
Brandweer blust beginnende 
brand in Leijense bos

door Lilian van Dijk

Het is weer zomer, tijd om stil te staan bij bosbrandgevaar. In het Leijense bos was het de 

afgelopen week al een keer raak. Gelukkig was degene die de brand ontdekte slim genoeg om 

direct iemand te vragen 112 te bellen. De brandweer kwam op tijd om het vuur te blussen 

voordat het om zich heen kon grijpen.

Dinsdagmorgen 9 juli omstreeks 

half negen wordt het Leijense 

bos al bevolkt door een ruiter en 

mensen die hun hond uitlaten. Op 

de Eijkensteinselaan spreekt een 

meisje te paard het echtpaar Van 

der Ham en nordic walking docent 

Ger Kerkhoven aan met de vraag 

of een van hen een mobieltje bij 

zich heeft. Ze heeft een bosbrandje 

gezien langs het ruiterpad. Op dat 

moment arriveert bij toeval ook de 

Vierklank-journalist. Kerkhoven 

belt meteen de brandweer. Al bel-

lend loopt hij met het echtpaar Van 

der Ham het ruiterpad af om te zien 

waar de brand is. Op een plek links 

van het pad, waar wat takken bijeen 

zijn gesprokkeld, kringelt rook. Af 

en toe schieten er vlammetjes om-

hoog. Ruud van der Ham blijft bij 

de brandhaard, zijn vrouw Lieneke 

en Ger Kerkhoven lopen het pad af 

naar de plaats vanwaar de brand-

weer waarschijnlijk zal arriveren. 

Een lid van de jeugdbrandweer, 

die toevallig in de buurt is, heeft de 

oproep gehoord en gaat ook kijken. 

Na een minuut of twintig komt een 

brandweerwagen aanrijden. Een 

stuk of wat brandweerlieden lopen 

naar de plek waar het vuur is. Ruud 

vertelt dat het al weer een keer fl ink 
is opgelaaid. Eerst spit het brand-

weerteam de grond om, om te zien 

hoe diep het vuur zit. Dan komt 

een collega met een poederblus-

ser, die een poging doet alles uit te 

spuiten. Omdat de brandweerlieden 

het toch niet helemaal vertrouwen, 

rijdt de wagen over een wandelpad 

wat dichter naar de brandhaard toe. 

Een man komt aanlopen met een 

spuit, waarmee nog eens goed op de 

plaats des onheils met water wordt 

gespoten. Al gauw is het vuur he-

lemaal uit. Brandweerman Ron 

Schoenmaker, die over deze actie 

de leiding heeft, vertelt: ‘Ik denk 

dat hier misschien wat kinderen 

een hut wilden bouwen en met vuur 

hebben gespeeld. Dat kan gister-

avond al zijn geweest.’ Een nacon-

trole is niet nodig, oordeelt hij. ‘We 

hoeven niet nog eens langs te gaan 

om te zien of het echt uit is, omdat 

de grond nog vrij vochtig is. Als we 

een langere droge periode achter de 

rug hadden, zou dat wel nodig zijn.’ 

De vondst van een half open doosje 

lucifers doet Schoenmaker beslui-

ten de politie te bellen met het ver-

zoek de zaak nader te onderzoeken.

Groter

Zodra het zomerseizoen aanbreekt 

en de eerste warme dagen zich aan-

dienen, wordt de kans op bosbrand 

groter. Door natuurlijke oorzaken, 

door onachtzaamheid van mensen 

die in het bos roken, een kamp-

vuur stoken of barbecueën, of door 

kinderen of jongeren die geen idee 

hebben hoe gevaarlijk een bos-

brand kan zijn. De situatie kan al 

snel uit de hand lopen, omdat na-

tuurbranden grillig en moeilijk te 

bestrijden zijn. Het vuur kan zich, 

zeker als er een fl ink briesje staat, 
razendsnel verspreiden door van 

boomkruin naar boomkruin over 

te springen. Het vuur kan ook on-

dergronds verder woekeren als de 

bosgrond erg droog is. Mens en dier 

lopen het gevaar dat ze ingesloten 

raken, zodat ze niet meer kunnen 

vluchten. Natuurbranden ontstaan 

voor zeventig procent door men-

selijk gedrag. Door vonkjes die 

ontstaan bij het roken van een siga-

ret, of door een weggegooide peuk 

die niet goed genoeg is uitgetrapt. 

Maar een brand kan ook ontstaan 

door afval dat niet in de daarvoor 

bestemde bakken is gegooid. Een 

glazen fl es kan als de zon erop 
schijnt als een vergrootglas werken, 

zodat het daaronder zo heet wordt, 

dat er vlammen ontstaan. Zelfs een 

katalysator aan de onderkant van 

een auto kan brand veroorzaken als 

de auto in hoog droog gras wordt 

geparkeerd. Brand voorkomen is 

heel belangrijk: leg kinderen en 

jongeren uit dat het levensgevaar-

lijk is in het bos met vuur te spelen. 

Wie een bosbrand ontdekt en zijn 

mobiel bij zich heeft, kan het beste 

direct 112 bellen. Zelf proberen te 

blussen is uit den boze. Blijf vooral 

uit de buurt van de brand en ga zo 

mogelijk naar een openbare weg.

Olympisch vuur verwelkomd

Middels een fakkelestafette is het Olympisch EYOF vuur verspreid door de Utrechtse regio. Vanaf Jagtlust 

vervolgde de vlam zijn reis. Kinderen van de Julianaschool vormden een kleurrijke haag en haalden ‘als 

oefening’ een toevallige passant als een vorstin in. (zie ook pag. 19)
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De brandweer slaagde er bij de tweede poging in het vuur naast het ruiterpad dat zich door het Leijense bos 

slingert afdoende te blussen. (foto Ger Kerkhoven)

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Leyenseweg 18, Bilthoven
Tel. 030 228 39 23
www.vanhugten.nl

Van Alfa tot Volvo

Gespecialiseerd in

Onderhoud en reparatie van alle merken

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

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   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

advertentie

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

www.huussenelektro.nl 030-2200404
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Volop knipvoordeel en de leukste aanbiedingen



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

21/7 • 10.30u - Ds. R. van den Beld

Pr. Gem. Zuiderkapel

21/7 •   9.00u - Ds. A. Beens
21/7 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

21/7 • 10.30u - Mw. M.J. Wassenaar

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

21/7 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

21/7 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboomt)

21/7 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
21/7 • 17.00u - Ds. H. Knigge

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

21/7 • 10.00u - Ds. A. Zoutendijk
21/7 • 19.00u - Ds. C.N. van Dis

Pr. Gem. Immanuelkerk

21/7 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

21/7 • 10.00u - Ds. H.J. Hoekert

R.K. St. Michaelkerk

21/7 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

21/7 • 10.00u - Dhr. Jaap Engberts

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

21/7 • 10.30u - Dhr. B. van Empel

PKN - Herv. Kerk

21/7 • 10.00u - Ds. C.H. Bijl
21/7 • 18.30u - Ds. J. Vroegindeweij

Herst. Herv. Kerk

21/7 • 10.30 en 18.00u - Ds. R.P. van 
Rooijen

Onderwegkerk, Blauwkapel

21/7 • 10.30u - Pastor M. de Mey

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

21/7 • 11.00u - Ds. A. Altena

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

21/7 • 10.00u - Ds. C.J.J. van der Dussen
21/7 • 18.30u - Ds. S.J. Verheij

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

21/7 • 9.30u - Ds. A. Altena

St. Maartenskerk

21/7 • 10.00u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

21/7 • 10.00u - Ds. W.D. Duvekot
21/7 • 18.30u - Dr. A. v.d. Mheen

PKN - Herv. Kerk

21/7 • 10.00u - Ds. J. Kommers
21/7 • 18.30u - Ds. R.W. van Mourik
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KBO busreis 

 

Deze reis voert richting Achter-
hoek, naar het Oranjemuseum 
in Diepenheim. Aldaar ontvangst 
met koffie en gebak. In het 
museum is een hele verzameling 
gebruiksvoorwerpen en tegels 
te zien, uitgegeven bij bijzon-
dere gebeurtenissen met betrek-
king tot het Koningshuis. 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.

Foto expositie 

Vanaf vrijdag 19 juli tot 8 augus-
tus a.s. is er een foto-expositie 
van Fotoclub Bilthoven in de 
traverse van het Gemeentehuis 
De Bilt. De ca. 60 leden van de 
fotoclub tonen hier hun beste 
werk van het afgelopen jaar. De 
openingstijden zijn van maandag 
en woensdag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur en dinsdag 
van 08.30 tot 19.00 uur. Bezoek-
adres Soestdijkseweg Zuid 173, 
Bilthoven. Meer info www.foto-
clubbilthoven.nl 

Interactief pianoconcert

Woon- en zorgcentrum Weltevre-
den presenteert op zondag 21 juli 
een interactief piano soloconcert 
door Matthijs Solinger. Bij die 
concerten staat het contact met 
het publiek centraal. Zo speelt 
hij deze middag verschillende 
werken van klassieke meesters. 
De deur gaat om 14.00 uur open, 
aanvang concert om 14.30 uur. 
Bijdrage € 5,00 voor het concert 
en 2 consumpties. Aanmelden 
kan telefonisch bij de receptie 
van Weltevreden, 030-2209600, 
t/m vrijdag 19 juli.

Logeerkoffertje  

voor de zomervakntie

Voor kinderen die uit logeren 
gaan leent Bibliotheek Biltho-
ven spannende logeerkoffertjes 
uit. Gevuld met alles wat nodig 
is voor een fijne logeerpartij. 
Prentenboeken om je ogen uit te 
kijken, boeken waar je alles van 
wilt weten, voorleesverhaaltjes, 
een DVD die je nog nooit zag 
en een cd met vrolijke liedjes en 
verhaaltjes. En als extra zit er 
ook nog een verrassing in.
Er zijn koffertjes voor peuters en 
voor kleuters. Een logeerkoffer-
tje  kost  slechts € 2,50 voor drie 
weken. Informatie en reserveren 
kan aan de balie, telefonisch via 
030 228 58 03 of via e-mail bilt-
hoven@ideacultuur.nl

Op zoek naar een leesgroep

Leest u graag boeken en wilt 
u uw leeservaringen graag met 
anderen delen? Dan kunt u zich 
nu aanmelden voor de leesgroep 
‘Literaire thema’s’ van Biblio-
theek Idea Bilthoven. Deze 
leesgroep heeft voor het nieuwe 
seizoen nog een aantal plaatsen 
beschikbaar. De leesgroep komt 
in de periode eind september 
2013 tot en met april 2014 vijf 
keer bijeen op donderdagoch-
tend. Dit seizoen worden o.a. 
besproken het veelbesproken en 
bekroonde boek ‘Tonio’ van A. 
F. Th. Van der Heijden bestseller 
‘De vergelding’ van Jan Brok-
ken.  Naar aanleiding van de 
gelezen boeken wisselen de deel-
nemers tijdens deze avonden hun 
leeservaringen uit en ontvangen 
daarnaast informatie over schrij-
vers en hun boeken. Zie ook 
http://bibliotheek.ideacultuur.nl

Opbrengst voor  

Woord en Daad

In week 27 werd in Hollandsche 
Rading, Groenekan, Maartens-
dijk en Westbroek de jaarlijkse 
huis- aan- huis collecte voor 
Woord en Daad gehouden. Deze 
keer is de prachtige opbrengst 
van 3.182,54 euro bestemd voor 
een project voor kinderen in 
Guatemala. Meer info over het 
project en nieuwe activiteiten op 
www.woordendaadsoest.nl.

Rommelmarkt  

Servicecentrum ‘t Hoekie

Op zaterdag 31 augustus 2013 
houden de vrijwilligers van 
Servicecentrum ’t Hoekie van 
10.00 tot 16.00 weer de jaarlijkse 
rommelmarkt Tijdens de rom-
melmarkt worden kleding, speel-
goed, keuken- en serviesgoed, 
klein- meubels, boeken, antiek 
en curiosa, verlichting en elek-
trische apparatuur etc. te koop 
aangeboden. De opbrengst van 
de rommelmarkt wordt dit jaar 
gebruikt om de vrijwilligersac-
tiviteiten in Servicecentrum ’t 
Hoekie te behouden. Heeft u nog 
spullen, dan kunt u ze zelf bren-
gen vanaf zaterdag 20 juli elke 
zaterdag tussen 10.00 en 14.00 
uur en vanaf 19 augustus op 
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur 
in het gebouw aan de Prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt.

Shakespeare in wijkrestaurant

Dinsdag 23 juli vindt er in 
wijkrestaurant Bij de Tijd een 
lezing plaats over Shakespeare 
in Japan. In deze lezing vertelt 
Stan van Zon aan de hand van 
geschiedenis, illustraties en film 
het verhaal van Shakespeare’s 
werken in Japan. Een boeiende 
reis van literatuur, toneel en film 
van eeuwen geleden tot aan de 
dag van vandaag. U bent vanaf 
14.30 uur welkom; de lezing start 
om 15.00 uur. Na afloop is er een 
‘na-borrel’ en kan er gekozen 
worden voor een dagmenu of een 
keuze worden gemaakt uit het à 
la carte- aanbod. De kosten voor 
het bijwonen van deze lezing zijn 
3 euro inclusief koffie/thee. 

SDO-activiteiten

De Stichting Dag voor de Oude-
ren (SDO) verzorgt op vrijdag 
26 juli en dinsdag 20 augus-
tus met een groep ouderen een 
rondleiding naar het gemeente-
huis in Bilthoven. Er is in de 
traverse een fototentoonstelling 
waar beide keren kort aandacht 
aan besteed zal worden. Karel 
Beesemer verzorgt daarnaast een 
rondleiding door het ‘Jagtlust’- 
gedeelte en het later aangebouw-
de administratiekantoor. 
De grootte van de groep is maxi-
maal 20 personen. Tijdsduur is 
van 10.00 tot 12.00 uur Ook 
brengt de SDO op woensdag 24 
juli een bezoek aan het KNMI in 
De Bilt van 10.00 tot 13.30 uur. 
Hier is een lunch bij inbegrepen. 
Aanmelden voor zowel het 
gemeentehuis- als voor het 
KNMI-bezoek is nodig. Na 
aanmelding krijgt men een uit-
nodiging toegestuurd. Aan-
melden kan bij de heer H. v. 
Loo tel.030 2253588 of bij  

mevr. J. Buitenhuis tel. 0346 
212390.

Foto-expositie kerkinterieurs

De werkgroep projecten van de 
Fotoclub Bilthoven e.o. heeft een 
expositie gemaakt van kerkinteri-
eurs. Deze foto’s zijn te bezichti-
gen t/m 11 augustus in de Opstan-
dingskerk 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 

Spullen gezocht

Op 14 september vindt de jaar-
lijkse verkoopdag van de Her-
vormde Kerk in Westbroek 
plaats. Heeft u spullen in een 
hoek staan waar u een ander blij 
mee kunt maken? De spullen 
kunt u brengen bij Reina van den 
Broek, Dr. Welfferweg 21, 0346-
280518 of Bep Otten, Kerkdijk 
26, 0346-281897. Geen witgoed, 
grote meubels en kleding.

Aanmelden voor Garagesale

Op 14 september vindt voor de 
vierde keer de Garagesale route 
in Groenekan plaats. Op deze 
dag kunnen deelnemers van 9.30 
tot 13.30 uur hun koopwaar zoals 
glaswerk, potterie, boeken, meu-
bels, kunst, sieraden en wat al 
niet meer, aanbieden op eigen 
erf. 
De organisatie zorgt voor verdere 
publiciteit, zodat ook liefhebbers 
in de regio op de hoogte gebracht 
worden. 
Aanmelden als deelnemer kan 
tot 15 augustus bij Ellen van 
der Padt, telefoon 0346 214410, 
e-mail ellen.vanderpadt@hetnet.
nl (http://garagesalegroenekan.
wordpress.com).
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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.

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

advertentie
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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

Snelietsroute voor De Bilt
door Henk van de Bunt

Om ook in de toekomst De Bilt bereikbaar te houden moet er naar de mening van de gemeente 
De Bilt meer gebruik worden gemaakt van alternatieve vervoersmiddelen en om o.a. die reden 

wil de gemeente het ietsgebruik stimuleren. In 2014 gaat de gemeente de 
belangrijkste ietsroute, die over de Soestdijkseweg richting de Uithof, verbeteren 

zodat men zich prettiger, veiliger en sneller kan verplaatsen.

De belangrijkste ietsroute van De 
Bilt is de route Bilthoven station 
– Uithof over de Soestdijkseweg, 

Dorpsstraat, ietstunneltje De Bilt 
en Uppsalapad. Duizenden ietsers 
maken hier elke dag gebruik van. 

Op delen van het traject liggen 
smalle ietspaden van betontegels, 
is het lastig om over te steken en 

kan de veiligheid en herkenbaar-
heid verbeterd worden. Met de 
aanpassingen wil de gemeente van 
de ietsroute een zogenaamde snel-
ietsroute maken. Volgens Mette 
Corsel van de afdeling Verkeer 
van de gemeente is de hoeveelheid 
ietsers langs de Soestdijkseweg de 
afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld. 
Op het oostelijk ietspad tussen 
Groenekanseweg en Antonie van 
Leeuwenhoeklaan telt men 2400 
ietsers per etmaal en op het wes-

telijk gelijke deel 950 ietsers. Op 
het oostelijk ietspad tussen Dorps-

straat en Looydijk waren dit 1030 
ietsers per etmaal en op het wes-

telijk ietspad tussen Dorpsstraat 
en Looydijk registreerde men 1550 
ietsers.

Fiets ilevrij
Samen met het Bestuur Regio 
Utrecht, de Universiteit Utrecht en 
een aantal buurgemeenten is daar-

toe het project Fiets ilevrij opge-

start; één van de veertig projecten 
van het FileProof programma van 
het Ministerie van Verkeer en Wa-

terstaat, om de iles op korte ter-
mijn aan te pakken. Door een goe-

de ietsverbinding wordt het nog 
aantrekkelijker om de iets te pak-

ken voor de middellange en lange 
afstanden. Een groot deel van de 
route voldoet al, maar op een aan-

tal punten vraagt het om wat gro-

tere infrastructurele aanpassingen. 
Binnen de regio is door deskun-

digen een pakket aan maatregelen 
opgesteld, die mogelijk nog dit jaar 
kunnen worden uitgevoerd. 

Inloop
Op een inloopavond op 11 juli jl. 
in het H.F. Wittecentrum in De 
Bilt werd men geïnformeerd over 
de maatregelen op de verschil-
lende punten van de route. Ook 
de ietsersbond De Bilt was daar 
aanwezig. Woordvoerder Rinus 
Scheeele: ‘De ietsersbond is po-

sitief gestemd over het geheel: de 
inzet lijkt echt om de ietsinfra-

structuur te verbeteren’. Scheele 
raakte daar betrokken bij een aan-

tal discussies: ‘Bewoners van de 
Soestdijkseweg waren vooral bang 
hun parkeerplaatsen kwijt te raken. 
Ook pleitten ze voor een voldoen-

de breed (rollator-proof) trottoir. 
Maar het lijkt er op dat er een slim 
compromis mogelijk is’. Wim Ma-

stop van de Fietserbond: ‘Er werd 
betwijfeld of verbreding van het 
ietspad aan de oostkant nodig is. 
Er zijn voor ietsers inderdaad wel 
grotere problemen, maar als je nu 
niet de kans grijpt, blijft het zoals 
het is. Fiets-ilevrij is een eenmali-
ge pot met geld, bedoeld om vooral 
woon-/werkverkeer per iets te be-

vorderen’.

Kapelweg
Ook veel aandacht was er voor 
de situatie bij de Dorpsstraat en 
de Kapelweg. Oplossingen daar 
zijn kostbaar en omvangrijk. Daar 
wordt overigens wel aan gewerkt, 
maar met name renovatie van de 
ietstunnel aan de Kapelweg past 
niet binnen iets-ilevrij. In Fiets 
ilevrij gaat het om relatief kleine 
ingrepen, zoals bijvoorbeeld het 
wat ruimer maken van de bochten 
langs het ietspad naar de Uithof 
en het verbreden van het ietspad 
langs de oostkant van de Soest-
dijkseweg. 

Vervolg proces
Met de reacties die tijdens de in-

loopavond zijn ontvangen wordt 
het ontwerp voor de aanpassing 
verder afgerond. Vervolgens wor-
den de benodigde procedures, zo-

als de aanvraag van een eventuele 
kapvergunning voor het verplan-

ten van bomen en het nemen van 
verkeersbesluiten gevolgd. De 
planning is dat eind 2013 gestart 
kan worden met de uitvoering van 
het werk. 

Wim Mastop (links) en Rinus Scheele van de ietsersbond op het oostelijk deel van het ietspad langs de 
Soestdijkseweg ter hoogte van de Noord Houdringelaan. 

Cadeautje van de 
bibliotheek

De Bibliotheek geeft haar leden tijdens de aankomende vakantieperio-

des een cadeautje: de VakantieBieb app, waarmee ruim 50 e-books te 
lezen zijn. De app is te vinden in de App Store en Google Play Store en 
te downloaden op tablet en smartphone. De gebruiker kiest een aantal 
e-books, die in een virtuele boekenkast komen te staan. Een internet-
verbinding voor het lezen van deze e-books is na het downloaden  niet 
meer nodig. Kijk voor meer informatie over deze dienst op www.va-

kantiebieb.nl. 

Voor de komende vakantieperiodes tot eind dit jaar wordt via de app 
een nieuwe selectie e-books beschikbaar gesteld, die leuk zijn om te 
lezen. Het aanbod varieert van thrillers en kinderboeken tot streekro-

mans en korte verhalen. Op de lijst staan boeken van o.a. Harlan Coben, 
Jan Wolkers, Charles den Tex, Esther Gerritsen en Siska Mulder. Het 
boekenaanbod is onbeperkt beschikbaar, totdat de betreffende vakan-

tieperiode voorbij is.

De dienst is bedoeld voor alle leden van de Bibliotheek, maar ook niet-
leden kunnen de e-books lezen. Het enige dat de lezer moet doen naast 
de app downloaden en de boeken ophalen, is zich eenmalig registreren.

Nieuw kruispunt bij KNMI deze 
week in gebruik

Donderdag 18 juli wordt het nieuwe kruispunt van de Utrechtseweg (N237) met de 
Bilthovenseweg en de Wilhelminalaan in De Bilt in gebruik genomen. Zowel het Kloosterpark 
als het KNMI hebben dan een nieuwe aansluiting op de N237. De oude toegang tot de wijk en 
het KNMI via de Oude Bunnikseweg en de Universiteitsweg (N412) vervalt. Voor ietsers en 

voetgangers is dan een gelijkvloerse en geregelde oversteek mogelijk tussen de Dorpsstraat en 
de Wilhelminalaan. Omrijden via het ietstunneltje in de Kapelweg hoeft niet meer. 

De kruising maakt een groot aan-

tal verkeersbewegingen mogelijk. 
Zo is het KNMI straks bereikbaar 
vanaf de N237 via een eigen brug. 
Tot dan toe reden gasten en mede-

werkers van het instituut door de 
aanliggende woonwijk. Die woon-

wijk, Kloosterpark, is straks via 
een andere brug aangesloten op de 
N237. Nieuw zijn bijvoorbeeld ook 
de veilige oversteekmogelijkheden 
voor voetgangers en ietsers. De 
afgelopen periode is het werk aan 
het kruispunt in verschillende fases 
uitgevoerd. Men is begonnen aan 
de noordzijde (Dorpsstraat / Biltho-

venseweg) en heeft vervolgens de 
zuidzijde (Wilhelminalaan) aange-

pakt. Alle nieuwe verkeerslichten 
en openbare verlichting zijn inmid-

dels geplaatst. De rijbanen krij-
gen nog een deklaag van asfalt en 
nieuwe markeringen. Daarna gaan 
de nieuwe verkeerslichten aan. Op 
4 september wordt het kruispunt 
feestelijk geopend. 

Werkzaamheden 
De laatste werkzaamheden worden 
uitgevoerd op woensdag 17 juli, 
vanaf 19.00 uur tot donderdagoch-

tend 18 juli 5.00 uur. Om deze te 
kunnen uitvoeren wordt de N237 
tussen de Berekuil en de aansluiting 

met de N412 (Universiteitsweg) ge-

durende deze nacht afgesloten voor 
alle gemotoriseerd verkeer. Verkeer 
komend vanuit Utrecht richting 

De Bilt wordt ter hoogte van de 
Berekuil omgeleid naar de Biltse 
Rading. Verkeer komend vanuit 
Zeist en De Bilt richting Utrecht 
wordt omgeleid via de N412 (Uni-
versiteitsweg). De omleidingsrou-

tes staan met borden aangegeven. 
Het ietsverkeer op het zuidelijke 
ietspad van Utrecht richting Zeist 
wordt ter plaatse omgeleid. Aanlig-

gende panden, van zowel bewoners 
als bedrijven, blijven bereikbaar. 
Bestemmingsverkeer wordt ter 
plaatse verwezen door verkeersre-

gelaars. Hulpdiensten kunnen tij-
dens calamiteiten te allen tijde alle 
panden bereiken. Alle buslijnen 
volgen een omleidingsroute via de 

A28, zodat enkele haltes vervallen. 
Vanaf donderdagochtend 18 juli is 
de kruising open voor alle verkeer. 
De Oude Bunnikseweg wordt en-

kele dagen later gesloten voor ge-

motoriseerd verkeer. Kloosterpark 
en het KNMI zijn vanaf dan alleen 
bereikbaar via het nieuwe kruis-

punt. Bij alle wegwerkzaamheden 
geldt dat weersomstandigheden er-
toe kunnen leiden dat de planning 
noodgedwongen wat naar achteren 
schuift. Bijvoorbeeld als er lang 
achter elkaar veel regen valt. As-

falteren en markering aanbrengen 
is dan niet verstandig omdat het 
resultaat van slechte kwaliteit zal 
zijn. [HvdB]

Afgelopen zaterdag was er al volop doorgaand verkeer Utrecht – Zeist op 
de N237. In de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 juli worden de 
laatste werkzaamheden uitgevoerd. 

advertentie



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Filet Americain

Hammousse

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)

Gerookte ossenworst

Boerenmetworst met peper

Boerenham 3x 100
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 18 juli 
t/m woensdag 24 juli

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

BOEREN 
BRANDNETELKAAS

BOERENKAAS 
MET FENEGRIEK

100
gram 1.49

500
gram 5.50

100
gram 1.20

Varkensscnitzels

Kipschnitzels

Gemarineerde runderscnitzels

6 halen / 
   5 betalen

Óók lekker voor uw bbq!

Gerookte ossenworst

VERSE NIEUW-ZEELANDSE 
LAMSRACKS
naturel of gemarineerd

100
gram 3.50

100
gram 0.80

100
gram 1.75

100
gram 2.65

Speklapjes
naturel of gemarineerd, 
ook lekker op de bbq!

Rodizio 
varkenshaasspies

Nieuw-Zeelandse 
ribeye

Wat dacht u van een heerlijke…

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
Babi-Pangang
MET BAMI OF NASI ______ 100 GRAM 0,99

Japanse kip
MET NOEDELS OF RIJST __ 100 GRAM 1,25

Tagliatelle
MET ZALM ______________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse sushi!!!

Pitloze 

Watermeloen
PER PART

Volop Hollandse 

Aardbeien
ZEER SCHERPE

Hollandse 

Pluksla
150 GRAM

Superieur

Roerbakgroente _400 GRAM 1,69

Alle soorten kleine

Tomaatjes ________HÉÉL KILO 2,98

Koude

Macaroni Schotel ____100 GRAM 0,99

MAANDAG 22 JULI
DINSDAG 23 JULI EN WOENSDAG 24 JULI

Volop Hollandse

kersen en zachtfruit
en Franse Abrikozen

Hollandse
Rode Bessen _____500 GRAM 1,98

0,99
dag-

prijzen!
0,99
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Bea Maarhuis stopt in het onderwijs
door Henk van de Bunt 

Na 45 jaar gewerkt te hebben heeft Bea Maarhuis - van Amerongen een punt achter haar 

onderwijswerkzaamheden gezet. Woensdag 17 juli gaat Bea voor de laatste keer door 

de Julianaschooldeur op weg naar genieten van meer vrije tijd, ietstochten 
maken met haar Roel, koken lezen, sporten en tuinieren. 

Hoewel; Het werken met de kin-

deren zal zij zeker gaan missen, 

dat is een deel van haar leven 

geworden. Vandaar dat Bea op-

merkt: ‘Het afscheid van de Ju-

lianaschool is niet deinitief. Er 
kan altijd een beroep op mij wor-

den gedaan om te komen invallen 

voor ziekte of afwezigheid van de 

collega’.

KLOS

Bea is een echter ‘Klosser’. KLOS 

is de gangbare benaming voor 

de Opleiding tot Kleuterleidster 

of kleuterkweekschool, welke in 

1984 samen met de Pedagogische 

Academie (PA) opging in de hui-

dige pedagogische academie voor 

het basisonderwijs (pabo). Met 

de term ‘klosser’ wordt vaak ook 

aangegeven dat zij een degelijke, 

op de kleuter gerichte, opleiding 

genoten heeft. Bea is in 1967 

afgestudeerd aan de KLOS en 

werkte vervolgens 7 jaar in Wijk 

bij Duurstede en 4 jaar in Odijk, 

als hoofdleidster van een kleu-

terschool. Ook die term is uit de 

vorige eeuw. Direct na haar zwan-

gerschapsverlof werd zij een echte 

‘Biltse’ kleuterjuf en vermeldt 

haar loopbaan ruim 6 jaar werken 

bij de Beertjes , de kleuters op de 

Runnebeek en haar intrede in 1992 

op de Julianaschool.

Big Five

Bea nam al afscheid met het team 

van de Julianaschool met een ge-

zellig samenzijn. Directeur Ella 
Prins toetste bij die gelegenheid de 

‘Big Five’ op de persoon van Bea 

Maarhuis. Ella: ‘Als je leerkracht 
bent op een basisschool dan is het 

een vereiste dat je emotioneel sta-

biel bent. Origineel ben je in het 

opslaan van datgene wat er wordt 

en werd gezegd door alle kleuters, 

die je door de jaren heen hebt ge-

had. Organisatievermogen staat 

bij jou zeer hoog in het vaandel. 

Vele collega’s hebben door de ja-

ren heen dit van jou overgenomen. 

Aanpassingsvermogen had je vol-

doende gelet op al die nieuwe ont-

wikkelingen in ruim 45 jaar onder-

wijs. Je paste je aan en dacht mee 

als er iets nieuws gebracht werd. 

Aanpassen aan de situatie zoals 

gegroeid. Niet alleen aanpassen, 

maar er ook in gaan geloven en 

het je eigen maken. En ook zorg-

vuldigheid staat bij jou hoog in het 

vaandel. Zorgvuldig omgaan met 

de kinderen en met het materiaal’. 

Ella Prins kon niet anders dan 
constateren, dat Bea Maarhuis ook 

voor deze toets ruimschoots was 

geslaagd. 

Stapjes

Ook al was zij ‘volledig bevoegd’ 

les te geven in de groepen 1 t/m 

8, is haar hart altijd bij de oudste 

kleuters blijven liggen. Als kleu-

terleidster begeleidt en leidt zij 

kleuters: ‘Alleen wanneer kinde-

ren zich veilig voelen kunnen zij 

zich optimaal ontwikkelen. Spe-

lenderwijs kleuters begeleiden in 

hun ontwikkeling, zodat ze aan het 

eind van groep 2 de reken- en lees-

voorwaarden beheersen om naar 

groep drie te gaan’. Daaraan heeft 

klosser Bea Maarhuis ruim 45 jaar 

bijgedragen Een onderdeel van 
haar afscheid was een uitje met de 

hele groep naar Oud Valkeveen. 

Een ander moment was het gezel-
lig samenzijn met het gehele team 

en de afscheidsreceptie op woens-

dag 17 juli. 

Bea Maarhuis met haar groep 2B.

De Vergeten Kiek
Onlangs stuurde mevrouw Riek Donker-Westeneng uit Giessenburg 

deze oude, beschadigde foto uit 1939 van haar vader Jan Westeneng 

met paard en melkwagen ergens op de Dorpsweg in Maartensdijk. 

De familie Westeneng woonde tot een paar jaar na de ‘bezetting’ op 

de boerderij, diep in het land tegenover de Molenweg ter hoogte van 

Dorpsweg 91 in Maartensdijk.

Riek Donker heeft twee vragen: Ze wil graag weten waar deze foto 

van haar vader op de Dorpsweg is gemaakt en ze zou graag in contact 

komen met (een van) haar vroegere klasgenoten. Riek is in 1936 in 

Maartensdijk geboren en ging vanaf 1942 naar de School met den Bij-

bel aan de Molenweg. Ze zat bij juffrouw van Beusekom in de eerste 

klas. Bij haar in de klas zaten o.a. Gerrie Steenbeek, Dirk van Keulen, 

Steef Hoek, Nel van Leeuwen en Jan en Gijs van Ettekoven.

Lezers die de omgeving waar de foto is gemaakt herkennen of bij Riek 

Donker-Westeneng op school zaten s.v.p. contact opnemen met Koos 

Kolenbrander, tel.0346-211675. 

Schrijf van je af
Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens & van der Meijden in Maar-

tensdijk organiseert een cursus Creatief schrijven voor personen met 

lymfoedeem en/of kanker. Op een creatieve manier worden schriji-

deeën aangereikt. Je conditie hoeft geen onderwerp van je schrijven te 

zijn, maar dat kan en mag wel. Als je dat wilt, kun je je schrijfsel met de 

groep delen. De cursus wordt georganiseerd door Alma Harrewijn die 

verschillende publicaties op haar naam heeft staan, waaronder het boek 

Omgaan met lymfoedeem. In de periode dat zij in Amerika woonde, 

is haar eigen creatief schrijven middels het volgen van vergelijkbare 

cursussen versterkt. 

De cursus is gratis en wordt ge-

organiseerd op zes woensdag-

avonden van 17 juli tot en met 

21 augustus. De aanvang is om 

19.30 uur en de cursus duurt tot 

21.30 uur bij Fysiotherapie en 

Beweegcentrum Karstens & van 

der Meijden, Melkweg 29 te 

Maartensdijk. Aanmelden kan bij 

Alma Harrewijn: e-mail almahar-

rewijn@fysiomaartensdijk.nl of 

tel. 0346 211913. Het minimum 

aantal deelnemers is 3 en het 

maximum aantal is 10.  

www.el-paseo.nl
info@el-paseo.nl
06-17354443

- Professionele dierenverzorging
- Vaak op korte termijn beschikbaar

- Persoonlijke aandacht voor ieder huisdier

advertentie

100 jaar 
ervaring 
‘geëerd’

Ellen Steijn, Teus van Wettum en 
Anneke Uefing van basisschool 
De Werkplaats Kindergemeenschap 

werden vandaag woensdag 17 juli 

in het zonnetje gezet vanwege hun 

veeljarig jubileum op de school. 

Teus en Ellen werken er beide 40 
jaar en Anneke 25 jaar. Diverse 

groepen gaven buiten een dans-

voorstelling. (Nannette Bos)

Samen werken de 3 leerkrachten 

al 100 jaar op bsisschool De 

Werkplaats.
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Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       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 
 

                              

Desemspelt vruchtenbroodje    € 2,95
Muesli koeken 2 pakjes van 
€ 5,95 nu € 4,50

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

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. 

 

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

Te huur aangeboden,

evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:

030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.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

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Tegen wespen

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Aanbieding:
Infallible lipstick van L'Oreal 
nu van € 15,99 voor € 12,50

Van 22 juli t/m 17 aug. 

20% korting 
vanaf een bestedingsbedrag van € 20,-

m.u.v. geneesmiddelen,
cadeaubonnen, babyvoeding, 

fotoartikelen en 
geen korting over korting.

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • 

kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 

meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding 

• beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite 

• luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen 

• geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit 

met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • 

beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen 

• geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 

fl esje • speen • voeding 

baby • meisje • jongen 

• kraamvisite • luiers 

voeding • beschuit met 

jongen • geboortekaartjes • 

speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • 

kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank
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Sojater zoekt regisseur
door Marijke Drieenhuizen

Veertien jaar heeft Hein Dik Barentsen zich volledig gegeven als regisseur voor de 

Maartensdijkse amateurcabaret en theatergroep Sojater. Om gezondheidsredenen 

heeft hij deze functie onlangs, na lang wegen en wikken, neergelegd. Het bestuur en 

de spelersgroep zijn nu op zoek naar een nieuwe regisseur. 

In 1982 is Sojater gestart op initi-

atief van Frans Wichers en Evert-

Jan Donkersteeg. In de beginjaren 

richtte men zich voornamelijk op 

het instuderen en spelen van ko-

medies, later ging het steeds meer 

richting cabaret. In 1999 is Hein 

Dik Barentsen als regisseur aange-

trokken. De spelersgroep bestaat uit 

acht vrouwen en twee mannen. Met 

elkaar bedenken, schrijven en spe-

len ze de voorstelling. Inmiddels 

hebben ze 11 avondvullende caba-

retvoorstellingen op de planken ge-

bracht. Maartensdijk en omgeving 

geniet van deze avonden.

Grootgemaakt

Anja Metselaar en Hanneke de 

Groot zijn het erover eens: ‘Hein 

Dik Barentsen heeft ons groot ge-

maakt’. Ze vertellen verdrietig te 

zijn dat hij is gestopt. Anja Met-

selaar: ‘Wij zijn onder zijn regis-

seursschap steeds beter gaan pres-

teren. De muziekarrangementen 

en de teksten bereikten bij iedere 

voorstelling weer een hoger niveau. 

Maar ook het decor werd steeds 

mooier. Hij is een echte kunstenaar. 

Elke voorstelling voelde voor hem 

steeds als een nieuw kindje. Maan-

den was hij bezig om alles goed op 

papier te krijgen. Daarna kon hij 

het loslaten, dan was het onze taak 

om het goed in te studeren, in te 

voelen en uiteindelijk over te dra-

gen aan het publiek’. Hanneke de 

Groot: ‘Hij is een gouden vent. Hij 

heeft nu prioriteit gegeven aan zijn 

gezondheid. Een moedig en knap 

besluit’.

Nieuwe regisseur

Anja Metselaar vertelt dat de groep 

gezamenlijk heeft besloten wel 

door te willen gaan met een nieu-

we regisseur. Hans Nauta, voor-

zitter van het bestuur van Sojater: 

‘Er is een sollicitatiecommissie sa-

mengesteld die op zoek gaat naar 

de nieuwe regisseur. Ons ideaal 

plaatje is dat het lukt om voor sep-

tember die duizendpoot te vinden 

die wij zoeken. We vragen veel 

maar geven ook heel veel terug’. 

Eenmaal in de anderhalfjaar is er 

een nieuwe voorstelling. ‘Naast 

het bestuur en de spelersgroep zijn 

er nog zo’n vijfendertig mensen 

die ons achter de schermen helpen. 

Samen maken we een kloppend 

geheel, inclusief decor, de kle-

ding, licht en geluid en alles wat 

er nog meer bij komt kijken. Op 

woensdag komt de spelersgroep 

in De Vierstee in Maartensdijk 

samen van 20.00 tot 22.00 uur’. 

Anja Metselaar: ‘Maar richting de 

voorstelling kan het ook best eens 

ietsje later worden’. Naast een 

nieuwe regisseur is Sojater ook op 

zoek naar nieuwe spelers, decor-

bouwers en anderen om de groep 

te versterken. Hanneke de Groot: 

‘Onze eerste taak is nu het vin-

den van de juiste regisseur, maar 

daarnaast zijn we ook bezig met 

de voorbereiding van twee work-

shops die plaats zullen gaan vinden 

op 11 en 18 september. Tijdens die 

workshops kunnen nieuwe mensen 

laten zien wat ze in huis hebben 

en ervaren hoe het is om in onze 

groep mee te draaien. Als alles nog 

wat verder uitgewerkt is zullen we 

daarvoor een oproep plaatsen’. 

Meer informatie

Meer informatie over de functie 

van regisseur is te vinden op de 

website: www.sojater.nl. Hans 

Nauta (telefoon 06 307 28 528) 

,Harry van de Berg (06 29297554) 

en Hanneke de Groot (0346 

211270) zijn ook altijd bereid om 

meer te vertellen over de groep en 

de taak daarin van de regisseur.

Fietsen, dineren en een concert 
Het Woord en Daad-comité organiseert op 24 juli voor 

de 8e keer een ietstocht vanuit Bilthoven met als thema 
‘Lerend genieten’; een dag-vullend programma. Er is een 

prachtige route uitgezet met diverse stops onderweg. 

Er wordt gestart op de boerderij van fam. van Wiggen, Maartensdijkse-

weg 10 in Bilthoven. Inschrijven kan van 10.00 t/m 11.00 uur. De route 

is ruim 40 km lang en voert langs de mooiste plekjes. Tussen 12.30 en 

14.00 uur wordt er onderweg een lunch geserveerd. Van 17.00 t/m 18.00 

uur wordt de warme maaltijd + kofie toe in de tuin opgediend.’s Avond 
is er een concert in de kerk van de Lage Vuursche, aanvang 19.30 uur.  

Een zanggroep onder leiding van Aleida Verweij – Berends verzorgt het 

programma. Er is ook veel samenzang.

Aanmelden

Voor deelname aan de ietstocht en de maaltijd is aanmelding noodza-

kelijk: tel. 035 5313382, bel of sms: 06 52589191, of e-mail: marijke-

dejongste@solcon.nl. De kosten voor de ietstocht bedragen 8,50 euro 
p.p., voor kinderen 5 euro. De lunch kost  5 euro p.p. en de kosten voor 

het driegangen diner zijn 12,50 euro p.p. De toegang tot het concert is 

gratis; na aloop is er daar een collecte. De opbrengst van deze dag is 
bestemd voor onderwijs in Latijns- Amerika.

Zomerrooster 
Stichting Mens De Bilt

Het zomerrooster duurt tot en met 30 augustus a.s. Dan is locatie De 

Duiventil in De Bilt alleen open op maandag en dinsdag van 9.00 uur 

tot 13.00 uur. Locatie ’t Hoekie is alleen geopend van woensdag t/m 

vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Servicecentrum Maartensdijk (ge-

vestigd in Dijckstate) is de hele zomer door gewoon geopend van 9.00 

tot 14.00 uur. 

Op beide locaties is men er om allerlei vragen op gebied van wonen, 

zorg en welzijn te beantwoorden. Maar ook voor de gezelligheid Zo 

gaat de breiclub op woensdag de hele zomer door. Op donderdag kan 

men terecht voor de gezamenlijke kofieochtend. Bezoekers van de 
Duiventil en ’t Hoekie, maar zeker ook buurtbewoners zijn van harte 

welkom van 10.00 uur tot 12.00 uur. De wijkwinkel is tijdens het zo-

merrooster alleen op de woensdag van 9.00 uur tot 13.00 uur aanwezig 

om te helpen met allerlei formulieren, papieren en diverse vragen.

Minister Schippers op 
werkbezoek in Bilthoven

Donderdag 11 juli bracht Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een 

werkbezoek aan het Helen Dowling Instituut (HDI) aan de Bilthovense prof. Bronkhorstlaan.

De minister kreeg een rondleiding 

in het nieuwe pand en ging in ge-

sprek met cliënten en therapeuten. 

Ook sprak de minister met Els 

Borst (lid Raad van Toezicht HDI), 

Bram Kuiper (directeur) en Anette 

Pet (hoofd patiëntenzorg) over het 

belang van de psycho-oncologie. 

‘De minister was erg geïnteres-

seerd en nam alle tijd voor ons. Ik 

vertelde haar over mijn diagnose 

borstkanker en de gevolgen daar-

van. Ook spraken we over de steun 

en kracht die ik uit de gesprekken 

met het HDI haalde en hoe het in-

stituut mij weer de regie over mijn 

leven teruggaf’, vertelt Saskia van 

Rooijen. 

Werkbezoek

‘Ik hoop dat de minister door dit 

werkbezoek het belang van de psy-

cho-oncologische zorg nog beter op 

het netvlies heeft en de toegankelijk-

heid en inanciering ervan mee helpt 
te waarborgen’, aldus Bram Kuiper. 

In mei verscheen het tweede deel 

van het conceptrapport ‘Geneeskun-

dige geestelijke gezondheidszorg’ 

van het College voor Zorgverzeke-

ringen. In dit rapport staat beschre-

ven welke zorg wel en niet verze-

kerd is. Dit zou negatieve gevolgen 

kunnen hebben voor de psycho-on-

cologische zorg. In mei schreef het 

HDI, samen met een aantal partners, 

een reactie op dit advies. Inmiddels 

heeft het College voor Zorgverzeke-

ringen het deinitieve rapport aan de 
minister aangeboden.

Sojater zoekt een nieuwe regisseur.

De minister in gesprek met cliënten.

Schoolmusical 
voor ouderen

Afgelopen vrijdagmiddag was het gezellig druk in de hal van school 

met de Bijbel ’t Kompas in Westbroek, die deze middag was omge-

toverd in de brandweerkazerne van Klein-Kapelle. De kinderen van 

groep 8 speelden alvast een keertje hun musical voor publiek. Ouderen 

uit het dorp waren uitgenodigd om te komen genieten van deze musi-

calvoorstelling en tegelijk een potje bingo mee te komen spelen. 

Want omdat er in Klein-Kapelle nooit brand is, kan deze kazerne mooi 

gebruikt worden voor zaken als de bejaardenbingo. Maar ook klanten 

met een kapotte motor of een hond die getrimd moet worden, weten 

de weg naar de brandweerkazerne te vinden. De nukkige wethouder 

de Groot dreigt nog even de pret te bederven, maar gelukkig kan de 

brandweerkazerne uiteindelijk blijven zoals hij is. 

Het publiek genoot volop, vooral toen de brandweer plotseling toch 

nog moest uitrukken en daarbij dwars door het publiek heen ging. Na 

aloop deelden de kinderen van groep 7 kofie en thee rond en konden 
de bezoekers nog even nakletsen met de jonge musicalsterren van ’t 

Kompas.                                                      (Gerdien Sterrenburg)

Ouderen uit Westbroek mochten de generale repetitie van de musical 

op ‘t Kompas bijwonen.



InFiteness  start deze zomer vanaf 29 juli met de 2 afvalcursussen, 

FITT en Bikkels!

Nathalie Schaafsma, (eigenaresse 

InFiteness, fysiotherapeut en per-

sonal trainer) wil afvallen  functi-

oneler, effectiever, betaalbaarder 

kortom aantrekkelijker maken. 

De ‘afval’- methode van Natha-

lie Schaafsma heeft al menige 

onbekende en bekende Neder-

lander getransformeerd. Naast 

Nederland werkt Nathalie ook 

in Duitsland en heeft zij gewerkt 

in Frankrijk en Zwitserland. 

Sinds februari jl. werkt InFite-

ness samen met Beweegcentrum 

Karstens&vanderMeijden op de 

Melkweg in Maartensdijk.

FITT

FITT is een 8 weekse cursus voor 

volwassenen, waarin je met 5 an-

dere deelnemers de strijd aan gaat 

tegen de kilo’s. 

De cursus bestaat uit:

-  Persoonlijke intake (wegen en 

meten)

- Cursusmap

- Educatie 

- Sport

- Recepten voor 8 weken

Ieder krijgt zijn/haar eigen cur-

susmap. Hierin komen de 8 les-

sen met diverse onderwerpen die 

gaan helpen bij het bestrijden 

van de kilo’s. De cursus helpt je 

vooral bij het behalen van de al-

gemene doelstelling: ‘Nooit meer 

op dieet’! 

Nathalie: ‘Ik ga de deelnemers 

niet vertellen wat ze beter wel of 

beter niet kunnen eten, iedereen 

weet dit volgens mij zelf. Het is 

alleen de kunst om de deelnemers 

goed te coachen en te motive-

ren om zo blijvend af te vallen 

en de gewenste doelen te beha-

len. Iedereen heeft zijn of haar 

doelen, of dit nu te maken heeft 

met (zwangerschap) kilo’s te 

verliezen, itter te voelen of ge-

lukkiger met zichzelf te worden. 

Mijn taak hierin is de deelnemer 

zo te begeleiden dat zijn of haar 

doel(en) ook bereikt worden 

na die 8 weken. Dit doe ik door 

o.a. educatie. Als je weet hoe het 

werkt en vooral weet hoe het voor 

jou werkt dan heb je de tools in 

eigen handen. Sporten komt wel 

terug in de cursus, maar is niet het 

hoofdmotto’.

Bikkels

Bikkels is een 8 weeks cursus voor 

ouders met kinderen die overge-

wicht hebben. De cursus bestaat 

ook uit een werkmap, recepten 

en educatie. Het is de bedoeling, 

dat telkens 1 ouder en het kind 

aanwezig zijn tijdens de bijeen-

komst. De bedoeling tijdens deze 

cursus is niet om het kind te wij-

zen op zijn of haar overgewicht. 

Door sport, voedingsbegeleiding 

en educatie leert het kind op een 

speelse manier, samen met de ou-

ders, weer actiever en gezonder te 

worden. Kinderen worden fysiek 

en mentaal sterker, krijgen meer 

zelfvertrouwen en gaawn beter 

presteren op school.

Voor meer informatie en/of 

inschrijving:

I: www.initeness.nl
E: initeness@gmail.com
Mob.: 06 46831743

Beweegcentrum 

Karstens&vanderMeijden: 

0346 21 1913

Afvallen doe je niet door te 
sporten, toch komt het sporten wel 

terug in de afvalcursus!

advertorial

CDA wil zwembad houden
Het CDA heeft gezond bewegen en (samen) sporten hoog in het vaandel 

staan. Het CDA is daarom voorstander van het behoud van een zwembad 

op de huidige locatie van zwembad Brandenburg.  

Het CDA is tegen het ambitieuze plan om een groot nieuw centrum te 

bouwen dat een enorme uitbreiding van zwemwater betekent samen 

met een nieuwe sportzaal en een gedwongen verplaatsing van het goed 

draaiende HF Witte Centrum: te duur, te ver en met teveel inanciële 
onzekerheden. 

De gemeente De Bilt moet het haar burgers 

mogelijk blijven maken in Bilthoven/De Bilt te 

zwemmen.  Geld uitgeven met mate aan een bad 

met maten.  Daar gaat het CDA voor.

CDA – fractie De Bilt-Maartensdijk

Bekendmakingen

Omgevingsvergunning (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Van Goyenlaan 22, het plaatsen van een dak-

kapel op het voorgevel dakvlak (26-06-2013)
•  De Bilt, Rozenstraat 1, diverse werkzaamheden dakkapel 

voor en achterzijde en plaatsen balkonhek (26-06-2013)
•  Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 104 t/m108, het 

plaatsen van een hekwerk (25-06-2013)
•  Westbroek, Dokter Welfferweg 55, het verbouwen van 

een woning (25-06-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

Het college van burgemeester en wethouders heeft beslo-

ten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:

•  Bilthoven, 2e Brandenburgerweg 32, het aanleggen van 
een in- en uitrit (01-07-2013)

•  Bilthoven, het uitbreiden van de melkrund veestal 193, 
het uitbreiden van de melkrundveestal (01-07-2013)

•  Bilthoven, Julianalaan 186, het aanleggen van een inrit 
(28-06-2013)

•  De Bilt, De Mamuchetweg 17, het plaatsen van een luifel 
aan de voorgevel, het wijzigen kozijnen in de voorgevel, 

het wijzigen van het dak van de erker en het plaatsen van 

een balkonhek op het dak van de erker ( 01-07-2013)
•  Westbroek, Kerkdijk 80, het oprichten van een woning 

(03-07-2013)

Werk in uitvoering in De Bilt

•  Bilthoven: Planetenbaan, renovatiewerkzaamheden aan 
de weg en de riolering, tot eind oktober 2013.

•  Bilthoven: Kees Boekelaan, bestratingswerkzaamheden 
aan de weg, t/m 26 juli 2013. wAfgesloten voor door-
gaand gemotoriseerd verkeer.

•  Bilthoven: Jan Steenlaan, afgesloten voor doorgaand ver-
keer vanaf Soestdijkseweg Noord tot aan de kruising met 

de Rembrandtlaan, t/m 25 oktober 2013.
•  De Bilt: Wegwerkzaamheden aan toe- en afritten van de 

snelwegen die grenzen aan de gemeente De Bilt. In week 

28 en 29 in de nachtelijke uren tussen 21.00 en 5.00 uur. 
Voor meer informatie www.vananaarbeter.nl.

•   De Bilt: asfaltwerkzaamheden aan het Kardinaal Alfrink-

plein in Utrecht, vanaf 19 juli t/m 2 augustus 2013, meer 
informatie op www.utrecht.nl/noordoost.

•  De Bilt: Werkzaamheden aan de N237 West ter hoogte 
van de kruising Bilthovenseweg en de Dorpsstraat t/m 19 
juli 2013. Meer informatie op www.N237.nl.

•  De Bilt: In De Bilt en Bilthoven worden grootschalige 
kabelwerkzaamheden verricht t.b.v. het glasvezelnetwerk 

tot februari 2014. Meer informatie op www.regge.ber.nl 
en www.debilt.nl.

•  De Bilt: Door de hele gemeente worden reparaties uit-
gevoerd aan het wegdek gedurende het hele jaar.

•  Hollandsche Rading: Dennenlaan nabij de Bosberg-

school, werkzaamheden t.b.v. nieuwbouw Dorpshuis, 

tot december 2013.
Bron www.debilt.nl

Hoogvliet  
komt naar 
Bilthoven!

Hoogvliet is een succesvolle supermarktketen met 62 filialen in 

Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland met meer 

dan 5000 medewerkers. Wij nemen in de supermarktwereld 

een unieke plaats in omdat wij onze klanten de laagste prijzen, 

een vriendelijke service en een perfecte kwaliteit bieden.  

Wij streven er naar om onze ambitie: ‘continu verwachtingen 

overtreffen’ met elkaar waar te maken voor onze klant! 

Afdelingschef 
(voor diverse afdelingen, fulltime)

Verkoopmedewerker 
(fulltime/parttime)

Kassamedewerker 
(minimaal 16 jaar, parttime)

Vulploegmedewerker
(hulpkracht)

www.hoogvliet.com 

NB: Acquisitie naar aanleiding van deze dvertentie wordt  

niet op prijs gesteld.

Functie-eisen:  

MBO werk- en denkniveau, klantvriendelijke instelling, zelfstandig 
kunnen werken, flexibel, kwaliteits- en kostenbewuste instelling,  
bereid tot het werken op zaterdag en avonden.

Wij bieden:  

Een afwisselende, veelzijdige functie in een dynamische 
omgeving met diverse opleidings- en carrièremogelijkheden, 
een prettige werksfeer, een marktconform salaris en prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ziektebonus-  
en winstdelingsregeling, een collectieve ziektekostenverzekering 
en aantrekkelijke collectieve korting op diverse andere 
verzekeringen. 
 
Interesse?  

Stuur dan snel je motivatie voorzien van CV naar:  
sollicitatie@hoogvliet.com of solliciteer direct via  

www.hoogvliet.com/werken-bij

Wij zoeken voor ons 

nieuw te openen 

filiaal in Bilthoven:
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Ontdek je kern in Vogelzang 
door Henk van de Bunt

De oudste huizen van Bilthoven zijn rond 1900 gebouwd ten zuiden van Station De Bilt. Het is 

daar prettig wandelen door de kronkelende lanen, langs de ruime percelen met fraaie villa’s 

en de bomen die ook al zo’n honderd jaar oud zijn. Na een geslaagde renovatie van de wijk in 

2010 zijn er door de wijkvereniging een zestal historische panelen geplaatst. Gerrit Bloothooft 

is voorzitter van de wijkvereniging: ‘Op elk van de panelen is een oude ansichtkaart te zien, 

waarvan het beeld ter plekke nog steeds heel goed te herkennen is. Daarnaast worden er op elk 

paneel wat aardige bijzonderheden over de lanen, huizen en de bewoners verteld. De panelen 

nodigen uit voor een prettig ommetje door de wijk’. 

De route is te zien op de plankaart 

uit 1900, waarvan het lanenpa-

troon er nog onveranderd bij ligt. 

We wandelen de Spoorlaan in 

vanuit het Emmaplein. Daar is het 

laatste jaar natuurlijk wel erg veel 

veranderd door de bouw van de 

spoortunnel. Waar we vroeger een 

glas melk konden drinken in ‘De 

bonte koe’ (nu Fong Cheng) is het 

binnenkort een grote kale vlakte. 

Maar in de bocht van de Spoor-

laan zien we het eerste paneel, 

dat zicht geeft op het hoekhuis 

uit 1913. Dat huis heeft een lange 

geschiedenis als café-restaurant 

Spoorzicht, maar ook restaurant 

Ajoe en showroom van jaloeziën- 

en zonweringfabriek Schipper. In 

de Spoorlaan was vroeger veel be-

drijvigheid en dat zien we verder-

op ook op paneel twee. Dat biedt 

een zonnige blik anno 1915, waar 

de huidige machtige eiken nog 

magere sprieten waren. De huizen 

werden  toen bijna allemaal als 

winkel of werkplaats benut. Waar 

nu garage Zwambag zit was vroe-

ger een fabriek van Egyptische 

sigaretten, gevolgd door de Fortis 

Anti-loodwitfabriek en Hypsos 

tentoonstellingsbouw. Ernaast be-

gon smederij Sophie in 1919, maar 

dat beviel de adellijke bewoners 

van de achterliggende Prins Hen-

driklaan niet, zij waren ‘eenparig 

van meening dat een dergelijke ge-

raasmakende inrichting in een vil-

lapark niet thuisbehoort’. Sophie 

verhuisde in 1926 naar de Leijen-

seweg. In het dubbele pand waren 

in de loop der tijd een banketbak-

ker, een wasserij, een slager, een 

poelier, een meubelmakerij en een 

melkhandel te vinden. 

Koppellaan

We laten de bedrijvigheid achter 

ons en lopen de Koppellaan in. Het 

omsloten gebied tussen de Koppel-

laan en de Spoorlaan bestaat nog 

grotendeels uit de oorspronkelijke 

kleine villa’s en biedt een prachtig 

dorpsgezicht. Paneel drie toont de 

laan op een mooie zomerse dag 

in 1920, waar de dienstbode even 

nieuwsgierig uit huis komt. Toch 

kent deze rustige wijk zijn drama’s. 

Dat lezen we op paneel vier op de 

hoek met de Middellaan. Het her-

innert aan de crash van een Duitse 

Junkers 88 in de nacht van 23 op 

24 maart 1944, waarbij twee hui-

zen volledig werden vernield en 

vier bemanningsleden en vijf Bilt-

hovenaren om het leven kwamen. 

Hoeveel vriendelijker is de foto op 

het paneel met twee meisjes op een 

Vliegende Hollander uit 1926. Op 

straat spelen was toen gewoon. We 

keren om door de Kruislaan naar 

het grasveld bij de Prins Hendrik-

laan. Aan deze laan zijn de eerste 

grote villa’s gebouwd, waarvan de 

wijk er nog een aantal rijk is. Pa-

neel vijf laat de fraaie villa uit 1906 

zien die nog steeds aan het pleintje 

staat. Al snel was daar overigens 

een Montessorischool en een kin-

dertehuis gevestigd, maar vanaf 

de jaren vijftig is het huis toch 

vooral bekend als Mabenty, waar 

gegoede ouderen hun dagen sleten. 

Waaronder jonkvrouw Quarles van 

Ufford, die lang de er tegenover-

liggende villa Eik en Hoek had 

bewoond. Dat huis is in de jaren 

zestig gesloopt voor nieuwbouw. 

Als we daarna nogmaals de wijk 

doorlopen naar het einde van de 

Spoorlaan waar paneel zes staat, 

dan kunnen we de wandeling be-

sluiten met nogmaals een blik op 

de plantekening van 1900 en leren, 

dat de naam Vogelzang niet op 

de Bilthovense natuur betrekking 

heeft, maar de familienaam was 

van de pionier die hier midden in 

de 19e eeuw de heide begon te ont-

ginnen.  

Deze oudste wijk van Bilthoven 

kent veel verhalen en het is aardig 

om die in deze prettige omgeving 

langs de weg te lezen.

Waar nu garage Zwambag zit was vroeger een fabriek van Egyptische sigaretten.

Op een mooie zomerse dag  voor 1922 komt de dienstbode even 

nieuwsgierig uit huis (paneel 3). (foto uit de verzameling van Rienk 

Miedema)

De panelenkaart op de site www.wijkvogelzang.nl geeft precies aan 

waar de locaties zich bevinden.

De Spoorlaan omstreeks 1915. De postbode ging er eens voor staan. (paneel 2). (foto uit de verzameling van 

Rienk Miedema)

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

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

bijvoorbeeld: 10 minuten rust begeleid door idyllische beelden van 

een stad of dorpje in Nederland. In mijn herinnering begon het stee-

vast 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 serie begon in 1972 en liep door tot maart 1993. Daardoor 

geïnspireerd willen wij in dit jubileumjaar de zes kernen van de ge-

meente De Bilt herontdekken. Lekker weg in eigen kern (1). 



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323
Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten,  
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven.  
Alleen, of samen met vrienden of familie.  
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

B.B.Q. buffet op 27 juli aanvang 17.00 uur 
inschrijven tot 24 juli kosten € 15.00 uur. 

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

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

ZORGELOOS 

OP WEG MET 

DE BOVAG- 

ONDERHOUDSBEURT

Nog enkele binnenplaatsen beschikbaar 
in onze moderne stalling.

Zie voor foto’s onze website:

www.caravannmv.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!

06 - 53 14 67 33

Voor de liefhebbers. 

Met een beentje, perfect voor op de barbecue.

COTE DE BOEUFF ................................100 GRAM € 1,75

Om kort te bakken. Heerlijk mals & mager.

RUNDERBIEFLAPJES .........................100 GRAM € 1,65

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd & gekruid.

SPAANSE STEAKS ................................... 4 STUKS € 7,00

In een jasje van geroosterde uitjes. Lekker gekruid.

BOSCHE BOLLEN ..................................100 GRAM € 0,99

Uit onze poeliershoek: met een beentje. Lekker gemarineerd.

KIPKARBONADES ................................500 GRAM € 3,00

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. varkensschnitzel, groente, chorizo en fijne kruiden.

ARGENTIJNSE ROLLETJES ............100 GRAM € 1,75

Voor op de barbecue of in de pan. Wie kent ze niet!

BARBECUE BURGERS ....................... PER STUK € 0,75

U proeft het verschil. Mals & mager.

SPEENVARKENSPEKLAPJES ........500 GRAM € 5,25

Iets aparts. Met o.a. pijnboompitjes, Parmezaanse kaas,

zeezout, peper en kappertjes.

CARPACCIO TAARTJES....................100 GRAM € 1,85

Uit onze traiteurhoek: ± 15 minuten in de oven op 160°C. 

Met o.a. gegrilde rollade, pindasaus, gebakken uitjes

en een lekkere vloerbaquette.

BROODJE SMULPAAP ...................... PER STUK € 2,98

Voor op de barbecue. Lekker gemarineerd en dun gesneden.

BARBECUE KOTELETJES ................100 GRAM € 1,05

Om te wokken. Lekker gekruid met grove kruiden.

GYROSVLEES ...........................................500 GRAM € 4,98

Lekker beleg: 

GEGRILDE KALFSROLLADE ........100 GRAM € 3,25

Gemak tijdens uw vakantie begint met onze blikken 

superkwaliteitsvlees! 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 20 juli. 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.

‘Eerst dacht ik als referentie aan het 

ijsbaantje dat vroeger op de Groene-

kanseweg, pal tegenover ons huis, werd 

aangelegd inclusief een getimmerd hutje 

voor de koek en zopie, muziek én baan-

verlichting. Dan krijg je natuurlijk een 

ijstoetje. Uiteindelijk heb ik toch gekozen 

voor de spinaziesoep die herinnerin-

gen oproept aan zwembad ‘De Kikker’. 

Dat water was vroeger ongeveer net 

zo groen als de soep, als je zwom dan 

duwde je zo’n soort ‘velletje’ vooruit. 

Ondanks die associatie is de soep 

heel lekker hoor!’ 

Djoeke van Zwetselaar 

Groenekan

Spinaziesoep

Bijzonder cadeau

Rijwielservice Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM Maartensdijk

0346-210097
 

Vind ons leuk en volg ons ook op Facebook
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Ze heeft net een kersvers diploma 

gehaald: Medisch Pedicure. ‘Ik 

ben de eerste in Bilthoven’, zegt ze 

trots. Met nieuwe technieken kan ik 

mensen met diabetes en reuma be-

ter behandelen.’ Ze vertelt rustig en 

deskundig over haar vak. Er wordt 

zoveel onzin verkocht over voet-

kwalen. Zo hoorde ze een keer een 

mevrouw uitvoerig het verschil uit-

leggen tussen een kalknagel en een 

schimmelnagel. ‘Terwijl het precies 

hetzelfde is.’ 

De middeltjes die beloven dat je na 

vier à zes weken van je schimmel-

nagels af bent, beloven meer dan ze 

waar kunnen maken. ‘Je nagel heeft 

anderhalf tot twee jaar nodig om te 

vernieuwen.’ Zelf verkoopt ze een 

product wat helpt. ‘Mits je het con-

sequent opsmeert, iedere dag scho-

ne sokken aantrekt en je schoenen 

instrooit met schimmeldodend talk-

poeder. En neem nou die likdoorn-

pleisters met een gat erin. ‘Het ir-

riteert de gezonde huid en pakt de 

likdoorn niet aan.’ Ze wil mensen 

waarschuwen voor die lauwekul 
en ze goede informatie geven.

Risicovoeten

Nu ze haar diploma voor medisch 

pedicure op zak heeft, kan Lauren 

mensen met diabetes en reuma 

beter behandelen. ‘Diabetici voe-

len minder in hun voeten. Als er 

bijvoorbeeld een steentje in hun 

schoen zit, merken ze dat niet altijd. 

Dat wordt een wondje. Samen met 

een slechte doorbloeding kan het 

uiteindelijk zelfs tot amputatie van 

een teen of voet leiden.’ Ze heeft 

nu technieken geleerd om knob-

beltenen, likdoorns en ingegroeide 

nagels afdoende te behandelen en - 

het liefst- te voorkomen. Zo maakt 

ze van siliconen een ‘jasje’ rondom 

de teen. Dan is de wrijving voorbij 

en ontstaat er geen eelt of likdoorn 

meer. Rond nagels die steeds in-

groeien, spant ze een dunne, ijzeren 

beugel. Die voorkomt dat de nagel 

ingroeit en verandert de vorm de-

initief, zodat het euvel voorgoed 
verholpen is. ‘Je voelt niks van dat 

beugeltje hoor,’ stelt ze gerust.

Dankbaar beroep

Lauren is een beginnend onderne-

mer. Eerder al opende ze haar sa-

lon ‘Looking Great’ voor schoon-

heidsbehandelingen, sportmassage, 

(bruids-)make-up en ‘gewone’ pe-

dicure. Nu mag ze als medisch pe-

dicure ook probleemvoeten behan-

delen. Is ze niet huiverig voor al 

die knobbel- en schimmeltenen en 

gescheurde en ingegroeide nagels? 

‘Nee hoor’, wappert ze mijn vraag 

weg.’ Ik wilde eerst fotograaf wor-

den, maar daar is geen droog brood 

mee te verdienen. Pedicure is een 

dankbaar beroep. Ik heb veel con-

tact met mensen. Er komen boven-

dien steeds meer mensen met dia-

betes en die kan ik nu - met mijn 

nieuwe diploma -nóg beter helpen 

met een goede voetverzorging.’

Eerste medisch pedicure
in Bilthoven

door Rascha Ravestein

Met haar 22 jaar is Lauren Gielis een jonkie binnen de pedicurewereld.

‘Ga jíj mij behandelen?’ roepen oudere klanten soms verbaasd als ze haar de eerste keer zien. 

‘Maar ik ben perfectionistisch en werk heel secuur. Daar komen de mensen voor terug.’

Lauren Gielis: ‘Als medisch pedicure ben ik vakbekwaam, werk ik 

hygiënisch en met precisie.’

De ridders, jonkvrouwen en hun 

landsknechten hebben na overleg 

besloten hun geplande Ridderop-

tocht op zaterdag 20 juli a.s. met De 

Huifkar uit Tienhoven, gevolgd door 

een aantal auto’s te maken. De Ede-

len met hun gevolg, gekleed zoals 

omstreeks 1100 gebruikelijk was, 

verzamelen zaterdag 20 juli tussen 

12.00 en 13.00 uur aan de Nieuwe 

Weteringseweg 50 te Groenekan. 

Om 13.00 uur vertrekt de optocht 

met als eerste de koets, getrokken 

door een Belgische knol. In de koets 

zullen de Edelen plaatsnemen met 

een ruime bagage aan cadeaus die 

zij tijdens hun tocht willen schenken 

aan de gastheren en -dames die hen 

op de stopplaatsen tijdens de tocht 

verwelkomen. Deze grotendeels 

zelfgemaakte cadeaus herinneren op 

een creatieve wijze aan het ontstaan 

van de gemeente De Bilt.

Koets

De koets met gevolg vertrekt rijdt 

via de Kon. Wilhelminaweg en 

de Groenekanseweg naar de Hes-

senweg, waar de eerste stopplaats 

omstreeks 13.30 uur is bij Café de 

Griffel aan de Hessenweg. Hier zal 

de vlag, gemaakt ter gelegenheid 

van het 900 jaar De Bilt worden 

uitgereikt. Omstreeks 14.30 uur 

bereikt de stoet de Theetuin van 

Oostbroek, waar een bijzondere 

cadeaukist met relikwieën zal wor-

den aangeboden. Op weg naar het 

winkelcentrum in Bilthoven pas-

seert de stoet het KNMI, waar 900 

jaar geleden het Vrouwenklooster 

stond. 

Kwinkelier

Om 15.30 uur is er een stop bij Bras-

serie Olivier in het winkelcentrum 

de Kwinkelier, waar eveneens een 

vlag wordt aangeboden. Aanslui-

tend brengen de Edellieden ook een 

bezoek aan Bubbels en Blessings 

aan de aanpalende Vinkenlaan 25. 

Omstreeks 16.30 uur bereiken de 

Edelen met hun gevolg de Maurits-

hoeve aan de Maartensdijkseweg in 

Maartensdijk, waar een fotosessie 

met op de achtergrond het landgoed 

Eyckenstein zal plaatsvinden. Rond 

17.00 uur bereikt de optocht weer 

haar thuishaven aan de Nieuwe We-

teringseweg.

Ridders gaan met de koets
door Koos Kolenbrander

Het gepresenteerde plan in De Vierklank van 19 juni jl. door Jim Rompelman

en Feyon Maclain Pont om in het jubileumjaar t.g.v. het 900-jarig bestaan

van de gemeente De Bilt een optocht met 15 paarden door de gemeente te houden,

is om verkeerstechnische- en veiligheidsredenen gewijzigd.

Feyon Maclain Pont en Jim Rompelman zijn er helemaal klaar voor.

Steenen Camer,
een straat met pit

Enkele weken geleden lag er een aankondiging in de 

brievenbus over een Steenen Camer Concert op 14 juli. 

De afzenders waren bewoners van de Steenen Camer. 

Het was een uitnodiging voor een Open Podium en voor 

mensen die zich willen laten verrassen door de muziek 

van hun buurtgenoten.

Spontaan meldden zich 14 muzikanten: meerdere pianisten, twee gita-

risten, een percussionist, een cellist. De meesten speelden solo, er was 

een altblokfuitduo, een zangduo begeleid door een pianist, de gastheer 

speelde gitaar en zong samen met zijn dochter, de gastvrouw begeleid-

de haar cello-spelende dochter. De huiskamer en de tuin zaten vol ge-

nietende luisteraars. Ik werd getroffen door het enthousiasme waarmee 

gemusiceerd werd. Bij sommigen zag ik een muzikale toekomst voor 

hen in het verschiet. Het is bijzonder om mee te maken dat bewoners 

van een straat spontaan bij elkaar komen, om met elkaar van muziek te 

genieten. De nazit ging nog lang door. (Frans Poot)

Deelnemers aan het Open Podium in de Steenen Camer.

Nachtegaallaan weer open

Vanwege de aanleg van de rotonde op de Soestdijkseweg is de 

Nachtegaallaan in Bilthoven tijdelijk afgesloten geweest voor 

autoverkeer. Het verkeer richting centrum werd omgeleid via de Bos- 

en de Koperwieklaan. De verwachting was dat de Nachtegaallaan 

ongeveer eind juli weer zou worden opengesteld. Die doelstelling is 

ruimschoots gehaald. [HvdB]



Bij aanschaf van 2 VICHY

ZONNEBRANDPRODUCTEN

50% KORTING
op scrub naar keuze

van Vichy

Rembrandtlaan 40

3723 BK Bilthoven

030-2252325

www.bochane.nl

APK € 29,- alle merken*

*excl. roetgasmeting bij diesel

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

20% korting op Solidus zomercollectie 
geldig tot 14 dagen na publicatie

Kon. Wilhelminaweg 497, Groenekan          030 2040612 GroenRijk Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • www.groenrijk.nl

Windlicht steen

5 kleuren

nu 2,99

GroenRijk Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • www.groenrijk.nl

Windlicht met touw

3 kleuren

nu 2,19

GroenRijk Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • www.groenrijk.nl

Rieten

windlicht

nu 3,95

 

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 BON

2e bowl
watermeloen

gratis

Maertensplein 21a
Maartensdijk
Tel: 0346 211330
www.landwaartculinair.nl

geldig tot 23.07.2013

voor alle Volvo rijders

 gratis vakantiecontrole 
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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. 

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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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

Inruilactie voor ASKO W6564NL

Bij Vink Witgoed ontvangt u tot 24 juli a.s. bij 
aanschaf van een ASKO W6564NL (1600 tpm 
wasmachine) € 150,- inruilkorting voor uw 
oude wasmachine. 

Kom naar de winkel en schaf nu uw ASKO 
W6564NL extra voordelig aan.

WASSEN • KOELEN • VRIEZEN • DROGEN • INBOUWAPPARATUUR • ENZOVOORT

(op=op) (op=op) (op=op) (op=op) (op=op) (op=op) (op=op) (op=op) (op=op)

Westbroek
0346-28 14 59

www.vinkwitgoed.nl

Tegen inlevering van deze bon

krijgt u het voor € 6,-

Gebakken kibbeling
500 gram € 7,50

met saus € 8,-

Alleen geldig op 
vrijdag 19 juli 2013

Reist u naar / door Frankrijk deze zomer?
Dan is het verplicht een alcoholtester in uw auto
te hebben. Koop de testers (2 stuks) deze week
bij Verkerk Volvo Bilthoven voor maar € 2,95. 

Of ontvang de testers gratis bij een

vakantiecontrole (van € 22,50) van uw Volvo.

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

Alcoholtesters

Deze week

2 stuks

voor maar

€ 2,95

Tegen inlevering van deze bon!

Restantvoorraad wijnen!
Nu tas met 6 fl essen assortie,

rood, wit en rosé voor:
€ 22,50

Whisky- en wijnhandel Verhaar 030-2284418
Deze bon is geldig t/m 20 juli 2013

THE ART OF HAIRCOLORING

donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open
Maertensplein 33 | Maartensdijk

tel. 0346 - 21 37 11 | www.hairdesque.nl

Bij inlevering van deze bon ontvangt u

€ 4,95 korting op een 

Curlsysbehandeling

 D
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€1.675,- €1.675,- 

van € 1.865,-
voor

*

www.veronicaverkeersschool.nl *35 uur rijles en een praki jkexamen

Eindexamen
Pakket

Volop knipvoordeel
         en de

leukste aanbiedingen
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Christelijke Basisschool Wereldwijs - Bilthoven. Deze school is tot stand gekomen 

door een samenwerking van PC Basisschool De Poolster en de RK Laurensschool. Vanaf 

november 2013 is Wereldwijs onderdeel van het Cultureel Educatief Centrum.

De St Michaelschool - de Bilt is een basisschool voor katholiek onderwijs. De school werkt 

vanuit de katholieke levensbeschouwing waarbij andere levensbeschouwingen worden 

gerespecteerd en gewaardeerd.  

Patioschool - De Bilt is een stabiel opgebouwde school, verdeeld over 8 groepen. Er wordt 

bewust voor gekozen om niet verder door te groeien. Met het huidige leerlingenaantal kunnen 

bijvoorbeeld de maandfeesten en het expressie-uur zo worden uitgevoerd, dat iedereen 

hierbij betrokken is. 

De Rudolf Steinerschool - De Bilt is een basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 

jaar. Er zijn twee kleuterklassen en zes lagere school klassen. De school is een Vrije School. 

Dat betekent dat ons onderwijs (onder andere) gebaseerd is op de visie op de mens en de 

ontwikkeling van het kind zoals die door Rudolf Steiner zijn uitgewerkt in de antroposoie. 

Dag Basisschool
door Henk van de Bunt

Vanaf deze week nemen 588 leerlingen uit groep 8 van de 18 Biltse basisscholen afscheid. 

Zoals gebruikelijk zwaait De Vierklank ze uit. In 2012 maakten in totaal 612 basisscho-

lieren de overstap naar de brugklas van het voortgezet onderwijs. Ging in 2012 bijna 70% 

ervan naar een middelbare school in De Bilt; in 2013 is dit ruim 66 %. Die zien we dus op 

enig moment weer terug in De Vierklank als ze eindexamen hebben gedaan. 

Naar het HNL gaan het nieuwe schooljaar 136 brugpiepers. De WP verwelkomt naast de 

66 ‘eigen basisschoolleerlingen’ nog 107 leerlingen van elders. Bij het Groenhorstcollege 

meldden zich 31 leerlingen en de Oranje Nassau School ontving – evenals vorig jaar – 52 

aanmeldingen. 

Naar buiten de gemeente valt het traditioneel gelijke aantal naar het van Lodensteijn Col-

lege in Amersfoort evenzeer op als de verdubbeling van het aantal, dat naar De Passie in 

Utrecht gaat. Maartensdijk en Hollandsche Rading zien vertrekkers naar Hilversum, een 

aantal Bilthovense basisscholieren vervolgt hun schooltijd in Zeist en een ongeveer gelijk 

aantal uit de Biltse kern meldde zich in Utrecht voor voortgezet onderwijs. Vanuit Groene-

kan en Westbroek gaan de brugpiepers straks ook ‘meerdere’ kanten op. 

De Rietakker - De Bilt is een protestants-christelijke basisschool voor kinderen van 4 

tot 12 jaar. We werken vanuit de principes van het Daltononderwijs. De leerlingen zijn 

verdeeld over acht combinatiegroepen, waar we als school bewust voor gekozen hebben. De 

combinaties van de groepen kunnen per schooljaar verschillen. De combinatie van groep 1 

en 2 in de kleutergroepen liggen voor ons vast.

De W. van Everdingenschool - Bilthoven is een openbare basisschool en bestond dit 

schooljaar voor het laatst uit twee locaties: Van Everdingenschool en Jan Ligthartschool. In 

het nieuwe schooljaar is de Jan Ligthartschool opgeheven. De Van Everdingenschool werkt in 

samenwerking met KMN Kind & Co volgens het principe van ‘Balansleren’. Directeur Mirte 

van den Berg: ‘Er is in Nederland veel vraag naar kinderopvang. Het is van belang dat deze 

plaatsvindt in een veilige omgeving. Het liefst onder dak van de basisschool’.

De Groen van Prinstererschool - De Bilt is zich er van bewust dat modern onderwijs meer 

is dan alleen kennis bijbrengen en vaardigheden aanleren. Centraal in het huidige onderwijs 

staat de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. Het leert om met zijn of haar 

kennis en ervaringen met anderen om te gaan en een plek in de samenleving in te nemen. Nu 

in de kleine schoolwereld, straks in de grote maatschappij. Wij willen uw kind een omgeving 

bieden waarin hij/zij zich acht jaar thuis zal voelen.
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De Werkplaats Kindergemeenschap - Bilthoven is een school voor basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs. De school is in 1926 opgericht door Kees Boeke vanuit de overtuiging 

dat kinderen serieus genomen moeten worden om mét hen te kunnen bouwen aan een 

rechtvaardige en verdraagzame samenleving. Die overtuiging is er nog steeds. 

Julianaschool - Bilthoven De Julianaschool heeft een missie. Onderwijs geven in de betekenis van vormen van kinderen en onderricht geven aan kinderen. Kinderen leren ‘leren’ en hen 

tevens deelgenoot maken van iets. Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke vorming maar er is ook aandacht voor creatieve en godsdienstige vorming

Montessori School - Bilthoven. Kinderen zijn verschillend, hebben verschillende 

mogelijkheden en ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Op onze school bieden wij elk kind de 

materialen en activiteiten die passen bij zijn/haar individuele ontwikkeling en belangstelling. 

De jarenlange ervaring leert dat het materiaal de kinderen stimuleert en hen de gelegenheid 

geeft langere tijd zelfstandig en geconcentreerd te oefenen.

Van Dijckschool - Bilthoven Onze leerlingen werken in homogene leeftijdsgroepen bij en met elkaar. Aan de school zijn ong. 30 medewerkers verbonden in verschillende onderwijsgevende 

en ondersteunende functies. De ouders participeren actief binnen verschillende gebieden van het onderwijs op onze school. Er is een actieve oudervereniging die onder andere de 

ouderhulp organiseert.

De Theresiaschool - Bilthoven is een katholieke basisschool met 16 groepen. Onze school is sinds 2009 gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw en onderdeel van de Brede School 

St. Theresia. Wij geven op de Theresiaschool de kinderen ‘onderwijs op maat’. Dat betekent dat het onderwijs in de groepen zoveel mogelijk is afgestemd op en wordt aangepast aan de 

mogelijkheden en de behoeften van ieder kind.

groep 8Bgroep 8A
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School met de Bijbel - Maartensdijk. Als ‘poort naar de maatschappij’ staat de school 

tussen het gezin en de maatschappij in. Het pedagogisch klimaat krijgt in het reformatorisch 

onderwijs gestalte. . 

De Martin Luther Kingschool - Maartensdijk is een Algemeen Christelijke basisschool 

waar elke dag weer gespeeld en geleerd wordt in een gezellige sfeer. Het Algemeen 

Christelijke karakter staat voor respect en acceptatie van de ander vanuit christelijke 

waarden en normen. De school is niet verbonden aan een kerkgenootschap, maar biedt 

ruimte aan ieders eigen geloofsbeleving. 

Basisschool De Kievit - Maartensdijk Als een kind – uw kind – naar school gaat stapt hij 

of zij een totaal andere wereld binnen. Eerst waarschijnlijk aan de hand van een volwassene; 

later zelfstandig en een stuk zelfbewuster. Voor het ene kind een volstrekt nieuwe wereld, 

voor het andere vertrouwd.Maar als ouder blijft het altijd moeilijk om een kind ‘zomaar’ los 

te laten. Weet dan, dat we er bij De Kievit alles aan doen om te zorgen dat ieder kind zich 

thuis voelt op onze school en terechtkomt in een geborgen, levendige en open omgeving is 

een openbare basisschool die werkt volgens het Daltonprincipe.

Basisschool de Nijepoort - Groenekan is een school voor bijzonder neutraal onderwijs. 

Het woord ‘neutraal’ houdt o.a. in dat de school openstaat voor iedereen die zich thuis voelt 

bij onze manier van leven en werken. Het onderwijs is neutraal, betrokken bij mens en wereld 

zonder dat men uitgaat van een bepaalde religieuze of maatschappelijke levensbeschouwing.. 

’t  Kompas - Westbroek heeft een Protestants Christelijke grondslag. De school staat 

open voor leerlingen uit alle kerkelijke en sociale groeperingen. Van ouders en leerlingen 

verwachten we dat ze kunnen instemmen met het christelijke karakter van de school en zich 

dientengevolge loyaal zullen opstellen. Elkaar accepteren, waarderen en stimuleren vanuit 

de grondslag van Gods Woord staan centraal. 

De Bosbergschool - Hollandsche Rading De Bosbergschool is een basisschool met een 

groep enthousiaste leerkrachten, een IB-er, een betrokken directeur, een conciërge en een 

administratief medewerkster, 106 energieke en talentvolle leerlingen en betrokken ouders. 

Op school maken we samen onderwijs, en bereiden we de kinderen voor op een plek in 

desamenleving.
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Oldtimers weer in actie op 
Marktdag De Bilt

door Guus Geebel

De Oldtimerdag die op 14 september tijdens Marktdag De Bilt voor de derde maal 

gehouden gaat worden staat dit keer in het teken van 900 Jaar De Bilt. Om 10.30 uur 

start vanaf de Dorpsstraat een toerrit van rond de tachtig kilometer, die ongeveer 

twee uur duurt. De route voert door alle kernen van de gemeente De Bilt. Na terugkeer 

in de Dorpsstraat zijn de auto’s daar tot 16.00 uur te bezichtigen.

‘We zochten drie jaar geleden naar 

wat uitbreiding van de Marktdag 

die we al jaren rondom de Dorps-

kerk organiseren en kwamen toen 

op het idee om er iets met oldti-

mers aan toe te voegen’, vertelt 

Anco de Rooij over het ontstaan 

van de Oldtimerdag. Hij coördi-

neert een werkgroep van vier men-

sen die het oldtimergedeelte van de 

Marktdag organiseert. ‘Twee ande-

ren zetten de route uit en een derde 

zorgt ervoor dat het evenement 

ook elders aandacht krijgt. Anco 

de Rooij, zelf geen oldtimerbezit-

ter, is wel eens op andere plaatsen 

gaan kijken hoe ze daar zo’n eve-

nement opzetten. ‘Wij willen er 

toch een eigen karakter aan geven, 

ook al omdat de Dorpsstraat zich 

er zo mooi voor leent. We zagen 

vorig jaar bij de start al een paar 

honderd bezoekers en ’s middags 

bij de show was het echt druk.’ 

Grote belangstelling

De Rooij verwacht dat, gelet op het 

aantal inschrijvingen dat nu al bin-

nen is, het maximum aantal auto’s 

dat kan deelnemen wel gehaald 

gaat worden. ‘Dat zijn er honderd, 

meer kan de Dorpsstraat niet aan. 

Het bezichtigen van de auto’s is 

een essentieel onderdeel van het 

evenement, dus moet je zorgen dat 

daar voldoende ruimte voor is.

’Inschrijven gaat via de website 

www.oldtimerdagdebilt.nl 

 Wie zich inschrijft krijgt spoedig 

daarna bericht. Als het aantal van 

honderd is bereikt kan niet meer 

ingeschreven worden. De deelne-

merskosten bedragen tien euro per 

auto inclusief de bestuurder. Me-

de-inzittenden betalen 7,50 euro 

per persoon. Autobedrijf The Clas-

sic Way uit Hilversum verzorgt de 

technische ondersteuning.

Prijzen

‘We willen alleen auto’s die ou-

der zijn dan ongeveer 25 jaar. De 

ervaring leert dat mensen die een 

klassieker hebben staan het leuk 

vinden om deel te nemen en hun 

auto aan het publiek te showen. De  

deelnemers gaan vaak uitgebreid 

in gesprek met bezoekers. Vorig 

jaar zag ik toen de motorkap van 

een auto openging opeens zo’n 

twintig man eromheen gaan staan. 

We vragen de eigenaars altijd wat 

informatie over de auto op papier 

te zetten, zoals bouwjaar en even-

tuele bijzonderheden. Het valt me 

op dat ze er graag over praten, niet 

alleen met bezoekers maar ook met 

elkaar.’ In de toerrit zit geen puz-

zelelement, wel zijn er drie prijzen 

voor de tentoongestelde oldtimers. 

Die worden op verschillende on-

derdelen door een vakkundige jury 

beoordeeld, zoals uiterlijk, origi-

naliteit en staat van onderhoud. 

Anco de Rooij reikt de prijzen uit.

Opbrengst

De opbrengst van de Oldtimersdag 

wordt gevoegd bij de totale op-

brengst van de Marktdag. Het geld 

gaat naar het Hillcrest Aids Cen-

tre Trust in Durban Zuid-Afrika 

en het Morgenster Ziekenhuis in 

Masvingo Zimbabwe. Vorig jaar 

bracht de Markdag 26.000 euro op. 

Er worden twee kramen ingericht 

met informatie over deze projec-

ten. ‘Twee mensen van Hilcrest 

zijn in die tijd op uitnodiging van 

de diaconie van de drie kerken  

van de PKN De Bilt een week in 

Nederland. Zij gaan hier op bijeen-

komsten en scholen een en ander 

vertellen over hun werk in Zuid-

Afrika en zullen natuurlijk ook op 

de Marktdag aanwezig zijn’, aldus 

Anco de Rooij. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Onze tweeling werd 5 jaar. Dan vier je het eerste echte kinderfeest-

je. Het werd een heus kabouterfeest. De kinderen zongen, snoepten, 

knutselden en liepen een echte kabouterspeurtocht. 

De kabouterspeurtocht had moeten eindigen bij een prachtige kabou-

terschat, die een half uur ervoor was verstopt in de bosjes bij het 

speeltuintje Noordeinde/Dillenburg. Maar wat wilde het feit; de schat 

was weg! Na wat speurwerk kwamen we de lege pakjes sap samen 

met het inpakpapier tegen in de prullenbak. 

Het is toch ongehoord dat je in dit dorp niet een kabouterschat kunt 

verstoppen, gewoon een doos met chips en pakjes sap, ingepakt in 

rood-met-witte-stippen papier. De kinderen hebben het nauwelijks 

gemerkt, we hebben razend snel voor een nieuwe schat gezorgd. Ie-

dereen blij... nou ja... eigenlijk vind ik het in en in triest! Of moet ik 

hopen dat de dief van onze kabouterschat genoten heeft?

Irene Hoppesteyn

Zomeracademie 
geannuleerd 

De zomer academie is geannuleerd. Op de website van Kinderop-

vang De Bilt staat het bericht: ‘Er zijn helaas te weinig aanmeldin-

gen binnengekomen. Heel erg jammer, want het was een prachtig 

programma. Volgende jaar gaan we er zeker weer helemaal voor! 

Iets nieuws heeft tijd en gewenning nodig hebben we ervaren’.

De zomeracademie is een initiatief van Kinderopvang De Bilt in 

nauwe samenwerking met basisschool Wereldwijs. Het programma 

diende het goede van school met het ijne van de BSO te combine-

ren: de zomeracademie zou staan voor leren, voor het opdoen van 

nieuwe vaardigheden en kennis op een leuke manier. 

Algemeen directeur Tineke Plessen van Kinderopvang De Bilt was 

super enthousiast over het initiatief. Per week zouden er 10 gesub-

sidieerde plekken zijn voor kinderen met een onderwijsachterstand. 

Van deze groep kinderen is er slechts één aanmelding binnengeko-

men. Volgens Tineke Plessen heeft het te maken met tijd. Zij denkt 

dat in deze tijden van crises mensen voor iets anders kiezen. Zij 

bemerkt dat ook bij de reguliere vakantieopvang het aantal aanmel-

dingen minder wordt. [HvdB]

Anco de Rooij verwacht ook dit jaar weer veel belangstelling.

Lopen voor peuterspeelzaal ‘t Kompas
Maandag 8 juli was het een gezellige drukte voor de nieuwe Peuterspeelzaal in Westbroek. 

Leerlingen van basisschool ’t Kompas en de peuters van peuterspeelzaal De Stampertjes 

startten daar hun sponsorloop voor de nieuwe peuterspeelzaal ’t Kompas. 

De jeugd werd tijdens de sponsor-

loop aangemoedigd door (groot-) 

ouders en andere dorpsbewo-

ners. 

De scholieren van ’t Kompas 

renden hun rondjes door de 

nieuwbouwwijk. De peuters 

liepen hun rondjes op het voet-

balveldje. Na aloop was er voor 
alle kinderen een ijsje.

Opbrengst

De jongeren haalden met elkaar 

ruim 3100 euro op. Dit mooie be-

drag wordt gebruikt om de oprich-

tingskosten van PSZ ’t Kompas 

te voldoen en om het lokaal op te 

knappen. Maandag 2 september 

zal de nieuwe peuterspeelzaal haar 

deuren openen in een van de lo-

kalen van basisschool ’t Kompas. 

Voor peuters vanaf 2 jaar zijn er 

nog enkele plaatsen beschikbaar. 

(Corina Nagel)

Kinderen van ‘t Kompas rennen vol enthousiasme rondjes om zoveel mogelijk geld voor de peuterspeelzaal op 

te halen.
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Jan de Graaf heeft de klassieke 

bel volledig hersteld en klaar ge-

maakt voor een klinkend nieuwe 

toekomst. Twee maanden geleden 

nog maar presenteerde De Graaf 

een smeedijzeren hek en een  

informatiebord. Samen sieren die 

nu de ingang van de pas geopende 

Plukboomgaard van het Van Boet-

zelaerpark.  

Constructiewerker en siersmid 

De Graaf stamt uit de tijd dat er 

alleen al in het dorp De Bilt vijf 

smederijen waren. Inmiddels is 

hij al jaren de enige van die vijf 

die het nog bolwerkt. ‘De eer-

ste jaren was ik gevestigd aan de 

Schoolstraat. Maar nu zit ik al-

weer lange tijd met mijn bedrijf 

aan de Ambachtstraat.‘ De jonge 

Jan was vanaf zijn 16e jaar al aan 

het werk in de smederij van de 

heer Van Schaik. Zijn baas kreeg 

problemen met zijn gezondheid en 

wilde aan hem, hij had het vereiste 

Meesters-diploma op zak, het be-

drijf overdragen. De enige voor-

waarde was dat hij de volwassen 

leeftijd had bereikt: ‘In 1970 was 

dat nog 21 jaar.’ De Graaf: ‘mijn 

twee medewerkers en ik deden 

jarenlang vooral constructiewerk 

in de bouw. Onze hoofdopdracht-

gever was de toenmalige Pro-

vinciale Utrechtse Electriciteits 

Maatschappij PUEM. Voor dat be-

drijf maakte ik stalen deuren voor 

hoogspanningshuisjes, merkpalen 

en sleutelkastjes. PUEM heet nu 

Youlz, onderdeel van Eneco. Het 

constructiewerk wordt tegenwoor-

dig uitbesteed via de Eneco-werk-

maatschappij in Rotterdam. ‘ 

Verzinnen

Vervolgens ging De Graaf staal-

constructies maken bij verbouwin-

gen, in opdracht van aannemers-

bedrijven uit de regio. ‘Verzin iets 

en hij maakt het’, mengt echtge-

note Henny zich in het gesprek. 

‘Onze kinderen en kleinkinderen 

hebben allemaal in zelf gesmede 

wiegjes en bedden geslapen. Toen 

mijn kinderen trouwden hebben ze 

weer allemaal een eigengemaakt 

bed gekregen van hun vader.’ De 

Graaf is een bescheiden man en 

glimlacht wat. Sinds het jaar 2000 

verzorgt hij vooral smeedwerk 

voor particulieren. Smeedt ijzer 

om tot sierhekken, hekken voor 

de open haard, tuinmeubelen. Hij 

is een van de eersten die de lande-

lijk bekende plantensteunen heeft 

gemaakt. Bedoeld om planten en 

bloemen rechtop te houden. In zijn 

eigen fraaie achtertuin zijn ze da-

gelijkse praktijk. 

Stilzitten?

Binnenkort bereikt Jan Martinus 

de Graaf de pensioengerechtigde 

leeftijd van 65 jaar. Nu al doet hij 

‘het wat rustiger aan’. Maar stilzit-

ten is er niet bij. Wat het smids-

werk zit hem in het bloed en men-

sen met Biltse ‘roots’, net als hij 

die zelf heeft, weten hem voor een 

klus te vinden in zijn ‘Inloopwin-

kel’ aan de Ambachtsstraat. Een 

kleine eeuw geleden, dreef zijn 

grootvader (óók een Jan Martinus, 

evenals De Graafs vader én zijn ei-

gen oudste zoon), een smederij aan 

de toenmalige Bunnikse weg, nu 

Kapelweg. Naast waar anno 2013 

het tunneltje onder de Provinci-

ale weg doorloopt. Grootvader De 

Graaf was behalve smid ook nog 

havenmeester van de Biltse Grift, 

begrafenisondernemer en verzeke-

ringsagent. Het huizenblok staat er 

nog, in prima staat. In de voorma-

lige smederij links op de hoek zit 

nu een klokkenmaker. De huidige 

bewoners kijken nog steeds op een 

weiland uit. 

Jan de Graaf: al 44 jaar siersmid
in een veranderend De Bilt 

door Veroniek Clerx

Hij had een nacht slecht geslapen door die schoolbel. Niet uit ontroering of zo, omdat hij de 

100-jarige het leven had teruggegeven. Maar omdat door al het zaag en schuurwerk zoveel

stof en andere rommel was vrijgekomen, dat hij er ademhalingsproblemen had gekregen.

Afgelopen maandag hebben de leerlingen van groep 8 van Daltonschool De Rietakker

die schoolbel als afscheidscadeau aan directeur Jan Buis aangeboden. 

Het huizenblok aan de toenmalige Bunnikse weg in 1923. (Privécollectie 

familie De Graaf)

In 2013, hetzelfde blok maar nu aan de Kapelweg.

Sprookje ‘De schoolbel 

die zijn klepel verloor’

Ach, die schoolbel van De Rietakker... Jarenlang had hij in een donke-

re, stofige hoek van de kelder gelegen. Waar hij lang, heel lang geleden 
was beland. In de tijd dat Daltonschool De Rietakker nog Christelijke 

Lagere School De Runnebeek had geheten. De bel was verwijderd van 

zijn vertrouwde plaatsje naast de schooldeur. Want hij had burenge-

rucht veroorzaakt. En het was niet eens zijn eigen schuld. Toch werd 

hem zijn klepel afgenomen en hij belandde in het vergeetboek. Maar in 

de maand mei van het jaar 2013 werd de eenzame schoolbel gewekt uit 

zijn jarenlange slaap. En naar de smederij van Jan de Graaf gebracht. 

Waar hij werd geborsteld en gepoetst, gesmeerd en gesmeed. De smid 

bekeek het resultaat en zag dat het goed was. Tot slot gaf hij aan de 

schoolbel de klepel terug. Nu glimt en klinkt die als vanouds. De oude 

bel is trots teruggekeerd op een centrale plek in de school!

Afscheid van Groentjes

Het werd nog aangekondigd als een ‘feestelijk’ afscheid, maar dat kon 

de laatste bijeenkomst van Peuterspeelzaal De Groentjes in Groenekan 

natuurlijk niet zijn. Leidster Renate Gouda: ‘Het is de laatste keer voor 

de peuters en hoe verdrietig ook, Groenekan zal geen peuterspeelzaal 

meer hebben na de zomervakantie. Tot groot verdriet van Leidsters, 

ouders en natuurlijk bovenal de peuters’. Als verrassing was er voor 

de kinderen die ochtend nog naast de peuterspeelzaal een ponytocht 

georganiseerd en konden de peuters voor de laatste keer ‘uit rijden’ 

gaan. [HvdB]

Peuterspeelzaal in De Bilt
Er komt in de Groen van Prinstererschool in De Bilt een nieuwe peu-

terspeelzaal, waar alle kinderen uit De Bilt en omstreken welkom zijn. 

Na de zomervakantie biedt Small Society naast buitenschoolse opvang 

ook voorschoolse opvang en een peuterspeelzaal aan in de Groen van 

Prinstererschool.

In samenwerking met de school wordt gezorgd voor een aaneengeslo-

ten programma met ontwikkeling, onderwijs, sport en ontspanning. 

Meer informatie over de voorschoolse opvang, peuterspeelzaal en bui-

tenschoolse opvang is te vinden op www.smallsociety.nl. 



Nootjes
Te koop aangeboden

Houten Senioren LEDIKANT 

90x200cm, verstelbaar Auping 

spiraal i.z.g.s. € 100,-. Tel. 

06-29506849

HUIS te koop in Maartensdijk: 

Drakensteyn 35, in 2010 

nieuw gebouwd. € 219.000,-. 

Voor meer info zie Funda of 

bel 030-2285858

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

Ruggesteun 3 standen voor in 

bed of op het strand. € 7,50. 

Tel 06-25466708.

Stoomstrijkijzer 1800 Watt. 

€ 10,00. Tel 06-25466708.

Canon AE-1 analoge spiegel-

reflexcamera met lens 50 

mm en tas. € 45,- Tel.06-

49776766

Olympus TRIPXB400 ana-

loge fotocamera. € 10,- Tel. 

06-49776766

Camping satellietset met 54 

cm schotel. Satelliettuner 

geschikt voor de ont-

vangst van digitale kanalen 

voor canaldigital en free 

to air kanalen. € 49,-. Tel. 

06-19963053

Koelkast tafelmodel (45 x 60 

cm) z.g.a.n. € 45,-. Tel. 030-

2283495

Satellietset ontvanger met 

camping schotel voor ont-

vangst van canaldigitaal 

kanalen met muurbeugel. 

€ 49,-. Tel. 06-19963053

Digitale camera, merk 

Olympus. € 20,-. Tel. 

06-19963053

Fraaie massief eiken bedden-

plank met zeer mooi houtsnij-

werk, lengte 70 cm., diep 7 

cm. € 15,-. Tel. 030-2205540

Fijne stoel, heel gemakkelijke 

zit, met hoge armleuningen. 

€ 15,-. Tel. 030-2205540

Hangmat, is in goede staat. 

€ 10,-. Tel. 030-2205540

Campingkast hang/leg z.g.a.n. 

€ 50,-. Tel. 06-13543147

2 Groene aluminium stoeltjes. 

Kan eventueel geverfd wor-

den. Voor in de tuin. € 50,-. 

Tel. 0346-214084

Kawasaki motor werkboek 

voor 400, 500 en 550, 1979 

tot 1991, 399cc, 497cc, 553cc. 

€ 20,-. Tel. 0346-214084

Kleine betonnen vogelwater-

bak op pilaar voor in de tuin. 

€ 20,-. Tel. 0346-214084

Klederdracht gebakstel com-

pleet. € 12,-. Tel. 06-20123615

Viscouvert. € 10,-. 3 

Wandborden. € 10,- p.s of 3 

voor 25,-. Tel. 06-20123615

4 Jub. Bekers Juliana 

Beatrix Claus. € 10,-. Tel. 

06-20123615

10 Steigerhouten planken ruw 

19 x 200cm. € 3,50 p.s. Tel. 

0346-212614

Retro keukenkrukje/trapje 

met oranje bovenkant i.z.g.s. 

€ 30,-. Tel. 0346-212614

Zinken wasteil groot incl. hand-

grepen. € 39,-. Tel. 0346-212614

Singer handnaaimachine 

perfecte staat. € 49,-. Doos 

dameskleding m-l. € 10,-. Tel. 

030-2290041

Ronde witte tuintafel, blad-

doorsnee 80 cm. gemakkelijk 

hanteerbaar, puntgaaf. € 15,-. 

Tel. 030-2205540

Gloednieuwe stofzuiger, zak-

loos te gebruiken, zit nog in 

de verpakking. € 50,-. Tel. 

030-2205540

Nieuw kinderzwemvest + 

zwemgordel ong. 2 tot 6 jaar, 

samen € 10,-. Tel. 030-2205540

Aluminium zonneligbed met 

kussen, verstelbaar en inklap-

baar. € 20,-. Tel. 030-2205540

Wegens verhuizing grote doos 

vol nieuw en gebruikt speel-

goed, alles samen € 15,-. Tel. 

030-2205540

Luxe rieten hondenmand op 

pootjes 65/55. € 20,-. Tel. 

030-2204183

Rieten fietsmand voor de 

hond. €15,-. Tel. 030-2204183

Fietsen/brommers

Elektrische FIETS, pas 40 

km. Gelopen, merk Gazelle, 

koningsrood met grijs metal-

lic. Prijs van € 1600,- voor 

€ 1000,-. Tel. 030-2716078

Personeel gevraagd

Scholier(e) die zin en tijd 

heeft om, in Maartensdijk, 

eenvoudige ONDERHOUDS-

WERKZAAMHEDEN in de 

tuin te verrichten. Uren en 

vergoeding in overleg. Bij 

interesse graag contact opne-

men met F. Kroneman Tel. 06 

53330394

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

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

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of per-

soonlijke groei)? Is er een verlangen je patronen te doorzien 

en te doorbreken zodat je op een vernieuwde manier kunt 

verbinden met jezelf en de ander? Bel voor een gratis ken-

nismakingsgesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de 

dieptepsychologie van Jung, Imaginatie-technieken en even-

tueel de natuur. Hanneke van Doorn, tel. 06-46380150 www.

bewustzijninverbinding.nl

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.

Te koop: Bungalow Tolakkerweg. € 325.000,-. Tel. 

06-54623282

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

Voor het onderhoud van uw tuin belt u Rein: 06-82004441. 

Vervolgens kom ik bij u langs om, indien u dat wenst, nadere 

afspraken te maken m.b.t. het onderhoud van uw tuin.

Cursussen/Trainingen

Workshops schilderen aan de Loosdrechtse Plassen bij 

Galerie Wijdemeren in Breukeleveen. Data: 24 en 25 juli, 7 

en 8 augustus. Tijden: 10.00 - 16.30 uur

Lokatie: Galerie Wijdemeren, Herenweg 73, Breukeleveen. 

Docent: Ineke Timmermans. Kosten: € 95,-- per dag incl. 

lunch, koffie, drankje en materiaal. Opgave per e-mail: info@

galeriewijdemeren.nl of telefonisch 06-51491412. Meer info: 

www.galeriewijdemeren.nl
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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

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Te HUUR opslagruimte in 

Westbroek 70 m3 en 80 m3. 

Tel. 06-10658013

Bescherm en verzorg uw 

haar goed tijdens uw vakan-

tie! Gebruik dan Unique one! 

Vooral geschikt voor droog en 

beschadigd haar. Verkrijgbaar 

bij BETTY'S CORNER! Voor 

info bel: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

GEVONDEN 12 juli sleutel-

bos (4 sleutels) in bruin etuitje 

op Kievitlaan Maartensdijk. 

Tel. 06-20638564

Goed TEHUIS gezocht voor 

de kittens van Suus voor 

meer informatie telefoon 

06-59001800 of 06-59001788

Wij zoeken nog een Vier-

klankbezorger voor wijk 

3: Schepersveld in het bos 

tot aan Lage Vuursche 

(Vuursche Dreef), Binck-

horstlaan en Karnemelks-

weg. Voor meer info bel 

0346-211992 of mail naar 

info@vierklank.nl

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

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-

Op ’t bankje
De vrouw die met een volle rijdende boodschappentas komt aanlopen heeft zo te zien 

plezier in het leven. Met een stralende glimlach groet ze me als ze op het bankje komt 

zitten. ‘Ik heb van alles ingekocht om een paar lekkere taarten te gaan bakken’, zegt 

ze als ze me naar de volle tas ziet kijken. ‘Morgen is het weer oma’s taartendag. Dan 

zijn alle kleinkinderen welkom om bij mij taart te komen eten. Oma taart noemen ze 

me en gelukkig geen ouwe taart. Ik organiseer dat een paar keer per jaar en ze ko-

men dan altijd bijna allemaal. Het wordt wel weer een volle bak, want ik heb twaalf 

kleinkinderen.’ Ze lijkt me een gezellige oma en aan de guitige blik in haar ogen te 

zien verheugt ze zich nu al op morgen. ‘Vooral mijn appeltaart met slagroom vindt 

altijd gretig aftrek. Vijf taarten ga ik bakken, maar ik doe het niet alleen hoor. Mijn 

man helpt me ook altijd. Vooral met proeven’, zegt ze er lachend bij. ‘Hij zorgt er ook 

voor dat er genoeg te drinken is en dan hebben we altijd een hele gezellige middag.’ 

Ik stel me het volle huis met al die jongelui een beetje voor. De vrouw vertelt dat ze 

vijf kinderen heeft en drukte dus wel gewend was. ‘Nadat ze allemaal de deur uit wa-

ren hebben we nog nagedacht over een kleiner huis, maar we zijn zo vertrouwd met 

de ruimte en de buurt waar we wonen dat we toch maar zijn blijven zitten. Daarom 

hebben we plek genoeg om al die kleinkinderen te ontvangen. Van tevoren krijgen 

ze van mij een mailtje en dan weet ik hoeveel er gaan komen, want natuurlijk is er 

wel eens een verhinderd. Maar dan mogen ze een dag later ook nog komen want er 

is altijd wel wat over. Een kennisje van mij klaagde een tijdje geleden dat ze haar 

kleinkinderen bijna nooit zag. Toen heb ik haar over mijn oma’s taartendag verteld 

en toen is ze het ook gaan proberen. Ze was heel enthousiast en gaat het nu ook vaker 

organiseren. Je kan wel klagen dat je kleinkinderen zo weinig komen, maar je kunt er 

zelf best wat aan doen. Natuurlijk hebben ze het allemaal druk met de studie, sporten 

en natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes. Die mogen trouwens ook meekomen 

maar ze moeten het wel van tevoren zeggen. Een van mijn kleinzoons is zo’n popu-

laire jongen die iedere keer met een ander vriendinnetje komt. Ik vind het prima, maar 

als ik dat tegen mijn vriendinnen zeg kijken ze altijd heel bedenkelijk. Maar ik doe 

daar absoluut niet moeilijk over. Het zijn kinderen van deze tijd en ik hou wel van dat 

spontane.’ Ze vertelt dat ze nooit oppasoma wilde worden. ‘Daar waren mijn man en 

ik veel te druk voor en als je het voor de een doet moet je het ook voor de anderen 

doen. Maar daar hadden de kinderen alle begrip voor. In de vakanties kwamen er wel 

eens een paar logeren.’ Als ik haar vraag of ze in de zomervakantie ook taarten bakt 

begint ze te lachen. ‘Nee hoor, dan zijn de meesten er toch niet en wij trekken er dan 

ook vaak op uit met onze elektrische ietsen. De volgende taartbijeenkomst zal wel 
ergens in oktober zijn. In de winter staat er in plaats van taart ook wel een paar keer 

erwtensoep op het menu. Daar zijn ze ook gek op. Dan wordt oma taart snertoma’, 

zegt ze lachend.’ Dan vindt ze tijd om verder te gaan. Ze groet vriendelijk en ik wens 

haar succes bij het bakken. 

Maerten

Raaijen  

Interieurs
Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Buurtsportcoach Sebastiaan Klok: 

‘De Buurtsportcoaches hebben een 

gevarieerd aanbod aan sporten op-

gesteld, die door de kinderen ook in 

de gemeente kunnen worden beoe-

fend of net daar buiten. Het is be-

langrijk dat kinderen in aanraking 

komen met sporten die zij ook in 

de gemeente kunnen doen. Door dit 

laagdrempelig aan te bieden krijgt 

iedereen de kans om veel sporten 

te beoefenen en te kijken wat hij of 

zij leuk vindt. Wanneer dit dan ook 

gelijk beoefend kan worden in de 

gemeente zorgt dat voor draagvlak 

en voor een laagdrempelige instap 

richting club of vereniging. Naast 

de acht sporten die beoefend kun-

nen worden in de gemeente is al-

leen atletiek een sport die wij nog 

niet hebben. Toch is het belangrijk 

ook diversiteit aan te bieden en is 

atletiek daarom een leuke afwisse-

ling’.

Programma

Naast de uitvoering van de buurt-

sportcoaches doen veel vereni-

gingen mee in de organisatie en 

uitvoering van de sportweek. Zo 

is er Tennis in samenwerking met 

Tennisvereniging Meijenhagen. Zij 

geven op maandag tennis-clinics op 

de club. Op het Cruyffcourt aan de 

Aeolusweg in De Bilt worden door 

Joey Kaptijn Kickboks-lessen ge-

geven en er is ook een Bootcamp 

(itnessprogramma in de buiten-

lucht) van Jeffrey van Delft op het 

grasveld voor het Gemeentehuis. 

Ook wordt al bijna een jaar Rugby 

geoefend door kinderen op datzelf-

de grasveld voor Jagtlust en daar 

wordt op donderdag door Sebasti-

aan extra aandacht aan besteed. 

Korfbalvereniging KV Nova stelt 

haar terrein op vrijdag open in Bilt-

hoven voor iedereen om deze sport 

te beoefenen en ook Zwembad 

Brandenburg zorgt voor waterpret 

waarbij er Waterpolo beoefend gaat 

worden op woensdag. Naast deze 

sporten bieden de buurtsportcoa-

ches ook nog voetbal (vrijdags op 

het Cruyffcourt)l, hockey (op dins-

dag bij SCHC) en golf (op donder-

dag op het Cruyffcourt) aan. 

Aanmelden

Het complete overzicht staat ver-

meld op de site van Stichting 

MENS de Bilt www.mensdebilt.nl. 

Daar kan men zich ook aanmelden 

voor een dag en een sport. Het is 

ijn wanneer de buurtsportcoaches 
de aanmeldingen tijdig krijgen, 

zodat zij de sport-clinics goed kun-

nen voorbereiden. Aanmelden kan 

tot en met 18 augustus via vakan-

tiesportweekdebilt@hotmail.com. 

Per activiteit kunnen maximaal 40 

kinderen deelnemen dus wees er 

snel bij.

Zomervakantie Sportweek
van 26 t/m 30 augustus

door Henk van de Bunt

Voor het derde jaar op rij organiseren Buurtsportcoaches van Stichting MENS de Bilt

weer de zomervakantie sportweek in de gemeente De Bilt. Voor alle kinderen

en hun ouders bieden zij een programma van negen verschillende sporten die verdeeld

over vijf dagen gespeeld kunnen worden. 

Sebastiaan Klok: ‘Alleen atletiek kunnen we nog niet aanbieden in De Bilt’. 

Het evenement kent Olympische 

tradities zoals een openingsceremo-

nie, een atletendorp en de Olympi-

sche Vlam. In de dagen vooraf-

gaand aan het EYOF Utrecht 2013 

werd het Olympisch Vuur in een 

vier dagen durende Fakkelestafette 

letterlijk én iguurlijk verspreid 
door Utrecht en de regio. Namens 

het Biltse gemeentebestuur trok 

wethouder sport, Herman Mitten-

dorff, zijn hardloopschoenen aan.

Hij vindt het dan ook uitermate be-

langrijk dat de jeugd in aanraking 

komt met sport: ‘Sporten is gezond. 

Nog niet zolang geleden werden 

wij als gemeente uitgeroepen tot 

sportgemeente van het jaar. Dat is 

een prestatie om trots op te zijn. En 

het aantal sportende kinderen ligt 

in de gemeente De Bilt nog steeds 

ver boven het landelijk gemiddelde. 

Bovendien zijn er ook ontzettend 

veel kinderen die meerdere sporten 

uitoefenen. Daar ben ik als wethou-

der sport natuurlijk erg blij mee’. 

EYOF door De Bilt
door Henk van de Bunt

Van 14 tot en met 19 juli vindt het European Youth Olympic Festival (EYOF)

plaats in Utrecht. Dan strijden 2300 jonge sporttalenten uit 49 Europese landen

om Olympische medailles in 9 takken van sport.

Wethouder Herman Mittendorff draagt het vuur over aan een jeugdige 

hardloopster van SCHC.

Strokeplay-
kampioenschap 2013
Eén van de sportieve hoogtepunten van golfclub ‘De Biltse 

Duinen’ is de jaarlijkse strijd om het strokeplaykampioenschap 

zonder handicapverrekening. Op zaterdag 6 juli gingen 17 heren 

en 8 dames deze strijd met elkaar aan over 4 ronden van 9 holes, 

verdeeld over twee wedstrijden van 18 holes. 

Onder ideale zomerse omstandigheden werd afgeslagen op de in uit-

stekende conditie verkerende baan. De greens waren nog bedauwd en 

dus traag. In de loop van de dag werd het steeds warmer en werden de 

greens  droger en sneller. Bij het putten moest hiermee terdege rekening 

worden gehouden.

Kampioenen

Bij de heren werd Nico Mol kampioen met de fraaie totaalscore van 

127 slagen (strokes), gevolgd door Georg Leermakers (134) en Wil-

liam Punt met 139 slagen. Bij de dames veroverde Miranda Schröer 

de kampioensbeker met 141 slagen, gevolgd door de sterk spelende 

Jolanda Poortman (144) en Elma August de Meijer met 146 strokes.

(Bert van Klingeren)

Winnaars Strokeplaykampioenschap op de Biltse Duinen. 

Zomerbridge in
Hollandsche Rading

Donderdag 11 juli jl. was alweer de zesde avond van het Zomerbridge 

in Hollandsche Rading. Er waren deze avond 16 paren naar het tijde-

lijk Dorpshuis in Hollandsche Rading gekomen. Trees van Doorn + Jan 

van der Heide werden met 71,85 % eerste, Bert Smits + Henk Theebe 

(62,98 %) tweede en Annemarie + Siegfried Laker waren met 58,81 % 

goed voor het brons.

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

bridge in het tijdelijk Dorpshuis aan de Dennenlaan in Hollandsche 

Rading. Voor niet leden van Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de 

kosten van deelname € 2,00 per persoon per avond. 

Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-leden per paar kan bij voor-

keur 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.

Biltsche 
recreatietennisweek 

Deze week spelen ruim 300 tennissers uit De Bilt meer dan 

400 tenniswedstrijden op de parken van de organiserende 

clubs FAK, Helios, Meijenhagen, TOSS en WVT. 

Door poule-indelingen van 6 paren, speelt een ieder 5 wedstrijden in 

Damesdubbel of Herendubbel en/of Mixed. De wedstrijden vinden 

wisselend over de parken plaats en per poule wordt de eindstand be-

paald. Op donderdagavond wordt er op het park van TOSS vanaf 22.00 

uur livemuziek verzorgd door Anna van der Hulst. 

Slotfeest

Zaterdag 20 juli zullen rond 15.00 uur demonstratiewedstrijden ge-

speeld worden. Vanwege het 60-jarig jubileum van TC Meijenhagen 

wordt op het park van de jubilaris die avond het slotfeest gehouden. 
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Alle (sub-)kernen in de gemeente 

De Bilt hebben hun eigen karak-

ter. Ook voor wat betreft groen in 

de openbare ruimte. De ene wijk 

heeft een mooi park, de andere 

meer groenstroken en in de derde 

wijk liggen mooie trapveldjes. Hoe 

dit groen onderhouden gaat worden 

en welke kwaliteit daarbij kan wor-

den verwacht en gewenst is gaat de 

gemeente dit jaar vastleggen in een 

Beeldkwaliteit plan groen. 

Op wijkniveau is men met bewo-

ners gaan ‘schouwen’ hoe de hui-

dige kwaliteit is in de wijk, welke 

kwaliteit wenselijk is voor en wat er 

mogelijk is binnen de onderhouds-

budgetten. Deze vraagstelling was 

ook opgeworpen, omdat door de 

gemeenteraad is vastgesteld dat er 

in 2014 135.000 euro minder aan 

onderhoud van de openbare ruimte 

mag worden uitgegeven. De avon-

den zijn in juni gehouden. Er was 

matige tot geen belangstelling voor. 

Daarnaast heeft de gemeente op 

nog veel meer punten de kwaliteit 

van onderhoud van de openbare 

ruimte door het bureau Planterra in 

kaart laten brengen. 

Werksessies

Tijdens een plenaire presenta-

tie werden de uitkomsten van de 

schouw per kern getoond en werd 

een toelichting gegeven op de ver-

schillende kwaliteitsniveaus. Ver-

volgens ging men in groepen uiteen 

om per kern of kernen verder over 

het onderwerp te praten. Er moest 

qua samenstelling wat worden ge-

improviseerd, aangezien de (sub-)

kernen Bilthoven-Noord, Groene-

kan en Westbroek slecht met één 

persoon vertegenwoordigd waren. 

Uitkomst

Aan het eind van de avonden lag 

er (sub-)kernsgewijs een scenario 

waarin de gewenste kwaliteit voor 

onderhoud van de openbare ruimte 

is aangegeven. Dit bewonersscena-

rio wordt samen met nog een aantal 

andere, meer themagerichte, sce-

nario’s voorgelegd aan de gemeen-

teraad. De gemeenteraad kiest per 

wijk/dorp een scenario, dat vervol-

gens uitgewerkt wordt in een beeld-

kwaliteit plan. In dit plan wordt dus 

de kwaliteit van onderhoud voor 

de hele gemeente vastgelegd. Het 

beeldkwaliteit plan wordt uiteinde-

lijk aan de raad ter besluitvorming 

voorgelegd. 

Groen in beeld
door Henk van de Bunt

Vorige week dinsdag en woensdag vonden er twee werksessies plaats, waarbij men kon 

aangeven wat het gewenste onderhoudsniveau is voor de wijk en de vraag ‘Waar mag het 

wat meer en waar wat minder?’ kon worden beantwoord. In Maartensdijk waren zo’n 30 

aanwezigen. In Bilthoven hadden 45 personen uit de uitnodiging gehoor gegeven. 

In Bilthoven hadden 45 personen uit de uitnodiging gehoor gegeven. 

In Maartensdijk waren zo’n 30 aanwezigen.

Fietsexcursies op 
vliegbasis Soesterberg

Zaterdag 20 juli kunnen belangstellenden meer te weten komen 

over de geschiedenis van Vliegbasis Soesterberg. Gidsen van 

Utrechts Landschap leiden namens de Provincie Utrecht en 

de gemeenten Soest en Zeist die dag zowel een ietsexcursie 
historische objecten als een (iets-)excursie militair erfgoed’.

De ietsexcursie historische objecten, die om 12.00 uur van start gaat, 
leidt langs historische objecten op de vliegbasis. Deelnemers kunnen 

deze gebouwen binnengaan om de militaire betekenis ervan te beleven. 

Tevens is het mogelijk kennis te maken met kunstinstallaties, die zijn 

geïnspireerd op de Koude Oorlog-periode en die een relatie hebben met 

het gebruik van het terrein als vliegbasis. Het toegangshek is geopend 

van 11.30 tot 12.00 uur. Het maximaal aantal deelnemers is 20 perso-

nen, deelname is gratis.

Militair erfgoed
Deze ietsexcursie begint om 13.30 uur en wordt vooraf gegaan door 
een korte inleiding in het informatiecentrum Hart van de Heuvelrug. 

Deelnemers ietsen over start- en landingsbanen en langs shelters, bun-

kers en een kerosineopslagplaats die als militair erfgoed bewaard blij-

ven. Ook het munitiepark wordt aangedaan. Zo wordt kennis gemaakt 

met de rol van de vliegbasis tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 

Koude Oorlog. Het toegangshek is na 13.30 uur gesloten. Het maxi-
maal aantal deelnemers is 50 personen, deelname is gratis. 

Aanmelden

Aanmelden kan via www.utrechtslandschap.nl/reserveren. Beide ietsex-

cursies duren ongeveer 2 uur. Neem zelf uw iets mee! Verzamelpunt is het 
toegangshek bij de ingang van de vliegbasis aan het einde van de Baten-

burgweg te Soesterberg. De route-

beschrijving staat vermeld op de 

website van Utrechts Landschap.

Veel belangstelling 
vrije kavels Westbroek

Op donderdag 4 juli jl. werd in Het Dorpshuis door Van Wijnen Pro-

jectontwikkeling Midden B.V. een informatiebijeenkomst gehouden 

voor ca. zestig geïnteresseerden in een vrije kavel in Westbroek. Tij-

dens een interactieve sessie zijn de plannen gepresenteerd en hebben 

de geïnteresseerden kunnen meepraten over het stedenbouwkundige 

plan, de grootte van de kavel, de inrichting van het openbaar gebied 

en de architectuur. In de zaal stonden panelen waarop een eerste beeld 

is uitgewerkt van hoe de nieuwbouw eruit kan komen te zien. Uit de 

infoavond kwam naar voren dat er vanuit Westbroek veel vraag is naar 

vrije kavels. 

Op de informatieavond is ook ingegaan op de voorrangsposities 

voor geïnteresseerden die binding hebben met Westbroek. Het gaat 

hierbij naast inwoners van Westbroek ook om mensen die gebo-

ren zijn in Westbroek, gewoond hebben in Westbroek of werken in 

Westbroek. Belangrijk uitgangspunt voor de planvorming is dat de 

vrije kavels primair bedoeld zijn om de vraag naar woningen bin-

nen Westbroek in te vullen. Van Wijnen zal in overleg treden met de 

gemeente en het Dorpsberaad om te kijken hoe deze voorrangsposi-

tie het beste ingevuld kan worden. Op basis van dit al zal deze zo-

mer het Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitsplan kunnen 

worden afgerond. In september zullen de plannen worden gepresen-

teerd, waarna de bestemmingplanprocedure opgestart kan worden.

Ellis Smit-Frazer (Van Wijnen BV)

Met de aanleg van weer een rotonde

gaan we op naar de volgende ronde

er zijn veel mensen voor

want het verkeer stroomt goed door

als ieder zijn draai heeft gevonden

Guus Geebel Limerick

Bert van der Tol, bewoner en vee-

houder op boerderij Vredegoed, 

vertelde uitvoerig over de bijzon-

dere collectie plattelands- en boe-

renvoorwerpen van rond 1900 uit 

de dorpen Tienhoven, Oud Maars-

seveen en omgeving. De groep, 

waaronder de oprichter van Kubes 

Arend Knot, genoot volop van de 

voorwerpen in het museum met 

betrekking op traditioneel wonen, 

ambachtelijk werken op boerenbe-

drijf en veenderij en de dorpssa-

menleving. 

Na de lunch ging iedereen naar het 

Bert Bospad, dat loopt van West-

broek naar Hollandsche Rading, 

voor een natuurwandeling onder 

begeleiding van Bert van der Tol. 

Tijdens deze wandeling was er veel 

uitleg over de verschillende plan-

tensoorten, maar vooral ook veel 

gelegenheid om de planten te voe-

len en ruiken. Begeleider, tevens 

organisator van uiteenlopende ex-

cursies voor Stichting Kubes, Hans 

Bögemann, zegt over deze dag: 

‘Het is ontzettend leuk om een mu-

seum te bezoeken en de natuur in 

te gaan. Vanzelfsprekend ook voor 

blinden en slechtzienden. Het vergt 

enige aanpassing; het gaat natuur-

lijk meer om voorwerpen voelen en 

ruiken. En met het bevlogen ver-

haal van Bert van der Tol was het 

voor de groep echt genieten deze 

dag’. 

Voor meer informatie en overige 

initiatieven van de Agrarische Na-

tuur Vereniging: www.anvnoorder-

park.nl (Charlotte Nijsten)

Dag voor visueel gehandicapten
Op initiatief van de Agrarische Natuur Vereniging [ANV] in deze gemeente was er

zaterdag 13 juli een dag voor visueel gehandicapten. Een gezelschap van zo’n 25 mensen - 
leden en begeleiders van Stichting Kubes (Kunst en Cultuur voor blinden en slechtzienden) - 

genoot ‘s ochtends van een rondleiding bij het streekmuseum Vredegoed in Tienhoven.

Visueel gehandicapten en begeleiders genieten van de wandeling over het Bert Bospad.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Iedere zondag: "Sunday Roast" € 10,-

Woe.
17-7

Saté, frietjes en sla
of

Verse Zeeuwse mosselen, 
friet, sla en knoflooksaus

€ 11,00 

€ 14,00 
incl. kopje

koffie

Do.
18-7
Vrij.
19-7
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

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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


