
College moet van rechter luisteren 
naar Hart Voor Bilthoven

door Henk van de Bunt

‘De gemeente dient zich te houden aan door haar zelf gestelde regels en dient gedegen 
onderbouwde inbreng van burgers aantoonbaar mee te nemen in haar besluitvorming’. 

In dit door de rechterlijke macht op 2 augustus uitgesproken vonnis vernietigt het 
rechtswezen tevens het besluit van het Biltse College van B&W om de bezwaren 

van HVB niet te erkennen en draagt zij het College op een nieuw besluit te 
nemen, rekening houdend met de bezwaren van Hart Voor Bilthoven. 

Hein Reedijk is strategisch advi-
seur van HVB: ‘Dat was de be-
langrijkste reden voor Hart Voor 
Bilthoven (HVB) om een rechts-
zaak aan te spannen rondom de 
hoogte van het nieuwbouwpand 
aan het Vinkenplein. En de recht-
bank heeft ons hierin duidelijk be-
vestigd’. 

Nieuwsbrief
In een deze week verspreide 
Nieuwsbrief vervolgt HVB, dit 

keer door medeoprichter Jaap van 
Trigt: ‘Het vonnis van de recht-
bank luidt, dat het beroep gegrond 
is, dat wil zeggen, dat de rechtbank 
het eens is met HVB, dat er aan 
de Melchiorlaan hoger wordt ge-
bouwd dan het door de gemeente-
raad vastgestelde bestemmingplan 
toelaat. De gemeente heeft hiervoor 
onterecht een bouwvergunning af-
gegeven, met terzijdelegging van 
het advies van de gemeentelijke 
adviescommissie bezwaarschriften, 
die al een jaar geleden HVB in het 
gelijk stelde’.

Gesprek
Voorzitter Ellen Thier: ‘Ondanks 
herhaalde verzoeken van HVB 
heeft de gemeente ervoor gekozen 
geen gesprek hierover aan te gaan. 
Als belangenbehartiger van een 
groot aantal bewonersorganisaties 
in en rond het centrum van Bilt-
hoven, levert HVB al sinds 2005 
een constructieve bijdrage aan de 
herontwikkeling van het centrum; 
tussen 2008 en 2017 binnen de 
bredere en geformaliseerde Klank-
bordgroep Centrum Bilthoven, 
waarvan ook ondernemers en ver-
tegenwoordigers van maatschappe-
lijke groeperingen deel uitmaakten. 
De gemeente wenste HVB niet te 
erkennen als ontvankelijke partij, 
iets wat de rechtbank in zijn vonnis 
gelukkig overtuigend weerlegde’. 

Afwijking 
Hein Reedijk: ‘Hart Voor Biltho-
ven zorgde in de voorfase van het 
bestemmingsplan van 2009 ervoor, 

dat de hoogte van de nieuwbouw 
aan de Melchiorlaan beperkt bleef 
tot twee à drie bouwlagen. Parti-
cipatie van de bewoners leidde er 
ook toe dat de goot- en nokhoogten 
voor het gehele pand, dus ook aan 
het Vinkenplein, werden verlaagd. 
Het was dan ook vreemd, dat de in 
februari 2018 verleende bouwver-
gunning aan de kant van de Mel-
chiorlaan een goothoogte bleek aan 
te houden, welke hier fors boven 
ging. Met deze beslissing kwam de 
rechtszekerheid van de burger seri-
eus in het geding en besloot HVB 
in actie te komen’. 

Pogingen 
Jaap van Trigt: ‘Het is nooit de 
bedoeling van Hart Voor Biltho-
ven geweest om met haar acties de 
voortgang van de bouw te vertra-
gen: het winkelcentrum van Bilt-
hoven is immers al veel te lang een 
grote bouwput. Integendeel, vier 
maanden lang heeft HVB herhaal-
delijk getracht met de gemeente 
tot een vergelijk te komen om een 
rechtszaak te voorkomen. Maar 
toen alleen de gang naar de rech-
ter nog restte, gaf deze magistraat 
aan, dat de besluitvorming opnieuw 
moest’.

Vertraging
Ellen Thier vervolgt: ‘Zowel bij 
bewoners als ondernemers bestaat 
terechte zorg over de mogelijk 
vertragende consequenties van dit 
vonnis. De ontwikkelaar presen-
teerde zijn plan al in september 
2015, met de verwachting in 2016 
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met de bouw, die ca. anderhalf jaar 
zou duren, te starten. De bouw 
startte echter pas in mei 2018, de 
oplevering is nu voorzien begin 
2020. Met de start van de bouw 
- hangende de bezwaarprocedure 
van HVB - heeft de ontwikkelaar 
trouwens willens en wetens een ri-
sico genomen’. 

B&W aanzet
Het drietal concludeert tenslotte: 
‘Met de beslissing van de rechtbank 
is nu het college van B&W aan zet. 
Omdat de bouwvergunning voor de 

Melchiorlaan niet meer van kracht 
is, wordt naar onze mening iedere 
bouwactiviteit, die daar nog plaats 
vindt in feite illegaal. 

HVB gaat ervan uit dat onze lokale 
overheid na dit niet mis te verstane 
vonnis inziet, dat er op een con-
structieve manier en op korte ter-
mijn een goede en transparante op-
lossing gezocht moet worden met 
oog voor de belangen van bewoners 
en ondernemers’.
Reageren kan via hartvoorbiltho-
ven@xs4all.nl.

De belangrijkste reden voor Hart Voor Bilthoven (HVB) om een 
rechtszaak aan te spannen was de hoogte van het nieuwbouwpand aan 
het Vinkenplein. 

Op 10 februari 2019 stonden vertegenwoordigers van alle bewonersorganisaties, die zijn aangesloten bij Hart 
Voor Bilthoven in de stromende regen om van hun verontrusting blijk te geven.

Boek uitgeven?

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? Dat vinden wij nou 

een leuke uitdaging! Scherp zicht, een uitstekend 

gehoor en een focus naar voren vormen de basis 

voor succes. 

De UIL zet zijn zintuigen in voor de jacht. Wij 

gebruiken ze om, samen met u, een goed doordacht boek 

te ontwerpen en te maken.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

25/08 • 10.30u - Ds. C. H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/08 • 09.30u - Ds. M.H. Kuijt 

25/08 • 18.30u - Ds. J.W. Hooydonk 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
25/08 • 10.30u - Dienst met 

Wietske Dijkstra

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

25/08 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
25/08 • 10.30u - Voorganger 

mevr. J. Noten en de heer J. Ham

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

25/08 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
25/08 • 16.30u - Ds. A. Veerman 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

25/08 • 10.00u - Ds. A. J. Zoutendijk 
25/08 • 19.00u - Ds. C. van Andel

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

25/08 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
25/08 • 10.00u - Communieviering 

W. Sarot

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
25/08 • 10.00u - Spreker 

Anton Doornrnbal

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
25/08 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

25/08 • 10.00u en 18.30u - Kandidaat 
G.J. Veldhuis

Onderwegkerk Blauwkapel
25/08 • 10.30u - Pastor M. de Meij 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

25/08 • 11.00 uur. Ds. R. Alkema, 
Samendienst met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/08 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
25/08 • 18.30u - Ds. Joz. A. de Koeijer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
25/08 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
25/08 • 09.30u – Gesloten; 

om 11.00 uur Samendienst in en met 
Kapel Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
25/08 • 10.00u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/08 • 10.00u - Ds. D.J. van Wageningen
25/08 • 18.30u - Ds. T.A. Vizee

PKN - Herv. Kerk
25/08 • 10.00u - Ds. C. van de Scheur  

25/08 • 18.30u - Ds. C.H. Buitink 

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

Markt Samen  
Leuke Dingen Doen 

Zaterdag 24 augustus wordt 
in Bilthoven de Markt Samen 
Leuke Dingen Doen gehouden. 
Wie op zoek is naar iemand 
om samen iets leuks mee te 
gaan doen is van harte wel-
kom tussen 14.00 en 16.00 
uur in de recreatieruimte van 
appartementengebouw De 
Leijenburgh, Van Heukel-
omlaan Bilthoven. Informa-
tie: Wilma van Poelgeest ( 
w.vanpoelgeest@mensdebilt.
nl of tel 06 47296337). 

Start Mantelzorgspreekuur

Voor vragen op het gebied 
van zorg, welzijn, wonen en 
inkomen zijn mantelzorgers 
van harte welkom tijdens het 
mantelzorgspreekuur. Elke 
woensdagmorgen van 08.30 
tot 10.00 uur kunnen man-
telzorgers terecht voor advies 
en ondersteuning bij Jaco te 
Morsche, mantelzorgmakelaar 
bij Steunpunt Mantelzorg in 
het Gezondheidscentrum De 
Bilt, Henrica van Erpweg 2. 
Afspraak maken is niet nodig. 
Telefonisch of per mail kan 
ook via 030-7271556 of per 
mail mantelzorg@mensdebilt.
nl.

Open Centrumkerk  
Bilthoven 

De Centrumkerk aan de Juli-
analaan in Bilthoven opent de 
deuren gedurende de zomerva-
kantie op de zaterdag van t/m 
31 augustus. Voorbijgangers 
zijn welkom in dit rustpunt om 
te luisteren naar de stilte en 
soms de  muziek. Er is koffie 
en indien gewenst een luiste-
rend oor.

Vakantie Bijbel  
Week Westbroek

Op 27, 28 en 29 augustus 
wordt op het feestterrein in 
Westbroek de Vakantie Bijbel 
Week (VBW) georganiseerd. 
De VBW is voor kinderen van 
de basisschool (van 09.45 tot 
15.00 uur) en jongeren vanaf 
12 jaar ( van 19.30 tot 22.30 
uur). Vooraf aanmelden is fijn 
via vbwwestbroek.weebly.
com. Daar vind je ook meer 
informatie over het program-
ma en contactgegevens.

Garagesale Maartensdijk

Leden van harmonie Kunst 
en Genoegen uit Maartens-
dijk houden op zaterdag 31 
augustus tussen 10.00 en 15.00 
uur een garagesale aan het 
plein tussen de Fazantenlaan 
en Gruttolaan in Maartensdijk. 
De opbrengst komt ten goede 
aan de muziekvereniging 
Kunst en Genoegen.

Rommelmarkt in  
Maartensdijk

Zaterdag 7 september organi-
seert de Protestantse Gemeen-
te Maartensdijk - Hollandsche 
Rading een boeken-rommel-
markt. Inleverdagen zijn zater-

dag 31 augustus van 10.00 uur 
tot 13.00 uur en op woensdag 
4 september van 19.00 uur tot 
21.00 uur bij de Ontmoetings-
kerk aan de Kon. Julianalaan 26 
te Maartensdijk. Groot meubi-
lair en witgoed is niet welkom. 
De opbrengst is dit jaar voor 
50% voor een school in Gambia 
en voor 50% voor de Kerk.

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 24 augustus vanaf 10.00 
uur met de gids van Staatsbos-
beheer door de Molenpolder en 
geniet van de rust en de stilte 
van de natuur. Met een fluis-
terboot ontdek je de rijke histo-
rie van dit oude veengebied en 
onderweg loop je een stukje op 
het “drijvend land”. Voor meer 
informatie en het boeken van 
een vaartocht: www.staatsbos-
beheer.nl/activiteiten.

Ontdek Fort Ruigenhoek

Met de gids van Staatsbosbe-
heer kan je op 25 augustus het 
Fort de Ruigenhoekse Dijk ont-
dekken. De gids vertelt je alles 
over het fort en hoe de solda-
ten hier vroeger leefden. Maar 
ook over de bomen en planten 
rond het fort, en hoe die een 
rol speelden bij de verdediging 
ervan. Aanvang 13.30, duur ca. 
1,5 uur, kosten € 5,00, kinde-
ren € 2,50 contant. Aanmelden 
bij het hek van het fort.. Deze 
excursie is ook met een groep te 
boeken. Neem hiervoor contact 
op met utrechtwest@staatsbos-
beheer.nl.

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 28 augustus vanaf 14.00 
uur met de gids van Staatsbos-
beheer door de Molenpolder en 
geniet van de rust en de stilte 
van de natuur. Met een fluis-
terboot ontdek je de rijke histo-
rie van dit oude veengebied en 
onderweg loop je een stukje op 
het “drijvend land”. Voor meer 
informatie en het boeken van 
een vaartocht: www.staatsbos-
beheer.nl/activiteiten

VakantieBijbelFeest

Bij de Dorpskerk in de Bilt 
is het 28 en 29 augustus twee 
dagen feest. Van 10.00 tot 15.00 
uur zijn alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd welkom 
op dit feest rondom het thema 
‘SchatRijk’. Voor eten, drinken 
en gezelligheid wordt gezorgd. 
Het is verstandig goede schoe-
nen aan te doen.

Wij bedanken u heel hartelijk
voor alle blijken van meeleven voor en na het overlijden

van onze zorgzame vader, opa en overgrootvader

Adriaan Lam
weduwnaar van Gerrie Lam-Steenkamer

Maartensdijk, augustus 2019
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden 
op 15 augustus jl. van ons commissielid, de heer

Evert van Bonzel
De heer Van Bonzel was sinds de gemeenteraadsverkiezingen lid 
van de commissies van de gemeenteraad namens D66. Wij houden 
hem in onze herinnering als een aimabel persoon met een grote 
deskundigheid en betrokkenheid bij de opgaven van de gemeente. 

Onze oprechte gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn vrouw 
Beatrice, zijn kinderen en verdere naaste familie.

De gemeenteraad van De Bilt,

de griffier,   de voorzitter,
Thecla van der Torre  Sjoerd Potters

Burgemeester en wethouders van De Bilt,

de secretaris,   de burgemeester,
Erik Wietses   Sjoerd Potters

Met diepe droefenis nemen wij afscheid van 

Evert van Bonzel
We zijn zeer dankbaar voor zijn bijdragen aan de afdeling D66 De Bilt, 
en als commissielid voor de gemeenteraad van de gemeente De Bilt. 

We zullen zijn vriendelijke persoonlijkheid ontzettend missen en 
wensen de familie veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Namens de fractie en het bestuur van D66 De Bilt
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Nou zeg..
Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaargang van De Vierklank: al 25 jaar 
het lokale suffertje van deze gemeente.

Vanaf het eerste nummer (4 januari 1995) was er ook de rubriek ‘Nou zeg’; een getekend drieluik  met spits-
vondige overwegingen. Dat De Vierklank ook toen al inspeelde op bijv. de vakantieperiode of weersomstan-
digheden tonen de afleveringen van 7 juni 1995 en van 26 juli 1995 aan.   Henk van de Bunt

Inspraak Beleidsnota 
waterschap 

De ontwerp Beleidsnota peilbeheer van Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden ligt van 13 augustus t/m 23 september ter in-
zage. Daarom organiseert het waterschap een aantal informatie-
avonden.  

De vorige Beleidsnota peilbeheer stamt uit 2011. In 2015 is de nota 
op één onderdeel aangepast. Sindsdien zijn er veel nieuwe ontwikke-
lingen die om beleid vragen, zoals klimaatverandering,  bodemdaling, 
dynamisch peilbeheer en waterkwaliteit. Daarom is de beleidsnota ge-
actualiseerd.

Informatieavonden 
Donderdag 12 september is er een informatieavond om 20.00 uur 
in HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt waarin een 
toelichting op de ontwerp beleidsnota wordt gegeven. Daarna is er 
gelegenheid om vragen te stellen. Voor vragen over de ontwerp nota 
kan contact worden opgenomen met Astrid de Boer-Riebel van de 
afdeling OSA (vakantie van 4 t/m 25 augustus), e-mail beleidsnot-
apeilbeheer@hdsr.nl.

Japanse overgave in Bilthoven 
weer stijlvol herdacht

door Guus Geebel

Donderdag 15 augustus vond bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust de 74ste 
herdenking van de capitulatie van Japan plaats. De capitulatie betekende in Nederlands-Indië 

dan wel het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar de gevolgen van de Japanse bezetting 
laten tot op de dag van vandaag voor velen hun sporen nog na.

De muzikale omlijsting bij de her-
denking werd verzorgd door het 
harmonieorkest Kunst en Genoegen 
uit Maartensdijk onder leiding van 
Frans de Graaf. Esmee Aarsman 
blies het signaal Taptoe. Rómulo 
Döderlein de Win van het herden-
kingscomité heet de aanwezigen 
hartelijk welkom en prijst de oude-
ren die ondanks de slechte weers-
voorspelling naar de herdenking 
zijn gekomen. Hij heeft een warm 
woord van welkom voor de Utrecht-
se commissaris van de Koning Hans 
Oosters, die de herdenking voor 

het eerst bijwoont. Burgemeester 
Sjoerd Potters houdt een toespraak 
waarin hij de geschiedenis schetst 
die vooraf ging aan de inval van Ja-
pan in Nederlands-Indië. Een peri-
ode waarin Nederland in Japan een 
bevoorrechte positie had. De burge-
meester wil het vooruitkijkend naar 
75 jaar vrijheid volgend jaar hebben 
over het effect van een oorlog op 
jonge mensen. Die hebben nog een 
heel leven voor zich en vormen zich 
een idee over de rol die zij daarin 
willen hebben, maar zij hebben 
nauwelijks invloed op de systemen 

en beslissingen van volwassenen. 
'Toch is er veel aan het veranderen.' 
Hij noemt het zelfbeschikkingsrecht 
van groot belang. ‘We leven in een 
wereld waarin we dat steeds meer 
gaan beseffen. Het is steeds meer te 
zien bij ontwikkelingen in het on-
derwijs, in de zorg en binnen bedrij-
ven en organisaties.’ Hij vindt een 
verlaging van het actieve kiesrecht 
naar 16 jaar daarbij passen. ‘In elke 
oorlog vallen slachtoffers. Wij her-
denken deze slachtoffers maar we 
kijken ook met vertrouwen naar de 
toekomst.’    

Anak Medan
‘Herdenken is meer dan begrijpen 
hoe het toen ging, maar vooral 
doordenken hoe wij een oorlog 
kunnen blijven voorkomen.’ Met 
deze woorden eindigt Richard van 
Staa zijn verhaal over de oorlog in 
Nederlands-Indië. Van Staa is ge-
boren in Medan op Sumatra en was 
zes jaar toen de Volkenbond in 1933 
Japan veroordeelde voor de bezet-
ting van Mantsjoerije. De Japan-
ners voerden bloedige overvallen 
uit in plaatsen aan de Chinese kust 
en gebruikten daarbij dodelijke vi-
russen die op dieren en gevangenen 
werden getest. Na een gelukkige 
kindertijd veranderde de toekomst 
van Richard van Staa rigoureus. 
Hij vertelt over de gebeurtenissen 
die plaatsvonden nadat in januari 
1942 tegen een overmacht van Ja-
panners gevochten moest worden. 
‘Die begingen veel oorlogsmisda-
den. Onze strijd tegen de Japanners 
duurde twee maanden.’ 

Bevrijding
‘Na onze overgave werden militai-
ren en stadswachten het eerst ge-
interneerd. Daarna de Nederlandse 
en Indo mannen. Tenslotte werd in 
de wijken de locatie van vrouwen-
kampen vastgelegd.’ Van Staa was 
14 jaar toen hij met zijn moeder 
naar  het Tjihapit vrouwenkamp 
ging. Na vier maanden moest hij 
naar het Banka jongenskamp en 
daarna naar andere kampen. ‘Het 
kamp Tjimahi werd de zwaarste 
periode door wandluizen en ander 
ongedierte.’ Richard van Staa werd 
ernstig ziek maar kreeg pillen van 
een verpleger. Hij gaf zich in 1944 

op voor een spoorwegcorvee op Su-
matra waar hij maandenlang goed 
eten kreeg, maar ’s nachts belegerd 
werd door hongerige wandluizen. 
‘Wij die overleefden zijn gered 
door de atoombom, maar het werd 
geen bevrijding, wel een bersiap. 
Toen kregen wij helden als Jack 
Boer, die bijna 2.500 mensen de 
dag voor hun geplande dood uit de 
gevangenis heeft bevrijd.’ 

Kranslegging
Commissaris van de Koning Hans 
Oosters legt namens de provin-
cie Utrecht de eerste krans bij het 
monument. Vervolgens leggen bur-
gemeester Sjoerd Potters en wet-
houder André Landwehr namens 
het gemeentebestuur een krans, ge-
volgd door Richard van Staa en zijn 
vrouw. Twee leden van de Bond 
van Wapenbroeders leggen de vol-
gende krans en tenslotte een afvaar-
diging van The Indo Project USA. 
Na het Taptoesignaal en twee minu-
ten stilte speelt Kunst en Genoegen 
twee coupletten van het Wilhelmus. 
Daarna gaat de halfstok hangende 
vlag in top. Vierenzeventig aanwe-
zigen plaatsen dan een rode roos in 
vazen bij het monument. Voor elk 
naoorlogs jaar één. Als vertegen-
woordiger van de derde generatie 
plaatst de vijfenhalfjarige Jasmijn 
van Dijk er een witte roos tussen, 
als symbool voor de toekomst en 
de hoop. Sera de Groot van het her-
denkingscomité dankt alle aanwe-
zigen. Dan begint het defilé langs 
het monument. Traditioneel wordt 
de herdenking afgesloten met kof-
fie, thee en spekkoek.

Burgemeester Sjoerd Potters tijdens zijn toespraak.

De vijfenhalfjarige Jasmijn van Dijk van de derde generatie plaatst een 
witte roos tussen de rode rozen. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Computerhulp Midden-Nederland
Wij helpen graag als u computer 
niet doet wat hij zou moeten doen. 
En dat doen we snel, meestal aan 
huis. Even zo graag...  [lees meer]

HET LEKKERSTE 
APPELTAARTJE

CHIA 
POMPOENBROODJE

VAN € 2,90 
NU € 2,40

VAN 
€ 7,25 
NU
€ 5,95

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 augustus
t/m woensdag 28 augustus

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Eiersalade
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gerookte achterham
Gegrilde fricandeau
Gebraden rosbief

    VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!

Biefstuk spiesjes

Varkenshaassaté

Black Angus burgers

500
GRAM 11.50

500
GRAM 8.98

4
VOOR 10.-

Filet lapjes
naturel of gemarineerdExtra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

VARKENSHAASJES

500
GRAM 5.98

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaar 6.50

KIP TORTILLA’S 
GEHAKT TORTILLA’S  

2 
VOOR 7.-

Lekker voor het weekend

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 6.50

BOEREN EXTRA 
BELEGEN

6.98500
GRAM



Locoburgemeester feliciteert 
briljanten bruidspaar

door Guus Geebel

Locoburgemeester Madeleine Bakker kwam maandag 19 augustus de 
heer en mevrouw Wever-Schoonheijm in De Bilt feliciteren met hun 
vijfenzestigjarig huwelijksjubileum. Het echtpaar trad op 18 augustus 
1954 in Utrecht in het huwelijk. Ze zijn daar allebei geboren en geto-
gen. Zij was 19 en hij 21 jaar oud toen zij trouwden. Het echtpaar woont 
vijfenzestig jaar later in redelijke gezondheid aan de Alfred Nobellaan 
in De Bilt.

Jan Wever en Mien Schoonheijm  leerden elkaar kennen bij dansschool 
Wildschut in Utrecht, waar zij met haar nicht les had. ‘Er waren in die 
tijd meer jongens dan meisjes op dansles’, vertelt Mien. ‘Mijn nicht 
was helemaal hoteldebotel van de vriend van Jan en toen bij hen de 
vonk oversloeg bleef ik aan Jan hangen.’ De eerste kus kreeg ze in de 
Zaagstraat bij het spoor in Utrecht. Het was de tijd van grote woning-
nood en Jan en Mien gingen na hun trouwen inwonen bij de moeder 
van Mien. 

Woning
Jan Wever was instrumentmaker en werkte vanaf zijn vijftiende bij in-
strumentenfabriek Smitt aan de Middellaan in Bilthoven. Via de fabriek 
kreeg hij na twee jaar inwonen een woning aan de Beatrixlaan in Bilt-
hoven. Daar kwamen vier woningen beschikbaar, twee voor medewer-
kers van Inventum en twee voor die van Smitt. Een collega die een van 

de woningen van Smitt kreeg aangeboden aanvaardde de woning, maar 
wist dat hij naar Australië ging emigreren. Hij tipte mij en ik kreeg de 
woning toen.’ Ze woonden aan de Beatrixlaan eerst boven en later in 
een benedenwoning. Ze wonen nu dertien jaar in hun huidige woning in 
Bilthoven. Jan Wever ging later werken bij instrumentenfabriek Godart 
Mijnhardt in De Bilt. Het bedrijf werd enkele malen doorverkocht aan 
Amerikaanse bedrijven, maar Wever werkte er tot zijn pensioen.

Kusje 
Mien Wever deed lange tijd huishoudelijk werk bij een gezondheids-
centrum voor dieren in Utrecht. Het echtpaar kreeg twee dochters. Er 
zijn drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Jan Wever heeft 
ook veel aan sport gedaan. Hij speelde honkbal en voetbal bij Fak. 
Ook tennist hij af en toe bij Meijenhagen. Het recept om 65 jaar hu-
welijk uit te houden noemt Mien geven en nemen. ‘En iedere avond 
een kusje voor het slapen gaan’, vult Jan aan. Het briljanten bruilofts-
feest wordt in september gevierd. Er waren felicitaties namens Ko-
ning Willem-Alexander, de commissaris van de Koning en bloemen 
van de gemeente.
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advertentie

Adri Pieck kwam 100 jaar geleden 
naar Hollandsche Rading

Honderdvijf en twintig jaar geleden werd de kunstenares Adri Pieck geboren. Adri woonde en 
werkte van 1919 tot haar overlijden in 1982 in Hollandsche Rading. Ter gelegenheid van 
haar honderdste geboortedag werd in 1994 door de Groenekanse Culturele Commissie in 
Maartensdijk en in Groenekan een jubileumtentoonstelling van haar werk gehouden. 

Markante, soms tere herinneringen 
aan de familie Pieck worden door 
verhalen en nagelaten werk levend 
gehouden. Vaak wordt door de ver-
halen, die over Adri Pieck worden 
verteld het beeld opgeroepen van 
een broze vrouw die vanuit haar 
gevoel van ontzag voor de natuur 
leefde en werkte.

Paars
Een goede kennis van haar mocht 
voor zijn verjaardag een schilderij 
als cadeau kiezen. Tussen de doeken 
waaruit hij kon kiezen, bevond zich 
een schilderij van een sparrenbos in 
de Lage Vuursche. De stammen van 
de bomen op het schilderij had Adri 
een enigszins paarse kleur gegeven. 
Dit doek was niet zijn eerste keus. 
Een tijdje daarna reed hij op een 

avond met Adri langs het sparrenbos 
van het schilderij. Hij zag inderdaad 
een paarse gloed op de stammen. 
Het rode licht van de ondergaande 
zon reflecteerde een paarse gloed op 
het hars van de stammen.

Natuur
Licht en leven vervulde Adri met 
ontzag en inspireerde haar werk. Na 
een fikse regenbui wachtte zij meest-
al een uurtje voordat ze naar buiten 
ging. De reden hiervoor was, dat ze 
de wormen, die door de regenbui bo-
ven de grond waren gekomen en niet 
met haar voetstappen wilde bezeren. 

Maartenshoeve
Adri Pieck werd in 1894 in ‘s 
Gravenhage geboren als tweede 
dochter van Antonie A. Pieck ( 
1865-1925) en Elisabeth M.M. 
Binnendijk (1865-1946). In totaal 
werden er vier dochters geboren. 
Beide ouders waren in het onder-
wijs werkzaam. In 1919 kwam het 
gezin vanuit Bussum naar Holland-
sche Rading aan de Tolakkerweg 5 
wonen. Het huisje, waarvan zij de 
bijbehorende stal 101 atelier ver-
bouwden, kreeg de naam ‘St. Maar-
tenshoeve’. Het huis dat al enige 
jaren na het overlijden van Adri is 
afgebroken werd in 1911 door de 
koopman J. de Rooij naast de her-
berg van Van Lunteren gebouwd. 
Toen de familie Pieck er in 1919 
kwam wonen, was het huis eigen-
dom van de fam. Ormeling. De heer 
Ormeling was ook in het onderwijs 
werkzaam. In 1926 kocht de fami-
lie Pieck het huis. Hollandsche Ra-
ding was in de twintiger jaren nog 
grotendeels onbebouwd.

Lessen
Adri en haar zusje Gretha kregen in 
het begin tekenles van hun vader. 
Gretha had aanleg voor etsen en 
houtgravures maken. Zij kreeg la-
ter les van Toon de Jong uit Laren. 
Adri kreeg les van de kunstschilder 
E.R.D. Schaap en volgde de lessen 
van prof. Drake aan de Amsterdamse 
Rijksacademie. De ouders steunden 
de kinderen in het ontwikkelen van 
hun specifieke taken  In 1920 over-
leed Gretha aan de gevolgen van de 
Spaanse griep. Adri miste haar zusje 
Gretha zeer. Zij ontfermde zich met 
een groot gevoel van piëteit over 
haar nagelaten werk. Haar vader 
overleed in 1925 waarna zij verder 
leefde met haar moeder en twee 
zusjes Marie en Betty. Marie ging 
in het voetspoor van haar ouders 

in het onderwijs werken. Zij werd 
uiteindelijk directrice van de Mulo 
voor meisjes aan het Domplein in 
Utrecht. Marie overleed in 1948. 
Betty verzorgde de huishouding en 
speelde piano. Na het overlijden van 
Betty in 1967 woonde Adri alleen in 
de St. Maartenshoeve. 

Verbinding
In een arbeidzaam leven heeft zij 
veel dierbare plekjes in haar eigen 
kleurige stijl vastgelegd. Zoals een 
regenboog de vele verschillende 
kleuren, waaruit het licht bestaat, 
toont, was Adri altijd op zoek naar 
de echtheid van het bijna niet vast te 
leggen moment. Zij bezat een open 
oog voor de natuur in de mens. Het 
eerlijk handwerk van de boer en de 
ambachtsman beeldde zij met ge-
voel van bewondering uit. Ook had 
zij verbinding met het volkse leven. 
De volksfeesten met het ringsteken 
tijdens de Koninginnedag in de sta-
tige lanen van Groenekan legde zij 
met veel gevoel vast. Haar scherpe 
waarneming werd ook wel eens mis-
leid. Een boer in Hollandsche Ra-
ding was iedere avond op zijn akker 
bezig. In zijn mond had de boer een 
plaatje waarmee hij vogelgeluiden 
kon nabootsen. Adri kwam iedere 
avond op de akker naar het zingen 
van ‘de merels’ luisteren. Tot het 
moment waarop zij bemerkte dat de 
boer de vogelgeluiden maakte. Haar 
eerbied voor alles wat leeft en groeit 
behield zij tot het uiterste. De tuin 
rond haar huis was op het oog een 
wildernis. Maar Adri gaf iedereen 
(plant, insect of muis) ruimte om te 
kunnen leven. Er waren momenten, 
dat zij voor 20 zwerfkatten zorgde. 

Ook haar hondje, dat bijna niet meer 
kon lopen, liet zij op een karretje, be-
kleed met zachte stof, uit. Het beestje 
kon alleen nog zijn voorpootjes ge-
bruiken. Ook was zij er zich van be-
wust dat ieder moment van de dag in 
een andere betovering van het licht 
stond. Iemand ontmoette haar vroeg 
in het voorjaar van 1943 ‘s morgens 
om half acht met een schetsboek voor 
het gemeentehuis. Zij tekende met 
halve handschoenen aan, tegen de 
kou, die alleen haar vingers onbedekt 
lieten. Ze vertelde dat ze gefascineerd 
was door het vroege oosterlicht op 
het gemeentehuis en wilde dit vast-
leggen. 

Mensen
Ook de zorg voor mensen had haar 
aandacht. Contacten met Belgische 
vluchtelingen die tijdens de eerste 
wereldoorlog in 1915 naar Neder-
land waren uitgeweken en bij haar 
ouders in Bussum hadden gelogeerd, 
bleef zij trouw. Vaak krijgt het werk 
van een kunstenaar wanneer hij of 
zij niet meer leeft, de waardering die 
tijdens het leven ontbrak. Adri en 
Gretha ontvingen tijdens hun leven 
al veel waardering van bewonde-
raars van hun werk. Geld was voor 
hen minder belangrijk, maar thans is 
de waarde van hun nagelaten werk 
niet te veronachtzamen. Een rede 
voor veel families het werk van de 
gezusters Pieck goed te bewaren.

Het Veldhuis aan de Planetenbaan; het laatste schilderstukje van 
haar hand (215x250mm). Van het schilderij werd een foto gemaakt en 
beschikbaar gesteld door Arie van Zijtveld te Woerden. 

In W.O. II waren Duitse soldaten ingekwartierd op boerderij ’t Veldhuis 
in Maartensdijk. (foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)

Op woensdag 4 januari 1995 ver-
scheen nummer 1 van de eerste 
jaargang van De Vierklank in deze 
gemeente. 

Gelijk al in die eerste jaargang 
start een onwaarschijnlijk lange 
reeks van ‘Kieken’; verhalen 
waarin dorpshistoricus Koos Ko-
lenbrander de lezers informeert 
over stukjes geschiedenis van 
deze gemeente.

In dit jubileumjaar blikken wij te-
rug en lezen wij opnieuw de ver-
halen uit die eerste uitgaven. 

In de Kiek van 22 maart 1995 stelt 
Koos ons voor aan Adri Pieck 
(1894 – 1982), die precies 100 jaar 
geleden in Hollandsche Rading 
(tot haar overlijden) in Holland-
sche Rading woonde.              HvdB

Locoburgemeester Madeleine Bakker met het briljanten bruidspaar 
Wever-Schoonheijm.
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Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

BOSSCHE BOLLEN
Op veler verzoek. Lekker gekruid gehakt in een jasje
van geroosterde uitjes. Om zachtjes te braden

100 gram 1,10

PARMA MISTO
Met o.a. biefstuk schnitzel, spinazie, kaas, parmaham
en lekkere kruidenolie. De smaak, het blijft een
mysterie.... 100 gram 2,25

KIP BRAADWORST
Van 100% kip gemaakt met lekkere kruiden. Om
zachtjes te braden. Lekker voor bij de bloemkool of
voor op de barbecue 100 gram 1,25

MINI KIPROLLADE
Lekker gekruid & gezouten. ± 20 minuten braden. 
Een echte kindervriend
Ongeveer 150 gram per stuk. 100 gram 1,25

MAGERE STOOFLAPJES
Van de Limousin. Wie kent ze niet?
Om ± 2½ uur zachtjes te stoven. Lekker voor al uw
stoofgerechten 500 gram 6,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf maandag
19 augustus t/m zaterdag 24 augustus. Zetfouten voorbehouden.

KALFS RIBLAPJES
Voor de liefhebbers. Om zachtjes te garen 500 gram 10,00
BLANKE VARKENSFRICANDEAU

Aan een stuk of aan lapjes. Om zachtjes te braden 100 gram 1,45

MINI STROGANOFF GEBRAAD
Iets aparts voor de liefhebbers. Met o.a. rosbief,
kruiden & mager gerookt spek. ± 15 minuten bakken

100 gram 2,15BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Slagerij Van Loo
U kunt bij ons terecht voor vlees, 
vleeswaren, specialiteiten en onze 
uitgebreide traiteurafdeling. en 
natuurlijk voor catering tot in de 
puntjes verzorgd op...  [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Dorpsbistro Naast de Buren
U kunt van woensdag tot en met zondag bij ons terecht 
in onze sfeervolle gelagkamer of met mooi weer buiten 
op ons gezellige terras voor ...  [lees meer]

Textielinzameling ook 
ondergronds

Sympany is een van de grootste textielinzamelaars in Nederland. In een groot deel van de 
Nederlandse gemeenten wordt met ruim 2.500 textielcontainers jaarlijks 

rond de 23,5 miljoen kilogram textiel ingezameld. Het ingezamelde 
textiel wordt gesorteerd, omgepakt en verwerkt in 

de vier vestigingen van Sympany.

Textieldonaties bieden men-
sen kansen. Met de opbrengsten 
worden projecten gesteund, die 
zijn gericht op zelfredzaamheid 
en duurzaamheid in Nederland, 
Afrika en India. In Nederland 
door mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt werk te bieden 
in een van de vier sorteervesti-
gingen. In Afrika en India bieden 
donaties kansen aan mensen in 
textiel gerelateerde projecten. Zo 
wordt bijvoorbeeld aan onderne-
mende vrouwen een vakopleiding 
Fashion & Design geboden en is 
er het mobiele trainingscentrum 
voor de moeilijk bereikbare ge-
bieden. In India wordt kinderen 
opleiding geboden, waarmee ze 
uit de risicovolle productieomge-
ving worden gehouden waar hun 
ouders werkzaam zijn. Het pro-
gramma bereidt hen voor op het 
reguliere basisonderwijs. Meer 
over Sympany en de projecten 
leest men op de website www.
sympany.nl

De Bilt
Sympany zamelt al lange tijd het 
textiel in De Bilt in. Verspreid 
door de gemeente staan op cen-
trale locaties textielcontainers. 
Er zijn zeven textielcontainers in 
Bilthoven, vijf in De Bilt, twee in 

Groenekan, een in Hollandsche 
Rading, twee in Maartensdijk en 
een in Westbroek. Er zijn twee 
containers ondergronds: één is 
er aan het Maertensplein, naast 
de nrs. 1 – 19, naast de onder-
grondse restafvalcontainer op het 
noordelijkste parkeerterrein, in 
Maartensdijk. De ondergrondse 

textielcontainer in Bilthoven is 
aan de Planetenbaan 591, naast 
de glasbak, tegenover de parkeer-
plaats bij Winkelcentrum Plane-
tenbaan. 

De container aan de Planetenbaan in Bilthoven.

De Maartensdijkse ondergrondse 
textielcontainer. [foto Henk van de 
Bunt]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Gelukkig zijn er nog mensen, die een feest als de Sinterklaasintocht (in 
Maartensdijk) willen organiseren. Maar waarom wil het organisatiecomité 
er geen rekening mee houden, dat een Zwarte Piet als discriminerend kan 
worden ervaren? Waarom willen zoveel mensen niet inzien, dat dit te veel 
verwijst naar een verleden van slavernij en kolonialisme? Is het teveel ge-
vraagd om naast Zwarte Pieten ook Witte en Gekleurde Pieten bij de intocht 
te laten optreden. Laat Sinterklaas een feest voor allen zijn en niet alleen 
voor Witte Mensen.  

Dik Meijer, Maartensdijk
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Tiny Middleton benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau

door Guus Geebel

Tot het laatste moment was Tiny Middleton-Heijlen op vrijdag 16 augustus in de 
veronderstelling dat ze haar verjaardag ging vieren. Ze was op 5 augustus jarig en haar man 

Rick had haar verteld dat ze die op een bijzondere manier gingen vieren. Daarvoor waren 
vrienden en de kinderen en hun gezinnen uitgenodigd. 

Eerst dacht Tiny dat het feestje in 
het Spoorwegmuseum gehouden 
zou worden, omdat daar de auto 
geparkeerd werd. Maar vandaar 
ging het naar de ontmoetings-
ruimte van de Liberaal Joodse 
Gemeente in Utrecht. Toen Tiny 
daar burgemeester Sjoerd Pot-
ters met ambtsketen binnen zag 
komen kreeg ze argwaan. Een 
burgemeester draagt toch geen 
ambtsketen op een verjaardags-
feestje. Sjoerd Potters hielp haar 
snel uit de dromen toen hij haar 
toesprak. ‘Ik ben hier vandaag ge-
komen om jou te eren. Je hebt je 
35 jaar lang belangeloos ingezet 
voor de Joodse gemeenschap, die 
heel veel aan jou te danken heeft. 
Een religie wordt vaak in ver-
band gebracht sociale samenhang, 

verbinding. Dat vind ik als burge-
meester ontzettend belangrijk.’

Activiteiten
Burgemeester Potters geeft ver-
volgens een opsomming van wat 
Tiny Middleton allemaal voor 
de Joodse gemeenschap gedaan 
heeft. ‘Je zet je binnen de leer-
huizen in op verbinding tussen de 
Joodse en de niet-Joodse wereld.’ 
Leerhuizen zijn plaatsen waar 
mensen samenkomen om met 
elkaar de Joodse religieuze ges-
chriften te bestuderen en te bedis-
cussiëren. Tiny Middleton deed 
dat in Twente en daarna in Utrecht 
en wijde omgeving. Zij zet zich 
belangeloos en met veel enthousi-
asme in voor haar vrijwillige tak-
en. ‘Je hebt een zeer grote kennis 

van de Joodse traditie en hebt de 
gave deze kennis uit te dragen en 
te inspireren.’

Ridder
‘Je brede inzet op heel veel ter-
reinen komt voort uit het concept 
Tikoen olam, Hebreeuws voor her-
stel van de wereld. Het is een dra-
gende grond voor het handelen van 
de mens en een opdracht voor elke 
joodse man en vrouw. De talrijke 
activiteiten hebben er toe geleid 
dat het Zijne Majesteit de Kon-
ing heeft behaagd je te benoemen 
tot Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau. Nadat de burgemeester 
de onderscheiding heeft opgespeld 
wordt spontaan een Joods feestlied 
in het Hebreeuws ingezet, dat uit 
volle borst wordt meegezongen.

Online Museum De Bilt geeft 
Couleur Locale 

Gemeentelijk bestuur en cultuur hebben een grote historie 
Het Online Museum De Bilt is deze maand een jaar in functie. Ook komend winterseizoen gaan 

we weer de boer op om de zes kernen en zijn bewoners, jong en oud, kennis te laten maken 
met onze geschiedeniswebsite. Voor nieuwe inwoners, bestuurders en beleidsadviseurs 

geeft de site toegang tot het indrukwekkende verleden van onze woonplaats en de 
ontstaansbasis van onze dorps- en gemeentecultuur. 

Wist u trouwens dat een Ameri-
kaanse astronaut een tijdje aan de 
Akker in De Bilt heeft gewoond? 
Toch een leuk weetje, 50 jaar na 
de eerste ‘giant leap for mankind’ 
(Neil Armstrong 20 juli 1969). Op 
donderdag 17 oktober a.s. geeft 
het OMDB een presentatie in het 
Dorpshuis van Westbroek. Voor-
impressie? Bekijk nu alvast de 
rijke geschiedenis van deze kern 
op www.onlinemuseumdebilt.nl. 
Zoekterm: Westbroek. 

Een terugblik op een jaar van his-
torisch onderzoek en vooruitkijken 
naar de ‘couleur locale’ van ge-
meente De Bilt. 

Het is vakantietijd en heet in de 
gemeente. Niet de plaats en tijd 
om een verhandeling over plaat-
selijke weersomstandigheden te 
schrijven. Of toch wél. Want is het 
KNMI in De Bilt niet sinds jaar 
en dag het meteorologisch cen-
trum van Nederland? Met ruim 

Rick en de geridderde Tiny Middleton met de burgemeester.

een eeuw weergeschiedenis op de 
klokken, noteert ‘De Bilt’ in juli 
2019 een nooit eerder bereikte 
zomertemperatuur van 40 plus in 
2019: https://onlinemuseumdebilt.
nl/de-gebouwen-van-het-k-n-m-i/ 
Overigens staat het KNMI op 
dezelfde plek waar 600 jaar te-
rug een nonnenklooster stond. 
In diezelfde periode begon zich 
in deze streken de zogenaamde 
‘Kleine IJstijd’ te ontwikkelen. 
De sneeuw- en ijslandschappen in 
de Hollandse schilderkunst getui-
gen ervan. 
Aan onze woonplaats is de ge-
schiedenis van het Middeleeuwse 
Europa voorbijgetrokken. Tussen 
kern Westbroek en Oostbroek, lo-
catie van het voormalige Lauren-
tiusklooster, zijn bloedige oorlo-
gen uitgevochten en moerassen 
ontgonnen. Waar wij wonen is 
hoogstaande wetenschap bedre-
ven, ontstonden landbouw en vee-
teelt, kunst en cultuur en natuur-
gelieerde gezondheidszorg. Kuren 
in de groene bossen van Bilthoven 
was en is gelukkig nog steeds een 
groot goed. Maar er is meer. 

Knooppunt 
Door de eeuwen heen was De 
Bilt-en-omstreken een belang-
rijke vervoers- en transportader. 
Over water en over de weg, met 
platbodem, paard- en wagen, 
koets en ossenkar. De voorma-
lige Steenstraat, nu Dorpsstraat, 
vormde al in de middeleeuwen 
een centrale verbinding tussen de 
Domsteden Utrecht en Keulen. 
In de 19e eeuw werd het ijzeren 
spoor de ontstaansbasis van de la-
tere kern Bilthoven en een bloei-
end bedrijfsleven. Met de komst 

van Rijksweg A27 in de 20e eeuw 
werden de kernen van gemeente 
De Bilt landelijk ontsloten, maar 
kregen tevens de reputatie van fi-
leknooppunt met geluidsoverlast. 
Het bedrijfsleven zou weer ver-
trekken wegens gebrek aan vesti-
gingslocaties en uitbreidingsmo-
gelijkheden. Met de aanleg van 
de A28 werd de landschappelijke 
eenheid Oostbroek – Westbroek 
voorgoed verbroken. 

Voor de oorlog was Bilthoven 
een nieuwbouwlocatie waar rijke 
repatrianten uit Nederlands-In-
dië zich vestigden, gevolgd door 
vele landelijke en internationale 
beroemdheden. Want Bilthoven 
betekende ‘wonen op stand’ en 
in het groen. Ook voor de ou-
ders van de voormalige minister 
van Buitenlandse Zaken Johan 
Beyen. Deze medegrondlegger 
van de huidige EU is opgegroeid 
in één van de mooiste villa’s van 
het voormalige De Bilt-Station: 
https://onlinemuseumdebilt.nl/jo-
han-willem-beyen-minister-van-
buitenlandse-zaken-2/ 

Als kind genoot de jonge Johan 
van het ongestoorde buitenleven. 
Hoe zou dat trouwens zijn ge-
weest om door de eeuwen heen 
op te groeien in deze buurten? 
Was het ideaal of verre van, om 
school te gaan in het voormalige 
De Bilt, Groenekan, Westbroek, 
Hollandsche Rading, Maartens-
dijk of Bilthoven. Dat is een vraag 
waarover de OMDB-redactie zich 
het komende seizoen gaat buigen. 
Uw en jouw lokale jeugdherinne-
ring is bij ons zeer welkom.

(Veroniek Clerx)

In VK 34-2016 vertelde Walter Eijndhoven: ‘Dit jaar is het 60 jaar ge-
leden dat Dave Scott, een toenmalige straaljagerpiloot uit de Verenigde 
Staten, naar Nederland kwam. Twee jaar later vestigde hij zich in De Bilt, 
aan de Akker. In de tijd dat hij daar woonde, kon niemand bevroeden dat 
hij elf jaar later, als zevende mens ooit, een wandeling op de maan zou 
maken.

Met vakantie wordt vaak veel meer gegeten
en dan moeten velen daarna flink diëten
met fitness en sport
en minder op ‘t bord
zijn de extra pondjes dan zo weer vergeten

Guus Geebel Limerick
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Enquête Fietsstad 2020
De Fietsersbond organiseert de landelijke 
verkiezing ‘Fietsstad 2020’ en vraagt fietsers 
naar hun ervaring met fietsen in eigen stad 
(of dorp). Daarvoor kunt u een eenvoudige 
online enquête invullen op www.fietsstad.nl.

Zo draagt u niet alleen bij aan een beter 
fietsklimaat in de gemeente De Bilt, maar 
maakt u bovendien kans op een elektrische 
fiets.

Gewijzigde  
openingstijden
Tot en met 1 september is het gemeentehuis 
’s avonds niet open en sluit het om 17.00 uur. 
Daarna kunt weer elke dinsdagavond tot 
19.00 uur terecht. Een afspraak maken kan 
via www.debilt.nl/afspraak.

Stem op Van 
Boetzelaerpark
Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark 
werft fondsen voor een plan om het park 
toegankelijker te maken voor mindervaliden en 
wandelwagens. Dit plan is nu door de ANWB 
genomineerd voor een bijdrage van €10.000,-. 
Help de Vrienden om deze bijdrage binnen te 
halen door uw stem uit te brengen? Lees meer 
op www.vriendenboetzelaerpark.nl.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuwe en gewijzigde geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Steenen Camer, rioolrenovatiewerkzaamheden tot 6 december.
Bilthoven:  Melkweg, rioolrenovatiewerkzaamheden en wegafsluiting tot 31 oktober.
Bilthoven:  Jan Steenlaan en Rembrandtlaan, asfalteringswerkzaamheden tot 30 

september.
Bilthoven:  Van der Helstlaan, bermen opknappen van Gezichtslaan tot Rembrandtplein, 

van 19 tot 23 augustus
De Bilt: Eurusweg, tijdelijk bouwkraan op de weg, van 19 tot 20 augustus
De Bilt:  Utrechtseweg, aanleg fietstunnel en onderhoud wegonderhoud, tot 29 

november.
Groenekan en De Bilt:  diverse locaties, bomenonderhoud (snoeien grote bomen); 

matige hinder voor verkeer tot 30 augustus.
Hollandsche Rading:  Vuurse Dreef, asfalteringswerkzaamheden, van 11 tot 12 

september.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd.  

Gedeeltelijke geheimhouding 
persoonsgegevens
Bij de gemeente zijn uw persoons-
gegevens veilig. Wist u dat u uw gegevens 
nog strikter kunt beschermen? Dat kan 
door gedeeltelijke geheim-houding aan 
te vragen. 

Sommige overheids- en maatschappelijke 
instellingen hebben toegang tot uw 
persoonsgegevens om hun wettelijke taken te 
kunnen uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn 
de belastingdienst of pensioenfondsen. De 
gemeente is verplicht om deze gegevens te 
verstrekken. Er zijn ook andere instanties die 
uw gegevens voor specifieke doeleinden 
kunnen opvragen. Denk hierbij aan advocaten, 
werknemers- of werkgeversorganisaties of de 
Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. 

Als u niet wilt dat deze andere instanties 
toegang tot uw persoonsgegevens hebben, 
dan kunt u bij de gemeente gedeeltelijke 
geheimhouding aanvragen. Uw gegevens 
worden dan alleen vrij gegeven wanneer een 
instantie een wettelijk heeft uit te voeren. Dat 
is bijvoorbeeld zo wanneer een advocaat een 
gerechtelijke procedure begint. In dat geval 

krijgt u de mogelijkheid om vooraf uw 
standpunt en bezwaren kenbaar te maken. 
De gemeente maakt dan een gemotiveerde 
afweging om uw persoonsgegevens wel of 
niet te verstrekken.

Aanvragen
U kunt de (extra) geheimhouding over uw 
persoonsgegevens eenvoudig aanvragen via 
het digitale loket van de gemeente. Ga 
daarvoor naar www.debilt.nl en zoek onder 
Paspoort, rijbewijs en uittreksel en klik 
vervolgens op Geheimhouding persoons-
gegevens en log in met uw DigiD. U kunt uw 
verzoek ook per post sturen naar de 
Gemeentewinkel van de gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Vergeet u 
niet een kopie van uw legitimatiebewijs toe te 
voegen. Als u al eerder gedeeltelijke 
geheimhouding heeft aangevraagd,  hoeft u 
niets te doen. 

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op 
met de Gemeentewinkel via telefoonnummer 
030 228 94 11.

Gemeente De Bilt 
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Werkatelier rattenoverlast 
Er is rattenoverlast in onze gemeente. 
Woningen en bijbehorende bergingen 
kunnen prettige schuil- en 
nestelgelegenheden voor ratten zijn. Door 
het treffen van knaagdierwerende 
maatregelen wordt voorkomen dat ratten 
kunnen binnendringen. De gemeente 

organiseert over dit onderwerp op 
dinsdagavond 24 september vanaf 
19.30 uur een werkatelier op het 
gemeentehuis in Bilthoven. U hoeft zich 
voor deze avond niet aan te melden. Kijk 
voor meer informatie op www.debilt.nl/
ratten. 

Duurzame huizen gezocht
Vindt u het leuk om aan anderen te vertellen 
hoe u uw huis heeft verduurzaamd?

Meld dan uw huis aan op
www.duurzamehuizenroute.nl en ontvang 
zaterdag 2 en 9 november andere 
geïnteresseerde huiseigenaren. Hiermee 
helpt u anderen op weg in hun zoektocht 
naar het energiezuiniger maken van hun 
huis. Dus heeft u HR+ glas, zonnepanelen, 

een warmtepomp, douchewarmteterug-
winning of een andere duurzame oplossing? 
Elke ervaring is bruikbaar om een ander op 
weg te helpen.

Inspireer anderen door op zaterdag 2 en 9 
november 2019 uw huis open te stellen 
tijdens de Duurzame Huizen Route. Dan 
maakt u ook nog kans op een weekend weg 
in een duurzaam verblijf. 

Wegafsluitingen Utrechtseweg (N237) 

Voor de aanleg van de nieuwe fiets- en 
voetgangerstunnel onder de Utrechtseweg 

(N237) in De Bilt is de N237 gedurende twee 
avonden/nachten en drie weekenden 
afgesloten tussen de kruising Wilhelminalaan 
en de kruising Universiteitsweg (N412). Het 
gaat om de weekenden van 6, 13 en 27 
september van vrijdag 20.00 tot maandag 
6.00 uur en om de nachten van 5 en 6 
november van 20.00 tot 6.00 uur. 

Meer informatie vindt u op de website van de 
provincie Utrecht: www.provincie-utrecht.nl 
en zoek dan op N237.
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Jeu de Boules
Rien Griffioen zoekt mensen (m/v), die zin hebben om met elkaar, op 
één of twee middagen in de week Jeu de Boules te spelen. Er is een 
baan beschikbaar. S.v.p. een telefoontje (06-30179575) aan Rien Grif-
fioen, Grote Beer 117, Bilthoven is voldoende voor het maken van een 
nadere afspraak. 

Jumilage 
Coesfeld-De Bilt

In het kader van Jumilage Coesfeld - De Bilt en op 
uitnodiging van tuinclub ‘Garten und Blumenfreunde 

Coesfeld’ bracht een aantal leden van de Biltse afdeling 
onlangs een bezoek aan Coesfeld. 

Het contact was in 2018 gelegd toen zij met een groepje in De Bilt 
waren en daarna is dit voortgezet. De gasten werden door vertegen-
woordigers van de gastheer ontvangen en bekeken vervolgens de tuin, 
met vijver en veel bij- en vlindervriendelijke beplanting. Na de lunch 
stond een andere tuin op het programma. In de zorgvuldig aangelegde 
en onderhouden tuin werd de groep rondgeleid door de eigenaresse. 
 (Joke Schreuder)

 

Bezoek aan de Kreislehrgarten Steinfurt (een soort botanische tuin) 
met o.a. een siertuindeel, fruitbomen en een bamboetuin. 

Maak huiselijk geweld 
bespreekbaar

In het unieke project ‘Maatje achter de Voordeur’ willen Ellen en Jurgen het taboe op huiselijk 
geweld doorbreken en bespreekbaar maken. En kosteloze ondersteuning bieden aan 

mensen uit de omgeving Utrecht die huiselijk geweld hebben meegemaakt.

In het publiek debat over plegers en 
slachtoffers van huiselijk geweld 
komt men weinig nuance tegen: ‘Je 
bent óf pleger, óf slachtoffer’. De 
werkelijkheid is vijftig tinten grijs. 

Gesprek
Ervaringsdeskundigen Ellen Ver-
meulen en Jurgen Damen zijn daar-
om continu in gesprek over partner-
geweld, kindermishandeling en de 
gevolgen ervan. Samen maken zij 
zich sterk om de ingewikkelde dy-
namiek in een gezin bespreekbaar 
te maken. En zij geven aan dat vrij-
willige inzet heel belangrijk is als 
steun na een gewelddadige relatie.

Ervaring
Zowel Jurgen als Ellen maakten ge-
weld mee. Ellen als ‘slachtoffer’ en 
Jurgen eerst als slachtoffer en toen 

als ‘pleger’. Ellen begint het ge-
sprek met Jurgen door aan te geven 
dat er veel commentaar is op het ge-
ven van aandacht en steun aan ple-
gers van huiselijk geweld. Die zou 
er volgens sommigen niet mogen 
zijn, de nadruk moet liggen op het 
slachtoffer. Hier moet volgens haar 
veel genuanceerder naar gekeken 
worden. De dynamiek is ontzet-
tend ingewikkeld. Het is volgens 
haar maar net met welk accent je 
naar de situatie kijkt. Veel ‘slacht-
offers’ willen immers vooral dat het 
geweld stopt, maar niet de relatie. 
‘Eerst was ik slachtoffer, toen was 
ik overlever en nu ben ik Ellen. Het 
is heftig wat je hebt meegemaakt 
dus het is belangrijk om dat te er-
kennen. Nadat je het zelf kunt er-
kennen, kun je het verwerken’ ver-
telt Ellen.

Pleger
Hierop vult Jurgen aan: ‘Juist als 
we als samenleving ‘slachtoffer-
schap’ en ‘plegerschap’ kunnen 
overstijgen, kunnen we de dyna-
miek van geweld doorbreken.’ Het 
verleden van Jurgen is getekend 
met geweld. ‘Ik heb mijn angsten 
heel lang weggestopt. In mijn jeugd 
was er een enorm taboe op huilen. 
Het idee dat ik ook slachtoffer was, 
kwam niet in mij naar boven. Ik 
moest accepteren dat ik ook slacht-
offer ben geweest’. 

Steunen
Wil jij je net als Ellen en Jurgen 
inzetten voor anderen die onder-
steuning kunnen gebruiken bij hun 
herstel na huiselijk geweld? Kijk 
voor informatie op www.maatje-
achterdevoordeur.nl.

Scouting AMG terug 
van internationaal kamp

Deze zomervakantie is scouting Agger Martini Groep met een aan-
tal van haar jeugdleden naar een internationaal kamp geweest in 
Harderwijk. Daar kwamen 300 scouts samen uit zes verschillende 
landen om tien dagen gezellig met elkaar allerlei activiteiten te 
doen. Dit internationale kamp vindt één keer per drie jaar plaats 
in één van de deelnemende landen.

De activiteiten bestonden onder andere uit het lopen van een hike over 
de Veluwe, zwemmen, shoppen in Apeldoorn en Harderwijk (voor de 
stroopwafels) en internationale spelletjes. Een dagje Amsterdam mocht 
natuurlijk niet ontbreken en daar konden de deelnemers kiezen of zij 
Artis, Nemo of het Rijksmuseum wilden bezoeken.

Keuken
Op de internationale dag liet elk land iets uit de eigen keuken proeven 
en werden er kleine spellen gedaan die specifiek in dat land worden 
gespeeld. Het was een zeer geslaagd kamp en ondanks de taalbarrières 
hebben veel deelnemers vrienden uit verschillende landen gemaakt.
 (Tom Otter)

De Maartensdijkse deelnemers.

Ervaringsdeskundigen Ellen en Jurgen. (foto moviera.nl)

Fiets winnaar lezersactie

Afgelopen vrijdag overhandigde Cor Groenen namens De Vierklank een gloednieuwe fiets aan Mieke Verhoef 
uit De Bilt. Mieke was een van de inzenders op de lezers winactie die vorige maand in De Vierklank stond en is 
reuze in haar nopjes met de nieuwe fiets.



Nootjes
 De Vierklank 10 21 augustus 2019

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
3x Puppyren (bench) small 
76x53x59cm (LxHxB) €10,-. 
Medium 90x60x66cm €10,-. 
Large 103x74x69cm €12,50. 
Tel. 06-11225867

Radiowekker met zonlicht 
simulatie, batterij en netaan-
sluiting ook met natuurgelui-
den €10,-. Tel. 06-11225867

Zak met gehaakte kleedjes. 
Tel. 0346-211738

Voor kinderen het super dikke 
knutselboek. €5,00. Tel. 
0346-243758

Boek papier maché tuinen. 
Beschrijving is stap voor stap. 
€6,00. Tel. 0346-243758

Filter voor vijver, merk 
Hozelock, z.g.a.n., €21,50 
Tel. 0648782494

Digitale fotocamera merk 
Sony, Cyber Shot, DSC-S40, 
kleur zilver. Inclusief origi-
nele doos, gebruikershand-
leiding en beschermtasje, 
€47,50 Tel. 0648782494

Een goed werkende en in 
goede staat zijnde ceramische 
inbouw kookplaat van Bosch. 
Aansluitwaarde 6600 Watt. 2 
groepen 220 Volt. Bediening 
op de plaat. €50,-. Tel. 0346-
212613

2 zitsbank imitatie leer kleur 
antraciet ziet er nog netjes uit 
€20,00. Tel: 0346-282656

Veiligheidsnet voor trampo-
line van 244 cm nieuw €10,-. 
Tel: 0346-282656

Vliegengordijn met luxe uit-
straling van beige en bruine 
houten kralen, als nieuw €29,-
.  Tel. 06-16641083

Stabiel looprek, licht van 
gewicht, in hoogte verstel-
baar en gemakkelijk inklap-
baar. Nieuw €20,-. Tel. 
06-16641083

Antiverblindingslicht op de 
zonneklep, voor ontspannen 
autorijden bij tegenlicht, van 
€105,00 nu voor €12,50 Tel. 
06-16641083

Rugklachten ? Bed plaat 
hardboard 90 x 200 cm. Voor 
onder de matras €9,-.  Tel. 
06-16641083.

Te koop gevraagd
Gezocht verpakking van een 
SENSEO koffie apparaat voor 
fopkado. 06-18554620

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-

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

0346 211215
www.parelpromotie.nl

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

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

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

Jezus zegt: 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.

Cursussen/ trainingen 
Beginnerscursus EHBO met AED
Op 5 september start de EHBO vereniging De Bilt-Bilthoven 
een beginnerscursus EHBO. Hierin worden o.a. reanimatie, 
bediening van de AED en EHBO bij kinderen behandeld. De 
cursus bestaat uit 9 lessen gevolgd door een examen. U krijgt 
een erkend diploma van het Oranje Kruis. Voor inlichtingen 
of vragen zie onze website www.ehbodebilt.nl/contact. De 
cursus start bij een minimum deelname van 6 personen.

helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

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

Personeel aangeboden

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus voor stoelen en fau-
teuils. Tel. 035-6230901 of 
06-53449761

Ervaren jonge vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk tel 
0684747623.

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

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

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

Op ’t bankje
‘Is het goed als ik even bij u kom zitten’, vraagt een vrouw die 
heel rustig aan is komen lopen. Natuurlijk vind ik dat goed en 
heet haar hartelijk welkom. ‘Ik ben mijn kilometers aan het ma-
ken want ik moet wel zorgen dat ik in beweging blijf. Eigenlijk 
zit ik het liefst thuis een boek te lezen of in de tuin naar mijn vis-
sen te kijken.’ Ik kijk haar waarschijnlijk wat vragend aan want 
ze gaat meteen uitleggen wat ze bedoelt. Eerst over het lezen. 
‘Als ik aan een boek begin en het boeit me dan vergeet ik al 
heel gauw de tijd, maar dan word ik er op een gegeven moment 
door de kat op attent gemaakt dat hij ook aandacht nodig heeft. 
De vissen is een ander verhaal.’ Ze gaat er maar eens goed voor 
zitten en vertelt dat ze een groot gazon in de tuin had en dat het 
grasmaaien best veel werk was. ‘We hebben toen besloten een 
vijver te nemen en ik had niet gedacht dat die vissen me zo zou-
den boeien. Het is best een grote vijver en met mooi weer kan 
ik uren genieten van de zwemmende vissen. We hebben er ook 
mooie planten in, maar in het begin moesten we nog een heleboel 
leren. Niet dat ik nu een visdeskundige ben, maar het gedrag van 
mijn eigen vissen heb ik al aardig leren kennen. De eerste vissen 
die we hadden was ik op een gegeven moment kwijt. Eerst dacht 
ik nog dat ze zich schuil hielden tussen de planten, maar op een 
gegeven moment zag ik op de rand van de vijver een reiger staan. 

Prachtig vond ik dat, maar het bleek dat hij een ideale eetgelegen-
heid gevonden had en mijn vissen bijna allemaal had opgegeten.’ 
Ze zwijgt en schudt haar hoofd. Waarschijnlijk denkt ze aan de rei-
ger die ze zo mooi vond, maar haar wel had bestolen. Ik herinner 
me nog dat een kennis van mij ook een visvijver in de tuin had 
aangelegd en hetzelfde had meegemaakt. Ze vonden het prachtig 
dat er reigers in de tuin waren, maar die hebben wel alle vissen 
opgegeten. ‘Wij hebben op aanraden van de dierenwinkel toen gaas 
over de vijver aangebracht’, vertelt de vrouw. ‘Dat vond ik in het 
begin niet zo mooi, maar al gauw groeiden de waterplanten er door-
heen en ik kan het vissenleven ook nog rustig bekijken. Ze kennen 
me natuurlijk want ze weten dat ik met voer kom.’ Ze vertelt dat 
haar kleinkinderen altijd als ze op bezoek komen meteen vragen of 
ze naar de vijver mogen. ‘Ze mogen dan wat voer geven en mijn 
ervaring is dat ze heel rustig zijn als ze naar de vissen kijken.’ Ik 
vertel haar dat mijn vader vroeger een aquariumliefhebber was en 
tropische vissen kweekte waar hij best goed in was. ‘Maar ik moest 
altijd watervlooien vangen en daar had ik niet altijd zin in. Mijn 
vader hield ook van hengelen en ik ging vaak met hem mee. Ik had 
alleen niet zoveel geduld. Ik vond het aan de wa-
terkant wel leuk en als het even kon dook 
ik het water in, maar dat vond mijn va-
der dan weer niet leuk omdat daardoor 
de vissen verjaagd werden.’ De vrouw 
kan er wel om lachen Ik vertel haar dat 
mijn sterrenbeeld vissen is en dat het 
wel past bij het onderwerp. ‘Niet dat 
ik daar waarde aan hecht want mijn oma 
had hetzelfde sterrenbeeld als ik, maar 
had een heel ander karakter.’ 
De vrouw zegt dat ze zelf 
een steenbok is en die lijkt 
helemaal niet 
op een vis.

Maerten  

Vierklankbezorging 
Tijdens de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel wijken door een 
ander dan uw vaste bezorger gelopen. Huis-aan-huis een krant bezorgen 
lijkt heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons dat invallers nog wel 
eens een brievenbus over het hoofd zien. 

Mocht u De Vierklank een keer missen de aankomende weken, dan is er grote 
kans dat een invalbezorger uw brievenbus niet gevonden heeft. Wij proberen 
ze zo goed mogelijk van informatie te voorzien, maar rekenen op uw begrip 
als het toch een keertje mis gaat. 
Wij zorgen voor voldoende exemplaren op veel openbare plekken binnen de 
gemeente. Ook daar kunt u een Vierklank ophalen. 
Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg; Bibliotheek Idea, Planeten-
plein; Tabakshop Roos; Winkelcentrum Planetenbaan, Bilthovense Boekhan-
del en Bruna; Julianalaan, V.V.S.O. WVT, Talinglaan; Gemeentehuis; Zorg-
centrum Koperwiek; Primera, Kwinkelier; Plus Supermarkt, Donsvlinder; 
Spar, Bilderdijklaan; Schutsmantel, Hoogvliet supermarkt; Leyenseweg 127.
De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek; Dirk supermarkt; Kwaliteitsslagerij van 
Loo; Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg, 
Groenekan: Tankstation De Haan; van de Neut, Groenekanseweg 5.
Hollandsche Rading: Perron Peet, Bungalowpark Kleine Bos.
Lage Vuursche: Vuursche Boer, Dorpsstraat, Bungalowpark De Spar,, Recre-
atie-Oord Lage Vuursche, Dorpshuis Lage Vuursche.
Maartensdijk: Tankstation Van Woudenberg,  Primera, Kapper Hans, Van 
Rossum, Jumbo, Dijckstate, Boerderij camping Hofstede de Twaalfgaarden; 
Achterweteringse weg 62, Zorgboerderij Tautenburg
Westbroek: Cafetaria Koen, Kerkdijk 3
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Uitslag Wedvlucht
De vogels van de leden van PV De Bilt namen dit weekeinde deel aan 
een wedstrijdvlucht vanaf Lessines. De prijswinnende duiven waren 
van de leden M.J.J. van Zelst (1, 3 en 6 ), van W. de Ruiter ( 2), van 
Ron Miltenburg (4,7,8 en 9) en van Michel van Putten (5 en 10). 

Bridge in augustus
Tijdens deze zomerperiode kan er op maandag- en donderdag-
avonden in deze gemeente bridge gespeeld worden. 

Maandag 26 augustus kan iedere beginnende bridger of ex-cursist om 
19.30 uur terecht in de kantine van SVM (Dierenriem 4) in Maartens-
dijk om in een eigen groep uitgezochte spellen te spelen. De spellen 
(+ commentaar) worden daarna per e-mail toegezonden. U dient zich 
tenminste 24 uur vooraf - bij voorkeur per paar - aan te melden via 
beginnersoefenbridge@ziggo.nl.

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

Drukke tennisweek 
bij Tautenburg Open

Met mooie marathonpartijen is het Tautenburg Open 2019 afgerond. Het Open toernooi is zeer 
succesvol verlopen, met naast een winderige zaterdag ideale weersomstandigheden en nagenoeg 

geen opgaves. Door de toernooiopzet met poules kwam iedere speler volop in actie.

Hans Veth (Hollandsche Rading) en 
Frank Schuller (FAK) waren daar-
bij de overtreffende trap. Het twee-
tal dubbelde met elkaar in de HD6 
en deden allebei ook nog in twee 
andere onderdelen mee. Zo stonden 
ze in een goede week tijd allebei 
twaalf keer op de baan. Het leverde 
ze uiteindelijk ook nog titels op. Sa-
men wonnen ze namelijk de HD6-
poule, terwijl Veth ook de GD6 wist 

te winnen samen met Marjolein 
Rentinck uit Hollandsche Rading.

In de hoogste klasse (HD5) wisten 
Johan Brinkman en Sander Brou-
wer hun status als eerste reeks-
hoofd waar te maken. Dat ging 
wel op het nippertje, want tegen 
Frank Schuller en Sander de Rui-
ter (FAK) wonnen ze in een ware 
thriller: 6-4, 6-7, 7-6.

Op de slotdag met alle finales 
werd het licht uitgedaan door 
Michel Diermeier en Erik Reijn-
ders (FAK). Grappig genoeg had 
Diermeier op de openingsdag ook 
de allereerste partij gespeeld. De 
finale in de HE8 werd een ware 
marathon, waarin Diermeier uit-
eindelijk dankzij een tiebreak in 
de derde set als allerlaatste win-
naar van de baan stapte.

SVM gaat voor een periodetitel
door Kees Diepeveen

Trainer Kevin Ligtermoet van voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk is optimistisch gestemd 
over het aankomende voetbalseizoen. Zijn selectie is op één speler na in takt gebleven en is door 

de instroom van enkele nieuwe spelers in de breedte sterker geworden. 

Zaterdag 10 augustus is het sei-
zoen voor de SVM-selectie begon-
nen. Trainer Kevin Ligtermoet, die 
voor het 2e jaar de spelers onder 
zijn hoede heeft startte de training 
die ochtend met 22 mensen. Dat is 
de helft van de totale selectie. Met 
name door vakanties is de groep 
nog klein, maar een weekje later 
was de selectie weer redelijk com-
pleet. De definitieve selectie wordt 
straks vastgesteld op 35 man; dus 
er zullen nog een aantal spelers 

afvloeien. De komende weken zal 
dat worden bepaald. 

Kans
Kevin Ligtermoet: ’We hebben 
voor een grote selectie gekozen 
om zoveel mogelijk spelers een 
kans te geven. Ook een aantal spe-
lers uit de jeugd onder 19 is in de 
voorlopige selectie opgenomen. 
Zij kunnen zich laten zien op dit 
niveau. Ik heb echt een goed ge-
voel bij deze groep. Voordeel is dat 

ik vrijwel alle spelers ken en weet 
wat ik kan verwachten. Alleen de 
nieuwe spelers moet ik nog leren 
kennen’.

Periode
Vorig jaar heeft SVM geen pro-
motie naar de 3e klasse kunnen af-
dwingen, maar wel een periodetitel 
gehaald. Dat is ook weer het doel 
voor dit seizoen. ‘Titelkandidaat 
zijn we niet’ volgens Kevin Ligter-
moet, ‘Dat zijn EDO en Elinkwijk. 

Motorrit BMV
Zondag 25 augustus organiseert de BMV, Biltse Motorrijders Vereni-
ging haar 25e Grote Biltse Motor Toertocht. De inschrijving is vanaf 
10.30 bij café Buiten aan de Hessenweg 174 in De Bilt. De motorrijders 
vertrekken rond 12.00 voor een mooie rit. Er zal onderweg gestopt wor-
den voor een lunch. Rond 16.30 is men weer terug. 
Voor de motorrit hoeft men zich aan te melden: voor de BBQ erna uiter-
aard wel; dit kan tot vrijdag 23 aug. via de mail bmvwebmaster@gmail.
com. Voor meer informatie: Jan Verheul telnr. 06 51348650. 

Vaarwel oud en welkom 
nieuw zwembad

Wie een laatste duik in Combibad Brandenburg uit 1976 wil nemen is zaterdag 31 augustus van 
harte welkom op het afscheidsfeestje.

Alle leden, oud-leden, vrijwilligers, 
trainers/coaches, besturen, betrok-
kenen, supporters, etc. etc; kortom 
iedereen die in het bad of op de 
kant deelgenomen heeft aan het 
clubleven van Brandenburg wordt 
uitgenodigd naar Combibad Bran-
denburg te komen. van 17.00 tot ca. 
24.00 uur vindt Brandenburg Back 
tot he Future plaats. Er wordt in 
het oude zwembad gestart, waarna 

men vervolgens naar het nieuwe 
bad gaat en de event afsluit in en 
rondom het clubhuis. 

Duik
Voor een laatste duik in het oude bad 
wordt gevraagd badkleding en een 
handdoek mee te willen nemen en 
verder vindt de organisatie het leuk 
wanneer de clubkleuren (groen en/
of wit) terug komen in je kleding. 

Aanmelding kan door een e-mail 
te zenden naar bas.buis@wxs.nl, 
z.s.m. maar uiterlijk zondag 25 au-
gustus o.v.v. naam/namen en aantal 
personen. Zie voor verdere info 
http://www.bzc-brandenburg.nl. 

In 2011 t.g.v. het vijf en dertig ja-
rig jubileum maakte Lilian van Dijk 
voor De Vierklank deze foto tijdens 
de zwemvierdaagse.

Maar we zullen goed voorbereid 
aan het seizoen beginnen. 
Op dinsdag 20 augustus speelden 
we een oefenwedstrijd tegen Voor-
waarts. Daarna zijn er nog ont-
moetingen tegen ODIS en FC De 

Bilt 2. Ook de bekercompetitie (te-
gen Eemnes, Forza Almere en La-
ren) staat voor de deur. We hebben 
zin in het seizoen en zullen er klaar 
voor zijn met deze perspectiefrijke 
groep’. 

Trainer Kevin Ligtermoet ziet de komende competitie met vertrouwen 
tegemoet. Het doel is een periodetitel.

In 2017 gepubliceerde impressie van het bad. 



Landingsbaan Park Vliegbasis 
Soesterberg weer open

Op 16 augustus heeft Utrechts Landschap de hekken van de hoofdlandingsbaan op Park 
Vliegbasis Soesterberg weer opengezet. Het broedseizoen is ten einde en wandelaars en fietsers 
kunnen weer volop genieten van het weidse uitzicht en de stilte op de 3 kilometer lange baan.

Dankzij de rust hebben de veld-
leeuweriken de afgelopen maan-
den kunnen broeden op het schra-
le grasland langs de voormalige 
landingsbaan. De veldleeuwerik 
broedt op de grond en is erg ge-
voelig voor verstoring. De vogel 
staat op de rode lijst in Nederland, 
omdat de aantallen met 95% zijn 
afgenomen ten opzichte van de ja-
ren 60. Op Park Vliegbasis Soes-
terberg broeden ieder jaar ruim 
200 paartjes. Dat is een bijzonder 
hoge dichtheid voor Nederlandse 
begrippen. Dat de vogel hier in 
zulke groten getale broedt, komt 
door het zorgvuldige beheer dat 
Utrechts Landschap voert en het 
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Impressie 
Houthakkersfeest

Ondanks het regenachtige weekend stroomden liefhebbers van bos, 
natuur en werken in het groen van heinde en verre toe naar de Kuil van 
Drakensteyn in Lage Vuursche. 

Tijdens dit tweedaagse evenement 
kon het publiek weer genieten 
van sculptuurzagen, bosarbeid-
wedstrijden, werken in het groen, 
line-dancing en natuurlijk de vele 
stands bezoeken op het gebied 
van natuur en groen. 

[foto’s Walter Eijndhoven]

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Nog maar 2 weken Mosselen!!

Woe.
21-08
Do.

22-08
Vr.

23-08
Za.

24-08
Zo.

25-08

Saté van varkensvlees 
met frietjes en sla

Gebakken doradefilet 
met kreeftensaus

Gegrilde courgette 
met meloen 

en brie uit de oven

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
28-08
Do.

29-08
Vr.

30-08
Za.

31-08
Zo.

01-09

Souvlaki-steak 
met tzatzikisaus

Pietermanfilet 
met saffraansaus

Groentenloempia's 
met jasmijnrijst

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Jubileum Open Rading Spoor
De vereniging ‘Rading Spoor’de heeft op zaterdag 31 augustus de jaarlijkse Open Dag  in 

Hollandsche Rading. Rading Spoor is een vereniging van ongeveer 60 leden, die zich 
bezighouden met het op schaal vervaardigen van werkende stoomwerktuigen zoals: stationaire 

machines, stoomtrekkers, stoomboten en natuurlijk stoomlocomotieven. 

In de bossen in Hollandsche Ra-
ding heeft de vereniging een spoor, 
1 tafel, een vaste gecombineerde 

3.5”- en 5”-spoorbaan met een 
lengte van ca. 330  meter en een 
vaste 7.25”-grondbaan van ca. 400 

meter. De leden verzorgen jaarlijks 
een aantal thema-stoom dagen met 
als hoogtepunt de Open Dag.

Nachtvlindernacht bij IVN
In het weekeinde van 30 en 31 augustus wordt er op diverse plaatsen in Nederland een 

Vlindernacht gehouden; zo ook in gemeente De Bilt. Deze avond/nacht 
wordt georganiseerd door IVN De Bilt e.o.

De locatie is de tuin op perceel 
Vuursche Dreef 44 te Hollandsche 
Rading; op vrijdag 30 augustus 
vanaf 22.00 zal er een vlinderval 
worden opgesteld door een lid van 
IVN De Bilt. De locatie is beperkt 
tot max. 15 personen. Er zal uitleg 
en informatie over de nachtvlinders 
worden gegeven. Het zal net zo zijn 
als met vissen en erg afhankelijk 
zijn van weersomstandigheden. 
Echter het met elkaar hebben over 
de wondere wereld van de nacht-
vlinders geeft ook veel voldoening.  

De vlindernacht eindigt om 1.00 
uur. Tot dat tijdstip kunt u zich 
verwonderen over wat er al zo niet 
rondvliegt. Opgeven voor de vlin-
dernacht kan tot 28 augustus via 
Robtimmer@scarabae.nl. 

De veldleeuwerik is nog tot september te zien.  
(foto Herman van den Bijtel)

De wapendrager is een veelvoorkomende nachtvlinder, die vliegt tussen 
eind april en begin augustus

Er is altijd veel belangstelling voor de Open Dag. (foto Rading Spoor)

40 jaar
Het is dit jaar 40 jaar geleden, dat de 
1e paal van het banencomplex door 
toenmalig burgemeester Panis van 
Maartensdijk geplaatst werd. Na 
5 maanden arbeid van de Rading 
Spoor clubleden werd de  baan op 
1 september 1979 feestelijk in ge-
bruik genomen. Aan dit heugelijke 
feit wil men niet ongemerkt voorbij 
gaan en daarom wordt dit jaar de 
‘Open Dag’ extra groots gevierd. 

2019
Dit jaar vindt deze plaats op zater-
dag 31 augustus van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Er komen naast de ei-
gen leden ook veel gasten met hun 
stoommachines uit het hele land 
en uit het buitenland. De toegang 
is gratis en de kinderen kunnen 
meerijden met de treinen door het 
bos. Er is een springkussen en ver-
koop van eten en drinken. Ook zal 
een uniek, historisch, draaiorgel de 
sfeer verhogen. De locatie is Kar-
nemelksweg 8 in Hollandsche Ra-

ding. Vanaf de kruising Tolakker- 
en Utrechtseweg met de Vuursche 
Dreef (bij stoplichten) wordt de 
route bewegwijzerd. Advies: kom 
zoveel mogelijk met de fiets. Meer 
informatie is te vinden op http://
www.radingspoor.nl.  

(Frans Nieuwerth)

jaarlijks afsluiten van de lan-
dingsbaan. De veldleeuwerik 
blijft nog tot ongeveer september 
op de vliegbasis. Daarna trekken 
de meeste veldleeuweriken naar 
het zuiden.

Op Park Vliegbasis Soesterberg 
zijn diverse wandelmogelijkhe-
den. Een gratis wandelkaart is aan 
te vragen via www.utrechtsland-
schap.nl.

De eerste paal in 1979. 
(foto Rading Spoor)
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