wil 
hun het eiland laten zien. Ook zij krijgt re-
gelmatig appjes. ‘Ze hebben het heel erg 
naar hun zin. Ik gun het ze van harte maar 
ze blijven een maand weg en ik zal 
blij zijn als ze weer terug zijn.’ Ik 
voel dat ik nu maar beter 
kan gaan.

Maerten  

Wandeling over 
Houdringe 

Utrechts Landschap organiseert op zondag 4 au-
gustus  een wandelexcursie over Landgoed Houd-
ringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en 
open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met 
een doorsnede van meer dan een meter. Deze bo-
men zijn ruim 225 haar oud. Huize Houdringe is in 
1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels 
in de Engelse landschapstijl en deels in de Franse 
barokstijl aangelegd.

Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de 
Holle Bilt 6 in De Bilt om 14.00 uur. De wande-
ling duurt anderhalf tot twee uur. Vooraf aanmel-
den kan op de website van Utrechts Landschap. 
Deelname is gratis.

Geniet van het prachtige landschap op Houdringe.

Sprookjestentoonstelling
In de maand augustus is er een tentoonstelling in de Bibliotheek 
in Bilthoven. Daar worden sprookjes tentoongesteld die samen 
met ouderen tot stand zijn gekomen. Het initiatief komt van een 
zorgvrager uit de thuiszorg. Sprookjes op rijm waaraan ouderen, 
die gebruik maken van thuiszorg grotendeels met dementieach-
tergrond, input hebben geleverd. In de tentoonstelling zijn deze 
sprookjes op een creatieve manier uitgewerkt. Op zaterdag 3 au-
gustus is er van 14.00 tot 15.30 uur een sprookjescafé voor alle 
belangstellenden. De tentoonstelling wordt dan ook officieel ge-
opend. Op vrijdag 16 augustus is er van 15.00 tot 16.30 uur een 
sprookjescafé voor mensen met beginnende dementie. Kijk voor 
meer informatie op www.ideacultuur.nl/Goudendagen.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl
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Tiende Wielerronde in Westbroek
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 30 augustus en zaterdag 31 augustus zijn wielrenners, van jong tot oud en van beginner 
tot geoefend, weer van harte welkom in Westbroek om te proberen de, inmiddels felbegeerde, 

bokaal mee naar huis te nemen. De race vindt alweer voor de tiende keer plaats. 
Ieder jaar weer een spektakel dat haar weerga niet kent. 

Behalve op goed weer hoopt de 
organisatie ook dit jaar weer op de 
aanwezigheid van vele belangstel-
lenden bij dit gezellige en sportieve 
spektakel. Reeds tien jaar geleden 
ontstond de Wielerronde als een 
grap, maar nu is dit Westbroekse 
evenement niet meer weg te denken 
uit het dorp en inmiddels volwassen 
geworden. Sportiviteit en gezellig-
heid zijn belangrijker dan winnen. 
De combinatie van goedgetrainde 
sporters en recreatieve rijders door 
elkaar, maakt deze koers er één met 
een eigen karakter.

Sfeer
‘Tien jaar geleden had ik dit echt 
niet durven denken’, vertelt Jan 
Hennipman, één van de organisa-
toren van het evenement. ‘Elk jaar 
werd ons evenement groter en gro-
ter. Vorig jaar waren de weergoden 
ons iets minder gezind, maar had-
den wij nóg meer toeschouwers 
dan tijdens de vorige edities. Wat 
ook heel bijzonder is, men komt 
hier speciaal voor de sfeer. Er zijn 
zelfs deelnemers die hun zomer-
vakantie verschuiven om mee te 
kunnen doen met de Wielerronde. 
Dan vragen zij vooraf wanneer de 
Wielerronde plaatsvindt, zodat zij 
daarmee rekening kunnen houden. 
Geweldig, toch?’

Dikkebandenwedstrijd
Net als voorgaande jaren start de 
Wielerronde op vrijdagavond met 
de Dikkebandenwedstrijd: om 
19.00 uur rijden de junioren (6-12 
jaar) hun wedstrijd, maar dan door 
de ‘oude’ nieuwbouw. De start/ fi-
nish is voor het Dorpshuis en via de 
Huydecoperweg, Dr. Welfferweg 
en de Molenweg komen zij weer 
terug in de Pr. Christinastraat. Di-
rect aansluitend vindt de huldiging 
plaats. 
‘Wij hebben sinds vorig jaar wel 
een nieuw aspect toegevoegd aan 
de juniorenwedstrijd’, vertelt Hen-
nipman. ‘De kinderen starten op ge-
wone fietsen, dus geen racefietsen. 
Met deze zet hopen wij het aantal 
deelnemers te vergroten. Daarom 
organiseerden wij vorig jaar de zo-
genaamde ‘Dikke Banden Race’, 
speciaal voor deze leeftijdsgroep’. 
Totaal reden 40 kinderen hun rond-
jes op de fiets. Hopelijk wordt het 
aantal deelnemers dit jaar weer 

overtroffen. Hennipman: ‘Om nog 
meer kinderen een kans te geven 
hebben wij nog een extra categorie 
ingesteld: namelijk op geboortejaar 
2013 en de jongsten op geboorte-
jaar 2014’. De Wielertoervereni-
ging Westbroek (WTV Westbroek) 
helpt bij de organisatie en hoopt de 
jeugd op deze manier te laten ken-
nismaken met fietsen/ wielrennen.

Tijdrit
Aansluitend volgt de tijdrit. Op 
een parcours van ongeveer acht 
kilometer kunnen deelnemers in-
dividueel een snelle tijd proberen 
neer te zetten. De start is weer bij 
het Dorpshuis, via Molenweg, Dr. 
Welfferweg, ‘Tweesporenpaadje’ 
en de Kooijdijk naar de finish op 
de Burg. Huydecoperweg. Hen-
nipman: ‘Vanaf 19.45 uur wordt 
gestart door de eerste deelnemer en 
rond 21.15 uur volgt de prijsuitrei-
king. Deelname is alleen mogelijk 
voor renners die ook meedoen aan 
de Wielerronde Westbroek op za-
terdag. Daarnaast bieden wij ieder-
een gelijke kansen, dus specifiek 
tijdrit materiaal als ligsturen, aero-
dynamische helmen en dergelijke 
wordt uitgesloten’. 
Naast het sportieve element wordt 
iedereen uitgenodigd voor de 
dorpsborrel. Altijd weer gezellig 
om even na te praten over de be-
leefde avonturen tijdens de afgelo-
pen vakantie en direct op de hoogte 
te blijven via een live verslag van 

het wedstrijdverloop door Roy de 
Kruyf. Tijdens de borrel komen de 
heren/dames weer langs voor een 
lotenverkoop voor het goede doel 
(Spieren voor Spieren) en worden 
bitterballen uitgedeeld, kortom, er 
ligt weer veel gezelligheid in het 
verschiet. En dan is het feest nog 
niet voorbij.

Wielerronde
Want zaterdagmiddag 31 augustus 
is het weer tijd voor de eigenlijke 
Wielerronde. ‘De zes plaatselijke 
omlopen zorgen voor een geza-
menlijke afstand van ongeveer 46 
kilometer, dus wij nodigen iedere 
liefhebber uit, getraind of niet, om 
mee te doen met dé wedstrijd van 
het jaar. Niet-rijders zijn natuur-
lijk ook welkom en kunnen weer 
genieten van een dweilband en al-
lerlei andere festiviteiten in de om-
geving van Cafetaria Coen/ Café 
De Poort. En natuurlijk lekker kij-
ken hoe de toppers langsscheuren 
met snelheden van boven 40 ki-
lometer per uur. Voor de kinderen 
hebben wij weer een springkus-
sen, schmink en spelletjes ‘, laat 
Hennipman weten. ‘Gedurende de 
middag vindt ook de lotenverkoop 
weer plaats voor het goede doel, 
met mooie prijzen. En, omdat wij 
dit evenement voor de tiende keer 
organiseren, hopen wij dat er weer 
een kind-ambassadeur aanwezig 
is vanuit ons goede doel ‘Spieren 
voor Spieren’’. 

Op vrijdag probeert de jeugd de felbegeerde prijs te winnen.

Als in een treintje denderen de wielrenners door het landschap van 
Westbroek. 

Reünie 100 jaar 
Montessorischool 

Bilthoven
Aankomend schooljaar (2019-2020) bestaat de Montessorischool Bilt-
hoven 100 jaar. Deze bijzondere mijlpaal vieren ze graag met reünis-
ten. Op vrijdag 27 september tussen 15.30 en 19.30 uur zijn alle oud-
leerlingen (van 13 tot 113 jaar) en oud-medewerkers van harte welkom 
op de reünie om de school te bezoeken en herinneringen op te halen. 
Aanmelden kan via website, www.montessoribilthoven.nl.
             (Suzanne Schaapman)

In september viert de Montessorischool haar jubileum.

Bridge in de Zomer
Tijdens de zomermaanden kan er op maandag- en donderdagavonden 
in deze gemeente bridge gespeeld worden. 

Vanaf maandag 22 juli tot en met maandag 26 augustus kan iedere 
beginnende bridger of ex-cursist om 19.30 uur terecht in de kantine 
van SVM (Dierenriem 4) in Maartensdijk om in een eigen groep uitge-
zochte spellen te spelen. De spellen (+ commentaar) worden daarna per 
e-mail toegezonden. Voor iedere maandagavond dient u zich tenminste 
24 uur vooraf - bij voorkeur per paar - aan te melden via beginnersoe-
fenbridge@ziggo.nl.

Gevorderden
Belangstellenden zijn welkom om op donderdagavonden tot en met 29 
augustus te bridgen in het Dorpshuis van Hollandsche Rading. Aan-
melding als bridgepaar bij voorkeur voor de betreffende donderdag om 
17.00 uur via e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of eventu-
eel ter plaatse voor 19.15 uur.     [HvdB]

Prijsuitreiking
Tussen 15.00 uur en 15.30 uur te-
kenen de deelnemers de startlijst, 
wordt om 15.45 uur het Westbroekse 
Volkslied gezongen, gevolgd door 
de start om 16.00 uur. De verwachte 
finish is rond 17.10 uur, met aan-
sluitend de prijsuitreiking en podi-
umceremonie. Hennipman: ‘Zoals 
gebruikelijk hebben wij weer wis-
selbekers en prijzen voor het po-
dium van de heren, dames en jeugd, 
voor de nummer laatst, de pechvo-
gel en de meest strijdlustige renner. 
Verder onder andere een medaille en 
sportdrank voor elke deelnemer en 
de kussen van de rondemissen’.

Versterking
Om continuïteit van de Wielerronde 
te waarborgen heeft de organisatie 
(Jan Hennipman en Pieter Wijnen) 
versterking gekregen in de persoon 
van Jeroen Stijlaart (penningmees-
ter) en Gert-Jan Everts (organisa-
tie Dikke-Banden-Race, vanuit de 
WTV Westbroek). Hennipman: ‘De 
organisatie kan alle hulp gebruiken, 

dus geef je vooral op als vrijwilliger, 
ook als je nieuw bent in het dorp. 
Een mooiere manier om te integre-
ren bestaat niet. Met een knipoog: 
voor dit jaar zijn wij nog op zoek 
naar twee rondemissen.’.
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“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Mosselen!!

Woe.
31-07
Do.

01-08
Vr.

02-08
Za.

03-08
Zo.

04-08

Entrecôte v.d. grill 
met knoflooksaus

“Bouillabaise” 
(Zuid-Franse 
visschotel)

Portobello 
gevuld met geitenkaas

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
07-07
Do.

08-08
Vr.

09-08
Za.

10-08
Zo.

11-08

Hollandse biefstuk 
met pepersaus

“Zarzuela” 
(Spaanse visschotel)

Vegetarische 
moussaka

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Het Kikkerpad en de peilbuis (deel 2)
door Henk van de Bunt

Vorige week publiceerden we deel 1 van de fietsroute die het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden heeft en langs Groenekan en Westbroek voert. De routes voeren langs oude en 

nieuwe waterschaps-’kunstwerken’ en vertellen het verhaal erbij. 

We eindigden vorige week bij Fort 
Ruigenhoek waar meetapparatuur 
staat om de waterkwantiteit te be-
palen. Vervolgens is het even goed 
zoeken naar de Grondwaterpeil-
buis. Bereidwillige medewerkers 
van zwembad De Kikker helpen 
ijverig mee, omdat ook hen dit 
meetpunt nooit eerder is opgeval-
len. Uiteindelijk wordt de buis bui-
ten het zwembadterrein links in de 
tweede bocht van het Kikkerpad, 
dat naar de Kooidijk loopt, getra-
ceerd. De Grondwaterpeilbuis is 
één van de 380 punten waar twee-
maal per maand het verloop van de 
grondwaterstanden in de provincie 
Utrecht wordt afgelezen (foto1).

Wij vervolgen onze route een klei-
ne twee kilometer over Kikkerpad 
(cultuurpad) en (aan het einde 
linksaf) Kooidijk. Voordat de 
Kooidijk aan het westelijke einde 
naar links gaat afwijken, worden 
we geattendeerd op de eerste van 
twee stuw- of valschutten. Deze 
stuwen zijn waarschijnlijk ooit ge-
bouwd voor de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en dus al meer dan een 
eeuw oud. Normaal gesproken 
staan ze open (foto 2). 

Aan het einde van de Kooidijk 
voert de route naar links. Ter 
hoogte van de T-splitsing van de 
Burgermeester Huydecoperweg 
(BeHa) en de Westbroekse Bin-
nenweg (WeBi) valt ons oog op de 
aan de oostzijde gelegen Stuw met 
vispassage. Deze stuw zorgt er-
voor dat overtollig water vanuit de 
polder Achttienhoven naar de pol-
der Maarsseveen (aan de overzijde 
van de weg) kan overlopen. Voor 
vissen is een stuw niet te over-
bruggen; daarom is een vispassage 
aangelegd. Deze bevindt zich in de 
langwerpige bak met het rooster 
(foto 3).

De in de volksmond bekende Be-
Haweg (Burgemeester Huyde-
coperweg) vervolgt zich richting 
Gageldijk en Zuilense Ring. Zover 
hoeven we niet te gaan. Op een 
derde van de te overbruggen af-
stand worden we uitgenodigd over 
een brug linksaf het natuurreser-

vaat Polder de Gagel in te gaan. 
Op het bijgehorende kaartje staat in 
een verwijzingsteken uitdrukkelijk 
vermeld: ‘Doorgang niet voor fiets-
karren’. Dit blijkt niet overbodig; 
zelfs met een gewone fiets moet je 
al aanleg voor slangenmens heb-
ben, wil je de brug met sluis veilig 
doorkomen. Halverwege de jaren 
zijn in het kader van de Landinrich-
ting Noorderpark plannen gemaakt 

voor verbetering van recreatieve 
mogelijkheden in het Noorderpark. 
In de plannen van de Landinrich-
tingsdienst werd de nieuwe functie 
van de Gagelpolder in hoge mate 

die van een recreatiepolder zoals 
dat ook voor de buurman, de Rui-
genhoeksepolder, het geval was. 
Dit bos biedt vele mogelijkheden 
voor (natuurgerichte) recreatie, 
zoals fietsen, wandelen, kanova-
ren en skaten. Daarnaast draagt het 
bos ook bij aan de aantrekkelijk-
heid van het landschap en daarmee 
aan een leefbare omgeving voor de 
Utrechtse bevolking (foto 4). 

Het is (nu al) een voorrecht door dit 
bos te mogen fietsen; ook wanneer 
zonnestralen en regenbuien zich in 
een onvoorspelbaar patroon afwis-
selen. 

Ik moest denken aan die woorden, 
die ik ooit ergens las:
De natuur zegt ons zoveel, 
de wind vertelt ons zijn verhaal, 
De mensen horen geen wind, regen 
of zon. 
De natuur vertelt ons zijn verhaal... 

Foto 2: De bijna anderhalve eeuw oude stuw- of valschutten aan de 
Kooidijk.

Foto 3: De Stuw ter hoogte van de splitsing BeHa en WeBi. 

Foto 4: Bij het verlaten van het Gagelbos aan de kant van de Utrechtse 
Gageldijk is links van de brug opnieuw een stuw of valschut.

Foto 1: Na goed zoeken ontdekten we de grondwaterpeilbuis.

De Groene route -18 kilometer 
- via het sluizencomplex bij de 
Rijksmunt door Overvecht naar 
het Noorderpark en via Groene-
kan weer naar de Weerdsluis - is 
te downloaden op www.hdsr.nl 
of verkrijgbaar bij Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlan-
den, Postbus 550, 3990 GJ Hou-
ten (E-mail: post@hdsr.nl.)

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

Buurtgaai Flip
De jonge tamme Vlaamse Gaai die vorige week door Mirjam Pierik 
werd gespot en vervolgens gemist werd is nog steeds in de buurt 
van de Looydijk.

De familie Hoppensteyn heeft zich 
vanaf begin juni ontfermd over 
het -toen nog- babyvogeltje dat uit 
het nest was gevallen en door een 
aantal kauwtjes belaagd werd. Zij 
verzorgden het vogeltje, gaven het 
eten, rust en veiligheid en de naam 
Flip. 's Nachts sliep Flip het liefst 
bij dochter Pien op de kamer. Pien 
leerde Flip vliegen en als het re-
gent komt hij (of zij) naar binnen 
om te schuilen. Flip is een graag 
geziene gast in de omgeving en 
krijgt van menige buurtbewoners 
wat lekkers toegestopt.

Beschermd
De gaai is een beschermde inheemse diersoort, net als alle andere vo-
gels die van nature in het wild in Nederland voorkomen. Gaaien eten 
vooral insecten, aangevuld met eieren en jongen van zangvogels. 's 
Winters eten ze vooral eikels, maar ook beukennootjes, granen (mais), 
fruit en ander eetbaars. In het najaar hamsteren gaaien de eikels en 
verstoppen die in de grond. Bij voedselgebrek worden ze opgegraven. 
De eikels die ze niet opgraven, kunnen uitgroeien tot bomen. Weet een 
gaai dat hij in de gaten wordt gehouden tijdens het verstoppen, dan 
komt hij later terug om de eikel elders te verstoppen.

De gaai was vroeger een uitge-
sproken bosvogel, maar ondanks 
schuw gedrag is die steeds vaker 
in de bebouwde omgeving te zien. 
Inmiddels broeden ze ook in parken 
en tuinen maar echt tam zijn ze zel-
den. De meeste tamme gaaien zijn 
babyvogeltjes die door mensen zijn 
opgevoed. Dat Flip in alle vrijheid 
nog steeds naar het opvangadres te-
rugkeert is bijzonder.

Flips nieuwe ‘nest’.

Flip is dikke maatje met Pien.
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