
Nieuwbouw Vierstee Maartensdijk 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft van de initiatiefnemer een plan ontvangen 

ten behoeve van het voor eigen rekening en risico ontwikkelen, realiseren en beheren 

van een nieuwe Vierstee in Maartensdijk. Volgens de gemeentelijke randvoorwaarden, 

moet het plan draagvlak hebben onder de gebruikers en omwonenden en passen 

binnen de gemeentelijke fi nanciële kaders.

Om te toetsen of het plan een der-

gelijk draagvlak heeft, zal de ini-

tiatiefnemer in september 2013 

een informatieavond organise-

ren voor de omwonenden en de 

gebruikers van De Vierstee. De 

resultaten van die bijeenkomst 

zijn van groot belang voor het 

vervolg van het plan. Bij geble-

ken positief resultaat, verwacht 

het College in december 2013 

een concreet voorstel inzake de 

nieuwbouw van De Vierstee aan 

de gemeenteraad voor te kunnen 

leggen. [HvdB]

Besluit planvorming voor 
woningbouw Westbroek op handen

door Henk van de Bunt

Regelmatig heeft het College van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad van De Bilt al 

geïnformeerd over de voortgang in de planontwikkeling voor de potentiële woningbouwlocatie 
achter de Wolkammerweg in Westbroek. Ook zijn de achtergronden van keuzes en voornemens 

toegelicht tijdens een tweetal informatieavonden voor de inwoners van Westbroek. 

De verwachting is dat rond september vervolgbesluiten kunnen worden genomen. 

Het College bericht nu aan de ge-

meenteraad: ‘Al in 2005 heeft de 

provincie de locatie achter de Wol-

kammerweg in Westbroek opgeno-

men binnen de rode contour van het 

streekplan en vervolgens is het ter-

rein in eigendom gekomen van pro-

jectontwikkelaar van Wijnen BV. 

In de op 25 juni 2009 door de raad 

vastgestelde Toekomstvisie West-

broek is de locatie  opgenomen als 

een van de vier potentiële woning-

bouwlocaties. Nadien is de locatie 

ook in de gemeentelijke Structuur-

visie en de Woonvisie 2013-2020 

als woningbouwlocatie genoemd. 

De locatie achter de Wolkammer-

weg behoort niet tot de twee in de 

Toekomstvisie Westbroek aangewe-

zen voorkeurslocaties’. 

Overleg

Na uitvoerig overleg in 2009 en 

2010 met de provincie en de betrok-

ken eigenaren van de voorkeurslo-

caties, heeft het College geconsta-

teerd, dat woningbouw op de beide 

voorkeurslocaties voor de korte 

termijn niet haalbaar is. Daarom is 

de betrokken ontwikkelaar gelegen-

heid geboden een principeverzoek 

in te dienen voor de ontwikkeling 

van de woningbouwlocatie achter 

de Wolkammerweg. Vervolgens zijn 

met de ontwikkelaar gesprekken ge-

voerd om te komen tot de gewenste 

programmatische en stedenbouw-

kundige invulling. Een zorgvuldige 

landschappelijke afronding van het 

dorp en zo veel mogelijk bouwen 

ten behoeve van de eigen bevolking 

zijn daarbij beleidsuitgangspunten 

geweest. Verder is aangedrongen op 

het vinden van aansluiting bij de uit-

komsten van het recente onderzoek 

naar de woningtype- en prijsklas-

senvoorkeur van woningzoekenden. 

Dit is een belangrijke onderlegger 

van de Woonvisie 2013-2020. 

Conceptplan

Het College vervolgt: ‘Op basis 

van de gesprekken heeft de ontwik-

kelaar een conceptplan opgesteld, 

waarin sprake is van 13 kavels en 

realisatie door middel van (collec-

tief) particulier opdrachtgeverschap 

(waarbij de kopers zelf hun grond-

kavel kopen of pachten en een ar-

chitect kiezen om zo met maximale 

invloed hun woning te realiseren. 

(redactie)). Wij hebben de ontwik-

kelaar gevraagd om op basis van 

het conceptplan draagvlak te zoe-

ken en te komen tot een plan dat 

zo goed mogelijk voldoet aan de 

woningbouwwens in Westbroek. 

De ontwikkelaar heeft daartoe on-

langs bijeenkomsten georganiseerd 

voor omwonenden respectievelijk 

belangstellenden’. Aan de hand van 

de resultaten van de bijeenkomsten, 

verwacht het College in september 

2013 een vervolgbesluit te nemen 

over het aangaan van de eerderge-

noemde intentieovereenkomst met 

de ontwikkelaar. De intentieover-

eenkomst voorziet in afspraken 

over het opstellen van de ruimte-

lijke randvoorwaarden en het ter 

hand nemen van de bestemmings-

planprocedure.
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Storing openbare verlichting
Momenteel krijgt de gemeente veel klachten binnen over storingen aan 

de openbare verlichting. De betrokken bedrijven zijn op zoek naar de 

oorzaak van de storing. Dit zijn CityTec (beheerder van de lantaarnpa-

len) en Stedin (beheerder van het gas- en elektriciteitsnet). 

Volgens het systeem heeft vooral de straatverlichting in Bilthoven en 

De Bilt last van storingen. Meer specifi ek gaat het dan onder andere om 
de Looydijk, Valkenlaan, Geelgors, Leeuweriklaan, Kuyperweg, Park 

Arenberg en de Sperwerlaan. Het zoeken naar het defect en het herstel 

ervan kost soms veel tijd, wat kan betekenen dat de storing nog een 

aantal dagen of zelfs weken kan aanhouden. Alle partijen streven ernaar 

om de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Storingen kunnen worden gemeld bij CityTec: www.citytec.nl/storing-

melden. Bij de melding wordt gevraagd naar het nummer dat op de 

lantaarnpaal staat of een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de 

plek van belang. 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

28/7 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

28/7 • 9.00u - Prop. J.W.J. Guis
28/7 • 18.30u - Dr. P. Vermeer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

28/7 • 10.30u - Mw. E. Schinkel

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

28/7 • 10.00u - Ron de Graaff

R.K. Kerk O.L. Vrouw

28/7 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

28/7 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
28/7 • 17.00u - Ds. A.N. Hendriks

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

28/7 • 10.00u - Ds. G. de Fijter
28/7 • 19.00u - Ds. I. Hoornaar

Pr. Gem. Opstandingskerk

28/7 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 

R.K. St. Michaelkerk

28/7 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

28/7 • 10.00u - Dhr. Bert Niehof

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

28/7 • 10.30u - Dr. J. van Amersfoort

PKN - Herv. Kerk

28/7 • 10.00u - Ds. E. van Rooijen
28/7 • 18.30u - Ds. A. Langerak

Herst. Herv. Kerk

28/7 • 10.30u - Dhr. L. Stuurman
28/7 • 18.00u - Dhr. J. van de Beek

Onderwegkerk, Blauwkapel

28/7 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

28/7 • 10.00u - Ds. H. Jongerden
28/7 • 18.30u - Ds. J.B. Kamp

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

28/7 • 10.00u - Drs. J. Huttenga

St. Maartenskerk

28/7 • 10.00u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

28/7 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
28/7 • 18.30u - Ds. B.H. Steenwijk

PKN - Herv. Kerk

28/7 • 10.00u - Kand. J. Mulder
28/7 • 18.30u - Ds. P.A. Vlok
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Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 27 juli wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Westbroek

Op zaterdag 27 juli zamelen le-
den van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Fietsdagtocht ‘Naarder Eng’

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 
27 juli de dagtocht ‘Naarder 
Eng’, vertrek 10.00 uur van sta-
tion ‘Bussum-Zuid’ (hotelzijde) 
en op zondag 28 juli de middag-
tocht ’s-Graveland’, vertrek om 
13.30 uur van Bezoekerscentrum 
Natuurmonumenten, Noorder-
einde 54 B ’s-Graveland. Voor 
meer informatie over deze en de 
overige tochten van Fietsgilde ’t 
Gooi, zie www.fietsgilde.nl

KBO busreis 

 

Deze reis op 31 juli a.s. voert 
richting Achterhoek, naar het 
Oranjemuseum in Diepenheim. 
Aldaar ontvangst met koffie en 
gebak. In het museum is een 
hele verzameling gebruiksvoor-
werpen en tegels te zien, uitgege-
ven bij bijzondere gebeurtenissen 
met betrekking tot het Konings-
huis. Na de middagmaaltijd gaat 
de bus een rondrit maken door dit 
prachtige land met verschillende 
kastelen.
De eerste opstap is in de Bilt 
om 8.00 uur daarna volgen er 
meerdere opstapplaatsen rich-
ting Dijckstate – Maartensdijk, al 
waar vertrokken wordt om 8.50 
uur. Bij voldoende ruimte kunnen 
ook niet-leden mee. Voor inlich-
tingen en/of aanmelding tel.06 
36044271.

Samen gedichten lezen 

Lijkt het u aantrekkelijk regel-
matig met andere poëzielezers 
samen te komen om gedich-
ten te bespreken? Dan is het 
een idee deel te nemen aan de 
cursus Samen gedichten lezen. 
Op woensdagmiddag 9 oktober 
start een nieuwe cursus. In deze 
reeks bespreekt u hedendaagse 
gedichten van Remco Campert, 
Vrouwkje Tuinman en (vertaald) 
werk van de Zweedse Nobel-
prijswinnaar Tomas Tranströ-
mer. Daarnaast kiest en leest u 
gedichten met het thema ‘geur’. 
Samen gedichten lezen geeft 
vaak onverwacht inzicht en ple-
zier in het lezen van poëzie, ook 
als je al bekend bent met de 
dichter. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via de website 

http://bibliotheek.ideacultuur.nl, 
e-mail: activiteiten@ideacultuur.
nl.

Koffieochtend in ’t Hoekie

 

De hele zomerperiode is er iede-
re donderdagochtend een kof-
fieochtend. Iedereen is van harte 
welkom om gezellig met buurt-
bewoners een kopje koffie te 
drinken en een praatje te maken. 
Toegang is gratis. Prof. Asserweg 
2, De Bilt.

Bibliotheekdienst aan Huis

Voor mensen die niet meer naar 
de bibliotheek kunnen komen, 
komt de bibliotheek bij de men-
sen thuis. Lezen betekent plezier, 
ontspanning en informatie. De 
bibliotheek zorgt ervoor dat de 
boeken, grootletterboeken,  tijd-
schriften of luistercd’s worden 
uitgezocht en thuis gebracht. 

De Bibliotheekdienst aan Huis is 
mogelijk dankzij de samenwer-
king van Bibliotheek De Bilt en 
de UVV (Unie van vrijwilligers). 
In Maartensdijk brengen de 
vrijwillige medewerkers van de 
bibliotheek de boeken aan huis.  
De extra service van de Biblio-
theekdienst aan Huis is gratis 
voor leden van de bibliotheek. 
Voor meer informatie is er een 
folder in de vestigingen Biltho-
ven en Maartensdijk of kan er 
telefonisch contact worden opge-
nomen met mevr. Weerdenburg 
(Bibliotheek Bilthoven), tel: 030 
2257723.
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Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

› (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.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

Foto-expositie kerkinterieurs
De werkgroep projecten van de Fotoclub Bilthoven e.o. heeft een expo-
sitie gemaakt van kerkinterieurs. Deze foto’s zijn te bezichtigen t/m 11 
augustus in de Opstandingskerk te Bilthoven (iedere vrijdag van 11.00 
tot 13.00 uur en tijdens de kerkdiensten) en in de Immanuelkerk te De 
Bilt alleen tijdens kerkdiensten en activiteiten in het bijgebouw De 
Schakel. Voor meer inlichtingen www.fotoclubbilthoven.nl 

Deze foto van Rob Moget (Opname van de Oude kerk in Zeist) is er o.a. 

te bewonderen.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

In zijn geliefde vakantieland Zweden is plotseling overleden 

mijn lieve man, onze toegewijde vader, schoonvader 

en trotse opa Piet.

Piet de Graaf
Maartensdijk, 26 april 1943 Sveg, 14 juli 2013

 

Siene de Graaf - Manten

Astrid en Frank

Niels

Lars

Yvonne en Jan Jaap

Tuinlaan 8

3738 CT  Maartensdijk 

Piet is overgebracht naar rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 te 

Bilthoven, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 27 juli om 10.30 uur in 

de Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk, waarna de 

begrafenis omstreeks 12.00 uur plaatsvindt op de Ned. Herv. Begraafplaats 

aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in restaurant Maurits Hoeve, 
Maartensdijkseweg 9 te Bilthoven.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, kunt u deze advertentie als zodanig 

beschouwen.
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Excursies naar Bilts Hoogkruis
door Henk van de Bunt

In het atelier van Joep Struyk in Den Hout bij Breda werkt beeldhouwer Jelle Steendam hard 

aan de voltooiing van het Bilts Hoogkruis, dat op 14 september in het Van Boetzelaerpark 

wordt onthuld. Een groep van zo’n 25 personen nam zaterdag 20 juli alvast 

een kijkje bij de beeldhouwer en naar het kruis ‘in wording’. 

Het Bilts hoogkruis zal verrijzen 

bij het Van Boetzelaerpark, ingang 

Kerklaan, niet ver van de duiven-

til, met zicht op het KNMI-terrein 

waar ooit het Vrouwenklooster 

stond. Hoewel het kruis vanwege 

deze historische link in de kern De 

Bilt komt te staan, is het nadrukke-

lijk een geschenk aan de inwoners 

van alle kernen van de huidige 

gemeente De Bilt. Het Bilts Hoog-

kruis wordt vervaardigd door de 

jonge Biltse beeldhouwer Jelle 

Steendam. Zomer 2012 is de beno-

digde natuursteen gekocht bij een 

steengroeve in Duitsland. Inmid-

dels is Jelle druk bezig het kruis 

vorm te geven. 

Steen

Jelle Steendam: ‘Steen heeft een 

soort eerlijkheid. Het is er al: als 

beeldhouwer haal je alleen dingen 

weg. Je voegt geen dingen toe, zo-

als je bijvoorbeeld met een schil-

derij wel doet.’ Ook Joep Struyk 

deelt die visie: ‘Bij beeldhouwen 

verwijder je alleen het overtolli-

ge’. Jelle Steendam heeft in enkele 

maanden tijd een machtig blok 

ruwe natuursteen omgetoverd tot 

een pareltje van beeldhouwkunst. 

De details zijn verbluffend, de af-

beeldingen en Keltische patronen 

oogstrelend. Zó ziet vakmanschap 

eruit. De werkzaamheden liggen 

op schema. Het Bilts Hoogkruis 

nadert zijn voltooiing en het wordt 

een mooi en robuust monument 

als geschenk aan de 900-jarige ge-

meente De Bilt.

Steentje

De bezoekers carpoolden vanuit 

De Bilt naar het Brabantse land. 

In het atelier werd men ontvan-

gen door de beeldhouwer, kon de 

voortgang van het werk worden 

gevolgd en kreeg men uitleg over 

alle afbeeldingen op het hoog-

kruis. Voor deelname aan de ex-

cursie werd een gift gevraagd als 

bijdrage aan de realisatie van het 

hoogkruis. Een mooie manier om 

letterlijk een ‘steentje’ bij te dra-

gen aan de totstandkoming van het 

monument. Voor verdere informa-

tie over de voortgang kan men te-

recht bij Stichtingspenningmees-

ter Herman Steendam. Tel. 030 

2205419 / 06 54643043. 

Nestkasten voor gierzwaluwen 
geplaatst in wijk Vogelzang

Grote kans dat je in de wijk Vogelzang in Bilthoven het geluid hoort van gierzwaluwen. Dat 

zijn zowel echte gierzwaluwen als geluiden van een cd waarmee bewoners hun best doen om 

deze vogels te lokken. In een gezamenlijk project hebben bewoners twintig nestkasten voor 

gierzwaluwen aangeschaft. Want gierzwaluwen hebben het moeilijk. Ze nestelden voorheen 

vooral in holtes van oude gebouwen en onder pannendaken in steden. Maar door sloop en 

renovatie is veel broedgelegenheid voor deze vogels verloren gegaan.

Het project met de nestkasten be-

gon tijdens het wijkfeest in augus-

tus 2012 toen plaatsgenoot Rick 

Wortelboer, voorzitter van Gier-

zwaluw Bescherming Nederland, 

kwam vertellen over deze vogels 

en hun gebrek aan nestgelegen-

heid. Gierzwaluwen zijn bijzon-

dere vogels, met de Latijnse naam 

‘Apus apus’, wat ‘zonder poten’ 

betekent. Gierzwaluwen vliegen 

bijna altijd en hun poten zijn nau-

welijks ontwikkeld. Ze gebruiken 

ze voornamelijk voor het vastgrij-

pen aan muren of dakranden. Ze 

slapen, eten en paren in de lucht 

en komen alleen aan ‘land’ om te 

broeden. Het zijn nuttige dieren 

want in de drie zomermaanden dat 

ze in Nederland zijn, eten ze vooral 

insecten. Na het nestelen, broeden 

en jongen groot brengen, vliegen de 

vogels begin september weer terug 

naar Afrika om vervolgens een jaar 

later in mei terug te keren. Als ze 

het naar hun zin hebben maken ze 

een gierend geluid, vandaar de Ne-

derlandse naam. Ze zijn vaak in pa-

ren of groepen te zien en vliegen in 

razende vaart rond. Alhoewel ze er 

als boerenzwaluwen uitzien, beho-

ren ze tot een andere familie.

Subsidie

Na de oproep van Rick zijn 20 

bewoners van de wijk Vogelzang 

overgegaan tot aanschaf van gier-

zwaluwnestkasten en hebben 8 

bewoners speciale dakpannen be-

steld. De kasten worden gemaakt 

in een sociale werkplaats door 

bewoners van Ipse de Bruggen 

in Zwammerdam. In juni hebben 

Rick en leden van de wijkvereni-

ging alle kasten opgehangen in 

de wijk. Wie belangstelling heeft 

om ook nestkasten of dakpannen 

te plaatsen: stuur een bericht naar 

voorzitter@gierzwaluwbescher-

ming.nl of bel 020 6451130. Het is 

mogelijk dat uw wijk voor subsidie 

van de vereniging Gierzwaluw Be-

scherming Nederland in aanmer-

king komt.

(Gerrit Bloothooft)

Rijwielservice 
Maartensdijk pakt 

internetconcurrentie aan
Rijwielservice Maartensdijk gaat de concurrentie met internetverkopers 

op prijs aan. Na meerdere malen ervaren te hebben dat klanten voor ad-

vies, kleur en maat in de winkel komen en vervolgens via internet hun 

rijwiel aanschaffen, zwichten ze onder de druk. ‘Klanten willen wel bij 

ons kopen, als ze maar niet méér hoeven te betalen dan op internet, daar 

komen we nu aan tegemoet. Voor de service weten we ze ons sowieso 

te vinden, ook als de iets online is gekocht. Maar wij willen beiden: 
de iets verkopen en de service leveren. Tenslotte hebben we een iet-
senwinkel met werkplaats, een echte adviseur en tastbare producten op 

de winkelvloer. Als prijs dan geen issue meer is, moet de gang naar het 

Maertensplein geen problemen meer opleveren. Dan kan je meteen een 

proefritje maken en bepalen of de iets écht bij je past!’

Zomer vol Verhalen!
Na afgelopen jaar met veel succes neergestreken te zijn op een aantal 

forten in en rondom Utrecht, organiseert Storytelling Centre dit jaar 

opnieuw Zomer vol Verhalen! In samenwerking met de Stelling van 
Utrecht worden in juli en augustus eendaagse festivals georganiseerd 

op verschillende Utrechtse forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Op elke locatie is er ’s middags een programma met verhalen voor jong 

en oud. 

Vertellen (storytelling) is een vorm van theater met een lange traditie. 

Met de liedkunst behoort het vertellen tot de oudste vormen van podi-

umkunst. Vertellen stond ook aan de basis van vele populaire heden-

daagse genres, zoals cabaret en stand-up comedy. Ondanks het ontstaan 

van deze ‘nieuwe’ vormen van theater heeft het oorspronkelijke vertel-

len niets aan kracht en waarde verloren. Zomer vol Verhalen! is 28 
juli op Fort de Bilt. Kijk voor het programma en reserveren op: www.

zomervolverhalen.nl

Ook de zomer van 2012 was vol verhalen. Ook op Fort De Bilt. 

(foto Arjen Barel)

Jelle Steendam vertelt over zijn beeldhouwwerk.

John van Deemter hangt een gierzwaluw nestkast op.



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Filet Americain
Selderysalade
Eiersalade 3x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

Huisgemaakte Cervelaat
Boerenham
Fricandeau 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 25 juli 
t/m woensdag 31 juli

STOMPETOREN 
BELEGEN

VERSGEBRANDE 
HUISMIX OF 
JAKARTAMIX

NOORDHOLLANDS 
ZOET EN PIKANT

500
gram 5.50

500
gram 5.50

100
gram 1.25

Hamburgers
Tartaartjes
Duitse biefstuk

6 halen / 
   5 betalen

Huisgemaakte Cervelaat

HEERLIJKE 
VIERVRUCHTEN 
PATÉ

100
gram 0.99

500
gram 5.25

500
gram 6.25

500
gram 4.98

kipdijfilet
Naturel of gemarineerd 
 

Kipdijsaté

Procureurlapjes
Naturel of gemarineerd
Ook lekker op de bbq…

Ook lekker op de bbq…

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,60

Vers van de Traiteur
Pasta       * op verzoek *
MET GEVULDE KIP _______ 100 GRAM 1,25

Japanse biefstuk
MET NOEDELS OF RIJST __ 100 GRAM 1,49

Zomerspaghetti
________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi!!!

 

Trostomaten

500 GRAM

 

Courgette

PER STUK

Pracht Hollandse 

Kersen

EXTRA GROOT - 500 GRAM

Spaghetti Bolognese
____________________100 GRAM 0,99

Meloenmix ___________BAK 0,99

Mooie

Bloemkool _______ PER STUK 0,79

MAANDAG 29 JULI

DINSDAG 30 JULI EN WOENSDAG 31 JULI

Hollandse Aardbeien
tegen scherpe dagprijs

De mooiste Frambozen
uit Brussel

Watermeloen _______ PART 0,89

0,79 0,492,98



 De Vierklank 5 24 juli 2013

Over de smederij 
in Vogelzang 

door Koos Kolenbrander

Mevrouw Schollaert uit Bilthoven reageerde op het artikel ‘Ontdek je 

kern in Vogelzang’ in De Vierklank van 17 juli jl. Zij is in 1924 geboren 

als dochter van Auguste M.A.J. Sophie, eigenaar van een garagebedrijf 

aan de Leijenseweg 1a en 1b (later 3 en 5) in Bilthoven.

Zij vertelde dat haar grootvader, Jan Sophie met zijn beide zonen Au-

guste en Jacques, zich waarschijnlijk in 1919 vanuit Den Haag met 

een metaalconstructiebedrijf aan de Spoorlaan 18 in Bilthoven vestig-

den. Jan Sophie werkte oorspronkelijk als machinist bij de Nederlandse 

Spoorwegen, maar werd door zijn actieve deelname aan een spoorweg-

staking ontslagen. Op 1 september 1923 verleende de gemeente De Bilt 

toestemming voor de bouw van een groot huis, annex winkel, aan de 

Leijenseweg op de hoek met de Soestdijkseweg. In het oude huis met 

werkplaats aan de Spoorlaan 18 kwam toen W. van Angeren met een 

smederij. De smederij van Van Angeren maakte waarschijnlijk even-

veel herrie als het metaalbedrijf van Sophie. De verhuizing van het be-

drijf van de fam. Sophie naar het nieuwe pand aan de Leijenseweg had 

waarschijnlijk meer te maken met uitbreiding dan met geluidsoverlast.

Auguste Sophie hield zich met zijn garagebedrijf bezig met de verkoop 

en reparatie van auto’s en verkocht ook benzine aan de pomp voor het 

huis, activiteiten die in de jaren twintig van de vorige eeuw snel groei-

den. Jacques Sophie installeerde haarden en andere verwarmingssyste-

men en verkocht ook lampen en velerlei producten op elektragebied. 

Omstreeks 1926 is er achter het pand aan de Leijenseweg een nieuwe 

garage gebouwd.

Grootvader Jan Sophie met een werknemer voor het pand aan de 

Leijenseweg.

Zomerpicknick Zonnebloem 
Maartensdijk geslaagd

door Henk van de Bunt

Woensdag 17 juli werd alweer voor de 4 de keer de zomerpicknick voor gasten 

van de Zonnebloem afdeling Maartensdijk georganiseerd. In een prachtige bloemrijke 

tuin en op het erf in Westbroek van een van de vrijwilligers zaten circa zeventig gasten 

en vrijwilligers, onder parasols en afdak, met de Dom en de Molenpolder op de achtergrond 

en rondom weidse groene en grazige weiden.

Ido Huitenga coordineert het vrij-

willigerswerk. Hij vertelt: ‘Een 

kleine voorbereidende groep was 

al weken van tevoren recepten aan 

het verzamelen voor de lekkerste 

‘hapjes’ en een aantal producten 

werd zelf vervaardigd en gebakken. 

Na de ontvangst met kofie gingen 
schalen rond, overladen met sand-

wiches, wraps, quiches, saucijzen-

broodjes en gevulde eieren. Maar 

ook het zoete werd niet geschuwd: 

brownies, soesjes, advocaat en bon-

bons’.

Muziek

De gesprekken aan tafel werden 

gelardeerd met live accordeonmu-

ziek op de achtergrond. Ook het 

gebruikelijke feestelijke einde (een 

paar grote rode rijpe aardbeien van 

de schaal afpakken en deze vervol-

gens diep in de slagroom dopen) 

ontbrak ook dit keer niet. Voldaan 

terugziend op een geslaagde mid-

dag werden de gasten weer naar 

huis gereden. We noteerden een 

paar tevredenheidsbetuigingen: 

‘Wanneer je een gezellige dag wilt 

hebben: De Zonnebloem doet dat 

verrekte goed. Het is een vereni-

ging die midden tussen de mensen 

staat. Zelfs op het weer hebben ze 

een goede invloed!’ en ‘Wij zijn 

er nu voor de derde keer bij. Deze 

activiteit willen wij absoluut niet 

missen’. 

Uitbreiding

Opmerkingen als: ‘Je wordt om-

armd door de Zonnebloem, met je 

sigaartje in de lekkere boerenbui-

tenlucht!..’ en ‘De zonnebloem is 

puur gezelligheid, een heerlijk dag-

je weg en contact met andere men-

sen!’ sloten hier naadloos bij aan. 

Het bestuur is onlangs uitgebreid: 

Frans van Eck en Rut Verhoef die 

respectievelijk als voorzitter en 

penningmeester aan het bestuur 

van de Zonnebloem Maartensdijk 

zijn toegevoegd. Naast de picknick 

worden regelmatig activiteiten ge-

organiseerd, vooral in de Mantel 

(naast de RK Kerk). Een nieuwe 

activiteit dit jaar is een rolstoelwan-

deling door het dorp om nieuwe 

ontwikkelingen te kunnen laten 

zien. Voor wie (als oudere) wil we-

ten wat de Zonnebloem nog meer 

kan betekenen wordt geïnformeerd 

door secretaris Marjon Braas tel. 

0346 281190. Ook nieuwe vrijwil-

ligers zijn van harte welkom.

Subsidie 
vrijwilligerswerk

Eind 2011 is het steunpunt ‘Vrijwillig in Actie De Bilt’ (VIA) oficieel 
geopend. Conform afspraak heeft stichting MeanderOmnium het steun-

punt vrijwilligerswerk per 1 januari 2013 overgedragen aan de stich-

ting MENS De Bilt. Naast stichting MENS ontvangt in 2013 ook de 

stichting Samen voor De Bilt een subsidie voor het ondersteunen van 

het vrijwilligerswerk. Het betreft een subsidie voor het stimuleren van 

maatschappelijk betrokken ondernemen. 

Bij het verder vormgeven van stichting MENS past, dat alle taken en 

subsidies voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk bij deze 

stichting worden ondergebracht. Zo ook het onderdeel maatschappelijk 

betrokken ondernemen. Het College heeft het bestuur van stichting Sa-

men voor De Bilt in overweging gegeven om haar activiteiten voort te 

zetten onder auspiciën van stichting MENS. De stichting Samen voor 

De Bilt heeft het College onlangs laten weten daarvan af te zien en met 

ingang van 2014 zonder gemeentesubsidie zelfstandig verder te wil-

len gaan. Eén van twee personeelsleden heeft gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om per 2014 bij stichting MENS in dienst te treden. Het 

andere personeelslid blijft in dienst bij de stichting Samen voor De Bilt. 

[HvdB]

Felicitaties voor diamanten bruidspaar
door Guus Geebel

Locoburgemeester Bert Kamminga kwam vrijdag 19 juli de heer en mevrouw Appeldoorn-

Smit feliciteren met hun zestigjarig huwelijksjubileum. Het echtpaar trad op 20 juli 1953 in 

het huwelijk in Stedum, provincie Groningen. Zij was toen 22 en hij 26 jaar oud. Het echtpaar 

woont sinds enkele weken in Woon- en zorgcentrum De Bremhorst.

Ab Appeldoorn en Gré Smit ont-

moetten elkaar voor het eerst bij 

de zus van Gré, die in Bilthoven 

woonde. ‘Ik was daar vanuit Ste-

dum op bezoek en de man van 

mijn zus was een collega van Ab. 

Hij kwam daarna nog een keer 

terug en vroeg of ik een keer met 

hem naar de bioscoop wilde en 

zo is het begonnen’, vertelt Gré. 

Voordat ze trouwden ging Ab elke 

drie weken naar Bedum en kwam 

Gré enkele keren naar Bilthoven. 

Ze hadden vier jaar verkering, 

waarvan ze twee jaar verloofd 

waren. Na hun trouwen woonden 

ze in bij de ouders van Ab aan de 

Tweede Brandenburgerweg. ‘Na 

zes jaar kregen we een eigen wo-

ning aan de Plutolaan, waar we tot 

we in De Bremhorst kwamen heb-

ben gewoond.’ 

Het echtpaar Appeldoorn heeft 

twee dochters. Ab Appeldoorn was 

tot zijn 58ste onderhoudsmonteur 

bij Inventum. Gré was gezinsver-

zorgster en heeft dat beroep ook na 

haar trouwen nog een tijdje uitge-

oefend. Ab was bij de vrijwillige 

brandweer en speelde tenorsax 

bij de brandweerharmonie. Hij 

was ook actief bij Wijkvereniging 

Tuindorp. Gré zat op gym, deed 

aan zwemmen en heeft een tijdje in 

een zangkoor gezeten. De gezond-

heid van Ab Appeldoorn laat wat 

te wensen over, maar daar moppe-

ren ze niet over. ‘In Stedum kom 

ik niet veel meer, maar ik heb een 

heel goed contact met mijn oudste 

neef die daar woont’, vertelt Gré. 

Het diamanten bruiloftsfeest vier-

den ze met familie en vrienden op 

20 juli in De Bitsche Hoek. 

Locoburgemeester Bert Kamminga met het diamanten bruidspaar 

Appeldoorn-Smit.

Zonder vrijwilligers kan ook een Zonnenbloem niet functioneren.

Zonnebloemgasten en vrijwilligers genieten van een uitgebreide 

zomerpicknick op het terras in Westbroek.



Verlengd tot 9 aug.

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)

Voor alle 65+ers,

Elke laatste dinsdag van de 

maand knippen voor € 12,50.

En we beginnen 

27 augustus na de vakantie.

Bel snel: 0346 - 21 29 08

Graag tot ziens,

Corine & Bianca
‘t Knipperijtje

Kapsalon

65+

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Witte bollen2e zak gratis
Aardbeienvlaai
van € 8,25 
  nu € 6,95

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

WIJ KNIPPEN 
DE PRIJZEN DOOR  

NU OP DE 
HELE ZOMERCOLLECTIE

50%*

 

KORTING
*M.U.V. basis-, en nieuwe collectie

✃
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Het beginpunt is aan de Groene-

kanseweg onder het viaduct voor-

bij het spoor met de A27. Via de 

lommerrijke lanen van Groenekan 

bereikt men het landgoedbos Voor-

daan (18de eeuw). In het park over-

heersen eiken en beuken en in het 

voorjaar kleurt de bodem geel van 

de narcissen, die er in de economi-

sche crisis van de jaren dertig als 

werkgelegenheidsproject zijn ge-

plant. We volgen de bordjes ‘Sport-

velden’ naar het noordelijkste ge-

deelte van de kern Groenekan.

Langs de sportvelden, via het Voor-

daansepad (vroeger bekend onder 

de ‘Oostlaan Voordaan’) komt men 

in de Nieuwe Wetering; dwars lig-

gend op de langgerekte weideka-

vels. Het is altijd een dijk gebleven 

met hoofdzakelijk boerderijen. In 

1920 is het enige grote en voor-

name huis van deze buurtschap, 

genaamd Beukenburg, afgebroken. 

Van oorsprong was dit een heren-

boerderij. Aan de Nieuwe Wete-

ringseweg 26 staat boerderij De Ba-

bel. Deze boerderij wordt al in 1506 

genoemd. Langs deze boerderij liep 

in de twintiger jaren van de vorige 

eeuw een pad richting Groenekan: 

‘De Babelsteeg’. De steeg liep tot 

de huidige Lindenlaan in Groene-

kan. 

Tunnel

We gaan langs de Nieuwe Wete-

ringseweg richting Bilthoven en 

vervolgen de route over de Beu-

kenburgerlaan - ‘een stille tunnel 

van groen’ - richting Groenekan. 

Varens zijn aan weerskanten van 

het pad hoog opgeschoten. Er lig-

gen maïsvelden, daarboven ruisen 

bomen zachtjes in de wind. Van het 

afgebroken landhuis Beukenburg 

zijn nu alleen nog het koetshuis en 

een boerderij over. In het open veld 

werd in 2005 een villa gebouwd 

naar ontwerp van architect Sluij-

mer. Bij het zien van deze rechthoe-

kige en deels afgeronde constructie 

van hout, staal en glas zullen zeer 

verschillende luisterzuchten op-

wellen. 

Verondiept

Weer terug op de Groenekanseweg 

kiezen we: rechtsaf, langs dorps-

bistro ‘Naast de Buren’ en langs 

huize Voordaan naar het punt van 

vertrek of linksaf richting buurt-

kern De Bilt, om dan over het spoor 

voorbij de begraafplaats richting 

Hooge Kampse plas te gaan. Het 

Utrechts Landschap heeft besloten 

deze voormalige zandafgraving en 

stortplaats om te vormen tot een 

prachtige omgeving voor natuur 

en recreatie. De vervuilde bodem 

wordt gesaneerd en de plas veron-

diept zodat vegetatie er beter kan 

groeien en een geschikte leefomge-

ving voor vogels en vissen ontstaat. 

Nu al, maar zeker straks wanneer 

de klus geklaard zal zijn, is De 

Hooge Kampse Plas een schitteren-

de locatie voor mens en natuur. Aan 

de overzijde van de Voordorpsedijk 

ligt het Fort, deel uitmakend van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het 

ruim 144 jaar oude ‘Fort op den 

Voordorpschendijk’ kortweg aan-

geduid als Fort Voordorp heeft een 

bewogen verleden. Een geschiede-

nis over bomvrije gebouwen en 

remises, inundaties en Verboden 

Kringen, kanonnen en schootsvel-

den. Tijdens drie mobilisaties (het 

gereedmaken van een leger voor 

een oorlog) in 1870, 1914 en 1939 

werd het fort ter verdediging in-

gericht en stonden er troepen met 

hun bewapening paraat. Maar tot 

een aanval is het nooit gekomen. 

Na restauratie van de gebouwen en 

omgeving is een deel van de gebou-

wen sinds een aantal jaren in ge-

bruik als evenementenlocatie. Het 

Waterliniepad loopt langs dit fort 

(zie www.hollandsewaterlinie.nl). 

De Voordorpsedijk kenmerkt zich 

door lintbebouwing met, van ouds-

her, uitsluitend agrarische bedrij-

ven. In de loop van de tijd zijn de 

bedrijven veranderd van karakter 

omdat de omgeving zich niet loont 

voor uitsluitend agrarische produc-

tie. Ook zijn veel voormalige agra-

rische bedrijfswoningen inmiddels 

bewoond door niet-agrariërs.

Via het ietspad langs de A27, met 
aan de rechterzijde tal van prach-

tige weidse blikken bereiken we de 

meet. Daar overleggen we met ons-

zelf of er nog (meer) energie over 

is voor een ‘heen en weertje’ naar 

Molen Geesina, die van dichtbij 

wonderschoon is. 

Ontdek je kern: Groenekan
door Henk van de Bunt

Het landschap ten noorden van Utrecht is de loop der middeleeuwen tot stand gekomen

en dit is nog goed te herkennen aan de langgerekte weilanden, rechte wegen en dwarskaden.

Korenmolen Geesina in Groenekan maalt weer. [foto Martijn Nekkers]

Architect Sluijmer: ‘Aan de rand van de kern Bilthoven, daar waar de bossen aarzelend overgaan in akkers en 

weilanden, ligt deze villa, die zich koestert in de beschermende omarming van een eeuwenoud landgoed met 

eiken en beuken zo dik als bomen moeten zijn’

De ietser of wandelaar, die komende vanuit bos Voordaan linksaf de Nieuweweteringseweg opgaat merkt dat 
deze weg aan die kant doodloopt. Vlak voor het einde ligt even ten zuiden van de weg een boerderij met 
huisnummer 26. Dit pand wordt ‘De Babel’ genoemd. Bij restauratiewerkzaamheden werd het ontstaansjaar 
vastgesteld.

Halverwege de Beukenburgerlaan wordt men welkom geheten op 
Landgoed Beukenburg. Op het paneel kan men lezen over de geschiedenis 
ervan. Het Utrechts Landschap is sinds 2003 eigenaar ervan om het 
duurzaam te beschermen voor de toekomst.

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

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

voorbeeld: 10 minuten rust begeleid door idyllische beelden van een 

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

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

begeleid door prachtige muziek. Daarna een rustgevende stem: Altijd 

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

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

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

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

herontdekken; Lekker weg in eigen kern (2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       autogas 
 

Openingstijden: 
 

Maandag t/m vrijdag: 07.00 – 20.00 uur 
 

Zaterdag: 08.00 – 18.30 uur 

(LET OP: gewijzigde openingstijd   

vanaf 27 juli 2013: tot 18.00 uur open 

i.p.v. 18.30 uur) 
 

Zon- en feestdagen: Gesloten 
 

 

Autobedrijf 

Van Woudenberg BV 
 

Dorpsweg 134   Maartensdijk 

Tel. 0346-213144 
 

                              

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

Planetenlaan 33  |  3738 XK Maartensdijk

T 030 - 273 24 90  |  F 08 42 20 60 88

info@boomverzorginghasenaar.nl

www.boomverzorginghasenaar.nl

WWW.BOOMVERZORGINGHASENAAR.NL

06 - 53 14 67 33

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Als het u om
kwaliteit gaat!

Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 200 02 12
www.verfhuisbilthoven.nl
info@verfhuisbilthoven.nl

ACTIE: Bij elke aankoop boven €50,-
ontvangt u bij de volgende besteding €10,- korting

Trimetal Bouwverven
voor groothandelsprijzen Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

van 8.00 tot 16.30 uur
Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 228 31 26 | M. 06 - 54 63 57 43
info@corndegroot.nl | www.corndegroot.nl

verkrijgbaar bij:

Groenekanseweg 9, 3737 AA Groenekan, Tel: 0346-211213

Openingsijden: ma t/m vr 9.00-18.00,  za 9.00-17.00

Ik voer Pavo aan mijn pony

 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

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Vakantie
Koop nu loten van 
je favoriete loterij 

bij Primera en 
maak kans op 5 JAAR 

GRATIS vakantie!

Bakken als biefstuk; lekker gemarineerd of naturel?

RUNDERRIBEYE ....................................100 GRAM € 2,15

Bakken als biefstuk, panklaar gekruid en gemarineerd voor u!

STEAK DE VACANCE .....4 STUKS VOOR MAAR € 7,00

Puur rundvlees, lekker gekruid en met een randje ui eromheen

AMERIKAANSE HAMBURGERS .... 3 STUKS NU € 3,75

Uit onze poeliershoek: superkwaliteit EG gekeurd

KUIKENPOTEN ......................1 KILO VOOR MAAR € 5,00

Uit onze specialiteitenhoek:

met o.a. kipfilet, spek en kruidenolie; voor in de pan of op de BBQ

KIPGAMBA’S .............................................100 GRAM € 1,50

Voor op de barbecue of in de oven: 

lekker gemarineerd; alleen opwarmen

SPARE RIBS ................................................ 1 KILO NU € 9,98

Voor de liefhebbers, iets aparts dus smullen!!

SPEENVARKENKARBONAATJES ......100 GRAM € 1,98

Uit onze traiteurhoek: met o.a. geruld gehakt, 

kaas, ham & salami; ca 20 min op 160C i/d oven

SMULSLOF ................................................. PER STUK € 3,25

Van pure kipdijfilet, lekker gemarineerd 

voor in de oven/pan of op de BBQ

YAKITORYSATÉ .....................................100 GRAM € 1,50

Lekker beleg; gekruid en krokant afgegrild, iets aparts

ROASTED PORC .....................................100 GRAM € 1,98

Gemak tijdens uw vakantie begint met onze blikken:

SUPER KWALITEITSVLEES!
Vraag een assortimentslijst in de winkel!!

OP ÉÉN NA DE BESTE 

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 27 juli. Zetfouten voorbehouden.

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 

voeding • beschuit met muisjes • baby 

jongen • GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan •
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92



Volop knipvoordeel
         en de

leukste aanbiedingen

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

Spaar voor de 
leukste kinderboeken

Industrieweg 5 | 3738 JW Maartensdijk

Tel: 0346-213003 | Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf D. de Graaff B.V.

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

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

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

6% BTW-actie bij GaraGe van der Meij
IndustrIeweg 34, 3738 JX MaartensdIJk, tel. 0346-214540, 

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

nú voor slechts € 19,95 bel voor een afspraak€17,50

Bosuillaan 58, Bilthoven

030 22 88 66 2

www.looking-great.nl

15 minuten gratis voetmassage,

bij uw pedicure behandeling.

Geldig t/m 31-08-2013 

Ook voor bestaande klanten,

1 bon per klant. 

De dorpsbistro van Groenekan
voor een culinair avondje uit.

Iedere zondag
"Sunday Roast" € 10,-

www.naastdeburen.nl

0346-218821/06-12368755

Ga goed voorbereid op reis!
Deze week te koop met 20% korting: 
handige, compacte, complete en 
officieel goedgekeurde EHBO set 
voor in de auto.

Je betaalt nu geen € 19,95, maar 

slechts €15,95!

Verkerk Volvo Bilthoven  |  C. de Haasweg 90  |  3721 TK  Bilthoven
030-228 2105  |  bilthoven@verkerkvolvo.nl

EHBO set voor in de auto
Nu geen

€ 19,95

maar 

slechts

€ 15,95
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Nu: 2 stuks

voor € 6,95

Naar Frankrijk op

vakantie? Vergeet uw 

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

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

voor alle Volvo rijders

 gratis vakantiecontrole 
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 Gratis proefrijles 
 Geen andere leerlingen aan boord  
 Rijles van 60 minuten voor 

 

T. 06 52 88 70 05 | I. www.rijschoollab.nl | E. info@rijschoollab.nl 
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Volg Mieka op 
www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35
3738 GM Maartensdijk

voor klein� e� grot� sterre�
50% korting

op de
zomercollectie 

Mieka is de hele
maand augustus gesloten.

SATÉBALLETJES
VAN ’T HUIS

500

GRAM 
4,-

WASSEN • KOELEN • VRIEZEN • DROGEN • INBOUWAPPARATUUR • ENZOVOORT

KORTINGSBON GELDIG TOT 7 AUGUSTUS 2013

Westbroek
0346-28 14 59

www.vinkwitgoed.nl

Tegen inlevering
van deze kortingsbon

€ 50,- korting
op een afwasmachine van ASKO

Alleen geldig op 
vrijdag 26 juli 2013

Tegen inlevering

van deze bon

Makreel
voor € 3,-

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

10 %
korting*

op nieuwe � etsen

 elektrische � etsen

 alle accessoires

geldig tot 31/08/2013
*aanbiedingen uitgesloten

service voor ondernemers

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Nu

50%
korting

op

HP 78

service voor ondernemers

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Nu

50%
korting

op

HP 58

service voor ondernemers

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Nu

50%
korting

op

HP 28

Maak nu ook kennis met De Vierklank, reserveer ook 

een plekje. Gedurende de zomervakantie (t/m week 35) 

komen we wekelijks uit met de zomervoordeelpagina.

Bel of e-mail voor meer informatie

naar 0346-211992 of info@vierklank.nl

service voor ondernemers

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Nu

50%
korting

op

HP 27

service voor ondernemers

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Nu

50%
korting

op

HP 23

20 lessen + examen

€ 899,-
WWW.RIJBEWIJSZONE.NL

www.veronicaverkeersschool.nl

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

Bel voor de mogelijkheden:
030 27 30 840.

Haal nog deze 
zomervakantie je rijbewijs!

Tomaten
voor de ½ prijs!

meer dan 50 soorten Maertensplein 21a
Maartensdijk
Tel: 0346 211330
www.landwaartculinair.nl

UITSLUITEND TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

AANBIEDING GELDIG TOT 30.07.2013



Nootjes
Te koop aangeboden

HobbY CARAVAN 2011, 

type UFe 495 Prestige met 

mover en voortent 3 mtr. diep. 

Compleet uitgerust met tv. 

Tel. 06-53439352

Z.g.a.n. sportief waterdicht 

jack, maat 42-44, d. blauw/

wit/roze streep. Merk: Pl-land. 

€ 25,-. Tel. 030-2202996

Nieuw wit mandje + thee-

pot 1 ltr. + roze/wit theemuts 

compleet. € 7,50. Tel. 030-

2202996

Moderne witte hanglampen, 

kap groot model Ø 26 cm 

boven, Ø 55 cm onder, 46 

cm hoog. € 15,-. Tel. 030-

2202996

Grote tafelventilator, verstel-

baar in 3 standen, z.g.a.n. 

€ 15,-. Tel. 030-2205540

Mooi rond licht eiken salonta-

fel uit de jaren ‘30, Ø 60 cm. 

€ 35,-. Tel. 030-2205540

Mooi oud eiken hal- of gang-

kastje, met houtwerk 65 x 

60 x 32 cm. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Z.g.a.n. medicijndoos groot 

32/20 met week verdeling. 

€ 10,-. Tel. 030-2204183

Moderne luxe porseleinen 

theepot met bijbehorende 

theebeurs. Merk: Seltmann 

Weiden. Kleur pot: wit. 

Puntgaaf en ongebruikt. € 35. 

Tel. 06-25042518.

Jonge konijnen. € 10,-. Tel. 

06-37450265

House M.D. Tv-serie origi-

nele DVD box deel 1 t/m 4. 

€ 35,-. Tel. 0346-820776

Massief eiken beddenplank 

met mooi houtsnijwerk, 180 x 

7cm. € 10,-. Tel. 030-2205540

Nieuw kinderzwemvest + 

zwemgordel, voor ca. 2 – 6 

jaar, samen € 10,-. Tel. 030-

2205540

Aluminium zonneligbed met 

kussen, verstelbaar en inklap-

baar. € 20,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. heren duikerspak, 

midden maat. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Parasol midden maat. € 15,-. 

Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. koffiezetapparaat 

merk Braun voor 10 kop-

jes koffie. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Fijn voeten bankje, mooie 

bekleding. € 5,-. Tel. 030-

2205540

Grote bruine hardschalige 

Samsonite koffer, met trek-

haak. In goede staat. €10,-. 

Witte tafelventilator, als 

nieuw want nooit gebruikt. 

€10,-. Tafelventilator in goede 

staat merk: severin. € 7,50. 

Tel. 030 2292791

Partij videobanden, diver-

se genres. € 1,- p.s. 3 voor 

€ 2,50. Tel. 030-2205540

4-Pits elektrisch kooktoestel. 

€ 10,-. Tel. 030-2288029

Oude mattenklopper. € 2,50. 

Voor de tuin, schoffel. € 5,-. 

Rond bord 27 cm. met haven 

gezicht. Volendam? € 20,-. 

Tel. 06-44420668

Lijst 65x17,5 cm met 4 

afbeeldingen en 4 spreuken 

erbij zeer mooi, jaren ’60. 

€ 25,-. Tel. 06-44420668

Koper gravure boerderij en 

kippen enz. 15x11,5 cm. 

€ 25,-. 1,5 maatlootje voor de 

koffie, jaren ’40. € 15,-. Tel. 

06-44420668

Koperen shagdoos. €25,-.  

Autospeldje Peugeot, oud 

model. € 5,-. Speldje het roos-

ter v. De Bilt. € 2,50. Tel. 

06-44420668

Ronde koperen pruimtabaks-

doos. € 15,-. Rood koperen 

kaarsendover. € 10,-. Mooie 

oude houten tol 1950. € 5,-. 

Tel. 06-44420668

Speldje v. KLM. Tel. 

06-44420668

Fietsen/brommers

Kinderfiets, wielmaat 112,5 

met zijwielen. € 20,-. Na 

18.00 uur tel. 0346-212346 

Personeel aangeboden

REPARATIE zonnescher-

men, rolluiken, markiezen, 

Luxaflex. Verkoop nieu-

we en gebruikt. Tel. Hans 

06-26604779 Groenekan

Voor het onderhouden van 

uw TUIN bel dan Rein 

06-82004441. Ik kom ver-

volgens snel bij u langs om, 

indien u dat wenst, nadere 

afspraken te maken.

Ervaren huishoudelijke hulp 

biedt zich aan voor al uw 

SCHOONMAAKKLUSJES 

in huis. Referenties aanwe-

zig. Voor meer informatie bel 

06-29558392

Diversen

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Zomervakantie 20-07 T/M 

01-08 BETTY'S CORNER is 

deze week dus gesloten. Ik 

wens ieder een fijne vakantie 

en zorg voor uw haar!

Te HUUR opslagruimte in 

Westbroek 70 m3 en 80 m3. 

Tel. 06-10658013

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

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

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. ZOMERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

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

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

Let op!  prijzen gewijzigd

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

06-54967985

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

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

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

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

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

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

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

bescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor 

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

service.nl.

Stal Arends houdt je PAARD in conditie tijdens je 

vakantie. Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven paard 

en pony africhting, sportgericht dressuur- en springtraining. 

Stapmolen, paddocks, weidegang. Kijk op www.stalarends.nl 

en bel met 06-54753516 voor meer info.

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

voor manicure of een mooie set nagels. Voor meer informatie 

kijkt u eens op de site www.sendima.nl

Labrador kennel "Donalds Home" biedt aan: nog enkele 

mooie en gezonde Chocolate Labrador Pups. Geboren op 20 

juni 2013, gefokt volgens de richtlijnen van de NLV. Moeder: 

Het Mays Westend Laika (Cooper), Vader: Coco Loco's 

Gimmick imp. Denemarken. Pups groeien op in huiselijke 

kring en worden verkocht met stamboom, worden gechipt, 

en bij de 1e enting krijgen ze een gezondheidsverklaring van 

de dierenarts. Met een eventueel door u gemaakte vakantie 

afspraak kunnen wij rekening houden! Voor vrijblijvende 

informatie en een eventuele bezichtiging: Henny Hoveling en 

Nelleke van Ettekoven 06 53131199

Marco Books 
in Bilthovense Boekhandel

Auteur Marco Books was afgelopen donderdag te gast bij de Bilthovense 

Boekhandel, waar zijn boek ligt en waar hij sprak met eigenaresse Ike Bek-

king. Marco Books: ‘Het is altijd leuk om haar weer te zien. Ike en ik kennen 

elkaar nog van vroeger, toen ze in een boekhandel in mijn woonplaats Doorn 

werkte. Met de Bilthovense Boekhandel heeft ze nu in Bilthoven een mooi 

gesorteerde winkel opgezet waar ze trots op mag zijn’. 

Marco Books was een uur te gast in de winkel, waar hij met Ike onder andere 

sprak over zijn nieuwe thriller; een echte pageturner, vol verrassende wendin-

gen. Ike Bekking: ‘Mijn man is niet zo’n lezer, maar deze zit in z’n koffer voor 

de vakantie’. 

‘Een afgesloten huis’ is het achtste deel in een serie die zich afspeelt in het 

oostelijke deel van de provincie Utrecht, van Rhenen tot en met Utrecht. 

Er komen tal van bekende locaties voorbij. Mede door de keuze voor be-

staande, herkenbare locaties is het goed aangeslagen bij het publiek.  

Ike Bekking: ‘In Doorn is Marco al jaren een bestsellerauteur. Van zijn boeken 

gaan er honderden over de toonbank. Dat zou hier ook kunnen, maar hij is in 

Bilthoven nog onbekend. Met de Bilthovense Boekhandel gaan we daar ver-

andering in brengen’. Het boek is op voorraad bij de Bilthovense Boekhandel 

en bij The Read Shop in Den Dolder. Meer informatie is te vinden op www.

eenafgeslotenhuis.nl. Ike Bekking en Marco Books.
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Deze week speelden ruim 300 ten-

nissers uit De Bilt meer dan 400 

tenniswedstrijden op de parken van 

de organiserende clubs FAK, He-

lios, Meijenhagen, TOSS en WVT. 

Door poule-indelingen van 6 paren, 

speelde een ieder 5 wedstrijden in 

Damesdubbel of Herendubbel en/

of Mixed. 

Wedstrijden

In 1994 ontstond het idee van de 

Biltse Recreatie Tennis week bij 

Henny Termaat en hij ontving al-

leen maar positie reacties bij de an-

dere tennisclubs in De Bilt en Bilt-

hoven: een tennistoernooi, waarbij 

leden van de vijf clubs bij elkaar 

op de parken op bezoek gaan om 

in poules gedurende een week ie-

der vijf wedstrijden te laten spelen. 

Ieder jaar opnieuw was het span-

nend hoe de inschrijving zou ver-

lopen, ook sterk afhankelijk van de 

schoolvakanties in deze regio. Dit 

jaar waren er bij de organisatoren 

geen klachten over het aantal deel-

nemers. Ruim 20% meer en daar-

door beduidend meer wedstrijden. 

Sfeer

In totaal moesten er 414 ontmoetin-

gen worden gepland. De commissie 

heeft dat prima opgelost. Belangrijk 

was natuurlijk ook weer het weer. 

Daarover deze week geen onverto-

gen woord. De sfeer was opperbest 

en de gezelligheid vierde hoogtij. 

Rivaliteit kwam wel om de hoek 

kijken, maar het parool was: ‘win-

nen is leuk, maar niet belangrijk’. 

Iedereen is achteraf winnaar en het 

afsluitende ontmoetingsfeest was 

dit jaar bij het jubilerende Meijen-

hagen misschien daarom alleen al 

nog gezelliger.

19e Biltse Recreatie Tennisweek 
weer voorbij

door Henk van de Bunt

Jl. zaterdag werd bij TV Meijenhagen de 19de Biltse Recreatie Tennisweek afgesloten

met een gezellige ontmoeting inclusief een optreden van de band ‘Pokkenherrie’. 

De organisatie lag dit jaar weer in handen van afgevaardigden van de 5 organiserende clubs. 

De organisatoren: staand v.l.n.r. Harry van Putten, Henk van der Ploeg, 

Marja Kooij, Eugiène Jansen, Marion Glaudemans en Jos Vringer. 

Zittend: Loes van Putten, Mariëtte de Bruin, George van Dam en Nel 

Provily.

Rijwielservice Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM Maartensdijk

0346-210097
 

Vind ons leuk en volg ons ook op Facebook

advertentie

Schitterend toernooi 
bij Irene Beach

Afgelopen weekend was er weer een 1e en 3e divisie toernooi op de 

velden van Irene Beach. Uitstekend georganiseerd door Marcel Gard-

ner en Matthijs Agterberg, met veel vrijwilligers. 

Het weer was meer dan uitstekend en de spelersbezetting was top. Na 

een lange dag met veel wedstrijden eindigde Selma Huisman en Ari-

anne Niks van Irene Beach zaterdag als tweede van de 3e divisie. 

Op diezelfde dag eindigde oud Irene Beach speelster Kirsten Sparnaay 

en haar partner Juliëtte Mol als eerste in de 1e divisie. Kirsten was 

gestopt met beachvolleybal en zou een jaartje wat anders doen. Maar 

gelukkig voor het thuispubliek verloochent de klasse van Kirsten (oud-

Nederlands jeugdkampioen) zich niet, want kansloos versloeg ze met 

haar partner alle tegenstanders zonder zelfs een set te verliezen. 

Zondag konden de mannen aan de bak. Met zeer veel vuurwerk, sprong-

services, smashes, kill blocks en ongeloolijke reddingen. Voor het pu-

bliek was het genieten. En ook hier goed resultaat voor Irene Beach. 

Rick Wiggers (één van de trainers van Irene Beach) werd samen met 

zijn duo-partner Wessel Keemink eerste in de 1e divisie. Na een uiterst 

spannende inale die in de derde set pas werd beslist. 
  (Derk Jan Meijer)

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Donderdag 18 juli was alweer de zevende avond van het Zomerbridge 

in Hollandsche Rading. Er waren deze avond ondanks de warmte op-

nieuw 16 paren naar het Dorpshuis gekomen. Erik Polders + Nico Ver-

haar zegevierden met 67,92 %. Het zilver was voor Wim van Kessel + 

Ad Visser (66,25 %) en het brons was voor het echtpaar Adrie de Vries-

van Ee + Nanne de Vries. 

Tot en met donderdag 29 augustus a.s. is er vrij toegankelijk Zomer-

bridge in het Dorpshuis aan de Dennenlaan. Voor niet leden van Bridge-

club Hollandsche Rading zijn de kosten voor deelname € 2,00 per per-

soon per avond. 

Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-leden per paar bij voorkeur 

per e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of telefonisch naar 06 

26947689. 

Er is, mede vanwege de aangevangen bouw van een nieuw Dorpshuis, 

beperkte parkeergelegenheid in de omgeving.

Bridgeclub te gast 
bij midgetgolf

Iedere eerste woensdag in het gesloten-bridge-zomerseizoen houdt 

bridgeclub BCC-86 in De Bilt een gezellige ledendag. Lid Erik Pol-

ders van Midgetgolfbaan Bilthoven stelt dan zijn banen belangeloos 

beschikbaar. 

Na een ontvangst met kofie werd er een partij midgetgolf gespeeld 
(winnaar Nico Verhaar). Vervolgens was er alle tijd voor een voortref-

felijke barbecue en werden er ook nog vijf rondes gebridged. An Baur-

doux en George van Dam sleepten hierbij de eerste prijs in de wacht.

  (Wim Westland)

Het was goed toeven op het terras bij de midgetgolf.
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Nelis: ‘Ik heb één probleem: ik kan 

niks weggooien.’ Hij ziet er goed 

uit voor zijn 75 jaar. Grijze baard, 

korte broek, zijn benen gebruind 

door de zon. Hij heet me welkom 

en zet een pot thee. Zorgt hij he-

lemaal voor zichzelf? ‘Ja hoor, ik 

kom niks tekort.’ Alleen koken doet 

en kan hij niet. ‘Toen ik van mijn 

vrouw afging, zei ik tegen mijn kin-

deren: papa eet vanaf nu buitens-

huis en dat gaat allemaal van jullie 

erfenis af.’ Hij lacht er hartelijk om. 

Het was eigenlijk niet de bedoeling 

om bij zijn gezin weg te gaan. ‘Ik 

had een grote sloperij en sloopte 

bussen uit heel Nederland. Werken, 

werken, altijd maar werken. Mijn 

vrouw zei: je denkt toch niet dat ik 

ga zitten wachten achter het horre-

tje totdat jij een keer thuiskomt? Ze 

wilde dat ik veranderde. Ik dronk 

toen nog en ik moest zweren om 

nooit meer te drinken. Ik kon dat 

niet. Toen ben ik weggelopen.’ 

Hij is nog steeds met haar ge-

trouwd. Nelis: ‘Mijn vriendin heeft 

daar wel moeite mee. Die dacht: 

Nelissie gaat wel van zijn vrouw af, 

maar Nelissie gaat nooit van zijn 

vrouw af. Zij heeft drie kinderen op 

de wereld gezet en zij is altijd eer-

lijk tegen me geweest. Ze verdient 

het dat ik voor haar blijf zorgen.’

Asjemenou

Hij haalt de paarden uit de stallen 

en brengt ze naar de wei. Vumpie is 

met 27 jaar de oudste en zijn lieve-

lingspaard. Dan is er Kapitaal, As-

jemenou, Geniaal, ‘die kan net zo 

hard achteruit als vooruit lopen’, en 

Toko, ‘het lelijkste peerd’. En niet 

te vergeten Euro. ‘Die heette eerst 

Fortuyn, maar toen die werd ver-

moord heb ik hem Euro genoemd.’ 

Nelis is een verwoed paardrijder. 

‘Mijn vader kocht zijn eerste paard 

toen ik vijf jaar oud was. Hij was 

een keuterboertje op de Utrechtse 

Gansstraat. Ik ben geboren op het 

Luie Eind en zat op het klompen-

schooltje bij de Notenbomenlaan. 

Het was arremoei in die tijd.’ 

Dat hij hier al 23 jaar woont, heeft 

alles met zijn vader te maken. ‘Ik 

heb mijn vader twee keer zien hui-

len: bij de dood van zijn oudste zoon 

en toen hij dit huis en de grond niet 

kon kopen.’ Als Nelis hoort dat het 

te koop staat, rijdt hij er als een gek 

naartoe en koopt het meteen. ‘Mijn 

vader moest eens weten dat ik hier 

zat. Wat zou hij trots zijn, ’zegt hij 

geëmotioneerd.

Showroom

Nelis houdt wel van wat uitdaging. 

Met zijn broertje haalt hij de gekste 

streken uit met paarden. ‘Door de 

benen van een paard heen duiken. 

Als zo’n paard je raakt met zijn 

been, dan ben je hartstikke dood. 

Alles heb ik overleefd: een ongeluk 

op mijn werk, een dak dat instortte, 

een verkeersongeval, een schoolka-

meraad die me net op tijd wegtrok 

voor de trein. Ik heb wel dertien en-

gelbewaarders gehad.’ 

Hij bekwaamt zich in diverse paar-

densporten, gaat wedstrijdrijden 

met een vierspan paarden. Tiental-

len medailles en bekers prijken op 

de vestibule in de woonkamer en 

de muren zijn behangen met foto’s 

van een mennende Nelis voor twee, 

vier of zes paarden. ‘Kijk, dat was 

Corrie, ’wijst hij naar een foto. Hij 

heeft met dit paard veel crosscoun-

try gereden, waarbij je zo snel mo-

gelijk een traject met hindernissen 

in open veld alegt. ‘Corrie was 
net een motor; als een BMW ging 

ze door de bochten.’ Bij de herin-

nering aan Corrie schiet hij vol. 

In het televisieprogramma Show-

room van Joris Linssen draafde hij 

met een zes-span door Blaricum. 

En in vliegende vaart reed hij met 

zes ingespannen paarden onder de 

Domtoren door. ‘Al mijn dromen 

en wensen zijn uitgekomen. Ik ben 

een gezegend man.’

Koprol

Maar het begint nu een beetje op 

te raken, zoals Nelis het formu-

leert. ‘Ik ben het zat. En ik vergeet 

zo veel. Dan wil ik ergens heen 

en denk ik: hoe moet ik daar ook 

al weer naartoe rijden?’ Sinds kort 

heeft hij bovendien een opgezette 

en pijnlijke hand. ‘De dokter zegt 

dat het een ontsteking is. Ik zeg: het 

is jicht.’ Tot nu toe sprong hij op 

zijn paard en ging er in galop van-

door. Nu moet hij een stoel neerzet-

ten om op zijn paard te klimmen. 

‘Ik ben niet meer zo atletisch als 

vroeger, maar af en toe maak ik nog 

een koprol over mijn tapijt. Dat kan 

ik toch nog.’ 

Het liefst zou hij de hele boel ver-

kopen. Om vervolgens af te reizen 

naar Amerika en alle ranches af te 

gaan. De wereld zien, want dan ben 

je iemand. ‘Maar ik ben een kluns 

in die dingen. Ik weet niet eens 

hoe ik een treinkaartje moet kopen. 

Mijn vriendin regelt alles voor mij 

en daar ben ik blij mee. Ze houdt 

het niet zo lang uit met zo’n gekke 

kerel als ik. Ik ben een eenling; ik 

ga mijn eigen weg. Na twee dagen 

zet ze mijn rugzak met toiletspullen 

weer buiten de deur. Maar later belt 

ze toch weer: kom je bij me eten 

vanavond?’

Met een zes-span onder de Dom door
door Rascha Ravestein

Wanneer je vanaf Fort Voordorp het ietspad neemt richting Utrecht, zie je halverwege een huis 
met een uitkijktoren. Er klinkt vaak muziek. Nieuwsgierig iets ik langs de rode telefooncel met 

beduimelde telefoonboeken het lange, smalle erf op. Ik kijk wat verbijsterd om me heen.
Overal bergen oud ijzer, een rode fauteuil gemonteerd op een kruiwagen, een autowrak

in een boom getakeld. Ben ik hier bij Malle Pietje beland? Nee, hier woont Nelis Tersteeg
met zes paarden en een kat. ‘Een zwerver, net als ik.’

Nelis (75) met een foto waarop hij zes paarden ment en een foto met een 

bus van zijn oude sloopbedrijf.

Nelis (75): ‘Ik ben dinsdag nog naar Tienhoven gereden. Dan bind ik mijn paard aan een boom en eet een lekker 

uitsmijtertje.’

Waar je op vakantie ook moet wezen

over de route hoeft niemand te vrezen

want met de Tom-Tom

ga je heen en weerom

zonder dat je kaart hoeft te lezen

Guus Geebel 

Limerick

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

In de schoolvakantie op maandag gesloten

En (voor daarna)
de mooiste 

SCHOOLTASSEN 

in alle soorten 
en maten

Fantastische 
collectie koffers 

voor de vakantie

Groot 

assortiment

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

 Vrijdag 2 aug.: 'BORRELAVOND' v.a. 21.30 u

Woe.
24-7 Tarbotfilet of grietfilet

met beurre blanc saus
of

Rib-eye met knoflooksaus

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
25-7
Vrij.
26-7
Woe.
31-7

Entrecote van de grill 
met knoflooksaus

of
Italiaanse gamba`s, 
tomaat en rucola

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
1-8
Vrij.
2-8


