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Nieuwe fi etstunnel voor De Bilt
In juli is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de 

nieuwe fi etstunnel onder de Utrechtseweg (N237) in De Bilt. De tunnel kan naar 
verwachting begin november van dit jaar in gebruik worden genomen.

Voor het bouwen van de tunnel 
moet de N237 worden afgesloten 
gedurende twee avonden/nachten 
in augustus en in november en ge-
durende drie weekenden in septem-
ber.

Breed en veilig
De nieuwe fi etstunnel gaat de oude, 
smalle fi etstunnel vervangen in de 
drukke fi etsroute De Bilt-De Uit-
hof. De oude tunnel wordt als on-
veilig ervaren en er gebeuren veel 
bijna- botsingen. Om de verkeers-
veiligheid en sociale veiligheid te 
vergroten, is besloten om de smalle 
tunnel te vervangen door een nieu-
we, bredere tunnel. 

Vormgever
In de tunnel worden ontwerpen 
aangebracht van grafi sch vormge-
ver Hansje van Halem. Zij liet zich 
inspireren door computerbeelden 
van weerpluimen, isobaren, tem-
peratuur- en weerkaarten van het 
nabijgelegen KNMI. Het oude tun-
neltje blijft bestaan en wordt om-
gebouwd tot faunatunnel.

Planning werkzaamheden
Tot en met 16 augustus zijn er 
voorbereidende werkzaamheden 
waaronder het kappen van bomen 
en het aanbrengen van tijdelijke 
verharding in de midden- en buiten-
berm van de weg. Van 19 augustus 
tot 9 september is de aanleg van het 
noordelijk deel van de fi etstunnel 
gepland en daarna tot 30 septem-
ber wordt het zuidelijk deel van de 
fi etstunnel aangelegd. Daarna volgt 
nog de voorbereiding en het plaat-
sen van de fi etsbrug, het afbouwen 
en inrichten van de fi etstunnel, het 
aanbrengen nieuwe asfaltdekla-
gen en markering op de rijbaan ter 
hoogte van de nieuwe fi etstunnel 

en het ombouwen van de bestaande 
fi etstunnel tot faunatunnel.

Afsluitingen
Tijdens de werkzaamheden is de 
N237 afgesloten tussen de kruising 
Wilhelminalaan en de kruising Uni-
versiteitsweg (N412): vanaf donder-
dag 15 augustus (20.00 uur) tot vrij-
dag 16 augustus (06.00 uur) en later 
nog een keer in november. Week-
einden: vanaf vrijdag 6 september 
(20.00 uur) tot maandag 9 septem-
ber (06.00 uur), vanaf vrijdag 13 
september (20.00 uur) tot maandag 
16 september (06.00 uur) en vanaf 
vrijdag 27 september (20.00 uur) tot 
maandag 30 september (06.00 uur).

De voorbereidingen zijn afgerond; het oude tunneltje wordt nog gebruikt. 
[foto Henk van de Bunt] 

Impressie van de fi etstunnel

Laadpaal wordt 
vervangen

Medio mei attendeerde Sander van der Welle op het niet functioneren 
van de laadpaal voor elektrische auto’s aan de Prinses Marijkelaan in 
Maartensdijk: ‘Zelf kom ik niet uit Maartensdijk, maar wanneer ik hier 
ben, parkeer ik hier regelmatig mijn elektrische auto. Sinds eind vorig 
jaar (begin december) is deze laadpaal echter defect. Zo gemakkelijk 
als dit tegenwoordig gaat heb ik dit keurig gemeld bij de betreffende 
beheerder’. 

Na wat in- en extern mailverkeer informeert de gemeente De Bilt ons: 
‘Dankzij een melding weten we dat de betreffende paal niet werkte. Wij 
hebben op basis van die melding contact gezocht met de leverancier 
van de laadpaal. Beheer en onderhoud ligt namelijk geheel bij de aan-
bieder van de laadvoorziening. Die aanbieder verleende geen service 
meer op deze voorziening. De laadpaal was ook niet in het systeem 
van Stedin te traceren, waardoor er geen zicht op het gebruik in het 
verleden was’. 

Vervanging
‘Vanwege de enkele melding in 
ruim drie maanden tijd is ver-
ondersteld, dat de behoefte laag 
was en de ruimte beter gebruikt 
kon worden. Direct weghalen was 
geen optie omdat de paal niet van 
de gemeente is; de gemeente faci-
liteert alleen in de locatie van de 
paal. Inmiddels werkt de gemeente 
al een tijd met andere aanbieders 
voor laadpalen en er komt binnen 
afzienbare tijd vervanging in de 
buurt (Maertensplein). [HvdB]

Deze laadpaal functioneert niet 
meer.

Herdenking Japanse 
capitulatie in Bilthoven

Bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust
in Bilthoven worden donderdag 15 augustus om 13.30 uur 

de slachtoffers van de Japanse bezetting tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht. 

Japan capituleerde 74 jaar geleden op die dag. Daarmee kwam er na 
Europa ook in voormalig Nederlands Indië een einde aan de Tweede 
Wereldoorlog. Iedereen is welkom en wordt verzocht uiterlijk om 13.15 
uur aanwezig te zijn.

Rozen
De herdenking bij het monument in Bilthoven wordt sinds 1995 jaar-
lijks op hetzelfde tijdstip gehouden als de nationale herdenking in Den 
Haag. Commissaris van de Koning Hans Oosters legt namens de pro-
vincie Utrecht een krans en burgemeester Sjoerd Potters namens de ge-
meente De Bilt. Daarna leggen de heer en mevrouw Van Staa een krans 
namens alle aanwezigen en vervolgens leden van de Bond van Wapen-
broeders. De heer Van Staa zal een toespraak houden. Traditiegetrouw 
plaatsen dit jaar 74 aanwezigen een rode roos in vazen, een voor elk jaar 
na de oorlog. Iemand van de vierde generatie plaatst daar een witte roos 
tussen. Ook kunnen dan meegebrachte bloemen worden neergelegd. Na 
afl oop van de plechtigheid is er voor de deelnemers koffi e en thee met 
spekkoek of kwee lapis. Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw 
Sera de Groot, telefoon 030-2292532.        [GG]

Muziekvereniging Kunst en Genoegen uit Maartensdijk verzorgt onder 
leiding van Frans de Graaf de muzikale omlijsting.

VAKANTI
E
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Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
11/08 • 10.30u - 

Mevr. Ds. M.M. Vroom-Jobse

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/08 • 09.30u - Ds. G.J. van Beusekom 

11/08 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/08 • 10.30u - Dienst met Maja 

Nieuwenhuis - den Dulk

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

11/08 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
11/08 • 10.30u - Voorganger pastor 

A. van den Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

11/08 • 10.15u - Ds. H.J. Roon
11/08 • 16.30u - Ds. W. Scherff 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
11/08 • 10.00u - Prop. Arjan Branger 
11/08 • 19.00u - Ds. M. van der Poel

Oosterlichtkerk 
11/08 • 10.00u - 

Mevr. Ds. J.T. Vos-Butijn

R.K. St. Michaelkerk
11/08 • 09.30u - Eucharistieviering 

pastoor J. Skiba 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
11/08 • 10.00u - Spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
11/08 • 15.30u - Ds. M. Goudriaan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

11/08 • 10.00u - Dhr. J. de Boer
11/08 • 18.30u - Dhr. J. Lankhaar

Onderwegkerk Blauwkapel
11/08 • 10.30u - Pastor J.P. van der Steen 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/08 • 11.00u - ds. R. Alkema 
Samendienst met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/08 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer
11/08 • 18.30u - Ds. J. H. Gijsbertsen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
11/08 • 10.00u + 18.30u -  

Ds. B. Reinders

PKN - Ontmoetingskerk
11/08 • 11.00u - Samendienst in en met 

Kapel Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
11/08 • 11.00u - Eucharistieviering 

pastoor Joachim Skiba 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/08 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
11/08 • 18.30u - Ds. B.J. Eikelboom

PKN - Herv. Kerk
11/08 • 10.00u - Ds. J. Hoekman  
11/08 • 18.30u - Ds. H. Dekkers 

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

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 10 augustus 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 10 augustus haalt 
Stichting Warm Hart weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Openstelling  
Hervormde Kerk

De Hervormde Kerk van West-
broek opent op vrijdag 9 augustus 
van 13.00 tot 16.00 uur en zater-
dag 10 augustus 10.00 tot 16.00 
uur de deuren. Belangstellenden 
zijn beide dagen van harte wel-
kom om het monumentale pand 
te bekijken, de rust in het eeuwen-
oude gebouw te ervaren of voor 
een stiltemoment. Er zijn kerk-
gidsen aanwezig 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.

Ontdek Fort Ruigenhoek 

Met de gids van Staatsbosbeheer 

kan je op 10 augustus het Fort de 
Ruigenhoekse Dijk ontdekken. De 
gids vertelt je alles over het fort 
en hoe de soldaten hier vroeger 
leefden. Maar ook over de bomen 
en planten rond het fort, en hoe die 
een rol speelden bij de verdediging 
ervan. Aanvang 13.30, duur ca. 1,5 
uur, kosten € 5,00, kinderen € 2,50 
contant. Aanmelden bij het hek 
van het fort.. Deze excursie is ook 
met een groep te boeken. Neem 
hiervoor contact op

Workshops voor statushouders 

Op maandag 12 augustus van 
12.00 tot 14.00 uur zijn er drie 
workshops van WerkInJeEigen-
Wijk speciaal voor statushouders 
en begeleiders. Locatie: Service-
centrum 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 Centrum 
voor Jeugd en Gezin De Bilt 
een 3-daagse training Plezier 

Mopper jubileert
Vanaf het allereerste begin is er 
in De Vierklank een bijdrage van 
Mopper. In het speciale kerst-
nummer van 1994 bekent Mopper 
wel te moeten wennen aan de ge-
kozen naam. Dat hem dat is ge-
lukt toont Mopper nog steeds aan 
door nu al in ruim 24 jaar meer 
dan 1200 keer met zijn bijdrage 
‘getekend’ te hebben voor zijn 
mening.                                   [HvdB] 

Rouwcafé bij Mens
Annemarie Dix kwam in 2017 het vrijwilligersteam van de Bureau-
dienst van Mens De Bilt versterken. Het vrijwilligerswerk heeft haar 
de kans gegeven om een nieuwe start te kunnen maken in haar leven. 

Annemarie heeft 20 jaar werkervaring in de uitvaartbranche en heeft 
met haar kennis en expertise al vele families mogen begeleiden en or-
ganiseert nabestaandenwandelingen. Zo is het idee ontstaan om een 
Rouwcafé te starten bij Mens De Bilt 

Vanaf 4 september is elke 1e woensdagavond van de maand van 19.00 
tot 20.30 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de zaal van Ser-
vicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debeijweg 1, De Bilt. Aanmel-
den kan bij Wilma van Poelgeest (w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl 06 
47296337). Deelname is gratis. 

Marktdag met 
Oldtimers

Op zaterdag 14 september vindt de 11de editie van de  Marktdag met 
Oldtimers plaats op Dorpsstraat in De Bilt. Er zullen 200 oldtimers star-
ten in twee starts, 10.30 uur en 12.30 uur, voor een mooie route door de 
regio. Voor de tweede start is inschrijven nog mogelijk.

Bus27 en Bus316
Met een klassieke bus meerijden kan ook op zaterdag 14 september. 
Bus27, een Leyland uit 1956, rijdt met de start van 10.30 uur mee. Om 
12.30 uur vertrekt Bus316, een Hainje – DAF CSA1, voor de tweede 
start. Om 14.30 uur rijdt Bus27 nog een route door de Gemeente De 
Bilt. Kaartjes kunnen worden verkregen via www.marktdagdebilt.nl/
busritten. 

op school. In de training wordt 
gewerkt aan o.a. vergroten 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 
Planetenbaan 2, Bilthoven. Deel-
name is gratis. Aanmelden, mail 
naar: info@cjgdebilt.nl

Open Centrumkerk Bilthoven

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

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl
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Opgroeien onder extreme 
omstandigheden in een Jappenkamp

door Guus Geebel

Hun eerste levensjaren genoten Hans van Dijken en zijn zus van een veilige opvoeding in een 
warm liefdevol gezin op Sumatra in Nederlands Indië, waar hun vader op een plantage 

werkte. Dat veranderde totaal toen op 7 december 1941 Japan Pearl Harbour 
aanviel en Nederland een dag later de oorlog aan Japan verklaarde.

‘Mijn vader was van 1901 en ging 
als werktuigbouwkundige op 22-ja-
rige leeftijd naar Sumatra waar hij 
planter in dienst van de Deli Maat-
schappij werd en een nieuwe rub-
berfabriek bouwde. Voor de Japan-
ners waren rubber en olie van groot 
belang. Mijn moeder ging in 1936 
naar Indië om als lerares naaldvak-
ken op een meisjesschool in Medan 
te gaan werken. Daar hebben ze el-
kaar toen ontmoet.’ Ze hadden hun 
bruiloft in 1938 in Hotel De Boer in 
Medan en gingen wonen in Batang 
Serangan in Noord Sumatra in een 
huis bij een rubberfabriek. 

Vader
‘Ze zijn maar vier jaar gelukkig 
getrouwd geweest want mijn va-
der overleed op 17 april 1942 toen 
ik drie jaar was’, vertelt Hans van 

Dijken. ‘Toen de oorlog was uit-
gebroken had hij als vrijwilliger 
dienst genomen in het Konink-
lijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL). Met een groep anderen 
heeft hij de olieopslagplaatsen van 
Medan opgeblazen en met 1200 
man twee weken gevochten tegen 
een overmacht van 30.000 Japan-
ners. Hij werd krijgsgevangen 
gemaakt en getransporteerd naar 
een krijgsgevangenkamp waar hij 
dysenterie kreeg en overgebracht 
werd naar Medan. Hij overleed 
omdat de nodige medicijnen niet 
verstrekt werden. Zijn laatste da-
gen werd mijn vader bijgestaan 
door dominee Mak, de vader van 
schrijver Geert Mak, die ook de 
grafrede voor hem uitsprak.’ Hans 
van Dijken is nog in het bezit van 
een brief van dominee Mak aan 

zijn moeder waarin hij schrijft 
dat hij heel veel mensen heeft be-
graven, maar zich zijn vader nog 
herinnerde omdat hij een van de 
eersten was. In de jaren zeventig 
werd hij op Ereveld Pandu in Ban-
dung op Java herbegraven. Hans 
van Dijken heeft met zijn zoon en 
dochter tijdens een reis naar Indo-
nesië het heel goed onderhouden 
graf bezocht.  

Angst
Nederlanders werden geïnterneerd 
in kampen. De moeder van Hans 
van Dijken was op dat moment 
zwanger van haar derde kind. ‘Als 
kind van drie heb je nauwelijks her-
inneringen, maar de atmosfeer van 
angst krijg je wel mee. Voor mijn 
broer die anderhalf jaar geleden is 
overleden is het kampleven vanaf 
zijn geboorte van invloed geweest 
op de vorming van zijn karakter. 
Dat is waarschijnlijk de reden dat 
hij zo’n moeilijk leven gehad heeft. 
Hij werd geboren nadat mijn vader 
overleden was en groeide op in de 
kamptijd met alle ellende van dien. 
Mijn stelling is dat ook al heb je 
geen herinneringen, de hele atmo-
sfeer van angst bepalend is voor de 
wijze waarin je opgroeit. De dub-
bele standaarden waren voor een 
kind in het kamp heel verwarrend. 
Je leerde bijvoorbeeld dat je niet 
mocht stelen maar je mocht wel van 
een Japanner stelen.’ 

Kampen
Het eerste van de twee kampen 
waar de moeder met haar kinderen 

in april 1942 werden ondergebracht 
stond in Berastagi, op de weg van 
Medan naar het Tobameer. Dat lag 
op een hoogvlakte met een aan-
genaam klimaat. Vanuit het kamp 
keek je uit op de vulkanen Sibajak 
en Sinabung die regelmatig nog 
uitbarsten. In juli 1945 besloten de 
Japanners alle kampen van Sumatra 
onder te brengen in Aek Pamienke, 
300 kilometer van Medan waar 
we er met vrachtauto’s en de trein 
heengebracht werden. Wij zaten in 
kamp III en bleven daar tot half ok-
tober 1945. Daarna gingen we met 
een aantal gezinnen naar een huis in 
Medan. Ik kreeg toen les van non-
nen.’ Het gezin heeft veel honger 
geleden en is vaak ziek geweest. 
‘Ik herinner me nog dat er eens per 
maand een koe kwam en ik met een 
pannetje poep opving dat we als 
brandstof konden gebruiken. Ook 
zag ik dat mijn moeder door een 
Japanner in haar gezicht geslagen 
werd. Mijn moeder was een sterke 
vrouw en vader en moeder tegelijk. 
Ze is bijna 92 jaar geworden.’
 
Ziektes
De capitulatie heeft Hans van Dij-
ken niet echt bewust ervaren. Van 
Aek Pamienke waar het gezin op 
dat moment verbleef herinnert hij 
zich dat het toilet een paal was waar 
je op ging zitten om je behoefte te 
doen die in een gat terecht kwam. 
‘Je zat met je voeten in de drek.’ Hij 
bezit dagboeken waarin ook zijn 
moeder schreef. ‘Ik ben erin begin-
nen te lezen maar na dertig bladzij-
den had ik het gehad. Het ging al-
leen over kinderen die niet te eten 
hadden en ziek waren. De herin-
nering aan die honger en de ziektes 
zijn er nog. Toen ik als zevenjarige 
uit het kamp kwam woog ik dertig 
pond. Van de laatste maanden heb 
ik nog wel herinneringen.’ 

Terug in Nederland
‘Half april 1946 voeren we met de 
Sommelsdijk naar Nederland. Een 
reis van vier weken. Omdat op de 
Johan van Oldenbarnevelt bij een 
mazelenepidemie veel kinderen 
waren overleden moesten kinderen 
om de reis naar Nederland te mo-
gen maken de mazelen gehad heb-
ben. Er werd dus van alles gedaan 
om kinderen die het niet hadden ge-
had te besmetten. Toen ik de maze-
len kreeg kwamen er vijf kinderen 
in mijn bed die ik moest besmetten. 
Mijn zus kreeg het maar niet. Zij 
verklaarde dat ze het al gehad had, 
maar ze kreeg de ziekte op de Som-
melsdijk, net als de dochter van de 
scheepsarts. Aan boord sliepen we 
in hangmatten, vijf boven elkaar. 
De terugkomst in Nederland viel 
veel mensen zwaar. Mensen hier 

‘Als kind van drie heb je nauwelijks herinneringen, maar de atmosfeer 
van angst krijg je wel mee.’

Hans van Dijken met zijn kinderen bij het graf van zijn vader op Ereveld 
Pandu in Bandung.

Nou zeg ...
Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaargang van De Vierklank: al 25 jaar het lokale 
‘suffertje’ van deze gemeente.
Eraan voorafgaand was er op 18 november 1994 zelfs een zgn. 0-nummer van De Vierklank en op verzoek van 
de ondernemers uit de gemeente Maartensdijk was er in december 1994 een Speciaal Kerstnummer.

Vanaf het eerste nummer (4 januari 1995) was er ook de rubriek ‘Nou zeg’; een getekend drieluik  met spitsvon-
dige overwegingen. Dat De Vierklank ook toen al ‘Bij de Tijd’ was en daarin meedacht tonen de afleveringen 
van 24 jaar geleden; resp. die van 18 november 1994 en van precies 24 jaar geleden (woensdag 9 augustus 
1995):             Henk van de Bunt 

waren totaal niet geïnteresseerd 
in de horde van have-nots die hier 
kwamen. Ze hadden zelf een oor-
log meegemaakt en waren niet in 
hen geïnteresseerd. Veel terugge-
keerden klapten dicht en velen emi-
greerden naar onder andere Ame-
rika. Wij woonden vijf jaar in bij de 
moeder van mijn moeder in Velp. 
Na vijf jaar kocht mijn moeder daar 
een huisje waar ik opgroeide. De 
middelbare school deed ik in Arn-
hem.’ 

Buitenland
Hans van Dijken studeerde in Wa-
geningen en werd landbouwkundig 
ingenieur. Hij trouwde in 1964 met 
Tineke en ze kregen twee kinderen. 
Hij werkte daarna bij twee ingeni-
eursbureaus, de Grontmij en inge-
nieursbureau DHV. Bij de Grontmij 
begon hij bij de Wetenschappelijke 
Dienst en werkte veel in het bui-
tenland. Onder meer op Aruba, Bo-
naire en Curaçao. Hij werkte ook 
in Tunesië en Algerije waar hij ook 
met het gezin gewoond heeft. Na 
negen jaar stapte hij over naar DHV 
in Amersfoort waar hij werd aange-
nomen voor het buitenlandse werk. 
Hij werd regiodirecteur Afrika en 
later Oost-Europa. ‘Ik heb heel veel 
gereisd en gezien.’ Hij had een uit-
gebreid takenpakket, maar nadat 
Oost-Europa erbij kwam deed hij 
alleen nog landbouw en milieu. ‘Ik 
ben drie keer in Indonesië terug-
geweest  Een keer voor mijn werk, 
een keer met mijn vrouw en een 
keer met mijn kinderen. Dan proef 
je wel de hele atmosfeer en we heb-
ben veel bekende plekken bezocht. 
Het verbaast hem dat Nederland er 
erg weinig blijvends heeft nagela-
ten, behalve misschien de recht-
spraak. Hij heeft iets tegen Japan, 
niet alleen om de oorlog maar ook 
hun halsstarrigheid om geen schuld 
te bekennen. ‘Dat hebben de Duit-
sers wel gedaan. Ik ga daarom nooit 
naar Japan.’   
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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

Wegens vakantie 
zijn wij gesloten van:

9 t/m 28 augustus

SUPERSTUNT OP=OP
Blauwe Bessen

Mega bak 300 gram € 2,99
2e bak GRATIS!

SUPERSTUNT OP=OP
Onze ambachtelijke met 100% boeren roomboter 

Boterkoek
van € 3,49 voor € 1,99

Alle appels, peren, 
sinaasappels, 
mandarijnen

3 kilo halen
2 kilo betalen

Hollandse
Sperziebonen

500 gram € 1,49
2e 500 gram GRATIS!

Van onze bakker:
Alle Broden

3 halen = 2 betalen
Ook de krentenbollen, bolletjes en ontbijtkoek!

VOOR ALLES GELDT: WE HEBBEN VEEL MAAR OP=OP

Van onze patissier:
Alle gebakjes, koekjes, 
chocolade en granola

3 halen = 2 betalen

Alle

stamppotten
en rauwkostsalades

100 gram € 0,90

Hollandse
Wijnpruimen

500 gram € 1,99
2e 500 gram GRATIS!

Vers gesneden
Meloenmix
Megabak
500 gram € 2,99

2e bak GRATIS!

Alle verpakte
Nieuwe oogst 
aardappels

 25% korting

Vers gewassen
Spinazie

zak 300 gram € 0,99
2e zak GRATIS!

Heerlijke sappige
Nectarines
en wilde perziken
500 gram € 1,49

2e 500 gram GRATIS!

Donderdag 8 augustus 
onze MEGA UITVERKOOP
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Tijsma op de bres voor vergeten 
slachtoffers WO II

door Henk van de Bunt 

Douwe Tijsma is al geruime tijd bezig met het in kaart brengen van de geschiedenis van de 
Tweede Wereld Oorlog in de voormalige gemeentes Maartensdijk (inclusief Tuindorp, 

nu Utrecht), Westbroek, Achttienhoven en De Bilt. Onderdeel hiervan is 
onderzoek naar de Joodse bevolking in deze gemeentes. 

Hij vertelt: ‘De voormalige ge-
meentes Maartensdijk (incl usief 
Tuindorp, nu Utrecht), Westbroek, 
Achttienhoven en De Bilt telden 
in 1942 ongeveer 546 joodse in-
woners. Tijdens de Tweede Wereld 
oorlog zijn hiervan minimaal 218 
omgekomen. 218 namen waarach-
ter wreed verstoorde levens schui-
len. Levens, die voor de meesten 
van hen, na een lange treinreis op 
gruwelijke wijze beëindigd zijn in 
de vernietigingskampen van Aus-
chwitz en Sobibor. Daarnaast zijn 
er ook nog joodse onderduikers uit 
deze gemeentes opgepakt en omge-
komen in de kampen’.

Vier
Tijsma vertelt dat er nu onderzoek 
plaatsvindt naar vier ‘vergeten’ 
verzetsmensen uit de periode 1939-
1945: ‘Zijn er naast de op de drie 
herdenkingsmonumenten genoem-
de verzetsstrijders en deze vier ver-
zetsstrijders nog meer ‘vergeten’ 
slachtoffers, die herdacht zouden 
moeten worden? Bij het doorne-
men van mijn inventarisatie kwam 
ik namen tegen van slachtoffers, 
die niet genoemd worden op de vijf 
herdenkingsmonumenten. Vanaf 
1946 zijn er herdenkingen geweest 
in Achttienhoven, De Bilt, Maar-

tensdijk en Westbroek. En er zijn 
herdenkingsmonumenten in Maar-
tensdijk-tuindorp, in Westbroek en 
in De Bilt en Groenekan. Elk jaar 
herdenken we afwisselend bij de 
‘bevrijdingsmonumenten’ in De 
Bilt (voor Jagtlust), in Westbroek 
(bij het Kerkgebouw Kerkdijk 12) 
en in Tuindorp Maartensdijk (nu 
gemeente Utrecht) de tijdens de 
periode 1940-1945 omgekomen in-
woners. In de loop der jaren werden 
toegevoegd, de slachtoffers uit Ne-
derlands Indië, de politionele acties 
Nederlands Indië , Korea, Nieuw 
Guinea etc. Zo zouden we eigenlijk 
niemand kunnen vergeten om te 
herdenken. Toch doen we dat.’

Naspeuringen
‘Tijdens mijn ‘naspeuringen’ kwam 
ik er achter, dat de omgekomen 
twee-en twintig joodse inwoners 
van Westbroek en Achttienhoven 
‘vergeten’ waren. Wij herdenken in 
de gemeente De Bilt wel de omge-
komen joden, maar niet specifiek 
onze, eigen minstens 218 omgeko-
men Achttienhovense, Biltse, Maar-
tensdijkse - en Westbroekse joodse 
inwoners. De meeste zijn in de 
concentratie/vernietigingskampen 
van Auschwitz en Sobibor vergast. 
Daarbij zijn nog niet meegeteld de 
opgepakte en omgekomen joodse 
onderduikers. Door de start van 
een Stolpersteine (struikelstenen)-
project in de gemeente De Bilt zul-
len zij nu en in de toekomst altijd 
herdacht worden’. 

Nog meer vergeten
‘Zijn we naast de verzetsstrijders 
op de herdenkingsmonumenten en 
onze omgekomen joodse inwoners 
nog meer omgekomen slachtoffers 
vergeten? Op de monumenten voor 
Jagtlust en in Westbroek worden 
resp. elf en twintig omgekomen 
verzetsmensen en burgers herdacht. 
In vernam van een onderzoek naar 
de namen van vier verzetsmensen, 
die ook op het monument voor Jag-
tlust zouden moeten staan. Maar 

zijn we er met deze heel terechte 
toevoeging? Blijft het bij deze 
vier? Zijn er in Maartensdijk geen 
verzetsmensen omgekomen? Zijn 
er nog andere omgekomen ver-
zetsmensen en slachtoffers? Welke 
‘vergeten’ slachtoffers uit de zes 
kernen van De Bilt zouden herdacht 
moeten worden en staan niet op het 
monumenten?’ 

Voorbeelden
Tijsma noemt mogelijke voorbeel-
den: ‘Te beginnen met de militairen 
en burgers die tijdens de mobilisa-
tieperiode van augustus 1939 - 9 
mei 1940 zijn omgekomen door mi-
litaire activiteiten. Zij worden ook 
door Het Nationaal 4 en 5 Comité 
als oorlogsslachtoffers gezien. Ook 
de ongeveer 218 omgekomen Jood-
se inwoners uit Achttienhoven, De 
Bilt, Maartensdijk en Westbroek 
verdienen een herdenkingsplek; 
hiervoor is een ‘struikelstenen’-
project, gestart. Daarnaast kunnen 
de in de meidagen 1940 omgeko-
men militairen worden genoemd. 
Ook missen de door oorlogsgeweld 
om het leven gekomen inwoners. 
Een voorbeeld is een 17-jarig Bilts 
meisje dat 13 maart 1945 bij een 
bombardement bij Elburg omkwam 
en begraven ligt op de begraaf-
plaats Brandenburg. Verder missen 
we omgekomen onderduikgevers; 
ook een omgekomen Biltse SOE 
agent ontbreekt, ongewenst deelne-
mer aan het Englandspiel, omgeko-
men op de verschrikkelijke trap in 
Mauthausen. Op de begraafplaats 
van Westbroek ligt een op 14 janu-
ari 1945 omgekomen Westbroekse 
hoveniersknecht onder een steen 
van het Koninkrijk der Neder-
landen. Omgekomen geallieerde 
vliegers ontbreken. Gesneuvelde 
Indië- en Koreastrijders ontbreken. 
Totaal gaat het over minstens 150 
slachtoffers’. 

75 jaar 
Tijsma stelt de vraag: ‘Hoe gaan we 
onze ‘vergeten’ slachtoffers 1939-

Grafmonument van Jopie van Egmond, zeventien jaar oud, op de 
begraafplaats Brandenburg in De Bilt. 

Gedenksteen voor Johannes van 
der Tol (5 maart 1924 - 14 januari 
1945) op de begraafplaats te 
Westbroek

1945 herdenken? Volgend jaar is 
het 75 jaar geleden, dat we bevrijd 
werden. Het is nu meer dan tijd dat 
deze ‘vergeten’ omgekomen slacht-
offers, met extra aandacht voor de 
voor onze vrijheid gesneuvelde mi-

litairen en verzetsmensen, op pas-
sende wijze herinnerd en herdacht 
gaan worden. 
De gemeente De Bilt is kort gele-
den over deze ‘vergeten’ slachtof-
fers geïnformeerd. 

Wereld Alzheimerdag
In het kader van Wereld Alzheimer Dag wordt ‘Het Danspaleis’ 

georganiseerd: een unieke, gezellige middag vol muziek, bewegen, 
plezier, aandacht en nostalgie, speciaal voor mensen met dementie, 

hun mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen. 

Op vrijdag 20 september vanaf 13.00 uur is iedereen van harte wel-
kom om te komen dansen en andere mensen te ontmoeten tijdens ‘Het 
Danspaleis’, in Hotel/Restaurant Van der Valk, aan De Holle Bilt 1 in 
De Bilt. Tussen 13.00 en 14.00 uur zijn er korte workshops, zoals Tai 
Chi Qigong, Yoga en valpreventie.

Zonnetje
Om 14.00 uur opent burgemeester Sjoerd Potters ‘Het Danspaleis’, 
waarna er naar hartenlust gedanst kan worden. Er zijn vrijwilligers 
aanwezig om met de aanwezigen te dansen of om gezellig een praatje 
te maken. Ook wordt er een bijzondere oudere en/of vrijwilliger in het 
zonnetje gezet en kunnen er favoriete nummers aangevraagd worden 
in de Favorieten Carrousel. Van der Valk zorgt ervoor dat het ook de 
inwendige mens aan niets ontbreekt.

Wereld Alzheimer Dag
Jaarlijks wordt door middel van Wereld Alzheimer Dag aandacht ge-
vraagd voor dementie en de gevolgen die dit heeft voor de persoon 
zelf en zijn omgeving. Ieder jaar kent het een ander thema en dit jaar 
is het thema ‘bewegen’. Het Netwerk Ketenzorg Dementie De Bilt 
organiseert daarom deze speciale en muzikale middag aan. Muziek, 
bewegen en dansen verbindt mensen, het ontspant en geeft plezier. 
Bewegen is voor iedereen belangrijk en bij mensen met dementie 
blijft muziek vaak heel lang in het geheugen verankerd.
               (Willy Sturkenboom)

Picknick Zonnebloem bij SVM
Omdat de weergoden roet in het eten 
strooiden kon de jaarlijkse picknick 
van de Zonnebloem afdeling Maar-
tensdijk op 31 juli niet in Westbroek 
plaatsvinden. Gelukkig bood de 
kantine van SVM een prima alter-
natief met een mooi uitzicht op de 
groene grasmat en de regenbuien. 
De vrijwilligers hadden voor een 
fantastische lunch gezorgd met 
zelfgemaakte salades, quiches en 
belegde broodjes. Werner de Groot 
zorgde met zijn bedrijf Happy Nurse 
voor de financiële ondersteuning, 
Gijsbert van der Linden voor de 
muzikale. Samen met Ido Huitenga 
bracht hij diverse liedjes ten gehore, 
die met plezier werden meegezon-
gen. Een heerlijk ijsje zorgde voor 
de afsluiting van een geslaagde mid-
dag.             (Joke Calis) Volop genoegen in het SVM-paviljoen. (foto Serra Verheij)

Vakantietijd in Schutsmantel

In de Schutsmantel worden poffertjes voor de bewoners gebakken.

In woonzorgcentrum Schutsmantel worden de bewoners elke zomer 
wekelijks door de Vrienden van Schutsmantel  getrakteerd. De vakan-
tieperiode start met een BBQ voor bewoners en gasten. Ook haringen 
en poffertjes staan traditiegetrouw op het programma. De zomer blijft 
een lastige periode omdat familie, vrienden en vast personeel op vakan-
tie gaan. Om dat leed wat te verzachten wordt er elke week een extra 
gezellige middag georganiseerd.  

(Marlies Dijkkamp)
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Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

ZOMERACTIE!
Is uw haar UITGEDROOGD
door de zon? Of kan uw 
haar wel een oppepper 
gebruiken? 

Kom dan langs in de 
SALON voor een warmte 
salontreatment.

Nu voor maar 9,95
Dit intensieve treatment 

van So Pure herstelt
het haar en voedt het 

van binnenuit.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

Groenekans paard favoriet in 
Berlijnse koers

Onze Gemeente manifesteert 
zich heel aardig op het gebied 
van topsport. Dat geldt voor de 
teamsporten, maar ook voor indi-
viduele sportieve prestaties. 

In Groenekan aan de Lindelaan 
zag de draver Juan Bros het le-
venslicht bij de familie van der 
Klij. Een draver is een paard met 
een eigen stamboek, dat pres-
teert voor een sulky, een karretje, 
waarop de rijder-de pikeur- pro-
beert in correcte draf een afstand 
tussen de twee en de drie kilome-
ter af te leggen. En dat dan liefst 
zo snel mogelijk. 

Juan verhuisde naar Epe en werd 
daar -zoals dat bij toppers in de 
sport vaker gaat- gespot door de 
Italiaanse showbink, maar ook 
vakman , Alessandro Goccia-
doro en verhuisde naar Italië. Een 
soort Matthijs de Ligt scenario. 
Afgelopen weekend werd in 
Berlijn de grootste draverij van 

Duitsland gehouden. Uit heel 
Europa reizen pikeurs, trainers, 
eigenaren, fokkers en belangstel-
lende liefhebbers naar deze stad 
om die wedstrijden bij te wonen. 

Dit jaar werd de belangrijk-
ste wedstrijd van dat weekend 
met een totaal prijzengeld van 
€ 189.000,00 net niet gewonnen 
door dit van oorsprong Groe-

nekanse paard. Juan werd zeer 
eervol tweede . De Nederlandse 
wereldkampioen, Rick Ebbinge, 
was hem net de baas. De tweede 
plaats leverde naast de eer ook 
nog een prijs op van € 45.000 
voor de eigenaar. En een belo-
ning voor het goede oppassen en 
de goede begeleiding van € 5.000 
komt naar Groenekan. 

(Frank zur Lage)

De hengst Juan Bros vorige maand in een winnende koers met 
Alessandro Gocciadoro. (foto Heiko Lingk)

Straatje leggen
deel 2
De foto van de 

bestratingswerkzaamheden op 
de Steenen Camer wekte onze 

nieuwsgierigheid naar de werking van 
de machine. De bestratingsmachine 

heet een Roadprinter en print dus als 
het ware een straatje uit.

De Roadprinter die vorige week werd gebruikt in 
De Bilt is een van de 25 Ecoprinters die in Ne-
derland operationeel zijn. De machine werkt op 
accu's, zonder generator en is dus de stilste in zijn 
soort. 

Het machinaal bestraten is veel minder belastend 
voor de stratenmakers, maar ze komen er nog wel 
degelijk aan te pas. Voor het vullen van de machine 
wordt namelijk gewoon handkracht gebruikt. Aan 
de bovenzijde worden de stenen handmatig in het 
gewenste patroon gelegd, door de zwaartekracht 
komen ze er aan de onderkant als een 'kleedje' uit. 

Het laat zich raden dat er in mankracht en tijd een 
behoorlijke besparing gegeneerd wordt. Met min-
der medewerkers wordt per dag minstens vier keer 
zoveel bestraat als op de conventionele manier.

Als de rioleringswerkzaamheden zijn afgerond - 
waarschijnlijk september -komt de machine weer 
terug naar De Bilt en kunt u hem met eigen ogen 
aanschouwen. Op de site van de leverancier road-
printer.nl is een mooie impressie te zien.

Aan de bovenzijde van de machine wordt het 
stenen tapijt met mankracht 'geweven'.

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

BIEFSTUK WOKREEPJES
Met o.a. biefstukreepjes, prei, sugarsnaps, kruidenolie
& een speciale kruiden melange; kan ook op een 
broodje; om kort en fel te bakken 100 gram 2,10

LAMSBIEFSTUK SPIESJES
Voor in de pan of op de barbecue. Lekker gemarineerd
& gekruid; hand geregen. Super mals en smaakvol!
Zoals lamsvlees hoort te smaken! 100 gram 2,98

Van pure malse kipfilet, lekker gemarineerd & gekruid.
Met een kruidencrème. "lekker" makkelijk uit de oven!
± 30 minuten op 170°C 100 gram 1,40

KIPGAMBA
Met o.a. kipfilet haasje, gerookt ontbijtspek & een
lekkere curry kruidenolie; lijkt op een gamba en smaakt
naar kipfilet, dus een smakelijke verrassing!

KIPPANNETJE

100 gram 1,49

SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Superkwaliteit voor de barbecue of in de pan, ook 
heerlijk om Indische saté van de maken!!
Lekker krokant uit te bakken... 500 gram 5,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Vakantie tip van deze week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
 Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 5 augustus t/m zaterdag 10 augustus.

Zetfouten voorbehouden.

BLACK ANGUS HAMBURGERS
Met ietsje mosterd, zout & peper; wordt niet droog! 100 gram 1,50
GEHAKT CORDONBLEU
Een echte kindervriend. Met ham & kaas gevuld 3 stuks 4,95

RUNDER RIB-EYE
Voor de liefhebbers. Bakken als biefstuk, heerlijk mals!
Superkwaliteit van de Utrechtse heuvelrug, fijn van
draad en licht doorregen dus zeer smaakvol!! 100 gram 2,75

MENS is ook…

ZOMERPROGRAMMA
Tot en met 30 augustus kunt u deelnemen aan 
de diverse leuke activiteiten en workshops van 
het Zomerprogramma met onder andere:

Maandag 12 augustus:
Workshops die kansen bieden op passend 
werk, voor statushouders en hun begeleiders 
De Bilt
Maandag 12 augustus:
Zelfverdediging (vanaf 11 jaar) tegenover 
Jagtlust Bilthoven
Dinsdag 13 augustus:
Bridge in Maartensdijk 
Woensdag 14 augustus:
Body & Mind Outdoors (stevig wandelen/
oefeningen) in Houdringe Bos De Bilt en 
Klaverjassen in Maartensdijk
Zaterdag 17 augustus:
Speelotheek in restaurant Bij de Tijd in De Bilt
Maandag 19 augustus:
Walk & Talk voor werkzoekenden en Mozaïeken 
in De Bilt 
Dinsdag 20 augustus:
Quiz & Zo Maartensdijk
Dinsdag 27 augustus:
Workshop ‘Slim en simpel schoon’ Budgetkring 
Bilthoven en Voetre�exmassage De Bilt
Donderdag 29 augustus:
Stiltewandeling met fotomomenten Houdringe 
Bos De Bilt
Vrijdag 30 augustus:
Engelse conversatieles Maartensdijk

VOOR KINDEREN:
20, 21 en 22 Augustus:
Sportmiddagen De Bilt
Maandag 29 augustus:
Mozaïeken De Bilt

Kijk voor het volledige aanbod op:
https://www.mensdebilt.nl/uitgelicht/
zomerprogramma-2019 
Vooraf aanmelden
via servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl of 
servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 

Vragen? 
Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 
030-7440595 (geopend 9.00/13.00 uur) of 
Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96, 
0346-214161 (geopend 9.00/12.00 uur)
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Eerste ‘Kiek’ ging over het 
gemeentenieuws

In het jaar (1994) deed de familie 
Cornelissen - de bewoners van de 
oude dokterswoning aan de Dorps-
weg 23 in Maartensdijk, een bijzon-
dere vondst. Op zolder trof men in 
een jute zak een viertal kranten uit 
1893 aan. Het betrof een aflevering 
van de Franeker Courant van don-
derdag 15 Juni 1893 en drie exem-
plaren van Het Nieuws, weekblad 
voor De Bilt, Maartensdijk, West-
broek en Achttienhoven. De drie 
exemplaren van Het Nieuws dateren 
zaterdag 18 maart, 4 november en 
18 november, allen uit het jaar 1893. 

Een wonderlijke kombinatie: een 
Friese Krant met drie plaatselijke 
kranten in een jute zak op de zol-
der van een huis in Maartensdijk. 
Na raadpleging van de Burgerlijke 

Stand uit 1893 werd de kombinatie 
duidelijk: De dokterswoning werd 
omstreeks 1870 gebouwd. In augus-
tus 1889 vestigde zich, als opvolger 
van de gemeente-arts B. ter Cock, 
Bauke Douwe Camstra uit Barra-
deel in het huis. 

Fries
Dokter Camstra werd in 1832 in 
Drachten geboren. Een Fries, die 
waarschijnlijk het contact met zijn 
geboortestreek warm hield door zich 
in het verre Maartensdijk op de Fra-
neker Courant te abonneren. De drie 
exemplaren van Het Nieuws leveren 
gegevens op over het internationale, 
landelijke en plaatselijke nieuws 
uit 1893. De gevonden exemplaren 
verschenen in de 15de jaargang: Het 
weekblad is dus in 1880 voor het 
eerst verschenen. De krant kwam 
met zeventien verschillende plaat-
selijke edities uit in de provincies 
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland 
en Gelderland. In 1893 bedroeg het 
aantal abonnees op deze gezamen-
lijke edities 7000. Het Nieuws werd 
gedrukt bij stoomdrukkerij L. E. 
Bosch & Zoon op de Oude Gracht 
in Utrecht. De plaatselijke uitgever 
van de editie voor De Bilt, Maar-
tensdijk, Blauwkapel, Westbroek 

en Achttienhoven was in dat jaar de 
heer Kwint in Maartensdijk. 

Gemeentesecretaris
De heer Kwint werd in 1851 in Bun-
nik als zoon van de gemeentesecre-
taris van Bunnik, Odijk Werkhoven 
en Rijnauwen geboren. In 1880 
volgde hij J.E.W. Twiss als gemeen-
tesecretaris in Maartensdijk op. Hij 
bleef deze functie vervullen tot 1915 
waarna zijn zoon, de heer E. Kwint 
hem opvolgde. De heer H.J. Kwint 
verzorgde als plaatselijk uitgever 
van Het Nieuws de berichtgeving 
van het officiële gemeentenieuws in 
het weekblad. Voor abonnementen, 
het plaatsen van advertenties en het 
inzenden van berichten over Maar-
tensdijk en Blauwkapel konden de 
inwoners zich ook richten tot de 

heer J. Lodder, gemeentebode van 
Maartensdijk. Voor Westbroek en 
Achttienhoven was de heer H. de 
Haan, brievengaarder te Westbroek, 
het aanspreekpunt. 

Weekblad
Het weekblad besteedde aandacht 
aan de buitenlandse en binnenlandse 
politiek en het plaatselijk nieuws. 
Op het gebied van de buitenlandse 
politiek was in 1893 de kwestie 
rond het graven van het Panamaka-
naal actueel. In de Engelse politiek 
stonden in 1893 het zelfbestuur van 
Ierland en de mijnstakingen cen-
traal. In Duitsland de verkiezingen 
en het bezoek van de keizer aan het 
Italiaans koningspaar. Noorwegen 
was druk met een poging om na 80 
jaar de Zweeds-Noorse Unie te ver-
breken. In de binnenlandse politiek 
schenkt de krant aandacht aan het 
vervroegd instellen van bedrijfsbe-
lasting en uitstel van de invoer van 
vermogensbelasting. In de Tweede 
Kamer wordt gevraagd de Duitse, 
Engelse en Belgische grenzen weer 
open te stellen voor de export van 
fokvee. De grenzen waren vanwege 
gezondheidsmaatregelen gesloten. 
In iedere aflevering worden de ac-
tiviteiten van de koningin-regentes 

in de afgelopen week belicht. De 
werkeloosheid in 1893 en de werk-
verschaffingsprojecten worden uit-
voerig in de krant behandeld.

Plaatselijk
Bij het plaatselijk nieuws is een ken-
nisgeving opgenomen over de aan-
staande verkiezingen. De vastgestel-
de lijsten met personen, die tot het 
kiezen van de leden van de Tweede 
Kamer, de Provinciale Staten en de 
Gemeenteraad bevoegd zijn worden 
aangekondigd. ‘De lijsten zullen 
worden’ aangeplakt aan het gemeen-
tehuis’. Met ingang van maandag 
den 13de maart 1893 tot en met 
dinsdag 28 maart daaraanvolgende 
(de zondagen uitgesloten) van des 
morgens 10 tot des middags één ure 
op de secretarie der gemeente voor 
een ieder ter inzage zijn neergelegd’. 
Getekend, De Burgemeester en Wet-
houders voornoemd, Burman Eijck 
van Zuijlichem (burgemeester) en 
Kwint (secretaris). 

Leden
Voor de verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer en de Provinciale 
Staten zijn in Maartensdijk 166 en 
voor de Gemeenteraad 165 kiesge-
rechtigde personen. In de gemeente 
Achttienhoven 66 kiezers voor de 
Tweede Kamer en de provinciale 
Staten en voor de Gemeenteraad 65 
kiesgerechtigden. Totdat in 1917 een 
evenredige vertegenwoordiging in 
het kiesrecht tot stand kwam en als 
uitvloeisel hiervan in 1919 ook het 
vrouwenkiesrecht werd ingevoerd, 
konden op grond van de Grondwet 
van 1887 alleen een beperkt aantal 
heren hun stem uitbrengen. In 1893 
gold nog, dat de kiezer die door de 
kieswet bepaalde kentekenen van 
geschiktheid en materiele welstand 
diende te bezitten. Ingevolge de 
eisen in dit verband door de wet 
gesteld, kende men: Belasting-, 
woning-, loon- spaarbank- en exa-
menkiezers

Gemeentenieuws
Nog een mededeling bij het ge-
meentenieuws uit 1893: ‘Op dins-
dag den 28ste maart 1895, des 
voormiddags om 11.00 uur vindt de 
gewone verpachting van het gras-
gewas en de beweiding langs de 
wegen plaats. De Burgerlijke Stand 
van de afgelopen week van de ge-
meenten Maartensdijk, Westbroek 
en Achttienhoven worden wekelijks 
in de krant opgenomen: geboorten, 
‘ondertrouw’, getrouwd en overle-
den. Vaste rubrieken in Het Nieuws 
waren: De Moppentrommel, Markt-
berichten, Openbare verkopingen, 
de aankomst- en vertrektijden van 
de treinen bij de verschillende hal-
tes op de lijn Utrecht -Hilversum en 
Predikbeurten. Bij de Predikbeur-
ten valt op, dat de dominee van de 
Nederlands Hervormde Gemeente 
in Westbroek - ds. G. van Kempen 
(1889-1920) op zondag, 5 novem-
ber 1893 s ‘morgens om 9.30 u. in 
Blauwkapel een dienst leidt en de-
zelfde dag ’s middagsom 13.30u in 
zijn eigen gemeente voorgaat. On-
gelukken en misdaden in het gehele 
land verschijnen wekelijks ook in 
een vaste rubriek. Een groot deel 
van de ruimte in de krant wordt in 
beslag genomen door advertenties. 

Veel zaken worden te koop aange-
boden; Hofsteden, boerenkarren, 
geneeskrachtige kruiden en huis-
houdelijke artikelen. Advertenties 
van boeren, die stieren ter dekking 
aanbieden staan tussen de adver-
tenties waarin melkmeiden worden 
gevraagd. Ook de mode komt in de 
advertenties ruim aan bod.

Kleinzoon
Tijdens het zoeken naar informatie 
over de uitgave van Het Nieuws, 
kwam een kleinzoon van de eerste 
plaatselijke uitgever met een aan-
tal exemplaren van Het Nieuws uit 
1955 en 1940. In de editie van 1 
oktober 1935, inmiddels de 55ste 
jaargang, is De Bilt uit de kop van 
de krant verdwenen. Het Nieuws 
verschijnt nu in 1935 tweemaal 
per week op dinsdag en vrijdag. 

De laatst gevonden editie van Het 
Nieuws dateert van vrijdag 27 sep-
tember 1940 in de 60ste jaargang. 
Op de voorpagina van deze krant is 
een interview afgedrukt met de ge-
meentesecretaris, de heer E Kwint, 
opvolger van zijn vader H. J. Kwint. 
Het interview is ter gelegenheid van 
zijn 25jarig ambtsjubileum. De heer 
Kwint memoreert in Het interview: 
‘Toen ik hier op de functie van ge-
meentesecretaris aanvaardde waren 
er nog geen gemeenteambtenaren. 
Ik zat alleen met de burgemeester 
en een volontair. Op dit moment, 
september 1940, zijn er negen amb-
tenaren in dienst. Er is ook een af-
zonderlijke dienst gemeentewerken. 
In plaats van de dorpsveldwachter in 
1915 is er nu een klein corps politie. 
Ook de gemeenteraad, die vroeger 
uit zeven leden bestond, is in de loop 
van 25 jaar uitgebreid en veranderd 
van samenstelling’

Wonderlijke
Deze editie verscheen in bezettings-
tijd. De lezers worden geïnformeerd 
over het distributiesysteem; Wat voor 
welke bonnen en wanneer verkrijg-
baar is. Een opvallende nieuwkomer 
in de laatst gevonden editie is de kin-
derrubriek net een stripverhaal ‘Pam’ 
s wonderlijke avonturen’. 
Wanneer Het Nieuws in of na de oor-
log opgehouden is te bestaan is, is 
onbekend. Maar dat de familie Cor-
nelissen de gevonden jute zak met 
oude kranten niet klakkeloos heeft 
weggegooid is een geluk. Daardoor 
konden we kennismaken met het 
Maartensdijk van ruim honderd jaar 
geleden.

De woning aan de Dorpsweg 23 in Maartensdijk is qua uiterlijk weinig 
veranderd. [foto Henk van de Bunt]. 

De oude dokterswoning aan de Dorpsweg 23 in Maartensdijk: op zolder 
trof men een viertal kranten uit 1893 aan (foto Koos Kolenbrander).

Het Nieuws van 5 juni 1923 vermeldde ook de opening van de School met 
den Bijbel aan de Molenweg in Maartensdijk (foto Koos Kolenbrander).

H.J. Kwint werd door zijn zoon 
in 1915 opgevolgd (foto Koos 
Kolenbrander).

De Kwinkelier zonder het kronkelstraatje
mist nu nog duidelijk een doorloopgaatje
kun er straks weer doorheen 
dan heeft al gauw iedereen
vast weer meer tijd voor een praatje

Guus Geebel Limerick

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaargang 
van De Vierklank: al 25 jaar het lokale ‘suffertje’ van deze gemeente. 

Eraan voorafgaand was er op 18 november 1994 zelfs een zgn. 0-nummer 
van De Vierklank en op verzoek van de ondernemers uit de gemeente 
Maartensdijk was er in december 1994 een Speciaal Kerstnummer.
   
In het eerste nummer (4 januari 1995) wordt de voorpagina opgesierd 
door de eerste van een onwaarschijnlijk lange reeks van ‘Kieken’; verha-
len waarin dorpshistoricus Koos Kolenbrander de lezers informeert over 
stukjes geschiedenis van deze gemeente.

In dit jubileumjaar blikken wij terug en lezen wij opnieuw de verhalen uit 
die eerste uitgaven. Het kan geen toeval zijn, dat de eerste ‘Kiek’ handelt 
over het publiceren van gemeentelijk nieuws.  
                      Henk van de Bunt
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

� NIEUWE KEUKENS

� KEUKENRENOVATIE

� KAMER EN SUITE

� RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

� (INLOOP-) KASTEN

� KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

� TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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 8 augustus
t/m woensdag 14 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

Beenham salade
Ei-bieslook salade
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gegrilde boterhamworst
Gebraden rosbief
Gegrilde kiprollade

    VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!

Verse hamburgers

Livar bbqworstjes

Kipschnitzels of 
cordonblue

5
STUKS 5.-

500
GRAM 7.98

500
GRAM 6.98

Kipsaté
Extra donderdag voordeel:

1
KILO 11.-RIBLAPPEN

Alle vlugklaar

SAMEN 7.50GRILLWORST + 
LEVERWORST 

Lekker vakantie voordeel!
STOMPETOREN 
ROMIG JONG 

BOEREN EXTRA 
BELEGEN 

500
GRAM 5.98

500
GRAM 7.50

LET OP!!

Vanaf vrijdag 
9 augustus
3 weken geen 
koopavond

4+1
GRATIS

4 + 1
GRATIS

VIKORN

BOERENCAKE

VAN 
€ 4,95 
NU
€ 3,95

PER STUK
€ 1,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Eventingsucces in België
Afgelopen weekend werd in Bel-
gië de jaarlijks terugkerende 
eventingwedstrijd verreden in 
3 klasses. Om organisatorische 
redenen wordt de wedstrijd op 
2 locaties verreden. Deelnemers 
verblijven op het Hippodroom 
in Waregem waar ook de dres-
suur en springproeven afgelegd 
worden. Het afsluitende cros-
sparcours wordt een dag later op 
Kasteeldomein Baron Casier in 
Nokere verreden. 

Lucy Groenen uit Groenekan was 
met haar 8-jarige paard Gyon van 
de partij. De eerste dag nam ze di-
rect de leiding in het klassement 
met een mooie dressuurproef die 
met 70% beloond werd en later die 
dag een foutloos springparcours. 
Met deze prachtige uitgangspositie 
was het aan Lucy om haar paard 
Gyon foutloos over het prachtig 
parcours met vaste hindernissen 
op het Kasteeldomein in Nokere te 
loodsen. Zoals gebruikelijk vertrok 
het tweetal direct na het startsein 

enthousiast en bleef het tempo er 
goed in. De lastige combinatie-
sprongen en het water werden ge-
controleerd genomen en de finish 
passeerden ze ruim binnen de ge-
stelde tijd waarmee ze de eindzege 
definitief op haar naam schreef. 

Lucy: ‘We hebben zo hard getraind 
dit jaar. Ik ben blij dat alles in deze 
wedstrijd op zijn plek viel. Heerlijk 
om op de bovenste tree van het ere-
schavot te staan, dat smaakt naar 
meer.’

Lucy en Gyon springen in de slotgracht van Kasteeldomein Baron Casier in Nokere op weg naar de overwinning 
in de 2*.

Meijenhagen Open
Afgelopen week werd op tennisvereniging Meijenhagen in De Bilt voor 
de 36e keer het open toernooi georganiseerd. Er werd gestreden in 29 
verschillende categorieën en 300 wedstrijden gespeeld.

Helaas waren er geen Biltse winnaars in de herendubbel 3. Thuisspelers 
Jesper Schuurman en Maarten Moggré verloren in drie spannende sets 
van Bram Stultiens en Bas de Rooij: 6-4 2-6 7-6.
In de damesenkel ging Willie Nijborg er voor het 4e jaar op rij met de 
titel van door. De Groningse lijkt onverslaanbaar op het Biltse gravel. 
Dit jaar won zij in de finale van Myrthe IJzerman, die bij een stand 
van 6-1 3-0 in het voordeel van Nijborg moest opgeven vanwege een 
armblessure.
De finale in het herenenkelspel ging tussen Jos Eeland en Terence Ja-
cometti. Eeland, vorig jaar nog winnaar, moest na een zinderende finale 
van ruim drie uur het hoofd buigen. Het werd 6-7 6-3 7-6 voor Jaco-
metti.

Beide winnaars in het enkelspel hebben aangegeven volgend jaar weer 
van de partij te zijn.

Finalisten enkelspel Murthe IJzerman en Willie Nijborg.

Finalisten enkelspel Jos Eeland en Terence Jacometti.

Voetbalkamp sluit seizoen af
De jeugdafdeling van SVM sloot onlangs het voetbalseizoen af met een spetterend voetbalkamp. 
Een weekend lang was er een sportief programma; van opblaasbare zeskamp tot dartstoernooi. 

Zaterdagochtend werd er verza-
meld en werden de kleedkamers in-
gericht voor een komend slaapfes-
tijn, gevolgd door een uitdagende 
zeskamp. Na de barbecue werd er 
met de bus afgereisd naar Almere 
om echt vies te worden. Een sur-
vivaltocht met water, zand, touwen 
en vooral als team samenwerken. 

Een frisse douche spoelde de mees-
te bagger alweer weg en met een 
appeltje ging iedereen weer schoon 
de bus in. Een spooktocht door het 
dorp maakte de dag compleet. 

Na een korte nacht met veel gekeet 
en lol was er ontbijt waarna in een 
sneltreinvaart alle kleedkamers 

weer schoon werden gemaakt en het 
laatste programmaonderdeel gestart 
werd. Bij de dartborden brandde de 
strijd los en ondanks de vermoeid-
heid werden er mooie punten ge-
scoord. Na de prijsuitreiking was 
het tijd om afscheid te nemen van 
het team en het voetbalseizoen. 
          (Hans Nauta) 

SVM jeugd gaat tot het uiterste tijdens een spannend parcours.

Bridge in de Zomer
Tijdens de zomermaanden kan er op maandag- en donderdagavonden 

in deze gemeente bridge gespeeld worden. 

Tot en met maandag 26 augustus 
kan iedere beginnende bridger of 
ex-cursist op maandagen om 19.30 
uur terecht in de kantine van SVM 
(Dierenriem 4) in Maartensdijk om 
in een eigen groep uitgezochte spel-
len te spelen. De spellen (+ com-
mentaar) worden daarna per e-mail 

toegezonden. Voor iedere maan-
dagavond dient u zich tenminste 24 
uur vooraf - bij voorkeur per paar 
- aan te melden via beginnersoefen-
bridge@ziggo.nl.

Gevorderden
Belangstellenden zijn welkom om 

op donderdagavonden tot en met 29 
augustus te bridgen in het Dorpshuis 
van Hollandsche Rading. Aanmel-
ding als bridgepaar bij voorkeur voor 
de betreffende donderdag om 17.00 
uur via e-mail naar bchollandscher-
ading@gmail.com of eventueel ter 
plaatse voor 19.15 uur.            [HvdB]

Woord en Daad 
Fietsdag 

Onlangs vond weer de jaarlijkse Woord en Daad fietsdag plaats met 
plm. 160 deelnemers. De tocht voerde naar de Eemnesserpolder met 
bij Eemdijk een oversteek met het pontje. Er werd onderweg ge-
luncht. en rond 17.00 uur kon er aangeschoven worden aan een heer-
lijk 3 gangen-diner. Tot slot was er in het kerkje te Lage Vuursche 
samenzangconcert.       (Nelleke Born)

Rustmoment tijdens de fietsdag.
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• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
Caravan/Boot e.d. cee stekker 
& contrastekker, 3 polig 16 
a, 220/240v. 11 meter snoer 
€20,-. Tel. 06-36101523

Caravan/Boot e.d. CEE stek-
ker & contrastekker 3 polig, 
16a, 220/240v. 24 meter snoer 
€ 40,-. Tel. 06-36101523

Staand Cd rek van ikea voor 
32 enkele cd’s en 4 dubbel cd’s 
€2,-. Tel: 06-14040516

De laatste verzoeking van 
Christus .geschreven door 
Nikos Kazantzakis €1,-. Tel: 
06-14040516

2x3 theeglazen; 3 bol en 
3 gekleurd €0,50. Tel: 
06-14040516

Tweepits elektrisch kookstel 
€10,-. Tel. 030-2204699

Vierkante witte tafeltjes €5,- 
Tel. 030-2204699

Tafelschemerlamp €5,- Tel. 
030-2204699

Fietsdrager 2 fietsen op trek-
haak achter auto €49,50. Tel. 
030-2284676

Roei apparaat Ketttler 
Coach. door hogere leeftijd 
weinig  gebruikt. €30,-. Tel. 
06-2345540

Burokastje wit met rolluik 
€15,-. Tel. 030-6331609

Grote ronde tuintafel grijs met 
grijs glazentafelblad €25,-. 
Tel. 030-6331609

1 nieuwe herentrui bruin en 
1 nieuw bruin vest maat xl. 
Samen €10,-. Tel. 030-6331609

1-persoons kinder/tienerle-
dikant 90x200cm. Beuken/
alu kleur. Met auping spiraal. 
In goede staat. €50,-. Tel. 
06-13863571

2 bijzettafeltjes, driehoekig 
mooie houtsoort, hoogte en 
diameter 50 cm. Als nw.
Samen €25,-. H.R. Tel. 035-
5772428

Tristar camping waterkoker 
500 Watt 1ltr. Inhoud 5Euro. 
H.R. Tel. 035-5772428

Tristar stoomstrijkijzer Nieuw 
1800 Watt €20,-. H.R. Tel. 035 
-5772428 

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

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

HUISHOUDELIJKE HULP 
gevraagd. Om de week 1,5 
uur. Bel 0346-563997

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-

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

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: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven 
vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen

neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

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

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

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

Vermist: SCOOTMOBIEL 
Sterling. 4 wielen/ Aubergine 
kleur, Geel hesje om de stoel 
heen, 1 Spatbord licht bescha-
digd, Vermist in omgeving De 
Bilt, Bilthoven, Groenekan, 
Maartensdijk. Reacties/info: 
Mw Haasjes 0628813926

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

Werkgroep Biodiversiteit 
zoekt vrijwilligers

In het kader van Nederland Zoemt is 
er sinds oktober 2018 in Westbroek 
een groep vrijwilligers actief in de 
werkgroep Biodiversiteit Westbroek. 
De lintbebouwing van het dorp 
grenst aan verschillende polders, 
waarin de Westbroekse zodden als 
natuurgebied een bezienswaardig-
heid is.

De werkgroep is van mening dat 
de biodiversiteit in het dorp meer 
aandacht verdient. Het doel is de 
soortenrijkdom zowel wat betreft 
planten als dieren te vergroten door 
de bloem-armoede te verminderen. 

Zij zien graag binnen Westbroek en 
langs de verbindingsroutes bloemrij-
ke bermen. Met dit bloemenlint ho-
pen ze verschillende ‘natuurgebie-
den’ met elkaar te verbinden, zodat 
bijen en andere insecten zich gemak-
kelijker kunnen verplaatsen van het 
ene naar het andere gebied. 

Wie mee wil denken over een bloem-
rijke leefomgeving is welkom op de 
informatieavond, op 23 september 
in het Dorpshuis van Westbroek; 
aanmelden voor de Werkgroep Bio-
diversiteit Westbroek kan via dorps-
beraad@dorpsberaad.nl.

Trotse 
moeder

Bij de Schaapskooi aan 
de Melkweg in Bilthoven 
zijn jonge pauwtjes 
geboren.

(foto Janny Smmits).

Op ’t bankje
Als ik bij het bankje kom zitten daar een man en vrouw van middelbare leeftijd 
een sigaret te roken. Ik vind het jammer dat de heerlijke buitenlucht vervuild 
wordt maar ga er toch maar bijzitten. ‘Sorry hoor, maar we moesten even een 
peukie doen. We zijn op bezoek bij onze zoon, want mijn schoondochter viert 
haar verjaardag’, zegt de vrouw. Een paar jaar geleden gingen we dan in de tuin 
roken, maar dat willen ze niet meer. We moesten maar uit het zicht aan onze 
verslaving toegeven zei hij en stuurde ons naar dit bankje.’ Ze neemt nog een 
diepe haal aan de sigaret en blaast een wolk rook uit. Vroeger was het allemaal 
heel gewoon, maar rokers beginnen zo langzamerhand de meelijwekkende uit-
zondering te worden. Ik ruik dat ook de kleding van het stel een rooklucht heeft. 
‘Daarom komen we ook minder vaak bij ze, maar Margreet heeft ons speciaal 
gevraagd.’ Ik vraag of ze wel eens geprobeerd hebben om van het roken af te ko-
men. Ze begint te lachen.‘Ja, verschillende keren maar het is heel moeilijk voor 
ons. Het is wel een stuk minder geworden sinds we hebben afgesproken dat er in 
huis niet meer gerookt wordt. Als het koud is sta je dan in de tuin te blauwbek-
ken en vaak ben ik dan na een paar trekjes weer binnen. De kleinkinderen mo-
gen ook alleen maar komen logeren als we in huis niet roken. De logeerpartijtjes 
wil ik niet missen dus dat heb ik er graag voor over. We hebben er maar twee. 
Een tweeling, een jongen en een meisje. Ze komen ook graag bij ons. We roken 
op die manier ook daarom al veel minder dan vroeger, maar we willen er op den 
duur toch helemaal vanaf.’ De man hoort het allemaal genietend van zijn sigaret 
aan. De vrouw heeft intussen alweer een sigaret aangestoken. ‘Het is maar goed 
dat mijn zoon het niet ziet’, zegt ze lachend. ‘Ze hebben natuurlijk gelijk, maar 
ja wat doe je er aan. Ik vind het wel goed dat ze gezond leven en altijd letten 
op wat ze eten. Ze zijn ook vegetarisch maar wat Margreet klaarmaakt is altijd 
best lekker. Maar ik denk toch nog wel eens aan vroeger toen onze zoon klein 
was. Als ik gehaktballen gemaakt had was er altijd wel een door hem uit de pan 
gepikt.’ Vooral onze kleindochter Alice is heel erg met het milieu bezig en ze 
houdt ons goed bij de les. Ze heeft een poes en twee konijnen die ze heel goed 
verzorgt. Ze rijdt ook paard en is heel vaak in de manege om te helpen. Haar 
broer Wilco is een heel ander type. Hij houdt van wildere sporten als mountain-
biken en skateboarden.’ Opa begint te glunderen als zijn vrouw dit vertelt en als 
ze dat ziet zegt ze: ‘Mijn man vindt het heel mooi en gaat vaak kijken als hij 
wedstrijden heeft. Wilco is duidelijk de trots van opa. Hij bewondert de jongen 
en als er grote mountainbike wedstrijden zijn gaan ze er vaak samen heen. ‘We 
gaan af en toe ook naar grote wielerwedstrijden‘, vertelt hij. 
We waren nog bij de Amstel Gold Race waar Mathieu 
van der Poel op spectaculaire wijze won, geweldig.’ 
Oma schudt haar hoofd. ‘Voor mij is het niets. Ik 
sta doodsangsten uit maar gelukkig heeft hij nog 
nooit wat gebroken. Ik kijk liever naar het paard-
rijden van Alice. Dat gaat heel wat gemoedelij-
ker. Alice vindt het altijd fijn als ik erbij ben.’ 
De man vindt het nu wel weer genoeg geweest. 
Hij staat op en zegt: ‘Kom op Wil, we gaan.’om 
glimlachen. ‘Kom maar gauw mee dan kun je thuis 
je roes uitslapen’, zegt ze. ‘Ik ben niet 
dronken, hoor’, zegt hij met een stem 
die het tegendeel bewijst. 
De vrouw bedankt me 
en gaat gearmd met 
haar man naar de auto.

Maerten
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Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 7 t/m dinsdag 13 augustus 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 Dreft handafwas 
Original of vaatwas-
tabletten Platinum Plus
 Alle fl essen van 383 ml 
of zakken met 8 stuks
 Van /1.90 - /3.99

 G’woon 
snelfi lterkoffi e 
 Alle pakken 
van 250 gram 
 Van /2.43 - /2.90 

 Aardappelschijfjes 
of minikrieltjes
 2 zakken van 450 gram 
 Van /1.34 - /1.90 

Ben & Jerry’s 
Gers Bakkie Roffa  
Beker van 500 ml
Van /5.49 

 Tijgerwit, 
-volkoren of -tarwe 
 Van /1.39

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Ben & Jerry’s 
Gers Bakkie Roffa  
Beker van 500 ml

TOT 

75%
KORTING

MEER DAN 

80%
KORTING

 PER BEKER 

1.-
 PER PAK 

1.-

 PER STUK 

1.-
PER STUK

1.-
 2 ZAKKEN 

1.-Per kilo 
1.11

TOT 

65%
KORTING



sluis deel uit van de zogenaamde 
Keulse Vaart. Ook de Vecht en de 
Utrechtse singels waren daar een 
onderdeel van. Deze Keulse Vaart 
was de hoofdverbinding tussen 
Amsterdam en het Duitse achter-
land. Later kwam daar het Amster-
dam Rijnkanaal voor in de plaats.

Plezierboten
Tegenwoordig komen er voorna-
melijk plezierboten door de sluis. 
Vooral ’s zomers kan het druk 
zijn. Vanaf het smalle bruggetje 
bij de tweede sluisdeur heb je een 
prachtig uitzicht over Utrecht. We 
zien de Dom en het begin van de 
oude Gracht. De ‘bierboot’ die de 
Utrechtse café’s aan de Oudegracht 
voorziet van alles wat ze nodig heb-

ben komt net de gracht uitdraaien. 
Rechts bij de eerste brug (de Zand-
brug) over de Oudegracht is het café 
Weerdzicht, bij alle Utrechters beter 
bekend als de Bunkerbar. Een eer-
tijds zeer levendig Utrechts volks-
café, genoemd naar de bunker uit 
de Tweede Wereldoorlog onder het 
café in de kadermuur. Die bunker zit 
er nog steeds, compleet met schiet-
gat. 

Nijntje
De Weerdsluis was eigenlijk het be-
ginpunt van de wandeling van het 
Hoogheemraadschap. Wie gewoon 
doorloopt langs de Oudegracht komt 
in het centrum terecht. Je passeert 
dan aan de linkerkant nog het Nijn-
tjepleintje waar een ijzeren beeld 
van het bekende konijn een promi-
nente plaats inneemt. 

Waar de Oudegracht de Potterstraat/
Lange Viestraat kruist kan je linksaf 

bij de halte Neude met lijn 138 weer 
terug naar Maartensdijk (overdag 
twee keer per uur). Wie er nog niet 
genoeg van heeft trekt verder door 
Utrecht met zijn vele cafés, exoti-
sche eethuizen, coffeeshops, dans-
lokalen, beruchte bars en gokhallen; 
kortom waar het wilde leven is. 

Deze route is ontleend aan de serie 
routekaarten ‘Fietsen langs kanalen, 
gemalen en sluizen’ en komt voor op 
de kaart ‘in en rond Utrecht’. 

Het Hoogheemraadschap heeft in 
deze serie ook kaarten ‘in Zuidoost-
Utrecht’, ‘in West-Utrecht’ en ‘in het 
Kromme Rijngebied’ uitgegeven. 
www.destichtserijnlanden.nl.
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advertentie

Te voet of per fiets door Utrecht 
door Martijn Nekkers

In twee vorige edities van De Vierklank nam Henk van de Bunt de lezers mee op een tocht langs 
een fietsroute uitgezet door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij begon zijn 

tocht in Groenekan, waar de Koningin Wilhelminaweg overgaat in de Gageldijk, bij de 
grens met de gemeente Utrecht. Het gedeelte in de stad Utrecht liet hij voor wat het was. 

Jammer, ook hier is van alles te 
zien. Vandaar dat we deze keer dit 
stuk alsnog gaan verkennen. Het is 
ook prima te lopen. Wie dat doet 
kan vanuit Maartensdijk de bus 
richting Utrecht nemen en uitstap-
pen bij de halte Zwembad Blauw-
kapel. 

We steken hier de weg over en 
gaan onder het viaduct door. We 
nemen hierna de eerste weg links, 
de Bastionweg en meteen daarop 
de eerste weg rechts, het Kapelpad 
door het fort. We worden meteen 
verwelkomd door een originele 
tankversperring ter weerszijden 
van de weg. Er is de laatste jaren 
veel veranderd in het fort Blauwka-
pel. De weg is gereconstrueerd, ge-

deeltelijk voorzien van rode gravel, 
voor een gedeelte van oude kin-
derkopjes. Aan weerszijden staan 
mooie oude lantaarns. Er is ook 
veel bijgebouwd. Langs de weg 
staan verschillende nieuwe huizen 
waarvan enkele een bijzondere ar-
chitectuur hebben. Bij het pleintje 
van het bekende kerkje zijn nieuwe 

huizen gebouwd en is er ook een 
nieuw straatje ontstaan. Ook deze 
huizen hebben een aparte architec-
tuur. Ze zijn qua stijl goed ingepast 
in de bestaande bebouwing van 
het fort. Het is er stil en het geheel 

ademt een serene rust uit. Deze hui-
zen waren heel snel verkocht toen 
ze op de markt kwamen. Iedereen 
wil wel in een echt fort wonen. In 
een ander gedeelte van het fort zijn 
tegenwoordig enige instellingen 
gevestigd op het gebied van toneel 
en theater. Bij de poort zien we een 
echt schildwachthuisje, maar er 
staat niemand op wacht. 

Tankversperring
Wij gaan ondertussen weer verder 
en aan het einde van het Kapelpad 
worden we weer uitgeleide gedaan 
door net zo’n tankversperring als 
aan het begin. We komen uit op de 
Bastionweg, die helemaal rond de 
ford loopt en vroeger deel uit maak-
te van de hoofdweg naar Hilversum. 

We gaan hier rechtsaf en kort daarna 
linksaf, de Darwindreef op. Na via-
duct en spoorwegovergang rechtsaf 
het fietspad op langs de kinderspeel-
tuin ‘De Pan’. Dit pad komt weer 
uit op de Prof. Jordanlaan, vroeger 
President Rooseveltlaan. Op de plek 
van de speelweide van de Pan was 
eertijds een tol waar het verkeer 

richting Hilversum nog tot 1953 tol 
moest betalen. We lopen (of fietsen) 
verder en gaan na de school aan 
de linkerkant (het Rietveldcollege) 
rechtsaf en meteen linksaf de Prof. 
Reinwardtlaan op. 

Tuindorp
We zijn in de Utrechtse wijk Tuin-
dorp, gebouwd in de dertiger jaren. 
Eigenlijk zijn we nog steeds een 
beetje in Maartensdiijk want tot 
1954 maakte Tuindorp deel uit van 
deze gemeente. Hadden ze natuur-
lijk nooit aan slokop Utrecht moe-
ten overdoen. We lopen hier langs 
het Zwartewater, dat er al ligt sinds 
de 12de eeuw. Het is toen gegraven 
voor de ontginning van het toenma-
lige veengebied en kreeg nog later 
een functie in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Verderop kunnen we 
linksaf de brug over en lopen dan 
verder in dezelfde richting langs 
het water over de Prof. Leonhard 
Fuchslaan. Ook hier mooie statige 
huizen. We steken de Kardinaal de 
Jongweg over die aangelegd is op 
de oude inundatie kade. Op de hoek 
rechts een rioolgemaal. Heel nuttig 
maar we hebben mooiere rioolge-
malen gezien.

Badhuis
Aan de overkant van de Kardinaal 
de Jongweg liep vroeger in dezelfde 
richting het Zwartewater rechtdoor 
richting stad. Hier is deze vaart 
echter gedempt, er is nu een fraai 
park. We lopen verder langs de Ju-
liusstraat en de Ingenhouszstraat. 
Hier begint de Utrechtse wijk Tuin-
wijk die iets ouder is als Tuindorp. 
Rechts de bibliotheek en dan lopen 
we al op de Willem Arntzkade. Ook 
hier was vroeger water in het mid-
den maar dat is eveneens gedempt. 
We kruisen de Anthonius Mattheu-
slaan. De oude stenen brug over de 
vroegere vaart is er nog steeds. Op 
de hoek links het oude badhuis waar 
tegenwoordig een trendy oriëntaals 
georiënteerd restaurant is gevestigd 
met de naam ‘Badhu’. Zo konden 
ze de oude letters op het badhuis 
blijven gebruiken. We komen nu op 
de Zaagmolenkade. Ook hier is het 
water gedempt. De huizen doen wat 
eenvoudiger aan. In Utrecht zeiden 
ze vroeger altijd: ‘heb je geld dan 
ga je in Tuindorp wonen, heb je wat 
minder dan wordt het Tuinwijk’. Of 
dat nu nog klopt weet ik niet. Op 
het gedempte stuk zien we nu veel 
kinderspeelplaatsen. 

Valschutten
Na de kruising met de Johannes 
de Bekastraat lopen we plotseling 
weer aan het Zwartewater maar 
dat water is nog steeds niet te zien. 
De huisjes zijn hier nog kleiner (en 
ouder) dan in Tuinwijk. Na de krui-
sing met de Merelstraat gaan we in 
dezelfde richting verder en opeens 
zien we weer water. Een sfeervol 
oud grachtje. Er zijn drie oude val-
schutten die worden bediend met 
grote draaiwielen. De schutten 
zorgen er voor dat het water gere-
guleerd wordt. Ze stammen uit de 
19de eeuw. Officieel heet het wa-
ter hier Oosterstroom. Dit grachtje 
komt uit op de Vecht. Wij gaan hier 
linksaf langs de Lauwerecht, een 
ouderwetse straat met karakteristie-
ke huizen. Uiteindelijk komen we 
aan op de Bemuurde Weerd, bij de 
Weerdsluis. Vroeger maakte deze 

Fort Blauwkapel.

De valschut in de Oosterstroom.

De Weerdsluis.

Het begin van de Oude Gracht met in het midden café Weerdzicht.

De Utrechtse ‘bierboot’.

Hoogheemsraadschap nr. 6: Het Nijntjepleintje

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Mosselen!!!

Woe.
07-08
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

Woe.
14-08
Do.

15-08
Vr.

16-08
Za.

17-08
Zo.

18-08

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

Gebakken zalmfilet
met Hollandaisesaus

Spinaziestrudel
met champignonsaus

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00
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