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Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Pagina 17:

Volop knipvoordeel en de leukste aanbiedingen

advertentie

Uitspraak om 
Ridderhof verdaagd

Op 28 juni jl. behandelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State van de gemeente De Bilt tegen Résidence De Ridderhof inza-

ke de weigering tot afgifte van een bouw- en sloopvergunning op bun-

galowpark De Ridderhof. De termijn voor het doen van een uitspraak 

bedraagt normaliter zes weken. 

De bewonersvereniging De Ridderhof ontving vorige week bericht van 

uitstel: ‘Naar verwachting zal in dit geval niet binnen zes weken na de 

zitting uitspraak kunnen worden gedaan. In verband hiermee is de ter-

mijn verlengd met zes weken.

De beslissing in deze zaak zal te zijner tijd openbaar worden gemaakt 

op een openbaarmakingszitting. Elke woensdag wordt een openbaar-

makingszitting gehouden. Op de website van de Raad van State (www.

raadvanstate.nl) treft men een overzicht aan van nummers van zaken 

waarin de beslissing op de woensdag van die week openbaar wordt ge-

maakt. Op deze wijze kan eenvoudig nagegaan worden of in die week 

een uitspraak in een zaak is te verwachten.’

Niet alleen kommer en kwel 
in De Kwinkelier

door Guus Geebel

‘De veiligheid in De Kwinkelier is steeds gewaarborgd gebleven. We zitten er als 

winkeliers bovenop dat hier niets gebeurt’, aldus Carla van der Vlugt, secretaris van 

Huurdersbelangenvereniging De Kwinkelier. ‘Wanneer er iets stuk is wordt het afdoende 

gerepareerd. We gaan verbouwen, dus gaan we het niet honderd procent opknappen.’

Carla van der Vlugt reageert ver-

ontwaardigd op publicaties in de 

pers waarin de indruk wordt gewekt 

dat het voor het winkelend publiek 

in De Kwinkelier niet veilig zou 

zijn. ‘Lees je in de krant dat er net-

ten gespannen zijn om brokstukken 

op te vangen, terwijl die netten al 

zes jaar geleden zijn aangebracht 

om duiven tegen te gaan en niet 

omdat het hout naar beneden komt. 

Omgevallen muurtjes zijn proviso-

risch weer opgebouwd en kapotte 

balustrades hebben nieuwe planken 

gekregen. Om dan groots in de pers 

te publiceren dat het hier niet veilig 

zou zijn doet ons winkeliers heel 

veel pijn. We hebben het al niet ge-

makkelijk en ongefundeerde nega-

tiviteit maakt het alleen maar erger. 

Mensen vragen nu of het hier nog 

wel veilig is, terwijl er niets aan de 

hand is.’

Achterstallig onderhoud

‘Natuurlijk zijn de huurders onte-

vreden, want er is veel achterstallig 

onderhoud. Als je de hele situatie 

bekijkt dan had het jaren geleden al 

opgeknapt moeten worden.’ Carla 

van der Vlugt noemt de economi-

sche situatie van dit moment het 

grootste probleem. ‘Het centrum is 

ooit door de gemeente verkocht aan 

een particuliere eigenaar. Door de 

destijds opgemaakte overeenkom-

sten heeft de gemeente nu geen zeg-

genschap over het winkelcentrum. 

Alleen op het gebied van veiligheid 

heeft de gemeente invloed.’ Van der 

Vlugt gaat in op de plannen die er 

lagen en waarmee de gemeente ak-

koord was gegaan. Projectontwik-

kelaar Synchroon zou het allemaal 

zou gaan uitvoeren. ‘Ontwikkelin-

gen in de onroerend goed branche 

waren mede oorzaak dat Synchroon 

stopte met de verdere ontwikkeling 

van het centrum. Het had ook te 

maken met halsstarrigheid van ei-

genaar Kerckebosch.’

Leegstand

‘De leegstaand die is ontstaan heeft 

te maken met de tijd waarin we le-

ven en die geldt voor het hele land. 

Overal is leegstand en hier komt 

nog bij dat winkeliers zijn wegge-

gaan omdat ze niet langer wilden 

wachten op de renovatie. Die ver-

trokken vaak naar een centrum dat 

wel verbouwd is. Er zijn er ook ver-

trokken omdat ze het niet konden 

bolwerken. Of dat met De Kwinke-

lier te maken heeft of met de eco-

nomische tijd kan ik niet beoorde-

len.’ Carla van der Vlugt denkt dat 

De Kwinkelier ook met leegstand 

te maken gehad zou hebben als het 

al gerenoveerd was. ‘We hebben 

ook nieuwkomers gekregen en er 

zijn genoeg gegadigden, maar die 

willen eerst weten wanneer de re-

novatie gaat beginnen.’ Huurders-

belangenvereniging De Kwinkelier 

telt rond de dertig leden. Op een 

enkeling na, die de intentie heeft de 

zaak te beëindigen, willen alle win-

keliers hier blijven. We hebben kort 

geleden vernomen dat Albert Heijn, 

Hema, Kruidvat en Hans Anders 

hier ook willen blijven.’ 

Huurprijs

‘In het contact met de eigenaar 

zijn we best heel ver met de onder-

handelingen over de huurprijzen. 

Het grootste probleem wat op dit 

moment speelt is het verschil in 

huurprijzen. Er zijn winkeliers die 

hier al vanaf het begin zitten. Hun 

huren zijn wel geïndexeerd, maar 

nooit bijgetrokken. Wanneer je na 

tien jaar kwam kreeg je een huur-

contract met een huurprijs die was 

aangepast aan de op dat moment 

geldende prijs. De zittende huurder 

kreeg echter nooit een verhoging. 

Er zijn zo’n vijf winkeliers die hier 

vanaf het begin zitten en in ver-

houding een lage huur betalen. Zij 

zullen straks een grote stap moeten 

maken naar een nieuwe huurprijs. 

Het streven is om in vijf jaar te ko-

men tot een algemene huurprijs die 

voor iedereen gaat gelden en die 

vergelijkbaar is met wat in omlig-

gende plaatsen wordt gehanteerd. 

We zitten hier nu en moeten verder 

en vooruit kijken. We willen dat het 

centrum wordt opgeknapt en zullen 

allemaal wat water bij de wijn moe-

ten doen. Als we daar uiteindelijk 

onze klanten weer mee terugkrijgen 

is het goed. Ik blijf ervan overtuigd 

dat als je een goede winkel hebt, je 

hier prima je brood kunt verdienen.’ 

Goede winkels

Carla van der Vlugt noemt het van 

groot belang dat de winkeliers er-

voor gaan en willen blijven zitten. 

‘Als je die intentie hebt kom je er 

ook met de eigenaar wel uit. Ik 

denk dat we er heel dichtbij zijn 

en verwacht dat er de tweede helft 

van het jaar echt wat gaat gebeuren. 

We proberen met een positieve in-

steek te onderhandelen, want we 

moeten verder. Er zitten hier hele 

goede winkels met uitstekend ser-

vice waar mensen graag heengaan. 

Nederland zit in een behoorlijke re-

cessie en mensen houden de hand 

op de knip. Dat wordt door winke-

liers erg lastig gevonden, maar De 

Kwinkelier staat wat dat betreft niet 

alleen. De winkeliers zorgen er in 

ieder geval voor dat hun winkels  er 

goed uit blijven zien en dat ze een 

ruim assortiment kunnen blijven 

aanbieden. Ook met evenementen 

proberen we het centrum aantrek-

kelijk te houden. In september heb-

ben weer de Italië dag. Vanwege het 

900 jarig bestaan van De Bilt wordt 

het dit keer een heel groot feest met 

een braderie en muziek. Rondom 

Sinterklaas en de Kerst is ook weer 

een en ander gepland en we zijn nu 

al bezig om activiteiten voor het 

komend jaar te bedenken. Kortom 

De Kwinkelier is een gezellig win-

kelcentrum waar de veiligheid ge-

waarborgd is.’

De netten zijn 6 jaar geleden al aangebracht om duivenoverlast tegen te 

gaan.

Carla van der Vlugt, secretaris van Huurdersbelangenvereniging De 

Kwinkelier en eigenaar van Duvolee Juweliers.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Computerhulp

Midden-Nederland
service aan huis / op kantoor

tel. 06-24807945 / 0346 795104

www.computerhulpmiddennederland.nl
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

18/8 • 10.30u - Mevr. ds. J.T. Vos Butijn

Pr. Gem. Zuiderkapel

18/8 •   9.00u - Ds. J.P. Ouwehand
18/8 • 18.30u - Ds. J.P.J. Voets

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

18/8 • 10.30u - Mw. H. van Remmen-
Rosmalen

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

18/8 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

18/8 • 10.30u - Mevr. A. Veldhuis en 
mevr. J. Mourits

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

18/8 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
18/8 • 17.00u - Ds. H.Sj. Wiersma

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

18/8 • 10.00u - Ds. L. M. Aangeenbrug
18/8 • 19.00u - Ds. M.J. Paul

Pr. Gem. Immanuelkerk

18/8 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

18/8 • 10.00u - F. Zwarts

Volle Evangelie Gemeente

18/8 • 10.00u - Dhr. Frank Damen

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

18/8 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

18/8 • 10.00u - Ds. J. Plomp
18/8 • 18.30u – Proponent G.A. van 

Ginkel

Herst. Herv. Kerk

18/8 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. Boer

Onderwegkerk, Blauwkapel

18/8 • 10.30u - Prof. Dr. J. Visser

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

18/8 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top
18/8 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

18/8 • 10.00u - Ds. C. ’t Lam

St. Maartenskerk

18/8 • 10.00u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

18/8 • 10.00u - Hr. J. Veldtrop
18/8 • 18.30u - Hr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk

18/8 • 10.00 en 18.30u - Ds. M. van der 
Zwan
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Oplichters nog
steeds actief

In de Utrechtse wijk Tuindorp en 
in De Bilt zijn Ierse oplichters ac-
tief. In de Goedestraat in Utrecht 
kreeg een oudere man deze week 
bezoek van de Ieren. Die vroegen 
hem steeds meer geld voor niet-
verrichte klussen. De Utrechter 
besloot de politie in te schakelen 
omdat hij de mannen niet ver-
trouwde. De politie onderzoekt 
de zaak en waarschuwt om al-
leen in zee te gaan met erkende 
bedrijven.

Kidsfair

Op zaterdag 21 september 2013 
is er van 9.30 tot 12.30 een 
Kidsfair voor (2e hands-) kinder-
kleding & speelgoed, Schmin-
ken en meer op het schoolplein 
van Basisschool de Regenboog, 
Aeolusweg 8, De Bilt. Er wordt 
koffie, thee en limonade verkocht 
waarvan de opbrengst geheel ten 
goede komt aan Abong Mbang, 
het vaste goede doel van de 
school. Interesse in het verkopen 
van (2e hands-) kinderkleding 
& speelgoed? Meld je aan via 
karen@buning.net . 

Bakpret

Op vrijdag 6 september start de 
‘bakpret’ voor kinderen weer. 
Van 16.00 uur tot 17.00 uur wor-
den er allerlei lekkere dingen 
gebakken, door kinderen van 6 
tot 12 jaar. Deze lekkere baksels 
mogen zij meenemen. De laatste 
les krijgen zij ook een recep-
tenboekje mee. 8 keer bakken 
voor € 20,00, met de U-pas € 
10,00. Aanmelden kan per e-mail 
a.dekoster@mensdebilt.nl

Boekenmarkt Woudkapel

Op de vrijdagen 16 en 23 augus-
tus organiseert De Woudkapel 
van 11.00 tot 16.00 uur haar jaar-
lijkse boekenmarkt. Liefhebbers 

van kwaliteitsboeken voor een 
aantrekkelijke prijs zijn van harte 
welkom om hun boekenvoorraad 
aan te vullen. 
Er zijn dit jaar vooral veel kunst-
boeken, tuinboeken en romans te 
koop. En er is een groot aanbod 
zo goed als nieuwe kinderboe-
ken waar ouders en grootouders 
geweldige cadeautjes op de kop 
kunnen tikken. De opbrengst 
komt ten goede aan de bevol-
king van Sz. Peter, waar De 
Woudkapel, via een zusterkerk 
in Roemenië, nauwe banden mee 
onderhoudt. 

Rondje Houten met Fietsclub

Op dinsdag 20 augustus wordt er 
om 9.45 uur gestart in restaurant 
‘Maertenshoek’ van Dijckstate 
waarna om 10.00 uur de tocht 
gaat beginnen. Lunchpakket 
meebrengen. Voor meer informa-
tie, aanmeldingen en het volle-
dige programma: MENS De Bilt, 
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96 Maartensdijk. 
tel: 0346-214161 of www.mens-
debilt.nl 

U wilt iets ‘effe’ kwijt

Dat kan! Deze rubriek staat open 
voor lezers van De Vierklank en 
kan ingezet worden om opmer-
kelijke zaken onder brede aan-
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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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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.

dacht te brengen. Er wordt niet 
gescholden, persoonlijke zaken 
zijn niet welkom en het is ook 
niet de bedoeling dat er oeverlo-
ze discussies in de krant ontstaan. 
Stukken dienen in Word per 
mail ingezonden te worden naar 
info@vierklank.nl en mogen niet 
meer dan 500 woorden bevatten. 
De redactie behoudt zich - zon-
der opgave van reden - het recht 
voor om niet tot plaatsing over 
te gaan.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 17 augustus is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.

De HEER is mijn herder.

 Ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Ps. 23 : vers 1 en 6

Verdrietig, maar dankbaar voor de vele jaren die we met haar moch-

ten delen, laten wij u weten, dat onze moeder, schoonmoeder, oma en 

oma-oma haar aardse leven op 93-jarige leeftijd heeft voltooid. 

Ze is nu weer verenigd met haar geliefden.

We houden zielsveel van haar.

  

Gerritje Maria van den Berg-van Barneveld

 Westbroek:    Nico † en Tonny van den Berg

   Erwin en Mariëlle

    Niels, Milou en Iris

   Annemarie en Gert

    Teun en Charlotte

 Uddeholm: Loes van den Berg en Erik Naber

   Erik en Marye

 Alphen: Rita van den Berg en Ron Dudok

  Ton Kentrop †

   Remko en Ida

   Patrick en Anita

 Veenendaal: Binnert Callenbach

9 augustus 2013

Corr. adres:  Greffelingsestraat 60

 6626 AS  Alphen

De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 14 augustus op de 

Algemene Begraafplaats te Westbroek

Vakantiebijbelweek 
Westbroek

In de laatste week van de zomervakantie staat de tent van de Vakan-
tiebijbelweek weer aan de Molenweg in Westbroek. Van dinsdag 27 
t/m donderdag 29 augustus zijn alle kinderen die na de zomervakantie 
naar groep 1 gaan van de basisschool tot en met de kinderen die naar 
de eerste klas van het voortgezet onderwijs gaan welkom. Elke dag 
staat er een ‘Té gek’ programma voor hen klaar, met knutselen, zingen, 
spel, Bijbelverhalen en vooral gezelligheid. Op dinsdag en woensdag 
nemen de kinderen zelf hun lunchpakketje mee. Op donderdag wordt er 
voor een lekkere lunch gezorgd. De kinderen zijn welkom van 10.00 tot 
15.00 uur. Deelname is gratis.

Ook voor alle jongeren ná deze leeftijdsgroep worden er activiteiten 
georganiseerd. Op dinsdag 27 en 28 woensdag augustus zijn jongeren 
vanaf 12 jaar om 19.30 uur welkom in de tent. Op dinsdagavond is er 
een jongens en meidenavond, op woensdagavond wordt er een zeskamp 
gehouden met een spectaculaire stormbaan. Beide avonden worden 
rond 21.30 uur er afgesloten met wat lekkers bij het kampvuur.

Afsluiting

Donderdagavond wordt de Vakantiebijbelweek afgesloten met een 
korte samenvatting en een terugblik met de foto’s die er gemaakt zijn. 
Vanaf 19.00 uur inloop met kofie, thee en fris. Naast alle kinderen, 
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, zijn ook alle overige belangstellenden 
van harte welkom. Om 19.30 uur start het programma, dat een uur later 
al weer is afgelopen. Wil je meer weten over de Vakantie Bijbelweek? 
Word vrienden met Facebook pagina ‘VBW Westbroek’ of stuur een 
mail naar vbwwestbroek@gmail.com.’
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Tijdloze wijsheden in de Sijpekerk
door Koos Kolenbrander

In de Sijpekerk aan de Nieuw-Loostdrechtsedijk 171 in Loosdrecht wordt ieder jaar in de 

zomermaanden in de kerk een tentoonstelling georganiseerd, waarvan het thema raakvlakken 

heeft met de lokale geloofsbeleving. Dat lokale wordt ook in 2013 weer ruim geïnterpreteerd; er 

zijn bijdragen vanuit Westbroek, Hollandsche Rading en de Egelshoek. 

Dit jaar is gekozen voor het veel-

zeggende thema ‘Tekens aan de 

wand’. Enkele Loosdrechtse ge-

meenteleden, verenigd in de Open 

Kerk-groep, hebben 112 tijdloze le-

venswijsheden verzameld, waarvan 

de teksten dikwijls al eeuwen gele-

den op borden, tegeltjes of gebor-

duurde schilderijtjes zijn geschre-

ven en ter bemoediging in huis aan 

de muur hangen. Ook is er gezocht 

naar de diepere betekenis van de 

namen, die aan huizen en boerde-

rijen zijn gegeven.

Roodvoets

Tussen deze 112 tentoongestelde 

wijsheden zijn ook enkele uit deze 

regio; bijvoorbeeld een ingelijst ge-

dicht, in 1870 door de heer Rood-

voets in Achttienhoven/Westbroek 

gemaakt, waarin hij zijn zes jonge 

kleinkinderen troost, wanneer zij bij 

de geboorte van het zesde kind door 

het kort na elkaar overlijden van de 

ouders wees worden. De kinderen 

zijn daarna door hun grootouders en 

een tante grootgebracht. Een andere 

bemoedigende fraai gekalligrafeerde 

tekst, waarvan de eerste zin luidt: ‘De 

mensch lijdt dikwijls ’t meest door ’t 

lijden dat hij vreest’, hangt inmiddels 

al gedurende twee generaties in de 

boerderij Vrede ‘t Best in de Egels-

hoek in Hollandsche Rading.

Tolakkerweg 

De naam ‘Linquenda’ die aan de 

in 1913 gebouwde boerderij aan 

de Tolakkerweg 86 te Hollandsche 

Rading door Aartje van Zijtveld-

Meijers is gegeven is, is een af-

korting van de Latijnse spreuk van 

Horatius: ‘Linquende tellus, et do-

mus, et placens uxor’; in het Neder-

lands: ‘Eens moeten wij deze plek 

verlaten’. De woorden en de naam 

duiden er op, dat alles vergankelijk 

en voorbijgaand is. Deze naam staat 

nog steeds boven het poortje in de 

muur, dat de 100 jarige boerderij 

met het zomerhuis verbindt. Bij de 

verkoop van de boerderij enkele ja-

ren geleden sprak de verkoopster de 

wens uit dat de naam Linquenda van 

de boerderij zou blijven bestaan. De 

huidige eigenaar vertelde vanaf zijn 

vakantieadres, dat hij graag met dit 

verzoek heeft ingestemd.

Tekens aan de wand

De tentoonstelling ‘Tekens aan 

de wand’ in de Sijpekerk aan de 

Nieuw-Loostdrechtsedijk 171 te 

Loosdrecht is iedere zaterdag t/m 

31 augustus a.s. van 11.00 tot 16.00 

uur te bezichtigen. Van sommigen 

die moeilijk in het echt ten toon te 

stellen waren, zijn foto’s gemaakt 

die op een beeldscherm in de kerk te 

bewonderen zijn.  Tijdens de open-

stelling zijn er om 11.00 uur ook  

orgelbespelingen. De112 tentoon-

gestelde spreuken en gedichten zijn 

ook in een boekje gebundeld, dat in 

de kerk verkrijgbaar is.

‘Linquenda’ boven het poortje van de verbindingsmuur.

100 jaar geleden werd de eerste steen gelegd door Aartje van Zijtveld. 

(foto uit 1961 uit de verzameling van Rienk Miedema)

Oom Boelo en de Russische generaal
In Bilthoven, in het pand van de vergaderruimte van FlexCentraal vlak bij het station aan

 de Jan Steenlaan 5, hangt als een onderdeel van een vaste XPOZZ expositie een 

tamelijk bijzonder schilderij. 

Opmerkelijk genoeg is het een pas-

telwerk op canvas, iets wat door de 

eigenschappen van pastel vrijwel 

nooit voorkomt. De kunstenaar in 

kwestie is er in geslaagd om op 

deze wijze toch een werk te ma-

ken. Niet zomaar een schilderij: te 

zien is een wat olijk kijkende heer 

gezeten op een oude stoel, met 

voorwerpen van voorbije tijden om 

zich heen. Een koperen ketel, een 

kamerscherm, een open haard, een 

schilderij met wat vaag een land-

schap. De man kijkt ons vriendelijk 

maar ook wat plagerig aan, klaar 

om een grap te maken. Wie is die 

meneer in zijn grote militaire jas, 

zo losjes om zich en met een broek 

aangezet met een dikke streep op de 

naad? Een hoge pief?

Boelo

Prikkelend. Kunstenaar Hans 

Rijpma: ‘Boelo H. is mijn oom, 

die in Bilthoven heeft gewoond, na 

militair te zijn geweest onder meer 

in het bijna vergeten KNIL in het 

toenmalige Nederlandsch Indië. 

Van alles meegemaakt, Japanse 

bezetting, de woelige zogenoemde 

Bersiaptijd daarna gevolgd door de 

onafhankelijkheid van Indonesië’. 

‘Oom Boele vervolgde’ zo ver-

telde de kunstenaar, ‘zijn militaire 

loopbaan in Nederland en koos 

voor een mooie woning onder de 

statige bomen van Bilthoven, waar 

ik vaak te gast mocht zijn’. Als 

een eerbetoon verkoos Rijpma om 

van zijn oom een zowat nog im-

posanter beeld te maken door een 

combinatie te schilderen van een 

andere, ook vriendelijke, militair 

met genoemde Oom Boelo. Daar-

bij werd gebruik gemaakt van een 

portret van een Russische schil-

der, de bewonderde Ilja Repin, die 

rond 1890 een schilderij maakte 

van de erudiete en creatieve gene-

raal Cui.

Ook

Schilder Hans Rijpma plaatste het 

met plaagstootjes voorziene ka-

rakter van Boelo in generaal Cui, 

met daarbij voorwerpen die Boelo 

weer kende. Zoals de koperen ke-

tel, waarin nu oude hockeysticks 

staan en ook enkele golfsticks, die 

de kunstenaar zonder goed balge-

voel er kennelijk zuchtend in heeft 

geplaatst, bij hem thuis. Maar dat 

geldt niet voor de man op het schil-

derij zelf, generaal- in- combinatie 

Boelo Cui, als dank aan Biltho-

vense oom Boelo die enkele jaren 

geleden overleed in het ziekenhuis 

in Utrecht.

Tijdens deze XPOZZ expositie bij 

FlexCentraal aan de Jan Steenlaan 

5 is werk te zien van Hans Rijpma, 

Faye Postma, Erika Berki en Ad de 

Keijzer. De expositie duurt tot 18 

september. Op werkdagen geopend 

van 9.30 tot 16.30.  

(Wendie Wemes)

Geïnspireerd door een Russisch schilderij van generaal Cui schilderde 

Rijpma zijn oom Boelo.

Herdenking 
Japanse Capitulatie

Op donderdag 15 augustus a.s. om 13.30 uur vindt de jaarlijkse 

herdenking van de Capitulatie van Japan, en derhalve het wer-

kelijke einde van de Tweede Wereldoorlog, plaats. De herdenking 

wordt gehouden bij het monument voor het gemeentehuis Jagtlust 

in Bilthoven.

In 2010 is voor het monument een nieuwe steen met plaquette geplaatst. 

Onder het monument is de aarde gemengd met grond van het Ereveld 

Kalibanteng op Java. Hiermee worden de vele duizenden Nederlanders 

en Nederlandse onderdanen herdacht die ten gevolge van de Japanse 

bezetting in Azië het leven lieten, dan wel anderszins hierdoor werden 

getroffen. Bij deze herdenking zal ook de Gedeputeerde, de heer R.E. 

de Vries, aanwezig zijn.

Omdat het de enige herdenking in deze regio is, wordt de herdenking 

steeds drukker bezocht. Ook komen er steeds meer jongeren hun respect 

en erkenning tonen, terwijl zij de oorlog daar niet hebben meegemaakt.

Dit jaar verzorgt het harmonieorkest Kunst en Genoegen de muzikale 

omlijsting en de Taptoe. Na de herdenking kunt u bloemen leggen bij 

het monument. Na aloop is er traditiegetrouw kofie of thee met spek-

koek en kwee lapis.

Zelf herdenken 

Sinds 1999 wordt op 15 augustus oficieel gevlagd. U wordt verzocht 
donderdag 15 augustus a.s. de vlag te hijsen als erkenning en nagedach-

tenis aan allen die de oorlog niet hebben overleefd. Bij het monument 

hangt de vlag tijdens de herdenking half stok. Na de twee minuten stilte 

gaat hij vol.
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Al 80 jaar drogisterij van Rossum
door Henk van de Bunt

Het jaar 2013 is voor Drogisterij en parfumerie Van Rossum uit Maartensdijk een dubbel 

gedenkjaar In maart was het precies 80 jaar geleden, dat drogisterij van Rossum 

haar deuren opende in Maartensdijk en alweer 20 jaar geleden sloot deze 

Maartensdijkse ondernemer zich aan bij de landelijke D.I.O.-keten. 

Alle reden voor een bezoek aan Joop en Jannie van Rossum en hun team.

D.I.O. van Rossum is een allround 

winkel. Het vaste gediplomeerde 

team kan u informeren over elk 

product, dat wordt verkocht. Jannie 

van Rossum is jarenlang doktersas-

sistente geweest en heeft daarmee 

veel kennis opgedaan. Er zijn van-

daar ook veel geneesmiddelen en 

voedingssupplementen te koop in 

deze gecertiiceerde winkel. Van 

Rossum wil zich onderscheiden 

door kwaliteit en service, maar 

ook door prijzen die altijd laag zijn 

en laag blijven. In de Lancaster 

schoonheidssalon kan men terecht 

voor allerlei behandelingen van 

een half uur tot anderhalf uur. Elke 

maand is er een aparte kortingsactie 

voor alle salonbezoekers.

Drogisterijen

Familie van Rossum heeft al 80 jaar 

een drogisterij in Maartensdijk. 21 

Maart 1933 begon oma Van Ros-

sum op Dorpsweg 30 in Maartens-

dijk. Later verhuisde de familie 

naar Dorpsweg 130, waar Barend, 

Alie en Joop de zaak hebben voort-

gezet. Op 13 februari 1997 is de 

zaak verhuisd naar het Maertens-

plein. Het drogisterij-assortiment 

leent zich er heel goed voor om het 

online te kopen. Joop van Rossum: 

‘Daar is ook niet mis mee. Onze 

zaak kent ook een site (www.dro-

gisterijvanrossum.nl). Daar staan 

we ook online klaar voor onze klan-

ten. Bestellingen op werkdagen 

voor 21.00 uur zijn de volgende dag 

in huis of een dag later af te halen 

op het Maertensplein’. Het aanbod 

bij Van Rossum ligt rond de 12.000 

producten en ook de prijzen, zowel 

op de website als in de winkel, zijn 

concurrerend. Jannie van Rossum: 

‘Ons grote assortiment en de con-

currerende prijsstelling zijn hierbij 

zeer aantrekkelijk. Een internet-

drogist die te hoge prijzen berekend 

prijst zichzelf namelijk snel uit de 

markt’.

Vergelijking

Door een klant werd het drogis-

tenechtpaar recent nog opmerk-

zaam gemaakt op het feit dat in-

ternet vaak niet zo goedkoop is 

als het lijkt. De klant vergeleek 

de prijs van een aftershave uit de 

winkel met de prijzen daarvan op 

internet en constateerde alleen 

maar hogere prijzen. Eenzelfde 

conclusie trok hij bij de aanschaf 

van een deodorant. In beide ge-

vallen zou de prijs nog hoger 

uitvallen door de bijkomende 

verzendkosten. Lokaal shoppen 

is zo gek dus nog niet want ook 

door persoonlijke contact en ge-

richte adviseringen onderscheidt 

Van Rossum zich o.a. van Inter-

netaanbieders.

De zaak van de 
gestolen bloempot

‘Je moet toch wel erg veel van bloemen en mensen houden om de 

fraai beplante witte pot die voor de deur van onze praktijk pronkte 

mee te nemen’, aldus de Maartensdijkse fysiotherapeut Rob Kar-

stens, want dat is jongstleden donderdagavond gebeurd nadat eerder 

al bij die deur een bezem weggenomen is. ‘Misschien is er in het 

dorp nu een lief moedertje of omaatje, die geniet van haar eigen 

schone straatje en de gekregen lora en dankbaar is dat er nog men-

sen zijn die aan haar denken. Daar heb ik begrip voor. 

Maar in dit geval gaat het om diefstal en wij willen onze eigendom-

men terug’. 

Gelukkig toont de beveiligingscamera duidelijke beelden en dus kan 

er nu worden gekozen om zelf de pot met plant en de bezem terug te 

brengen of dat de politie het moet komen halen. [KP]

Tentoonstelling over 
150 jaar station in De Bilt

door Guus Geebel

Op 20 augustus wordt in de traverse van het gemeentehuis de tentoonstelling ‘Met de 

forensentrein naar Bilthoven’ geopend. Het is die dag precies 150 jaar geleden dat De Bilt 

een halte kreeg aan de spoorlijn Utrecht-Zwolle. Wat begon als een halte waar twee treinen 

per dag heen en terug stopten, groeide uit tot een volwaardig station Bilthoven waar dagelijks 

velen gebruik van maken. 

De tentoonstelling die tot en met 

14 september duurt, wordt georga-

niseerd door Loes en Fred Meijer. 

‘We hebben voor de opzet van het 

geheel contact gezocht met de his-

torische vereniging van Den Dol-

der, de Historische Kring De Bilt, 

het Utrechts archief en het Spoor-

wegmuseum. Die werkten allemaal 

spontaan mee en leveren materiaal’, 

vertelt Fred Meijer. Vanwege de ge-

sloopte stationschefwoning die bij 

het Spoorwegmuseum herbouwd 

gaat worden, had Fred al contact 

met het museum en dat maakte het 

gemakkelijker om materiaal te krij-

gen. Ook uit persoonlijke collecties 

worden stukken tentoongesteld. 

Bij het samenstellen en inrichten 

van de expositie zijn veel enthou-

siaste mensen betrokken. Ook de 

gemeente wilde graag meewerken.

Treinengek

Fred Meijer heeft van jongs af aan 

al iets met het spoor. ‘Ik had twee 

grootvaders die allebei bij het spoor 

werkten. Toen ze naar een bejaar-

denhuis gingen gaven ze me een 

paar dozen met spullen over het 

spoor. Die werden opgeborgen en 

kwamen weer tevoorschijn toen we 

trouwden.’ Samen met Loes is hij 

de hobby toen echt gestalte gaan 

geven, maar de twee grootouders 

legden de basis. De tentoongestelde 

collectie brengt de ontwikkelingen 

van de spoorlijn, het emplacement 

en het station Bilthoven goed in 

beeld. Er worden niet alleen foto’s 

tentoongesteld, maar ook model-

treinen in vitrines en allerlei andere 

voorwerpen die op de spoorlijn be-

trekking hebben. Ook is er beeld-

materiaal over het ontstaan van de 

kern Bilthoven. Fred Meijer werkt 

samen met enkele spoorwebsites.

Het begin

De toenmalige eigenaar van Jag-

tlust, jonkheer Hendrik van den 

Bosch, wist te bewerkstelligen 

dat aan de lijn Utrecht Amersfoort 

de halte De Bilt kwam, ongeveer 

op de plek van het huidige station 

Bilthoven. Die lijn werd in 1863 

door de Nederlandsche Centraal-

Spoorwegmaatschappij (NCS) in 

gebruik genomen. De NCS was de 

enige die van het hoofdstation in 

Utrecht gebruik mocht maken. Van 

Utrecht tot De Bilt stopte de trein 

toen nog bij de haltes Vechtbrug en 

Groenekansche Dijk. De afstand 

is 8,9 kilometer. In 1898 werd de 

lijn Den Dolder-Baarn gerealiseerd 

en kreeg het station er nieuwe be-

stemmingen bij. De spoorlijn De 

Bilt-Zeist werd in 1901 in gebruik 

genomen. Over deze lijn die tot 

1941 in gebruik is geweest, is op 

de tentoonstelling eveneens materi-

aal aanwezig. In 1917 werden alle 

particuliere maatschappijen onder-

gebracht bij de Staatsspoorwegen. 

In dat jaar kreeg ook het station De 

Bilt de naam Bilthoven, net als het 

dorp dat rondom het station was 

ontstaan.

Opening

Peter-Paul de Winter, hoofd Col-

lecties van het Spoorwegmuseum, 

verricht op 20 augustus om 14.00 

uur de opening van de tentoonstel-

ling. Die is vanaf die datum tot en 

met 14 september van maandag tot 

en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 

uur en op dinsdag tot 19.00 uur vrij 

te bezichtigen in de traverse van 

het gemeentehuis. De stichting Van 

Ewijck Van Oostbroek en De Bilt 

ondersteunt het evenement met een 

subsidie.Loes en Fred Meijer met een van de panelen die op de tentoonstelling geplaatst gaan worden.

Vaste kracht Jolanda met Jannie en Joop van Rossum

21 Maart 1933 begon oma Van Rossum op Dorpsweg 30 in Maartensdijk. 

(foto uit 1936 uit de verzameling van Rienk Miedema)
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Ouderen
special

je bent
zo oud

als je je voelt

Verstandig om eens in de zoveel tijd
door de notaris te laten controleren
of je testament nog up-to-date is.

Notarissen Houwing Van Beek - pagina 11

In feite ben ik er om vooral duidelijkheid 
te scheppen. Ik leg een raamwerk neer en 
neem de uitvaartwensen stapsgewijs door. 

Tap Uitvaartzorg Bilthoven - pagina 12

Wij merken dat ouderen hun 
zelfstandigheid niet graag willen opgeven, 
maar het daadwerkelijk zelfstandig wonen 
niet altijd als prettig ervaren. 

De Bilthuysen - pagina 15

We zijn op pad met een groep, maar iedere 
groep bestaat uit individuen die allemaal 
iets anders willen. Wij proberen een 
programma samen te stellen dat voor ‘ieder 
wat wils’ biedt.

De Dagtochten Specialist - pagina 13

Wat voor partij we ook verzorgen, 
het is altijd speciaal. Een jubileum, 
verjaardagsfeest, trouwerij of bijeenkomst 
na een uitvaart, het blijkt allemaal precies 
in onze setting te passen.

Restaurant Floyds - pagina 10
Voorzieningen die landelijk werden 
geregeld worden nu, vaak inclusief 
een korting, overgedragen aan ge-
meenten. Naast zorgen ontstaan ook 
nieuwe initiatieven die kansen kun-
nen bieden. Stichting MENS De Bilt 
is op 1 januari van dit jaar gestart met 
Evelien Ribbens als directeur. Het 
motto is Meedoen en Samen: het 
streven is dat iedere Biltse burger in 
staat moet zijn om mee te doen aan 
de samenleving. 

Fusie
Na de invoering van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning in 2007 
volgt nu de overgang naar de gemeen-
ten van de langdurige zorg, jeugd en 
werk ter waarde van 16 miljard euro. 
Naast deze decentralisaties moeten 
gemeenten minstens 100.000 inwo-
ners krijgen om � nanciële risico’s te 
kunnen dragen en voor het hebben 
van voldoende kennis en capaciteit. 

Vooralsnog is samenwerken ook geac-
cepteerd. De Bilt werkt op een aantal 
terreinen samen met de gemeenten 
Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvel-
rug en Wijk bij Duurstede. Stichting 
MENS De Bilt gaat voor de gemeen-
te De Bilt veel van de nieuwe taken 
oppakken. De Stichting is ontstaan 
uit de fusie van de welzijnsorganisa-
ties Animo en SWO De Zes Kernen 
De Bilt en de vrijwilligersorganisatie 
VIA De Bilt en het gemeentelijke 
project Mens. Het streven is om een 
brede organisatie te worden die zich 
richt op wonen, welzijn en zorg, waar-
bij ingezet wordt op Eigen Kracht. 
Het accent zal verder komen te liggen 
op vraaggestuurde zaken en diensten.

Klant centraal
Ouderen en mensen met beperkingen 
moeten langer thuis blijven wonen 
ook als er meer gebreken komen. Eve-
lien Ribbens: ‘Als MENS willen wij 
een centale rol gaan innemen om de 
Biltse burgers een weg te wijzen. Ja, 
de zorg moet goedkoper en mensen 
blijven langer thuiswonen, maar wij 
willen ze dan wel laten zien hoe ze 
anderen kunnen blijven ontmoeten en 
wat ze kunnen doen als ze zorg en on-
dersteuning nodig hebben. Daarom 
zetten wij in op de Wijkservicecen-
tra. Dat is meer dan alleen een loket: 
dat is een plek waar je anderen kunt 
ontmoeten, waar men zelf initiatieven 
kan ontplooien en activiteiten kan 
ondernemen. Inzet is dat mensen zelf 
de regie nemen, dat ze uitgaan van 
eigen kracht. Maar als dat niet meer 
kan, kunnen ze ook gebruik maken 

van initiatieven en activiteiten die an-
deren organiseren of als dat ook niet 
toereikend is kan er gekeken worden 
wat formele zorg kan doen. Wij zijn 
daarbij de spin in het web: wij heb-
ben contacten met veel organisaties 
zoals de Vitras, Cordaan, Altrecht 
maar ook bijvoorbeeld Reinaerde. Bij 
dit alles staat wat ons betreft één ding 
centraal: de klant’. 

Mensen blijven langer thuiswonen. 
Dat vraagt veel van partners en fami-
lie. Zij worden geacht mantelzorg te 
verlenen. ‘Dagopvang is dan wat mij 
betreft crusiaal. Mantelzorgers kun-
nen hun taken beter volhouden als ze 
af en toe ook daarvan vrijgesteld wor-
den. Alle veranderingen bieden mo-
gelijkheden maar we moeten er ook 
rekening mee houden dat er grenzen 
zijn aan onze mogelijkheden’. 

Stichting MENS De Bilt: 

Meedoen en Samen
door Marijke Drieenhuizen

Vijftig jaar is er gewerkt aan de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat maar inmiddels is duidelijk 

dat doorgaan op dezelfde voet onbetaalbaar is. Regelde en stuurde de Staat voorheen veel voorzieningen, nu 

wordt die inzet ieders eigen verantwoordelijkheid. 

Evelien Ribbens wil met MENS een centale rol gaan innemen om zo de Biltse 
burgers die hulp nodig hebben een weg te wijzen zodat zij mee kunnen doen aan 
de samenleving.
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Nog steeds doet Frank wat hij als 
kleine jongen al het allerliefste wilde: 
koken voor gasten, nieuwe gerechten 
verzinnen en zich vanuit de Franse 
keuken heerlijk laten inspireren door 
buitenlandse invloeden. Zo ontstaat 
er een interessante mix en een verras-
sende stijl waarin een vleugje Japans en 
Mediterrané naar boven komt. Vooral 
merkbaar in de 2 dagen per maand dat 
het restaurant à la carte geopend is. 
Alle overige dagen is het uitsluitend 
beschikbaar voor groepen.

Besloten gezelschappen
Inmiddels kijken ze na ruim zes jaar 
met tevredenheid terug op deze won-
derlijke succesformule. Wilma: ‘Toen-
tertijd waren we gedwongen om het 
anders te doen, nu zouden we niet 
anders meer willen. Wat voor partij 
we ook verzorgen, het is altijd speciaal. 
Een jubileum, verjaardagsfeest, trou-
werij of bijeenkomst na een uitvaart, 
het blijkt allemaal precies in onze set-
ting te passen. Het restaurant is niet zo 
gek groot en groepen vanaf 15 tot zo’n 

50 personen voelen zich prima bij ons 
thuis. We proberen vast te houden aan 
het ‘huiskamergevoel’ en de dankbaar-
heid die we regelmatig ervaren maakt 
het voor ons ook heel bijzonder.’ Frank 
vult aan: Wilma en ik zijn zo op elkaar 
ingespeeld dat alles eigenlijk als vanzelf 
gaat. We zijn zichtbaar als het gewenst 
is en onzichtbaar als het moet. We voe-
len dat prima aan en voor grote groe-
pen kunnen we rekenen op een paar 
vertrouwde handen die het concept 
ook prima snappen.

Terras
Wilma: ‘Bij mooi weer kunnen onze 
gasten ook heerlijk op het terras te-
recht. Ook een barbecue is ons niet 
vreemd. Het prettige is dat we altijd 
naar binnen uit kunnen wijken als 
het Nederlandse onvoorspelbare weer 
eens roet in het eten dreigt te gooien. 

Er is altijd maar 1 partij en dus ook 
plek genoeg. Dit concept maakt hoe 
dan ook van ons ook blije mensen. 
Op de dagen dat we geen partij heb-
ben, doen we de inkopen, trefen we 
de voorbereidingen en hebben ook be-
sprekingen voorafgaand aan een partij. 
Het is toch net even anders dan een 
gewoon restaurant en wij vinden het 
belangrijk dat het volledig naar wens 
verloopt. Daar investeren we dan graag 
vooraf in een relaxte setting wat extra 
tijd in zodat we naar een optimaal re-
sultaat toe kunnen werken.’

A la carte
Floyds is alleen de eerste woensdag van 
de maand en de donderdag aanslui-
tend geopend als à la carte restaurant 
voor de vrienden van Floyds. Deze 
maandelijks tweedaagse werd inge-
steld op verzoek van een aantal vaste 

gasten die na het ingaan van de nieuwe 
formule het restaurant misten. Floyds 
maakt nog steeds nieuwe vrienden, 
zowel onder passanten als gasten die 
voorafgaand aan een partij eerst even 
sfeer willen proeven. De tafels worden 
nooit dubbel geboekt dus je zit er nooit 
op de wip. De eerstvolgende Vrienden 
van Floyds is op woensdag 4 en don-
derdag 5 september. Reserveren is wel 
aan te raden.

Altijd in voor een feestje
Zes jaar geleden gooide het horecaechtpaar Frank en Wilma van Ingen het roer van hun restaurant volledig 

om. Frank was tot dan gewend zeven dagen per week de scepter in de keuken te zwaaien en Wilma regelde de 

overige zaken en de bediening. Een ongelukkig ‘geparkeerde’ iets midden op straat maakt daar een eind aan. 

Frank kwam lelijk ten val, raakte geblesseerd en moest lang revalideren.

Noodweg 35
1213 PW  Hilversum
Telefoon 035 - 5771267
www.restaurantloyds.nl

Wat voor partij we ook 

verzorgen, het is altijd 

speciaal. Een jubileum, 

verjaardagsfeest, trouwerij 

of bijeenkomst na een 

uitvaart, het blijkt allemaal 

precies in onze setting te 

passen.

Frank en Wilma van Ingen zijn al sinds 1998 hét gezicht van Floyds. Zes jaar 
geleden gooide het echtpaar het roer van hun restaurant volledig om.

Nog steeds doet Frank wat hij als kleine jongen al het allerliefste wilde: koken voor 
gasten, nieuwe gerechten verzinnen en zich vanuit de Franse keuken heerlijk laten 
inspireren door buitenlandse invloeden. 

PGB aanvragen is minder 
moeilijk dan gedacht

Wanneer u zelf in uw eigen huis de regie in handen wilt houden over uw zorg of de 

zorg voor uw naaste, dan kunt u een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen. De 

aanvraagprocedure gaat als volgt:

Eerst moet u een indicatie voor zorg aanvragen bij het CIZ (of bureau jeugdzorg voor kinde-
ren tot 18 jaar ).via www.ciz.nl. Daar vindt u het zorgkantoor waar u onder valt, aan de hand 
van uw postcode. U vraagt bij dat zorgkantoor een aanvraagformulier aan. Of u toetst op de 
website van het CIZ in:  ‘Awbz zorg aanvragen’ en vult dit digitaal in m.b.v. uw DigiD. U geeft 
aan dat uw voorkeur ligt bij een PGB door halverwege het aanvraagformulier aan te kruisen 
‘Ik regel de zorg zelf met een PGB’.

Vervolgens stelt het CIZ vast hoeveel uur en welk type 
zorg u nodig heeft in een indicatiebesluit. Wanneer uw 
antwoorden op het aanvraagformulier onvoldoende 
duidelijkheid bieden, dan kan het zijn dat het CIZ u 
eerst belt voor verdere informatie. Soms komt er ie-
mand van het CIZ bij u thuis langs voor een gesprek 
en/ of vraagt men informatie op bij een behandeld huis-
arts of specialist. Het CIZ stuurt u en uw zorgkantoor 
het indicatiebesluit toe. Hierin staat op hoeveel zorg u 
recht heeft. 
Dan volgt de eigenlijke aanvraagprocedure van het 
PGB bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor bepaalt aan 
de hand van het indicatiebesluit of u daadwerkelijk in 
aanmerking kunt komen voor een PGB en hoe hoog dat budget dan zou moeten zijn. Ver-
volgens vraagt het zorgkantoor aan u om een speciaal aanvraag formulier voor een PGB in te 
vullen en dit terug te sturen, samen met een budgetplan. Het budgetplan is een formulier met 
standaardvragen, die u in kunt vullen. In dit budgetplan legt u uit hoe u het budget graag wilt 
besteden en aan welke zorgverleners. Dit is een plan. Soms blijkt dat dit plan anders loopt in 
de praktijk, maar dat is niet erg. Dat kan men aan het eind van het jaar weer verantwoorden.
Wanneer de PGB-aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u het PGB, vanaf de datum, die het 
CIZ op het indicatiebesluit heeft vermeld. U kunt dan met een gerust hart de zorg ontvangen, 
die u graag wenst.

Annelies Blekman - huisverpleegkundige.nl

Het budgetplan is 

een formulier met 

standaardvragen, die 

u in kunt vullen. In dit 

budgetplan legt u uit hoe 

u het budget graag wilt 

besteden en aan welke 

zorgverleners.

Vakmensen laten je beter lopen
Bij de George In der Maur Beterlopenwinkel tref je alleen maar vakbekwame en ge-

motiveerde schoenadviseurs die zich inspannen om iedereen zo comfortabel mogelijk 

op de been te krijgen. Ze weten als geen ander hoe belangrijk het fundament van het 

lichaam is en zijn ervan overtuigd dat een groot deel van voet- en houdingsklachten 

met goede schoenen te verhelpen is.

Het schoenassortiment is dan ook uitzonderlijk te noemen. Met maar liefst 7 verschillende 
breedte- en wijdtematen en schoenen met een zogenaamde ‘gebroken’ leest waarbij de hiel-
maat smal is en zich bij de tenen juist veel ruimte bevindt, zit het met draagcomfort standaard 
goed. Schoenleesten van bijvoorbeeld het merk Solidus zijn speciaal geschikt voor orthope-
disch vervaardigde steunzolen. Bovendien is er een speciale lijn voor de gevoelige reumatische 
en diabetische voeten. Voor deze schoenen wordt extra licht en soepel leer gebruikt.
De George In der Maur Beterlopenwinkel spant zich in om ook binnen hun bijzondere as-
sortiment modetrends te volgen met bijvoorbeeld de merken hink! en Footnotes . Daarnaast 
is er een uitgebreide lijn wandelschoenen van het gerenommeerde merk Meindl te vinden. 
Dat maakt dat ook de klanten heel divers en van alle 
leeftijden zijn. De doelstelling blijft gelijk; iedereen zo 
goed mogelijk en letterlijk op weg helpen.

Met een paar goede schoenen aan de voeten kan de wan-
delstok aan de kant.

Kon. Wilhelminaweg 497
3737 BG  Groenekan
Tel. 030 20 40 612
www.indermaur-beterlopen-
winkel.nl

Openingtijden
Maandag t/m zaterdag
van 8.00 - 17.00 uur
Inloopspreekuur
Iedere dinsdag van
13.30 - 16.00 uur
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Ook al is in de wet opgenomen wie je 
erfgenamen zijn als je zelf niets regelt, 
toch is het heel verstandig om zelf een 
testament op te stellen. Het kan zijn 
dat iemand andere erfgenamen wil 
benoemen dan degenen die krach-
tens de wet zouden erven. En soms 
wil men vastleggen dat iemand een 
bepaald bedrag krijgt, of de gouden 
schakelketting. Bij testament kun je 
ook voorwaarden verbinden aan het 
erven. Bijvoorbeeld dat bij een echt-
scheiding van je kind, de erfenis bij je 
eigen kind blijft en niet bij de ex komt. 
Ook is het heel erg verstandig om vast 
te legge n wie je zaken moet regelen 
na je overlijden, de executeur.

Testamenten kunnen verouderen, de 
persoonlijke situatie kan gewijzigd 
zijn, de iscale en juridische wetten 
(zoals heel recent de wijzigingen in de 
AWBZ waardoor er vermogen moet 

worden opgegeten) veranderen door 
de jaren heen. Daarom is het verstan-
dig om eens in de zoveel tijd door de 
notaris te laten controleren of je testa-
ment nog up-to-date is. 

Levenstestament
In het levenstestament kan je bij-
voorbeeld vastleggen wie er voor je 
mag handelen als je wilsonbekwaam 
wordt. Van wilsonbekwaamheid is 
bijvoorbeeld sprake bij dementie, 
maar ook een beroerte of ongeluk 
kunnen daar (tijdelijk) de oorzaak 
van zijn. Met een levenstestament leg 
je via volmachten je wensen op aller-
lei gebieden, zowel privé als zakelijk, 
vast. Dat kan op inancieel gebied zijn, 
maar bijvoorbeeld ook betrekking 
hebben op medische handelingen en 
praktische zaken rondom overlijden.

Bescherming
Met het notarieel laten vastleggen van 
een levenstestament maak je optimaal 
gebruik van je recht tot zelfbeschik-
king en wordt vastgelegd hoe de ge-
volmachtigde handelt conform jouw 
wensen. Daarmee bescherm je de ge-
volmachtigde en voorkom je ruzies en 
nare situaties. Overigens kan er sprake 

zijn van meerdere gevolmachtigden 
want je kan bijvoorbeeld vastleggen dat 
de één medische beslissingen neemt en 
een ander inanciële zaken behartigt. 
Indien er sprake is van een bedrijf kan 
daar weer een derde (rechts)persoon 
voor aangesteld worden en ook kan 
je vastleggen wie bijvoorbeeld de zorg 
voor dieren op zich neemt en wie de 
kosten daarvoor draagt.

Waarom een notaris
Op zich allemaal zaken die je ook in 
een privé document kunt opslaan en 
vastleggen. Waarom is het dan toch 
verstandig om voor een levenstes-
tament en bijbehorende notariële 
vastlegging te kiezen? Ina Houwing: 
‘Allereerst is het belangrijk dat vast-
gesteld wordt dat een dergelijk docu-
ment opgesteld is als iemand volledig 
over zijn verstandelijke vermogens be-
schikt. Dat is bij een zelf opgemaakt 
document al een beetje lastig. Stel je 
voor dat je op enig moment dement 

wordt, over een eigen huis beschikt 
en er geen andere mogelijkheid is 
dan opname in een verpleeghuis. Als 
je niets vastgelegd hebt, is het in zo’n 
situatie voor de nabestaanden onmo-
gelijk om het huis te verkopen zonder 
dat je de rechter moet inschakelen. Of 
wat te denken van een ongeluk waar-
bij je in coma raakt; wie betaalt dan 
de rekeningen? In dat soort situaties 
is het prettig dat het van tevoren no-
tarieel geregeld en vastgelegd is, dat 
zaken gewoon kunnen doorlopen en 
er een leidraad is voor handelen. Wij 
helpen bij het opstellen, denken mee 
en vragen door. Want ook iscale con-
sequenties spelen mee bij het opstel-

len van de regels. We hebben een zeer 
uitgebreide vragenlijst opgesteld aan 
de hand van onze ervaringen. Als die 
zo volledig mogelijk wordt ingevuld, 
heb je een goede basis om het levens-
testament op te stellen’.

Advies
Frans van Beek benadrukt de kracht 
van hun notariskantoor. ‘Wij zijn een 
adviespraktijk. Wij maken op maat 
gemaakte akten en adviseren dus wat 
het juiste testament of levenstestament 
is. Ook geven we over diverse onder-
werpen regelmatig gratis bij te wonen 
lezingen. En we merken aan onze cli-
enten dat ze dat erg waarderen.’

Notaris pleit naast gewoon testament 
voor levenstestament
Om middels een testament vast te leggen wat er ná overlijden met de nalatenschap moet gebeuren, vinden we 

niet zo vreemd. Inmiddels is er een nieuw product ontwikkeld waarin notarieel vastgelegd kan worden hoe 

een aantal zaken geregeld moet worden voor tijdens het leven, dat heet het levenstestament. Ina Houwing was 

commissielid bij de ontwikkeling.  Ze is ook als auteur betrokken bij een boekje over het levenstestament dat 

door de Consumentenbond is uitgegeven. 

Verstandig om eens in de 

zoveel tijd door de notaris 

te laten controleren of je 

testament nog up-to-date is. 

Ina Houwing en Frans van Beek helpen graag bij het vastleggen van wensen bij en 
na het leven.

‘Westbroek Ontmoet’ loopt 
reuze goed
Sinds 2010 draait het project ‘Westbroek Ontmoet’ in het dorpshuis van het gelijknamige 
dorp. Zeven keer per jaar, op de eerste dinsdag van de maand, ontmoeten oudere Westbroe-
kers elkaar. Ze luisteren naar een spreker en drinken wat met elkaar. Op een ongedwongen 
manier worden herinneringen opgehaald, ook over persoonlijke dingen. Karien Scholten en 
Liesbeth Lam vertellen enthousiast over hun ervaringen. Samen met acht dorpsgenoten orga-
niseren ze het maandelijkse evenement. Het leuke is, vertellen ze, dat op die manier de mensen 
elkaar anders leren kennen. Het bevordert de saamhorigheid. Maar ook bijzonder is dat er 
vanuit de deelnemersgroep zelf steeds weer mensen naar voren komen die graag wat willen 
vertellen. Verrassende verhalen zijn het vaak. Over het werk dat ze gedaan hebben, over hun 
hobby, hun leven . Mooi is hoe goed ze dat vaak weten over te brengen. Aan onderwerpen geen 
gebrek. Zo’n inleiding duurt meestal een uur. Daarna is het gewoon een gezellige bijeenkomst. 
Er komen soms ook sprekers van buiten het dorp. Mensen die niet in Westbroek wonen zijn 
als bezoeker overigens ook welkom op de bijeenkomsten. ‘Westbroek Ontmoet’ is er voor 
iedereen. Fijn dat de gemeente ons het komend jaar subsidie geeft, vertellen ze. Dat geeft ons 
de mogelijkheid om het goedkoop en laagdrempelig te houden.[MN]

Liesbeth Lam (l) en Karien Scholten zijn twee van de organisatoren van ‘Westbroek Ontmoet’. 
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Smakelijk ‘Samen Eten’ in 
Hollandsche Rading
Al twintig jaar kunnen inwoners van Hollandsche Rading op de eerste donderdag van de 
maand voor een smakelijke maaltijd terecht in het dorpshuis aldaar. ‘Samen Eten’ heet het pro-
ject. Om 12.00 uur staan de tafels gedekt waar gemiddeld zo’n dertig gasten aanschuiven. De 
prijs is €5 inclusief een drankje vooraf, een glaasje wijn bij de dis en een kopje koie toe. Een 
groep van zes enthousiaste vrijwilligsters zorgt er iedere maand weer voor dat de bezoekers 
kunnen genieten van een gevarieerde maaltijd. Dat wordt enorm door ze gewaardeerd, vertelt 
Gerda Veenstra, één van de kooksters. Het zijn vooral oudere inwoners die op deze maaltijden 
afkomen. Het is uitgegroeid tot een hechte groep. Deelnemers die na ziekte of wat dan ook, 
weer bij de maaltijd verschijnen worden met blijdschap begroet. Ook de kookgroep zelf is een 
hecht team. In de loop van de jaren hebben ze beschikking gekregen over alle keukenspullen 
en servieswerk die nodig zijn om de maaltijd te bereiden en te serveren. Het maximum aantal 
gasten is vijfendertig, meer gaat echt niet in het dorpshuis. Gerda Veenstra: ‘Onze hoop is dat 
er in het nieuwe dorpshuis straks ook een vaatwasmachine staat, dat zou ons heel veel werk 
schelen. Nieuwe kokers m/v zijn trouwens ook welkom.’ Wie het leuk vindt om mee te draaien 
in deze enthousiaste groep moet maar eens bellen met Gerda Veenstra: 035 5771380. [MN]

Gerda Veenstra kookt met haar vrijwilligers graag voor ‘Samen Eten’ in Hollandsche Rading.

Er wordt weinig over de dood gepraat. 
Binnen de familie, maar ook partners 
blijken soms elkaars wensen niet te 
kennen. Toch blijkt gaandeweg steeds 
duidelijker wat je op je eigen uitvaart 
wel en niet wilt. Maar ook wat je zóu 
willen, maar niet weet of dat moge-
lijk is. Dan komt het besef hoe lastig 
bijvoorbeeld alleen al de muziek-
keuze kan zijn, de keuze van vervoer 
of de tekst op een kaart. Hoe ijn is 
het dan als je die zorg kan wegnemen 
voor de nabestaanden. Martine Eggen 
van Tap is daarin gespecialiseerd. Als  
adviseur uitvaartzorg begeleidt ze 
mensen bij het vastleggen van uit-
vaartwensen; een ‘uitvaartleider bij 
leven’ zullen we maar zeggen.

Persoonlijk contact
Martine studeerde rechten, koos in 
eerste instantie voor het notariaat en 
was jaren als kandidaat-notaris werk-
zaam. ‘Vooral het werken met men-
sen, het overleg met hen, het door-
nemen en vastleggen van wensen gaf 
mij veel voldoening,’ vertelt ze. ‘Gaan-
deweg veranderde de aard van het 
werk. Toen ik werd geattendeerd op 

de functie van adviseur uitvaartzorg 
bij Tap wist ik het direct. Die baan is 
mij op het lijf geschreven, daar geef ik 

graag invulling aan. Ik help mensen 
door mijn kennis met hen te delen. 
Mijn notariële achtergrond is een bij-
komend voordeel. Ik kan documenten 
goed beoordelen en weet van de hoed 
en de rand. Maar voor het echte werk 
verwijs ik wel door naar een notaris.’

Keukentafel
Als adviseur uitvaartzorg komt Mar-
tine over het algemeen aan huis. Niet 
alleen omdat mensen zich daar pret-
tig en op hun gemak voelen, maar ook 
uit praktisch oogpunt. ‘Want’, zo ver-
telt Martine, ‘vaak komt er gaandeweg 
het gesprek nog wel het een en ander 
uit een laatje tevoorschijn.’ ‘Opvallend 
is dat vooral vrouwen door de jaren 

heen een verzameling aanleggen van 
gedichtjes die hen aanspreken en van 
bijvoorbeeld rouwkaarten die ze mooi 
vinden. Ook verzekeringspolissen die 
lang geleden zijn afgesloten, vinden 
hun weg naar de keukentafel. Vaak 
blijkt dat de kleine polissen overge-
nomen zijn door andere maatschap-
pijen. Ik zoek dan uit waar de ver-
zekering loopt en welke waarde het 
anno nu vertegenwoordigt. Daarmee 
komt direct het inanciële aspect om 
de hoek kijken en blijkt maar al te 
vaak dat mensen onderverzekerd zijn.’

Ontzorgen
‘In feite ben ik er om vooral duidelijk-
heid te scheppen’, vervolgt Martine 
haar enthousiaste relaas. ‘Ik leg een 
raamwerk neer en neem de uitvaart-
wensen stapsgewijs door. Zo kom 
je van het een op het ander. Laatst 
sprak ik iemand die aangaf dat ze 
haar rouwbericht zowel in een lokale 
als een landelijke krant wilde heb-
ben. Mevrouw had geen idee van de 
kosten. Het is dan prettig dat ik het 
inzicht kan geven zodat betrokkene 
een keuze kan maken. Hoever je wilt 
gaan bij het vastleggen van al die as-
pecten, dat bepaal je uiteindelijk zelf. 
Niets moet, veel mag. Ik ben alleen 
degene die dat in goede banen leidt 
en een en ander vastlegt. Daaruit 
ontstaat een document dat tot niets 
verplicht, maar bedoeld is om vooral 
nabestaanden een stuk te ontzorgen. 
En dat geeft rust, weet ik uit ervaring. 
Een kopie van het document blijft bij 
ons opgeslagen.’

Informatie
Een van de succesvolle initiatieven 
van Martine is de themabijeenkomst 

‘uitvaart en erfrecht’ die zij samen 
met de buren Notarissen Houwing 
Van Beek organiseert. Er is bij Tap 
Uitvaartzorg gelegenheid om het 
rouwcentrum te bekijken en er wordt 
in informele sfeer praktische infor-
matie gegeven. Bij de notaris ontvan-
gen mensen informatie op erfrechte-
lijk gebied. U leest er meer over op 
www.tap-uitvaart.nl, onder ‘Agenda’. 
De eerstvolgende bijeenkomst is op 
zaterdag 9 november 2013. 
Aanmelden kan op (030) 229 08 11 
of via info@houwingvanbeek.nl

Wat als… je doodgaat
Naarmate je ouder wordt, neemt ongemerkt ook de interesse voor het lezen van rouwberichten toe. Een  

eerste blik is meestal op de geboortedatum van diegene die is overleden. En met het voortschrijden van de 

jaren komt die steeds dichter bij die van jezelf. Familieleden, vrienden en kennissen komen te overlijden en 

daarmee stijgt het aantal uitvaartbezoeken en het besef dat er ook aan jouw leven ooit een eind komt. 

Martine Eggen, adviseur uitvaartzorg Tap.

‘Kost niets
- verplicht tot niets’

Begraven worden op Natuurbegraafplaats Den en Rust in Bilthoven (foto) is één van de vele mogelijkheden.

Soestdijkseweg-Zuid 265
3721 AE Bilthoven
Tel : (030) 228 37 41
E-mail: info@tap-uitvaart.nl
www.tap-uitvaart.nl

Wie kent het AM rijbewijs
voor de brommobiel
Bij Veronica Verkeersschool zijn ze er niet alleen op gebrand om hun leerlingen een 

rijbewijs te laten halen, maar ook om mensen zo lang mogelijk verantwoord te laten 

rijden. Hoe confronterend het voor sommigen ook mag zijn, de waarheid is nu een-

maal dat naarmate je ouder wordt je reactiesnelheid afneemt. Dat maakt je nog niet 

direct een slechte chaufeur, maar soms ligt toch een invordering van het rijbewijs op 

de loer.

Ernest Alvares kent legio voorbeelden van ouderen die al dan niet terecht plots zonder rijbe-
wijs zitten. ‘En dat valt in een aantal gevallen echt te voorkomen’, stelt hij. ‘Mijns inziens is het 
in deze tijd heel plezierig om zo lang mogelijk onafhankelijk en mobiel te blijven. Een auto 
met een wat hogere instap zit niet alleen comfortabel, maar zorgt ook voor een beter overzicht 
van de verkeerssituaties. Verkeersregels veranderen bovendien, dus ook wat dat betreft is het 
best handig om af en toe eens een opfriscursus te volgen. Wat veel mensen bovendien niet be-
sefen is dat op veel rijbewijzen het AM rijbewijs niet is bijgeschreven. Met het AM rijbewijs 
kan je, ook als je autorijbewijs ingevorderd wordt, nog altijd terugvallen op een brommobiel 
en dus toch je mobiliteit behouden. Als je rijbewijs verlengd moet worden, check dat dan 
gewoon even en staat het er niet bij, laat het dan sowieso bijschrijven. Een kleine moeite en 

jaren later kan je daar nog heel veel 
plezier van hebben.’
Het mooist is natuurlijk om zo 
lang mogelijk te kunnen blijven 
rijden. Speciaal voor de lezers van 
De Vierklank organiseert Vero-
nica gezellige trainingen. Naast een 
stukje theorie komt ook de praktijk 
met de gangbare valkuilen aan bod.  
Na aloop ontvang je een certiicaat. 
Informeer naar de mogelijkheden.

Blauwkapelseweg 153
3572 KE  Utrecht 
030-2730840
www.veronicaverkeersschool.nl

Voor senioren maakt Veronica gebruik van een auto met 
hogere instap.
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Telefooncirkels Rode Kruis: 
belangrijke levenslijnen
Drie telefooncirkels met in totaal 13 deelnemers heeft het Rode Kruis afd. De Bilt onder 
haar hoede. Het systeem moge bekend zijn. Deelnemers, allen ouderen maar nog zelfstandig 
wonend, bellen elkaar iedere morgen tussen 9.00 en 9.15 uur op. Als er een schakel tussenuit 
valt slaat de coördinator alarm. Eerst via twee vaste sleuteladressen. Mensen op dat adres gaan 
bij de betrefende oudere kijken wat er aan de hand is. Meestal is het loos alarm maar helaas 
niet altijd. Lukt het niet via het sleuteladres contact te leggen dan gaat de coördinator zelf ter 
plaatse op onderzoek uit. Indien nodig wordt familie of de huisarts ingeschakeld. Zes vrijwil-
ligers, aangestuurd door Trijnie Spoelstra coördineren de cirkels. Maar de telefooncirkel doet 
meer. ‘Twee keer per jaar is er voor de deelnemers aan de cirkel een gezellige bijeenkomst met 
lunch. Dan zien ze de gezichten achter de stemmen die ze alleen van de telefoon kennen. ‘Deze 
samenkomsten worden enorm gewaardeerd’, vertelt mevr. Spoelstra, die dit werk al 20 jaar 
doet. ‘Het gaat toch vaak om ouderen die niet meer zoveel contacten hebben. De drie cirkels 
zijn allemaal in De Bilt en Bilthoven. Meer deelnemers en ook vrijwilligers zijn daar welkom. 
Maar het zou goed zijn als er ook een telefooncirkel in Maartensdijk e.o. zou komen.’ Daarom 
een oproep voor zowel deelnemers als begeleidende vrijwilligers uit deze plaats. Voor inlich-
tingen of om op te geven als deelnemer kan men bellen met mevr. Spoelstra, tel. 030 2281999 
of b.g.g. 06 40563114.[MN]

Trijnie Spoelstra coördineert met haar vrijwilligers de telefooncirkels van het Rode Kruis.

Vivian en Hans Looij vinden dat ie-
dereen een dagje uit verdient. Dat 
maken ze niet alleen mogelijk door 
een breed aanbod van dagtochten te 
organiseren, maar ook  door het i-
nancieel voor iedereen bereikbaar te 
houden. De dagtochten variëren van 
cultuur tot natuur, maar ook attrac-
tieparken worden niet geschuwd. Een 
en ander resulteert dit jaar in een aan-
bod van 139 dagtochten en daar kan 
er zomaar eentje bijkomen.

Betaalbaar
DDS heeft inmiddels de beschikking 
over 4 bussen waarvan de grootste 
plaats biedt aan 87 personen. Deze 
dubbeldekker wordt overigens weinig 
ingezet voor dagtochten. Hans en Vi-
vian houden ervan om de dagtochten 
overzichtelijk en gezellig te houden 
en kiezen dan eerder uit praktisch 
oogpunt voor de 55- of 51-persoons 
bus. Los daarvan worden de andere 
bussen ingezet voor  overige activitei-
ten. Dankzij die inkomsten kunnen 
de dagtochten tegen een aantrekkelijk 
tarief aangeboden worden en doen 
Hans en Vivian precies datgene wat 
ze het allerleukst vinden.

Samen
Met Vivian achter het stuur en Hans 
achter de microfoon toert het echtpaar 
door heel Europa met hun reisgezel-

schappen. Hans, met 30 jaar ervaring 
als touringcarchaufeur en reisleider, 
heeft een brede interesse en is een 
enthousiast verteller. Uit zijn vat vol 
wetenswaardigheden weet hij altijd 
een boeiend verhaal te toveren. Zijn 
enthousiasme werkt aanstekelijk want 
regelmatig komt het voor dat gasten 
meer willen weten. Een verzoek waar-
aan hij graag gehoor geeft. Vivian, die 
kunstgeschiedenis heeft gestudeerd, 
vult hem graag aan met haar speciieke 
kennis, maar is daarnaast vooral be-
zig om een en ander administratief in 
goede banen te leiden en te zorgen dat 
alles op rolletjes loopt.

Droom
Beiden bevalt de invulling van hun 
werkzaamheden heel goed. Hun le-
ven staat 7 dagen in de week in het 
kader van reizen. Ze zijn aan het 
reizen, bezig met het plannen van 
reizen, een reis aan het voorberei-
den of, in hun schaarse vrije tijd, een 
nieuwe reis aan het uitzetten en ont-
wikkelen. Vivian: ‘Het schept zoveel 
voldoening om dit te doen. We ma-
ken mensen blij en je ziet ze genie-
ten. Dat kost geen energie, dat geeft 
bergen energie en een extra motivatie 
om weer iets nieuws te ontwikke-
len. Ook de meerdaagse reizen vin-

den we ontzettend leuk om te doen.’  
Hans vult aan: ‘We zijn op pad met 
een groep, maar iedere groep bestaat 
uit individuen die allemaal iets anders 
willen. Wij proberen een programma 
samen te stellen dat voor ‘ieder wat 
wils’ biedt. Tegelijkertijd geven we 
tijdens de excursies voldoende vrije 
tijd om de bestemming te bezoeken 
en ook nog even lekker een ‘drankje te 
doen’ op het terras. Als iemand besluit 
aan een bepaalde excursie geen deel te 
willen nemen, dan is dit natuurlijk 
ook geen probleem.’ Het is tenslotte 
geen schoolreisje!’

Binnenkort
Op korte termijn staat er een dag-
tocht naar Antwerpen op het pro-
gramma. Wie 14 september nog mee 
wil, moet even informeren naar nog 
beschikbare plaatsen. Dat geldt ook 
voor de meerdaagse reis naar Berlijn 

van 13 - 17 oktober. Deze reis start 
weliswaar in Amsterdam, maar voor 
gasten uit de gemeente De Bilt wor-
den extra ophaalstops ingelast.

Op stap met de reisclub
De mogelijkheden voor een dagje naar Antwerpen of Parijs, een tochtje over de Veluwe of een ontdekkings-

reis in de Alblasserwaard liggen dichtbij. Sinds dit jaar organiseert De Dagtochten Specialist dagtochten voor 

inwoners van de gemeente De Bilt e.o. Heb je de smaak te pakken dan zijn er ook meerdaagse reizen naar 

bijvoorbeeld Berlijn, Schotland of Toscane.

IJburglaan 1464
1087 KG  Amsterdam
Tel. 020 461 00 47
info@dds-amsterdam.nl
www.dds-amsterdam.nl

Ons mooiste compliment: ‘Als we met jullie weg zijn heb ik niet het idee dat we oud zijn.’

De hagelwitte bus van DDS is niet te missen. Zo dicht mogelijk bij de bestemming 
parkeren is voor hen een uitdaging.

Vertrouwde zorg aan huis
huisverpleegkundige Annelies 

Blekman stelt ouderen in de ge-

legenheid om zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven wonen. 

Dat geldt zowel voor de alleen-

staande oudere als voor ouderen 

met partner. En hoewel het wel-

licht moeilijk is om te erkennen 

dat professionele hulp inscha-

kelen verstandig is, achteraf 

overheerst vaak een gevoel van 

opluchting.

Annelies is volledig gediplomeerd 
HBO-V verpleegkundige, heeft in 
een algemeen ziekenhuis gewerkt 
en ervaring in thuiszorg, psychiatrie 
en revalidatie. Vooral verzorging 
van mensen met een verstandelijke 
handicap en mensen met dementie 
schenkt haar veel voldoening. ‘Dat 
komt denk ik met name vanwege 
het feit dat je heel lang met deze 
mensen kan werken en een enorme 
band met ze opbouwt. Bovendien merk ik heel duidelijk de toegevoegde waarde van thuiszorg 
bij deze groep mensen. Met rust, regelmaat en simpele adviezen komt een huishouden vaak 
weer op de rit en neemt de positieve energie toe. Dat is gewoon mooi werk.’

Annelies benadrukt dat het inschakelen van een thuis-
verpleegkundige niet zo moeilijk is als men vaak denkt. 
Als er eenmaal een PGB (Persoons Gebonden Budget) 
is vastgesteld, kan dat naar eigen wens besteed worden. 
Annelies heeft, net als haar cliënten, graag zelf de touw-
tjes in handen. Om continuïteit in de zorg te kunnen 
garanderen werkt zij samen met collega’s die net als zij 
begrijpen hoe je optimaal zorg kan verlenen.

Annelies Blekman
Tel. 06-40072728
info@thuisverpleegkundige.nl
www.thuisverpleegkundige.nl

Met haar opvallende rode auto is Annelies zeer herkenbaar.



Volop knipvoordeel
         en de

leukste aanbiedingen

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31, Maartensdijk
0346-211212, smo.dezeeuw@c1000.nl

Spaar voor de 
leukste kinderboeken

Industrieweg 5 | 3738 JW Maartensdijk

Tel: 0346-213003 | Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf D. de Graaff B.V.

Plannen voor een verbouwing of 
renovatie? Dat kan nu met extra 
veel voordeel dankzij onze 6% BTW-actie! 

Daarnaast krijgt iedere klant die een 
opdracht bij bouwbedrijf de Graaf 
neerlegt een iPad mini cadeau.*

*  Deze actie geld tot 31-12-2013 bij een besteding  
vanaf € 25.000,00 incl. BTW.

6% BTW-actie bij

De dorpsbistro van Groenekan
voor een culinair avondje uit.

Iedere zondag
"Sunday Roast" € 10,-

www.naastdeburen.nl

0346-218821/06-12368755

*D
ez

e 
ac

i e
 g

el
dt

 v
an

af
 8

 p
an

el
en

.

ACTIE bij Sun Profi t B.V. 
Iedereen die voor 1-11-2013 zonnepanelen besteld bij Sun Profi t
krijgt een diner bon van € 100,00 cadeau.

www.sunprofi t.nl | info@sunprofi t.nl | 0346-216536

voor alle Volvo rijders

 gratis vakantiecontrole 
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 Gratis proefrijles 
 Geen andere leerlingen aan boord  
 Rijles van 60 minuten voor 
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20 lessen + examen

€ 899,-
WWW.RIJBEWIJSZONE.NL

www.veronicaverkeersschool.nl

Klaar voor je examen
in 10 dagen (of nóg korter)

Bel voor de mogelijkheden:
030 27 30 840.

Haal nog deze 
zomervakantie je rijbewijs!

Pro� le Rene  |  Hessenweg 131, 3731 JG De Bilt 
Tel: 030-2200782  |  www.pro� lerene.nl

10 %
korting*

op nieuwe � etsen

 elektrische � etsen

 alle accessoires

geldig tot 31/08/2013
*aanbiedingen uitgesloten

WASSEN • KOELEN • VRIEZEN • DROGEN • INBOUWAPPARATUUR • ENZOVOORT

INRUILKORTING OUDE GASKOOKPLAAT GELDT IN WEEK 32-33 TOT 21-8

Westbroek
0346-28 14 59

www.vinkwitgoed.nl

Atag inbouw gaskookplaat

HG6211BA of HG6292BA

normaal € 499,=
nu € 100,=
inruilkorting € 399,=

AIRMAX 

ANTISNURK

van € 14,95

voor € 12,95

Alleen geldig op 
vrijdag 16 augustus 2013

Tegen inlevering van deze bon

Lekkerbekken

3 voor € 7,50
Normaal 3 voor € 9,00

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

Garage Van der Meij
IndustrIeweg 34, 3738 JX MaartensdIJk, tel. 0346-214540, faX. 0346-214438

Oude lOswal 21, 1217 tg HIlversuM, tel. 035-6214335, faX. 035-6233544

Volvo S60 2.4 Momentum Sedan (4-deurs) Luxe uitvoering 

Km-stand: 72.652 km // Bouwjaar: 05-2009 // Bekleding: Leder // Brandstof: 
Benzine // ABS // Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening // 
Elektrisch bedienbare ramen // Radio CD speler // Cruise Control // Climate 
control // Lichtmetalen velgen // Navigatiesysteem // Airbags // Regensensor

VAN € 17.950,- NU VOOR € 16.950,-

(Excl. afleveringskosten) Afleveringskosten € 395,-

Sauvignon Blanc / Viognier

Witte wijn l'Arjolle
normaal: € 6,35     nu: € 5,25 per fl es

Whisky- en wijnhandel Verhaar 030-2284418
Deze bon is geldig t/m 17 augustus 2013

en niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties.

HALVE GRILLWORST 
+
HELE LEVERWORST SAMEN 6,50

Omgevingsvergunning Wabo

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Mozartlaan 18, kappen 1 douglas 
(25-07-2013)

•  De Bilt, Looijdijk De Bilt en Neptunuslaan 
Bilthoven, kappen 1 haagbeuk en 2 iepen (25-
07-2013)

•  Groenekan, Prinsenlaan 80, uitbreiding van 
B&B (26-07-2013)

•  Maartensdijk, Sperwerlaan 1-8, kappen van 5 
moeraseiken (26-07-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, 1e Brandenburgerweg 124, plaatsen 

dakkapel op het voordakvlak en wijzigen van 
kozijnen in de voorgevel woning (24-07-2013)

•  Bilthoven, Bosroos 2, plaatsen dakkapel, aan-
brengen dakramen in het achtervlak, het dicht-
bouwen van het gedeelte tussen bijgebouw en 
de woning, en plaatsen van ramen in de voorge-
vel van de woning (25-07-2013)

•  Bilthoven, Emmaplein 22, wijziging op ver-
leende omgevingsvergunning (29-07-2013)

Werk in Uitvoering

•  Bilthoven: Planetenbaan, renovatiewerkzaam-
heden aan de weg en de riolering tot eind okto-
ber 2013.

•  Bilthoven: Jan Steenlaan, t/m 25 oktober 2013 
afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf Soest-
dijkseweg Noord tot aan de kruising met de 
Rembrandtlaan.

•  Bilthoven: Gezichtslaan en Soestdijkseweg 
Noord, t/m 16 augustus 2013 afgesloten voor 
doorgaand verkeer (met uitzondering van de 
busroute) ten behoeve van bomen snoeien.

•  De Bilt: Biltse Rading met kruising Groene-
kanseweg, vanaf 5 augustus t/m 6 september 
2013 afgesloten voor doorgaand verkeer t.b.v. 
aanleg rotonde.

•  De Bilt: In De Bilt en Bilthoven worden groot-
schalige kabelwerkzaamheden verricht t.b.v. 

het glasvezelnetwerk tot februari 2014. Voor 
meer informatie kunt u terecht op www.regge.
ber.nl en www.debilt.nl.

•  De Bilt: Door de hele gemeente worden repara-
ties uitgevoerd aan het wegdek gedurende het 
hele jaar.

•  Hollandsche Rading: Dennenlaan nabij de Bos-
bergschool, werkzaamheden t.b.v. nieuwbouw 
Dorpshuis, duren tot december 2013.

*   Gedurende de bouwvakvakantie kunnen een 
aantal werkzaamheden stil leggen.

[Bron www.debilt.nl]
07.08.2013

Bekendmakingen



Nootjes
Te koop aangeboden

Hier advertentie met logo 

Parel Promotie plaatsen met 

de tekst:

Gratis af te halen: oude col-

lectieboeken geboortekaarten. 

Bel 0346-211215

HUIS te koop in Maartensdijk: 

Drakensteyn 35, in 2010 

nieuw gebouwd. € 219.000,-. 

Voor meer info zie Funda of 

bel 030-2285858

‘De grote chefkoks van 

Europa, hun recepten en 

menu’s’, boek nieuw, nu € 

10,-. Tel. 030-2203377

4 Nieuwe boeken van J.J. 

Voskuil, Het Bureau 1, 2, 3 

en 4 (meneer Beerta, Vuile 

handen, Plankton, Het A.P. 

Beerta Instituut). € 50,-. Tel. 

030-2203377

Klimaat en natuur, de basis 

van ons bestaan,WNF. Nieuw 

boek nu € 5,-. Tel. 030-

2203377

Het mooiste bloemschik boek 

van Pamela Westland. € 4,-. 

Tel. 030-2203377

Overvloed en onbehagen 

van Simon Schama. De 

Nederlandse cultuur in de 

Gouden eeuw. Boek i.z.g.s. € 

12,-. Tel. 030-2203377

Huis van de toekomst van 

Chriet Titulaar, nieuw boek 

nu € 5,-. Tel. 030-2203377

Toekomstbeelden, Visions 

of the future van Robbert en 

Rudolf Das, nieuw boek nu € 

7,-. Tel. 030-2203377

Een nieuwe gouden eeuw 

voor de Lage landen, nieuw 

boek nu € 11,-. Tel. 030-

2203377

Erfgoed der mensheid, cultu-

rele en natuurlijke werelderf-

goederen onder bescherming 

van de Unesco, nieuw boek 

nu € 15,-. Tel. 030-2203377

Mooie eiken salontafel i.z.g.s. 

1.42 x 0,73 x 0,47 (lxbxh). € 

40,-. Tel. 030-2203377 

Eiken TV-meubel 92x70x51 

cm (lxhxd) met laden en 

open ruimte. € 35,-. Tel. 030-

2203377

Mooi eikenhouten kastje met 

2 deuren, binnenin 1 plank 97 

x 90 x 50 cm (hxbxd) i.z.g.s. € 

35,00 Tel. 030-2203377

Rood/geel koperen koffiestel 

+ theelichtje (hoogte 6-22 

cm) met bijbeh. ovaal dien-

blaadje i.z.g.s. € 45,-. Tel. 

030-2203377

Oriëntaals geelkoperen 

gong, 25cm hoog op stan-

daard iz.g.s. € 30,-. Tel. 030-

2203377

Ecophon gipsplaten, 

±1.15x0,60 nieuw in doos, nu 

€ 25,-. Tel. 030-2203377

Originele elektrische Vendex 

typemachine met koffer € 

15,-. Tel. 030-2203377

Breinaalden, 35 cm lang, ver-

schillende maten. € 2,50 per 

paar. Tel. 030-2286381

Gaskookplaat, 4 pits, zwart, 

inbouw, supergoed werkend. 

€ 35,-. Tel. 030-2253135

Halogeen lampenset voor 

in huis. Nieuw in doos met 

ophang bekabeling. € 7,50. 

Tel. 06-16276013 

Camper z.g.a.n. bruine leren 

zomerse damesschoenen 

(model sandaal met hak), 

Mooie diagonale belijning 

over de voet.  Maat 38. € 35,-. 

Tel. 06-16276013

Chique Moneyclip, grote, 

zilverkleurige, geldclip. Met 

klein goudkleurige outline op 

clip. In plastic doosje. € 10,-. 

Tel. 06-16276013 

Henzo album voor vakantie-

foto’s, met vrolijk bedrukte 

kaft. € 5,-. Tel. 06-16276013 

Air Force II 4 wiel skee-

lers-clipsluiting (wel door-

smeren)! + arm/knie/pols 

bescherm. maat 39. € 10,-. 

Tel. 06-16276013

Damesjas, Kleur: Oud-

Hollands groen. Nep leer 

look, driekwart colbertmodel 

met knoopsluiting,  maat L. € 

15,-. Tel. 06-16276013

Balans gymschoenen van 

Human Nature (ANWB) kleur 

zwart, z.g.a.n. Tijdens het 

lopen stimuleer je de bloeds-

omloop in de benen. Maat 39. 

€ 35,-. Tel. 06-16276013

Losse satellietschotel grijs, 

niet roteerbaar. Af te halen 

voor € 15,-. Tel. 06-16276013

3 kleurrijke shirtjes, hippie/

sixties bloemetjes print plm. 

Maat M. met korte en ¾ 

mouw. Prijs in 1 koop € 10,-. 

Tel. 06-16276013.

Stevige parasol midden-maat. 

€ 15,-. Tel. 030-2205540

4 Dezelfde nieuwe tuinstoe-

len, merk Hartman, stapel-

baar. € 10,-. Tel. 030-2205540

Philips haardroogkap z.g.a.n. 

€ 25,-. Tel. 030-2205540

Aluminium zonneligbed met 

kussen, verstelbaar en inklap-

baar. € 20,-. Tel. 030-2205540

Rond lichteiken salontafel 

met mooie voet, jaren 30, 

bladmaat 60 cm. € 30,-. Tel. 

030-2205540

Z.g.a.n. zwarte herenschoe-

nen, maat 45/46. € 15,-. Tel. 

030-2205540

Compleet satellietset voor 

canaldigital en free to air 

kanalen met 54 cm schotel 

en ontvanger. € 49,95. Tel. 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Tel  ...............................................................................................................................................

Bedrag  ...............................................  Voldaan  ........................................................................

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

problemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven, Tel. 06-20166310, te Groenekan
 

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, 

haard en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewas-

bescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor 

al uw tuin- en erfwerkzaamheden. Zie: www.vanvliettuin-

service.nl.

Nieuw in De Bilt! Nagelsalon Sendima. U kunt hier terecht 

voor manicure of een mooie set nagels. Voor meer informatie 

kijkt u eens op de site www.sendima.nl

Cursussen/Trainingen

Bridgeles door NBB-gedipl. bridgedocenten in Bilthoven. 

Bridgeles voor beginners en meer of minder gevorderden. 

Kleine groepen, dus persoonlijke aandacht gewaarborgd. 

Nadere info: ciska.zuur@gmail.com of 030-2281121

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Gratis af te halen:

oude 

collectieboeken 

geboortekaarten.
Bel 0346-211215

Op ’t bankje

Een wat oudere vrouw komt met een vriendelijke knik 

naast me op het bankje zitten. Ik probeer haar vanuit mijn 

ooghoeken zo ongemerkt mogelijk te observeren en zie 

dat ze wat droefgeestig voor zich uit staart. Het lijkt wel of 

ze aan het mediteren is. Het maakt me nieuwsgierig, maar 

ik heb niet de moed iets tegen haar te zeggen. Plotseling 

kijkt ze mijn kant uit. Ik voel me heel erg betrapt en merk 

dat ik een kleur krijg, maar ik heb niet het idee dat het haar 

heeft gestoord. ‘Het is een bijzondere dag voor mij’, begint ze na enige tijd het gesprek. ‘Vandaag 

is de sterfdag van mijn man en dan komen weer heel veel herinneringen naar boven. Het is alweer 

zeven jaar geleden dat hij is overleden.’ Ik kan goed begrijpen wat de vrouw moet voelen, maar weet 

niet wat ik moet zeggen, dus knik ik haar begripvol toe. ‘Hij was pas 68 toen hij in zijn slaap aan 

een hartstilstand overleed, terwijl hij nooit iets mankeerde. Hij ging op zijn zestigste met pensioen 

en toen hebben een caravan gekocht waarmee we er heel veel opuittrokken. Veel in de omgeving, 

maar in de zomer gingen we altijd naar rustige gebieden in Frankrijk. We schilderden allebei, hij 

maakte mooie impressies van het ruwe landschap en ik maakte aquarellen van bloemen en planten. 

Dat doe ik trouwens nog steeds.’ Tijdens het vertellen kijkt ze me af en toe aan om te kijken of ik 

wel luister, maar als ze ziet dat ik een en al oor ben gaat ze verder. ‘Ik ben net naar het kerkhof ge-

weest en straks komt mijn dochter bij me. Zij en haar man hebben me heel goed opgevangen en alles 

geregeld toen het gebeurd was. Ik leefde helemaal in een roes en wist totaal niet wat ik moest doen. 

Dat heeft een hele tijd geduurd, maar op een gegeven moment moet je toch verder. Maar ja, op een 

dag als vandaag komen weer zoveel herinneringen in mijn gedachten.’ Weer kijk ze stil voor zich 

uit en het lijkt alsof ze overweegt of ze nog meer zal vertellen. Ik wacht geduldig af en even later 

gaat ze verder. ‘Ik ben op een gegeven moment schilderlessen gaan geven. Een van mijn cursisten 

heeft vijf jaar geleden zijn vrouw verloren en we hadden elkaar als lotgenoten best veel te vertel-

len. Hij woont in de buurt en we werden vrienden. Samen ondernemen we nu van alles. We delen 

een heleboel belangstelling en gaan vaak naar musea en exposities. Ook maken we regelmatig een 

stedentrip van een paar dagen. Komende week gaan we vijf dagen naar Parijs. Daar ben ik al heel 

lang niet meer geweest.’ Ze kijkt me even aan alsof ze wil vragen, wat vind je daar allemaal van, 

maar ik vind het geweldig dat ze de draad op die manier weer heeft opgepakt. ‘In het begin vond ik 

het toch een beetje eng. Wat zouden de mensen ervan vinden. Het voelde als een soort verraad aan 

mijn man. Maar mijn dochter en de kleinkinderen hebben me overtuigd dat het goed was. Niet dat 

we een relatie hebben, gewoon een goede vriendschap en daar zijn we allebei gelukkig mee. We 

hebben ieder ons eigen huis en eigen spulletjes waar we aan gehecht zijn. Frits houdt net als ik van 

koken en we eten dan bij mij en dan weer bij hem. Dat zorgt voor afwisseling.’ Dan is het tijd voor 

haar om naar huis te gaan, anders staat haar dochter voor een gesloten deur. Opgewekter dan toen ze 

kwam stapt ze op. Ik wens haar ijne dagen in Parijs.
Maerten   

Gezocht Vierklankbezorger 
Schepersveld, Binckhorstlaan 
en Karnemelksweg. 
Bel 0346-211992 of mail naar 
info@vierklank.nl

06-19963053

Sat. ontvanger Nokia medi-

master voor vrije kanalen. € 

25,-. Tel. 06-19963053

Grote trampoline geheel 

compleet. € 45,-. Tel. 0346-

211797

Oud Hollandse houten witte 

kinderstoel met stoelverkl. € 

20,-. Tel. 0346-214065

Nieuw Ziggo hdmi ontvanger. 

€ 50,-. 9 Banen zijde gor-

dijnstof. € 50,-. Tafellakens 

vanaf € 3,-. 2x 1-persoons-

dekbedhoezen champagne-

kleur. Samen € 15,-. Tel. 030-

2716810

1-Pers. seniorenbed 

200x80cm elektrisch verstel-

baar compleet met matras, 

goede staat. € 50,-. Tel. 0346-

211738

Fietsen/brommers

DAMESFIETS Batavus 

Torino, wielm. 28 inch, frame 

54 cm, 7 versn., t.e.a.b. Meer 

info: 06-42109561l

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Aangeboden huishoudelijke 

hulp met referenties in M’dijk 

en Holl. Rading, info 06 

84506633

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. 

De locatie voor een; ver-

gadering, workshop, fami-

liebijeenkomst of cursus! 

Voordorpsedijk 35, G’kan. 

Tel. 030-2710913.

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516
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In deze jachtige tijd verlang je soms terug naar die oersaaie maar rust-

gevende dingen van vroeger. Het tv-programma ‘Ontdek je plekje’ bij-

voorbeeld: 10 minuten rust begeleid door idyllische beelden van een 

stad of dorpje in Nederland. In mijn herinnering begon het steevast met 

een houten paneeltje waarop de tekst “Ontdek je plek’ was geschreven, 

begeleid door prachtige muziek. Daarna een rustgevende stem: Altijd 

in termen van het water, de eindeloze luchten en ‘de tijd van vroeger’; 

hier en daar indrukwekkende stiltes midden tussen de zinnen. De se-

rie begon in 1972 en liep door tot maart 1993. Daardoor geïnspireerd 

willen wij in dit jubileumjaar de zes kernen van de gemeente De Bilt 

herontdekken; Lekker weg in eigen kern (5). 

Aan het begin van de tocht passeert u een hek met infopaneel.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Ontdek je kern in 
Hollandsche Rading

door Henk van de Bunt

Hollandsche Rading ontstond na de jaren twintig van de vorige eeuw. De naam Hollandsche 

Rading geeft aan dat hier de grens(Rading) tussen het Gooi en het Sticht heeft gelopen. 

Ook nu ligt in het dorp de provinciegrens tussen Noord-Holland en Utrecht. Het 

forensendorp grenst pal aan het Gooisch Natuurreservaat en ligt midden in 

een bosrijke omgeving. In Hollandsche Rading is ook een NS-station.

Op de website van gemeente De 

Bilt wordt de binding van Holland-

sche Rading met het Goois Natuur-

reservaat nadrukkelijk aangehaald. 

Ook het feit dat er regelmatig door 

het Gooisch Natuurreservaat excur-

sies in het bos tegenover de Vuur-

sche Dreef worden georganiseerd 

duidt op verbondenheid. Deze ken-

nismakings- en ontdekkingstocht 

begint daarom ook daar: Vanaf de 

spoorwegovergang de snelweg on-

derdoor (Vuurse Dreef) en na 100m 

links, via een parkeerplaatsje en een 

hek met infopaneel naar een bankje 

en deze links van u passeren. Vanaf 

hier volgen wij de groen-witte paal-

tjes met rode pijl genummerd 1 tot 

8. Bij paaltje 8 gaan we rechtsaf 

langs de Zandkuil en linksaf bij een 

paaltje met wit-rode band een bos-

pad op. Aan het einde van dit pad 

gaan we rechtsaf langs de Holland-

sche Sloot naar Grenspaal 16 en ko-

men we rechtsaf gaand de Vuurse 

Dreef weer op en bij de Dennenlaan 

linksaf. 

Drinkplaats 

Ooit was het een in het groen ver-

scholen monument in een plant-

soentje op de oostelijk gelegen 

hoek van de Dennenlaan met de 

Vuurse Dreef in Hollandsche Ra-

ding. De oorsprong van het monu-

mentje is terug te vinden in de oude 

archieven van voormalig Maartens-

dijk. Het monumentje is in 1954 op 

initiatief van de VVV en een wan-

delpadenvereniging gebouwd. De 

exploitatie ervan is in 1958 door de 

vroegere gemeente Maartensdijk 

overgenomen. In 1972 is het fon-

teintje op initiatief van diezelfde 

gemeente wegens sterk teruglo-

pend gebruik ervan door het water-

leidingbedrijf deinitief afgesloten. 
Met de oficiële (her-)openstelling 
van het watertappunt in 2009 is die 

vergane glorie volledig gerehabili-

teerd.

Onderwijs

De Bosbergschool vindt men aan 

het zuidelijkste eind van de Den-

nenlaan in Hollandsche Rading, 

bijzonder fraai gelegen aan de rand 

van bos en weilanden. Het huidige 

gebouw dateert uit 1974 en is wat 

minder zichtbaar door het vroegere 

dorpshuis en thans door bouw van 

een nieuw dorpshuis. Sinds een 

paar jaar staan er nieuwe speel-

toestellen op het grasveldje tussen 

de Adri Piecklaan en de Charles 

Weddepohllaan. Kinderen kunnen 

zich er heel goed vermaken en het 

speeltuintje wordt dan ook veel-

vuldig gebruikt. Aan het einde van 

de Adri Piecklaan bij nr. 76 is er 

rechts een verbinding met het ein-

de van de Spoorlaan, die vervol-

gens weer in noordelijke richting 

voert naar het beginpunt.

Paard en Ruiter

Op de hoek van de Spoorlaan en 

de Vuurse Dreef staat dit marme-

ren beeld van Theo Mackaay. Theo 

Mackaay maakt beelden die, geba-

seerd op concrete vormen, neigen 

naar het abstracte. Sommige on-

derdelen van de oorspronkelijke 

vorm worden sterk benadrukt. 

Theo genoot zijn opleiding aan de 

Gerrit Rietveld academie in Am-

sterdam en aan de Rijksacademie 

voor Beeldende Kunsten in Am-

sterdam. 

Stoute Schoenen zijn zo te horen

in staat om lekker te scoren

voor het goede doel

dat geeft ze daar het gevoel

er helemaal bij te behoren

Guus Geebel Limerick

In februari 1957 werd de Bosbergschool met 2 houten lokalen en een brede 

gang als derde lokaal aan de oostzijde aan het eind van de Dennenlaan 

geopend. De Oostzijde van de Dennenlaan was toen nog grotendeels 

onbebouwd. Ook de westzijde vertoonde in 1957 tussen de huizen nog 

braakliggende terreinen. (uit de verzameling van Rienk Miedema)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Iedere zondag: SUNDAY ROAST, € 10,00

Woe.
14-8

Gegrilde ham
met champignonsaus

of
Tilapiafilet

met ratatouille

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
15-8
Vrij.
16-8
Woe.
21-8

Gebakken sliptongetjes

of

Geconfijte eendenborst met 
gemarineerde vijgen

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
22-8
Vrij.
23-8

Vier jaar geleden werd op het watertappunt op de hoek Dennenlaan-

Vuursche Dreef na zo’n 40 jaar heropend. Er wordt druk gebruik van 

gemaakt. Wielerploegen en toeristen drinken er en vullen hun bidons bij.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Lampenpoetsersgras

Pennisetum alopecuroides 

‘Hameln’.

Hoogte ca. 70 cm. 

Potmaat 23 cm. Per stuk

van 12,99Cvoor 

6,99

wk 33. Geldig van 15-08 t/m 21-08. OP=OP

De Bosbergschool is bijzonder fraai gelegen aan de rand van bos en 

weilanden. Het huidige gebouw dateert uit 1974.

advertentie


