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Vrijdag 7 maart 2003 werd tegelij-
kertijd met de opening van een ten-
toonstelling van beelden van Charles 
Weddepohl ‘Het meisje van Groene-
kan’ ook al eens teruggeplaatst in de 
voortuin van huize Voordaan. Charles 
Weddepohl (1902-1976) uit Holland-
sche Rading, opgeleid als graicus en 
kunstschilder, wijdde zich vanaf 1940 
vrijwel geheel aan het beeldhouwen. 

Na een toentertijd afwezigheid van 
zeven jaren kwam het beeld terug, na 
restauratie door de kunstenaar Ami-
ran Djanashvili. Van het beschadigde 
keramisch beeld werd toen een kopie 
in brons gegoten door de bronsgieterij 
Van der Kleij en Haitsma in Utrecht. 
Terugplaatsing van het beeld had toen 

nogal wat voeten in aarde, maar werd 
mogelijk door het initiatief van de 
Groenekanse Stichting Brigida, daar-
bij (inancieel) gesteund door tal van 
andere stichtingen en cultuurdragers. 

Opnieuw verdwenen
Dit voorjaar was ze ineens weer ver-
dwenen. Ze kreeg ernstige oxidatie-
plekken aan haar handen. De oorzaak 
werd op tijd ontdekt: een bronzen 
beeld is hol en in die holte waren 
indertijd resten van de gipsen mal 
achtergebleven. Die resten zijn nu 
verwijderd en gelukkig kon het beeld 
door bronsgieterij Volkers uit Gelder-
malsen worden gerepareerd. Sinds 
vorige maand is het meisje weer van-
af de Groenkanseweg te bewonderen.

Het meisje was even weg
 

door Henk van de Bunt

Op het grasveld van huize Voordaan in Groenekan zit ‘het meisje van Groenekan’, 
het beeld van Charles Weddepohl. Zij geniet al weer heel wat jaren van de zon 

na haar terugkeer in 2003. Onlangs was het beeld even weg, maar nu is ze weer terug.

Het meisje zit er weer knap bij na de restauratie. (foto: Abe Postema)

Dorpsstraat net niet 
helemaal bestraat

Dikke pech voor de bewoners van de oude dorpskern van De Bilt. De reno-
vatie van de Dorpsstraat is letterlijk op een paar tientallen klinkers, tegels 
en een meter of twee, drie stoeprand na klaar, maar omdat de Bouwvakva-
kantie op 18 juli is ingegaan, moeten ze nog wachten tot 8 augustus voordat 
de werkzaamheden worden hervat. Op schema is alles wel, want de website 
van de gemeente De Bilt meldt dat het traject tussen de Soestdijkseweg-
Zuid en de Kapelweg tot half augustus afgesloten is. [LvD]

De Contactcommissie Lage Vuur-
sche, een soort dorpsraad, adviseert 
gevraagd of ongevraagd het gemeen-
tebestuur van Baarn over zaken die 
het dorp betreffen. Hein van Oos-
terom noemt de contacten met de 
gemeente super. ‘De commissie zit 
twee keer per jaar met de burgemees-

ter aan tafel en ook twee keer per jaar 
met het college van B en W. Daar-
tussendoor zijn er ook ambtelijke 
contacten. We worden ruimschoots 
gehoord waardoor de Baarnse be-
stuurders goed weten wat er in het 
dorp speelt.’ Van Oosterom is uiterst 
tevreden over de wijze waarop het 
overleg met de gemeente plaatsvindt. 
Hij ervaart dat de commissie uiterst 
serieus genomen wordt. 

Restaurateurs
Hein van Oosterom (52) is geboren 
en getogen in Lage Vuursche. Zijn fa-
milie is al vier generaties actief in de 
horeca van het dorp. Van Oosterom 
deed na de middelbare school hote-
lopleidingen in Frankrijk, Duitsland, 
Zwitserland en de Verenigde Staten. 
Terug in Nederland opende hij in 
Muiden zijn eerste eigen restaurant. 
Hij was vijfentwintig en runde de 
zaak drie jaar. Toen de Kastanjehof 
in Lage Vuursche weer in handen van 
de familie was gekomen, werkte hij 
daar dertien jaar. Sinds 2010 beheert 
hij samen met zijn broer restaurant 
De Lage Vuursche. ‘Dat doen we al-
lebei vier dagen per week.’ De fami-
lie bezit vier horecazaken waarvan er 
twee verpacht zijn. 

Contactcommissie
Van Oosterom is sinds 2006 lid van 
de contactcommissie en is nu vier 
maanden voorzitter. ‘De commissie 
bestaat uit een gemêleerde groep be-

woners en ondernemers die echt geïn-
teresseerd zijn in het wel en wee van 
het dorp. Er is weinig verloop en de 
leden gaan ieder voor een aantal pro-
jecten. Commissielid Diana Bosch 
van Drakenstein doet de communi-
catie naar de bewoners. Zij verzorgt 
maandelijks een pagina in de huis-
aan-huiseditie van de Baarnse Cou-
rant. Als er in de gemeente iets speelt 
dat Lage Vuursche aangaat worden 
we er altijd bij betrokken. Van een 
aantal zaken die al wat langer spe-
len hebben we het gevoel dat we in 
goed overleg tot een oplossing gaan 
komen.’ Van Oosterom is ook voor-
zitter van de ondernemersvereniging 
in Lage Vuursche. ‘Als bewoner en 
ondernemer voel ik de pijnpunten die 
er in het dorp leven heel goed aan.’ 
De commissieleden doen overigens 
meer dan alleen Lage Vuursche naar 
de gemeente toe vertegenwoordigen. 
Van Oosterom vertelt dat commissie-
leden verschillende malen bij vereni-
gingen en stichtingen in het dorp be-
middelend en ondersteunend hebben 
opgetreden. 

Betrokkenheid
In 2004 vertelde de toenmalige voor-
zitter van de contactcommissie Peter 
Jorna in een gesprek met De Vier-
klank dat er een toekomstvisie voor 
het dorp werd ontwikkeld. Hein van 
Oosterom vindt dat er intussen veel 
is gebeurd.

Lees verder op pagina 5 

Contactcommissie 
houdt gemeente scherp

door Guus Geebel

Een uit zeven leden bestaande contactcommissie behartigt al vele jaren de belangen van het dorp 
Lage Vuursche bij de gemeente Baarn. Kiesgerechtigden van het kiesdistrict Lage Vuursche 

kiezen de leden hiervan elke vier jaar tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezing op een aparte 
onafhankelijke lijst. Sinds enkele maanden is Hein van Oosterom voorzitter van de contactcommissie.

Het meisje voor de restauratie. (foto: 
Abe Postema)
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

31/7	•	10.30u	-	Mw.	ds.	B.L.	Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
31/7	•	9.00u	-	Ds.	M.	Maas,	Hasselt

31/7	•	18.30u	-	Ds.		P.	Koeman,	Barneveld

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
31/7	•	10.30u	-	Drs.	M.	Roos,	Leiden

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

31/7	•	10.00u	-	Nico	Zwarts,	Rotterdam

R.K. Kerk O.L. Vrouw
31/7	•	10.30u	-	Pastor	F.	Overbeek

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

31/7	•	9.30	-	Ds.	L.	K.	Kooij,		
Leidsche	Rijn	(Schakel)

31/7	•	16.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma	
(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
31/7	•	10.00u	-	Ds.	J.	den	Dikken,	Nunspeet
31/7	•	19.00u	-	Ds.	J.C.	Oosterwijk,	Wezep	

Pr. Gem. Opstandingskerk
31/7	•	10.00u	-	Mw.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
31/7	•	11.00u	-	Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
31/7	•	10.00u	-	Dhr.	Kees	van	Gelderen

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

31/7	•	10.30u	-	Dr.	J.	van	Amersfoort,		
De	Bilt

PKN - Herv. Kerk
31/7	•	10.00u	-	Ds.	M.	Baan,	Nijkerk

31/7	•	18.30u	-	Ds.	Ds.	C.	Evers,	Putten

Herst. Herv. Kerk
31/7	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	C.M.	Klok

Onderwegkerkje Blauwkapel
31/7	•	9.30	en	10.30u	-	Ds.	E.	de	Boom

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

31/7	•	11.00	uur	-	Ds.	P.D.D	Steegman,	
Bilthoven

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

31/7	•	10.00u	-	
Ds.	H.	Jongerden,	Veenendaal

31/7	•	18.30u	-	
Ds.	P.C.H.	Kleinbloesem,	Montfoort

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

31/7	•	9.30u	-	Ds.	P.D.D	Steegman,	
Bilthoven

St. Maartenskerk
31/7	•	10.00u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

31/7	•	10.00u	-	Ds.	W.D.	Omta,	Bunschoten
31/7	•	10.00u	-	Hr.	C.	Hoogendoorn,	

Amersfoort

PKN - Herv. Kerk
31/7	•	10.00u	-	

Dr.	M.	van	Campen,	Zwartebroek
31/7	•	18.30u	-	Ds.	P.A.	Vlok,	Werkhoven

Swingen in de bibliotheek

Luister	 je	 graag	 naar	 muziek?	
Bespeel	je	een	instrument?	Of	kun	
jij	 je	 benen	 niet	 stilhouden	 zodra	
je	 een	 leuk	 liedje	 hoort?	 Op	 de	
jeugdafdeling	 van	 de	 bibliotheek	
staan	van	25	tot	en	met	30	juli	heel	
veel	 boeken	 over	 muziek,	 instru-
menten,	 dans	 en	 gedichten	 ten-
toongesteld.	De	opdracht	die	je	bij	
de	 bibliotheek	 kunt	 ophalen	 luidt:	
schrijf	een	versje	of	gedichtje	over	
muziek	 en	 dans.	 Leef	 je	 uit	 en	
laat	 de	 bibliotheek	 swingen.	 Jouw	
versje	 wordt	 namelijk	 samen	 met	
de	 andere	 ingeleverde	 versjes	 en	
gedichtjes	 in	 de	 bibliotheek	 opge-
hangen.	Als	je	de	opdracht	vóór	20	
augustus	inlevert	bij	de	bibliotheek	
maak	 je	 bovendien	 kans	 op	 een	
leuke	 prijs.	 Voor	 de	 allerkleinsten	
ligt	er	een	mooie	kleurplaat	klaar.	

Fietsgilde ‘t Gooi 

Fietsgilde	 ‘t	 Gooi	 rijdt	 zaterdag	
30	juli	de	dagtocht	‘Plassengebied’	
vertrek	 10.00	 uur	 van	 Kerkbrink	
Hilversum	 (Museum)	 en	 woens-
dag	 3	 augustus	 de	 middagtocht	
‘Buitenplaatsen’,	vertrek	om	13.30	
uur	van	Bezoekerscentrum	Natuur-
monumenten,	 Noordereinde	 54	 B	
’s-Graveland.	Voor	meer	informatie	
over	 deze	 en	 de	 overige	 tochten	
van	 Fietsgilde	 ’t	 Gooi,	 zie	 www.
fietsgilde.nl

Ronde tafel

Niet	meer	alleen	uit	eten.	Ga	heer-
lijk	 eten	 in	 het	 restaurant	 ‘Maer-
tenshoek’	in	Dijckstate.	Iedere	laat-
ste	 zondagavond	 van	 de	 maand	 is	
de	 RONDE	 TAFEL	 gedekt.	 Deze	
maand	 kunt	 u	 89	 zondag	 31	 juli	
van	 17.00	 tot	 18.30	 uur	 voor	 €	
12,50	 genieten	 van	 een	 heerlijke	
barbecue.	Een	fijn	vooruitzicht	om	
met	 elkaar	 een	 heerlijke	 maaltijd	
te	 nuttigen.	 Schuif	 gezellig	 aan.	
Reserveren	 wordt	 aangeraden:	
0346-217323

De Fietsclub  
in de maand augustus

De	 Fietsclub	 bestaat	 uit	 fietslief-
hebbers,	 die	 op	 de	 1ste	 en	 de	 3de	
dinsdag	 van	 de	 maand	 een	 dag-
tocht	 maken	 in	 de	 omgeving	 van	
Maartensdijk.	 Zij	 starten	 met	 een	
kopje	 koffie	 en	 gaan	 daarna	 met	
een	lunchpakket	op	pad.	Onderweg	
picknicken	ze	op	een	bankje	of	een	
omgewaaide	boom.	De	gemiddelde	
afstanden	zijn	±	40	kilometer	en	de	
deelname	is	gratis.	
Voor	 de	 maand	 augustus	 staan	 er	
weer	 twee	 verrassende	 tochten	 op	
het	programma.	

Op	 2	 augustus	 fietst	 de	 groep	
naar	het	Vecht	 -	 en	plassengebied.	
Mogelijk	 met	 nog	 een	 rondvaart	
op	 de	 Loosdrechtse	 plassen	 en	 op	
16	augustus	staat	het	rondje	om	het	
Naardermeer	gepland.	
De	fietstocht	start	om	10.00	uur	in	
de	 recreatieruimte	 van	 Dijckstate.	
Bent	u	graag	buiten	en	vindt	u	met	
elkaar	 fietsen	 ook	 zo	 leuk,	 meld	
u	 dan	 aan	bij	 deze	 fietsclub!	Voor	
meer	 informatie	 en	 aanmeldingen:	
SWO-centrum	Maartensdijk	0346-
214161

Zoldersale bij De Akker

Verscheidene	bewoners	van	Appar-
tementencomplex	De	Akker	 in	De	
Bilt	hebben	kasten	en	zolder	opge-
ruimd.	 Familie	 en	 vrienden	 zijn	
gevraagd	mee	 te	doen	met	de	 sale	
en	zo	zijn	er	op	zaterdag	13	augus-
tus	 van	 10.00	 tot	 15.00	 uur	 bijna	
20	 deelnemers	 met	 één	 of	 meer	
tafels	 vol	 handige,	 nuttige,	 mooie	
en	leuke	spullen.
De	 Zoldersale	 is	 buiten	 voor	 de	
ingang	 aan	 de	 Groenekanseweg,	
hoek	 Soestdijkseweg	 Zuid	 in	 De	
Bilt.	Bij	mindere	weersomstandig-
heden	 staat	 iedereen	 binnen	 in	 de	
hal,	 gang	 en	 foyer.	 De	 toegang	 is	
gratis.	 Koffie,	 thee	 of	 een	 sapje,	
koek	 en	 snoep	 zijn	 verkrijgbaar	
tegen	een	kleine	vergoeding.

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg	20,	Maartensdijk
0346-210700	

(dag	en	nacht	bereikbaar)

www.adcura.nl

‘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

Oud papier
Westbroek
Op	 donderdag	 28	 juli	 zamelen	
leden	 van	 muziekvereniging	 De	
Vriendenkring	weer	oud	papier	 in.	
Wilt	 u	 zo	 vriendelijk	 zijn	 om	 het	
oude	papier	vóór	18.30	uur	aan	de	
weg	 op	 of	 de	 daarvoor	 bestemde	
plaatsen	te	zetten.	Inwoners	van	de	
nieuwbouw	 worden	 verzocht	 ook	
de	container	op	de	vertrouwde	plek	
neer	te	zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag	 30	 juli	 wordt	 door	 mu-
ziekvereniging	Kunst	&	Genoegen	
oud	papier	 in	Hollandsche	Rading	
ingezameld.	 De	 wagen	 vertrekt	
om	 9.00	 uur	 vanaf	 ‘Het	 Rondje’.	
U	 wordt	 vriendelijk	 verzocht	 de	
papiercontainers	en/of	het	goed	ge-
bundelde	 papier	 tijdig	 aan	 de	weg	
te	zetten.

Heeft u nog spullen over
Op	zaterdag	3	september	organiseert	de	Protestantse	Gemeente	Maartensdijk	
-	Hollandsche	Rading	weer	de	jaarlijkse	boeken-/rommelmarkt.	Een	gezellig	
markt	met	o.a.	veel	 tweede	handsspullen,	mooie	boeken,	 lekkere	wafels	en	
een	Rad	van	Avontuur.	De	markt	vindt	plaats	op	het	terrein	van	de	Ontmoe-
tingskerk	te	Maartensdijk,	van	9.30	uur	 tot	15.30	uur.	Heeft	u	spullen	voor	
onze	 markt	 of	 gaat	 u	 in	 de	 vakantie	 uw	 zolder	 opruimen!	 Op	 zaterdag	 27	
augustus	van	10.00	uur	tot	13.00	uur	en	op	donderdag	1	september	van	19.00	
uur	 tot	21.00	uur	kunt	u	spullen	voor	deze	markt	 inleveren	bij	de	Ontmoe-
tingskerk	aan	de	Kon.	Julianalaan	26	te	Maartensdijk.	Er	worden	echter	geen	
grote	meubels,	grote	elektrische	apparaten	en	kleding	in	ontvangst	genomen.
De	opbrengst	van	de	markt	zal	dit	jaar	bestemd	zijn	voor	3	doelen:
•	 Kerkelijke	activiteiten	(o.a.	bijzondere	diensten)
•	 Stichting	Help	Mabel
•	 Zideris	Maartensdijk	(voorheen	Ridderspoor)
Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	 kontakt	 opnemen	 met	 Peter	 van	 Barneveld	
(0346-212826)

Na een moeizaam en liefdevol leven is onverwachts uit ons 
midden weggegaan mijn lieve vrouw, onze moeder, zus, 
schoonzus, tante en oma

Jannetje Berta Verbree
Jeanette (Janny) 

* Maartensdijk, 16 februari 1953
† Utrecht, 23 juli 2011 

  Chiel Coenraats

  Marcello
  Nathasja

  Hans en Florence
  Sjaak †
  Anja en Theo

  en verdere familie

Correspondentieadres:
Tap Uitvaartzorg
T.a.v. Familie Verbree
Soestdijkseweg-Zuid 265
3721 AE Bilthoven
 
Jeanette is overgebracht naar rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-
Zuid 265 te Bilthoven, alwaar geen bezoek.

De begrafenisplechtigheid wordt gehouden op donderdag 28 juli 
om 13.15 uur in de aula van de algemene begraafplaats ‘Bran-
denburg’ aan de 1e Brandenburgerweg te Bilthoven. Aansluitend 
vindt de begrafenis plaats.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in Groot Café Restaurant 
‘De Griffel’, Hessenweg 117 te De Bilt. 

Meer informatie over deze uitvaart vindt u op www.tap-uitvaart.nl
U logt in onder Persoonlijk Requiem met naam Verbree en met code BM9LT3
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GESLOTEN OP 30 JULI & 6 AUGUSTUS

advertentie

Alvorens	 de	 Koninklijke	 Onder-
scheiding	 uit	 te	 reiken,	 feliciteerde	
burgemeester	 Arjen	 Gerritsen	 eerst	
Rick,	de	kleinzoon	van	Henny,	die	op	
29	 april	 jarig	 was.	 De	 burgemeester	
verwoordde	vervolgens	zijn	grote	be-
wondering	voor	Henny’s	belangeloze	
inzet	en	hulp	gedurende	de	afgelopen	
30	jaar	als	vrijwilligster	aan	ouderen	
en	zwakkeren	binnen	onze	gemeente:	
‘Zij	kunnen,	dankzij	uw	hulp	het	 le-
ven	aan.	Ook	de	kinderen	die	dankzij	
uw	inzet	ieder	jaar	weer	een	prachtig	
Sinterklaasfeest	mogen	vieren’.

Utrecht
Voordat	Henny	van	Engelen	in	1975	in	
Maartensdijk	kwam	wonen,	had	ze	al	
het	een	en	ander	gedaan.	Henny	werd	
in	1948	aan	de	Jutfaseweg	in	Utrecht	
geboren	als	tweede	kind	in	een	gezin	
met	drie	kinderen.	Haar	vader	werkte	
als	 chef	 in	 de	 winkel	 van	 het	 schil-
dersbedrijf	van	zijn	familie.	Na	de	la-
gere	school	werkte	Henny	eerst	3	jaar	
thuis	 in	 de	 huishouding,	 zorgde	 een	
tijdje	voor	haar	oma,	was	kinderoppas	
en	werkte	in	een	winkel	voor	babykle-
ding.	 In	1972	trouwde	zij	met	Anton	
van	Engelen.	Zij	woonden	drie	jaar	in	
de	Damstraat	in	Utrecht	en	kwamen	in	

1975	naar	Maartensdijk.	Toen	Henny	
in	1980	haar	kinderen	op	de	iets	naar	
school	bracht,	gleed	zij	 uit	 en	kwam	
ongelukkig	te	vallen	waardoor	ze	ge-
deeltelijk	invalide	raakte.

Gymna
In	 1983	 werd	 zij	 door	 Ria	 van	 Mil,	
leidster	van	de	Maartensdijkse	gym-
nastiekvereniging	 Gymna,	 gevraagd	
om	in	het	bestuur	van	de	vereniging	te	
komen.	Aanvankelijk	als	secretaris	en	
later	ook	voorzitter	hield	zij	de	leden-
administratie	bij	en	verrichtte	20	jaar	
lang	 belangeloos	 organisatorische	
taken	voor	deze	vereniging.	Na	haar	
afscheid	 in	 2003	 werd	 zij	 tot	 erelid	
van	 deze	 vereniging	 benoemd.	 Ook	
coördineerde	zij	gedurende	10	jaar	tot	
2010	de	collectes	van	de	Maag-Lever	
en	Darm	stichting.	Bij	al	haar	werk-
zaamheden	als	vrijwilligster	werd	en	
wordt	zij,	omdat	ze	door	het	ongeluk	
moeilijk	liep,	steeds	door	haar	man	en	
kinderen	geholpen.	

Vrije tijds markt
Tot	2010	zat	zij	in	het	bestuur	van	de	
jaarlijks	 te	 organiseren	 Vrije	 Tijds-
markt	 in	 het	 winkelcentrum	 aan	 de	
Planetenbaan	 in	 Bilthoven.	 Haar	 in	

2004	plotseling	overleden	man	Anton	
en	 later	 haar	 dochter	 Petra	 hielpen	
haar	daar	bij.	Toen	haar	man	Anton	11	
jaar	geleden	gevraagd	werd	de	intocht	
van	Sint	Nicolaas	in	Maartensdijk	te	
‘regelen’	is	Henny	de	kleding	van	de	
goed	heiligman	en	zijn	knechten	gaan	
verzorgen.	De	pakken	voor	de	zwarte	
pieten	maakt	ze	zelf	en	zij	beheert	in-
middels	een	bestand	van	40	iguran-
ten	die	deze	 rol	 jaarlijks	 in	het	dorp	
willen	verzorgen,	waaronder	bekende	
Maartensdijkse	 familienamen	 zoals	
Cindy,	 Petra	 en	 Karin	 van	 Engelen,	
Joop	 Rozier,	 Rick	 de	 Heer,	 Johan	
Westerhuis	en	Anita	van	Driel.

Rode Kruis
Al	 16	 jaar	 coördineert	 Henny	 van	
Engelen	het	Taakveld	2	(het	vroegere	
welfarewerk)	 van	 het	Rode	Kruis	 in	
het	dorp.	Om	de	twee	weken	organi-
seert	zij	een	kofie-ochtend	in	Dijck-
state	 met	 spelletjes,	 pannenkoeken	
eten	en	soms	een	uitje.	Een	keer	per	
maand	 regelt	 zij	 een	 creatieve	 mid-
dag	 in	het	Rode	Kruisgebouw	 in	De	
Bilt.	 Eenzame	 en	 oudere	 mensen	
kunnen	 hiervoor	 worden	 opgehaald	
en	 weer	 thuisgebracht.	 Ook	 regelt	
zij	jaarlijks	twee	grote	verkoopdagen	
van	het	Rode	Kruis;	meestal	in	maart	
in	Maartensdijk	 en	 in	 oktober	 in	De	
Bilt.	Tijdens	 die	 dagen	worden	 zelf-
gemaakte	 producten	 zoals	 handdoe-
ken,	beestjes	en	gebruiksvoorwerpen	
te	koop	aangeboden.

Doorgaan
Ondanks	haar	handicap	en	leeftijd	wil	
Henny	van	Engelen	doorgaan	met	alle	
vrijwillige	 activiteiten.	 Ze	 mist	 haar	
man	Anton	nog	steeds	erg.	‘Hij	had	er	
bij	moeten	zijn’,	zegt	ze.	Zonder	hem	
had	ik	dit	vroeger	nooit	kunnen	waar-
maken.	‘Maar	zolang	mijn	benen	mij	
kunnen	dragen,	ga	ik	door’

Henny van Engelen ontving 
Koninklijke Onderscheiding

door Koos Kolenbrander

Niets vermoedend ging Henny van Engelen vrijdag 29 april naar het gemeentehuis voor een afspraak 
met wethouder Herman Mittendorf. Na aankomst werd ze op een speciale wijze begroet en begeleid 

naar de Mathildezaal waar tot haar verbazing ook familie aanwezig was. Henny werd voor haar 
buitengewone inzet als vrijwilligster benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Henny van Engelen is zojuist koninklijk onderscheiden.

Kleinzoon Rick wordt boven de aanwezigen in de Mathildezaal getild.

Zomerdriedaagse 
bij Reisclub 

Het is volop vakantietijd en velen zijn op reis naar 
verre oorden, maar dit is niet voor iedereen weggelegd. 
Thuisblijvers kunnen nog deelnemen aan de driedaagse 

zomertoer van Reisclub 55+. Er is door annulering nog een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Op	2,	3	en	4	augustus	a.s.	staan	er	prachtige	dagtochten	op	het	programma,	
waardoor	men	weer	nieuwe	plekjes	van	Nederland	kan	ontdekken.	De	eer-
ste	dag	gaat	de	reis	naar	Noord	Brabant	voor	een	bezoek	aan	de	grootste	
struisvogelfarm	van	ons	land.	

Woensdag	3	augustus	wordt	er	naar	de	kust	van	Noord	Holland	gekoerst	
en	wordt	er	een	bezoek	aan	een	natuurcentrum	in	de	duinen	bij	Bakkum	
gebracht.	Er	kan	een	strandwandeling	worden	gemaakt	van	ongeveer	een	
uur	van	Egmond	aan	Zee	naar	Bergen	aan	Zee.	De	 laatste	dag	van	deze	
driedaagse	 staat	 in	 het	 teken	 van	 de	 cactus.	 De	 Cactus	 Oase	 in	 Ruurlo	
wordt	aangedaan	naast	een	toer	door	de	Achterhoek	en	een	bezoek	aan	Erve	
Brooks.	Alle	dagen	worden	beëindigd	met	een	diner	in	Dijckstate	aan	het	
Maertensplein	in	Maartensdijk.	

Informatie	via	0346-212288	of	www.reisclub55plus.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
En	weer	is	De	Lijen	aan	de	beurt!!	Wat	vindt	de	gemeente	nu	eigenlijk	écht	
van	onze	woonwijk?	Het	afvoerputje	van	de	gemeente?	Want	zo	voelen	wij	
ons	momenteel	behandeld.
Als	 er	 ergens	 in	 de	 gemeente	 een	 eerste	 JOP	 (met	 als	 gevolg	 jarenlange	
overlast)	geplaatst	moet	worden:	De	Lijen
Als	er	ergens	 in	de	gemeente	bouwgrond	gezocht	moet	worden	vanwege	
een	 gemeentelijke	 blunder	 in	 Maartensdijk	 met	 een	 projectontwikkelaar:	
De	Lijen
Als	er	bezuinigd	moet	worden	door	de	busmaatschappij,	door	welk	deel	van	
de	gemeente	rijden	er	dan	straks	geen	bussen	meer:	De	Lijen
Als	de	Biltse	Ondernemers	een	oud	en	achterhaald	plan	weer	op	tafel	leg-
gen	voor	een	verbindingsweg,	door	welk	bos	moet	dit	dan	komen:	De	Lijen

De	Leijen	is	een	prachtige,	rustige	en	veilige	wijk,	waar	ruim	2000	gezin-
nen	met	plezier	wonen.	Prachtig,	vanwege	het	aangrenzende	Leijense	bos.	
Rustig,	vanwege	een	rondweg	waar	geen	doorgaand	verkeer	doorheen	raast.	
Veilig,	vanwege	die	afgeslotenheid	is	het	minder	aantrekkelijk	voor	inbre-
kers.	

Ik	wil	de	wijk	niet	 idealiseren,	want	natuurlijk	kennen	wij	ook	onze	pro-
blemen	met	(hang-)jongeren	of	volwassenen	die	a-sociaal	gedrag	vertonen.	
Maar	toch…
Na	de	zomervakantie	gaat	de	Wijkraad	weer	aan	de	slag.	We	weten	de	on-
derwerpen	waar	we	met	de	gemeente	voor	om	de	tafel	moeten	gaan	zitten.	
Maar	soms	worden	ook	wij	moedeloos	en	voelen	ons	niet	serieus	genomen.

Hetty Loeb
Secretaris Wijkraad De Leijen

Het	 is	 inmiddels	 een	 traditie,	 dat	 de	
gemeente	De	Bilt	voor	ouderen	in	de	
zomerperiode	3	rondleidingen	organi-
seert	in	het	gemeentehuis	op	verzoek	
van	en	in	samenwerking	met	de	Stich-
ting	Dag	van	de	Ouderen.	Dinsdag	19	

juli	was	 de	 tweede	 van	 het	 drieluik;	
weer	 voor	 een	 gezelschap	 van	 zo’n	
20	 ouderen,	 opnieuw	 verzorgd	 door	
Karel	 Beesemer	 en	 ‘ingeleid’	 door	
wethouder	Herman	Mittendorff.	Voor	
de	 derde	 en	 laatste	 in	 de	 reeks	 van	

drie	 mogelijkheden	 op	 23	 augustus	
a.s.	is	aanmelding	mogelijk	bij	mevr.	
Buitenhuis	 (tel.	 0346	 212390),	 dhr.	
v.d.	 Loo	 (tel.	 030	 2253588),	 mevr.	
Stijlaart	 (tel.	0346	214749)	en	mevr.	
Verkuil	(tel.	030	2202701)	[HvdB]	

Rondleiding gemeentehuis

Rondleiding 2 door het gemeentehuis. [foto: Reyn Schuurman]



VOORDEEL HELE WEEK

Varkenhaas 
medaillons, 
bourgondische 
varkens- of katenhaas

Kipsaté of 
kipdijsaté

Lamsfilet

Nieuwzeelandse 
ribeye

500
gram 7.98

500
gram 5.98

100
gram 2.98

100
gram 2.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 juli
t/m woensdag 3 augustus

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

KAASVOORDEEL!!

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

6x Tartaar
6x Duitse biefstuk
3x Biefstukjes

• BOERENGATEN KAAS 
•   STOMPETOREN EXTRA 

BELEGEN

500
gram 4.98

500
gram 4.98

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Osseworst
Kiprollade
Rosbief

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.50

Kip tomaat mozzarella 
Hammouse
Filet american 3x 100

gram 3.98

KALFS-
CORDONBLUE

Toppertje  van de week!

6.-

6.-
6.-

100
gram 2.49

DJAKARTA MIX 

NOTENVOORDEEL!!

100
gram 1.50

Kippenbouten 

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
i Kg. 3.50

Diverse koolzaad oliën
Fantastische voor bakken en braden!

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

  DONDERDAG

10 soor
ten vlee

swaren 

voor 

maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Alle soorten kleine

Tomaatjes
500 gram

1,49

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Verse

Pluksla
Zak 150 gram

•  ”Dutch Special”
GEGRILDE GROENTEN EN GEBAKKEN ROSEVAL 

MET VLEES NAAR KEUZE ____100 GRAM  0,99

•  Pasta
MET KIP _______________100 GRAM  0,89

•  Moussaka
 _____________________100 GRAM  0,99

Turbana

Banaan
Héél kilo

0,99 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_________________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 1 AUGUSTUS,  DINSDAG 2 AUGUSTUS 

EN WOENSDAG 3 AUGUSTUS

Vers gesneden

Spitskool __________ 400GRAM  0,79

Hollandse

Trostomaten _____ HÉÉL KILO 1,25

Zomerspaghetti
__________________________ 100 GRAM 0,99

Vers uit Brussel: 
de lekkerste 
frambozen, 
aardbeien, 

kersen 
en specialiteiten!
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Vervolg van pagina 1
‘Het	lijkt	of	het	allemaal	heel	traag	gaat	en	als	we	met	bewoners	besprekin-
gen	hebben	krijgen	we	ook	vaak	te	horen	dat	het	allemaal	zo	lang	duurt.	Dat	
klopt	ook	wel	een	beetje.	Ambtelijke	molens	draaien	niet	zo	heel	snel,	maar	
ik	moet	zeggen	dat	de	gemeente	Baarn	ons	steeds	goed	informeert.	Van	de	
plannen	is	inmiddels	toch	het	nodige	gerealiseerd.	We	worden	op	dit	mo-
ment	intensief	betrokken	bij	Heel	de	Heuvelrug.	In	dit	vanuit	de	provincie	
Utrecht	gestuurde	project	wordt	de	Heuvelrug	als	een	soort	nationaal	park	
gezien	met	allerlei	faciliteiten	die	passen	bij	de	huidige	normen	en	wensen	
voor	het	gebied.	Ook	bij	het	ontwikkelen	van	een	nieuwe	parkeerplaats	in	
het	Beukenbos	zijn	we	nauw	betrokken	geweest.	Daar	zijn	we	nu	mee	rond.	
Er	moest	eerst	een	lora-	faunaonderzoek	plaatsvinden.	We	verwachten	in	
september,	nadat	vleermuizen	hun	jongen	hebben	geworpen,	te	kunnen	be-
ginnen	met	het	realiseren	van	de	parkeerplaats.’			

Ontwikkelingen
‘We	merken	dat	in	Lage	Vuursche	vaker	gezinnen	met	kinderen	komen	wo-
nen.	Je	ziet	dan	ook	steeds	meer	kinderen	op	straat	dus	zullen	we	in	de	toe-
komst	meer	moeten	focussen	op	faciliteiten	voor	kinderen.	Er	zijn	wel	wat	
kleinschalige	voorzieningen,	zoals	een	nieuwe	kinderspeelplaats	achter	het	
dorpshuis,	maar	met	meer	kinderen	moeten	er	meer	voorzieningen	komen.	
Op	verzoek	van	moeders	zoeken	we	nu	naar	een	plek	voor	een	skatebaan	
in	de	kern	van	het	dorp.	Dat	valt	nog	niet	mee’,	vertelt	Hein	van	Oosterom.		
Speerpunt	van	de	contactcommissie		voor	dit	jaar	is	het	verbeteren	van	iets-
voorzieningen	van	en	naar	het	dorp.	‘In	de	richting	Baarn	ligt	er	een	mooi	
ietspad,	maar	richting	Maartensdijk	is	het	eigenlijk	een	levensgevaarlijke	
weg	voor	ietsers.	We	zijn	nu	met	Staatsbosbeheer	en	Renova	aan	het	kij-
ken	 naar	mogelijkheden	 voor	 alternatieve	 ietsroutes.	Daarin	worden	we	
gesteund	door	de	gemeente	Baarn	die	dit	ook	op	een	verlanglijstje	heeft	
staan	bij	de	provincie	Utrecht.’

Hein van Oosterom voorzitter van de Contactcommissie Lage Vuursche.

De	 Lathouder	 en	 zijn	 lotgeno-
ten	 leden	 veel	 ontberingen	 in	
krijgsgevangenschap.‘In	 Balikpapan	
deden	 we	 echt	 slavenwerk.	 Het	 al-
lerrotste	 werk?	 Daar	 was	 een	 steile	
kust,	 die	 tien	 meter	 boven	 zee	 uit-
stak.	Wij	moesten	naar	beneden	met	
mandjes	op	onze	schouders	om	in	zee	
koraal	 te	verzamelen.	Dat	 sjouwden	
we	weer	 naar	 boven.’	De	 Japanners	
wilden	 met	 dat	 koraal	 een	 kustweg	
laten	 aanleggen.’We	moesten	moes-
ten	het	 in	het	water	kapotslaan.	Ko-
raal	 heeft	 messcherpe	 punten.	 We	
liepen	met	bloedende	zweren	aan	de	
voeten	in	het	zoute	zeewater.	Als	het	
niet	hard	genoeg	ging	naar	de	zin	van	
de	Jappen,	stond	er	altijd	eentje	met	
een	 knuppel	 klaar.’	 Andere	 karwei-
tjes	waren	ook	niet	mis:	 ‘We	moes-
ten	 rijstplantjes	 in	 de	 sawa	 poten.’	
Een	 sawa	 is	 een	 rijkelijk	 bevloeid,	
meestal	terrasvormig	aangelegd	rijst-
veld.	 ‘We	 verbouwden	 daar	 allerlei	

groenten,	 zoals	 kankoe,	 een	 soort	
spinazie,	dat	het	meest	weg	heeft	van	
waterkers.	 We	 moesten	 het	 voor	 de	
Jappen	verbouwen,	dus	de	complete	
oogst	moest	bij	hen	in	de	keuken	te-
rechtkomen.	Maar	wij	hadden	er	wat	
op	gevonden.	We	smokkelden	plant-
jes	 naar	 binnen	 in	 onze	 onderbroek	
of	hoed.	Ik	had	een	schot	gesoldeerd	
in	mijn	veldles,	die	daardoor	in	twee	
delen	was	gesplitst.	Daar	smokkelde	
ik	 een	 soort	 erwtjes	 in.	 Je	 kon	 die	
ook	ruilen	met	anderen,	bijvoorbeeld	
voor	 een	 kledingstuk.’	 De	 gevange-
nen	 werden	 steeds	 gerafineerder	 in	
het	 bedenken	 van	 verstopplaatsen.	
‘We	hadden	in	bamboehoeden	die	we	
tegen	de	zon	droegen	ook	zo’n	dub-
bele	bodem	gevlochten.’

Veertig kilo
Na	anderhalf	jaar	begonnen	de	Ame-
rikanen	 steeds	meer	 eilandjes	 op	de	
Japanners	 te	 veroveren	 en	 bombar-

dementen	uit	te	voeren.	‘Begin	1944	
moesten	we	terug	naar	Bandjirmasin.	
Daar	hebben	we	kort	gezeten.	Er	was	
regelmatig	 luchtalarm.	 Dan	 werden	
we	ondergebracht	in	een	schuilkelder	
die	we	zelf	hadden	gegraven.	Nou	ja,	
kelder…	We	zat	een	met	200	man	op	
planken	met	een	afdekking	van	bam-
boe	 en	 bladeren.	 Hoe	 meer	 mensen	
er	 sneuvelen,	 hoe	 beter,	 dachten	 de	
Jappen	kennelijk.	Later	hoorde	ik	dat	
als	de	atoombom	niet	op	Hiroshima	
was	 gevallen,	 alle	 westerlingen	 in	
Indië	 zouden	 zijn	 afgemaakt	 door	
de	 Jappen.	 Dat	 zou	 twee	 weken	 na	
die	 datum	gebeurd	 zijn.’	De	 Jappen	
waren	onnoemelijk	wreed	tegen	hun	
krijgsgevangenen.	‘Ze	lieten	mensen	
hun	eigen	graf	graven	en	daarna	ont-
hoofden	 ze	 hen	 zo,	 dat	 het	 lichaam	
meteen	 in	 dat	 graf	 viel.	 Ik	 heb	heel	
veel	 van	 die	 onthoofdingen	 meege-
maakt,	zoals	die	van	een	grote	groep	
bestuursambtenaren.’	 Van	 Bandjir-

masin	moesten	de	krijgsgevangenen	
naar	 Poeroektjahoe	 in	 het	 midden	
van	 Borneo.	 ‘Daar	 kregen	 we	 be-
richt	 dat	we	 ons	 klaar	moesten	ma-
ken	om	met	bootjes	de	kali	(rivier)	af	
te	zakken,	 terug	naar	Bandjirmasan.	
Daar	werden	we	opgevangen	door	de	
Australiërs.	Degenen	die	nog	konden	
lopen,	werd	in	huizen	ondergebracht	
waar	de	Jappen	hadden	gewoond.	Ik	
was	 te	 zwak	 en	 werd	 in	 het	 hospi-
taal	gelegd.	Ik	kreeg	met	drie	andere	
mannen	 een	 hoek	 toebedeeld.	 We	
waren	er	zo	slecht	aan	toe.	Ik	was	de	
enige	die	het	haalde,	al	woog	ik	nog	
maar	veertig	kilo.	Kwestie	van	willen	

overleven.	 We	 moesten	 weer	 leren	
eten,	 want	 we	 waren	 geen	 voedsel	
meer	 gewend.	 Ik	 heb	 toen	 gezwo-
ren	dat	ik	nooit	van	mijn	leven	meer	
zou	hongerlijden.	Mijn	vrouw,	die	nu	
helaas	 is	overleden	–	we	zijn	 zestig	
jaar	getrouwd	geweest	-	had	dat	ook.	
Als	 iemand	 in	 ons	 gezin	 ziek	 was,	
zei	 ze:	 “Je	 kan	 wel	 ziek	 zijn,	 maar	
je	móét	 eten.”	Dat	 zat	 er	 echt	 inge-
bakken.’	Ik	heb	haar	in	het	hospitaal	
leren	kennen,	toen	ze	me	kwam	vra-
gen	hoe	haar	man	was	overleden.	Hij	
was	mijn	 beste	 vriend,	Louis	 Stolk.	
Ze	bleef	komen	en	bracht	me	allerlei	
spullen	en	etenswaren.’

De Lathouder vertelt over koraal 
hakken en einde oorlog in Indië

door Lilian van Dijk

Kees de Lathouder, die in maart 2011 het Militair Oorlogskruis alsnog op de leeftijd 
van 95 jaar ontving, vertelt over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Indonesië, 

dat toen nog Indië heette. Dit is het tweede deel.

Nog ieder jaar worden bij het Indisch Monument in Den Haag kransen 
gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in 
Indonesië.

Want	weer	-	l’histoire	se	repète	-	slaagt	
de	 gemeente	 er	 niet	 in	 een	 boeiende	
kunstcollectie	voor	De	Bilt	te	behou-
den.	 Liet	 de	 gemeente	 zich	 in	 1994	
al	 een	 fraai	 beeldenmuseum	 ontglip-
pen	(nu	het	gerenommeerde	museum	
Beelden	 aan	 Zee	 in	 Scheveningen),	
ook	 Wim	 en	 Hella	 van	 Schaik	 zien	
zich	 nu	 genoodzaakt,	 contre	 coeur,	
buiten	 onze	 gemeente	 een	 onderko-
men	te	zoeken	voor	hún	fraaie	collec-
tie	schilderijen	en	beelden!

Collegae
Groenekanner	Wim	van	Schaik	heeft	
zich	jaren	de	blaren	op	zijn	tong	ge-
praat	om	de	gemeente	te	interesseren	
voor	 een	 Biltse	 museale-	 en	 kunst-
faciliteit.	 Ook	 Biltse	 collega-kunst-
minnaars	wilden	hun	privé-collecties	
graag	 voor	 een	 breder	 publiek	 ont-
sluiten.	De	gemeente	heeft	zelf	 inte-
ressante	kunst-	en	historische	collec-
ties	en	-	last	but	not	least	-	zijn	er	de	
kunstwerken	van	talrijke	kunstenaars,	
die	de	gemeente	telt.	Kortom,	bepaald	
geen	gebrek	aan	hoogwaardig	materi-
aal	voor	boeiende	exposities.

Gemeentehuis
Aanvankelijk	was	de	hoop	gevestigd	
op	 het	 vrijgekomen	 gemeentehuis	
van	Maartensdijk.	Dat,	bleek	uit	on-
afhankelijk	 onderzoek,	 was	 een	 pri-
ma	 locatie	 om	 zowel	 exposities	 als	
andere	 kunstgerelateerde	 activiteiten	
in	onder	 te	brengen.	Helaas	heeft	de	
politiek	het	pand	uiteindelijk	 toch	 te	
gelde	gemaakt	en	heeft	het	een	totaal	
andere	bestemming	gekregen.	Enkele	
andere	 locaties	zijn	daarna	nog	even	
in	beeld	geweest	 totdat	de	gemeente	
in	 2008	 een	 commissie	 instelde	 die	
moest	 adviseren	 over	 het	 gemeente-
lijk	cultuurbeleid	in	zijn	totaliteit.	Die	
commissie	 adviseerde	 in	 haar	 nota	

‘Een	ouverture	voor	cultuur,	cultuur-
nota	 gemeente	 De	 Bilt	 2009-2013’	
onder	meer	om	fort	Ruigenhoek	een	
culturele	 en	 museale	 bestemming	 te	
geven.	 Daarbij	 had	 men	 onder	 meer	
fort	aan	den	Drecht	in	Uithoorn	voor	
ogen	 als	 inspirerend	 voorbeeld.	 De	
gemeenteraad	stelde	die	nota	vast	op	
28	mei	2009.

Ruigenhoek
In	2010	ging	B&W	met	een	(nieuwe)	
klankbordgroep	van	omwonenden	en	
geïnteresseerden	 in	 de	 slag	 over	 de	
bestemming	 van	 fort	 Ruigenhoek.	
Niet	-	zoals	te	verwachten	zou	zijn	-	
om	de	 aanbevelingen	uit	 de	 cultuur-
nota	 nader	 uit	 te	 werken.	 Nee,	 men	
ging	weer	volledig	blanco	het	gesprek	
met	de	betrokken	burgers	aan.	Daar-
mee	 raakte	 de	 eerder	 geadviseerde	
mogelijkheid	 voor	 een	 museale	 fa-
ciliteit	 zóver	 buiten	 beeld,	 dat	 Wim	
van	Schaik	-	niet	meer	van	de	jongste	
-	zich	genoodzaakt	zag	zijn	toevlucht	
dan	maar	buiten	de	gemeente	te	zoe-
ken.	En	ook	nog	 andere	 kunstverza-
melingen	 zijn	de	 afgelopen	 jaren	uit	
de	 gemeente	 verdwenen.	 Eveneens	

verzamelaars	die	op	zoek	waren	naar	
onderdak	voor	hun	collecties	en	die,	
helaas	voor	De	Bilt,	een	veilige	haven	
vonden	buiten	onze	gemeente.	Stoot	
een	ezel	zich	in	het	gemeen	niet	twee-
maal	 aan	 dezelfde	 steen,	 onze	 be-
stuurders	 hebben	 daar	 klaarblijkelijk	
soms	geen	moeite	mee.	

Bergen
De	 gemeente	 Bergen	 beschikt	 ove-
rigens	 wél	 over	 een	 fraai	 en	 actief	
gemeentemuseum	én	steunt	kunst	en	
cultuur	 ieder	 jaar	 met	 vele	 tonnen.	
Een	passender	vergelijking	tussen	De	
Bilt	en	Bergen	zou	dan	ook	-	nu	nog	
-	 zijn:	 ‘Wat	De	Bilt	 is	 voor	Sport	 is	
Bergen	voor	Kunst	en	Cultuur’.	Nie-
mand	zal	ontkennen	dat	De	Bilt	 een	
interessant,	breed	en	actief	kunst-	en	
cultuurleven	kent.	Maar	om	ons	met	
Bergen	 te	 kunnen	 vergelijken	 moet	
onze	wethouder	Kunst	&	Cultuur	nog	
wel	enkele	tandjes	bijzetten.
‘Blijft	 overigens	 de	 intrigerende	
vraag:	wat	 is	 eigenlijk	 de	 status	 van	
een	nota	die	door	de	gemeenteraad	is	
aangenomen?’

Frank Klok

Klankbord - Een Biltse cultuurclaim
Wethouder Kamminga van Kunst & Cultuur zei op 27 mei in zijn speech bij de opening van 

‘Uit de Kunst’ dat Bilthoven ‘zich kan meten met Bergen in Noord Holland’. 
Vindt die uitspraak wel steun in de feiten?

Expositieruimte in fort aan de Drecht.
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De Italiaanse Dag speelt zich af in de 
winkelstraten Julianalaan, Uilenpad, 
Vinkenlaan, Nachtegaallaan en Em-
maplein en in De Kwinkelier zelf. 
Langs de winkels wordt een route 
uitgezet. In de etalages van leden 
van de winkeliersvereniging komen 
afbeeldingen van Italiaanse voorwer-
pen te liggen. Een kunsthistoricus 
zal hierover vertellen aan belangstel-
lenden die zich van te voren hebben 
aangemeld bij IDEE-F-Events. Een 
Barista, een professional die getraind 
is in het zetten van verschillende 
soorten koffi e, gaat bij Veldhoven 
Interieurs bezoekers verwennen met 
een verrukkelijke espresso. In de eta-
lage van deze winkel zullen meubels 
staan in de kleuren van de Italiaanse 
vlag. 
Geïnteresseerden kunnen de Leolux 
Pallone fauteuil uitproberen, die met 
leder/alcantara is gestoffeerd. Deze 
stoel wordt via de website van Veld-
hoven in de week voorafgaand aan 3 
september per opbod verkocht. De 
hoogste bieder mag de stoel op 3 sep-
tember komen ophalen. De opbrengst 
gaat naar KWF Kankerbestrijding. 
Wie vóór 3 september bij Veldhoven 
iets aanschaft of een order plaatst, 

dingt mee naar een lang weekend Ita-
lië. Op het Emmaplein wordt op de 
Italiaanse Dag een extra groot terras 
ingericht, een gezamenlijk actie van 
vier horecaondernemers uit het cen-
trum van Bilthoven: De Dobbelaar, 
Ripassa, Olivier en Bubbles & Bles-
sings. Zij zullen bezoekers verrassen 
met verrukkelijke hapjes en drankjes.

Muziek en fi lm
De Bilthovense Boekhandel besteedt 
deze dag speciaal aandacht aan Ita-
liaanse boeken. Er worden verhalen 
voorgelezen, zoals Italiaanse sprook-
jes en er zijn auteurs aanwezig. Bij 
de Theaterkoffer zal een Comedia 
dell’Arte acteur optreden. In de Ju-
lianalaan wordt een route uitgezet 
voor een proefrit met een scooter 
van het Italiaanse merk Vespa. Bij 
de stand van Fiat-dealer Fivan Auto 
Zeist kunnen mensen zich aanmel-
den voor een proefrit in een Fiat Ca-
brio, een van de kleinste, maar toch 
pittige Italiaanse auto’s. Pizzeria La 
Terrazza is uiteraard ook bij de ac-
tiviteiten betrokken. Bij Klumper 
kunnen belangstellenden Italiaanse 
kazen proeven en bij Kapteyn Bloe-
men staat een tent met zes grote olijf-

bomen, waar veel verteld gaat wor-
den over deze bijzondere boomsoort. 
Mezzosopraan Wanda Peters gaat 
Italiaanse aria’s zingen en Stefano da 
Capri zal bekende Italiaanse liederen 
zingen, waarbij hij zichzelf begeleid 
op gitaar. Mannen kunnen zich laten 
scheren bij een echte barbier, die ook 
meegebrachte oude scheermessen 
ter reparatie aanneemt. Bij De Dob-
belaar wordt aan het eind van de dag 
een Italiaanse fi lm gedraaid. Ook 
zal een verloting plaatsvinden met 
mooie prijzen, zoals jaarabonnemen-
ten op het blad Italië.

Deelname
IDEE-F-Events van Fredie Blan-
kestijn organiseert activiteiten voor 
de Winkeliersvereniging Bilthoven 
Centrum. ‘De winkeliers zijn al-
lemaal leuke mensen en ze heb-
ben goede ideeën’, is haar ervaring. 
Blankestijn organiseerde in het ver-
leden ook het evenement Kunstpo-
dium als onderdeel van Uit de Kunst 
en de Sinterklaas- en Kerstacties. 
‘Ons doel is zoveel mogelijk mensen 
bekend te maken met het geweldige 
winkelcentrum van Bilthoven. Het is 
perfect bereikbaar vanaf het station 

en er is veel gratis parkeergelegen-
heid.’ Ze prijst het veelzijdige winke-
laanbod: ‘Je hebt er echt alles. Voor 
elk budget is iets te vinden, zowel op 
het gebied van kleding, woningin-
richting en boeken als op het gebied 
van levensmiddelen en horeca. En er 
wordt van alles georganiseerd op een 
kwalitatief bekeken hoog niveau.’ 

Blankestijn heeft nog één wens: 
‘Ik zou het leuk vinden om mensen 
te koppelen aan winkels. Wie het 
aandurft, zou bijvoorbeeld uit het 
Italiaans vertaalde gedichten kun-
nen voordragen of verhalen kunnen 
voorlezen.’ Zich aanmelden als deel-
nemer kan via fredie@idee-f-events.
nl of telefoonnummer 06-18169170.

Talenten gezocht voor 
Italiaanse Dag in Kwinkelier

door Lilian van Dijk

De Winkeliersvereniging Bilthoven Centrum maakt zich op voor een bijzonder evenement. 
Op 3 september vindt in en om De Kwinkelier een Italiaanse Dag plaats, met diverse activiteiten, 

producten en acties in Italiaanse sfeer. IDEE-F-Events, de evenementenorganisatie van 
Fredie Blankestijn uit De Bilt, is nog op zoek naar talentvolle mensen die een Italiaans 

getinte bijdrage willen leveren in de deelnemende winkels. 

Fredie Blankestijn hoopt dat veel inwoners van de gemeente De Bilt naar de 
Italiaanse Dag in De Kwinkelier komen.

Voor de Multimate staat een perfect 
eindresultaat voorop en moet het voor 
de klant gemakkelijk zijn de klus te 
klaren. Vroeger was de Multimate 
onder de naam Obi Klusmarkt aan 
de Koperwieklaan was gevestigd. 
Tegenwoordig is de doe-het-zelfzaak 
gevestigd in een groot nieuw pand 
aan de spoorlijn achter zwembad 
Brandenburg. Wie er langsgaat, zal 
merken dat er altijd vriendelijk per-
soneel klaarstaat om de klanten van 
advies te dienen bij de aankoop. De 
ruimte is overzichtelijk ingedeeld en 
in een klantvriendelijke omgeving. 
De inkoopafdeling van de doe-het-
zelfketen heeft in veel gevallen al een 
voorselectie van artikelen gemaakt. 
Dat kan zijn op basis van merk, prijs 
of klusgemak, rekening houdend met 
zowel amateurklussers als doorgewin-
terde vaklieden. Bedrijfsleider Heiko 
Bos legt uit: ‘We hebben nu bijvoor-
beeld een complete showroom  met 
deuren en kasten en een uitgebreide 
afdeling sanitair. En als iemand iets 
echt specifi eks wil of we hebben het 
product niet in ons assortiment, dan 
kan hij terecht bij onze besteldienst, 
rechts van de entree. We kunnen vrij-
wel alles met een korte levertijd voor 
onze klanten bestellen.’ 

Populair
Heel populair op dit moment is zelf 
meubels maken van steigerhout, zo-
wel voor binnen als buiten. Steiger-
hout wordt gezaagd uit vuren, een 
snelgroeiende naaldhoutsoort. Hier-
door heeft het zeer lange en fl exibele 
vezels. De stammen worden verzaagd 
tot planken met een dikte van onge-
veer 30 mm en een breedte van 195 
mm. In het assortiment van de Mul-
timate zijn ook smallere latten opge-
nomen. Aan de hand van bijgeleverde 

werktekeningen kunnen van dit mate-
riaal meubels worden vervaardigd als 
eettafels, salontafels, bijzettafeltjes, 
plantenbakken, banken, stoelen en 
kasten. Door de lange vezel ontstaan 
er bij dit steigerhout niet snel splin-
ters en gebeurt dat toch, dan zijn ze 
vrij zacht en gemakkelijk te verwij-
deren. De steigerdelen zijn speciaal 
gedroogd en fi jngezaagd. De werk-
tekeningen zijn ook te vinden op de 
website van Multimate: www.biltho-
ven.multimate.nl. 

De Multimate, 
dichtbij en vertrouwd in Bilthoven

door Lilian van Dijk

‘Bij de bouwmarkten van Multimate staan service en klantvriendelijkheid voorop’, 
verzekert Reiko Bos van Multimate Bilthoven. Deze vestiging kan de klant alles bieden 

voor de juiste uitvoering van klussen in en om het huis en indien nodig behalve materialen 
ook diensten leveren als opmeten en monteren.

‘Wij hebben vakbekwaam en hulpvaardig personeel om onze klanten te woord 
te staan’, aldus bedrijfsleider Heiko Bos van Multimate.

Zandbergen Dieren- en 
Tuinwinkel blijft gewoon bestaan

Veel te vroeg overleed op 17 juli jl. Gerard Jan Zandbergen van de gelijk-
namige Biltse dieren- en tuinwinkel aan de Looydijk nummer 119, tegen-
over de Action. De winkel zal worden voortgezet door de familie, verzekert 
dochter Brenda van Mansom-Zandbergen. ‘We gaan door wat mijn vader 
heeft achtergelaten. Aan sluiten hebben we geen moment gedacht. We heb-
ben genoeg goed gekwalifi ceerd personeel en mijn moeder gaat ook weer 
aan het werk in de zaak.’ [LvD]

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

advertentie

Hondenpoep blijft iedereen irriteren
maar hoe kun je die overlast keren
wat je zou kunnen doen
is een zak over je schoen
maar nog beter is de baasjes dresseren 

Guus Geebel Limerick

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Think 25% korting
als ook de zomercollectie andere modemerken.
Geldig tot 15 augustus. Niet icm met andere acties.

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Geurige Freesia bos 4,95

Rozen bos (20) 5,75

Mooie tuinhortensia 12,95

Zonnebloemen bos (5) 4,95

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

1,25

 4 + 1 

gratis

Zomers Maisbroodje

Gevulde koeken

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

Wegens vakantie zijn wij gesloten 
vanaf 1 augustus t/m 15 augustus 2011

Wij wensen al onze klanten een prettige vakantie!

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

service voor ondernemers

 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

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

MIDGETGOLF BILTHOVEN
Gezellig vakantie-uitje!
Midgetgolfen op een mooie baan

 in een bosrijke omgeving.
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,

bij goed weer ook ‘s avonds geopend.
www.midgetgolfbilthoven.nl

Julianalaan 282, 3722 GX Bilthoven,
030-2281154, b.g.g. 06-20963766

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Tot 25% korting 
op schoolspullen!

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl

‘Zomerbridge	 is	 voor	 niet-bridge-
clubleden	een	prima	gelegenheid	om	
kennis	te	maken	met	het	in	clubver-
band	 spelen	 met	 anderen’,	 vertelt	
wedstrijdleider	 Henk	 van	 de	 Bunt.	
‘Ook	voor	bridgers	die	wel	al	bij	een	
vereniging	 spelen	 is	 het	 een	 fraaie	
buitenkans	 om	 de	 soms	 drie	 maan-
den	durende	bridgeloze	periode	van	
de	eigen	vereniging	 te	overbruggen.	
Er	 is	 in	 2011	 opmerkelijk	 veel	 be-
langstelling.	Al	vanaf	de	eerste	avond	
was	dat	merkbaar.	Inmiddels	hebben	
al	weer	80	personen	één	of	meerdere	
keren	de	weg	naar	Hollandsche	Ra-
ding	en	een	plaatsje	op	de	individuele	
ranglijst	weten	te	vinden.’	

‘Er	 zijn	 in	 het	 tijdelijke	 Dorpshuis	
weliswaar	 beperkte	 mogelijkheden	
maar	we	hebben	leren	improviseren.	
Het	is	 juist	daarom	opmerkelijk,	dat	
18	 paren	 op	 voorhand	 hebben	 aan-
gegeven	 alle	 avonden	 aanwezig	 te	
zullen	 zijn.	 Daarnaast	 is	 er	 dit	 jaar	
opmerkelijk	 veel	 belangstelling	 van	
(oud-)leden	van	meerdere	bridgever-
enigingen’.

Een leien dakje
Twee	 van	 die	 oud-leden	 zijn	 Mar-
greet	Goossen	en	Corrie	Vrij.	Beide	
oud	 Groenekanners	 wonen	 tegen-
woordig	dicht	bij	elkaar	in	Bilthoven.	
Bij	 mevrouw	 Goossen	 thuis	 is	 het	

met	 de	 	 dames	heel	 gezellig	praten,	
want	 natuurlijk	 worden	 er	 ook	 her-
inneringen	 opgehaald.	Al	 snel	 komt	
de	 opmerking:	 ‘Voor	 bridge	 kunnen	
ze	ons	wakker	maken.	We	zitten	sa-
men	 niet	 achter	 de	 geraniums	 want	
we	doen	nog	veel	meer	leuke	dingen.	
Ook	 op	 andere	 dagen	 van	 de	week.	
Daar	zijn	we	gelukkig	vrij	in.’	

Beide	 dames	 bridgen	 al	 heel	 lang.	
Zelfs	 langer	 dan	 zestig	 jaar.	Ze	 zijn	
al	 bij	 de	 start	 in	 Hollandsche	 Ra-
ding	begonnen	toen	ze	in	Groenekan	
woonden	 en	 vertellen:	 ‘Het	 is	 elke	
keer	 weer	 leuk	 om	 je	 medespelers	
van	vroeger	te	ontmoeten.	De	locatie	

vinden	we	niet	gezellig	en	in	het	don-
ker	door	de	plassen	lopen	is	niet	leuk.	
Maar	het	spelen	vinden	we	geweldig.	
Het	 loopt	 er	 van	 een	 leien	 dakje.	
Henk	van	de	Bunt	en	Nanne	de	Vries	
regelen	het	heel	goed.	Daarom	spelen	
we	als	oud	lid	mee	in	zomerbridge.’

Belangstelling
Volgens	wedstrijdcommissielid	Nan-
ne	de	Vries	komt	deze	belangstelling	
doordat	 ook	 in	 2011	 maar	 weinig	
bridgeclubs	 in	 de	 regio	 gedurende	
de	 zomermaanden	 dergelijke	 drives	
organiseren.	‘Nou,	ze	kunnen	bij	ons	
terecht’,	zegt	hij.	‘Er	wordt	hier	een	
individuele	 ranglijst	 bijgehouden.	

Men	moet	aan	tenminste	zes	van	de	
totaal	negen	avonden	deelnemen	om	
tot	zomerkampioen	gekroond	te	kun-
nen	 worden.	 De	 eerstvolgende	 vrij	
toegankelijke	 avond	 is	 aanstaande	
donderdag	28	juli.

Nieuwe leden
Voor	het	nieuwe	seizoen	is	er	beperkt	
ruimte	 bij	 Bridgeclub	 Hollandsche	
Rading	 het	 aantal	 leden	 uit	 te	 brei-
den.	 Het	 nieuwe	 seizoen	 start	 op	
donderdag	1	 september	 a.s.	Belang-
stellenden	kunnen	zich	hiervoor	aan-
melden	 (bridgehollrading@casema.
nl),	waarna	het	bestuur	hen	hierover	
verder	zal	informeren.	

Zomerbridge 2011 
link in de belangstelling

door Kees Pijpers

Tot en met donderdag 25 augustus a.s. kan men elke donderdagavond zomerbridgen bij 
Bridgeclub Hollandsche Rading. Geen onderlinge parencompetitie meer, maar vrij en gezellig 
bridgen voor een ieder die graag eens een bridgekaartje legt. De open bridgeavonden worden 
gehouden in het tijdelijke Dorpshuis aan het einde van de Dennenlaan in deze noordelijkste 

kern van de gemeente. Er is in 2011 een constante grote belangstelling.

Margreet Goossen en Corrie Vrij (v.l.n.r.) kunnen voor bridge wakker worden 
gemaakt.

Bij	thuiskomst	uit	Nijmegen	werd	dhr.	
Vernoy	feestelijk	ontvangen	door	zijn	
buren,	die	zijn	woning	hadden	versierd	
met	kleurrijke	slingers.	Het	 is	alweer	
de	 vijfde	 Nijmeegse	 Vierdaagse	 die	
Vernoy	heeft	gelopen.	Zijn	eerste	liep	
hij	 als	militair	 in	 1961;	 40	 kilometer	
per	dag	met	tien	kilo	bepakking.	Over	
deze	eerste	keer	zegt	Vernoy:	‘Ik	vond	
het	heel	leuk!	Het	is	wel	even	zwaar,	
maar	zodra	je	het	even	op	je	rug	hebt	
wordt	 het	 deel	 van	 je	 lichaam.	 Dan	
voel	 je	het	al	niet	meer.’	Zijn	 tweede	
Vierdaagse	 als	 militair	 kon	 Vernoy	
niet	uitlopen	omdat	iemand	uit	zijn	pe-
loton	op	de	laatste	dag	zijn	been	brak	
en	 niet	 meer	 verder	 kon.	 ‘En	 als	 je	
door	zo’n	ongeluk	de	inish	niet	haalt	
krijg	je	ook	geen	erkenning.’

Dat geeft een kick
Daarna	deed	Vernoy	 jaren	niet	meer	
mee	 aan	 de	 Vierdaagse.	 Toen	 zijn	
jongere	zus	hem	echter	drie	 jaar	ge-
leden	vroeg	om	mee	te	doen	ging	hij	
gelijk	op	het	aanbod	in.	‘Zij	zei	‘dat	is	
gezellig,	en	jij	kunt	heel	goed	lopen.’	
Sindsdien	heeft	Vernoy	de	Nijmeegse	
Vierdaagse	 elk	 jaar	 weer	 volledig	
uitgelopen	en	komt,	 anders	dan	vele	
jongere	deelnemers,	zonder	blaren	of	
zweren	over	 de	inish.	Ondanks	 zijn	
leeftijd	heeft	Vernoy	geen	problemen	
met	 het	 lopen	 van	 30	 kilometer	 per	
dag:	 ‘s	Avonds	 even	 languit	 en	 dan	
ben	 je	 daarna	 weer	 top!’	 De	 Vier-
daagse	is	meer	dan	alleen	een	stevige	
wandeling:	 ‘Langs	het	hele	parcours	
staan	 tientallen	 muziekcorpsen	 en	
staan	mensen	je	toe	te	juichen	en	voor	
je	 te	 applaudisseren.	Bij	 de	 inish	 is	
het	 al	 helemaal	 een	 groot	 feest,	 de	
laatste	acht	kilometer	zit	het	publiek	
rijen	dik	en	gaat	het	lopen	bijna	van-
zelf.	Dat	geeft	echt	een	kick.’	

Samenhang
In	de	jaren	dat	Vernoy	mee	heeft	ge-
lopen	 in	de	Vierdaagse	 is	er	volgens	

hem	niet	erg	veel	veranderd.	Maar	het	
evenement	is	in	de	loop	der	jaren	toch	
wel	sterk	gegroeid:	Van	iets	meer	dan	
12.000	 deelnemers	 in	 1961,	 het	 eer-
ste	jaar	dat	Vernoy	meedeed,	groeide	
het	aantal	starters	tot	meer	dan	41.000	
dit	 jaar.	Voor	Vernoy	maakt	dit	geen	
verschil.	 ‘De	 sfeer	 is	 nog	 hetzelfde,	
en	het	 is	 nog	 steeds	 één	groot	 feest.	
Overal	 waar	 je	 komt	 is	 muziek,	 de	
mensen	zijn	vrolijk	en	er	is	enthousi-
ast	publiek.’	

Ieder	 jaar	 gaat	Vernoy	 geheel	 alleen	
de	 Vierdaagse	 in	 maar	 ontmoet	 dan	
onderweg	 veel	 mensen.	 ‘Je	 maakt	
meteen	 vrienden	 en	 ik	 kwam	 ook	
andere	 oud-militairen	 tegen.	 Je	 kent	
geen	 mens	 maar	 je	 kent	 toch	 ieder-

een.’	De	samenhorigheid	van	de	men-
sen	vindt	Vernoy	prachtig	om	te	zien.

Actief
Naast	de	jaarlijkse	Vierdaagse	in	Nij-
megen	 is	Vernoy	op	 andere	 terreinen	
ook	zeer	actief.	Hij	ietst	zeer	veel	en	
speelt	ook	badminton.	Daarnaast	is	hij	
ook	lid	van	de	bewonerscomissie	van	
wooncentrum	Weltevreden.	‘Ik	ben	al-
tijd	bezig,	maar	alleen	met	dingen	die	
ik	leuk	vind.’	Als	advies	voor	mensen	
die,	net	 als	hij,	op	hun	drieëntachtig-
ste	nog	een	Vierdaagse	willen	kunnen	
lopen	 heeft	Vernoy	het	 volgende:	 ‘Je	
moet	 dingen	 doen	 die	 je	 leuk	 vindt,	
jezelf	blijven,	bezig	blijven	en	daarbij	
enthousiast	zijn	over	de	dingen	die	je	
doet.	Vooral	niet	zitten	zeuren.’

‘Je kent geen mens maar je kent iedereen’
door Florian Goldschmeding

Afgelopen week heeft Bep Vernoy de Nijmeegse Vierdaagse zonder problemen uitgelopen. 
Nog geen week daarvoor werd de Biltenaar 83 jaar oud. ‘Ik heb nou niet het gevoel 

dat ik net een Vierdaagse heb gelopen!’

‘De samenhang van de mensen is zo mooi om te zien.’

Bridgen op het water
De	Bilthuysen	UlTbureau	voor	Ouderen	organiseert	al	bijna	4	jaar	volle-
dig	verzorgde	dagtochten,	theaterarrangementen,	museabezoeken	en	korte	
vakanties	 voor	 alle	 55	 plussers	 in	 de	 gemeente	 De	 Bilt.	 De	 deelnemers	
ontmoeten	elkaar,	er	ontstaan	contacten	en	er	wordt	afgesproken	voor	een	
volgend	arrangement.	

Veel	van	de	deelnemers	beoefenen	het	bridgen.	Vandaar	dat	in	het	program-
ma	 tot	 en	met	december	2011	een	volledig	verzorgd	Bridgearrangement	
op	het	water	-	op	woensdag	19	oktober	2011	-	is	opgenomen.	Deelnemers	
worden	opgehaald	bij	de	eigen	voordeur	door	een	taxibusje	en	via	een	zo	
kort	mogelijke	route	reist	men	per	touringcar	naar	Diemen.	Er	wordt	ver-
volgens	onder	ervaren	bridgeleiding	4	uur	gebridged,	terwijl	er	o.a.	door	
het	 centrum	van	 historisch	Amsterdam	wordt	 gevaren.	Tussen	 de	 drives	
door	wordt	er	voor	de	 inwendige	mens	gezorgd.	In	het	arrangement	zijn	
alle	 kosten	 zoals	 vervoer,	 boot-
tocht,	 begeleiding,	 kofie	 met	 ge-
bak,	lunch,	drankje	en	prijsjes	voor	
de	winnaar	begrepen.	
Geïnteresseerden	 kunnen	 contact	
opnemen	 met	 De	 Bilthuysen/lo-
catie	De	Koperwiek,	telefoon:	030	
2296700,	 coördinator	 UITbureau	
voor	ouderen	Arjan	Walraven.	

Zomerbridge 
alweer halverwege 

Donderdag	21	juli	was	er	opnieuw	Zomerbridge	in	Hollandsche	Rading	met	
een	recordbelangstelling.	Liefst	30	paren	hadden	zich	gemeld,	die	in	twee	
lijnen	van	15	met	een	zgn.	combitafel	waren	ingedeeld.	Anneke	de	Jong	+	
Toon	Smits	waren	in	de	A-lijn	winnaar	met	64,17%,	met	Bert	+	Lia	Smits	
(60,31%)	als	tweede	en	Erik	Polders	+	Nico	Verhaar	(57,15%)	derde.	In	de	
B-lijn	ging	de	eerste	prijs	naar	Truus	te	Pas	+	Trudy	Jorritsma	(65,63%),	
ging	de	tweede	prijs	naar	Marian	van	der	Kolk	+	Wim	Stol	(60,42%)	en	was	
het	brons	voor	Ans	+	Roel	Eichhorn	(58,61%).	

Donderdag	 28	 juli	 is	 alweer	 de	 zesde	 avond	 in	 de	 reeks,	 die	 donderdag	
25	augustus	eindigt,	in	het	tijdelijk	Dorpshuis	aan	de	Dennenlaan	in	Hol-
landsche	Rading.	Voor	niet	leden	van	Bridgeclub	Hollandsche	Rading	zijn	
de	kosten	van	deelname	€	1,00	per	persoon	per	avond.	Vooraf	aanmelden	
voor	zowel	leden	als	niet-leden	per	paar	kan	per	e-mail	(bridgehollrading@
casema.nl)	tot	en	met	de	betreffende	donderdag	tot	17.00	uur.	Inschrijven	
gaat	op	volgorde	van	aanmelding	 tot	het	maximum	aantal	deel	 te	nemen	
paren	is	bereikt.	De	aanvang	is	om	19.30	uur.	
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Te koop aangeboden
KOIKARPERS	 te	 koop	 ivm	
overbez.	 vijver.	 Div.	 maten.	
Kl.vissen	 ca.	 15cm.	 €	 15,-	 p.	
stk.	Bel	06-53333218	

Gratis	 afhalen	 2	 rode	 jonge	
poesjes.	 7	 wk	 oud.	 Tel.	 0346	
28	12	23

Te	koop	underwood	typewriter	
prima	 staat.	 €	 20,-.	 Tel.	 030-
2287753

100	 golfballen.	 €	 25,-.	 Tel.	
0346-211858

Gratis	 af	 te	 halen	 grote	 tram-
poline.	Tel.	0346-211268

Autokinderstoeltje,	ziet	er	net-
jes	uit.	Kleur	blauw,	met	hond-
jes.	€	15,-.	Tel.	0346-214084

Kindervideo’s	 een	 doos	 vol.	
Diverse	 films	 pipo	 en	 vele	
anderen	vhs.	€	10,-.	Tel.	0346-
2104084

Videobanden	 van	 Swiebertje.	
Zit	in	cadeauverpakking.	Deel	
1	 t/m	 5.	 €	 12,50.Tel.	 0346-
214084

Agu	 bagsfactory	 fietstas	 met	
2	 grote	 zijtassen	 met	 voorvak	
en	 1	 groot	 bergvak	 op	 baga-
gedrager	 i.z.g.s.	 €	 10,-.	 Tel.	
0346-212613

Autostoel	concord	voor	15-36	
kg	 (3-12	 jaar).	 €	 17,50.	 Tel.	
0346-211443

Fietszitje	 bobike	 9-22	 kg.	 €	
30,-.	Tel.	0346-211443

Kettingslot	 v.	 brommer	 (snor)	
i.z.g.s.	€	15,-.	Tel.	0346-214065

Roestvrije	 stalen	 barbecue	 op	
houtskool	 i.z.g.s.	 €	 25,-.	 Tel.	
06-29506849

2	Schilderijtjes	met	lichte	lijst,	
slapen	en	kijk	kindjes.	€	7,50.	
Trust	 toetsenbord	 v.d.	 pc.	 €	
7,50.	Tel.	0346-214065

Nieuwe	 Tomado	 elektrische	
raclette/grill.	 Nog	 in	 de	 ver-
pakking.	Geschikt	voor	8	per-
sonen,	 inclusief	 recepten.	 €	
35,-.	Tel.	030-2205540

Nieuwe	 23-delige	 fondueset,	
geschikt	 voor	 6	 personen,	 zit	
nog	 in	 de	 verpakking.	 €	 25,-.	
Tel.	030-2205540

Stevige	 aardappelriek,	 Duitse	
kwaliteitsstaal.	 €	 15,-.	 Tel.	
030-2205540

1-Persoons	 Coca-Cola	 tent,	
nieuw.	 €	 10,-.	 Tel.	 030-
2205540

Rose	muskietennet.	€	5,-.	Tel.	
030-2283955

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen	
kunt	u	ons	gerust	bellen,	ook	’s	avonds	en	in	het	weekend.	Voor	
meer	info	over	onze	service	en	tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl
Tel:	0346-795104	/	06-24807945	KvK	51273888

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor	 al	 uw	 beplanting,	 tuinaanleg	 en	 -onderhoud,	 sierbestra-
ting,	afscheidingen,	gazons,	enz.	Vraag	naar	onze	geheel	vrij-
blijvende	 prijsopgave.	 Groenekanseweg	 78,	 Groenekan.	 Tel.	
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor:	 knippen,	
verven,	 epileren	 (met	 touw),	 pedicure-manicure,	 massage,	
permanent	 make-up,	 gezichtsbehandelingen,	 hair-extentions,	
bruidskapsels,	 etc.	 Voor	 aantrekkelijke	 prijzen	 belt	 u	 gerust	
Erwin	030-2290395	 (Hair	&	Beauty	Gallery,	Planetenbaan	9,	
B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc.	
Saus-	en	schilderwerk	binnen	mogelijk;	bezemschoon	opleve-
ring.	Wij	geven	de	hoogste	prijs	voor	al	uw	loop-	en	sloopauto's	
en	(brom)fietsen.	Gespecialiseerd	in	oud	speelgoed	zoals	Dinky	
Toys.	nolsssservice3@gmail.com	/	Telefoon	06	50	89	72	62

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken.  
Tel.	0346-281444	/	06-36142989	www.kvdwmakelaardij.nl

Wie wil ons jong dynamisch team komen versterken?  
Wij	zoeken	schoonmakers	M/V	Nederlands	sprekend	in	woord	
en	 geschrift.	Voor	 diversen	 objecten	 in	 Loosdrecht	 en	 omge-
ving.	 Bel	 ons	 voor	 een	 afspraak	 na	 kantoortijd.	 Van	 Vulpen	
Facilitair,	Schakel	5,	1231	ST	Loosdrecht.	Tel.	035-5827277.

6	Gele	zwemplankjes,	rubber.	€	
5,-	per	stuk.	Tel.	030-2202996

Keukentafel	 met	 formica	
blad,	 chroompoten	 80x50x70.	
€	 10,-.	 Nieuw:	 De	 kleine	
Winkler	Prins,	20-delig.	€	49,-.	
Tel.	030-2202996

Nieuwe	 attaché	 koffer	 zwart	
+	slot	 ‘Berghoff’	45x32x11.	€	
12,50.	Tel.	030-2202996

Nieuw	 wit	 ventilatorkacheltje	
2000	watt.	Voor	bijv.	camping.	
€	10,-.	Tel.	030-2202996

Trolley	 reiskoffer	 blauw		
op	 wieltjes	 +	 slot,	 kan	 als	
handbagage.	 €	 15,-.	 Tel.		
030-2202996

Metalen	 kolenkit	 wit	 geschil-
derd.	 €	 10,-.	 Nieuwe	 dames	
bootschoenen,	bruin	leer,	maat	
38.	Van	€	89,-	voor	€	49,-.	Tel.	
030-2202996

Philips	 stereo	 meubel	 grijs	
76x42x36	fm	radio,	platenspe-
ler	en	cassettedeck.	€	39.-.	Tel.	
030-2202996

4	 Zakken	 nieuwe	 breiwol	 in	
alle	 kleuren.	 €	 10,-	 per	 zak.	
Tel.	030-2202996

15	 Leuke	 breiboeken	 o.a.	
steek,	 ouders,	 diana.	 €	 25,-.	
Nieuwe	 ovale	 witte	 rieten	
mand,	 met	 witte	 bekleding.	 €	
10,-.	Tel.	030-2202996

I.z.g.s.	 kleuren	 breedbeeld	
televisie	 jvc	 zwart	 68	 cm.	 €	
50,-.	Droogmolen	met	 stevige	
blauwe	 skyhoes.	 €	 20,-.	 JVC	
miniset,	 radio,	 cassettedek	
en	 cd-speler	 (cd-speler	 moet	
gereinigd	worden).	€	30,-.	Tel.	
030-2202996

Te huur aangeboden
MAGAZIJNRUIMTE/werk-
plaats	 met	 overheaddeur,	
kantoor,	 toilet,	 krachtstroom.	
Totaal	 85	 m².	 €	 8,50	 per	 m²	
excl.	 Gas/water/licht.	 Tel:	
06-21580441

Fietsen/brommers
Kinderfiets	tot	12	jaar,	in	zeer	
goede	staat.	€	49,-.	Tel.	0346-
211858

Jongensfiets	 te	 koop,	 3	 versn.	
Zeer	 goede	 staat.	 €	 35,-.	 Bel	
06-53333218

Heren	 mountainbike.	 €	 40,-.	
Tel.	030-2283955

Personeel aangeboden
De	 Kleine	 Ambacht	 voor	
bouwkundig	 ONDERHOUD,	
timmer-	 en	 kluswerk	 binnen	
en	buiten.	Lid	Vlok	bedr.	Tel.	
06-42417376

Diversen
Grote
S	C	H	U	U	R	V	E	R	K	O	O	P:	
D.V.	zaterdag	30	juli	van	10.00	
-	 16.00	 uur	 in	 Tienhoven.	
Diverse	 spullen	 van	 meubels	
tot	 serviesgoed.	 Looijdijk	 23,	
Tienhoven.Tevens	 terras	 met	
koffie,	thee	en	versnaperingen

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

Ruimte nodig 

vooR een feestje?

100 m² Bar-Bistro 
met terras helemaal gratis! 

informeer naar de 
aantrekkelijke voorwaarden.

06-55853123 of
www.bistro-egel.nl

Te	 huur	 KANTOORRUIMTE	
35	m²	in	het	centrum	van	De	Bilt	
(Hessenweg).	Tel.	030-2203344

Boerderij	 ‘FORTZICHT’.	 De	
locatie	 voor	 een;	 vergadering,	
workshop,	 familiebijeenkomst	
of	 cursus!	 Voordorpsedijk	 35,	
G’kan.	Tel.:	030-2710913.

Let	op!	BETTY’S	CORNER	is	
van	02/07	 t/m	01/08	gesloten.	
Vanaf	 01/08	 weer	 telefonisch	
bereikbaar:	 06-33722022.	
Zorg	voor	uw	haar!

‘Tussen de buien door’
De 17e Biltse Rekreatie Tennisweek werd niet onder de meest 

ideale weersomstandigheden gespeeld. Vooral de eerste zaterdag 
leek het wel of er een nieuw soort watersport werd ingevoerd. 
Doordat de banen van T.V. FAK niet van gravel zijn voorzien, 
maar van een nieuw materiaal ‘Smachecourt’ kon er zelfs bij 

lichte regenval getennist worden. 

Helaas	moesten	er	over	de	vijf	tennisparken	dat	weekend	55	wedstrijden	wor-
den	afgelast.	In	de	loop	van	de	week	konden	er	gelukkig	nog	heel	wat	van	die	
wedstrijden	worden	ingehaald.	Het	slechte	weer	heeft	geen	invloed	gehad	op	
de	sfeer	en	het	enthousiasme	bij	de	deelnemers.	Dit	 is	ook	de	bedoeling	van	
de	organisatie,	om	de	leden	van	de	vijf	clubs	bij	elkaar	en	tegen	elkaar	te	laten	
spelen.	Al	waren	er	geen	prijzen	te	winnen,	zo	werd	er	in	de	negentien	poules	
toch	om	de	meeste	games	gestreden.	

Dat	er	dan	na	aloop	gelachen	kon	worden	zowel	bij	winst	als	verlies,	blijkt	ook	
wel	op	bijgaande	 foto.	De	vreugde	was	dan	nog	groter,	 als	de	wedstrijd	niet	
door	de	regen	onderbroken	of	afgelast	moest	worden.	Al	met	al	toch	een	week	
waarop	met	voldoening	kan	worden	terugzien.	Daar	het	afsluitingsfeest	dit	jaar	
in	handen	was	van	de	afdeling	tennis	van	WVT,	was	het	wel	ijn	dat	de	band	
Treasure	met	zangeres	Anna	van	der	Hulst	de	gasten	binnen	kon	laten	genieten	
van	hun	optreden.	Daarnaast	werd	men	voorzien	van	diverse	heerlijke	hapjes	
die	onder	leiding	van	Richard	waren	bereid.	De	commissie	bestaande	uit	leden	
van	de	vijf	tennisclubs	is	tevreden	over	de	geslaagde	week.	Zij	is	voornemens	
om	ook	in	2012	weer	een	BRT	te	organiseren,	maar	spreekt	daarbij	de	hoop	uit,	
dat	de	Weergoden	dan	voor	betere	omstandigheden	garant	staan.

Ondanks veel regen bleven er genoeg momenten over om te lachen.

Thuis	 KAPSTER	 Karine.	
Bel	 voor	 een	 afspraak	 0346-
211141.	Geknipt	voor	thuis!

Dat wil ik ‘effe’ kwijt… 
Oversteeklichten

Aan	beide	zijden	van	de	Sperwerlaan	te	Bilthoven,	
ongeveer	 ter	hoogte	van	Albert	Heijn,	zijn	voor	de	
voetgangers	zelf	te	bedienen	oversteeklichten	aange-
bracht.	Die	zijn	daar	nodig	ook,	want	menige	auto-
mobilist	 rijdt	daar	harder	dan	het	 toegestane	maxi-
mum	van	50	km	per	uur,	en	menige	oudere,	al	dan	
niet	met	rollator,	heeft	daar	moeite	met	onbeschermd	
oversteken.
Enige	tijd	geleden	viel	het	licht	uit.	Geen	nood,	na	
een	 week	 of	 wat	 kwamen	 er	 mannen,	 technische	
mannen,	die	het	euvel	verhielpen,	en	het	licht	deed	
het	weer.	Helaas,	het	deed	het	al	te	goed.	Als	een	toe-
komstige	oversteker	het	knopje	bediende,	sprong	het	
licht	op	groen,	en	dus	op	rood	voor	het	snelverkeer.	
Maar	dat	bleef	zo	lang	op	rood	hangen,	dat	haastige	
automobilisten	in	de	groeiende	rij	wachtenden	op	de	
claxon	begonnen	te	drukken,	signaal	voor	de	voor-
ligger:	rij	nou	maar	door,	het	wordt	toch	niet	groen.	
Opnieuw	kwamen	er	 technici	 die…	het	 licht	 repa-
reerden?	Nee,	ze	 schakelden	het	uit,	 ik	denk	voor-
goed.	En	op	de	plaat	waar	werd	aangeduid	dat	je	op	
een	knopje	moet	drukken	kwam	een	sticker	met	het	
opschrift:	Verkeerslicht	defect!!!	
Dat	is	een	afdoende	en	radicale	maatregel.	Geen	ge-
zeur	meer	van	klagende	burgers,	overstekers	in	spe.	
Zet	een	bordje	neer	of	plak	een	sticker	en	de	zaak	is	
geregeld.
Het	doet	mij	onweerstaanbaar	denken	aan	die	direc-
teur	in	de	Sovjet-Unie	van	een	fabriek	van	koperen	
platen,	 die	 bij	 zijn	 jubileum	werd	 geprezen	 om	de	
voorbeeldige	 kwaliteit	 van	 zijn	 plaatjes,	 al	 vijfen-
twintig	jaar	onberispelijk	afgeleverd.	Al	die	duizen-
den	koperen	plaatjes	droegen	steeds	dezelfde	tekst:	
Lift	defect,	neem	de	trap.
Zou	de	gemeente	daar	haar	inspiratie	hebben	opge-
daan?

Hans Bouma, Bilthoven.



KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

AUTO VAN DE WEEK

VOLVO V70 2.4T COMFORT LINE 

2000, 114.506 KM, ACCESSOIRES 

O.A.: AIRCONDITIONING, CENTRALE 

VERGRENDELING, ELEKTRISCHE 

RAMEN, LICHTMETALEN VELGEN, 

BOORD COMPUTER.

€ 9.250

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C2 1.4 3DRS 2005 105.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, CV, SB, CRUISE C, RAD/CD  € 5.950,00 

CITROEN C5 BREAK 1.6 HDIF 2006 110.000 D GRIJS MET, ZWART LEDER, ABS, AIRBAGS, ER, ESP, 

CLIMATE C, TREKH, PARKEERS, LMV,  € 11.950,00 

CITROEN BERLINGO 1.8I MULTI SPACE 1999 128.000 ZILV GRIJS MET, BULL BAR, ZIJ PROTECTIE, ER, CV, 

ELEC SCHUIFDAK, RAD/CD, SCHUIFDEUR,  € 3.750,00 

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS 2008 44.000 BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD, AIRCO, ABS,  € 7.745,00 

PEUGEOT 206CC 2.0 16V 2001 102.000 ZILV GRIJS MET, ABS, CLIMATE C, LMV, ER, CV, SB, 

ESP, MLV, AIRBAGS, RAD/CD,  € 6.700,00 

PEUGEOT 206 1.6 16V AUT GENTRY 2003 58.000 ZWART, CLIMATE C, HALF LEDER, REGENS, LMV, 

MLV, RAD/CD, ER, CV, SB,  € 6.500,00 

PEUGEOT 307 1.6 16V XT PACK 2005 116.000 ZILV GRIJS MET, LPG G3, CRUISE C, CLIMATE C, ER, 5 DRS LPG

G3 AUTOMAAT, CV, SB, ABS, AFN TREKH, RAD/CD, REGENS € 7.750,00

PEUGEOT 407 1.8 16V PACK 2006 143.000 GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD, ER, CV, 

SB, ABS, AIRBAGS, LMV, REGENS, CAR KIT.  € 9.950,00 

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD.CD, ABS  € 5.950,00 

RENAULT CLIO RL 1.2 1996 201.000 BLAUW, RAD/CASS, APK T/M JULI 2012  € 990,00 

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat hij er op een dag de brui aan 

kan geven. Dan zit u met de handen in het 
haar! De webshop failliet en een reparateur

ver te zoeken.

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,
repareren ze ’m ook nog!

 
repareert

uw apparatuur
deskundig?

Wie

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Ook voor al uw posters!
•  A0 (84 x 118 cm) of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat mogelijk 

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

 0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

SLA 2 VLIEGEN IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 

wandelen of � etsen

én De Vierklank bezorgen

Gedurende de zomermaanden 

hebben we behoefte aan invallers 

in m.n. De Bilt en Bilthoven. 

Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

MELD JE AAN!

Op ’t bankje
Buren zijn het, de twee mannen van 
middelbare leeftijd die bij me komen 
zitten om een sigaretje te roken. Mark 
en Willem zijn niet zo maar buren, ze 
zijn inmiddels ook nog familie van el-
kaar. Willem legt het allemaal uit. ‘We 
wonen al meer dan dertig jaar naast el-
kaar. We staan ook bijna net zo lang ieder jaar op dezelfde camping en zijn beste 
maatjes met elkaar. Ook onze vrouwen zijn vriendinnen voor het leven. Wij 
hebben en zoon en zij een dochter en laat die twee nou verliefd op elkaar wor-
den.’ Willem kijkt me aan en voelt dat mijn nieuwsgierigheid gewekt is. ‘Ja, en 
het klikte zo goed dat ze getrouwd zijn. Ze hebben inmiddels twee jongens, Gijs 
en Daan, dus zijn we opa van dezelfde kleinkinderen.’ Hij kijkt me triomfante-
lijk aan. Het lijkt me een unieke situatie en eigenlijk ook wel weer gemakkelijk. 
Ze zeggen wel eens dat je vrienden kiest en familie krijgt. Hier heb je allebei 
in een en ik begrijp ook nog eens tot ieders tevredenheid. ‘Het zijn toch zulke 
leuke jongens die kleinkinderen van ons. We boffen ook nog dat ze belangstel-
ling hebben voor onze hobby’s. Ik knutsel graag en heb een hobbyschuur waar 
ik uren doorbreng’, vertelt Mark. ‘Daan is net zo’n type als ik. Samen hebben 
we een ouderwetse vliegende hollander gemaakt waar hij heel veel mee speelt.’ 
Willem blijkt meer van vissen te houden en daar is kleinzoon Gijs ook gek op. 
Dat doen zij dan weer vaak samen. 
‘Je ziet bij ons klopt alles’, zegt Mark lachend. Ze zijn na een paar weken op de 
camping nu weer voor een dag of tien thuis. Gisteren zijn ze met hun vrouwen 
naar Rotterdam geweest. ‘We kregen als trouwe klant van Eneco een aanbieding 
om het cruiseschip de Rotterdam te bezichtigen. Prachtig was het en we kregen 
ook nog een drankje en gebak. Heel indrukwekkend allemaal. Het schip is maar 
liefst 228 meter lang.’ Ik zie aan de gezichten van de mannen dat ze er echt van 
genoten hebben. ‘Dit was echt gratis. Onze vrouwen gingen wel eens op stap 
met zogenaamde gratis busreisjes. In de folder stond dan de ze onderweg ver-
wend zouden worden met wat lekkers, maar ze kwamen altijd terug met dingen 
die onderweg werden gedemonstreerd. Dan weer met een pannenset, maar ook 
wel eens met een zogenaamd donzen dekbed. Allemaal dingen die we helemaal 
niet nodig hadden’, vertelt Mark. Willem knikt en is het helemaal met zijn mak-
ker eens. ‘Gisteren hadden ze weer zoiets. Op internet hadden ze in het Duits 
bericht gekregen dat ze een prijs hadden gewonnen voor een gratis vakantie van 
acht dagen voor vier personen in Turkije. De waarde was zo’n 1.250 euro. He-
lemaal wild waren ze, want we gingen naar Turkije.’ Willem schudt zijn hoofd 
over zoveel naïviteit. ‘Er stond wel bij dat het exclusief boekingskosten en ke-
rosinetoeslag was. Nou dan weet je het wel. Dat geld moet je overmaken en dan 
hoor je er niets meer van. Maar dat konden we ze niet aan het verstand brengen. 
Gelukkig kwam mijn zoon langs en die vertelde dat hij wel van tien mensen 
gehoord had de ze zo’n prijs gewonnen hadden, maar dat het pure nep was. 
Naar hem luisteren ze gelukkig wel en toen lieten ze het maar zo.’ Het tweede 
sigaretje is inmiddels opgerookt en de mannen gaan weer verder.

Maerten

NIEUW!!!
DE COLLECTIE 

GEBOORTEKAARTJES

VAN BELARTO IS BINNEN!

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

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank 

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl • www. parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Op	1	juni	jl.	schreven	we	in	De	Vier-
klank	over	de	plannen	van	sportieve	
bewoners	van	onze	gemeente	tijdens	
de	 zesde	 editie	 van	de	 inzamelings-
actie	 Alpe	 d’HuZes	 voor	 de	 strijd	
tegen	 kanker	 op	 donderdag	 9	 juni.		
Vier	 en	 een	 half	 duizend	 dapperen	
trokken	 van	 leer	 en	 aan	 het	 stuur	

om	 voor	 het	 goede	 doel	 boven	 te	
komen.	 Zelfs	 al	 hebben	 ze	 zich	
door	 training	 goed	 voorbereid,	 het	
is	 niet	 iedereen	 zes	 maal	 gelukt.		
Dit	 was	 nog	 wat	 anders	 dan	 vals	
plat.	Het	was	gemeen	steil.	Maar	het	
onderzoek	 naar	 kanker	 kan	 worden	
voortgezet.	

Sportieve uitdaging
Jurgen	Los	(36)	uit	De	Bilt	vertelde	
voor	zijn	vertrek:	‘Ik	ga	de	sportieve	
uitdaging	 aan.	 Niet	 om	 te	 zien	 hoe	
ver	ik	kom,	maar	ik	ga	ervoor	om	de	
berg	 zes	 maal	 te	 beklimmen.	 Daar	
train	ik	voor.’	Hij	ging	dat	doen	met	
zeven	mannelijke	collega’s	en	vertelt	

nu	dat	hij	het	zesmaal	niet	heeft	ge-
haald.	Het	is	hem	wel	gelukt	om	vier	
maal	 de	 top	 te	 bereiken.	 Dat	 lukte	
ook	drie	van	zijn	collega’s,	één	slaag-
de	er	in	vijf	maal	boven	te	komen	en	
twee	 haalden	 het	 alle	 zes	 keer.	 Het	
bedrag	dat	door	hen	 is	opgehaald	 is	
nog	 niet	 precies	 bekend	 omdat	 een	
aantal	toezeggingen	nog	moeten	bin-
nenkomen.	Maar	 het	 ligt	 ver	 boven	
de	20.000	euro.

Tweemaal
Teus	Bruggink	 (40)	uit	Hollandsche	
Rading	vertelde	eind	mei:	‘Ik	heb	me	
goed	 voorbereid	 en	 wil	 op	 één	 dag	
twee	maal	die	berg	op	ietsen.	Ik	doe	
dat	 met	 zes	 collega’s.	 De	 missie	 is	
om	de	strijd	tegen	kanker	te	winnen.	
Mijn	 pijn	 bij	 het	 beklimmen	valt	 in	
het	niet	bij	de	pijn	van	hen	die	elke	
dag	vechten	 tegen	hun	kanker.	Teus	
en	 zijn	 collega’s	 hadden	 in	 mei	 al	
6.600	 euro	opgehaald	 en	dat	 zal	 in-
tussen	nog	wel	meer	geworden	zijn.	
Teus	is	nu	op	vakantie	en	tijdens	een	
zoektocht	via	buren,	bekenden	en	fa-

milie	zijn	we	 te	weten	gekomen	dat	
hij	er	ditmaal	 inderdaad	 in	geslaagd	
is	om	de	top	twee	maal	te	bereiken.

Topprestatie
Een	maand	na	de	oficiële	 actie	 be-
klommen	 op	 4	 juli	 jl.	 22	 bekende	
Maartensdijkse	 mannen	 -	 het	 team	
Bakker	Bert	 Bos	 -	 de	 helse	 berg	 in	
hun	 eigen	 toer.	 Zij	 deden	 dat	 voor	
een	 apart	 en	 goed	 doel.	 Zo’n	 eigen	
toer	kan	geregeld	worden	en	is	ofi-
cieel.	Dus	met	tijdmeting.	Dat	aparte	
doel	 is	 de	 ‘Stichting	 Help	 Mabel’	
(www.helpmabel.com).	Mabel	 is	 de	
jonge	 Maartensdijkse,	 die	 de	 auto-
immuunziekte,	de	ziekte	van	Behcet	
heeft.	Naast	een	plezierig	verblijf	op	
een	 camping	 en	 een	 trainingstocht	
met	al	kramp	in	de	kuiten	zijn	ze	een	
dag	 later	aan	het	grote	werk	begon-
nen.	Ze	volgden	de	oficiële	Tour	de	
France	route,	de	8	%	stijging,	de	21	
bochten	en	de	eindeloze	kilometers.	
Ze	bereikten	allemaal	de	top	en	haal-
den	5.000	euro	op	voor	de	stichting	
Help	Mabel.	Een	topprestatie.	

Hoe is het afgelopen?
Aloop goede doelen actie Alpe d’HuZes

door Kees Pijpers

Nu we in de uitzending van De Tour de France etappe opnieuw gezien hebben hoe zwaar 
een klim per iets voor professionele wielrenners is dan moet je respect hebben voor gewone burgers 

die in de strijd tegen kanker niet éénmaal maar zesmaal de Alpe d’Huez willen bedwingen. 
Het is niet iedereen gelukt, maar zal wel veel geld opbrengen. In oktober wordt dat bekend gemaakt.

Bakker Bos

Citaten
In	 1920	 waren	 er	 zo’n	 20	 huizen	
in	 Hollandsche	 Rading	 en	 in	 1927	
woonden	 er	 al	 187	 mensen	 in	 57	
huizen.	 Net	 zoals	 in	 Bilthoven	 was	
de	 interesse	 bij	 Oud	 Indië-gangers	
groot	 om	 in	 Hollandsche	 Rading	 te	
wonen.	Dit	is	net	zoals	in	Bilthoven	
nog	 te	zien	aan	de	namen	van	som-
mige	huizen	aan	de	Tolakkerweg,	zo-
als	Senang	Hati	(=	Maleis	voor	altijd	
blijde).

(Koos Kolenbrander)

De	 laatste	 jaren	 helpen	Montana	 en	
ik	 nu	 ook	 het	 vluchtelingenwerk	
van	De	Bilt.	Als	 er	mensen	uit	 Irak	
of	Jordanië	komen,	bellen	ze	ons	op	

om	 te	 helpen	 met	 de	 taal	 en	 aller-
lei	 praktische	 zaken.	Wat	me	opvalt	
is	 dat	 vluchtelingen	 tegenwoordig	
vooral	 aan	 luxe	 spullen	 denken	 als	
ze	 in	 Nederland	 komen	 wonen.	 Je	
krijgt	 een	 uitkering	 en	 daar	moet	 je	
alles	 van	 doen.	Wij	 hebben	 zestien	
jaar	met	een	tweedehands	tv	gedaan,	
vorig	jaar	hebben	we	pas	een	nieuwe	
televisie	gekocht.

(Amjad Assay: dierenarts afkomstig 
uit Irak, in 1993 met zijn gezin naar 

Nederland gevlucht)

Schrijfopdracht
Op	 enig	moment	 bent	 u	 (of	 uw	 fa-
milie)	–	al	of	niet	uit	het	buitenland	
-	 in	De	Bilt,	 Bilthoven,	Groenekan,	
Hollandsche	 Rading,	 Maartensdijk	
of	Westbroek	komen	wonen.	Wat	is	u	

bijgebleven	uit	die	tijd?	Waar	moest	
u	aan	wennen?	Wat	had	u	liever	an-
ders	 gezien?	Dit	 zijn	 slechts	 enkele	
vragen	om	u	op	een	idee	te	brengen.	
Schrijf	 uw	 eigen	 verhaal	 van	maxi-
maal	400	woorden	 (een	half	A4’tje)	
en	 stuur	het	naar	ons	 toe,	 liefst	met	
een	foto.

Aanvullende informatie
Op	 onze	 website	 –	 www.debilt-
schrijft.nl	 -	 kunt	 u	 een	 uitgebreid	
artikel	lezen	van	Koos	Kolenbrander	
over	 de	 vergelijkbare	 ontstaansge-
schiedenis	 van	 Bilthoven	 en	 Hol-
landsche	 Rading.	 Naar	 aanleiding	
hiervan	 zouden	we	graag	 in	 contact	
komen	met	familieleden	van	oud-In-
diëgangers	die	hier	iets	over	kunnen	
vertellen.

Verhaal insturen?
Dit kan via de mail of als u geen computer hebt via de post. Als u graag 
een verhaal wilt vertellen, maar het zelf niet op kunt schrijven, vragen we u 
contact met ons op te nemen. Dan zoeken wij een schrijver in overleg met u.

De Bilt Schrijft, Copijnlaan 13, 3737 AV Groenekan
Telefoon 0346-573040 of email info@debiltschrijft.nl

Hebt u meer inspiratie nodig? Ga dan naar onze website www.debiltschrijft.
nl voor tips, verhalen en aanvullende informatie. U kunt zich hier (of via 
de mail) aanmelden voor de nieuwsbrief die maandelijks wordt verzonden.

Volgende thema? Het thema voor augustus is: (Weer) naar school.!  

Nieuw in De Bilt, Bilthoven, Groenekan …
In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. In de aanloop naar de 
festiviteiten gaat De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit een van de 

zes kernen van de gemeente. In de laatste krant van de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht 
die u hopelijk inspireert tot een mooi verhaal.  Verhalen worden gepubliceerd op de website www.

debiltschrijft.nl  en misschien in De Vierklank. Uit alle verhalen wordt eind 2012 een selectie 
gemaakt voor het jubileumboek dat begin 2013 verschijnt.

Bron foto: Rienk Miedema, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk 
en Westbroek in oude prentbriefkaarten, p. 21 (deel HR).

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.00 uur

Dinsdag 11.30 - 21.30 uur

Woensdag 11.30 - 21.30 uur

Donderdag 11.30 - 21.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

WOENSDAG PATATDAG - Friet gyros of shoarma met saus € 4,95

Wij zijn 7 dagen per week geopend!!! 
Koffie met gratis petit four

Brigitte werkt 20 jaar bij ons! Dus deze maand:

20 bitterballen voor € 4,-

20 kipnuggets voor € 4,-

Middel milkshake 20x € 0,10

Balletje gehakt uit de jus 20x € 0,10

Let op eind augustus 

Westbroeks wielrennersmenu!!!

Woe.
27-07 "Tapas"

Div. Spaanse gerechtjes 
vis, vlees en vegetarisch

12,50
Do.

28-07
Vrij.

29-07
Woe.
03-08

Boeuf Bourguignon
of

Portugese Visschotel
11,00

Do.
04-08
Vrij.

05-08

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


