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Wegwerkzaamheden verbreding 
A27 van start

Rijkswaterstaat is gestart met de verbreding van de A27. De werkzaamheden vinden plaats 
tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Naar 

verwachting zijn de werkzaamheden eind 2018 afgerond. 

Op de A27 bij De Bilt is de 3x90 
maatregel ingesteld. Om ervoor te 
zorgen dat het verkeer tijdens de 
werkzaamheden goed kan door-
rijden zijn twee rijstroken vervan-
gen door drie rijstroken met een 
maximum snelheid van 90 km/h. 
Zodra een wegdeel gereed is, 
rijden weggebruikers op de drie 
nieuwe rijstroken direct 120 of 
130 km/h.

Wat wordt verbeterd
De A27 wordt verbreed over een 
lengte van 14,2 km en in beide 
richtingen komen drie rijstro-
ken en een vluchtstrook met stil 
asfalt (tweelaags zoab). Tussen 
de aansluitingen Utrecht-Noord 
en Bilthoven komt daarnaast 
een spitsstrook. Ook worden de 
op- en afritten bij Hilversum en 
Bilthoven aangepast, evenals een 

aantal viaducten. Amiranda Ab-
bes, projectmanager van het pro-
ject: ‘Door de A27 (en A1) aan te 
pakken, maken we de regio beter 
bereikbaar en het wonen én wer-
ken in de regio Utrecht en Amers-
foort aangenamer. Bij dit project 
is gezocht naar slimme bouwme-
thoden waardoor hinder voor de 
omgeving zo minimaal mogelijk 
is en de doorstroming op de weg maximaal wordt gefaciliteerd. 

Daarnaast besteden we speciale 
aandacht aan de natuur. Ik kijk uit 
naar een goed proces in samen-
werking met de omgeving en een 
mooi eindresultaat.’

Leefomgeving
Over een lengte van 11 km komen 
geluidschermen langs de weg. Zo 
blijft de geluidsbelasting voor 
omwonenden overal binnen de 
wettelijke norm. Tijdens de weg-
werkzaamheden wordt de hinder 
voor omwonenden, weggebrui-
kers en dieren zoveel mogelijk 
beperkt. 

Zo plaatst de aannemer de geluid-
schermen in veel gevallen voor-
dat het werk aan de weg begint. 
Zo houden deze schermen ook al 
tijdens het werk weg- en bouwge-
luiden tegen. Zowel tijdens als na 
de werkzaamheden worden de ef-
fecten op de omgeving nauwgezet 
in de gaten gehouden. 

Meerwaarde voor natuur
De A27 doorkruist gebieden waar 
bijzondere dieren en planten le-
ven. Daarom krijgt de natuur in 
het projectgebied ook veel aan-
dacht. Zo wordt er een grote 
faunatunnel aangelegd bij Mon-
nikenberg (Hilversum) en komen 
er voor boommarters veilige over-
steekplaatsen. Reptielen die in het 
werkgebied leven, zijn verhuisd 
naar nieuwe en bestaande leefge-
bieden.

Informatie
De voortgang van het project is te 
volgen op www.verbredingA27A1.
nl. U kunt zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief. Op de website is ook 
een hinderkalender te vinden. 

Deze houdt de weggebruiker actief 
op de hoogte van de hindergevende 
werkzaamheden in de buurt.
Iedereen kan zich aanmelden via:
https://www.verbredinga27a1.nl/
hinderkalender. 

Aan de oostzijde van de A27 wordt achter de schermen voorbereidend 
werk verricht.

Het is momenteel even puzzelen waar en hoe je precies moet rijden.

advertentie

Zomerconcert Beerschoten 
Zondagmiddag 16 juli vindt  tussen 14.00 en 16.00 uur een zomerconcert plaats op het gazon 

van de beeldentuin achter paviljoen Beerschoten aan de Holle Bilt 6a te De Bilt.

Voor de pauze levert het Senioren 
Harmonie Orkest Provincie Utrecht 
(SHOPU) o.l.v. Ton van Overdam 
een gevarieerde bijdrage. Shopu 
bestaat uit een vijftigtal senior-
muzikanten, die onderling met veel 
plezier muziek maken. Na de pauze 

is er een optreden van het Soester 
Knollenkoor ‘Apollo’ o.l.v. Jan 
Roels met vele bekende Neder-
landstalige liederen. Hun lijfspreuk 
is: ‘Als wij komen zingen, is ieder-
een tevree, want de Soester Knol-
len brengen voor u mee: vreugde, 

plezier en vrolijkheid, een heerlijk 
lied uit de oude tijd, dus zing maar 
met ons mee’.

Stoelen zijn aanwezig en de toe-
gang is gratis (vrijwillige bijdrage). 
Bij slecht weer kan het concert 
geen doorgang vinden. De beslis-
sing hierover wordt om 11.30 uur 
‘s-morgens genomen en bekend 
gemaakt via facebook onder Stich-
ting Zomerconcerten De Bilt. Het 
volgende en laatste concert vindt 
plaats op zondag 3 september. Voor 
inlichtingen of aanmelding optre-
dens: 06 17580581.

(Jan Meeuwsen)Na de pauze treedt het Knollenkoor op. 

Na de pauze treedt het Knollenkoor op. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

16/07 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos  

Pr. Gem. Zuiderkapel
16/07 • 09.30u - ds. W.C. Meeuse
16/07 • 18.30u - ds. P. Vermeer,

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
16/07 • 10.30u - Dr. M. van den Boom

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

16/07 • 10.00u - de heer
Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw
16/07 • 10.30u - Pastor Gerard Weersink 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

16/07 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
16/07 • 16.30u - ds. P.F. de Boer

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

16/07 • 10.00u - Ds. L. M. Aangeenbrug
16/07 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers 

Pr. Gem. Immanuelkerk
16/07 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
16/07 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
16/07 • 09.30u – Eucharistieviering; 

voorganger pastor K. Smits 

V.E.G. De Bilt e.o.
16/07 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

16/07 • 10.30u - Mevr. ds. E. A. Visser

Herv. gemeente Groenekan 
16/07 • 15.30u - Ds. M. A. Kuijt

Herst. Herv. Kerk Groenekan
16/07 • 10.00u - Preeklezen

16/07 • 18.30u - Kandidaat G.M. Bosker 

Onderwegkerk Blauwkapel
16/07 • 10.30u - Ds. C. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

16/07 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

16/07 • 10.00u - Prop. J. Mulder
16/07 • 18.30u - Ds. G.J. van Meijeren 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

16/07 • 10.00 + 18.30u - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
16/07 • 09.30u - Mevr. ds. G. Morsink, 

Samendienst met Kapel
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
16/07 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering Lectoren    

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

16/07 • 10.00u - Ds. J. Griffi oen
16/07 • 18.30u - ds. M. Ezinga 

PKN - Herv. Kerk
16/07 • 10.00u - Ds. J.H. Dekkers
16/07 • 18.30u - Ds. H. van Ginkel
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Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

De Here zal uw uitgang
en uw ingang bewaren
van nu aan
tot in eeuwigheid.

 Psalm 121:8

Na een rijk gezegend leven is, in de volle
zekerheid van het geloof, overleden mijn

innig geliefde vrouw, onze moeder en oma

Evertje Willemina 
van den Brink - Melissen

Willie
23 november 1943  7 juli 2017

Koen van den Brink
Astrid en Harry Noordhof
   Robin
Evelien en Teunis Aalberts
   Antal en Rosalyn
   Timothy
   Nathaniël
Jolanda en Jos van Gelder
   Senne
   Viënna
Linda en Peter Bezema
   Liz
Koen en Marijke van den Brink
   Boy
   Bryan
   Bente

Mijn vrouw, onze moeder en oma is thuis opgebaard.
Er is aldaar D.V. gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
op woensdag 12 juli van 19.00 tot 20.30 uur.
Tevens is er D.V. gelegenheid tot afscheid nemen op 
donderdag 13 juli van 12.45 tot 13.15 uur in de “Schuilplaats”, 
Gaesbeekerhof 1a te Soest, waarna om 13.30 uur de dienst 
van Woord en gebed zal worden gehouden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.
Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren 
in Het Koetshuis, Dorpsweg 195 te Maartensdijk.

Correspondentieadres:
Doctor J.J.F. Steijlingweg 18
3738 DB Maartensdijk

Annemarie Elisabeth Hartsuiker-Broggel

Geboren 19 februari 1939               Overleden 6 juli 2017

Na meer dan 20 jaren van moed, hoop en strijd tegen 
de pijn heeft Annemarie haar keuze gemaakt en is zij op  
6 juli 2017 van ons heengegaan, naar het Licht. Ze had het 
leven zo lief. Annemarie blijft ons zeer dierbaar. Nu is zij vrij.

Correspondentieadres: E. Hartsuiker, Hoogstraat 15, 
6049 BP Herten of per email: erw456@gmail.com

De uitvaartdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Engelse conversatie

Samen praten door volwassenen 
over diverse onderwerpen in het 
Engels kan iedere vrijdagoch-
tend, van 11.00 tot 12.00 uur 
in Servicecentrum Maartensdijk. 
Kosten 5 euro per les. Informatie 
c.q. aanmelden tel. 0346 214161 
of servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl

Open tuin

De moeras- en stinzenplantentuin 
in Westbroek is op 29 juli open-
gesteld. Van 10.00 - 17.00 uur 
bent u welkom op de Kerkdijk 
132.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 15 juli is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 14.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boeren 
en producenten in ontwikkelings-
landen

De Woudkapel in KLM sfeer

De kerkdienst van zondag 16 
juli krijgt een bijzondere invul-
ling. Onder leiding van voorgan-
ger Marien van den Boom zal 
de muziek en de begeleiding van 

het zingen verzorgd worden door 
drie (oud-) gezagvoerders van de 
KLM. Aanvang 10.30 uur, Beetho-
venlaan 21, Bilthoven. Na afloop 
is er koffie en thee en wordt er 
nagepraat.

Fietsen met een groep

De Fietsclub bestaat uit fietslief-
hebbers die dagtochten maken in 
de omgeving van Maartensdijk. 
Dinsdag 18 juli gaat de tocht naar 
de Ankeveense plassen en Spiegel-
polder fietsen. De start is om 9.45 
uur met een kopje koffie/thee in de 
‘Ontmoetingsruimte’ van het Ser-
vicecentrum Maartensdijk, Maer-
tensplein 96 Maartensdijk, waarna 
om + 10.00 uur de tocht gaat 
beginnen. Lunchpakket meebren-
gen. Voor informatie c.q. aanmel-
den Servicecentrum Maartensdijk, 
tel: 0346 214161 of servicecen-
trummaartensdijk@mensdebilt.nl 

Boekenmarkt augustus 2017

Er vindt op de vrijdagen 11 en 25 
augustus een boekenmarkt plaats in 
de Woudkapel van 11.00 tot 16.00 
uur. De opbrengst is bestemd voor 
een aantal voorzieningen in Szent-
peter, de partnergemeente van De 
Woudkapel in Roemenië. Er is een 
ruim aanbod aan nederlandstalige 
romans en detectives, kinderboe-
ken, kookboeken, geschiedenis en 
antiquarische boeken (waaronder 
ook kinderboeken). Tevens zijn 
er veel platenboeken over diverse 

onderwerpen. Voor deze markt 
kan men uitsluitend na afspraak 
(telefoon 030 228 41 48 of e-mail 
gvanhuis@casema.nl), nog tot en 
met 22 juli boeken inleveren bij 
Atie en Bert van Huis. 

Dorpskerk open op zaterdag

Dorpskerk De Bilt opent zaterdag 
15 juli de deuren van de kerk van 
11.00 tot 15.00 uur. Buurtbewo-
ners en andere belangstellenden 
kunnen dan een kijkje nemen in de 
kerk en ook toevallige passanten 
zijn dan van harte welkom om het 
monumentale pand te bekijken. 

Het adres is Dorpsstraat vanouds 
Steenstraat 70 te De Bilt. Des-
gewenst kunnen bezoekers nader 
worden geïnformeerd over het 
kerkgebouw en de kerkgemeen-
schap. Er is een boekenstand met 
documentatie, folders, e.d. aanwe-
zig.
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Centrumkerk houdt zaterdagopenstelling
door Guus Geebel

Kort voor de ingebruikname van de verbouwde Centrumkerk in Bilthoven vertelde dominee 
Benedikte  Bos dat het kerkgebouw een multifunctionele bestemming ging krijgen.
De afgelopen tijd is daar op heel veel manieren vorm aan gegeven. Sinds 1 juli is er

weer een nieuw element aan toegevoegd en is de Centrumkerk elke zaterdag
van 13.00 tot 17.00 uur voor iedereen geopend. 

‘Op zaterdag staan van één tot vijf 
uur de kerkdeuren open en zijn 
er vrijwilligers aanwezig die iets 
kunnen vertellen over deze ker-
kelijke gemeenschap’, vertelt do-
minee Benedikte Bos. ‘De bedoe-
ling is om er te zijn voor mensen 
die belangstelling hebben voor de 
kerk of een goed gesprek of een 
luisterend oor willen. Je hoeft er 
geen lid van de kerk voor te zijn 
of geregeld voor naar de kerk te 
komen. We zijn gewoon een kerk 
voor het dorp en alle mensen uit 
het dorp of daarbuiten zijn hier 
welkom. Je kan hier bijvoorbeeld 

binnenlopen na het boodschappen 
doen, een kopje koffie drinken, el-
kaar spreken of alleen maar rustig 
zitten. Ook kun je gebruik maken 
van het toilet, want een openbaar 
toilet heeft het centrum van Bilt-
hoven niet.’

Vrijwilligers
Dominee Benedikte Bos is heel 
blij met de vrijwilligers die dit ini-
tiatief vormgeven. ‘Tot september 
willen we kijken hoe de belang-
stelling is voor wat we aanbieden. 
In die tijd vullen negen vrijwil-
ligers de zaterdagen in.’ Lummy 

Blömer en Marie Anne de Bruin 
waren op 8 juli die vrijwilligers. 
‘Er is geen speciaal thema aan de 
zaterdagen verbonden, maar be-
zoekers kunnen bijvoorbeeld wel 
een muzikale bijdrage leveren. 
Een organist die wat op het orgel 
wil spelen kan zijn gang gaan. 
Dat trekt dan misschien ook weer 
mensen aan. Er is van alles moge-
lijk. Op verschillende zondagen 
in het jaar zijn er wel thema’s. In 
het najaar bijvoorbeeld gaan we 
aandacht besteden aan Amnesty 
International. Ook hebben we eens 
per maand een muziekmiddag en 
worden films vertoond. Afgelopen 
maanden hebben verschillende 
koren opgetreden. Na de vakantie 
geven we jonge musici die net van 
het conservatorium komen een po-
dium.’

Open deuren
Behalve op zaterdagmiddag staan 
de kerkdeuren van de Centrumkerk 
ook open wanneer het kerkelijk 
bureau open is. Dan is de dagkapel 
te bezoeken, direct bij de ingang 
van de kerk aan de Julianalaan. 
Daar staat een doopvont en ligt 
een boek waarin mensen intenties 
kunnen schrijven, die de zondag 
daarop worden meegenomen in de 
kerkdienst. Mensen kunnen daar 
ook een kaarsje branden. Vanuit de 
dagkapel is door de glazen deuren 
de kerkzaal te zien. De deuren zijn 
op die momenten uit veiligheids-
overwegingen op slot. ‘In de dag-
kapel kun je tot bezinning komen’, 
aldus de dominee. Vanuit de dag-
kapel is het ook mogelijk van het 
toilet gebruik te maken.V.l.n.r. Lummy Blömer, dominee Benedikte Bos en Marie Anne de Bruin.

Samenwerking Handjehelpen
en Abrona

Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen gaat in De Bilt samenwerken met Abrona.
Abrona begeleidt mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen. Doel van de 

samenwerking is dat vrijwilligers de medewerkers van Abrona ondersteunen bij de
cliënt met bepaalde taken, zoals bijvoorbeeld samen een boodschapje halen.

Abrona-medewerkers worden hier-
door ontlast en kunnen meer cliën-
ten helpen binnen hetzelfde budget. 
Uit een pilot in Woerden blijkt dat 
cliënten heel tevreden zijn met deze 
vorm van hulp en de samenwerking 
tussen Abrona en Handjehelpen 
goed verloopt.

Maatjesmatch
Marieke Dijkstra is de nieuwe re-
giocoördinator van Handjehelpen 
in De Bilt en zoekt nieuwe vrijwil-
ligers voor dit project. Dijkstra is 
afkomstig uit de jeugdzorg, werkte 
bij Slachtofferhulp en is inmid-
dels ingeburgerd in haar werkge-
bied. ‘Het bijzondere van dit werk 
is dat vrijwilligers werken vanuit 
een hele andere motivatie dan de 
professionals uit mijn vorige baan. 
Vrijwilligers en hulpvragers staan 
voor elkaar open. Die wederkerig-
heid is echt heel erg mooi om te 
zien. Vrijwilligers zijn vaak ver-

rast door de mooie klik die er is in 
een maatjesmatch. Ik kreeg laatst 
een leuke vrijwilliger, die een dag 
minder was gaan werken omdat 
hij iets wilde betekenen voor een 
vereenzaamde oudere. Hij gaat nu 
op stap met een bejaarde dame, die 
begint te dementeren. Ze hebben 
een fantastische klik. Na zijn eer-
ste bezoekje zij de dame tegen haar 
vrijwilliger: ‘Kom je morgen ook 
weer?’

Logeerplekje en gezelligheid
Marieke heeft op dit moment veel 
hulpvragers uit De Bilt die heel 
graag een gezelschapsmaatje zou-
den willen hebben. Ze hoopt dat er 
vrijwilligers zijn die twee uurtjes 
per twee weken zo’n vraag op wil-
len pikken; op die manier is én de 
hulpvrager geholpen en heeft de 
vrijwilliger een ervaring die veel 
voldoening geeft. Voor een jongetje 
met het syndroom van Down zoekt 

de coördinator nog een logeeradres-
je. ‘Het jongetje is enig kind en het 
zou zo heel erg leuk zijn als hij op 
zo’n adres zou leren optrekken met 
andere kinderen. Dat gun ik ’m zo!’ 
Wat betekenen voor een ander? 
Neem contact op met Marieke Dijk-
stra: 06 83596578. www.handjehel-
pen.nl Handjehelpen helpt kinderen 
en volwassenen met een beperking 
die thuis wonen. Vrijwilligers en 
stagiairs geven hen een steuntje in 
de rug.

(Jeanet Nijeboer) Kijk voor meer info op: www.bethshamar.nl

Alzheimer Dagcentrum
• Warm & Huiselijk
• Professioneel 
• Algemeen Christelijk 
• Kleinschalig 
• Veilig & Verzorgd
• Ook op zaterdag geopend

Vrijwilligerscoördinator Marieke 
Dijkstra: ‘Verrast door de klik’ 

Burgemeester
fietst met SSW 

Burgemeester Sjoerd Potters was woensdag 5 juli op werkbezoek 
bij Woonstichting SSW. Na een kort programma waarin hij 
kennismaakte met Woonstichting SSW, is hij met directeur-

bestuurder Jessie Bekkers - Van Rooij op de fiets gestapt.

Jessie Bekkers - Van Rooij vertelde burgemeester Potters over de ont-
wikkelingen bij de woonstichting; samen met de managers en
bestuurssecretaris zijn de vier belangrijkste onderwerpen tussen SSW 
en de gemeente aan bod gekomen, zoals leefbaarheid, duurzaamheid, 
beschikbaarheid en betaalbaarheid. 

Fietsen 
Met uitleg van medewerker sociaal beheer Hassan Toutouh zijn de bur-
gemeester en de directeur-bestuurder door de wijk Brandenburg in Bilt-
hoven gefietst, waarbij middels een oude en een nieuwe plattegrond de 
veranderingen duidelijk zichtbaar werden. Daarnaast is het gezelschap 
op bezoek gegaan bij een gezin aan de Kometenlaan in Bilthoven om te 
zien wat voor kwaliteit de woningen daar hebben. 

Projecten 
De fietstocht ging verder naar het nul-op-de-meter project op de Mr. 
S. van Houtenweg / Henrica van Erpweg in De Bilt, waarbij Gerrit 
Versteeg (projectontwikkelaar van SSW) uitleg gaf. Vervolgens fietsten 
Sjoerd Potters en Jessie Bekkers in het dorp door naar het Essenhuis, 
waar ze binnen met een bewoner hebben gesproken. De tocht eindigde 
op het Burgemeester Van Heemstrakwartier, waar Jessie de voltooide 
renovatie heeft laten zien, als mogelijk voorbeeld voor toekomstige re-
novaties. (Laura van Putten)

Hassan Toutouh (rechts) informeert Jessie Bekkers en Sjoerd Potters.

Die waren
wij ‘effe’ kwijt…

 
De verdwenen bloembak waarover eerder in De Vierklank is geschre-
ven is weer terecht. Naar aanleiding van het stukje in De Vierklank 
werden wij gebeld door een bewoonster van de Kievitlaan. Zij was ver-
baasd over het feit dat de bak in haar voortuin was geplaatst door een 
onbekende ‘gever’. Daar zij onze naam onder het stuk in De Vierklank 
las, is zij rond gaan bellen en kwam uiteindelijk bij ons terecht. Ver-
heugd met het resultaat is de bak weer opgehaald en hangt deze weer 
als voorheen in onze tuin 

Ad en Anjo Nieuwenhuis (Maartensdijk)
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-tomaat-mozzarella salade
Sellerie salade
Filet americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

HAMBURGERS

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 juli
t/m woensdag  juli

    VOORDEEL HELE WEEK

Filetlapjes 
Gemarineerd of naturel

Lamsburgers

Biefstukspiesjes 

Runder Merguez 
worstjes 

Scharrel kipfilet
Gemarineerd of naturel

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.98

500
GRAM 6.98

PINDA ROZIJNENMIX 250
GRAM 3.98

100
GRAM 3.75MACADAMIA’S

Noten & pinda's

Boeren achterham
Gebraden rosbief 
Gegrilde kiprollade         

Runderschnitzels, kipschnitzels 
en varkensschnitzels

5 HALEN= 4 BETALEN

Lekker voor het weekend!

500
GRAM 9.98

3
VOOR 5.-

2
VOOR 7.-BROODJE PULLED PORK

GEHAKTBROODJES

Heerlijk
JONG BELEGEN KAAS 500

GRAM 5.25

TYNJETALER 

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE 

500
GRAM 6.98 

100
GRAM 1.25 

Heerlijke Friese kaas 

5 HALEN=
4 BETALEN

6
VOOR 5.-

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

BBQ TIP! ROERBAK

Courgettes
2 VOOR

0.99

VERS GESNEDEN

Meloenmix
MEGABAK

2.98

VOLOP HOLLANDSE

Kersen, Pruimen en
Aardbeien SCHERPE DAGPRIJZEN!

Geldig op maandag 17/7, dinsdag 18/7 en woensdag 19/7

VERS GEWASSEN

Spinazie

ZAK
300 GRAM 

0.79

Kanzi handappels
500 GRAM 

0.99

Spaghetti
Bolognese

100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Babi-Pangang
MET NASI OF BAMI

100 GRAM

0.99

Spaghetti
MET SCAMPI-TOMAAT
EN RUCOLA

PER PORTIE

6.95

Japanse kip
MET NOEDELS OF RIJST

100 GRAM

1.25

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

ALLE DESSERTS

3 HALEN
2 BETALEN

Volop
keuze
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Archivaris van Westbroek 
gaat met pensioen

Als je wat wilt weten over de geschiedenis van Westbroek en Achttienhoven moet je bij
Wout van Winssen zijn…

Een kleine 50 jaar geleden be-
gon Wout met verzamelen. Zijn 
archief gaat terug tot 1611 met 
data van geboortes, trouwen en 
overlijden. Hij vertelt: ‘Ik ben 
geïnteresseerd geraakt door een 
oom van mij. Die was altijd met 
zijn stamboom bezig. Ik kwam 
ook vaak bij de familie Masmeijer 
thuis. 

Gijs Masmeijer was 40 jaar 
scheepmaker in Maarsseveen 
bij Brunes vd Berg, maar in zijn 
vrije tijd schreef hij verhaaltjes 
in de kerkbode. Gegevens hier-
voor haalde hij uit de kerkboeken 
van de hervormde kerk. In kerken 
werd alles opgeschreven... De 
schoolmeester was vaak koster 
van de kerk en die schreef het op. 
Ja, zo was dat. Gijs Masmeijer 
kon bij het archief. Hij heeft alles 
netjes gesorteerd, nam iedere keer 
zo’n doos mee naar huis. Later 
is van al die verhalen een boekje 
gemaakt, ‘Uit het grijs verleden 
naar het heden’.  Alles wat Gijs 
Masmeijer thuis had opgeschre-
ven heb ik gekregen nadat hij was 
overleden. En ja, met al die gege-
vens werd het voor mij pas echt 
interessant’. In het koor van de 
kerk is nu een kast met klimaat-
beheersing waarin alle oude docu-
menten, ook die van perkament, 
liggen opgeborgen.

2600
Inmiddels heeft Wout 13 mappen 
met foto’s van uiteenlopende on-
derwerpen, gerangschikt op da-

tum: ‘Ik heb bijna 2600 foto’s. 
Die ging ik gewoon vragen bij 
mensen… dáár wil ik iets van 
weten en dan ging ik dat vragen. 
Soms zat er een verhaal bij een 
foto en soms niet. Ik heb ze 186 
keer uitgeleend en daarmee zijn 
ze ongeveer zeven en een half jaar 
de deur uit geweest. 

Naar mensen uit het dorp, maar 
ook uit Maarssen, Hilversum, 
Utrecht of Amersfoort. Ik heb ze 
altijd weer terug gekregen en nooit 
zijn er foto’s uit gehaald. Mensen 
vroegen wel om foto’s …’daar 
staat m’n vader op of m’n opa’…
Dan liet ik ze wel even bijmaken. 
Geen probleem. Ik heb ook op alle 
hobbybeurzen in het Dorpshuis 
gezeten. Daar kwamen de mensen 
kijken. Ze zeiden ‘we kunnen ze 
niet allemaal tegelijk zien’. Dat 
hoeft ook niet. Zeg maar welke 
je hebben wil, dan breng ik ze 14 
dagen bij je. Dan kun je kijken en 
dan haal ik ze weer op. Bep van 
de molen (Schuurman) had dat 
ook vaak, dan belde ze iemand op: 
‘Zou jij die foto’s willen zien van 
Wout? O, nou ik zal het hem wel 
zeggen, dan brengt hij ze wel’. 
Die bedisselde dat wel.’

Foto’s werden wel overgenomen 
door Koos Kolenbrander of De 
Vierklank ter illustratie van ar-
tikelen. Maar bijvoorbeeld ook 
door Kees Lam: ‘Die heeft wel 
drie keer de foto’s gehad en alles 
over geboortes en trouwen voor 
het boek dat hij schreef. Van de 

week belde er nog iemand op van 
ja, ik heb gehoord dat u veel over 
Westbroek weet...’

Bijzondere verhalen.
‘Een paar keer zijn er mensen uit 
Amerika geweest. Die zochten 
familie, allemaal zo’n beetje in 
1600 weggegaan. Zo kwam er een 
man bij Cafetaria de Gram met 
ansichtkaarten van Westbroek 
met de vraag: ‘Is er hier iemand 
die daar wat van weet’. Toen 
vroeg Coby of hij mocht komen 
praten… Simon was thuis. Die 
spreekt Engels, ik niet. Die man 
vertelde hoe hij aan zijn naam 
kwam: ‘Rond 1600 zijn ‘we’ ver-
trokken naar Engeland. Vanuit 
Engeland zijn we naar Amerika 
gegaan en toen moesten we een 
andere naam aannemen. We heb-
ben toen voor de naam Westbroek 
gekozen, de plaats waar we van-
daan kwamen’.

Ansichtkaarten
‘Na de oorlog kregen wij (Van 
Winssen huishoudelijke artike-
len) uit Amerika een verzoek om 
ansichtkaarten uit Westbroek. Ze 
stuurden 20 dollar over, een hoop 
geld in die tijd, en voor dat bedrag 
stuurden wij ansichtkaarten terug. 
Dat was een goudmijn. Mijn ou-
ders hadden in de winkel nog 
nooit zoveel kaarten verkocht. 
We hadden dozen van 500 stuks 
met verschillende kaarten. Net als 
andere winkeliers in het dorp lie-
ten we die maken  Aart Oostrum 
van het cafetaria liet ze ook ma-

ken en de kruideniers van de Berg 
en De Graaf. Het is twee of drie 
keer geweest dat we geld kregen 
om ansichtkaarten over te sturen’. 
In de winkel lagen af en toe ook 
foto’s te koop van dorpsgenoten? 
‘Ja, Koch uit Utrecht, de vader 
van Noppie Koch, de wielrenner. 
Die kwam af en toe. Hij stond dan 
op de hoek van de Kerkdijk, bij 
de brug, want daar kwamen alle 
schoolkinderen langs. Dan floot 
‘ie… Als je eraan kwam lopen, 
pats, dan knipte ‘ie. Hij had zo’n 
fototoestel, zo’n houten kast. Alle 
kinderen fotografeerde hij. 

Hij maakte twee fotootjes, zo 
naast elkaar. In de winkel hadden 
we een plaat voor het raam gelegd 
en daar lagen al die foto’s op. Dat 
was hartstikke leuk, d’r stonden 
een hele hoop mensen voor het 
raam te kijken. Ik weet het nog 
goed, het was 3 gulden voor 2 fo-
to’s en 1,50 voor ééntje. Ze lagen, 
denk ik, 14 dagen in de winkel’.

In de tijd dat hij met z’n fietsen-
handel eigen baas was heeft Wout 
veel gefilmd. ‘Dat was makkelijk 
want als er wat te doen was, een 
brand bijvoorbeeld, pakte ik de 
motor of de auto en ging er gauw 
naartoe. Ja, daar heb ik die dorps-
film van. Van fotograaf Frans 
Schaafsma heb ik m’n eerste film-
toestel gekocht. Filmen was voor-
bij toen ik bij mijn broer Piet in 
de zaak ging werken, daar kon ik 

niet meer zomaar weglopen’. Het 
filmarchief van Utrecht heeft die 
filmbeelden indertijd gedigitali-
seerd. 

Dilemma
Maar nu wordt het tijd voor ver-
andering. Wout zou zijn archie-
ven graag in het dorp houden, 
zodat ze gemakkelijk bereikbaar 
blijven voor belangstellenden. 
‘Ik loop er al een tijd mee rond. 
Zo’n verzameling, waar moet je 
er op een gegeven moment mee 
heen. Nu word ik 83 en nou vind 
ik het wel genoeg. Ik heb het een 
kleine 50 jaar gedaan… Maar ik 
heb mensen gevonden die er be-
langstelling voor hebben. Mijn 
kerkarchief heb ik nu aan Bep Ot-
ten gegeven. Die was d’r heel blij 
mee. Erg leuk. De foto’s en andere 
papieren geef ik graag aan Karien 
Scholten’. Karien: Herinneringen 
delen en daarmee nieuwe herinne-
ringen maken is één van de doelen 
van Westbroek Ontmoet. 

Met regelmaat komen daar foto’s 
en filmbeelden uit het archief 
van Wout van Winssen van pas. 
Tevens ligt er een aanbod om de 
foto’s te digitaliseren zodat in de 
toekomst de fotoboeken op de 
computer zijn in te zien. Ook op 
deze wijze komt de verzameling 
van Wout van Winssen tot z’n 
recht.

(Karien Scholten)

Wout van Winssen zorgt ervoor dat het dorpsarchief niet verloren gaat.

Expositie FCB in gemeentehuis
Vrijdag 30 juni werd in de Traverse van gemeentehuis Jagtlust de jaarlijkse expositie geopend 

van Fotoclub Bilthoven e.o. door wethouder Ebbe Rost van Tonningen in samenwerking
met de erevoorzitter van de fotoclub Han Baartmans. 

De wethouder sprak onder andere 
over de ‘vergevorderde amateurs’ 
van de fotoclub en vertelde dat hij 
alvast een kijkje had genomen bij 
de foto’s: ‘Er straalt een rust uit 

van het kijken naar de beelden. 
Je moet ze in stilte beleven en tot 
je laten komen, in meditatie on-
dergaan’. Ook sprak hij over de 
wijze waarop de leden elkaar be-

moedigden in het beoefenen van 
de hobby. Hij zei ook verheugd te 
zijn over het feit dat de leden niet 
alleen onderling samenwerkten, 
maar ook met andere initiatieven 
in de gemeente, zoals nu met de 
jaarlijkse Kunstmarkt, die in sep-
tember wordt georganiseerd. 

Baartmans 
Daarna was de eer aan Han Baart-
mans, die in 1980 aan de wieg 
stond van de fotoclub: ‘De eer-
ste tien jaar in het bestaan van 
de fotoclub werd er geen enkele 
expositie gehouden. We waren 
een vrijgevochten stelletje ama-
teurfotografen, die geen lid van 
een bond wilden zijn en ook niet 
van wedstrijden hielden. Wel on-
derschreef men het motto ‘soci-
aal contact door middel van fo-
tografie’ en dat is nu na 27 jaar 
nog steeds zo. Er waren ook heel 
kunstzinnige fotografen bij en het 
was dan ook niet verwonderlijk 
dat deze er dus hun beroep van 
maakten’.   

Exposities
Baartmans vervolgt: ‘De allereer-
ste expositie kwam pas ter gele-

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen (links) samen met Han Baartmans. 
(foto Wim Westland)

De scholen zijn nu weer gesloten
hopelijk wordt het zonovergoten
en zeggen ze straks in de klas
hoe fijn de vakantietijd was
en dat ze ervan hebben genoten

Guus Geebel Limerick
genheid van het tienjarig bestaan. 
Omdat in dat jaar de muur in Ber-
lijn viel, besloot het toenmalige 
bestuur dat als onderwerp te ne-
men. Het werd een tentoonstelling 
in samenwerking met een fotoclub 
uit Dresden. Sindsdien zijn er al 
vele exposities geweest. Zo ook 
de jaarlijkse tentoonstelling in de 
Traverse van het gemeentehuis, 
waarvoor de leden van fotoclub 
Bilthoven hun mooiste foto’s van 
het afgelopen jaar hebben gese-
lecteerd’. De expositie duurt nog 
tot en met 8 augustus en is elke 
dag te bezoeken tijdens de ope-
ningsuren van het gemeentehuis.

(Jeannette Kok) 



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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)

 M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen
 0346 - 281444 | 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl | www.kvdwmakelaardij.nl

WIE JARIG,
IS TRAKTEERT

Wie jarig is trakteert. Vanwege het 10-jarig 
bestaan van Karin van der Willigen Makelaardij 
o.z. zijn er 10 maanden lang prijzen te winnen.  

Dit is de 6e maand, waarin we deze keer 
Restaurant Hedgehog in Hollandsche Rading 
hebben gevraagd om een heerlijk diner voor twee 
als prijs van de maand te willen verzorgen. Zij 
hebben een heerlijk rustige ligging, met terras en 
gratis parkeren. Gezellig als pauzeplek tijdens uw 
boswandeling, maar ook zeker als je in de buurt 
woont of langs komt om wel iets langer de tijd te 
nemen voor diner. 

KENT U IEMAND DIE U DIT DINER VOOR TWEE ZOU 
GUNNEN? LAAT HET ONS DAN EVEN WETEN.

Restaurant Hedgehog,
lunch, diner & borrel
Graaf Floris V weg 32
3739 NB  Hollandsche Rading
035-5446308
info@restauranthedgehog.nl

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

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

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

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

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

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

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

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

NIEUW!
FRAMBOZENCAKE

€ 1,65

LEKKER
ZONNEBROOD

nu
€ 4,50

met witte chocolade

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

Gezocht voor de zomervakantie
in De Bilt en Bilthoven
Tijdelijke bezorgers voor De Vierklank.
Neem contact op voor de openstaande wijken:

info@vierklank.nl of 0346-211992
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Afscheid met een uitdaging
door Henk van de Bunt

Al twee jaar eerder liep Coby Merkens de Nijmeegse 4daagse. Zij verschalkte de 40 km -
per dag - en vond er zoveel beleving in, dat zij zich in de jaargang 2017 opnieuw (aan-)meldde:
‘Dit jaar ga ik weer meelopen van 18 t/m 21 juli. En de uitdaging is om dan 50 km per dag te 

gaan lopen. Aan die uitdaging koppel ik een project; al het sponsorgeld,
dat ik ophaal komt ten goede van de AFRIpads Foundation’. 

Al heel lang is Coby Merkens lid 
van de Vrouwen van Nu en sinds 
2011 voorzitter van de plaatselijke 
afdeling. Coby: ‘Een afdeling waar 
“Samen” hoog in het vaandel staat 
maar er ook naar handelt en doet. 
´De kracht van samen´ klinkt in alles 
door. Nu ik ben gestopt als voorzitter 
heb ik daar een uitdaging aan gekop-
peld. En die is AFRIpads; een jong 
Oegandees bedrijf dat herbruikbaar 
maandverband produceert voor meis-
jes in arme plattelandsgebieden. 

Ontwikkelingshulp
Coby Merkens: ‘Geld voor ontwik-
kelingshulp is mogelijk niet altijd 
goed besteed, maar investeren in ont-
wikkelingslanden kan ook juist ont-
zettend positief zijn. Binnen de orga-
nisatie ‘Vrouwen van Nu’, kwam ik 
in contact met Sanne Bolkenstein, de 
bedenker van AFRIpads: uitwasbaar 
maandverband voor meisjes en vrou-
wen in Afrika. Ze kwam op het idee 
toen ze negen jaar geleden, tijdens 
haar stage op een school in Oeganda, 
zag dat meisjes minder naar school 
gaan naarmate ze ouder worden. 
Vanaf het moment dat ze ongesteld 
worden, want veel meisjes hebben 
geen toegang tot (betaalbaar) maand-
verband. Met als gevolg dat meisjes 
vier tot vijf dagen school per maand 
missen. In plaats van maandverband 
gebruiken de meisjes namelijk kran-
ten, oude kleding, bladeren of zelfs 

modder. Loop daar maar eens kilo-
meters mee naar school’.

Kwetsbaar
‘Sanne vertelt dat de doelstelling van 
AFRIpads Foundation is alle meisjes 
naar school te helpen’. Nu negen jaar 
verder is ze voorzitter van de Stich-
ting. Er werken nu 150 mensen in 
Oeganda voor AFRIpads, waarvan 
95% vrouw en er zijn al meer dan 
een miljoen menstrual-kits verkocht. 
Hoewel dit product een stuk goedko-
per is dan wegwerpmaandverband 
zijn er nog steeds een hoop meisjes 

die het zich niet kunnen veroorloven. 
Zoals meisjes en vrouwen in voor-
malig oorlogsgebieden en vluchtelin-
genkampen, vrouwelijke gevangenen 
maar ook andere kwetsbare groepen 
vrouwen. Het maandverband wordt 
gemaakt van een soort fleece wat 
wordt geïmporteerd uit China’.

Wie Coby wil sponseren?
(voor de AFRIpads Foundation.)
kan contact opnemen via:
CobyMerkens@planet.nl.
Ook info via:
www.afripadsfoundation.org 

Coby Merkens maakt van haar Nijmeegse 4-daagse een sponsorloop voor 
AFRIpads.

Trainen ook op oudere 
leeftijd

Al jaren wordt er op de donderdag van 8.30 tot 12.00 uur aan drie 
groepen gymnastiek gegeven aan de Julianalaan 26

in de zaal van de Ontmoetingskerk.

 Al weer geruime tijd verzorgt fysiotherapeute Nathalie Schaafsma deze 
gymnastiek: ‘Gymnastiek heeft plaats gemaakt voor multifunctionele 
training en concentreert zich op het onderhouden en verbeteren van 
kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en stabiliteit. Af en toe doen 
we een circuittraining waarin de deelnemers kunnen zien dat ze sterker 
en fitter worden; trainen moet natuurlijk wel leuk, afwisselend maar 
vooral functioneel blijven. Er zijn een paar deelnemers die zelfs 2 mi-
nuten kunnen ‘planken’ op de voeten en ellenbogen. De kenners weten 
dat dit lang is. De leeftijd van de huidige deelnemers liggen tussen de 
65 en 83 jaar’.

Kracht
Nathalie vervolgt: ‘Al decennia lang lezen we regelmatig dat onze ge-
neratie weer ouder wordt dan de vorige. Alhoewel er sprake is van een 
zekere afvlakking is het einde nog niet in zicht. Met het opschuiven 
van de leeftijdsgrens dienen zich ook nieuwe omstandigheden aan. Veel 
aandacht gaat er nog steeds uit naar het functioneren van het hart en de 
longen, maar een belangrijke beperking ligt er ook in de afname van 
spierkracht, stabiliteit en coördinatie. Te geringe kracht is een directe 
beperking die zich meteen uit in de handelingen die men in het dage-
lijks leven verricht. Toch willen we nog graag zo lang mogelijk en on-
afhankelijk thuis wonen en zelf de boodschappen kunnen blijven doen. 
We realiseren ons vaak nog niet dat bij ongetrainde, inactieve mensen 
de afname van spieren al vanaf het 30ste levensjaar plaatsvindt. Zo rond 
het vijftigste levensjaar zijn we ongeveer 10% van de oorspronkelijke 
spiermassa kwijt en rond het tachtigste levensjaar is dat al ongeveer 
50%’. [HvdB]

Eén van de drie trainingsgroepen.

Honderdjarige adviseert zo braaf 
mogelijk te wezen

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters kwam dinsdag 4 juli mevrouw Werner - de Boer namens het 
gemeentebestuur thuis feliciteren met haar honderdste verjaardag. Gré de Boer werd op 
4 juli 1917 geboren in Amsterdam. Haar ouders verhuisden toen zij vier jaar was naar 

Geertruidenberg, waar haar vader bij de elektriciteitscentrale werkte. 

Gré groeide op in een gezin met 
acht kinderen waarvan zij de oudste 
was. Van haar broers en zusters is 
er niet een meer in leven. Na haar 
schooltijd in Geertruidenberg en 
Den Bosch werd ze verpleegkun-
dige en werkte ze in verschillende 
ziekenhuizen. In Zutphen haalde 
ze het witte kruis en in Santpoort 
het zwarte kruis. Zij oefende haar 
beroep uit totdat ze in 1956 ging 
trouwen met een man die tien kin-
deren had. ‘Samen kregen we ook 
nog een kind.’ De hoeveelheid 
kleinkinderen, achterkleinkinderen 
en achter-achterkleinkinderen is zo 
groot dat ze de juiste aantallen niet 
kan geven.

Ontwikkelingen
‘Het voelt heel vreemd om honderd 
te zijn. Ik kan het me niet voorstel-
len dat ik dat gehaald heb. Gelukkig 
ben ik nog goed gezond en bij de 
tijd en dat is heel belangrijk.’ Wat 
zij adviseert om zo oud te worden is 
proberen zo braaf mogelijk te we-
zen. Ze had een zwager die daags 
voordat hij 104 jaar werd overleed. 
‘Op 1 november overleed hij en 2 
november op Allerzielen was hij 

jarig.’ Na haar trouwen woonde ze 
met het grote gezin in de Jasmijn-
straat in De Bilt. In 1989 verhuisde 
ze met haar man naar de Sperwer-
laan in Bilthoven. Hij overleed vier 
maanden later. Hoogtepunten in 
haar lange leven noemt zij de reizen 
die ze samen met haar man maakte. 
‘We gingen naar Israel, Canada en 
Amerika.’ Gré Werner puzzelt veel 

en leest heel graag. De ontwikke-
lingen in de wereld volgt ze op de 
voet. ‘Elke dag om acht uur gaat het 
nieuws op.’ Mevrouw Werner kreeg 
schriftelijke felicitaties van Koning 
Willem-Alexander en de commis-
saris van de Koning. Zondag 9 juli 
vierden ze de honderdste verjaar-
dag met bijna honderd personen in 
De Biltsche Hoek. 

Het klikte meteen met de burgemeester. Beiden groeiden op in dezelfde 
Brabantse streek.

OPRUIMING
Stapelkorting
1 artikel 20%

2 artikelen 30%
3 artikelen 40%
Betreft alle artikelen met een rode stip.

Opruimingsartikelen mogen niet worden geruild.

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

Wereldwinkel Maartensdijk in Dijckstate 
elke 3e zaterdag van de maand van 
10.00–14.00 uur
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

ZOMERRIBLAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug; om zachtjes te stoven; 

iets doorregen en grof van draad
500 gram 6,75

MINI KIPROLLADE

Heerlijke malse gekruide rolladetjes voor 1 persoon, 

ca. 150 gram en 25 min. op 150°C in de oven
100 gram 1,10

RUNDERRIBEYE

Zalig gemarmerd en botermals, ietsje zeezout & grove 

pepers erop en kort rosé bakken
100 gram 2,45

ONZE TOURBURGERS

Van 100% rundvlees, lekker gekruid en gezouten, op 

een broodje van de BBQ? Tourend lekker!!
3 stuks 3,75

ITALIAANSE CORDONBLEU

Gevuld varkensfiletlapje met o.a. salami, kaas, 

kruiden; zachtjes braden ca. 6 - 8 min.
100 gram 1,50

PARMA CHICKEN FILETS

Lekker gekruide & gemarineerde kipfilet, omwikkeld 

met Parmaham; iets lekker aparts!!
100 gram 1,49
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 10 juli t/m zaterdag 15 juli. Zetfouten voorbehouden.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

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

George In der Maur Beterlopenwinkel
Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Vakantie
2017

Kortingsbon
t.w.v. € 10,-

Deze actie 14 dagen geldig

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel
• Bouwman Boeken
• Readshop
• Kooklust 121 
• Landw. De Bilt 
• De Vierklank
• Landw. de Groenekan 
• Karel Hendriksen 
• Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

Tour mee met Bus27
Ook dit jaar kan men tijdens de Oldtimerdag in De Bilt op 
zaterdag 9 september zowel 's ochtends als 's middags mee-
rijden met Bus27. Bus 27 maakte deel uit van een serie van 
15 bussen van het type Worldmaster van het merk Leyland. 
Bus27 heeft ook jarenlang dienst gedaan als safari-bus in de 
Beekse Bergen. Na een complete restauratie rijdt de bus nu 
weer rond. Bus27 rijdt mee in de stoet met oldtimers. De route 
is ca. 70 kilometer en gaat door de mooiste plekjes van onze 
regio. De tocht start om ca 10.30 uur vanaf de Dorpsstraat 
en duurt ongeveer 2 uur. Om 14.30 uur rijdt Bus27 nog een 
mooie route door de gemeente De Bilt. Deze route is ca 30 km 
en duurt ongeveer een uur. Kaarten bestellen kan via website 
www.oldtimerdagdebilt.nl. 

Bus 27 verzorgt op 9 september weer twee ritten.

Carpoolplaats Maartensdijk 
(A27) uitgebreid

De bestaande carpoolplaats Maartensdijk (aan de A27/ Nieu-
we Weteringseweg) is onlangs vergroot en verbeterd. Met 
deze en andere uitbreidingen wil Goedopweg het carpoolen 
bevorderen om de bereikbaarheid van en in de regio te ver-
beteren. De parkeerplaatsen op deze carpoolplaats waren re-
gelmatig allemaal bezet. De uitbreiding gebeurde in opdracht 
van Goedopweg, het samenwerkingsverband van overheden 
en werkgevers om de regio Midden-Nederland bereikbaar te 
houden. Begin juli worden er op deze carpoolplaats nog twee 
nieuwe lichtmasten geplaatst.

De carpoolplaats Maartensdijk is vergroot met 9 extra 
plaatsen, waarmee het totaal op 49 komt.
[foto Henk van de Bunt]
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advertentie

Landwaart richt zich op passie, 
puur en beleving

door Henk van de Bunt

Passie, puur en beleving zijn volgens onderzoek de kenmerken van de speciaalzaak in 2025. 
Landwaart Maartensdijk gaat veranderen en wil daarop inspelen: de winkel wordt vergroot en 

nog meer aangepast aan de eisen van deze tijd; het assortiment wordt
uitgebreid en de focus blijft gericht op dagvers.  

In de huidige winkel van Land-
waart in Maartensdijk, draait alles 
om de producten. Je proeft als het 
ware de ‘versbeleving’. Landwaart 
bouwde zijn ‘groentewinkeltje’ uit 
tot maaltijdenwinkel voor (bijna) 
alle eetmomenten. Zijn bestver-
kochte product is zijn Appelwaar-
tje. Zijn geheim? Alles wordt vers 
bereid, meerdere keren per dag.

Kampioen
Uit dat eerdere onderzoek blijkt, 
dat de echte speciaalzaak toekomst 
heeft. Wim Landwaart: ‘De speci-
aalzaak moet de product- en kwa-
liteitskampioen van de hele regio 
zijn en meer dan de helft van het 

assortiment moet bestaan uit pro-
ducten die de supermarkt niet heeft. 
De speciaalzaak moet zelf vol-
doende potentiële klanten in het vi-
zier hebben en moet voor hen goed 
vindbaar en bereikbaar zijn. De on-
dernemer moet in alles op een bijna 
extreme manier de klant (gast) cen-
traal stellen.’

Consumenten
Landwaart Culinair wil ook inspe-
len op het veranderende consumen-
tengedrag: ‘Men gaat tegenwoordig 
voor de directe consumptie; de con-
sument wil (soms) ook ter plekke 
kunnen consumeren. Er is een toe-
nemende vraag naar lokaal, van 

het seizoen, ambachtelijk gepro-
duceerd, vrij-vanproducten (geen 
E-nummers, suiker, lactose, gluten) 
en een toenemende  vraag naar ver-
geten groenten, oude bereidings- en 
conserveertechnieken’. Landwaart 
vervolgt: ‘De supermarkt moet het 
hebben van volume, de speciaal-
zaak van kennis en in de toekomst 
van nóg meer kennis. Was het vroe-
ger de oudere consument; tegen-
woordig weten steeds meer jonge 
mensen de speciaalzaak te vinden, 
met name ook vanwege het (sociale 
en) persoonlijke contact evenals het 
‘lekkere’ aanbod bij de Speciaal-
zaak. Boodschappen doen is veelal 
een ‘uitje’. Daarnaast zal het aantal 

senioren de komende jaren blijven 
groeien. Ook hier liggen volop kan-
sen voor de speciaalzaak, waarbij 
geldt dat ook de andere leeftijds-
groepen niet uit het oog mogen 
worden verloren’. 

Nieuw
In de straks totaal vernieuwde win-
kel zullen een paar dingen extra 
opvallen; men kan direct (oog-)
contact hebben met de keuken of 
patisserie, waardoor de betrokken-
heid met het product wordt ver-
groot. Ook is er ruimte voor een 
bescheiden coffee corner, waardoor 
het ‘winkelen’ inderdaad meer een 

‘uitje’ kan gaan worden. Nieuw is 
ook het thee-assortiment, waarbij 
de nadruk zal komen te liggen op 
theesoorten, die elders niet worden 
aangeboden. Er zullen een geschei-
den in- en uitgang komen, waar-
door de doorstroming beter kan 
zijn. Donderdag 3 augustus zal de 
laatste dag zijn, dat de huidige win-
kel is geopend; uiteraard gekoppeld 
aan een grote uitverkoopactie. De 
feestelijke (her-)opening staat ge-
pland op donderdag 31 augustus en 
ook nu zal een aantal reclameacties 
niet ontbreken. De winkel is dus ge-
sloten van 4 augustus tot en met 30 
augustus.

De winkel wordt vergroot en het assortiment wordt sterk uitgebreid; alles dagvers.  

Samenwerkingsovereenkomst
De Bilthuysen en MediBilt 

Donderdag 29 juni werd door Doremiek Verdijk, huisarts en 
voorzitter MediBilt en Harm Hoekstra, directeur van

De Bilthuysen, een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Daarmee kunnen huisartsen en praktijkverpleegkundigen ouderenzorg zich 
direct wenden tot De Bilthuysen wanneer zij constateren dat een tijdelijke 
opname onvermijdelijk is. De Bilthuysen stelt op haar locatie De Biltse Hof 
6 bedden beschikbaar, die MediBilt daarvoor kan inzetten. 

De samenwerkingsovereenkomst tussen MediBilt en De Bilthuysen betreft 
het eerstelijns verblijf. Dit is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf 
van minimaal 24 uur en maximaal 18 weken en is bedoeld voor kwets-
bare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen 
woonomgeving kunnen blijven, maar ook niet in aanmerking komen voor 
opname in bijvoorbeeld een ziekenhuis. Tijdens het verblijf is het mogelijk 
te analyseren wat er precies met iemand aan de hand is, welke beperkingen 
er zijn en op welke wijze deze kunnen worden verholpen of gestabiliseerd. 
Uitgangspunt daarbij is dat iemand uiteindelijk weer terug kan naar zijn 
of haar eigen woonsituatie. Huisartsen in De Bilt en Bilthoven beschik-
ken in deze samenwerking over 6 eigen plaatsen waar zij hun patiënten 
kunnen plaatsen. Bovendien kunnen de huisartsen de behandelaren van De 
Bilthuysen voor hun patiënten inzetten, waaronder de specialist ouderen-
geneeskunde, maar ook andere disciplines als ergo- / logo- of fysiotherapie. 

(Liselotte de Bruijn)

Doremiek Verdijk en Harm Hoekstra bekrachtigen hun samenwerking.

Whatsapp Buurtpreventie 
Westbroek

Helaas komt het regelmatig voor dat er gestolen wordt in Westbroek. Niet zelden zijn er 
achteraf mensen die bepaalde verdachte personen gezien hebben, maar dit niet gemeld hebben. 

 
In navolging van veel andere ge-
meenten in Nederland is daarom in 
Westbroek een Whatsapp Buurtpre-
ventie opgezet. Tijdens de optocht 
op Koningsdag is er ook aandacht 
gevraagd voor dit initiatief. Hoe-
wel die invulling ludiek was en met 
een knipoog, is dit initiatief wel 
degelijk serieus aangepakt (ook ge-
meente De Bilt en de wijkagent zijn 
hierin gekend). Inmiddels zijn er al 
zo’n 150 inwoners van Westbroek 
bij aangesloten. 

Gebruik
Eén van de initiatiefnemers, Jan 
Hennipman, vertelt: ‘Het klinkt bij-
na tegenstrijdig, maar we hopen, dat 
er weinig gebruik gemaakt wordt 
van dit initiatief. Dat zou betekenen 
dat bezittingen gewoon veilig zijn. 
Helaas is dat niet de praktijk. Het 
is natuurlijk geen professionele be-
veiliging, maar door met elkaar op 
te letten en elkaar middels de app te 
waarschuwen, kunnen we mogelijk 
bijdragen aan een veiligere leefom-
geving.’

Start
De app is inmiddels een paar keer 
gebruikt en dan komen er ook wat 
‘opstartprobleempjes’ naar voren. 

Hennipman: ‘Na de eerste meldin-
gen waren er diverse deelnemers 
die daar weer op reageerden met 
berichten als ‘ok’ of ‘we gaan op-
letten’. Natuurlijk goed bedoeld, 
maar dan blijven er berichten bin-
nenstromen. Zeker met zo’n grote 
appgroep. Er moest dus goed dui-
delijk gemaakt worden dat er alleen 
inhoudelijke reacties op de meldin-
gen gedaan mochten worden. An-
ders gaat de hoeveelheid berichten 
de overige deelnemers tegenstaan 
en verlaten ze de app-groep terwijl 
het juist de kracht is om met elkaar 
op te letten.’ 

Regels
Om dit soort zaken te voorkomen 
zijn er ook huisregels. Die krijgt 
iedere deelnemer bij aanmelding 
toegestuurd. Bij onjuist gebruik 
of misbruik wordt een deelne-
mer uiteindelijk ook verwijderd. 
Deze huisregels zijn overgenomen 
van de landelijke organisatie ach-
ter Whatsapp Buurtpreventie. Op 
www.wabp.nl leest u meer over de 
diverse initiatieven in Nederland 
en de werkwijze die hier gebruikt 
wordt. Aanmelden voor de Buurt-
preventie-app van Westbroek kan 
nog steeds. Hennipman: ‘Iedereen 

vanaf 18 jaar en ouder die in West-
broek woont kan zich aanmelden. 
Bij de oprichting hadden we een 
maximum van 1 mobielnummer 
per adres aangehouden om zoveel 
mogelijk adressen de mogelijkheid 
te geven om deel te nemen. Na de 
eerste periode hebben we die be-
perking nu losgelaten en zijn meer 
nummers per huisadres mogelijk. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen met daarin naam, adres en 
mobiele telefoonnummer naar 
buurtpreventiewestbroek@gmail.
com.’ [HvdB]

Om duidelijk te maken dat er een 
buurtpreventie actief is zijn er ook 
borden geplaatst bij de toegangswegen 
van Westbroek

[foto Henk van de Bunt]

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

Volg ons op:

Nu alles 
50% 

korting*
Laatste verkoopdag zaterdag 22 juli

*zie w
inkel

1634_BC_Karel_Adv_Laatstedag_def.indd   1 03-07-17   14:48
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Magnum
2 pakken 

met 4 stuks

3.00 
4.92 - 6.18

2 PAKKEN

Bewezen de
goedkoopste!

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

Bestel je boodschappen ook online op hoogvliet.com

Geldig van vrijdag 14 juli t/m zondag 16 juli 2017

Geldig van woensdag 12 juli t/m dinsdag 18 juli 2017

Senseo 
koffi epads

2 zakken 
met 48 pads

6.99 
9.80 - 10.76

2 ZAKKEN

Dash 
wasmiddel
Alpine, colour of citrus fris
Fles 1.3 liter
 Van 4.99
 Voor 2.49

 50% 
KORTING

PER FLES

Per liter 1.92

Wandelexcursie 
Zondag 16 juli organiseert Utrechts Landschap een natuurwandeling 
in het Panbos. Tijdens deze wandelexcursie worden minder bekende 
aspecten van dit gebied belicht. Ter sprake komen de ontstaansgeschie-
denis, flora en fauna, beheer door Utrechts Landschap. Ook het verhaal 
achter Tannenberg met zijn bijzondere dennen komt aan bod.

De wandeling begint om 14.00 uur bij de parkeerplaats gelegen aan de 
Jozef Israëlslaan te Bosch en Duin t.o. huisnr. 7. Vertrektijd 14:00 uur. 
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Vooraf aanmelden is nodig 
in verband met het maximaal aantal deelnemers. Dit kan op de website 
van Utrechts Landschap bij ‘activiteiten’. Deelname is gratis. Gezien 
de aard van het terrein is deze wandeling ongeschikt voor wandelwa-
gens, rollators e.d.

Vrijwilligers verzetten 
voor dik 17 miljoen werk

Op Landgoed Zuylestein vond op 30 juni de jaarlijkse Vrijwilligersdag van 
Landschap Erfgoed Utrecht plaats. Met dit evenement wil de organisatie 
alle vrijwilligers bedanken voor hun niet aflatende inzet bij het behoud, 
beheer en de ontwikkeling van het landschap en het rijke erfgoed in de 
provincie Utrecht. Meer dan 200 vrijwilligers genoten van een gevarieerd 
programma met excursies, workshops en presentaties.

Landgoed Zuylestein is één van de 285 buitenplaatsen die de provincie 
Utrecht telt. Op het landgoed zijn diverse vrijwilligersgroepen actief die 
door Landschap Erfgoed Utrecht ondersteund en begeleid worden: onder 
andere een Klompenpadbrigade, een Landschapsbeheerploeg, een werk-
groep natuurbeheer van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen 
Leersum - en een historische moestuingroep. In heel Utrecht waren in 2016 
in totaal 205 vrijwilligersgroepen actief op het terrein van landschap en 
erfgoed.
(Helene Hine)

Op de Vrijwilligersdag was een speciale rol weggelegd voor gedeputeerde 
Mirjam Maasdam (Landelijk gebied, Natuur, Transformatieopgaven, Om-
gevingsvisie en Hart van de Heuvelrug). Uit handen van Landschap Erf-
goed Utrecht-directeur Ivo Brautigam ontving zij de vrijwilligersresultaten 
over 2016. Maar liefst 9.900 Utrechtse vrijwilligers realiseerden vorig jaar 
769.221 manuren met een economische tegenwaarde van € 17,3 miljoen. 
Een stijging van 16 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam heeft de vrijwilligersresultaten over 
2016 ontvangen.

Expositie Kunstkring 
BeeKk

Het is alweer de 10e expositie, die Kunstkring BeeKk in Het Lichtruim 
gaat inrichten. Vijf kunstenaars zullen van 13 juli tot 30 augustus met 
hun werkstukken Kunstkring BeeKk representeren tijdens deze exposi-
tie in Het Lichtruim. De expositie omvat schilderijen van Rob Moorer 
en Paul Reeskamp, Art Photography’’van Kees van Gogh, keramiek 
van Cathy Worrell is keramist en beelden van Nell Verbeek. De exposi-
tie zal op vrijdagavond 14 juli om 19.30 uur worden geopend door Abe 
Postma, beeldend kunstenaar en lid van Kunstkring BeeKk. Het geheel 
zal feestelijk worden omlijst met live muziek van Anouk van der Laan. 
In Het Lichtruim, Planetenplein 2 te Bilthoven.



 De Vierklank 11 12 juli 2017

Duurzaamheidspenning voor 
Martijn de Loor

door Henk van de Bunt

Martijn de Loor, oud-voorzitter en mede-initiatiefnemer van de duurzame energiecoörperatie 
BENG! ontving vrijdag 23 juni de Duurzaamheidspenning uit handen

van burgemeester Sjoerd Potters.

Wethouder Anne Brommersma 
vertelde bij de uitreiking: De duur-
zaamheidpenning is een initiatief 
van D66 en bestaat al zo’n 5 jaar. 
Dit is de tweede keer dat hij wordt 
uitgereikt. Wie verdient hem meer 
dan Martijn de Loor, oud-voorzit-
ter en mede-initiatiefnemer van 
de duurzame energiecoörperatie 

BENG? Martijn heeft in 2016 voor-
zittersstokje overgedragen; eerst 
aan Bouwe Taverne als interim 
en inmiddels is Nicole Overbeke 
de voorzitter’. Vervolgens las de 
wethouder van milieu de formele 
tekst voor: ‘Als Biltse inwoner ont-
vangt Martijn de Loor de penning 
voor zijn grenzeloze inzet bij de 

totstandkoming van BENG! én de 
maatschappelijke rol die de coöpe-
ratie inmiddels met, voor en door 
de Biltse gemeenschap vervult’. 

Eigen woorden
Daarna vervolgde zij met haar ei-
gen woorden: ‘Jij hebt aan de wieg 
gestaan van BENG! Je hebt de 
structuur vormgegeven, het bestuur 
samengesteld, inhoudelijk richting 
gegeven en inspirerende leiding 
verzorgd (dat was niet altijd ge-
makkelijk met al die enthousiaste 
en energieke bestuursleden die alle-
maal daadkrachtig hun eigen gang 
gingen. Hij was jouw kracht daar 
als bescheiden voorzitter eenheid 
in te brengen en houden.) Daardoor 
is BENG! een voor de gemeente 
betrouwbare en deskundige partner 
geworden, die merkbaar bijdraagt 
aan de gezamenlijke ambities om 
in 2030 een energie-neutrale ge-
meente te zijn. Zonder wie De Bilt 
nu niet op de duurzaamheidskaart 
zou hebben gestaan. Want van een 

lege duurzaamheidsagenda zijn 
we inmiddels een toonaangevende 
middelgrote gemeente geworden: 
Gemeenten komen bij ons kijken 
hoe wij het doen, en dankzij de kor-
te lijntjes van burgemeester Sjoerd 
Potters komen zelfs Tweede Ka-
merleden bij ons kijken’. 

Onderop
‘Eén van de overtuigingen van 
Martijn de Loor is dat veranderin-
gen vooral ‘van onderop’ gevoed 
moeten worden: vanuit de eindge-
bruikers, vanuit de gemeenschap. 
Niet voor niets heeft hij de G van 
BENG! (Biltse Energie Neutrale 
Gemeenschap) groot belang mee-
gegeven. Deze overtuiging vormt 

de grondslag van BENG!. De or-
ganisatie, met inmiddels tweehon-
derddertig leden, is gezien en ge-
waardeerd in de gemeenschap en 
heeft uitstekende relaties met an-
dere lokale verbanden van burgers, 
instellingen en bedrijven. Daarin 
speelde Martijn de Loor een door-
slaggevende rol’.

Het is de tweede keer dat de Duur-
zaamheidspenning werd uitgereikt. 
In 2014 ontvingen ‘De Vrienden 
van het Van Boetzelaerpark’ de eer-
ste penning als voorbeeld voor de 
manier waarop een groep bewoners 
zich inzet voor het behoud van na-
tuurschoon en recreatie, voor nu en 
voor de komende generaties. 

Martijn de Loor op 9 oktober 2013 op het dak van zijn eigen woning: 
‘Door krachten te bundelen kun je geld besparen’. Afsluiting Nederlandse les 

Parallel lopend aan het schooljaar wordt door Mens De Bilt 
Nederlandse les aangeboden aan een ieder vanaf 18 jaar die de 

Nederlandse taal beter wil leren. Ter afsluiting van het
schooljaar werd er een gezellige maaltijd gegeten.

Dinsdag 4 juli was de afsluiting van het seizoen 2016/2017. Het is in-
middels een traditie geworden dat de deelnemers aan de cursus tijdens 
deze afsluiting eten meebrengen uit hun land van herkomst. Zo kwa-
men er dit jaar gerechten uit ruim 10 verschillende landen op tafel. 
Gezamenlijk werd er kennis ge-
maakt en genoten van onder an-
dere gerechten uit Bhutan, Syrië, 
Hong Kong, Marokko en Duits-
land. Een uitdaging voor de deel-
nemers was om in het Nederlands 
uit te leggen hoe de samenstelling 
van het door hen klaargemaakte 
gerecht was en hoe lang het bij-
voorbeeld in de oven moest. Dit 
ging een ieder uitstekend af. 

De wijze van lesgeven is laag-
drempelig en wordt twee keer in 
de week op dinsdag- en donder-
dagmorgen verzorgd door een 14-
tal enthousiaste vrijwilligers. Het 
nieuwe lesjaar begint op dinsdag 
22 augustus en wordt gehouden 
bij Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. 
Debijeweg 1, 3731 MA De Bilt. 

Voor informatie:
servicentrumdebilt@mensdebilt.nl

Deelnemers aan de cursus 
Nederlands sluiten af met een 
tafel vol traditionele gerechten.

Open dagen Atelier en Beeldentuin 
Jits Bakker druk bezocht

door Walter Eijndhoven

Vanaf donderdag 6 juli tot en met zondag 9 juli 2017 waren het atelier ‘de kooi’ en de 
aangrenzende beeldentuin aan de Holle Bilt 16-18 in De Bilt opengesteld voor het publiek. 

Het atelier van de internationaal vermaarde kunstenaar Jits Bakker was voor het eerst sinds 
zijn overlijden in 2014 voor elke geïnteresseerde toegankelijk. Het stralende zomerweer in 

combinatie met de sfeervolle ambiance van atelier en beeldentuin,
hebben gezorgd voor een brede belangstelling.

Donderdag 6 juli zou Jits Bakker 
80 jaar zijn geworden. Zeker een 
paar honderd geïnteresseerden heb-
ben afgelopen weekend dan ook 
een bezoek gebracht aan zijn ate-
lier De Kooi en beelden in De Bilt  
Jits werkte ruim 50 jaar als veelzij-
dig kunstenaar in atelier ‘de kooi’. 
Zijn veelomvattende oeuvre wordt 
inmiddels beheerd door zijn zoon 
Tibo van de Zand en de Stichting 
Jits Bakker Collectie, waar Tibo te-
vens voorzitter van is. Van de Zand 
betoonde zich enthousiast over de 
gehouden open dagen: ‘Het atelier 
van wijlen mijn vader is een zeer in-
drukwekkende en historische plek, 
je voelt nog steeds zijn aanwezig-
heid. Alle creaties blijven daarnaast 
voortleven, en zijn van groot maat-
schappelijk belang. Daarom is het 
voor de Stichting ook uiteraard be-
langrijk om deze vrij toegankelijk 
te maken’. 

Schoolkinderen
Eerder dit jaar al opende het atelier 
haar deuren voor maar liefst 1000 
schoolkinderen in De Bilt, mede 
onder leiding van vrijwilligers. ‘Als 
Stichting willen we het erfgoed van 
Jits Bakker niet enkel behouden, 
ook educatieve doeleinden staan 
hoog bij de stichting in het vaan-
del. Het was mooi om te zien dat 
de leerlingen grote belangstelling 
toonden voor de kunst van mijn 
vader en nota namen van de lessen 

van de enthousiaste gastdocenten’, 
aldus Tibo van de Zand.

Erfgoed blijft
Vlakbij het atelier ‘de kooi’ bevindt 
zich het beeldenpark op het Land-
goed Beerschoten. Daar staan der-
tig beelden van Jits. Die omvang-
rijke kunstcollectie is door hem 
enkele jaren geleden geschonken 
aan de provincie Utrecht. 

De afgelopen tijd was er nogal wat 
onrust of de beelden op Beerscho-
ten daar zouden blijven, of naar 
elders zouden worden verplaatst. 
Het College van Gedeputeerde Sta-
ten van de Provincie Utrecht heeft 
de knoop doorgehakt en besloten 
dat de beelden blijvend hun plek 
op Beerschoten behouden. Betrok-
kenen als de Provincie Utrecht, de 

Stichting het Utrechts Landschap, 
de gemeente De Bilt en de Stich-
ting Jits Bakker Collectie hebben 
instemmend gereageerd op het 
besluit van de Provincie. Wel zal 
in onderling goed overleg gezocht 
worden naar een structuur waarbij 
een en ander beter voor een breed 
publiek tot hun recht komt.

Velen van de belangstellenden tij-
dens de open dagen, bezochten te-
vens het beeldenpark op het Land-
goed Beerschoten. Dat bleek een 
goede gedachte want het Utrechts 
Landschap is voornemens op ter-
mijn tot een ándere indeling van het 
park te komen, waarbij het denk-
baar is dat de beelden in overleg 
met de Stichting Jits Bakker Col-
lectie op het park een andere plek 
krijgen. De aangrenzende beeldentuin wordt bezocht.

Het gastenboek wordt getekend.

Blije gezichten bij het dankwoord van Martijn de Loor.
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Geen uitverkoop? 
Dan 10% korting

op de zomercollectie 
van 2017.

Gratis
voor de deur

parkeren.

*Aanbieding loopt van 3 juli t/m 15 juli 2017. Actie geldt voor uitverkoopparen.
*U betaalt het duurste paar, het tweede paar ontvangt u voor 1 euro. Koopt u één paar dan ontvangt u 30% korting.

*Geen combinatie mogelijk met andere acties. 
Andere merken in de uitverkoop; MBT, Solidus, Hartjes, Footnotes, Hassia, Schneider, en Manz.

Damesschoenen:
Maat 35-44

Wijdte D t/m M.

Herenschoenen:
Maat 39- 50

Wijdte D t/m M.

De beuk in de prijzen
Ieder tweede paar 1 euro!*

*Aanbieding loopt van 3 juli t/m 15 juli 2017. Actie geldt voor uitverkoopparen.

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

Voetklachten? Bezoek ons voor advies!

Een gratis kop koffi e of thee
bij binnenkomst!

8,9
586 recensies

Al zeven jaar
op rij de beste!

Van Dorpsberaad Westbroek
Hieronder de onderwerpen welke zijn 

behandeld in de vergadering van juni 2017.
Gesproken met een afvaardiging van Groen Links uit De Bilt. Groen Links 
is bezig met de voorbereidingen van hun programma voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018. Zij wilden van het Dorpsberaad weten welke 
wensen er leven in Westbroek. Het Dorpsberaad heeft een aantal heikele 
punten vanuit Westbroek aangedragen: Verkeersveiligheid/ stoppen van het 
sluipverkeer; slechte verlichting langs de dr. Welfferweg en Kerkdijk; ver-
dwijnen en niet terug planten van bomen/ slordig groenonderhoud; leefbaar-
heid van het dorp: belangrijk daarvoor is o.a. het in standhouden van het 
dorpshuis (deze wordt al 2 jaar 7% gekort op subsidie); haast maken met het 
bouwen van starterswoningen aan de Holsblokkenweg; gefaseerd bouwen 
van middenklasse woningen in de andere projecten.

Riolering nieuwbouw
Wateroverlast/ riolering Nieuwbouw: Een werkgroep van bewoners en 
edewerkers van de gemeente heeft de problemen geïnventariseerd, hemel-
waterafvoer wordt losgekoppeld van de riolering waardoor het probleem 
wordt opgelost.

Gemeentelijk afvalinzamelingsplan 2016-2020
Belangrijke veranderingen vanaf januari 2018 zijn: bij de hoogbouw gaan 
de bovengrondse afvalcontainers onder de grond en voor de laagbouw komt 
er een 4e afvalcontainer bij voor plastic, metalen en drankenkartons (PMD). 
Voor elk huishouden geldt, dat er gratis een klein GFT-bakje voor in de 
keuken af te halen zal zijn. Voorts krijgen de huishoudens in de laagbouw de 
mogelijkheid om te kiezen voor een ondergrondse afvalcontainer in plaats 
van een 4e kliko. Dit laatste mits er voldoende huishoudens (minimaal 50) 
in de buurt gebruik van gaan maken. Dit kan aangemeld worden via:
www.debilt.nl/terugnaar100 of via het Dorpsberaad.

Werkgroep Veiligheid Westbroek
Op 29 mei jl is tijdens een plenaire bijeenkomst in het dorpshuis een werk-
groep Veiligheid Westbroek opgericht waarin inwoners, ondernemers en 
medewerkers van de gemeente plaatsgenomen hebben. Doel van de Werk-
groep is om aangedragen oplossingen van deze bijeenkomst te beoordelen 
op uitvoerbaarheid en met een of meerdere voorstellen ter uitvoering aan de 
gemeente voor te leggen.

Lopende projecten
Bouwproject Holsblokkenweg: In de raadsvergadering van 29 juni is een 
voorbereidingskrediet van € 75.000 beschikbaar gesteld voor de aanbeste-
ding en het bouwrijp maken. Er zijn 3 bouwbedrijven gevraagd voor een 
aanbesteding. Het gaat om het realiseren van vijf duurzame (energiearme) 
starterswoningen met een koopprijs tot € 200.000 vrij op naam. De planning 
van de gemeente is erop gericht de te bouwen woningen in het 4e kwartaal 
van 2018 op te leveren. 

Op onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl vind u aanvullende
informatie over tal van onderwerpen die regelmatig terugkomen op 
onze agenda. U kunt ook zelf uw mening geven en vragen stellen. 

Begraven worden in de natuur, 
eeuwige rust en geen onderhoudskosten

Begraven worden midden in de 
vrije natuur. Het is een wens die 
steeds meer mensen hebben. 
Op de natuurbegraafplaats blijft 
het boskarakter behouden. 
Geen hekken, geen kunstmatige 
verlichting en geen graven 
met grafstenen. Graven blijven 
voor altijd onaangeroerd. Het 
enige dat het aangezicht van de 
begraafplaats verandert, is de 
wisseling van seizoenen.

Een bijzondere plek
Begraven worden op een plek die 
bij u past. Bijvoorbeeld onder die 
mooie oude den of juist op die 
lichte, open plek waar de zon zo 
mooi door de bomen schijnt. Op 
een natuur begraafplaats komen 
dood en leven in harmonie samen.  
Natuurbegraafplaats Den en Rust 
in Bilthoven in het bos van het 
Utrechts Landschap is zo’n natuur- 
begraafplaats. Maar hoe werkt dat 
eigenlijk? Begraven worden in de 
natuur? En waar moet je allemaal 
rekening mee houden? Mensen 
weten vaak niet eens dat je kunt 
kiezen voor een natuurbegraafplaats. 

Inspiratie en advies
Wij vertellen u graag meer over 
de mogelijkheden van natuur-
begraven. Maar ook inspireren en 
adviseren wij u graag bij uw per-
soonlijke uitvaartwensen. Daarom  
organiseren we in juli inloop-
spreekuren waarbij we al uw 
vragen rondom de uitvaart beant-
woorden. Ook uw naasten zijn 
van harte welkom, want  door 

Marieke Norel | uitvaartverzorger

Inloopspreekuren
De inloopspreekuren vinden elke 
donderdag in juli plaats tussen 
10.00 en 11.30 uur in het uitvaart-
centrum van Tap DELA aan de Soest-
dijkseweg-Zuid 265 in Bilthoven.  

De inloopspreekuren zijn toegan-
kelijk voor iedereen, of u nu lid 
bent van coöperatie DELA of niet. 
Deelname is gratis en vrijblijvend. 
Kunt u niet naar ons toekomen, 
maar zou u het wel fijn vinden 
als er iemand bij u thuis langs-
komt? Bel dan 030 210 97 65  
om een afspraak te maken.

uw wensen nu al met hen te de-
len, voorkomt u dat zij later voor  
allerlei vragen komen te staan. 
Ook ontvangt u van ons een 
wensen boekje waarin u uw uit-
vaartwensen zelf vast kunt leggen.

Mooie opbrengst fietsdag
De fietsdag van Woord en Daad op woensdag 5 juli kende veel 

belangstelling en een prima resultaat. De dag had een feestelijk 
karakter vanwege het zilveren jubileum van het comité. 

De route voerde door 
bijna alle kernen waar 
het comité actief is 
door een afwisselend 
landschap met bos en 
polder, rivier de Eem en 
bezienswaardigheden 
als kasteel Groeneveld 
en landgoed Eycken-
stein. Ook zorgboerde-
rij Nieuw Toutenburg 
in Maartensdijk werd 
bezocht.

Het slot van de dag 
vond plaats in de eeu-
wenoude Stulpkerk in 
Lage Vuursche, waar 
het Young Chamber 
Choir o.l.v. dirigent 
Mirjam van den Hoek 
en met orgelbegeleiding 
van Diederik Blanken-
stein een veelzijdig 
repertoire aan klassiek-
geestelijke liederen ten 
gehore bracht. Aan het 
eind van de avond werd 

de voorlopige financiële 
balans opgemaakt: ruim 
2.200 euro; een bedrag 
dat de overheid verdub-

belt, ten behoeve van 
cashewnootproject in 
Burkina Faso.

(Marian Steenbeek)

Het concert in de Stulpkerk in Lage Vuursche is 
goed bezocht.
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Jongerenactiviteiten
Het VakantieBijbelFeest (VBF) en de zomerjeugd2 daagse (ZJ2D) in De Bilt komen eraan.

Op woensdag 16 en donderdag 17 augustus is het weer één groot feest in en
rondom de Voorhof, Burgemeester de Withstraat 29a De Bilt. 

Het VBF is voor alle kinderen van 
de basisschool. Het zijn 2 gewel-
dige dagen vol met muziek, gezel-
ligheid, knutselwerkjes, toneel en 
een spannende vossenjacht. Tussen 
de middag wordt eten verzorgd. Het 
VBF begint om 10.00u ur en de da-
gen duren tot 15.00 uur. De ZJ2D is 
er voor iedereen van 12 tot en met 

15 jaar. Het thema over God beter 
leren kennen wordt behandeld aan 
de hand van sport, spel, stellingen 
en een hoop gezelligheid.De eerste 
avond is de aftrap van het thema 
‘(T)op survival’. Voordat de avond 
begint is er een stevige fastfood 
snack (salade ook aanwezig). De 
tweede avond wordt afgesloten met 

een gaaf bosspel in het donker. De 
eerste avond is woensdag 16 augus-
tus (van 18.00 tot 21.00 uur) en de 
tweede avond (donderdag 17 au-
gustus ) duurt van 20.30 tot 23.30 
uur). Op zondag 20 augustus om 
10.00 uur worden VBF en ZJ2D 
afgesloten met een kerkdienst voor 
jong en oud in de Biltse Dorpskerk.

Zomerfair op De Schaapskooi
Het weer was helaas niet echt zomers, maar de stemming zeker wel. Een gezellige dag, mede 

dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers en collega’s van Het Lichtruim.

Er waren weer mooie contacten 
tussen cliënten, familie, vrienden 
en buurtbewoners. Veel leuke spul-
letjes gingen van hand tot hand, er 
was een rommelmarkt, voorlichting 
van BENG!, verder verse wafels en 
broodjes knakworst. Diverse acti-
viteiten voor kinderen: ponyrijden, 
knutselen, tuinkers zaaien, grabbel-
ton, insectenhotel maken, enz. Het 
springkussen, dat door de regen 
niet opgezet kon worden, werd niet 
eens gemist. Dj en accordeonisten 
zorgden voor een vrolijke noot. De 
opbrengst is bestemd voor de kin-
derboerderij (geopend van maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 
uur en op zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur). Binnenkort is de nieu-
we hooimijt af en die zal feestelijk 
geopend worden; nadere info volgt.

(Geetje van Dijk)

De ‘skihut’ op de foto is het permanente verkooppunt van groenten, 
planten en bloemen die op eigen terrein gekweekt worden. Verder ook 
allerlei producten van afvalhout, aanmaakhoutjes en openhaardhout. 
[foto Henk van de Bunt]

Juf Nelly verlaat
School met de Bijbel 

door Kees Diepeveen

Alle klassen van de (basis-)School met de Bijbel hadden een speciaal programma gemaakt om 
Juf Nelly van Herk op een feestelijke wijze uit te zwaaien naar haar pensioen. Gedurende twee 
uur doorliep juf Nelly diverse keren alle klassen, die allemaal een ander programma voor haar 
hadden bedacht en om nog éénmaal met de kinderen bij elkaar te zijn. Ook op het schoolplein 

waren activiteiten. Daar stond ook een ijscokar waar alle kinderen
op een roomijsje werden getrakteerd.

Juf Nelly van Herk heeft 25 jaar op 
de School met de Bijbel gewerkt. 
Eerst voor de groepen 6 t/m 8, daar-
na als intern begeleider. Juf Nelly: 
‘Ik heb op deze school met heel 
veel plezier gewerkt en ook met lie-
ve betrokken ouders. Als intern be-
geleider ben je er voor de kinderen 
die extra zorg en begeleiding be-
hoeven, maar ook voor hun ouders. 
Ik vond het heel fijn om kinderen 
een stapje verder te kunnen brengen 
en zal het best wel moeilijk vinden 
om dit los te laten want dit werk zit 
in mijn hoofd en in mijn hart’. 

Fortzicht
Na de activiteiten en het afscheid 
van de klassen ging juf Nelly naar 
boerderij Fortzicht in Groenekan 
om daar uitgezwaaid te worden 
door haar collega’s. Vanaf heden 
gaat Nelly zich geheel richten op 
de educatieboerderij, die zij samen 
met haar man runt in Loosdrecht. 

Voor alle kinderen was er een 
lekker ijsje

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 
Woensdagavond heb ik bij de politie melding gemaakt van overlast 
door jongeren aan de Gregoriuslaan in Bilthoven. Daar verzamelt zich, 
ter hoogte van de Theresiaschool en de kerk, al enkele dagen vanaf 
19.00 uur een groep jongens (15-16 jaar) van 5 tot 15 sterk (naarmate de 
avond vordert), die auto’s bekogelen met o.a. waterballonnen. 

Met name oudere bestuurders schrikken zich een hoedje. Ik zou zeg-
gen: rijd u er zelf eens langs, vroeg op de avond, om een indruk te krij-
gen van hoe een heel vervelende, weliswaar welbespraakte, jeugdbende 
in Bilthoven Noord eruit ziet. 

Richard Versmissen

Enquête over 
vrijwilligerswerk 

Vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage aan de 
samenleving. Zonder vrijwilligers zou deze gemeente bijvoorbeeld 
een stuk minder levendig, actief en zorgzaam zijn. Daarmee is 
vrijwilligerswerk van onschatbare waarde. De gemeente De Bilt en 
Mens De Bilt vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners 
bereid zijn zich voor elkaar in te zetten, en dat zij daarbij goed 
ondersteund en gefaciliteerd worden. 

Vrijwilligerswerk is niet alleen belangrijk voor de samenleving, het 
is ook leuk om te doen! Als vrijwilliger beteken je niet alleen iets 
voor je club, school, kerk, buurt of medemens, maar het levert je zelf 
ook veel op. Vrijwilligerswerk levert vaak nieuwe contacten, kennis 
en/of vaardigheden. Of het biedt nieuwe (werk-)ervaring, wat een 
mooie opstap kan betekenen naar bijvoorbeeld een (nieuwe) baan. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die een bijdrage aan 
de samenleving leveren, bijvoorbeeld omdat zij zich als vrijwilliger 
inzetten, gemiddeld gezonder zijn en blijven dan zij die geen vrijwil-
ligerswerk doen. 

Enquête
Redenen genoeg dus om vrijwilliger te worden. Om te weten wat in-
woners in gemeente De Bilt vinden van vrijwilligerswerk, wordt me-
dewerking gevraagd naar deelname aan een korte enquête. Dat kan 
via www.mensdebilt.nl of bij de verschillende servicecentra en het 
gemeentehuis. Ook kan het zijn, dat men deze zomer op straat of de 
op markt aangesproken wordt over dit onderwerp door medewerkers 
en vrijwilligers van Mens De Bilt. 

Gesprekken
Na de zomervakantie zijn er rondetafelgesprekken met vrijwilligers 
en vertegenwoordigers van organisaties die werken met vrijwilligers. 
Wie mee wil praten over het verbeteren van vrijwilligerswerk in de 
gemeente De Bilt kan zich hiervoor (aan-)melden via de laatste vraag 
van de enquête of per e-mail: a.meeuws@mensdebilt.nl). 

Triooltrofee voor Max

Vrijdag 7 juli kreeg Max Knappstein, jeugdlid van de Koninklijke Biltse 
Harmonie de Triooltrofee uitgereikt uit handen van burgemeester 
Sjoerd Potters. De Triooltrofee is een wisselbeker voor het jeugdlid 
dat zich verdienstelijk maakt voor z’n vereniging. Als jeugdlid heeft 
Max Knappstein veel gedaan voor de Kunstmarkt in De Bilt. Omdat de 
Triooltrofee een wisselbeker is, kreeg Knappstein ook nog een oorkonde 
voor hemzelf uit handen van voorzitter Peter van der Horst.

[Walter Eijndhoven]
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Te koop aangeboden
HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& Lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

1 set dakdragers (Thule) 
met sleutel €35,-. Tel. 035-
6241475

In hoogte verstelbare box met 
lade, boxkleed en mobile. 
€15,-. Tel.030-2203049

Statafel voor komend ver-
jaardagsfeestje, z.g.a.n. incl. 
bordeaux rode tafelrok, spot-
prijs €45,-. Tel. 035-8200359 
/ 06-16641083

Verhuisdoos vol met speel-
goed (35 st.) meeste nog in 
verp. €22,-. Tel. 035-8200359 
/ 06-16641083

Grastrimmer Gardena 
€25,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Kookboeken ca. 40 stuks, zeer 
oude en nieuwe. €24,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Hordeur h201 b81 wit. €20,-. 
Tel. 06-39438220

Jonge gouldamadines broed 
2016 mooi op kleur €17,50 
per st. Tel. 0346-213261

Parasol 190 cm zwarte 
voet i.z.g.st. €35,-. Tel. 
06-29506849

Wegens ziekte gratis af te 
halen 5 kippen en 1 haan. Tel. 
035-6668774

Antieke Handzeis 65 cm. 
€18,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Antieke handboomzaag 150 
cm. €30,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Hoog 2 pers. Luchtmatras met 
ingeb. motorpomp . €35,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

2 st. draagbare dvd-spelers 
van Sony z.g.a.n. incl. opla-
ders.1 x zwart en 1 x wit per 
stuk : €25,-. Tel. 0346-213778

Baby Maxi-Cosi blauw €15,-. 
Tel. 0346-211829

Fiets zitje voorop €10,-. Tel. 
0346-211819

Speel keuken met toebehoren 
€20,-. Tel. 0346-211829

Lectuurbak eikenhout €15,-. 
Tel. 0346-211829

Rollator €35,-. Tel. 0346-
211930

Bureau met bureaustoel. 
Vraagprijs: bos bloemen. Tel. 
06 27307796

Gratis af te halen: 6 
Eiken Eetkamerstoelen. 
Maartensdijk. Tel. 0346-
212929

Inbouwkoelkast €45,-. (circa 
4 jaar oud) Maartensdijk. Tel. 
0346-212929

Fietsen/ brommers
Dames fiets wit met trans-
portrek en nieuwe banden 
€45,-. Tel. 0346-212950

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

Ten behoeve van onze assem-
blage werkzaamheden zijn 
wij op zoek naar een parttime 
MAGAZIJNMEDEWERKER 
voor ca. 3 middagen per week 
(bv. naast school en tijdens 
vakanties). Gezien de werk-
zaamheden is gevoel voor 
en/of affiniteit met techniek 
gewenst. Ben je geïnteres-
seerd, bel of schrijf naar VCE 
techniek B.V., P.C. Staalweg 
94, 3721 TJ Bilthoven tel. 
030-2761420 – directie@vce-
techniek.com

VACATURES-HERMAN
OUSSOREN: Wij zijn op 
zoek naar schoolverlaters/
vakantiewerkers in het grond-
werk of in de groenvoorzie-
ning (handwerk of chauffeur). 
Voor info: 06-47150210

Jongen voor lichte werkjes in 
TUIN. Werktijden zelf bepa-
len. Spoed! Tel. 0346830120

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

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

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

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

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

• Nieuws 
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• Informatie

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

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

Nieuw in Maartensdijk, de Kringloop vraagt spullen. 
Geen meubilair. Open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur vanaf 15 juli Industrieweg 11B IV Maartensdijk 
Tel. 0346-243758

Jezus zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid en al de andere dingen zullen u daar boven op 
geschonken worden. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Al eens verse kruidenthee gedronken in Agnes Kruiden/
theetuin/pluktuin? Welkom op Dorpsweg 264a Maartensdijk. 
Open zaterdags 10-16 uur en woensdag 13-16 uur.

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

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

WESTBROEK
De kringloopwinkel in de 
molen wordt geopend op D.V. 
vrijdagavond 7 juli. Tevens 
wordt bekend gemaakt wie 
zijn/haar ballon het verst is 
gekomen. Allen van harte 
welkom..!!

Verslag
dorpsberaad 
Westbroek

Zie pagina 12 

Deze week alles in 
de tent min 50% 
bij Kok Stomerij & 
Lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

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

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

Ik zag haar al komen aanhollen, maar ik had niet verwacht dat 
de jonge vrouw in een sporttenue en met kekke sneakers bij mij 
op het bankje zou neerploffen. Ze hijgt nog na van haar sportieve 
prestatie en kan nog geen woord uitbrengen. Ik bekijk haar met een 
glimlach, maar ook met bewondering want ik zou het niet nadoen. 
Maar ja, ik ben dan ook een stuk ouder. Opeens veert ze op. Aan de 
overkant van het bankje loopt een vrouw in een soortgelijk tenue 
ook haar sportieve prestatie. ‘Hé Dafne Schippers’, gilt ze opeens 
met een stemgeluid dat geen enkele vermoeidheid verraadt. De 
vrouw kijkt op en komt meteen naar haar toe. ‘Goh, Petra, jij ook 
aan het trainen?’ De vrouw die het eerst bij me kwam zitten blijkt 
inderdaad Dafne te heten, maar geen Schippers. Ze kennen el-
kaar al wat langer en wonen niet ver van elkaar zonder dat ze echt 
vriendinnen zijn. Petra is inmiddels bijgekomen van het hardlopen 
en gaat er eens goed voor zitten om bij te kletsen. ‘Ben je ook aan 
het trainen voor de vakantie?’ Dafne kijk haar met een bedenkelijk 
gezicht aan. ‘Je moet wel hè’, zegt ze. Remco gaat een paar keer 
in de week naar de sportschool en ik vind het wel goed zo, maar 
nu de vakantie nadert wil ik er ook wel goed uitzien. We hebben 
een appartement in Spanje geboekt en het wordt een strandvakan-
tie. Ik ben al een paar keer naar de zonnebank geweest, maar ik 
vind ook dat er wel wat kilootjes afkunnen. Petra knikt begripvol 
en begrijpt wat ze bedoelt. ‘Wij gaan dit keer naar Portugal. De 
Algarve schijnt erg mooi te zijn. De laatste jaren gingen we naar 
Turkije, maar daar hebben we toch maar van afgezien. Remco is 
nogal een flapuit en als iets hem niet aanstaat dan zegt hij dat ook 
meteen. Ik zei tegen hem dat hij zich in Turkije dan in moet hou-

den, omdat je voor je het weet gear-
resteerd kan worden.’ Petra denkt dat 
het zo’n vaart niet zal lopen, maar ze 
hebben toch maar besloten naar Por-
tugal te gaan. ‘Je kan nooit weten.’ Maar de dames zijn nu bezig 
hun gewicht en kleur op peil te brengen. Het resultaat is nog niet 
erg te zien, maar ze hebben nog een paar weken. ‘Onze vrien-
den kennen elkaar wel en gaan een paar keer per week naar de 
sportschool. Ze zijn allebei heel trots op hun wasbordje, maar voor 
mij hoeft het niet allemaal zo perfect’, zegt Petra. De vrouwen 
hebben  allebei een goede baan waar ze ook ’s avonds nog vaak 
mee bezig zijn. ‘Gaan jullie nog niet trouwen’, vraagt Dafne. Petra 
begint te lachen. ‘Ik denk dat zijn knieën eens goed gemasseerd 
moeten worden, want tot nu toe heeft hij me niet gevraagd. Ach 
voor mij hoeft het ook niet zo. Maar het wordt zo langzamerhand 
wel tijd voor een kindje. Dat hoeft voor hem dan weer niet. Dat 
kan wachten, zegt hij altijd.’ Dafne kent het probleem. Ze zegt al 
verschillende keren op een trouwdatum aangedrongen te hebben, 
maar ook nog geen aanzoek gehad te hebben. ‘Misschien kunnen 
we samen wat regelen’, zegt ze lachend. Petra vindt het wel een 
goed idee. ‘Maar laten we eerst zorgen dat we er zomerfris uit gaan 
zien. Misschien zijn er tijdens de vakantie dan wel mannen die op 
ons gaan vallen en dan worden ze vast jaloers.’ Ze hebben allebei 
de grootste lol om de gedachte daarover. Ze spreken af om voor de 
vakantie samen te sporten en naar de zonnebank te gaan en stappen 
opgewekt op.

Maerten

Uitslag 
Wedvlucht 

De ruim 60 duiven van de leden van PV De Bilt 
kwamen dit weekeinde terug van een vlucht vanuit 
het Franse Bourges Gare. De eigenaren van de vo-
gels verdeelden de prijzen als volgt: Ron van Veg-
gel en Zoon 1, 3, 5 en 10, Comb. van Grol en Zoon 
2, 4, 7, 8 en 9 en Comb Turk en van Zels 6. 

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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Achtste Wielerronde Westbroek
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 25 augustus en zaterdag 26 augustus staat Westbroek weer op haar kop, dan wordt 
voor het achtste jaar de Wielerronde verreden. Een spektakel dat haar weerga niet kent. 

Inmiddels is de Wielerronde wijd en zijd bekend en komen de renners
van heinde en verre hun kunsten vertonen. 

Zeven jaar geleden ontstaan als een 
grap, maar nu is het Westbroekse 
evenement niet meer weg te den-
ken uit het dorp en volwassen 
geworden. ‘Sportiviteit is belang-
rijker dan winnen en gezelligheid 
belangrijker dan winnen’, vertelt 
organisatielid Jan Hennipman. Hij 
vervolgt zijn verhaal :’De combi-
natie van goed getrainde sporters 
en recreatieve rijders door elkaar, 
maakt deze koers er één met een 
eigen karakter’. 

Vrijdagavond
Een groot deel van het deelne-
mersveld bestaat uit Westbroekers, 
maar iedereen van buiten het dorp 
is natuurlijk ook weer van harte 
welkom om die mooie beker pro-
beren binnen te slepen, alhoewel 
er ook een beker is voor de beste 
Westbroeker, dus die blijft sowieso 
binnen het dorp. ‘De voorbereidin-
gen zijn al in volle gang en Pieter 
en ik hebben er weer zin in’, laat 
Hennipman weten. ‘Vorig jaar be-
gonnen wij al op de vrijdag ervoor, 
met twee nieuwe onderdelen, na-
melijk de kinderrace voor de kids 
van 7 tot 11 jaar en de tijdrit. Ook 

dit jaar kozen wij voor dit concept. 
De jeugd rijdt vrijdagavond, vanaf 
19.00 uur door de “oude nieuw-
bouw”, met als start/ finish voor 
het Dorpshuis. Via de Huydeco-
perweg, Dr. Welfferweg en de Mo-
lenweg komen zij weer aan in de 
Pr. Christinastraat. Net als bij de 
Wielerronde is de huldiging direct 
na de wedstrijd. De tijdrit wordt 
ook weer op vrijdagavond verre-
den, een parcours van acht kilo-
meter. Degene die deze afstand het 
snelst aflegt, is winnaar’. De orga-
nisatie wil iedereen gelijke kansen 
bieden, dus geen speciale ligsturen 
en aerodynamische kleding/ hel-
men en dergelijke. Het parcours 
start ook nu bij het Dorpshuis en 
gaat verder via de Molenweg, Dr. 
Welfferweg, De Kaai, Kooijdijk en 
de Burg. Huydecoperweg. Vanaf 
19.30 uur wordt gestart. Een week 
van tevoren worden al extra vlag-
gen langs het parcours gezet, zodat 
iedereen alvast kan genieten van 
wat komen gaat. 

Zaterdag
Zaterdag volgt de grote Wieler-
ronde, vanaf 14.00 uur, met de 

opening van het Kinderplein, met 
springkussen en dergelijke. Na-
tuurlijk kunnen de niet-rijders ook 
weer genieten van een dweilband 
en allerlei andere festiviteiten, in 
de omgeving van Cafetaria Coen/ 
Café De Poort. En natuurlijk lek-
ker kijken hoe de toppers langs-
scheuren met snelheden van boven 
40 km/u. Speaker is Roy de Kruif. 
De organisatie hoopt weer op een 
massale opkomst. Tijdens het eve-
nement worden loten verkocht. 

De opbrengst gaat naar Spieren 
voor Spieren. Hennipman: ‘Om 
15.00 uur begint de inschrijving 
en om 15.45 uur zingen wij met 
z’n allen het Westbroekse Volks-
lied, gevolgd door de start om 
16.00 uur. Direct nadat de laatste 
deelnemer over de finish is geko-
men worden de prijzen uitgereikt’. 
Voor elke categorie (heren, dames, 
jeugd) worden weer wisselbekers 
uitgereikt, inclusief de pechprijs’. 
Vooraf inschrijven is verplicht.

Wie meer informatie zoekt kan 
deze vinden op de website:
www.wielerrondewestbroek.nl 

Uitslagen Zomerbridge
Bridgeclub Bilthoven hield dinsdag 4 juli de 
vijfde en voorlopig laatste zitting in een reeks 
vrij toegankelijke zomerbridgeavonden. De 
avond kende een opkomst van 22 paren, die de 
prijzen als volgt verdeelden: 1. Ad Franzen + 
Peter Sikkema (66,25%), 2. Wim van Muijl-
wijk + Annelies van der Poel met 59,58% en 3. 
Jos Beaten + Maria van Rooijen met 57,08%. 

Bridgeliefhebbers zijn deze zomer nog bij 
bridgeclub Bilthoven op 22 en 29 augustus 
welkom in het H.F. Witte Centrum, Henri Du-
nantplein 4, De Bilt, aanvang om 19.30 uur. In-
schrijving: dinsdags om 19.15 uur in de zaal, 
of vóór 17.30 uur via een e-mail: ADNijdam@
vodafonethuis.nl. Informatie: Bert Nijdam, tel 
030 2250172 of 06 19387746.

Op woensdag 5 juli  werden de bridgedegens 
gekruist bij Bridge Comb. Concordia ’86 door 
20 paren. Truus te Pas - Hartog + Marijke van 
Essenberg werden hier met 61,81% eerste, ge-
volgd door Ad + Nienke Franzen 61,34%. Hier 
was de derde plaats voor Henk van de Bunt + 

Peter Weisz met 60,65%. Woensdag 12 juli is 
iedereen weer welkom voor de volgende en 
voorlopig laatste avond. Zomerbridge is daarna 
nog twee keer op 16 en 23 augustus; alle keren 
vanaf 19.30 uur in gebouw De Schakel, Soest-
dijkseweg Zuid 49-B. Niet leden betalen 2,50 
euro per persoon per avond, leden gratis. 

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert 
een reeks van veertien donderdagavonden Zo-
merbridge tot en met 31 augustus in het dorps-
huis in Hollandsche Rading. Donderdag 6 
juli (aanwezig waren18 paren) wonnen Uschi 
Röhrs + Wim Westland met 62,80%. Het zilver 
was voor Jan Berk + Nans Lelie (61,01 %) en 
de derde plaats was voor Margriet Alblas + Rij-
nie Westland met 58,33 %. De eerstvolgende 
avond is donderdag 13 juli a.s. Bij voorkeur 
vooraf aanmelden via mail bij bchollandscher-
ading@gmail.com of telefonisch bij Trees van 
Doorn tel. 030 2292078 voor 17.00 uur op de 
dag zelf en in het uiterste geval uiterlijk 19.00 
uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. 

Spannend Bosbergtoernooi 
Het 30e Bosbergtoernooi van tennisvereniging Hollandsche Rading zit er weer op. Zonover-
goten banen, spannende finale partijen en een gezellig vol terras. De jubileum-editie had niet 
beter kunnen worden afgesloten.  Met 170 deelnemers was het weer een volle sportieve week 
waarin in goede sfeer veel bekenden maar ook nieuwe gezichten de strijd met elkaar aan gin-
gen. Na 120 partijen werd het publiek zondag 2 juli getrakteerd op 15 boeiende finalewedstrij-
den, waarbij alle spelers tot het gaatje gingen.  (Hilda Ritman)

De winnaars mochten met een smakelijke bon van Café Moeke Hollandsche Rading naar huis. 

Selectie DOS blijft
fit bij Atlas

De selectie van het gepromoveerde DOS uit Westbroek houdt zich deze 
zomer fit bij haar sponsor Atlas Fysiotherapie. Tussen eigenaar Joost 
de Rooij en de trainersstaf van DOS zijn hierover goede afspraken ge-
maakt. Het initiatief kwam van Atlas, die als sponsor graag iets wilde 
doen voor de selectiespelers. DOS is blij met deze mooie regeling van 
haar sponsor waardoor de spelers hun conditie goed op peil kunnen 
houden in de korfbal-loze zomermaanden. De spelers waarderen deze 
geste door er goed gebruik van te maken. 

Open imkerijdagen 

In het weekend ontving de imker in Groenekan op zondag veel 
geïnteresseerde bezoekers. Hij vertelde alles over het wel en wee van de 
bij in de natuur en hoe onze leefomgeving zo bij-vriendelijk mogelijk te 
maken.  [Walter Eijndhoven]

Open dag Kruidentuin

Zaterdag 15 juli staat de Open Dag in Agnes Kruidentuin in het teken 
van kruiden en wat je ermee kunt doen. En dat is heel veel. Kruiden 
om te eten, kruiden voor de voetmassage, kruidenworkshops. Er is van 
alles te doen op deze dag. Van 10.00 tot 16.00 uur is de kruidentuin 
open. Adres Dorpsweg 264A in Maartensdijk. Zie www.agneskruiden.nl



Insect in beeld

De roofvlieg is 18 tot 21 mm. 
Het is een grote bruine roofvlieg 
met zwarte poten die bezet zijn 
met zwarte borstels. Het vrouw-
tje heeft een grote kenmerkende, 
zijdelings afgeplatte, sabelvor-

mige legboor. De soort wordt re-
gelmatig aangezien voor de zan-
droofvlieg, maar die soort heeft 
witte borstels op de poten en het 
mannetje heeft geen uitsteekseltje 
onder de genitaliën. Het vrouwtje 

van de zandroofvlieg heeft een 
niet afgeplatte legboor met ken-
merkende, opgerichte doorntjes 
op het uiteinde.

(foto Wim Westland)

Eten en gegeten worden

Zaten we deze week op een terras aan de Vuursche dreef in afwachting 
van onze pannenkoek, toen er plots op de schouder van mijn vrouw 
Marga een libel landde met op zijn rug een wesp. Normaal gesproken 
vangt de libel met zijn voorpoten 
als een soort net de insecten uit 
de lucht als prooi, maar in dit 
geval had de libel zich blijkbaar 
vergist en was de wesp in de 
tegenaanval gegaan. En met 
succes. Binnen fracties van 
seconden waren de vleugels er 
door de wesp afgeknaagd. Slim 
want die kon geen kant meer op. 
Vervolgens begon deze aan zijn 
maal. Met dank aan de huidige 
technologie van onze telefoontjes 
kan zoiets vastgelegd worden. 
Drama? Geenszins want dat is 
nu de natuur in alle hardheid en 
eerlijkheid. En het spek van het 
varken in de pannenkoek smaakte 
er niet minder om.

(Rob Timmer)
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advertentie

Das, symbool voor succesvol 
natuurbeheer

door Walter Eijndhoven

In de natuurgebieden in en rond gemeente De Bilt barst het van het dierenleven: insecten, 
vogels, maar ook reeën, konijnen, wezels, vossen en boommarters. Dankzij gericht 

natuurbeheer heeft ook de das weer een woonplek gevonden in de bossen van het Utrechts 
Landschap, een waar icoon binnen haar natuurgebieden.

Halverwege de jaren tachtig van de 
vorige eeuw stond de das, de groot-
ste marterachtige in Nederland, op 
de rand van uitsterven. Her en der 
verspreid leefden nog zo’n 400 die-
ren op de zandgronden in het mid-
den, zuiden en oosten van ons land, 
waarvan drie dassen in natuurge-
bieden in de provincie Utrecht.

Maatregelen
‘Dankzij soortgerichte maatregelen 
gaat het nu weer goed met de das 
in Nederland en ook in onze eigen 
bossen van het Utrechts Land-
schap’, vertelt boswachter Hans 
Hoogerwerf. ‘Maar dat is niet al-
tijd zo geweest. In mijn begintijd 
als boswachter, nu alweer 42 jaar 
geleden, kwam de das helemaal 
niet meer voor rond De Bilt. In de 
hele provincie leefden toentertijd 
nog maar drie dassen. Bejaging 
en gebrek aan geschikte en veilige 
leefgebieden waren de oorzaak. 

Halverwege de jaren tachtig leef-
den drie dassen in Einde Gooi, bij 
Hollandsche Rading. Deze dieren 
vormden de zogenaamde bronpo-
pulatie van de dieren die nu in onze 
bossen leven’, legt Hoogerwerf uit. 
Vanuit Einde Gooi zwierven dassen 
uit naar andere gebieden in De Bilt. 
Hiervoor waren wel diverse maat-
regelen nodig, zoals het aanbrengen 
van houtwallen in het landschap 
(een mooi voorbeeld daarvan is te 
zien op de Prinsenlaan tussen de 
Nieuwe Wetering en Maartensdijk 
en tussen Maartensdijk en Holland-
sche Rading) en werden faunapas-
sages aangelegd, zodat de dassen 
veilig wegen kunnen oversteken. 
Ondanks de vele verkeersslachtof-
fers, de A27 doorsnijdt het gebied, 
vestigden zij zich uiteindelijk bij de 
Hoogekampse Plas tussen De Bilt 
en Groenekan en verder richting 
andere gebieden van het Utrechts 
Landschap, in en rond De Bilt.

Dassenburcht
Overal in de provincie zijn tegen-
woordig weer dassenburchten te 
vinden. In gemeente De Bilt bevindt 
zich zelfs één heel grote burcht, met 
vele holen en gangen. Vaak leven in 
zo’n burcht meerdere dassen, tot 
wel tien exemplaren aan toe. De 
dieren houden van grote burchten 
en graven deze holen zelf. Jaar na 
jaar worden deze groter, sommige 
burchten zijn wel honderden jaren 
oud, compleet met kraamkamers, 
waar de jongen in het voorjaar wor-
den geboren. 

Vrijwilligers
Al 25 jaar lang, elk voorjaar, wor-
den de dassen geteld tussen De 
Bilt en het Gooi. Hoogerwerf: 
‘Dat kan ik natuurlijk niet alleen. 
Een groep vrijwilligers observeert 
‘s avonds de diverse burchten en 
verder maken wij ook veel gebruik 
van automatische camera’s. Deze 

fotovallen maken foto’s als zij be-
wegingen detecteren. Soms staan 
ook heel andere dieren op de foto, 
zoals bosmuizen, konijnen, een vos 
of een boommarter. Dankzij al deze 
tellingen weten wij nu dat langs de 
grenzen van De Bilt ongeveer 150 
dassen leven. In het oorspronke-
lijke brongebied Einde Gooi daalt 
de stand van de das, evenals in het 
Noorderpark’. Vanwege het ontbre-
ken van bosjes en houtwallen leven 
in dit laatste gebied van nature min-
der dassen. Ondanks dat het goed 

gaat met de das, is niet iedereen het 
dier goed gezind. In Limburg gaan 
steeds meer stemmen op het dier uit 
te roeien. Dassenburchten, holen en 
kraamkamers worden uitgegraven 
of dichtgestopt en worden hoogzit-
ten (torens van waaraf jagers wild 
schieten) geplaatst om dieren af te 
schieten. 

Wie meer wil weten over het 
Utrechts Landschap kan informatie 
vinden op hun website:
www.utrechtslandschap.nl

Hans Hoogerwerf turend over het water van de Hoogenkampse plas. [foto Henk van de Bunt]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
12-07
Do.

13-07
Vr.

14-07

Verse Zeeuwse mosselen, 
frietjes en sla 

of
Zomerse carpaccio
met frietjes en sla

of
Courgette salade
met ei en spinazie

€ 14,50

€ 11,-

Woe.
19-07
Do.

20-07
Vr.

21-07

Kippenshaslick met
kerrysaus

of
Kabeljauwfilet met
mosterd-dillesaus

of
Wrap met kruidenkaas,

avocado en groenten

€ 11,-

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Vierklankbezorging
en vakantie

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

De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1; Boekhandel Bouw-
man, Hessenweg 168; Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 183; 
Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1. Bilthoven: Autobedrijf 
De Rooij, C. de Haasweg 12; Bibliotheek Idea Bilthoven, Planeten-
plein 2; Bruna Bilthoven, Julianalaan 53; SSW, Waterman 45; V.V.S.O. 
WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, Soestdijkseweg zuid 173; Zorg-
centrum Koperwiek, Koperwieklaan; Primera, winkel, Kwinkelier 29; 
Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 20; Plus Supermarkt, Donsvlin-
der 2; Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp); Schutsmantel ‘Warande’, 
Gregoriuslaan 35, WC Planetenbaan, Bremhorst, Jan van Eicklaan 31. 
Westbroek: Cafetaria Koen, Kerkdijk 3. Groenekan: Tankstation De 
Haan, Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, Groenekanseweg 5.
Hollandsche Rading: Perron Peet; Tuincentrum Karel Hendriksen, 
Tolakkerweg 138. Maartensdijk: Tankstation, Dorpsweg 134; Biblio-
theek Maartensdijk, Nachtegaallaan 30; Maertensplein; Primera, Van 
Rossum, Jumbo, Dijckstate. Lage Vuursche: Vuursche Boer, Dorps-
straat 34-36
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