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Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Pagina 11:

Volop knipvoordeel en de leukste aanbiedingen

Beste schoenwinkel Utrecht/Zeist 2011-2012

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

advertentie

Oproep getuigen
Op vrijdagavond 26 juli is een 15-jarig meisje uit Bilthoven gewond ge-

raakt na een aanrijding op de Planetenbaan in De Bilt. Het meisje fi etste 
omstreeks 22.30 uur in de richting van de Biltse Rading. Ter hoogte van 

de Haleylaan wilde een personenauto, een rode Fiat 500, haar passeren. 

In het voorbijgaan werd het meisje geraakt en kwam ten val. Zij liep 

hierdoor nek- en rugklachten en hoofdletsel op. Zij is per ziekenwagen 

overgebracht naar het UMC. In de Fiat zaten twee jonge vrouwen die 

met open ramen naar muziek luisterden. De vrouwen reden door na de 

aanrijding. 

Twee vrouwen tussen de 18 en 25 jaar oud. De bestuurster heeft steil, 

blond haar. De bij-rijdster heeft donker, steil haar. Zij reden in een rode 

Fiat 500, nieuw type. De Fiat heeft een zwarte streep over de gehele 

lengte van het dak van de auto. Kenteken begint met een `0’. De vrou-

wen luisterden naar muziek, op dat moment was dat duidelijk door 

de geopende ramen te horen, het ging om `Major Laser’ met het lied 

`Watch out for this’. 

De politie is op zoek naar deze vrouwen of personen die de vrouwen in 

de signalementen herkennen. Hiervoor kan contact worden opgenomen 

met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

We legden ons oor te luisteren bij 

Bilthovenaar Evert Bouws, actief 

lid van reizigersvereniging Rover 

en namens Rover deelnemer aan 

het Regionaal Overleg Consumen-

ten Openbaar Vervoer (ROCOV 

Utrecht) en vroegen hem de plan-

nen van commentaar te voorzien. 

Qbuzz noemt zich een kwaliteits(st)

rijder. Kwaliteit in de dienstrege-

ling betekent dat deze voor ieder-

een gemakkelijk te begrijpen en te 

onthouden is: Bussen vertrekken 

zoveel mogelijk op vaste tijden en 

vaste plaatsen. Belangrijke over-

stappen krijgen goede aansluitin-

gen. Qbuzz vindt het belangrijk 

dat iedereen, die mee wil, mee kan. 

Openbaar vervoer is er immers 

voor iedereen. Qbuzz nodigde alle 

belangstellenden uit mee te denken 

en te reageren op hun plannen voor 

de dienstregeling. Tot het einde van 

deze maand kon men reacties indie-

nen op het concept dienstregelings-

plan. Rover en ROCOV maakten 

daar een goed gebruik van. Bouws: 

‘Enkele Roverleden hebben na-

mens het ROCOV uitvoerig en in 

goede sfeer overlegd met de men-

sen van Qbuzz, met als resultaat 

een uitvoerig advies dat binnenkort 

te zien is op de website van RO-

COV Utrecht’. 

Lijnennet

In Bilthoven en De Bilt verandert 

Qbuzz - met inbreng vanuit de ge-

meente - het lijnennet en verbetert 

zij het totale aanbod van openbaar 

vervoer. Lijn 77 blijft de directe 

verbinding met Utrecht-Centrum. 

Station Bilthoven krijgt op werkda-

gen overdag een snelle, directe ver-

binding met De Uithof, Rijnsweerd 

en Nieuwegein in de vorm van de 

nieuwe lijn 72. Deze komt deels in 

de plaats van de huidige spitslij-

nen 284 en 272, die enkele ritten 

per dag rijden. In Bilthoven rijdt 

lijn 72 vanaf het station over de 

Soestdijkseweg direct naar De Uit-

hof. Gebruikscijfers van de huidige 

spitslijn 284 tussen station Biltho-

ven en De Uithof wijzen uit dat 

verreweg de meeste klanten (80) 

overstappen op de trein. Zij zijn ge-

baat bij een snelle verbinding. Het 

aantal reizigers naar tussengelegen 

haltes in De Bilt en Bilthoven is mi-

nimaal. Een (omweg)route door de 

kernen kost doorgaande reizigers 

meer tijd, terwijl het gebruik ervan 

zeer beperkt is. Evert Bouws: ‘Lijn 

72 rijdt in de spits elk kwartier en 

in de dalperiode elk half uur en sluit 

in Bilthoven aan op de trein van 

en naar Amersfoort en verder op 

de trein naar Soest. Voor reizigers 

van/naar het RIVM is een halte ter 

hoogte van de Antonie van Leeu-

wenhoeklaan wenselijk, omdat 

spitslijnen 272 en 284 vervallen. 

Lijn 72 neemt hun functie volledig 

over. Rover denkt overigens, dat er 

overdag buiten de spitsen in De Bilt 

en Bilthoven wel behoefte bestaat 

aan een directe verbinding met de 

Uithof, vooral met het UMC’. 

Berg en Bosch

De lijnen 58 en 78 zorgen voor lo-

kale ontsluiting van voorzieningen 

in Bilthoven en De Bilt, naast lijn 

77. Bij wijze van proef is Con-

nexxion deze zomer een spitsver-

binding gestart tussen station Bilt-

hoven en de voorzieningen op Berg 

en Bosch in de vorm van lijn 258, 

langs de route van lijn 58. In het 

najaar van 2013 wordt het gebruik 

van deze verbinding geëvalueerd. 

Indien deze evaluatie daartoe aan-

leiding geeft, continueert Qbuzz 

deze uitbreiding. Bouws: ‘Ro-

ver zou graag zien dat op termijn 

lijn 72 naar Berg en Bosch wordt 

doorgetrokken, zodat een directe 

verbinding ontstaat langs de ‘Life 

Science As’ die de gemeente voor 

ogen heeft. 

De Leijen 

Eind 2014 wordt gestart met de 

werkzaamheden aan de spoorweg-

overgang in de Leijenseweg in Bilt-

hoven. Voor de duur van ongeveer 

1,5 jaar is daardoor geen verkeer 

mogelijk over deze route. Lijn 77 

kan daardoor niet langs De Leijen 

rijden; in plaats daarvan rijdt lijn 78 

een lusje door deze wijk. Lijn 78 

bedient tevens de lusroute bij win-

kelcentrum de Kwinkelier en neemt 

daar de functie van lijn 77 over. Bij 

station Bilthoven sluit deze aan op 

de trein en lijn 77. Lijn 77 zal dan 

voortaan elk half uur vanaf de 2e 

Brandenburgerweg via de Leijen-

seweg en Soestdijkseweg direct 

naar station Bilthoven rijden. Ook 

hier heeft Rover wensen ingediend 

volgens Bouws: ‘Rover wil, dat lijn 

77 na herstel van de verbinding via 

de Leijenseweg weer zijn huidige 

route langs de Leijen zal krijgen, in 

elk geval tot het station. De huidige 

tussenritten overdag blijven rijden 

tot de halte Duivenlaan. Rover 

vindt dat de aansluiting van lijn 77 

- en lijn 58 vanuit Maartensdijk - op 

de treinen richting Amersfoort veel 

beter moet dan nu het geval is’.

Nieuwe dienstregeling Qbuzz 
door Henk van de Bunt 

Qbuzz gaat op 8 december 2013 onder de merknaam U-OV als openbaar vervoerder van start 

in de regio Utrecht. Het vervoergebied omvat de negen BRU-gemeenten en enkele uitlopers 

naar omliggende kernen. Door de wijziging van de concessie, de werkzaamheden in het 

stationsgebied van Utrecht en reacties van belanghebbenden is het aantal veranderingen ten 

opzichte van de huidige dienstregeling relatief groot.

Evert Bouws: ‘Rover vindt dat de aansluiting van lijn 77 - en lijn 58 

vanuit Maartensdijk - op de treinen richting Amersfoort veel beter moet 

dan nu het geval is’. 

Sinds kort is de bereikbaarheid van De Bilt verbeterd dankzij de nieuwe 

route van lijn 58 over de Bilthovenseweg. Bij de aansluiting van deze weg 

op de Utrechtseweg is een doorsteek aangelegd, met een slagboom die 

alleen voor lijnbussen open gaat.

Heb ik recht op een

 werkplek met airco?



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

4/8 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

4/8 •   9.00u - Proponent  K.H. Bogerd
4/8 • 18.30u - Ds. J. Boer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

4/8 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

4/8 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

4/8 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

4/8 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
4/8 • 17.00u - Ds. B.C. Buitendijk

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

4/8 • 10.00u - Ds. N. de Boo
4/8 • 19.00u - Ds. W. Poldervaart

Pr. Gem. Opstandingskerk

4/8 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

4/8 • 10.00u - 
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

4/8 • 10.00u - Dhr. Kees van Gelderen

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

4/8 • 10.30u - Dhr. Drs. J. Bouma

PKN - Herv. Kerk

4/8 • 10.00u - Ds. C. Evers
4/8 • 18.30u - Ds. G.D. Hoff

Herst. Herv. Kerk

4/8 • 10.30u - Dhr. P. Buitelaar
4/8 • 18.00u - Kandidaat W.M. Mulder

Onderwegkerk, Blauwkapel

4/8 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

4/8 • 10.00u - Ds. W. van den Hul
4/8 • 18.30u - Ds. D. Ph. C. Looijen

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

4/8 • 10.00u - Ds. C. ’t Lam

St. Maartenskerk

4/8 • 10.00u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

4/8 • 10.00u - Ds. G.J. Zwarts
4/8 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

4/8 • 10.00u - Kand. J.M. van Wijk
4/8 • 18.30u - Ds. F. van Roest
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Oud papier 

Bilthoven Noord

Op zaterdag 3 augustus haalt 
de Maartensdijkse volleybal-
vereniging Salvo ‘67 weer oud 
papier op in een gedeelte van 
Bilthoven Noord, in het gebied 
links en rechts van de Gezicht-
slaan en begrensd door de Soest-
dijkseweg en de Jan Steenlaan. 
U wordt verzocht de papierkli-
ko vóór 8.00 uur aan de weg te 
zetten.

Openingstijden politiebureau

Gedurende de zomervakantie 
zijn de openingstijden van het 
politiebureau De Bilt gewijzigd. 
Het bureau aan de Hessenweg 
194 is in de zomer van maandag 
tot en met vrijdag open van 9.00 
tot 16.30 uur. De avondopenstel-
ling op vrijdag vervalt gedurende 
deze periode. Het politiebureau 
in Zeist is ‘s avonds wel geopend. 
Va 6 september is het politiebu-
reau in De Bilt op vrijdag weer 
geopend van 9.00 tot 21.00 uur.

Vierklankbezorging en  

vakantie

Gedurende de vakantieperiode 
wordt De Vierklank in veel wij-
ken door een ander dan uw vaste 
bezorger gelopen. Huis-aan-huis 
een krant bezorgen lijkt heel 
gemakkelijk, maar de ervaring 
leert ons dat invallers nog wel 
eens een brievenbus over het 
hoofd zien. Mocht u De Vier-
klank een keer missen de aan-
komende weken, dan is er grote 
kans dat een invalbezorger uw 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

 Zo blijven dan Geloof, hoop en liefde deze drie,

 maar de meeste van deze is de liefde.
 1 Korinthe 13

Omringd door liefde van allen die hem dierbaar waren, is 

zacht en kalm gestorven mijn zorgzame man, mijn lieve vader, 

schoonvader en onze trotse opa

Jacob Melissen

* Groenekan, 9 april 1921 

† Bilthoven, 26 juli 2013 

Wij zijn de medewerkers van De Biltse Hof, afdeling 

Heidetuin, dankbaar voor de goede zorg en aandacht.

 M. Melissen - Schouten

 C.W. Kroezen - Melissen

 B.P. Kroezen

 Melissa, Geert, Sigrid

Correspondentieadres: 

C.W. Kroezen - Melissen

Koningin Wilhelminaweg 281

3737 BA  Groenekan

De begrafenis te Groenekan heeft in familiekring 

plaatsgevonden.

Omringd en gedragen door liefde

is overgegaan en met Liefde

ontvangen in het Licht

Dankbaar voor alles wat hij in zijn liefdevolle en toegewijde leven 

voor ons betekende, is heengegaan mijn lieve zorgzame man, 

vader, schoonvader en opa

Adriaan Johan Arents

Hans

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* Velp, 26 augustus 1939                                          † De Bilt, 24 juli 2013

Margreet Arents-Van Engeldorp Gastelaars 

Regine Arents en Eric Pijper 

Ruben en Céline, Anna

Karin Arents en Dave van Leeuwen 

Steven, Marten, Daniëlle, Zoë

Correspondentieadres:

Waterweg 28

3731 HL De Bilt

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Geen bezoek aan huis.

Rob’s laatste vlucht en

                                                               “happy landing”

Robert Johan (Rob) Munnig Schmidt

echtgenoot van

Wanda Paulina Grimm

Rob is 88 jaar geworden.

 Bilthoven: Wanda Grimm

 Maartensdijk: Yvonne Ostendorf-Munnig Schmidt

 Fayence (Frankrijk): Han Munnig Schmidt

  en familie

Onze bijzondere dank voor de liefdevolle verzorging van Rob,

gaat uit naar de equipe van Vitras CMD in Bilthoven.

24 juli 2013

Correspondentieadres: coöperatie DELA

t.a.v. mevrouw W.P. Grimm

Euclideslaan 201, 3584 BS  Utrecht

De crematie heeft plaatsgevonden op 30 juli 2013.

brievenbus niet gevonden heeft. 
Wij proberen ze zo goed moge-
lijk van informatie te voorzien, 
maar rekenen op uw begrip als 
het toch een keertje mis gaat.

Beerschotenwandeling

Op zondag 4 augustus 2013 orga-
niseert Utrechts Landschap een 
wandeling op Landgoed Beer-
schoten. In het gebied komen 
reeën, de das, de vos en vele 
vogels voor zoals de raaf. Tij-
dens deze wandeling vertelt de 
gids over de rijke historie van 
dit landgoed. Start vanuit Pavil-
joen Beerschoten, gelegen aan 
de Holle Bilt 6 te De Bilt (aan de 
achterkant van Hotel De Biltsche 
Hoek). Vertrektijd 14.00 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig 
en deelname is gratis.

Opletten bij pinautomaten 

Er zijn wederom oplichters actief 
bij pinautomaten in Maartens-
dijk. Ze staan bij de pinautoma-
ten om zo ongemerkt geld van de 
rekening proberen te halen. Het 
betreft meestal twee Engels spre-
kende personen die oudere men-
sen proberen af te leiden met een 
verhaal. De één doet het verhaal 
en de ander gaat ondertussen z’n 
gang op de pinautomaat. Indien 
u deze personen bij een pinauto-
maat signaleert, dan verzoekt de 
politie u de gedupeerde te helpen 
door bij het gesprek te staan en 
de verdachten te attenderen op 
de aanwezigheid. De politie van 
De Bilt verzoekt het kenteken 
van de auto waarin ze wegrijden 
te noteren en de verdachten te 
omschrijven. 
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

‘Het meest belangrijke wat we de 

afgelopen jaren hebben kunnen 

bereiken vind ik dat we in een tijd 

waarin de crisis toesloeg in staat 

zijn geweest de 33.000 mensen die 

bij de KLM-groep werken in huis te 

houden. En dat zonder dat er men-

sen gedwongen ontslagen werden’, 

antwoordt Hartman op de vraag wat 

hij als hoogtepunt ervaart van de 

periode dat hij president-directeur 

was. ‘We hebben een nieuw soci-

aal model ontwikkeld waaraan het 

personeel een belangrijke bijdrage 

geleverd heeft.  We zijn de derde 

werkgever van Nederland en als je 

33.000 mensen in dienst hebt, dan 

zijn er toch dik 100.000 monden die 

daarvan eten.’

Luchtvaartfamilie

Peter Hartman werd in 1949 op 

Curaçao geboren. Twee jaar later 

verhuisde het gezin naar Nederland 

waar hij voornamelijk in Amstel-

veen opgroeide en het eerste contact 

met het oude Schiphol ontstond. 

‘Ik had altijd grote belangstelling 

voor luchtvaart. Mijn carrière is 

dus eigenlijk een jongensdroom 

die uitgekomen is. Na het behalen 

van zijn HBS-B-diploma in 1967 

studeerde Hartman werktuigbouw-

kunde aan de HTS in Amsterdam 

en bedrijfseconomie aan de Eras-

mus Universiteit Rotterdam. In 

1973 trad hij in dienst van de KLM. 

‘Eigenlijk wilde ik vlieger worden 

maar dat ging helaas niet door. Hij 

heeft later wel een vliegbrevet ge-

haald maar vliegt nu niet meer ac-

tief. ‘Ik heb veel met mijn dochter 

gevlogen toen ze vijftien was. Ze 

is inmiddels gezagvoerder bij de 

KLM en ook haar man is piloot bij 

ons. Mijn zoon werkt als technicus 

bij Cargolux, een luchtvaartbedrijf 

in Luxemburg. We zijn allemaal in 

de luchtvaart terechtgekomen. Als 

ik opnieuw zou beginnen deed ik 

precies hetzelfde.’

Internationale functies

Hartman maakte 17 jaar deel uit van 

de directie van de KLM, waarvan 

zes jaar als president-directeur. In-

ternationaal was hij ook actief. Hij 

was een periode voorzitter van de 

Association of European Airlines 

(AEA). Ook was Hartman voorzit-

ter van de IATA, de wereldomvat-

tende organisatie waarbij meer dan 

250 luchtvaartmaatschappijen zijn 

aangesloten. ‘Inmiddels ben ik be-

noemd tot voorzitter van ACARE, 

een werkgroep die in opdracht van 

de Europese Unie een visie ontwik-

kelt over de luchtvaart in al zijn fa-

cetten. Hoe ziet de luchtvaart eruit 

na 2020 tot 2050. Het is prachtig 

om met fabrikanten, luchthavens, 

andere luchtvaartmaatschappijen 

en de politiek zo’n visie te ontwik-

kelen.’ 

Hartman is per 1 juli 2013 be-

noemd tot vicevoorzitter van de 

raad van commissarissen van Air 

France-KLM. Bij Air France-KLM 

is de voertaal Frans, maar er zijn 

simultaan vertalingen in het En-

gels. ‘Maar wij kunnen gewoon 

Engels praten en dat proberen we 

ook steeds meer te doen, want dat 

is de taal van de luchtvaart. In de 

toekomst is het misschien Chinees. 

Wij stimuleren jongeren enorm om 

een periode in China te gaan wer-

ken. We hebben vrij veel mensen 

in die regio, waarvan sommigen  al 

goed Chinees spreken.’

Succesvol

‘We zijn een klein land en het is 

knap wat we met het netwerk van 

de KLM hebben gedaan. We zijn 

net als de Rotterdamse haven een 

motor voor onze economie. Ons 

buitenland is gigantisch groot. Het 

is ook altijd heel spannend, want je 

hebt niet alleen te maken met geo-

politiek, maar ook met veiligheid. 

Niet alleen bij het vliegen, maar 

ook de veiligheid van je mensen die 

overal op de wereld verblijven en 

natuurlijk het welzijn van de passa-

giers die veilig op hun eindbestem-

ming moeten kunnen komen. Dat 

is heel complex en daarmee zijn 

we dag en nacht bezig, We hebben 

continu over de hele wereld men-

sen vliegen. Ik zeg altijd succes is 

alleen maar mogelijk als je goede 

mensen hebt. Dat geluk heb ik al-

tijd wel gehad.’ 

Complementair

Over de samenwerking met Air 

France zegt Hartman: ‘Als we dat 

niet gedaan hadden waren we waar-

schijnlijk een luchtvaartmaatschap-

pij met een omvang die een derde 

van nu is, met een netwerk dat 

nauwelijks nog bestond. Dan had 

je niet al die mogelijkheden om de 

wereld in te vliegen. KLM en Air 

France vullen elkaar heel goed aan. 

Het is complementair en niet over-

lappend, zoals het met de Britten en 

Duitsers zou zijn geweest. Wij in-

vesteren veel in ons product en zijn 

in staat een goede kwaliteit neer te 

zetten. Ik ben er ook trots op dat wij 

met onze mensen de laatste jaren 

maar één jaar verlies hebben gehad, 

dat was het diepste crisisjaar, de 

andere jaren was het positief. We 

hebben een prachtige onderneming 

die bijzonder goed meespeelt, met 

een naam die wereldwijd bekend 

is. Dat is onze grootste trots. We 

hebben een grote Chinese partner 

en onze positie op China is ten op-

zichte van onze Europese collega’s 

de sterkste, met acht verschillende 

bestemmingen en 75 frequenties 

per week.’ 

Franse onderscheiding

Hartman woont sinds 1988 met 

veel plezier in de gemeente De Bilt. 

‘De plaats ligt erg centraal en sinds 

de vernieuwing van de A2 is de be-

reikbaarheid van Schiphol en Am-

stelveen waar het hoofdkantoor van 

de KLM staat erg verbeterd. Met 

enige trots meldt Hartman dat hij 

een brief van de Franse ambassade 

heeft ontvangen waarin staat dat 

president Hollande besloten heeft 

hem te benoemen tot Commandeur 

de la Légion d’honneur. De uitrei-

king van de onderscheiding gaat in 

september door de Franse ambassa-

deur in Den Haag plaatsvinden. 

Peter Hartman is als president-

directeur van de KLM opgevolgd 

door Camiel Eurlings. ‘Hij was al 

twee jaar bij de KLM in dienst en 

ik heb lange tijd met hem in het 

bedrijf gewerkt. Het laatste half 

jaar was hij al fors met mij aan het 

meelopen. Het moment om het op 1 

juli over te dragen is in overleg met 

de commissarissen weloverwogen 

gekozen. Het bedrijf staat er goed 

voor en ik zie dat Camiel Eurlings 

goed voorbereid en met veel en-

thousiasme aan zijn nieuwe taak is 

begonnen.’

Hoge onderscheidingen
voor KLM-topman Peter Hartman

door Guus Geebel 

Koning Willem-Alexander heeft Peter Hartman bij zijn afscheid per 1 juli als president-

directeur van de KLM benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. 

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu reikte hem de onderscheiding 

uit tijdens zijn afscheidsreceptie op 28 juni. Hartman bekleedde de functie vanaf 2007.

Peter Hartman: ‘De KLM is een prachtige onderneming met een naam 

die wereldwijd bekend is.’

Voor Biga Groep is het een ultiem 

voorbeeld van re-integreren. Men-

sen die binnen aan het werk zijn 

op een productieafdeling in Zeist 

omdat het werk in de groenvoorzie-

ning lichamelijk te zwaar is kunnen 

op deze manier ook buiten aan het 

werk. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld 

een team van twee mannen die dit 

werk in Driebergen doen. Kees die 

lichamelijk niet in staat is om zwaar 

tilwerk te doen maar prima met een 

automaat-auto kan chauffeuren. 

Zijn collega Gerrit is juist goed in 

het zware tilwerk. Samen vormen 

zij een goed team. Iemand zonder 

lichamelijke handicap zou dit werk 

misschien alleen kunnen doen maar 

zijn krachten worden dan juist weer 

ingezet in de groenvoorziening. 

Bovendien lopen medewerkers die 

voor het eerst in de groen gaan wer-

ken mee met dit project om kennis 

te maken met het buitenwerk’, al-

dus teamleider Niels van Bladeren. 

Speciale auto’s

Voor dit project heeft Biga Groep 

speciale auto’s aangeschaft. Auto’s 

met een speciale bak waarin de 

prullenbakken kunnen worden ge-

leegd. De auto’s zijn voorzien van 

een speciaal schakelsysteem waar-

mee in automaatstand of handge-

schakeld kan worden gereden. 

Teamwerk

Rob die dit werk in de Bilt uitvoert 

is blij met deze baan: ‘De zelfstan-

digheid, de buitenlucht en het con-

tact met mensen, maken dit voor 

mij een leuke baan. Kidane en ik 

zijn goed op elkaar ingespeeld en 

we begrijpen elkaar precies’, al-

dus de enthousiaste medewerker.  

In totaal worden er in De Bilt en 

de Utrechtse Heuvelrug meer dan 

1.000 prullenbakken geleegd. Op 

hotspots worden ze vaker geleegd 

dan op plaatsen waar het minder 

druk is.

Biga Groep is de ondernemende 

organisatie in Midden Nederland, 

die voor vijf gemeenten de Wet 

sociale werkvoorziening uitvoert. 

Doelstelling van deze wet is het be-

geleiden van medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt naar zo 

regulier mogelijk werk. Ook zijn 

er trajecten voor andere groepen 

die moeilijk aan een baan komen. 

Biga Groep geeft maatschappelijk 

betrokken ondernemen een gezicht.

Zwerfvuil en prullenbakken
zorgen voor passend werk

door Henk van de Bunt

De medewerkers van Biga Groep, de sociale werkvoorziening uit Zeist, pakken sinds januari 

ook het zwerfvuil en prullenbakken in De Bilt aan. Op werkdagen rijden de mannen een vaste 

route, legen zij prullenbakken en depotdogs (afvalbakken waarin hondenbezitters hondenpoep 

kunnen deponeren) en vegen zij de vloer rond glasbakken aan. 

Kidane Ogbayohannes en Rob van Hugten: ‘Een kerstboom in juni in een 

prullenbak (ergens in De Leijen)? We komen de meest vreemde dingen 

tegen’.

Deze zomer met zeer zwoele nachten

doet velen naar koeler weer smachten

maar wees toch maar blij

want straks is het voorbij

en moet je er weer heel lang op wachten

Guus Geebel Limerick



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Kipkerrie
Filet American
Sellerysalade 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 Ossenworst

Rosbief

Boerenham 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 1 augustus 
t/m woensdag 7 augustus

STOMPETOREN JONG
BELEGEN

CASHEWNOTEN 
(ON)GEZOUTEN

BOERENKAAS 
FENEGRIEK

PINDA’S 
(ON)GEZOUTEN

500
gram 5.98 250

gram 1.50

500
gram 5.50 100

gram 1.25

Huisgemaakte Ossenworst

ALLE SOORTEN 
PATE’S

100
gram 0.99

500
gram 3.98

100
gram 1.75

100
gram 3.50

500
gram 4.98

Speklapjes
Naturel of gekruid

Biefstukspies

Heerlijke runder 
hamburgers

Lamrack’s
Naturel of gemarineerd

3 biefstukjes 

4 schnitzels 

6 tartaartjes

6.-
6.-
6.-

EXTRA AANBIEDING

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
Spaghetti
MET SCAMPI’S EN RUCOLA __ 100 GRAM 1,25
Ravioli mediteraan
________________________ 100 GRAM 1,25
Broccoli schotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi
en leuke zomerse voorgerechten!!!

Grote Hollandse

IJsbergsla
KROP

Vers gesneden

Ananas
VOLLE BAK

Grote wilde 

Perziken
HÉÉL KILO

Vers gewassen

Spinazie ______ ZAK 300 GRAM 0,69

Sap... sap... sap...

Nectarines _______500 GRAM 1,39

Snijbonenschotel
____________________100 GRAM 0,99

MAANDAG 5, DINSDAG 6 EN
WOENSDAG 7 AUGUSTUS

Volop Hollandse
Aardbeien en Kersen 
scherpe dagprijzen!!!

De mooiste en lekkerste 
Frambozen uit Brussel

Watermeloen _______ PART 0,89

0,79 0,992,98
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Vorige week maandag werden de bewoners van Toutenburg Maartensdijk e.o. feestelijk verrast door de zeer 

actieve zelfstandige Bewonerscommissie van het huis. Dankzij Woonstichting SSW en de bekende plaatselijke 

traiteur Landwaart genoten twee dozijn aanwezigen van een voortreffelijke warme lunch. De bijeenkomst, die 

naast veel andere activiteiten in deze vorm zo’n twee maal per jaar voorkomt is altijd feestelijk. Voorzitter 

Gerrit Nap, secretaris/penningmeester Walter van Barneveld, lid Tiny van Zijtveld en hun helpers hebben 

er ervaring mee. De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen attent te maken op 

‘geboefte’. Ditmaal om vooral op te letten bij de plaatselijke geldautomaten, wanneer nieuwsgierige vreemden 

bij het geldtransport te dicht bijkomen. [KP] 

 Heerlijke lunch in Toutenburg

Smakelijke verrassing

De Vrienden van Schutsmantel zorgen in deze zomermaanden elke week voor een extra smakelijke verassing. 9 

juli werd er genoten van de Hollandsche Nieuwe van vishandel De Botter, 16 juli werd er buiten op het terras 

geluncht en op woensdag 17 juli werd er op heerlijk Italiaans ijs getrakteerd. [HvdB]

Om de week gaan bewoners  van-

uit woonzorgcentrum De Brem-

horst met begeleiding lekker op 

pad om te winkelen met regenach-

tig weer in een overdekt winkel-

centrum of met lekker weer over 

de markt struinen in Bilthoven.  

Afgelopen vrijdag werd de markt 

bezocht op het oude plekje na alle 

verbouwingen daar. Het is een stuk 

ruimer geworden en gezelliger. De 

bewoners kwamen oude bekenden 

tegen en deden wat inkopen. 

(Joke Ruiter)

Winkelochtend met De Bremhorst

Gezellig samen een kopje kofie drinken hoort bij de winkelochtend.

SDO-activiteiten
Op dinsdag 20 augustus is er een rondleiding in en rond het gemeente-

huis in Bilthoven. Er is in de traverse een fototentoonstelling waar kort 

aandacht aan besteed zal worden. Karel Beesemer verzorgt daarnaast 

een rondleiding door het ‘Jagtlust’- gedeelte en het later aangebouwde 

administratiekantoor. De grootte van de groep is maximaal 20 perso-

nen. Tijdsduur is van 10.00 tot 12.00 uur 

Jits Bakker

Het beeldenpark en het atelier ‘de kooi’ met de aangrenzende beelden-

tuin van kunstenaar Jits Bakker bevinden zich in De Bilt. Hij werkt 

al ruim 50 jaar als veelzijdig kunstenaar. Oorspronkelijk begonnen als 

schilder groeide hij via glasmozaïeken naar zijn grote liefde: beeldhou-

wen in brons en marmer. Stichting Dag voor de Ouderen organiseert 

een rondleiding op woensdag 25 september a.s. van 10.00 tot 12.00 uur 

in het atelier ‘de kooi’ en de aangrenzende beeldentuin op De Holle Bilt 

16 – 18 te De Bilt, tegenover Jansen Zonwering.

Aanmelden voor al deze activiteiten kan bij mevrouw Ans Stijlaart in 

Maartensdijk, tel. 0346 214749 of bij de heer Henk van de Loo te Bilt-

hoven, tel. 030 2253588. [HvdB]

Op stap met de Hinnikwagen

Dinsdag 23 en woensdag 24 juli jl. hebben bewoners van Verpleeghuis 

St. Elisabeth en de gasten van dagbesteding De Buitenhof in Lage 

Vuursche een mooie tocht met de hinnikwagen gemaakt. Twee dagen en 

in totaal acht ritten waren er gepland, zodat iedere bewoner of gast in 

de huifkar kon plaatsnemen om te genieten van een prachtige rit door 

de bossen van Lage Vuursche. (Helene van Andel-van Bodegraven)

Grote belangstelling voor 

rondleiding KNMI
door Henk van de Bunt

De Stichting Dag voor de Ouderen organiseerde op 

woensdag 24 juli jl. een bezoek aan en een rondleiding op 

het terrein van het KNMI in De Bilt. 

De geïnteresseerde ouderen kregen een presentatie over het KNMI 

met uitleg over het tot stand komen van de weersverwachting en za-

gen de verzameling historische instrumenten in het KNMI-museum.  

Er was een introductie over seismologie met daaraan gekoppeld een be-

zoek aan het seismologiegebouw en er werd het nodige verteld over de 

verschillende kunstvoorwerpen op KNMI-terrein. De rondleiding werd 

gegeven door drie voormalig KNMI’ ers. 

Er was grote belangstelling voor; zo groot, dat er op 14 augustus a.s. 

van 10.00 tot 14.30 uur opnieuw een rondleiding is gepland. Hiervoor 

is nog maar beperkt ruimte. Op volgorde van binnenkomst kan men 

zich hiervoor nog aanmelden bij mevr. Ans Stijlaart te Maartensdijk, 

tel. 0346 214749. 

Het waarneemveld op het KNMI terrein. (foto: Wouter Jansen KNMI)



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

✃

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Aanbieding:
L'Oréal excess mascara

van € 17,49 

voor € 10,37

Lancôme 
zonverzorging 

nu met 
25% korting 

Ik voer Pavo

aan mijn pony

verkrijgbaar bij:

Groenekanseweg 9, Groenekan
Tel: 0346-211213
Openingsijden:
ma t/m vr 9.00-18.00,  za 9.00-17.00

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

Openingstijden: 
maandag 08.30 – 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur
zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A

3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764

info@caravannmv.nl

Voortenttapijt
250 cm breed

Grijs, beige of blauw
€ 14,- 

per strekkende meter

Nog enkele binnenplaatsen beschikbaar 
in onze moderne stalling.

Zie voor foto’s onze website:

www.caravannmv.nl

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

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

Focaccia met tomaten enolijven € 2,95
Carrot cakejes
per 9 € 6,50

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
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Bilthoven heeft bepaald geen ge-

brek aan keuze tussen verschil-

lende supermarkten. Naast Albert, 

Heijn, PLUS, LIDL, Spar en ALDI 

komt er nu ook een Hoogvliet bij. 

De eerste Hoogvliet werd onder de 

naam Cash’n’Carry in 1968 opge-

richt door Leen Hoogvliet in het 

Westlandse Kwintsheul. Hij kwam 

uit een echte winkeliersfamilie: zijn 

vader, Joris Hoogvliet, was eigenaar 

van een kleine keten van groente-

winkels in Den Haag en omstreken, 

die door de familie Hoogvliet wer-

den gerund. Zoon Leen Hoogvliet 

besloot een winkelformule te han-

teren die zich kenmerkte door een 

eenvoudige opzet en de levering 

van artikelen voor de allerlaagste 

prijs, omdat ze niet via de groot-

handel werden aangekocht. Omdat 

er al veel andere Cash’n’Carry’s 

waren, veranderde hij later de naam 

in Hoogvliet. In 1976 richtte Leen 

Hoogvliet Hoogvliet Beheer op, 

dat zich heden ten dage bezighoudt 

met het ontwikkelen, bouwen, ver-

bouwen, restaureren en innoveren 

van onroerend goed. Behalve van 

de panden van de Hoogvliet su-

permarkten is Hoogvliet Beheer 

eigenaar van ruim tachtig andere 

winkels. Ketens als Etos, Zeeman, 

Shoeby en enkele supermarkten die 

geen Hoogvliet zijn, huren win-

kels van Hoogvliet Beheer. Ook 

behoren 200 woningen, zowel ap-

partementen als woonhuizen, tot 

het vastgoedbezit van het concern. 

Verder is Hoogvliet Beheer ver-

antwoordelijk voor de verwerving 

van nieuwe vestigingspunten voor 

Hoogvliet supermarkten. De ambi-

ties zijn hoog: het is de bedoeling 

dat in 2020 de honderdste Hoog-

vliet supermarkt wordt geopend. 

Het verbeteren van de marktpo-

sitie van Hoogvliet gebeurt ook 

door het vergroten, optimaliseren 

en verplaatsen van bestaande ves-

tigingen. Hoogvliet Beheer vestigt 

tegenwoordig alleen nog nieuwe 

supermarkten in panden die groter 

zijn dan 1200 vierkante meter. Mo-

menteel heeft Hoogvliet 62 ilialen 
in Noord-Holland, Zuid-Holland, 

Utrecht en Gelderland. 

Muzikale supermarkt

Hoogvliet Supermarkten heeft al 

in meer dan de helft van haar ili-
alen zelfscankassa´s geïnstalleerd. 

Dat zijn kassa’s waar de klant zelf 

zijn aankopen kan scannen door 

de streepjescode voor een laseraf-

leesapparaat te houden. Wanneer 

alle producten zijn gescand, kan 

de klant betalen door middel van 

een ingebouwde pin-terminal. Bij 

de Hoogvliet supermarkten wordt 

een bijzonder bevoorradings-

systeem gehanteerd. Zo rijden er 

vrachtwagens met een zogenaamde 

‘kettingwagen’. De volle ketting-

wagen wordt achtergelaten bij het 

iliaal en een tweede, lege contai-
ner, wordt weer meegenomen. Zo 

is de vrachtwagen niet langer dan 

een kwartier bezig met het laden en 

lossen, wat tijdsbesparing oplevert. 

In 2011 maakte Hoogvliet Beheer 

bekend dat grond in het Zuid-Hol-

landse dorp Bleiswijk was aange-

kocht voor de bouw van een nieuw 

distributiecentrum. De reden voor 

de aankoop was een conlict met de 
gemeente Alphen aan den Rijn over 

de uitbreiding van het huidige dis-

tributiecentrum aldaar. Het is nog 

niet bekend wanneer het nieuwe 

centrum in gebruik wordt geno-

men; wel dat er rond de duizend 

mensen gaan werken. De super-

markten van Hoogvliet kenmerken 

zich door bewegende knuffeldie-

ren, die vanaf een hoge plaats bij 

de entree kinderliedjes ten gehore 

brengen. Ook bij diverse afdelin-

gen zijn kinderliedjes te beluisteren 

over de producten die daar worden 

verkocht. Hoogvliet is aangesloten 

bij Superunie, een Nederlandse in-

koopvereniging die zo’n veertien 

supermarktorganisaties vertegen-

woordigt en huismerken voor hen 

produceert. Zo is de Superunie on-

der meer verantwoordelijk voor de 

huismerken PLUS, Markant, 1 de 

Beste en Spar. Hoogvliet voert het 

huismerk Perfekt van Superunie, 

maar verkoopt ook artikelen onder 

het eigen merk Hoogvliet.

Bilthoven krijgt Hoogvliet
in gebouw Multimate

door Lilian van Dijk

Al enige tijd deden geruchten de ronde dat er iets stond te gebeuren met het op dit moment 

leegstaande pand van doe-het-zelf-zaak Multimate achter zwembad Brandenburg. Inmiddels 

is er achter het pand een laad- en losplatform aangelegd. Bekend is geworden dat dit voor een 

supermarkt van Hoogvliet is bestemd, die deel gaat uitmaken van een keten die zich van het 

westen uit steeds verder over Nederland verbreidt.

‘Wegens verbouwing gesloten’, staat op het raam te lezen. Wie naar 

binnen tuurt, ziet dat er een scheidingswand wordt aangebracht en dat 

er binnen een aparte entree komt, van buitenaf gezien aan de rechterkant. 

Roald van Zandwijk, eigenaar van 

ietsenketen Cycle Store Holland, 
kent deze gang van zaken maar al 

te goed. Ook in Maartensdijk, bij de 

vestiging op het Maertensplein gaat 

het zo, is zijn ervaring. Van Zand-

wijk (40) meent echter een manier 

te hebben gevonden om deze con-

currentie, die op zichzelf natuurlijk 

niet verboden is zo weet hij, aan 

te gaan. Hij vertelt hoe klanten, na 

advies over kleur, type en geschikte 

maat van de iets te hebben inge-

wonnen doodleuk na enige tijd in 

de winkel terugkomen. Ze hebben 

de iets voor een lagere prijs op 
internet gevonden. Rijwielservice 

Maartensdijk mag die ook wel le-

veren maar dan wel voor de inter-

netprijs. ‘Wat de klant echter ver-

geet is dat je die twee prijzen niet 

kunt vergelijken. Wij leveren de 

iets rijklaar af. Met fabrieksgaran-

tie, helemaal afgesteld en inclusief 

de eerste servicebeurt. Fietsen die 

via internet worden besteld krijgt 

de koper met alleen de fabrieksga-

rantie aangeleverd in een doos. De 

rest mag hij zelf uitzoeken. En na-

tuurlijk valt dan de prijs van zo’n 

iets lager uit dan die uit de winkel 
met alle extra’s. Als er met een op 

internet gekochte iets wat mis gaat 
moet je maar zien hoe je die fa-

brieksgarantie waarmaakt.’

Beleid

Om dat duidelijker te maken heeft 

Rijwielservice Maartensdijk zijn 

beleid aangepast. Wie nu de win-

kel binnenloopt, vindt daar op alle 

ietsen de adviesprijs. Maar Rij-
wielservice Maartensdijk geeft om 

te beginnen een linke korting van 
minimaal 20%. Voor dat bedrag 

rijdt de klant op een afgestelde iets 
en mèt garantie de winkel uit. Voor 

een meerprijs kan de koper extra 

service inkopen. Hij heeft daarbij 

de keuze uit een zilver, een goud en 

een platina pakket. Van Zandwijk: 

‘Het voordeel is nu dat de klant veel 

beter de prijzen kan vergelijken 

van de ietsen uit onze winkel met 
die op internet. Het wordt zo voor 

hem een stuk transparanter. Waar 

hij bij ons dan altijd weer de zeker-

heid heeft  terug te kunnen vallen 

op ons vakmanschap als er wat aan 

de hand is met zijn iets. Van Zand-

wijk vertelt nog maar eens over zijn 

ergernis wanneer klanten met een 

‘internetiets’ bij hem langs komen 
als er problemen zijn die moeten 

worden opgelost. ‘Het zijn dan ook 

nog eens vaak B-merken waarvan 

wij de onderdelen niet in voorraad 

hebben. Wij verkopen alleen de Ne-

derlandse topmerken. Waar we ook 

mee gestopt zijn is de mogelijkheid 

tot inruilen van de oude iets. Het 
kostte ons heel veel ruimte om ze op 

te slaan en dat is erg kostbaar. Het 

was voor ons een slechte handel. 

Wel geven we de klant die van zijn 

oude iets af wil advies hoeveel hij 
er voor kan vragen. Hij moet hem 

dan zelf op Marktplaats zetten.’

Servicepunt

De stijgende verkoop via internet 

gaat uiteindelijk ten koste van de 

landelijke dekking van service-

punten. Ook de Nederlandse iets-

fabrikanten zien met lede ogen die 

ontwikkeling aan. Ze vrezen voor 

imagoschade en hebben het liefst 

de verkoop van ietsen in handen 
van de vakhandel. Rijwielservice 

Maartensdijk heeft nu de hand-

schoen opgenomen. Van Zandwijk: 

‘We zijn eigenlijk nu goedkoper 

dan internet. Maar bij ons zijn er 

dan nog wel de voordelen van de 

echte ietsenwinkel met een rui-
me keuze, vakmensen in de eigen 

werkplaats, goede adviezen en een 

ruim assortiment van allerlei acces-

soires.’ Het nieuwe systeem is me-

dio juli uitgerold. ‘De vestiging in 

Maartensdijk geldt als pilot’, vertelt 

Van Zandwijk. ‘Ik heb nu al posi-

tieve reacties gekregen. Over enige 

tijd gaan we alles evalueren en als 

de ervaringen positief blijven gaan 

we het invoeren in al onze vestigin-

gen.’

Rijwielservice Maartensdijk
neemt de handschoen op

door Martijn Nekkers

Het is de nachtmerrie van menig detaillist. Klanten lopen binnen voor advies en voorlichting 

over producten. Vervolgens gaan ze thuis achter de computer op internet een leverancier zoeken 

die net weer goedkoper is dan de winkel waar de klant geweest is.

Roald van Zandwijk (r) met zijn medewerkers Rene Veldhuizen en Rosalie 

Veen in de winkel van Rijwielservice Maartensdijk.

advertentie
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Harcko Pama

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Als secretaris van het COSBO (Samen-
werkende Ouderenbonden) werk ik mee in 
dit jubileumjaar aan het organiseren van 
een busroute voor ouderen op 1 oktober 
a.s. door de 6 kernen van De Bilt. U kunt zich 
aanmelden, wanneer u 50 jaar of ouder bent. 
We gaan proberen om ook schooljeugd in te 
zetten op die dag om ouderen ten dienste te 
zijn en daarmee voldoen we aan het thema 
‘Verbinden’; in ons geval van jong en oud.

Mijn historisch besef is gevoed doordat 
ik in het Kloosterpark ben geboren 
en getogen. Gelegen op de plek waar 
vroeger de boomgaarden en tuinen van 

het vrouwenklooster lagen. Naast 
dit feit was mijn vader actief in het 
verenigingsleven en de politiek in De 
Bilt en hij stond aan de wieg van de 
Stichting Van Ewijck van Oostbroek 
en De Bilt. Tegenwoordig woon ik 
in de wijk waar vroeger gevoetbald 
werd door de Biltse clubs, achter 
het zwembad Brandenburg (graag 
behouden daar!). Mijn favoriete 
plek blijft toch (jeugdsentiment) 
het Boerenlaantje dat loopt 
van het Kloosterpark langs 
de volkstuintjes naar de 
boerderijen van Streefkerk.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Te huur aangeboden,

evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:

030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

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!

 

zoekt een 
vriendelijke verkoop(st)er 

voor 2-3 dagdelen per week. 

Tevens zoeken wij nog mensen voor 
de zaterdag. Leeftijd vanaf 16 jaar

Hessenweg 185
3731 JH  DE BILT

030-2201752

Met o.a. malse rosbief, ontbijtspek

en stroganoffkruiden; aan een stuk of plakken

ZOMERGEBRAAD ................................500 GRAM € 9,75

Sla uw slag en profiteer nu van vakantie voordeel!!

VERSE VARKENSKOPHAASJES .........500 GRAM € 6,25

Bakken als biefstuk, lekker gemarineerd en gekruid

VAKANTIESTEAKS ..................... 4 STUKS VOOR  € 7,00

Uit onze poeliershoek: om zelf te braden

VERSE KUIKENDRUMSTICKS .... 1 KILO NU € 4,98

Puur rundvlees, lekker gekruid en gezouten, met veel kaas erin

CHEESEBURGERS ............................. 3 STUKS NU € 3,75

Uit onze specialiteitenhoek 

met o.a. biefstuk, mozzarella, rauwe ham en kruiden

BISTECCA TOSCANE .........................100 GRAM € 1,95

Voor op de barbecue of in de pan; 

super mals en lekker gekruid op z’n Grieks

SOUFLAKI SATÉ SPIES ...............100 GRAM NU € 1,45

Voor de liefhebbers; vers voor op uw barbecue of in de oven

FRENCHED RACKS .......................100 GRAM NU  € 3,99

Voor een lekkere snelle hap 

met o.a. biefstuk, champignons, paprika enz. kort en fel bakken

BOEUFF STROGANOFF....................100 GRAM € 1,85

Uit onze traiteurhoek:

naar Italiaans recept, ca 20 minuten in de oven op 170°C

ITALIAANSE LASAGNA ....... 100 GRAM NU VOOR € 0,98

Simpel en lekker, apart gekruid en gemarineerd

RUNDERBIEFSTUKSCHNITZELS .....100 GRAM € 1,85

Van ons bekende varkensvlees, lekker gekruid, 

lekker gemarineerd of naturel

VARKENS ENTRECOTELAPJES .........100 GRAM € 1,35

Lekker fris voor op de boterham, voor de liefhebbers

KALFS ZURE ZULT .........................100 GRAM NU € 1,10

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 3 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

Ter gelegenheid van het 900-jarig be-

staan van de gemeente De Bilt is een 

bijzonder kookboek samengesteld met 

persoonlijke verhalen en recepten van 

inwoners uit de zes kernen. Een kook-

boek waar je in kan lezen of een lees-

boek waar je uit kan koken. Dat laten 

we even in het midden.

‘Het hele huis rook dan heerlijk naar 

draadjesvlees. De enige die daar niet te-

gen kon was Beer, de hond. Die ontsnap-

te steevast bij deze geuren en wandelde 

dan in zijn eentje naar de slagerij. Hij 

ging dan voor de zaak zi� en en wachten 

totdat hij een stukje worst kreeg. En ver-

volgens moest Beer weer thuis gebracht 

worden want hij kon natuurlijk niet de 

hele dag voor de winkel blijven zi� en. 

Beer staat voor de familie Van Loo 

synoniem voor draadjesvlees.’ 

Kwaliteitsslagerij van Loo

Beer’s draadjesvlees

Bijzonder cadeau

Red het Zwembad
 We zijn, als trouwe deelneemsters van de aquajoggen-groep in het zwembad Brandenburg, 

erg geschrokken van het bericht dat het zwembad zou worden gesloten. Iedere 

donderdagochtend doen we mee aan de activiteit aquajoggen omdat we dit nodig hebben 

om onze spieren soepel en stevig te maken en zo te houden! 

We hebben geïnformeerd maar 

in andere zwembaden in de om-

geving is daar geen goede moge-

lijkheid voor. Vandaar dat we een 

actie zijn gestart om het zwem-

bad te behouden: We hebben een 

spandoek laten maken: Red het 

zwembad. Het is belangrijk voor 

zovelen die hier wonen. 

(T. Kalma-Zwier)

De trouwe aquajoggers hebben 

een spandoek gemaakt om het 

belang van een zwembad in De 

Bilt te onderstrepen.

Toch een nieuw zwembad?
Enkele partijen in de gemeenteraad hebben de koppen bij elkaar gestoken. Zij willen een 

politiek en maatschappelijk draagvlak vinden voor de aanleg van een nieuw zwembad. Het 

zijn Bilts Belang, CDA, SP en ook de ChristenUnie heeft zich bij dit initiatief aangesloten. 

Waar gaat het om? Het oude 

zwembad Brandenburg is eigen-

lijk totaal versleten, en moet ver-

vangen worden. Of niet? Dirk van 

Kekem, tijdelijk voorzitter van de 

initiatiefgroep en voormalig ge-

meenteraadslid: ‘Het is al jaren 

bekend, dat de bevolking van de 

gemeente een zwembad een on-

misbare voorziening vindt en dus 

moet er een zwembad blijven. De 

plannen voor een nieuw of mini-

maal een gerenoveerd zwembad, 

die in de afgelopen jaren zijn 

gemaakt hebben geen genade 

gevonden in de ogen van de ge-

meenteraad. Ook het laatste plan 

is gesneuveld en nu dreigt het ge-

meentebestuur haar handen van 

het zwembad af te trekken. Dat 

mogen we niet laten gebeuren’.

 

Bouwen

Dus een nieuw zwembad bouwen? 

Waar? Hoewel het misschien wel 

op een paar plaatsen kan lijkt toch 

de beste plek daar waar het zwem-

bad Brandenburg nu ligt. Volgens 

de leiding van het zwembad en 

de initiatiefgroep is er ruimte ge-

noeg en zelfs is het mogelijk aan 

nieuwbouw te beginnen zonder 

het oude bad te moeten sluiten. 

En de inanciering ervan? Het ge-

meentebestuur heeft cijfers ver-

strekt die veel te hoog lijken. De 

initiatiefgroep denkt dat het veel 

goedkoper kan en is reeds bezig 

aan een inventarisatie.

 

Nodig?

Een bak water van 30 x 20 meter, 

openslaande deuren naar buiten 

en een ligweide. Daarmee kun je 

alle doelgroepen bedienen, zowel 

wedstrijd- als baantjeszwemmers, 

de waterpoloërs en doelgroepen, 

zoals aquajoggers, zwemlesklant-

jes, maar ook (in de zomermaan-

den) jeugdrecreanten en kun je 

mogelijk ook schoolzwemmen 

herinvoeren.

In de komende maanden hoopt 

de initiatiefgroep alle partijen 

(en daarmee zijn niet uitsluitend 

de politieke partijen bedoeld) bij 

elkaar te brengen voor het uitwer-

ken van een plan. [HvdB]

V.l.n.r. tijdelijk voorzitter Dirk van 

Kekem, Menno Boer (Prov. Statenlid 

en commissielid De Bilt) en Han 

IJssennagger (Bilts Belang). 
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Inderdaad, een verjaarsfeest, want 

de Vereniging voor Samenlevings-

opbouw WVT viert dit jaar haar ne-

gentigste bestaan. De opening was 

dan ook één groot ballonnenfestijn 

en de beide panden waren van bin-

nen en buiten prachtig versierd. De 

Vierklank kwam op dinsdagmorgen 

23 juli een kijkje nemen. De kin-

deren beginnen met het openings-

dansje dat ze de dag daarvoor al 

hadden ingestudeerd om lekker los 

te komen, onder leiding van vier 

leidsters, die de passen en bewegin-

gen voordeden. Ondanks de hitte 

doet iedereen goed mee, behalve 

de groep van elf en ouder, die wat 

schutterig langs de kant staat toe te 

kijken. Kinderachtig, zie je ze den-

ken, maar eigenlijk zouden ze best 

mee willen doen. Na de opening 

gaan alle groepen naar hun eerste 

activiteit. Corianne van negen uit 

Utrecht, die bij oma logeert, zit... 

achter een computer en doet een 

spelletje. Opvallend, alle compu-

ters zijn bezet, maar de andere kin-

derspelen zoals sjoelen, kegelen, 

plakballetjes gooien naar een schijf 

en bibberspiraal trekken slechts 

vluchtig de aandacht van de rest, 

die kennelijk op zijn beurt bij de 

computers wacht. ‘Gisteren hebben 

we buiten gespeeld’, wil Corianne 

wel even vertellen. ‘Ook met water, 

uit tuinslangen.’ 

De achttienjarige Megan Flight 

kijkt toe terwijl kinderen uit haar 

groep met hun zessen of zevenen 

op het springkussen hun kunsten 

vertonen. ‘Ik kom uit Bilthoven, en 

ik doe voor het zesde jaar mee als 

groepsleidster. Ik vind het gewoon 

heel leuk om mee te helpen. Dit 

jaar doe ik groep Groen Vier, kin-

deren van een jaar of negen, tien.’ 

Het programma is gevarieerd, blijkt 

uit wat ze vertelt. ‘Gisteren hebben 

we eerst geknutseld. Toen hebben 

we een veldspel bij NOVA gedaan. 

Het was te warm voor een spelle-

tjescircuit, dus werd het vooral een 

watergevecht. De kinderen vonden 

het geweldig.’ Ook gedronken werd 

er veel. “Ze krijgen extra water en 

limonade. Geen kind  is onwel ge-

worden’, vertelt Megan trots. Het 

volgende programma-item voor de 

dinsdag: ‘Straks gaan de kinderen 

pannenkoeken bakken.’ Als leiding 

moet je er vooral voor de kinde-

ren zijn, heeft Megan ervaren. ‘Ze 

vinden het heel leuk als we ook 

meedoen. Maar bij het springkus-

sen kan dat natuurlijk niet, dat is 

te gevaarlijk. Verder moeten we 

bemiddelen bij kleine ruzietjes en 

antwoord geven op allerlei soorten 

vragen.’ 

Kleine koekenbakkers

Bij de kleinsten zitten alle kinde-

ren in het lokaal dat speciaal voor 

hen is gereserveerd achter een lege  

yoghurtbeker. Daar zit boter, sui-

ker, melk en bloem in. De leidsters 

snijden de boter ijn. Straks mogen 
ze kneden, deeg rollen en de koek-

jes uitsteken met de vormpjes. Tri-

stan van vier zit te popelen achter 

zijn beker. ‘Ik vind het lekker rui-

ken’, zegt hij verlangend. Beroeps-

kracht Gert-Jan Popperink loopt 

continu te telefoneren. Er valt van 

alles te regelen. Zo blijken de toi-

letten bij NOVA op slot te zitten en 

een meisje heeft een kapotte slip-

per – moeder zal ander schoeisel 

komen brengen. Toch heeft hij een 

paar minuten tijd voor een babbel-

tje. ‘Donderdag gaan we met acht 

grote en kleinere bussen naar Ou-

wehands Dierenpark. Die hebben 

we ook wel nodig, met vierhonderd 

kinderen. Dit jaar is het echt volle 

bak. Vanwege ons lustrum probe-

ren we alles zo goed mogelijk met 

de camera vast te leggen. Vrijdag, 

als we het afsluitingsfeest vieren, 

willen we live tv maken. Dan moe-

ten de kinderen allerlei opdrachten 

doen.’ WVT doet er alles aan om 

de temperaturen de baas te blijven: 

‘Bij NOVA liggen delen van het 

veld in de schaduw, dus daar ma-

ken de groepen gebruik van, en er 

is ook een stuk bos. De groepen die 

bij het hoofdgebouw buiten spelen 

kunnen ook naar binnen, als ze het 

te warm krijgen. Gister is dat goed 

gegaan, ze wisselen elkaar af.’ Hij 

is alleen bang voor het onweer dat 

voor woensdag is voorspeld. ‘Het 

zou dan het derde jaar op rij zijn dat 

de Vossenjacht niet kan doorgaan.’

Warme week bij Kindervakantieweek 
van jubilerend WVT

door Lilian van Dijk

Deze keer viel de Kindervakantieweek bij WVT in Bilthoven in het water. In positieve zin, want 

water was het toverwoord. Veel water en limonade drinken, waterslangen op het dak van het 

WVT-gebouw en waterslangen bij het kleinere gebouw aan de overkant, zwemmen, kortom, 

de leiding deed er alles aan om de kinderen genoeg verkoeling te geven. Vierhonderd kinderen 

vierden ondanks het tropisch warme weer een waterrijk verjaarsfeest.

Meer hulde dan ooit voor het Boterhammensmeerteam, dat voor ruim 

vierhonderd personen elke dag de lunch klaarmaakt.

De dinsdag begint met een openingsdansje om de ledematen los te maken.

Dat het zo lang duurde, kwam door-

dat Stranders vond dat de gemeente 

als verkoper verantwoordelijk was 

voor het aanpakken van de asbest-

besmetting, terwijl de gemeente 

vond dat de nieuwe koper dat maar 

op eigen kosten moest laten doen. 

Er kwam een rechtszaak van, waar-

op Stranders door de rechter in het 

gelijk werd gesteld. Het duurde 

nog enkele maanden voordat de ge-

meente uiteindelijk zelf een bedrijf 

aanwees en de klus was geklaard. 

Nu mag de horecaondernemer, die 

voorheen café De Dobbelaar bij 

het Station Bilthoven exploiteerde, 

eindelijk met de renovatie en de in-

richting aan de slag. 

Melchiorlaan

Die renovatie is dan ook hard nodig, 

want het achterstallig onderhoud is 

gigantisch: het vensterglas valt bij-

voorbeeld zo ongeveer uit de ver-

rotte, afgebladderde raamkozijnen. 

Aan drie zijden van het Grand Café 

komt een terras. Aan de achterkant 

van het pand, gelegen aan de Mel-

chiorlaan, is door de gemeente al 

een provisorisch terras aangelegd 

van trottoirtegels. Stranders is van 

plan een schuifpui in de achtermuur 

te maken, want op dit moment is 

daar niets anders dan een enorme 

wit geschilderde muur zonder ra-

men. Hij is blij dat er weer een vol-

gende stap is gezet naar de opening 

van zijn nieuwe onderneming. ‘Ik 

had tranen in de ogen toen ik het 

koopcontract bij de notaris teken-

de. Eindelijk was het zover. Ik kan 

me nu richten op de renovatie en 

de inrichting.’ Als het pand bouw-

kundig klaar is, mag Stranders bij 

de gemeente de vergunning voor 

zijn Grand Café aanvragen. Dat die 

daar gunstig over zal beslissen, lijkt 

in de lijn der verwachtingen te lig-

gen. De gemeente schrijft immers 

in haar persbericht over de koop-

overeenkomst: ‘De komst van een 

grand café in het centrum van Bilt-

hoven past uitstekend bij de revita-

lisering van de Julianalaan en biedt 

een goede toevoeging op de horeca 

in het centrum.’ [LvD]

Koopcontract voormalige 
postkantoor Bilthoven getekend

De gemeente De Bilt en horecaondernemer Rob Stranders hebben donderdag 25 juli de akte 

van verkoop van het voormalig postkantoor aan de Julianalaan 53 te Bilthoven getekend. 

208 dagen nadat het contract oorspronkelijk zou worden getekend, is in opdracht van de 

gemeente de asbestbesmetting binnen het pand door een professioneel bedrijf verholpen en mag 

Stranders’ bouwploeg aan de slag om er een prachtig Grand Café van te maken.

Voordat het pand kan worden ingericht, moet er nog veel achterstallig 

onderhoud worden verholpen. We kunnen er dus vanuit gaan dat het nog 

enkele maanden gaat duren voordat het Grand Café op de hoek van de 

Julianalaan en de Melchiorlaan in Bilthoven opengaat.

Riddertocht vanwege
900 jarig bestaan

door Henk van de Bunt

De ridderoptocht van zaterdag 20 juli werd gehouden, 

‘omdat deze gemeente 900 jaar bestaat’. Het jubileum 

was de inspiratie voor ‘ridder’ en organisator Jim 

Rompelman. Zijn optocht herinnerde aan de stichting 

van de abdij, aan de oorsprong van De Bilt. Juist daarom 

vond hij dit een unieke gelegenheid om de ridders uit te 

beelden die de Laurentius-abdij hebben gesticht. 

Op zaterdag 20 juli vormden drie ridders, drie jonkvrouwen en vier sol-

daten een historische stoet. Jim: ‘We hadden eigenlijk te paard willen 

gaan, maar hiervoor kregen we helaas geen vergunning. Daarom zijn 

we maar in een grote ouderwetse huifkar gegaan’. De stoet vertrok om 

precies 13.00 uur vanaf het huis van Rompelman aan de Nieuwe Wete-

ringsweg, via de Groenekanseweg naar De Bilt. Zij stopten bij De Grif-

fel aan de Hessenweg, waar ze van eigenaar Jeroen een drankje kregen. 

Daarna werd landgoed Oostbroek aangedaan en een Middeleeuwse 

lunch genuttigd. Jim bood daar namens de ridders een cadeau aan de 

directeur van Het Utrechts Landschap aan, ter herinnering aan Sint-

Laurentius. Rond vier uur arriveerde de stoet in De Kwinkelier voor 

een drankje bij Bubbles and Blessings en bij brasserie Olivier. Daarna 

voerde de rondrit naar de Mauritshoeve in Maartensdijk om vervolgens 

weer thuis met een Middeleeuwse barbecue de dag af te sluiten.

De stoet vertrok vanaf de Nieuwe Weteringseweg.



Nootjes
Te koop aangeboden

Set dakdragers gebruikt voor 

Opel Vectra. € 20,-. Tel. 0346-

281082

Têtê á Têtê bankje (2 stoelen 

met leuning en tafeltje eraan) 

staat al jaren in verpakking 

in de schuur. Leuk werkje 

voor de vakantie? € 20,-. Tel. 

0346-281082

Nici knuffelluipaard 40cm 

lang. € 7,50. Tel. 0346-

281082.

Houten kinderstoel. € 10,-. 

Zwarte lederlook bureaustoel 

i.z.g.s. € 15,-. 1-Persoons dek-

bedovertrek van FC Utrecht. 

€ 10,-. Tel. 06-13044754

Dell 20 inch flat screen moni-

tor zwart/zilver. Zeer goede 

beeldkwaliteit. Voor PC of 

laptop. € 30,-. Tel. 0346-

211678 of 06-30654159

Koelkast Zanussi, 1,6m. hoog, 

licht beschadigd. € 50,-. Tel. 

0346-214026

Hangmappenkast, 2 laden, 

incl. mappen. € 10,-. Tel. 

06-55151190

Platenspeler: 3-snelheden. 

€ 20,-. Handnaaimachine, 

als nieuw. € 49,-. Tel. 030-

2290041

Z.g.a.n. herenduikerspak, 

midden maat. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Mooie ronde lichteiken salon-

tafel uit de jaren ’30, blad-

doorsnee 60 cm. € 35,-. Tel. 

030-2205540

Mooi oud eiken gang- of hal-

kastje met houtsnijwerk 65 x 

60 x 32 cm. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Mooi kinderzwembadje, een-

voudig te monteren, stevige 

pvc wanden voor een lange 

levensduur, waterinhoud 228 

liter. € 8,-. Tel. 030-2205540

Fietsen/brommers

DAMESFIETS Batavus 

Torino, wielm. 28 inch, frame 

54 cm, 7 versn., t.e.a.b. Meer 

info: 06-42109561

Herenfiets met hoog frame. 

€ 10,-. Tel. 0346-211678

Personeel gevraagd

John's Brood & Kaas 

Specialiteiten De Bilt zoekt 

verkoopster. Zie pag. 8

Wordt de tuin voor u te groot 

of te veel? Bel dan Rein voor 

een goed onderhouden tuin: 

06-82004441.

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

 De Vierklank 10 31 juli 2013

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

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

Cursussen/Trainingen

Vanaf 12 augustus nordic walking voor parkinsonpati-

enten! 12 augustus start een cursus Nordic Walking voor 

mensen met de ziekte van Parkinson. Een speciaal pro-

gramma waarbij rekening wordt gehouden met individu-

ele conditie en motorische vaardigheden. Verzamelen op 

parkeerterrein Beerschoten te De Bilt. Start 10.00 uur.  

Cursusgeld € 60,-. voor tien lessen, inclusief gebruik poles. 

Aanmelden ger@nordicwalking-bilthoven.nl , 06-41466376

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Gratis af te halen:

oude collectieboeken 

geboortekaarten.

Bel 0346-211215

Spectaculaire kortingen
bij Rijwielservice Maartensdijk

Maertensplein 25 | Maartensdijk | 0346-210097

Nergens
goedkoper,zelfs niet op
internet!

Batavus Fuego-7

Leverbaar in 3 frame soorten: 
dames lage instap, 
dames, heren

Van: € 849,- 

Sparta Vintage

Leverbaar in  frame soort:
dames 56 cm

Van: € 549,- 

Sparta Marathon 8.0

Leverbaar in 2 frame soorten: 
heren en dames

Van: € 769,- Voor: 
€ 619,-

Voor: 
€ 375,-

Voor: 
€ 549,-

Vierklankbezorger
Wij zoeken nog een Vierklankbezorger voor: 

Schepersveld in het bos tot aan Lage Vuursche 

(Vuursche Dreef), Binckhorstlaan en Karnemelks-

weg. Voor meer info bel 0346-211992 of mail naar 

info@vierklank.nl

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Ervaren GASTOUDER 

Westbroek heeft per oktober 

plaats voor 4 kindjes, 4 werk-

dagen in de week. Leeftijd 

0-4 jaar. Tel. 06-53510824

REPARATIE zonnescher-

men, rolluiken, markiezen, 

Luxaflex. Verkoop nieu-

we en gebruikt. Tel. Hans 

06-26604779 Groenekan

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. 

De locatie voor een; ver-

gadering, workshop, fami-

liebijeenkomst of cursus! 

Voordorpsedijk 35, G’kan. 

Tel. 030-2710913.

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Deze week is BETTY'S 

CORNER vanaf vrijdag 

02-08 weer geopend! Vanaf 

01-08 weer telefonisch 

bereikbaar. Bel voor een 

afspraak 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

WOONRUIMTE gezocht 

in de omgeving van De Bilt 

(i.v.m. een vaste aanstelling 

in de thuiszorg ). Huurprijs 

exclusief € 450,-. Tel. 

06-11474456

Graag wil ik op uw HOND 

passen (vakantie). Tel. 

06-48672587

Foto-expositie
Tot 8 augustus a.s. is er een foto-expositie van Fo-

toclub Bilthoven in de traverse van het Gemeente-

huis De Bilt te zien. De ca. 60 leden van de foto-

club tonen hier hun beste werk van het afgelopen 

jaar. 

Deze foto ‘Schijnver-

toning’ van Piet van 

Trigt is er o.a. te zien. 

De openingstijden zijn 

van maandag en woens-

dag tot en met vrijdag 

van 8.30 tot 17.00 uur 

en dinsdag van 08.30 tot 

19.00 uur. Bezoekadres 

Soestdijkseweg Zuid 

173, Bilthoven. Meer 

info www.fotoclubbilt-

hoven.nl 



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
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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 
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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

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!

20% KORTING
op Hansaplast*

*Kijk in de speciale 

voordeeldisplay 

op de toonbank

 

Tijdens uw eerste afspraak in de salon heeft u 

€ 5,- korting op een zomerse schoonheidsbehandeling 

van € 49,50 voor € 44,50 
Deze actie is geldig t/m 31-08-2013 bij inlevering van deze bon.
 

Met deze behandeling maakt u kennis met de verzorgende 

producten van Frais Monde, www.hello-beauty.nl 

Uw huid wordt zacht, schoon en ziet er weer stralend uit!

Spoorlaan 66 Bilthoven        www.beauty-max.nl        06-10666673

Zomeraanbieding bij Schoonheidssalon Beauty Max 

Tegen inlevering van deze coupon

50% korting
Gezellig vakantie-uitje of familie-/kinderfeestje?

Midgetgolfen op een mooie baan in een bosrijke omgeving.

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. 030-2281154, b.g.g. 06-20963766
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Alleen geldig op 
vrijdag 2 augustus 2013

Tegen inlevering van deze bon

Haringen
5 halen,

4 betalen
HALVE

GRILWORST VOOR
3,50

Tegen inlevering van deze bon!

Bij aankoop van 5 fl essen wijn
Gratis fl es Prosecco!

Whisky- en wijnhandel Verhaar 030-2284418
Deze bon is geldig t/m 3 augustus 2013

en niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties.

Zien en gezien worden! 
Koop deze week
een Volvo lampenset 
met 20% korting!

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

Lampenset Deze 

week 

20% 
korting

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

Voor printer 

Epson Stylus Photo

790/870/875DC

890/895

Nu

50%
korting

op

Epson T008

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

Voor printer

Epson Stylus

Color 680/Color 685

Nu

50%
korting

op

Epson T017



In het Kloosterpark (De Bilt) wonen 

ongeveer 200 mensen in ongeveer 

60 huishoudens. Het Kloosterpark 

was het eerste villapark dat in De 

Bilt gerealiseerd werd. Het werd 

gebouwd op een gedeelte van het 

voormalige landgoed Het Klooster. 

Restanten van dat buitenhuis zijn 

nog te vinden op het terrein van het 

KNMI en de naam Kloosterpark 

refereert er aan. De naam De Bilt 

komt vermoedelijk van ‘Belt’, = 

zoom of rand. De Bilt ligt aan de 

zoom van de Utrechtse Heuvelrug.

Verzet

Op wel drie ingangen staat het 

bord, genummerd 1: (A) Langs de 

Oude Bunnikseweg, komend vanaf 

de Universiteitsweg (A), bij de iet-
sersonderdoorgang met de Biltse 

Grift (hoek Emmalaan) en daar, 

waar de Wilhelminalaan weer op de 

Utrechtseweg komt. Langs de Wil-

helminalaan zijn grote villa’s te vin-

den, maar ook kleinere woningen. 

Vanaf bord A is het volgende bord 

langs de Wilhelminalaan paneel 4: 

ter hoogte van de markante in de 

zichtlijn van de Oude Bunnikseweg 

gelegen villa Kloosterend uit 1922 

met een opvallende vorm. De voor-

gevelcompositie en enige elemen-

ten in de voorgevel (ingangspartij 

en driezijdige erkers) zijn uniek. 

Het huis is van architectuurhistori-

sche en stedenbouwkundige waar-

de. In het huis woonde van 1938 tot 

2001 Pim Boellaard, commandant 

van het verzet in Utrecht tijdens 

W.O. II. De panelen 9, 6 en 5 staan 

eveneens langs de Wilhelminalaan 

en zijn gelardeerd met oude foto’s. 

Biltse Grift

De panelen 8 en 7 sieren de Em-

malaan. Met name de oude foto op 

paneel 7 van De Biltse Grift zou 

zo maar gisteren genomen kun-

nen zijn; zo weinig is daar veran-

derd. De Biltsche Grift loopt over 

een afstand van ruwweg 10 kilo-

meter vanaf de stad Utrecht naar 

Zeist. De Biltsche Grift werd ook 

wel Biltsche vaart genoemd. Op 

De Biltse Grift werd geloosd door 

wasserijen. In 1972 werd De Grift 

uitgebaggerd, waarbij in de veront-

reinigde grond kistenvol munitie 

uit de Tweede Wereld Oorlog wer-

den gevonden. De Biltse Grift werd 

bevaren door onder andere gier-

schippers, die stadsgier uit Utrecht 

aanvoerden. Deze werd door de 

stadsreinigingsdienst uit de talrij-

ke beerputten gepompt en over de 

weilanden verspreid. 

Belang

In een artikel in ‘De Biltse 

Grift’(het blad van de Biltse His-

torische vereniging) van september 

1997 vertelt Ellen Drees uitvoerig 

over De Biltse Grift: ‘Veel inwo-

ners van onze gemeente zullen 

misschien niet eens weten waar de 

Grift zich bevindt. Niet verwonder-

lijk, want sinds het begin van deze 

eeuw heeft de Biltse Grift aan be-

langrijkheid steeds meer ingeboet.  

De Grift (van Zeist naar Utrecht) 

liep door maar liefst vier gemeen-

ten, te weten Zeist, De Bilt, Maar-

tensdijk en uiteindelijk Utrecht. 

Inmiddels zijn dit er drie, omdat 

Maartensdijk in 1954 haar grond 

nabij de Utrechtseweg heeft moe-

ten afstaan aan Utrecht en De Bilt. 

De Bilt was in de eerste helft van 

de zeventiende eeuw nog maar 

een kleine agrarische gemeen-

schap van nog geen 500 inwoners. 

In de dorpskern was een kleine 

concentratie van gebouwen. De 

rest van de bewoners woonde in 

boerderijen die verspreid lagen 

over het grondgebied van De Bilt.  

De stad Utrecht was het meest na-

bijgelegen handelscentrum, waar 

boeren hun overschotten konden 

verkopen en goederen, die niet voor 

handen waren in De Bilt, konden 

aanschaffen. Handkarren, honden-

karren en in een enkel geval paard-

en-wagen waren de voornaamste 

transportmiddelen om goederen te 

vervoeren. Door het graven van de 

Biltse Grift was het mogelijk ge-

worden om grotere vrachten over 

water te vervoeren’. 
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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 (3). 

Ontdek je kern in het Kloosterpark
door Henk van de Bunt

Als werkgroep ‘900 jaar de Bilt’ van Bewonersvereniging Kloosterpark hebben Rob van de 

Plassche, Marianne de Jongh, Rocco Wammes en Kees Wismeijer de afgelopen maanden een 

historische route door Het Kloosterpark gemaakt. Met een aantal borden op verschillende 

plekken in de wijk worden aan de hand van foto’s van lang geleden wetenswaardige en leuke 

verhalen verteld over het Kloosterpark. 

Het overzichtsbord genummerd 1.

Op deze foto uit 1900 links de achterkant van een dubbele villa en op de voorgrond de Biltse Grift. Op het 

vooruitspringende hogere deel staat Aprica, toen in gebruik bij het KNMI. (Uit de verzameling van Rienk 

Miedema).

Anno zomer 2013 is de buitenzijde van de bebouwing vrijwel onaangetast 

gebleven. In de ervoor gelegen kindvriendelijke speeltuin is einde 2012 

zelfs kunstgras aangebracht: de ideale ondergrond om ‘s zomers en ‘s 

winters van de schommels en ander speeltuig gebruik te maken.

De oude ingang van de Wilhelminalaan aan de Utrechtseweg in 1955. (uit 

de verzameling van Rienk Miedema). 

Donderdag 18 juli werd het nieuwe kruispunt van de Utrechtseweg 

(N237) met de Bilthovenseweg en de Wilhelminalaan in De Bilt in 

gebruik genomen. De oude toegang tot het Kloosterpark en het KNMI 

via de Oude Bunnikseweg en de Universiteitsweg (N412) gaat vervallen. 

De woonwijk, Kloosterpark, is alleen maar vanaf de N237 te bereiken. 

Nieuw zijn bijvoorbeeld ook de veilige oversteekmogelijkheden voor 

voetgangers en ietsers. 

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Lekker hoeft niet 

duur te zijn! 

Al onze menu’s zijn 

onder de € 9,95

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.30 uur

Di t/m Do 11.30 - 21.00 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 21.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

De zomeraanbieding:
Broodje hamburger speciaal, 

bord patat en een frisdrank 

voor € 6,95 (geen Red Bull)
---------------------------------------------------------------------

Frikandel, bord patat en een 

frisdrank voor € 5,95 
(geen Red Bull)

--------------------------------------------------------------------- 

Utrechtse kroket, bord patat 

en een frisdrank voor € 5,95 
(geen Red Bull)

---------------------------------------------------------------------

Friet shoarma of gyros met 

knoflooksaus € 4,95
--------------------------------------------------------------------- 

Kleine slusch € 0,75

Grote Slusch € 1,00 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

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

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

Woe.
7-8

Kipfilet gevuld met 
kruidenkaas

of
Zalmforelfilet met 

saffraansaus

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
8-8
Vrij.
9-8


