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Bewonersavond werkzaamheden 
A27 en de gemengde gevoelens

door Henk van de Bunt

Dinsdag 3 juli vond er een bewonersavond plaats in het Dorpshuis in Hollandsche Rading 
over de vorderingen van de werkzaamheden van de verbreding van de A27.De avond 

was georganiseerd door 3Angle (uitvoerder van de werkzaamheden) en Rijkswaterstaat 
(regievoerder). De avond ging over de nieuwe inrichting van het viaduct over

de Vuurse Dreef en de geluid- en lichthinder van de A27.

Robert van den Dijsse van 3Angle 
toont een ontwerp van de nieuwe in-
richting van het viaduct dat tot stand 
is gekomen in overleg met 3Angle, 
een vertegenwoordiging van de in-
woners en de gemeente De Bilt. Het 
ontwerp laat zien dat de parkeerplaat-
sen aan de noordzijde van het viaduct 
verdwijnen. Alle parkeerplaatsen ko-
men in het ontwerp achter de pilaren 
aan de zuidzijde van het viaduct en 

het totaalaantal blijft ongewijzigd. 
De vernieuwde parkeerplek kan van-
af de Spoorlaan worden ingereden 
en net voor spoorwegovergang weer 
worden verlaten. 

Kunst
De locatie van de fietsenstalling blijft 
ongewijzigd evenals de ‘Kiss and 
Ride’- plek aan de noordkant. De 

afvalcontainers worden ondergronds 
geplaatst. Het ruiterpad blijft in tegen-
stelling tot eerdere toezeggingen zo-
als het was. Er komt ook in de nieuwe 
situatie dus geen ruiterpad onder het 
viaduct. De vraag of er in Holland-
sche Rading, evenals in Groenekan 
en Maartensdijk, kunst komt, wordt 
in eerste instantie ontkennend beant-
woord. In Hollandsche Rading is ge-
kozen voor veiligheid en er is in over-

leg met de gemeente een oplossing 
gezocht voor de containers. Mocht 
er dan nog geld over zijn, dan kan dit 
voor kunst onder het viaduct kunnen 
worden aangewend. De kans hierop 
is volgens Van den Dijsse niet groot. 
Een aantal aanwezigen betreurt dit 
zeer. De voorzitter van ‘Samen voor 
Hollandsche Rading’, Thijs van der 
Wel, stelt dat er hard gewerkt wordt 
om alsnog te proberen een kunstpro-
ject in Hollandsche Rading uit pri-
vate middelen, bijv. crowdfunding, te 
realiseren. Bij de gemeente hoeft niet 
te worden aangeklopt, omdat zij al in 
de ondergrondse afvalcontainers heb-
ben geïnvesteerd. 

Geluid
Niels Hubbers van Rijkswaterstaat 
begint met de opmerking dat hem 

berichten hebben bereikt als zou 
de geluidwering naar behoren wer-
ken. De zaal reageert tegengesteld: 
‘U heeft ons bij het begin van het 
project beloofd, dat de geluidhinder 
zou afnemen en nu merk ik dat deze 
juist toeneemt’. Dit wordt door 
meerderen bevestigd. De enigen die 
er nu duidelijk voordeel bij hebben 
zijn de inwoners aan de westzijde 
van de A27, die voor het eerst over 

een geluidvoorziening beschikken. 
Voor de bewoners aan de oostzijde 
van de A27werd een ander geluid 
vernomen. Het besluit de geluid-
reducerende laag op het geluids-
cherm aan te brengen aan de kant 
van de bewoners van de Spoorlaan 
i.p.v. aan de kant van de A27 blijkt 
op veel onbegrip te stuiten: ‘Je 
moet het daar aanbrengen waar het 
geluid wordt gemaakt, dus de kant 
van de weg’, was een in vele vari-
anten geuite reactie. 

130 km p/u
Ondanks vragen van verschillende 
kanten zal er niet worden gemeten 
door RWS om er achter te komen 
of de hinder is toegenomen: ‘Wij 
berekenen aan de hand van het ge-
bruik van de weg’ was het verweer 

van de heer Hubbers. Hij zegt, dat 
wanneer inwoners in Hollandsche 
Rading het geluid willen meten, zij 
dit zelf moeten financieren. ‘Samen 
voor Hollandsche Rading’ zegt toe 
een beperkte enquête te willen hou-
den onder in inwoners om na afloop 
te meten of inwoners wel of niet te-
vreden zijn. Niels Hubbers besluit 
deze bijdrage met de mededeling 
dat er geen plannen zijn om de snel-
heid van de weg naar 130 km p/u te 
brengen.

Lichthinder
Niels Hubbers vervolgt met in-
formatie over de verlichting: ‘De 
nieuwe lampen zijn 3 meter ho-
ger geplaatst dan de vorige. In die 
nieuwe 18 m hoge masten is Led-
verlichting geplaatst en die straalt 
feller en witter licht uit dan bij de 

oude verlichting het geval was’. Hij 
verzekert dat wanneer de weg ge-
reed is de lampen om 23.00 uit zul-
len gaan en om 05.00 u weer zullen 
worden ontstoken. Omdat er over 
de ‘kwestie verlichting’ Kamervra-
gen (aan de minister) zijn gesteld 
kan en mag hij thans niets meer 
over deze kwestie zeggen. 

Schade
Aan het eind van de avond vragen 
inwoners hoe het staat met de scha-
derapportages. Er zijn nogal wat 
inwoners, die schade aan hun hui-
zen hebben ondervonden door de 
verbreding van de A27. Rijkswater-
staat stelt dat de schaderapportages 
nog niet door hen zijn ontvangen. 
Zodra die binnen zijn zal er contact 
met de bewoners worden opgeno-
men.

De locatie van de fietsenstalling blijft ongewijzigd evenals de ‘Kiss and Ride’- plek aan de noordkant.

De zaal stroomt vol en het geluid zwelt aan.

Alle parkeerplaatsen komen in een visgraatlijn achter de pilaren aan de 
zuidzijde van het viaduct. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

15/07 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/07 • 09.30u  en 18.30u -

Ds. R.W. de Koeijer 
 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/07 • 10.30u - Rob Nepveu

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/07 • 10.00u - de Heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
15/07 • 10.30u - Voorganger pastor

mevr. A. van den Boogaard
 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
15/07 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
15/07 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Uitzenddienst
15/07 • 19.00u - Prof. F.G. Immink

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
15/07 • 10.00u - Ds. G. Landman

R.K. St. Michaelkerk
15/07 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor F. Zwarts 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
15/07 10.00u - spreker Adri van der Mast 

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
15/07 • 15.30u - Ds. J. Belder 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

15/07 • 10.00u - Ds. J.G. van Tilburg 
15/07 • 18.30u - Kandidaat D.C. de Pater

Onderwegkerk Blauwkapel
15/07 • 10.30u - Ds. Y Viersen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/07 • Kerkgebouw gesloten; om 
09.45 uur Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk in Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/07 • 10.00u - Proponent J. Domburg
15/07 • 18.30u - Ds. Joz. A. de Koeijer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
15/07 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
15/07 • 09.30u - ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk
15/07 • 10.00 u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Ned. Ger. Kerk
15/07 • 10.00u - de heer A. van Hilten

15/07 • 18.30u - de heer A. Bijl
 

 PKN - Herv. Kerk
15/07 • 10.00u - Ds. A.A. Floor 

15/07 • 18.30u - Ds. G.M.  Bijkerk

‘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

Gerdien Jansen

Van Haren Uitvaartzorg is dé uitvaart
onderneming voor De Bilt en omstreken.  
Met respect, stijl en liefde.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar 
www.vanharenuitvaartzorg.nl

Koningsweg 20, 3762 EC Soest

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 14 juli haalt het 
Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 14 juli oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Open dag

Zaterdag 14 juli staat de Open Dag 
in Agnes Kruidentuin in het teken 
van kruiden en wat je ermee kunt 
doen. Tijdens de Open Dag kan je 
aan korte workshops deel nemen. 
Om 14.00 uur is er een rondleiding 
in de kruidentuin met informatie 
over de kruiden. Adres Dorpsweg 
264 (achter) te Maartensdijk.

Openstelling Hervormde Kerk 
Westbroek

De Hervormde Kerk van West-
broek opent op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 juli de deuren van 

de kerk van 13.00 tot 16.00 uur. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom om het monumentale 
pand te bekijken, de rust in het 
eeuwenoude gebouw te ervaren 
of voor een stiltemoment. Indien 
gewenst kunnen bezoekers nader 
worden geïnformeerd over het 
kerkgebouw door de aanwezige 
kerkgidsen.

Varen door de Molenpolder

Op 14 juli kunt u van 10.00 - 12.00 
uur met een gids van Staatsbosbe-
heer door de Molenpolder meeva-

ren op een fluiterboot. Het oude 
veengebied heeft een rijke historie. 
Samen met de gids speurt u naar 
de dieren en planten in dit gebied, 
zoals ringslang, purperreiger en 
zonnedauw, en onderweg kunt u 
een stukje lopen op het ‘drijvend 
land’. Voor meer informatie en het 
boeken www.staatsbosbeheer.nl/
activiteiten. Deze excursie is ook 
met een groep te boeken (maxi-
maal 12 personen). Neem hier-
voor contact op met utrechtwest@
staatsbosbeheer.nl.

Natuurwandeling

Op zondag 15 juli organiseert 
Utrechts Landschap een natuur-
wandeling in het Panbos. Tijdens 
deze wandelexcursie worden 
minder bekende aspecten van dit 
gebied belicht.Ter sprake komen 
de ontstaansgeschiedenis, flora 
en fauna, beheer door Utrechts 
Landschap. De wandeling begint 
om 14.00 uur bij de parkeerplaats 
gelegen aan de Jozef Israëlslaan te 
Bosch en Duin t.o. huisnr. 7. Ver-
trektijd 14.00 uur. De wandeling 
duurt anderhalf tot twee uur. Voor-
af aanmelden is nodig in verband 
met het maximaal aantal deelne-

mers en kan op de website van 
Utrechts Landschap. Deelname is 
gratis. Gezien de aard van het ter-
rein is een redelijke fysieke con-
ditie wenselijk. Deze wandeling 
is ongeschikt voor kinderwagens, 
wandelwagens, rollators e.d.

De Heer is mijn Herder
Psalm 23

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
is van ons heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder
 

Maria Emmetje Hendrika Blaauwendraad-van Zijtveld

Emma
Sinds 1988 weduwe van Eep Blaauwendraad

Westbroek, 17 september 1929 Bilthoven, 9 juli 2018

 Kinderen
 Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Prinses Amalialaan 10
3738 VX  Maartensdijk

De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 13 juli om 11.00 uur 
in gebouw Rehoboth, Kerkdijk 10 te Westbroek.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 
gebouw de Rehoboth.
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Kansen in regio voor
OV-knooppunt Bilthoven 

Maandag 2 juli ontving het college van burgemeester en wethouders Dennis Straat. Straat is 
gedeputeerde van Provincie Utrecht voor o.a. mobiliteit en het Utrecht Science Park (USP)

en bracht een werkbezoek aan Bilthoven om zich te oriënteren op de functie van het openbaar 
vervoer voor de ontwikkeling van de beide locaties van het USP in Bilthoven en

Utrecht en de kansen en ambities die de gemeente ziet. 

Het bus- en treinstation Bilthoven 
is een belangrijke schakel in de be-
reikbaarheid van de beide locaties 
van het Utrecht Science Park met 
bus en fiets. Voor bedrijven en in-
stellingen langs de route van het 
Berg en Bosch-terrein naar het USP 
in Utrecht is de OV-verbinding via 
de Soestdijkseweg van groot be-
lang. 

Schaalsprong
Samen met de provincie wil de ge-
meente De Bilt een schaalsprong 
in het openbaar vervoer maken 
door verder te bouwen aan een 
robuuste en toekomstbestendige 
OV-verbinding tussen Bilthoven 
en het Utrecht Science Park. Het 
verbinden van kennisinstellingen 
en bedrijven langs de zogenaamde 
Life Science-as en de doorontwik-

keling van ‘smart mobility’ met 
bijvoorbeeld e-bikes en deel-e-cars 
maken hiervan deel uit. ‘Ik zie voor 
het OV-knooppunt Bilthoven grote 
kansen voor onze regio’, aldus een 
enthousiaste gedeputeerde.

Gebruik 
In de drukste periode maken maan-
delijks 20 tot 25 duizend forenzen 
gebruik van de busverbinding. Dat 
zijn voor 80% medewerkers en be-
zoekers van het USP. De rest heeft 
veelal Sweco en het USP Bilthoven 
(de bedrijven op het voormalige 
RIVM-terrein) als bestemming. 
Langs de route liggen veel kennis-
intensieve lifescience-bedrijven, 
die voor de economische ontwik-
keling van oostelijk Utrecht en de 
gemeente De Bilt in het bijzonder 
van groot belang zijn. 

Ontwikkeling omgeving station
Gedeputeerde Straat liet zich door 
het college ook bijpraten over de 
ontwikkeling van het gebied ten 
noorden en zuiden van het NS-sta-
tion. Station Bilthoven is onder rei-
zigers zó populair, dat ook bekeken 
moet worden hoe fiets-parkeren, 
bushaltes en deelauto’s verder ge-
optimaliseerd kunnen worden en 
‘smart mobility’ verder vormgege-
ven kan worden. 

Het vorig jaar gestarte experiment 
met zogenaamde campusbikes is 
als zeer geslaagd ervaren. Rijk, Pro-
vincie Utrecht en de stad Utrecht 
werken binnen het Programma U 
Ned samen aan een evenwichtige 
en samenhangende ontwikkeling 
van wonen, werken en bereikbaar-
heid in de Metropoolregio Utrecht.

V.l.n.r.: Rob Brugts (directeur Economie en Mobiliteit van Provincie Utrecht), Sjoerd Potters (burgemeester), 
Ellen Vrielink (beleidsmedewerkster Provincie Utrecht), Nadia Crietée (directeur gemeente De Bilt), André 
Landwehr (wethouder Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling), Madeleine Bakker-Smit (wethouder Economische 
Zaken) en gedeputeerde Dennis Straat. 

Ontwerpbesluiten Tolakkerweg 
Het College van Burgemeester en 
Wethouders is van plan een omge-
vingsvergunning te verlenen voor 
de locatie Tolakkerweg 138 in Hol-
landsche Rading.  Aanleiding voor 
het opstellen van het bestemmings-
plan is het initiatief van Tetteroo 
Bouw en Ontwikkeling BV om het 
voormalige tuincentrum aan de To-
lakkerweg 138 te Hollandsche Ra-
ding te her-ontwikkelen tot woon-
gebied. 

Op het terrein zullen 18 eengezins-
huizen worden gerealiseerd. De 
aanwezige voormalige bedrijfswo-
ning blijft behouden en is eveneens 
opgenomen in het plangebied. Om 
de voorgenomen ontwikkeling mo-
gelijk te maken is een nieuw be-
stemmingsplan ‘Tolakkerweg 138, 
Hollandsche Rading’ opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan kan 
met de daarbij behorende stukken 
digitaal worden ingezien op de 
landelijke voorziening http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. De stukken 
liggen ter inzage in het gemeente-
huis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. [HvdB] 

Dinsdag 3 juli was er in het Dorpshuis in Hollandsche Rading aan de 
Dennenlaan 57 een inloopavond, waarbij medewerkers van de gemeente 
aanwezig waren voor informatie over de ontwerpbesluiten voor dit 
project. [foto Henk van de Bunt]

Boottocht Zonnebloem 
Afgelopen week werden Zonnebloemgasten opgepikt waarna vanaf 
Weltevreden de rit richting Sleewijk begon. Om 11.30 uur arriveerde 
de bus in Sleeuwijk vanwaar de boot vertrok. Onderweg vertelde de ka-
pitein de wetenswaardigheden die her en der te zien waren. Op de boot 
werd geluncht en werden de gasten voorzien van een koud drankje. 
Om 15.00 uur werd aangemeerd en kon de bus-terug-reis beginnen. De 
eerste gasten waren om 16.15 uur terug bij Weltevreden. 

Wie nog wat vrijwilligerstijd over heeft kan zich (aan-)melden bij de 
Zonnebloem afdeling de Bilt - Bilthoven, tel. 030 2080211 of email 
zonnebloem.debilt.bilthoven@hotmail.com.

(Ineke van Baggem)

Zonnebloemgasten genieten van de boottocht.

Zomerprogramma Mens
Op maandag 2 juli is het Zomerprogramma van Mens De Bilt van start 
gegaan met ’s ochtends de workshop ‘Slimmer solliciteren’ en ’s mid-
dags Voetreflex massages (op afspraak). 

Op verschillende locaties, zowel binnen als buiten, is verder weer van 
alles te doen. Vrijwilligers, buurtbewoners en liefhebbers zorgen samen 
weer voor een ruim aanbod aan workshops en activiteiten voor alle 
leeftijden. Van o.a. ‘Zelf gezonde tussendoortjes maken’ tot ‘Zonne-
mandala tekenen’, ‘Hulp bij het opruimen’, ‘Ibiza ketting maken’, ‘Fit, 
sterk en energiek (60+), ‘Natuurtekenen in het Van Boetzelaerpark’ tot 
zelf een appeltaart bakken. 

Kijk op www.mensdebilt.nl onder de gele button Zomerprogramma 
2018 of haal een programmaboekje op bij de Bureaudienst van Ser-
vicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, of Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96. Het Zomerprogramma loopt nog t/m 
31 augustus. 

Zomerfair in Bilthoven

Op het terrein van de kinderboerderij de Schaapskooi in Bilthoven was 
zaterdag 7 juli een gezellige zomerfair. Er waren diverse kramen, veel 
activiteiten, een presentatie over vlinders, verschillende hapjes en nog 
veel meer. Van 11.00 tot 16.00 uur was het een gezellige drukte op de 
markt aan de Melkweg 1 in Bilthoven. [foto Reyn Schuurman]
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag  juli
t/m woensdag  juli

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Hammouse 
Ei-bieslook salade

Gebakken boterhamworst 
Gegrilde honing ham
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

Noten & pinda's

Lams spiesjes 

Scharrel kipdijfilet 

Dry aged burger

100
GRAM 3.49

500
GRAM 4.98

500
GRAM 5.25

Bavette spiesjes

Procureur lapjes
naturel of gemarineerd

250
GRAM 3.98STUDENTENHAVER

lekker & gezond

100
GRAM 2.49

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98

SHOARMA

100
GRAM 3.99

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 5.75

FRIESE 
TYNJETALER 

500
GRAM 6.98 

VLEESWAREN TRIO

wij uw kaas kunnen 
vacumeren zodat u deze mee op vakantie kan nemen?

Wist u dat...

GEHAKT 
TORTILLIA’S

DEENSE BRODEN

Kip cordonbleu, gehakt cordonbleu 
of runder cordonbleu

Bijzonder lekker!

5 HALEN= 4 BETALEN

250
GRAM 3.49CASHEWNOTEN

gezouten of ongezouten
2

STUKS 6.-
2

STUKS 7.-

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alleen donderdag alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten
per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

•  Pasta Romane met 
buffelmozzarella en kip

€ 1,49
100 gram

•  Vers gesneden 
Bietjes

€ 0,99
500 gram

•  Vers gesneden, pitloze 
Watermeloen blokjes

€ 2,99
bak 500 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

DESEM
VOLKORENBROOD 
OF DESEM LIJNZAAD
koolhydraat arm

Nu € 1,99

Vers van de traiteur

•  Kapucijnersschotel € 0,99
100 gram

•  Witlof-ham kaas schotel € 0,99
100 gram

•  Ravioli met gehakt in 
tomatensaus of Ravioli 
met spinazie en ricotta 
in champignonsaus

€ 1,49
100 gram

VOLOP ZOMERFRUIT
NECTARINES, PERZIKEN EN
HOLLANDSE OPAL PRUIMEN

VOLOP HOLLANDSE
KORDIA KERSEN

500 gram € 2,98

• Hollandse Aardbeien 
2 x 500 gram € 3,00

• Hollandse komkommers 
2 voor € 1,00

• Hollandse courgettes 
2 voor € 1,00

• Hollandse sperziebonen 
500 gram € 1,00

smaak

GALIA
MELOENEN
per stuk € 0,99
Hollandse

SMAAK-
TROSTOMATEN
500 gram € 0,99

Alleen donderdag

CHOCOLADE-
PASSIETAART

Nu € 14,95

ZOMERSVOORDEEL

HEERLIJKE 
FRAMBOZEN
OF 
BRAMEN
bak 250 gram € 1,99

OP = OP
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Uitreiking Medaille
van Verdienste in Zilver 

door Walter Eijndhoven

Onder toeziend oog van zo’n zeventig genodigden reikte locoburgemeester André Landwehr op 
donderdag 5 juli de Medaille van Verdienste in Zilver uit aan de heer en mevr.

Verholt uit Groenekan. De uitreiking vond plaats in de Kazerne aan de
Kapeldwarsstraat 18c in Fort Blauwkapel in Utrecht. 

De uitreiking van deze bijzondere 
medaille vindt slechts één à twee 
keer per jaar plaats maar aan een 
echtpaar was deze medaille nog 
nooit toegekend. Het echtpaar Ver-
holt heeft dan ook heel wat bete-
kend voor de Biltse samenleving.

Honneurs
Helaas kon burgemeester Sjoerd 
Potters zelf niet aanwezig zijn bij 
de uitreiking van deze medaille en 

nam loco-burgemeester Landwehr 
de honneurs waar. Uit de door Pot-
ters persoonlijk geschreven speech, 
bleek wat het echtpaar Verholt be-
tekende voor Groenekan. Onge-
veer vijftig jaar geleden verhuisde 
het echtpaar naar Groenekan, waar 
zij de laatste 25 jaar woonden aan 
de Groenekanseweg. Al vanaf hun 
komst stortten zij zich in het cul-
turele leven en ondersteunden vele 
initiatieven. Zij stelden hun huis 

en atelier beschikbaar voor ten-
toonstellingen, zodat velen konden 
genieten van kunst en cultuur en 
stonden, dankzij een tentoonstel-
ling in 1987 in het gemeentehuis 
van Maartensdijk, aan de baker-
mat van de Historische Vereniging 
Maartensdijk. 

Muze
In 1993 namen zij het initiatief tot 
oprichting van ‘Muze in ’t Groen’. 

Uit de speech van Potters bleek dat 
zij nog veel meer deden voor de 
Groenekanse samenleving. Zij le-
verden hand- en spandiensten voor 
vele verenigingen en stichtingen, 
droegen bij aan de Oranjefeesten, 
ondersteunden het Groenekans 
Landschap en boden gastvrijheid 
aan de jaarlijkse benefietconcerten 
ten behoeve van restauratie en on-
derhoud van molen Geesina.

Geliefd
Ook onder buurtbewoners waren 
zij geliefd. ‘Wij woonden jarenlang 
aan de Copijnlaan, naast de familie 
Verholt’, vertelt ex-buurman Plan-
tinga. Het nieuws dat een verhui-
zing aanstaande was naar de Vij-
verlaan, sloeg dan ook in als een 
bom. Plantinga: ‘Vreselijk vonden 
wij het dat onze buren zouden ver-
trekken. Maar, na een een paar jaar, 

kwam het huis naast de familie Ver-
holt aan de Vijverlaan, te koop. En 
daar namen wij onze intrek, zodat 
wij opnieuw buren werden’. 

Penthouse
Vorig jaar vertrok het echtpaar Ver-
holt naar een penthouse in Biltho-
ven, vanuit hun woonboerderij in 
Groenekan. Hoog tijd voor vele 
Groenekanners iets terug te doen 
voor hen. Plantinga: ‘In het diepste 
geheim werden voorbereidingen 
getroffen voor een onderscheiding. 
Aan vele verenigingen werd ge-
vraagd of zij wilden meedoen. En 
dat wilden zij natuurlijk’. Donder-
dagmiddag 5 juli was het dan zover. 
Met een koets met twee paarden 
(Adlers en Joep) werden zij opge-
haald van huis om hun Medailles 
van Verdienste in Zilver in ont-
vangst te nemen. Een luisterend ook voor hun kleindochter.

Het echtpaar Verholt met locoburgemeester Landwehr.

Pofbroek voorkwam
liefde op het eerste gezicht

door Guus Geebel

Woensdag 4 juli was het zestig jaar geleden dat Gerrit van Bovenend en Gerrie Stuivenberg 
elkaar in Jagtlust het jawoord gaven. Hij was 25 en zij 22 jaar oud. Burgemeester Sjoerd 

Potters kwam het echtpaar thuis in De Bilt feliciteren met dit huwelijksjubileum. 

Gerrit van Bovenend is geboren 
in Amersfoort, maar groeide op 
in een huisje in het bos van land-
goed Vollenhoven achter boerde-
rij Den Eijck. Zijn ouders kwa-
men daar in 1936 wonen toen zijn 
oma overleed en opa alleen in dat 
huisje achterbleef. Die kon niet 
voor zichzelf zorgen. Gerrit was 
toen drie jaar. Toen zijn vader in 
Amersfoort zonder werk kwam 
kon hij aan de slag bij de eigenaar 
van Vollenhoven Van Marwijk 
Kooy waar hij vier jaar werkte. 
Gerrie komt uit Bilthoven en 
groeide op in de Rembrandtlaan. 
Toen ze twaalf was verhuisde ze 
naar de Hertenlaan.

Gerrit en Gerrie zagen elkaar 
voor het eerst bij een feestavond 
in Concordia, destijds bioscoop 
en verenigingsgebouw in Biltho-
ven. Dat leverde beslist nog geen 
klik op want Gerrie knapte af van 
de pofbroek die hij droeg. ‘La-
ter kwam ik hem weer tegen bij 
Doek in Bilthoven. Hij had toen 
een gewone lange broek aan en 
toen vond ik hem wel leuk. We 
kwamen aan de praat en van het 
een kwam het ander. We maak-
ten  afspraakjes, gingen zaterdags 
vaak naar de markt in Utrecht en 
maakten fietstochtjes. De eerste 

kusjes waren in de poort bij het 
huis van de ouders van Gerrie in 
de Hertenlaan als hij haar thuis-
bracht. Ze trouwden toen ze een 
bovenwoning in de Seringstraat in 
De Bilt konden huren. ‘We koch-
ten het meubilair van de mensen 
die daar woonden want die gin-
gen emigreren’, vertelt Gerrie. 
‘Gerrit heeft me op de trouwdag 
’s avonds over de drempel gedra-
gen’, zegt ze lachend. 

Vier jaar later brak Gerrie haar 
been door een val. Ze belandde 
voor zes weken in het ziekenhuis 
en bleek ook nog zwanger te zijn. 
Omdat we boven woonden en 
traplopen niet ging verbleef ze ne-
gen maanden in het huis van haar 
moeder. ‘Toen het been genezen 
was kon ik weer naar huis. 

We kregen al gauw een grotere 
bovenwoning in de Beatrixlaan. 
Later verhuisden we daar naar 
een benedenwoning en toen rond 
1970 de woningen op de Albert 
Schweitzerweg in De Bilt werden 
opgeleverd verhuisden we daar-
heen en woonden er 32 jaar. Sinds 
2002 wonen ze in de huidige wo-
ning. Het echtpaar kreeg drie kin-
deren, allemaal zonen. ‘De doch-
ters kwamen daarna vanzelf’, 

vertelt Gerrie lachend. Er zijn zes 
kleinkinderen. 

Gerrit was een Volkswagenmon-
teur in hart en nieren. ‘Ik heb 44 
jaar onder de auto’s gelegen. Ik 
ben begonnen bij Pon in Amers-
foort. Toen het bedrijf overging 
naar Leusden moest ik in mili-
taire dienst. Ik zat 24 maanden in 
dienst bij de technische troepen in 
Wezep, waar ik een goede techni-
sche opleiding kreeg en alle rij-
bewijzen haalde.’ Hij werkte vier 
jaar bij garage Honders in Utrecht 
daarna bij Zuidema op het Jans-
veld. Na 16 maanden zonder werk 
kreeg hij een baan als chauffeur-
monteur bij Agterberg waar hij 
twaalf jaar werkte. Gerrie heeft 
in de huishouding gewerkt en in 
de avonduren bij de Grontmij. ‘Ik 
wilde kapster worden, maar dat 
mocht niet van mijn vader want er 
waren in die tijd veel luizen.’ 

Het echtpaar blijft goed in bewe-
ging en zit op gymnastiek. Ze zijn 
veel naar de camping geweest en 
Gerrit heeft vier jaar een tuintje 
gehad. Ook waren ze actief bij de 
toneelverenigingen Klein maar 
Dapper en Steeds Beter. De dia-
manten bruiloft werd op zondag 
8 juli gevierd. ‘Om het zestig jaar 

Het diamanten bruidspaar Van 
Bovenend met de burgemeester.

vol ter houden moet je geven 
en nemen en elkaar af en toe de 
waarheid zeggen, dan hou je het 
goed’, zegt Gerrie.



Adverteren in De Vierklank?
Mail dan snel naar: 
info@vierklank.nl
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Behandeling op afspraak, openingstijden:

 Maandag 9.00 - 17.30 uur
 Dinsdag 9.00 - 17.30 uur
 Dinsdagavond 20.00 - 22.00 uur
 Donderdag 9.00 - 17.30 uur
 Vrijdag 9.00 - 13.30 uur

www.nandashaircare.nl

 

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 23 juli t/m 12 aug

ZOEK JE EEN LEUKE
(VAKANTIE)BAAN?

 
Kijk dan snel op de website van

Hotel Mitland in Utrecht!
 

www.mitland.nl
/over-mitland/vacatures

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• De Vierklank • Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan
• Readshop • Primera Maartensdijk 

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Kapper Hans

is weer in 

training voor 

Nijmegen;

we gaan ervoor!

Wil er graag 

over praten 

onder het 

knippen.

Info 212455

WITTE BOLLEN
2de ZAK

€ 1,-

LEKKER OM MEE TE NEMEN!

GESORTEERDE
MINI MUFFINS
8 stuks

€ 3,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Respijtzorg, logeeropvang en 
spoedzorg 

door Marijke Drieenhuizen

Mensen met geheugenproblemen of dementie willen vaak nog zelfstandig blijven wonen in 
hun eigen omgeving. Zorg in een verpleeghuis kan (later), wanneer de situatie verandert. 

Tegenwoordig gaat zo iets via een indicatie volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).
De dementie is vaak dan al ver gevorderd. Mensen worden in de thuissituatie
vaak geholpen door hun partner, kind of kennis. Deze mantelzorger heeft bij

dreigende of zware overbelasting soms ook ondersteuning nodig. Voor die
ondersteuning is er respijtzorg of mogelijk ook logeeropvang.

Steeds meer mensen blijven thuis 
wonen. Dat vraagt om een betere 
zorg dichtbij. Onlangs heeft minis-
ter Hugo de Jonge het plan Langer 
Thuis gepresenteerd. Er zijn mo-
menteel zo’n 1,3 miljoen 75-plus-
sers, in 2030 is dat aantal gestegen 
tot 2,1 miljoen. Het aantal ouderen 
neemt niet alleen toe, ouderen wor-
den ook ouder en blijven langer vi-
taal. In toenemende mate wil men 
thuis blijven wonen in de eigen 
vertrouwde omgeving. 92% van de 
75-plussers woont momenteel zelf-

standig thuis. In de gemeente De 
Bilt zijn verhoudingsgewijs meer 
senioren dan gemiddeld in Neder-
land. In het plan signaleert hij knel-
punten en draagt hij mogelijke op-
lossingen aan; er zijn ook nu direct 
al mogelijkheden.

Respijtzorg 
Respijtzorg is een tijdelijke en vol-
ledige overname van zorg met als 
doel de mantelzorger een adem-
pauze te geven. Mantelzorgers kun-
nen het zo langer volhouden door 

even nieuwe energie op te doen. 
Het Sociaal Team van Mens De 
Bilt voert voor de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) de 
indicaties namens de gemeente uit. 
Met de aanvrager en de mantelzor-
ger wordt gekeken wat er mogelijk 
is. Er kan gekozen worden voor 
groepsbegeleiding of dagopvang. 
In de gemeente De Bilt zijn zeven 
zorgorganisaties, die dit leveren. 
Bekeken wordt welk type het beste 
aansluit bij de wensen. Het Sociaal 
Team kan hiervoor een indicatie af-

geven, de dagopvang wordt betaald 
via de Wmo en het CAK (Centraal 
Administratie Kantoor) brengt hier 
voor een inkomens- en vermogens-
afhankelijke (eigen) bijdrage in re-
kening. 

Logeeropvang
Logeeropvang is ook een vorm van 
respijtzorg. Deze opvang is onder 
andere mogelijk voor mensen die 
24 uurs toezicht nodig hebben, nog 
thuis wonen en geen indicatie heb-
ben voor de Wet Langdurige Zorg 
(Wlz) en kan voor maximaal 3 x 24 
uur per week aangevraagd worden. 
Er kan ‘gespaard’ worden zodat een 
mantelzorger een keer een langere 
periode op vakantie kan gaan. Deze 
zorg wordt door de gemeente De 
Bilt regionaal ingekocht. Binnen de 
regio wordt continu gemonitord of 
vraag en aanbod met elkaar overeen 
komen. Er zijn buiten de gemeente 
verschillende mogelijkheden voor 
logeeropvang. Afhankelijk van de 
wens van aanvrager wordt gekeken 
waar er aanbod is. Het is niet één 
instelling waar naartoe wordt door-
verwezen. In de praktijk blijkt het 
toch vaak lastig om, in ieder geval 
als het voor een langere periode in 
verband met een vakantie van de 
mantelzorger is, een bed te reser-
veren. Logeeropvang is ook aan te 
vragen via het Sociaal Team. 

Acute respijtzorg of spoedzorg
Als de mantelzorger plotseling op-
genomen moet worden in een zie-
kenhuis dan ontstaat er een vraag 
naar acute respijt- of spoedzorg. Het 
lijkt raadzaam om iets met anderen 
(kinderen, buren of familie) af te 
spreken in geval van acute nood; 
juist omdat het in het weekend of 
de avond en nacht nog moeilijker 
te regelen is. Officieel kan opvang 
geregeld worden als de persoon met 
geheugenverlies of dementie niet 
alleen thuis kan blijven en er geen 
Wlz indicatie is. Huisartsen pro-
beren in zulke gevallen dan om zo 

snel mogelijk ergens een tijdelijk 
bed te vinden. Dat is niet gemakke-
lijk zeker als er ook nog dementie 
in het spel is. In een noodsituatie is 
het niet mogelijk om eerst een in-
dicatie te regelen, dat gebeurt dan 
achteraf door het Sociaal Team. Dit 
is niet een ideale situatie en de ge-
meente De Bilt is daarom dan ook 
in overleg met huisartsen om hier-
voor een beter passende oplossing 
te vinden.

Casemanager Dementie
Het is ook mogelijk om een per-
soonlijk begeleider te vragen nadat 
de diagnose dementie gesteld is. 
Deze begeleider of casemanager 
luistert, denkt mee en adviseert. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. 
Bereikbaar via info@dementiedb.
nl Op maandag en dinsdag van 8.30 
tot 17.00 uur en woensdag van 8.30 
tot 15.00 uur is Gerda van Wee be-
reikbaar op 06 31937048

Vrijwilligers
Vrijwilligers van Mens De Bilt 
kunnen mantelzorgers ondersteu-
nen bij de mantelzorgtaken. Er is 
bijvoorbeeld het Maatjesproject. 
Bij het Maatjesproject neemt een 
opgeleide en ervaren vrijwilliger de 
zorg van de mantelzorger over tij-
dens een vast dagdeel (1 tot 3 uur) 
per week. De vrijwilliger biedt een 
luisterend oor en doet een (kleine) 
activiteit, zoals voorlezen, een spel-
letje of wandelen. Ook mensen die 
geen mantelzorger hebben kunnen 
gebruikmaken van deze bezoek-
service. Vrijwilligers verrichten 
geen algemene dagelijkse hande-
lingen. Moet er geholpen worden 
bij bijvoorbeeld de toiletgang dan 
is het geen vrijwilligerswerk. Info 
bij Mens De Bilt (Steunpunt Man-
telzorg) via 030 7271556. Sociaal 
Team van Mens De Bilt is telefo-
nisch bereikbaar op werkdagen van 
8.30 tot 15.00 uur via 030 7271557 
of per e-mail: sociaalteam@mens-
debilt.nl 

Om een mantelzorger te ontlasten kan er gekozen worden voor  groepsbegeleiding of dagopvang. In de gemeente 
De Bilt zijn zeker zeven zorgorganisaties.

Op pad met de Zonnebloem
Dit voorjaar heeft de 
Zonnebloem, afdeling 
Maartensdijk, een 
drietal kleinschalige 
activiteiten 
georganiseerd. Een 
klein aantal deelnemers, 
begeleid door even 
zoveel vrijwilligers, trok 
er gezamenlijk op uit.

In april werd de dieren-
tuin in Amersfoort be-
zocht, begin juni was er 
een rondleiding door de 
prachtig in bloei staan-
de Botanische tuinen in 
Utrecht en Kasteel Groe-
neveld een keer van bin-
nen zien was voor de 
deelnemers een openba-
ring, evenals de prach-
tige moestuin. Onder de 
vrijwilligers waren twee 
scholieren van de Werk-
plaats in Bilthoven. In het 
kader van hun maatschap-
pelijke stage zijn zij met 
al deze activiteiten mee 
geweest. De deelnemers 
en het afdelingsbestuur 
hebben dit zeer gewaar-
deerd.

(Joke Calis)

Gevarieerd zomerconcert 
Beerschoten 

Zondag 15 juli vindt het derde zomerconcert bij Beerschoten plaats. 
Voor de pauze is er een optreden van Big Band Zeist o.l.v. Gert Jan 
van den Dolder. Big Band Zeist is een jonge band, opgericht in januari 
2014 en bestaat uit leden van Harmonie Voorwaarts uit Zeist. Zij 
spelen voornamelijk in de regio. 

Na de pauze treedt formatie Treasure op bestaande uit zangeres Anna van 
der Hulst; Onno Stoopendaal (gitaar, zang); Ton Wildschut (akoestische 
bas en zang) en Hans de Jong, een fantastische pedal-steelgitarist. Zij 
brengen countryrock; countrymuziek in de breedste zin van het woord. 
Het concert vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur op het gazon van de 
beeldentuin achter paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6A in De Bilt. 
Stoelen zijn aanwezig en de toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Bij 
slecht weer gaat het concert niet door; het besluit hierover wordt om 11.30 
uur genomen zie https://www.facebook.com/zomerconcertendebilt/. Het 
volgende en laatste concert vindt plaats op 2 september.
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Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

8,9
607 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

G� ond lopen?
nu met super voordeel*

G� ond lopen?G� ond lopen?
VOETKLACHTEN?

BEZOEK ONS!

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

*Op geselecteerde series en niet in combinatie met andere acties. Actie loop t/m 14 juli 2018.

20% 30% 10%

20% 30%

10% 40%

20%

30%

40%

20%
kassakorting

Dorresteinweg 72b Soest, tel. 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

op álle regentonnen
de héle maand juli

op compostvaten,
de héle maand juli

op Bokashi-emmers
de héle maand juli,

JULI WATERMAAND
Waterbeheersing en andere  

milieuaspecten vragen om steeds 
meer aandacht in de tuin. Wij 

helpen u met een fikse korting op 
producten die u daarbij zéér 

goed van pas komen

Maak zelf uw grond supergezond 

met dit fantastische product.

Vraag onze medewerkers.

20%
kassakorting

20%
kassakorting

Out� ts Boots Accessories

BOTABOOTS
Magazijn LEEG verkoop

al vanaf € 25,- 

Blessed by
Comfort

Magazijn
mag echt leeg!

Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur

www.botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

ONZE TOURBURGERS

Van 100% rundvlees, lekker gekruid en gezouten, op 

een broodje van de BBQ? Tourend lekker!!
3 stuks 3,75

RUNDERRIBEYE

Van de Utrechtse Heuvelrug; huisgerijpt! Iets 

doorregen, alleen zout & peper toevoegen..
100 gram 2,45

PITTIGE BIEFSTUK WOKREEPJES

Gemarineerde reepjes malse biefstuk met sugarsnaps 

en prei, even kort wokken en klaar!
100 gram 1,75

LAMSBIEFSTUKSPIESJES

Smaakvolle gemarineerde lamsbiefstukjes op een 

stokje geregen; kort op de BBQ!!
100 gram 2,95

THAISE WOKBLOKJES

Oosters gemarineerde kipfilet met courgette en 

paprika, kort roerbakken en aan tafel!
500 gram 6,00

SHOARMA

Magere gekruide reepjes, héél kort roerbakken! 

Lekker op onze broodjes!!
100 gram 1,00
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 9 juli t/m zaterdag 14 juli. Zetfouten voorbehouden.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In De Vierklank werd recent 
nog vermeld, dat er op het 
bedrijventerrein Larenstein geen 
logistieke bedrijven zouden mogen 
worden gevestigd. Wat schetst 
mijn verbazing bij het recent zien 
van DHL busjes bij het net deels 
opgeleverde nieuwe bedrijfspand. 
Mogelijk interessant voor iedereen 
om dit verder uit te zoeken en er 
melding van te maken.

H. Logtenberg, Bilthoven
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Geef de leefbaarheid een impuls
door Henk van de Bunt

Dinsdag 3 juli vond er een bewonersavond plaats in het Dorpshuis in Hollandsche Rading over 
de vorderingen van de werkzaamheden van de verbreding van de A27.De avond ging o.a. over 

de licht- en geluidhinder van de A27. Aan het eind van de voorlichtingsavond wordt aan
Henk van Gend - geluiddeskundige in Hollandsche Rading - het woord gegeven.

Hij informeert de aanwezigen over zijn bevindingen: 

‘De lichtmasten zijn met 3m ver-
hoogd, namelijk van 15 naar 18m. 
Het gevolg van deze verhoogde 
masten is, dat de wegverlichting in 
de tuin en op de achtergevel van de 
huizen van de Spoorlaan schijnt. 
Door de toepassing van Led-ver-
lichting is dat licht in tegenstelling 
tot het vroegere licht veel helderder 
en doordringender. Op de 1e ver-
dieping zijn de gordijnen van de 
slaapkamers niet in staat de weg-
verlichting af te schermen. Ik zwijg 
nog maar over de gevolgen voor de 
fauna op het ecoduct bij de Zwalu-
wenberg waar pal naast dit ecoduct 
er een hoge mast is geplaatst. Dit is 
kennelijk gedaan om de dieren wat 
wegwijs te maken in het donker? 
De verlichting is er voor de auto-
mobilist, zodat die kan zien hoe het 
verloop van de snelweg is. 

In Hollandsche Rading is er door 
ruimtegebrek geen berm meer 
langs de snelweg aanwezig en is 
er tussen het geluidscherm en weg 
alleen maar een vangrail. Boven-
dien is er door het schuingeplaatste 
scherm sprake van gereflecteerd 
licht op de weg. De automobilist 
heeft daardoor een helder beeld 
van het wegverloop. De hoge mas-
ten dienen echt nergens voor en 
geven uitsluitend overlast aan de 
bewoners’. De oplossing waar Van 
Gend voor pleit is om de masten 
met 6 meter te verlagen. Voor de 
automobilist is de verlichting dan 
meer dan voldoende om zich goed 

te kunnen oriënteren op het ver-
loop van de weg en tegelijkertijd 
wordt de omgeving verlost van de 
lichthinder. RWS verzekert dat de 
lampen om 23.00 u uit zullen gaan 
en om 05.00 u weer zullen worden 
ontstoken.

Snelheid
Henk van Gend wijst erop, dat er 
voor de A27 en ook andere snel-
wegen er altijd in de omgeving 
van steden een snelheidsbeperking 
geldt van 100 km p/u: ‘Dicht bij 
steden wordt zelfs vaak een 80 km 
zone ingesteld i.v.m. de uitstoot 
van fijnstof en CO2. Als je de A27 
vanuit het zuiden volgt, dan zie je 
dat er vanaf Hagestein/Vianen een 
100 km regiem geldt. Echter, als 
Groenekan wordt bereikt gaat er 

een 120 km regiem gelden. Precies 
daar waar er dicht langs de snelweg 
mensen wonen wordt de snelheid 
i.p.v. verminderd juist opgevoerd. 
Bovendien wordt er een natuurge-
bied van het Goois Natuurreservaat 
doorkruist. Het is toch van de zotte. 
Ik pleit er dan ook voor dat er voor 
de A27 tot na Hilversum een 100 
km regiem gaat gelden. Dat geeft 
veel minder vervuiling van uitlaat-
gassen, minder geluidhinder en 
bovendien - volgens advies van de 
ANWB - veel minder files. Ik roep 
de gemeenten Utrecht, De Bilt en 
Hilversum, de beide provincies 
(Noord-Holland en Utrecht) en 
het Goois Natuurreservaat op om 
hiervoor te gaan. Het zou de leef-
baarheid van ons allen een enorm 
positieve impuls geven’. 

Vanaf het perron in Hollandsche Rading zijn de hoge lichtmasten (in het midden van de A27) die ruim boven het 
geluidsscherm, de trein en de unieke spoorbogen uitsteken, goed te zien. 

Henk van Gend eind 2014 in zijn rustige (achter-)tuin.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Vrijwilligers, die in Bilthoven gemeente-groen adop-
teren kunnen dit beter niet doen. Daar niet alleen ik 
- als initiatiefnemer van Groengroep Anne Franklaan 
- maar ook het wijknatuurgebied van de Anne Fran-
klaan weg-gebuldozerd is door de gemeente De Bilt, 
ondanks een door de gemeente De Bilt afgegeven be-
heercontract.

De vrijwilliger(s) die over een door de gemeente De 
Bilt afgegeven beheercontract beschikt moet een zeer 
dure civiele procedure starten wil het gemeentelijke 

beheercontract nog enige waarde krijgen. Ik heb 
hoofdzakelijk in mijn eentje van 2004 t/m 2017 de 
wijkopbouw in de Anne Franklaan gedaan en hier uit 
eigen zak plm. 5000 euro aan betaald voor vlinder, 
bijen en andere nuttige insecten vriendelijke plan-
ten. Maar dit is allemaal weg-gebuldozerd door de 
gemeente De Bilt, omdat de gemeente De Bilt totaal 
niets geeft om al jarenlang bestaande bewonersiniti-
atieven.

Walter Linschoten, Bilthoven

Gezellig samenzijn
op Waterweg

Bewonersvereniging De Waterweg Noord in De Bilt organiseerde 
zaterdag 7 juli een straatfeest en kinderspeeldag. De ouderen leren 
elkaar op deze manier beter kennen. De kinderen konden vanaf 14.00 
uur vrij op straat spelen. Dit soort gelegenheden bevordert de sociale 
cohesie in de buurt op een laagdrempelige manier. (Frans Poot)

Prijswinnaars Jumbo 
Jelle Farenhorst 

Zaterdag 7 juli mocht Anneke Bassie de gewonnen Sega Retro-
spelcomputer in ontvangst nemen. Het enige wat ze hier voor heeft 
hoeven doen, is een artikel van Lays kopen en de bon in de daarvoor 
bestemde bus doen. Bij Jumbo Jelle Farenhorst zijn er regelmatig leuke 
winacties; meedoen is eenvoudig en er zijn altijd wel leuke prijzen te 
winnen. [foto Henk van de Bunt]

Prijswinnaars Jumbo 
Jelle Farenhorst 

Met het kopen van een Olvaritproduct en het deponeren van de 
kassabon in de betreffende bus, werd Esther de Rooij winnaar van een 
Vtech Speelmat. [foto Henk van de Bunt]
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Bert weet het ene na het andere historische jaartal moeiteloos uit zijn mouw 

te schudden: ‘De eerste grote verbouwing die we realiseerden was in 1973 

toen we achter de tennisbanen de bowlingbanen realiseerden. In 1978 

kwam daar het restaurant bij en 8 jaar later bouwden we het eerste deel van 

het hotel met 44 kamers en een aantal vergaderzaaltjes. In die tijd plaatsen 

we ook de eerste automatische schuifdeur. Toen we in 1994 het hotel op-

nieuw gingen uitbreiden hebben we bewust voor nieuwe deuren van Record 

gekozen. Daar hebben we nooit spijt van gehad. Het onderhoud wordt al-

tijd netjes uitgevoerd, we staan nooit voor verrassingen en ze werken altijd. 

Dat was daarvoor wel anders. Toen we in 2000 afscheid namen van de 

laatste tennisbanen voor de nieuwe hotelvleugel met luxe kamers, suites en 

extra vergaderruimtes kozen we vanwege de kwaliteit opnieuw voor deuren 

van Record.’

KWALITEIT VERBETEREN
De kwaliteitsbeoordeling van het hotel schommelt anno 2018 rond de 8.3.

18 Jaar na de laatste grote verbouwing ligt de focus bij de Plijnaars dan 

ook op het behoud van kwaliteit. Met extra aandacht voor de inrichting, 

top kwaliteit bedden, strikt schoonmaakbeleid en hygiënevoorschriften, luxe 

inrichting van de badkamers en het bieden van de modernste faciliteiten 

wil Mitland voorblijven op de concurrentie. Bert: ‘We kijken continu kritisch 

naar ons eigen product. Dat betreft niet alleen de kamers, maar ook de hele 

entourage heeft onze aandacht. We mogen regelmatig topsportgroepen 

huisvesten en hebben hier ploegen van de Tour de France gehad, top hoc-

keyteams en jeugdvoetballers. Al die groepen hebben hun eigen wensen 

en eigenaardigheden waar we graag in faciliteren. We hebben zelfs teams 

gehad die met hun eigen catering bij ons verbleven, als ze dan uiteindelijk 

toch bij ons komen eten beschouw ik dat wel als een groot compliment voor 

onze inspanningen.

BOMVOL
Regelmatig is het hotel volledig volgeboekt. Tijdens de VIV Europe die in 

eind juni in de Jaarbeurs werd gehouden was er geen kamer meer te krij-

gen. Ook de (fiets)arrangementen en zakelijke gasten zorgen ervoor dat het 

hotel het hele jaar door goed bezocht wordt. Bert aarzelde in 2013 dan 

ook niet om het terrein van manege Groenesteijn aan te kopen en daar met 

behoud van de manege een nieuw hotel en restaurant te bouwen. Bert’s 

zoon Abbe zwaait de scepter over het 85 kamers tellende 3-sterrenhotel 

Starlodge. En ook dat hotel is uitgerust met automatische deuren van Re-

cord. Bert - met een kei van een geheugen voor getallen - sluit het gesprek 

lachend af: ‘Met 14 automatische deuren van Record die eindeloos open en 

dicht zoeven lijkt het hier af en toe wel Schiphol.’

KWALITEIT VOOROP
BIJ MITLAND
DE GROENEKANSE BERT PLIJNAAR WERKT AL 40 JAAR IN HARMONIE SAMEN 

MET ZIJN 3 BROERS. HET SUCCESVOLLE KWARTET BOUWDE HET INDRUKWEK-

KENDE HOTEL MITLAND AAN DE ARIËNSLAAN IN UTRECHT OP VANAF DE 

GROND. HET BEGON 3 GENERATIES TERUG MET EEN THEEHUIS, TOEN VOLG-

DEN TENNISBANEN, BOWLINGBANEN EN NU STAAT ER EEN 135 KAMERS 

TELLEND HOTEL MET 11 VERGADERZALEN, RESTAURANT EN BRASSERIE.

EN MET EEN FITNESSRUIMTE, ZWEMBAD, SAUNA EN TURKS BAD WEET HET 

ZICH GOED TE ONDERSCHEIDEN VAN OVERIGE HOTELS IN UTRECHT.

Abbe en Bert Plijnaar voor de entree van Starlodge, slechts 600 meter

ten oosten van Hotel Mitland gelegen aan de Biltsestraatweg.

www.recordbv.nl

Arie-Jan Ditewig geëerd
met Stikkerplaquette 

door Guus Geebel

De VVD afdeling De Bilt hield zaterdag 7 juli in Eetcafé van Miltenburg in Bilthoven een 
zomerborrel, waarbij oud-wethouder Arie-Jan Ditewig van het hoofdbestuur van

de VVD voor zijn bijzondere verdiensten en inzet voor de VVD
de mr. D.U. Stikkerplaquette kreeg uitgereikt.

De Stikkerplaquette is genoemd 
naar de eerste voorzitter van de 
VVD en wordt uitgereikt aan diege-
nen die zich minimaal twintig jaar 
meer dan bijzonder hebben ingezet 
voor de partij. Arie-Jan Ditewig 
deed dit ruim dertig jaar. Hij nam 
op 28 maart jl. afscheid als raadslid 
en ontving toen de Chapeau-pen-
ning van gemeente De Bilt. Ditewig 
was van 2006 tot 2014 wethouder 

namens de VVD in de gemeente 
De Bilt. Bijzondere resultaten zijn 
onder meer de ontwikkeling en re-
alisatie van spoortunnels bij station 
Bilthoven en de Leijenseweg en de 
Life Science As.

Uitreiking
Na een inleidend woord van afde-
lingsvoorzitter Dick de Jong ver-
tellen de nieuwe fractievoorzitter 

Leontine Kok en wethouder André 
Landwehr wat over de laatste ont-
wikkelingen. Daarna werd Ditewig 
toegesproken door Lennart Sale-
mink, lid van het landelijk hoofd-
bestuur van de VVD. Hij gaat in 
op gebeurtenissen uit het politiek 
woelige jaar 1982 toen Arie-Jan lid 
van de VVD werd. ‘Het was een 
bijzonder jaar.’ Salemink weet als 
voormalig politiek-assistent van 

oud-minister Melanie Schultz van 
Haegen hoe lastig het is om 110 
miljoen euro los te krijgen, maar 
dat kreeg Ditewig voor elkaar voor 
de bouw van de tunnels. ‘Hij kreeg 
al een Koninklijke onderscheiding 
en de Chapeau-penning van de ge-
meente De Bilt en het hoofdbestuur 
van de VVD wilde daar met de Stik-
kerplaquette iets aan toevoegen.’ 
Salemink reikt hem vervolgens de 
oorkonde en de plaquette uit. 

Topklimaat
Arie-Jan Ditewig noemt de toeken-
ning van de Stikkerplaquette een 
buitengewone eer, waarvoor hij 
het hoofdbestuur en degenen die 
hem hebben voorgedragen dankt. 
Als historicus weet hij natuurlijk 
wie Dirk Stikker was. ‘Hij was 

van 1935 tot 1948 directeur van 
Heineken en vanaf zijn voorzitter-
schap van de VVD heeft hij poli-
tiek en bestuurlijk een imposante 
carrière opgebouwd.’ Ditewig gaat 
ook nog in op de titel van het co-
alitieakkoord ‘Samen bouwen aan 
een topklimaat’: ‘Dat topklimaat 
werd ondermeer zichtbaar met de 
totstandkoming van het Utrecht 
Science Park Bilthoven. Met Pro-
vincie, Rijk en het toenmalige Re-
giobestuur hebben we vanaf 2006 
samen kunnen werken tot welzijn 
van de bevolking, volledig gesteund 
door de burgemeesters Tchernoff en 
Gerritsen en de gemeenteraad’. Hij 
dankt Commissaris van de Koning 
Willibrord van Beek voor zijn aan-
wezigheid. Een speciaal woord van 
dank is voor zijn vrouw Eugenie.    V.l.n.r. Lennart Salemink, burgemeester Sjoerd Potters, Arie-Jan Ditewig en

Commissaris van de Koning Willibrord van Beek.

Dorpsmarkt in De Bilt

Vrijdag 6 juli organiseerde Stichting Biltsheerlijk van 15.00 tot 20.00 
uur weer een lokale markt. Deze keer was het thema ‘Zomer’ met mooie 
producten en lekkernijen. Meer info. op www.biltsheerlijk.nl.

(foto Frans Poot)
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Fotoclub exposeert in Traverse
door Henk van de Bunt

Vrijdag opende wethouder Dolf Smolenaers de jaarlijkse expositie van leden van Fotoclub 
Bilthoven in de Traverse van gemeentehuis Jagtlust. De expositie loopt t/m dinsdag 7 augustus. 

Ook dit jaar werd de Fotoclub weer 
in de gelegenheid gesteld door de 
Gemeente om in de Traverse te ex-
poseren. Jeannette Kok (PR) ver-
telt: ‘Dertig leden doen mee met de 
expo met 2 of drie foto’s. In totaal 
hangen er 64 foto’s, waaronder veel 
afbeeldingen van de natuur in onze 
omgeving. Ook reisonderwerpen 
zijn gefotografeerd’. Kok vertelt, 
dat de fotoclub in het voorbije sei-
zoen zeker 7 nieuwe leden heeft 
mogen begroeten; de gemiddelde 
leeftijd van de leden ging daardoor 
flink naar beneden. 

Thema
Voorzitter Wim Kastelijn verwel-
komt wethouder Smolenaers, de 
fotoclubleden en overige belang-
stellenden: ‘Voor ons is het een 
jaarlijks hoogtepunt om ons beste 
werk in de kunsttraverse te expose-
ren. De expositie heeft geen thema, 
we exposeren ons beste werk van 
de afgelopen periode. Dat doen we 
zo ieder jaar. En wanneer je langs 
de foto’s loopt dan zul je ook niet 
echt een thema ontdekken, behalve 
dan dat er erg veel natuur te zien is. 
Ook over de plaats waar de foto is 

gemaakt is geen thema in te ontdek-
ken. Foto’s van de noordpool, zuid-
pool, voor wie het wat dichter bij 
huis zoekt: dierenpark Amersfoort, 
Spoorwegmuseum. Als ik toch een 
thema van de voorbereiding moet 
noemen dan is het ‘nieuw’. Nieuw 
is ook dat we dit jaar veel nieuwe le-
den hebben geworven, waarvan een 
aantal ook al hun bijdrage hebben 
geleverd aan de voorbereidingen 
van de expo’. Kastelijn verwelkomt 
ook de nieuwe beleidsmedewerker 
van de Gemeente De Bilt Esther 
van Steenbergen, waarmee het erg 
plezierig samenwerken is. 

Vlieg
Wethouder Dolf Smolenaers: ‘Ik 
heb de fotograaf altijd gezien als 
de spreekwoordelijke ‘vlieg op de 
muur’, de man of vrouw achter de 
lens, die het liefst verborgen blijft 
en tegelijkertijd zoveel ziet en vast 
wil leggen. Heel anders dan de va-
kantiefotograaf die juist aandacht 
trekt en iedereen naar het kastje 
wil laten kijken. Het werk van een 
fotograaf lijkt me ook wel eens 
eenzaam, je werkt alleen. Maar 
bij fotoclub Bilthoven komen ze 
samen, iedere twee weken, ze be-
commentariëren elkaars werk, en 
dat doen ze al 28 jaar, wat een reis!. 

Het resulteert is een divers geheel; 
Ik moet bekennen dat ik ook één 
van die mensen was die informeer-
de naar het overkoepelend thema. 
Maar ondanks dat samenkomen, 
discussiëren en het gezamenlijk 
reizen (op safari gaan zoals ze het 
noemen) is het individuele karakter 
van de fotografen in deze ‘best of’ 
tentoonstelling gebleven’. 

Rat
‘De foto’s gaan van abstracte kunst 
- je herkent van sommige foto’s niet 
dat ze bijvoorbeeld op Utrecht Cen-
traal zijn genomen - tot het vastleg-
gen van een dier op een technisch 
zo goed mogelijke manier. Je kunt 
de haren op de pootjes tellen. Daar-
naast vertellen sommige foto’s een 
verhaal, met behoorlijk wat sym-
boliek. De positie van de foto met 

de rat, die in de Traverse het dichtst 
bij de werkkamers van de bestuur-
ders hangt, is vast niet voor niets zo 
gekozen. Wat dat betreft lijkt het 
nemen van een foto - een verhaal 
proberen te vertellen in één enkel 
beeld - heel veel op mijn werk als 
muzikant, dat ik voor mijn wethou-
derschap deed. Je neemt mensen 
mee op een reis, soms concreet, 
soms abstract.

En deze tentoonstelling neemt je 
mee op reis door de hoofden en 
het werk van de fotografen. Ik wil 
de fotoclub danken voor het harde 
werk, het categoriseren, in lijsten 
plaatsen, ophangen. Ze hebben dit 
gedaan in de volle zon, in de Art 
Traverse, waar het dik boven de 
dertig graden is geworden. En die 
passie zie je eraan af’. 

Er worden ook digitale foto’s gepresenteerd: deze foto’s worden 
geëxposeerd op twee beeldschermen in de Traverse.

Wethouder Dolf Smolenaers tijdens de opening van de jaarlijkse 
expositie van fotoclub Bilthoven.

Toen en nu (nog)…
Henk van de Bunt

Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal ((dorps-)historici en eerdere 
publicaties) gaan we kriskras door de kernen van deze gemeente.

De Korsen- of Korssesteeg wordt 
sedert 1964 in de ‘Legger der we-
gen in de gemeente Maartensdijk’ 
opgevat als een stuk van de Ach-
terweteringseweg. Op den bocht 
ligt de boerderij, die tot 1880 werd 
bewoond door de weduwe van 
Cornelis van Zijtveld. De volgen-
de boer was Hendrik Donselaar. 
Diens jongste dochter Aalbertje 

trouwde met Willem van Bemmel. 
Dit echtpaar kwam in 1909 op de 
boerderij. 

Schonen
Links van de weg, voor de haag, 
staat op de foto een witte paal. 
Daaraan heeft de tolboom gehan-
gen. De afgebeelde personen zijn 
(van links naar rechts): Hendrik, 

Gerrit en Aalbertje Donselaar. In-
gevolge het raadsbesluit van 29 
februari 1892 mocht nimmer enig 
houtgewas worden geplant op de 
noordwestelijke berm en de zuid-
oostelijke berm moest beschikbaar 
blijven voor het opslaan van on-
derhoudsmateriaal. Op de foto zijn 
Hendrik en Gert doende de noord-
westelijke berm ‘op te schonen’. 

Aan de Achterweteringseweg 70 ligt boerderij De Twaalf Gaarden; mogelijk voorheen - blijkens deze foto uit de 
digitale verzameling van Rienk Miedema - ook bekend onder de naam ‘Op den bocht’. Op de zandweg tussen 
de Achterweteringseweg en de Dr. Welfferweg werd vermoedelijk vanaf de zeventiende eeuw tol geheven. De 
tolboom stond tot 1892 bij de hoeve en vormde een bijverdienste voor de bewoners. Het zandpad had in de 
volksmond lange tijd de naam Korssesteeg. De naam was afgeleid van Cornelis ‘Kors’ van Zijveld, die van 1817 
tot 1859 in de boerderij woonde.

De witgepleisterde langhuisboerderij De Twaalf Gaarden is een 
rijksmonument daterend uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Aan 
de linker voorzijde van de boerderij is een zomerhuis aangebouwd met een 
jongere uitbouw aan de westzijde, die is voorzien van een lessenaarsdak. 
Het zomerhuis heeft een rieten schilddak. Volgens de huidige bewoners 
is de huidige naam De Twaalf Gaarden een verwijzing naar de plaats; 
bij de twaalf Gaarden komen twaalf ‘divergerende’ gaarden (afgepaalde 
of omsloten stukken land) bijeen. Ook zijn er mogelijk verbanden met de 
Bijbel: Het getal 12 heeft vele ‘verschillende ’betekenissen’ in de Bijbel 
en de Gaarden komen ook in allerlei teksten voor. 

Naamgeving
Die ‘oude’ Korssesteeg kent geen 
aanwonenden en fungeerde uitslui-
tend als schakel tussen de Achter-
weteringseweg en de Dr. Welffer-
weg. Tussen 1850 en 1900 worden 
door B. en W. van Maartensdijk 
wel zeven verschillende omschrij-
vingen gegeven aan deze weg, 
meestal met behulp van de namen 
van de twee oude aansluitende we-
gen en de omringende gemeenten. 

In mei 2010 is er in het ‘Beeldkwa-
liteitsplan Kromme Rijngebied 
+’ opeens sprake van een andere 
Korssesteeg: ‘De Korssesteeg is 
een nieuwe weg, voortkomend uit 
de herinrichting Noorderpark. Aan 
beide zijden van de weg ligt een 
bermsloot’. Hier wordt geduid op 
ten tijde van het Noorderparkplan 
aangelegde nieuwe weg mede ten 
behoeve de daar gebouwde nieuwe 
boerderijen. 
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WEEKENDDEAL
ZA ZOVR 13, 14 & 15 juli

Bewezen de
goedkoopste!

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 11 t/m dinsdag 17 juli 2018

*Producten zijn in al onze winkels verkrijgbaar, 
behalve in Aalsmeer (Beethovenlaan), Amersfoort
(Operaplein), Boskoop (Goudse Rijweg), Gouda
(Plataanstraat), Hilversum (Adm. de Ruyterlaan), 
Hoofddorp, Leiderdorp en Rijnsburg

Zet- en drukfouten voorbehouden

Van 59.99  
Eastpak rugtas*

 29.99 

 PER STUK

50%
KORTING

 Australische wijn 
6 fl essen van 0.75 liter 
Van 35.94 
Voor 17.97 

 Stoney Creek

3+3
6 HALEN
3 BETALEN

SUPER
STUNT

3 fl esjes van 0.5 liter
 Van 3.57

Coca-Cola 
of Fanta

2.49 
3 FLESJES

Uitslagen 
Duivenwedstrijdvluchten

Er waren slechts zes winnaars bij de bijna zeshonderd kilometer lange 
vlucht vanuit Bourges zaterdag 07-07-2018, die na ongeveer negen 
vlieguren weer op de hokken van hun eigenaren terugkeerden. De dui-
ven van M.J.J. van Zelst werden 1, 2 en 5, die van Ron Miltenburg 3, 
die van Peter van Bunnik 4 en die van M. Turk werd 6de. 

Er keerden die dag ook nog 10 prijswinnende duiven terug van een 
ongeveer 360 km. lange vlucht van Pt. St. Maxence. Hier werden de 
prijzen bij de eigenaren ervan als volgt verdeeld: Peter van Bunnik 1, 
3, 6 en 9, Ron Miltenburg 2, P.C.A. Cooyman 4, 5 en 8, L. Snel 7 en 
M.J.J. van Zelst 10.

Burgemeester
op bezoek

door Henk van de Bunt

Burgemeester Sjoerd Potters bezocht dinsdag 3 juli, in het kader van 
een informeel werkbezoek, Parkflat Houdringe aan de Bosuillaan in 
Bilthoven. Het bestuur en vertegenwoordigers van andere organen 
binnen de Vereniging van Eigenaars informeerden hem over de vele 
mogelijkheden die Houdringe biedt om zelfstandig en ontzorgd te 
wonen.

Parkflat Houdringe (1975) is gelegen aan de rand van het Landgoed 
Houdringe en de bossen van het Utrechts Landschap. Direct grenzend 
aan Houdringe bevindt zich de golfbaan ‘De Biltse Duinen’ met een 
negenholes parcours. Het NS station van Bilthoven ligt op loopafstand 
van Parkflat Houdringe. De bushalte voor de buslijnen naar Utrecht, 
Zeist, Maartensdijk en Hilversum is op het stationsplein. Tijdens de 
Power Point Presentatie en onder het genot van een kopje koffie werd 
Potters bijgepraat over andere - meer bestuurlijke – zaken, zoals bijv. 
de transitie naar een gasloos tijdperk, waarin de gemeente mogelijk een 
ondersteunende rol kan spelen.

Meer tijd
Het zijn met name de jonge senioren, die deze woonvorm aantrekke-
lijk vinden en een appartement kopen. De achterliggende gedachte is 
in eerste instantie veelal om minder aandacht te hoeven besteden aan 
onderhoud van huis en tuin en daardoor meer tijd te hebben voor bijv. 
reizen en/of kleinkinderen. 

Burgemeester Sjoerd Potters laat zich tijdens een werkbezoek 
informeren over de mogelijkheden van Parkflat Houdringe.

Vakantie-Bijbel-Dagen
Op 22 en 23 augustus is het weer één groot feest in De Bilt rond 
de Biltse Dorpskerk met het VakantieBijbelFeest (VBF) en de 
ZomerJeugd2Daagse (ZJ2D). Het thema van dit jaar is: ‘Zoek 
het uit’, Durf jij met ons op onderzoek uit te gaan?

Het VBF is voor alle kinderen van de basisschool. Het zijn 2 dagen 
vol met muziek, gezelligheid, knutselwerkjes, toneel en een gaaf mid-
dagprogramma. Tussen de middag wordt het eten verzorgd. Het VBF 
begint om 10.00 en duurt tot 15.00 uur. De ZJ2D is er voor iedereen 
van 12 tot en met 15 jaar. Het zijn 2 avonden vol met sport, spel, stel-
lingen en een hoop gezelligheid. 1e avond op 22 augustus van 18.00 tot 
21.00 uur (inclusief eten). 2e avond op 23 augustus van 20.30 tot 23.30 
uur (bosspel).  Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de Voorhof, 
Burgemeester de Withstraat 29a De Bilt. Op zondag 26 augustus om 
10.00 uur wordt in de kerkdienst aan deze twee activiteiten aandacht 
besteed. Voor meer info: www.dorpskerkdebilt.nl.
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Kinderen van Het Zonnewiel 
bouwen peuterspeelhuisje

Vrijeschool Het Zonnewiel organiseert ieder jaar een bouwproject voor groep 5. In juni hebben 
de kinderen een speelhuisje gebouwd voor de peuters van Kindercentrum Weltevreden.

Rond de leeftijd van 9 jaar zitten 
kinderen in een nieuwe fase van 
hun identiteitsontwikkeling. Door 
zelf een huis te bouwen, kunnen de 

kinderen het eigen fundament erva-
ren en zich thuis voelen in hun ei-
gen lichaam. Het bouwproject biedt 
verder ruimte aan hun natuurlijke 

werklust, iets wat het hele onder-
wijs voedt. Bouwen vormt ook de 
opmaat voor het vak handvaardig-
heid dat ze vanaf groep 6 krijgen.

Excursie
Aan het begin van het project heb-
ben ze allerlei woningen van ver-
schillende culturen bestudeerd, van 
vroeger en nu. De kinderen hebben 
tijdens een excursie naar een na-
tuurgebiedje wilgentenen, riet en 
biezen verzameld. Hiermee konden 
ze zelf experimenteren met dak-
constructies en muren voor kleine 
natuurhuisjes: net zoals de mensen 
vroeger bouwden met materialen 
uit de omgeving. 

Ouder
Een vader maakte als architect een 
bouwtekening voor het peuter-
huisje. Andere ouders werden op-
zichters en de kinderen waren de 
bouwvakkers. Werk in uitvoering 
betekent: alles exact meten en be-
vestigen, de gereedschappen op de 
juiste manier gebruiken. Juf Han-
neke: ‘Als je er handig voor gaat 
staan helpt je lijf mee. Ja zo! Zie 
je hoeveel kracht je dan hebt! Eerst 
rustig timmeren, want anders gaat 
de spijker scheef. En dan steeds een 
beetje harder slaan.’

Top
Het bouwproject zorgt altijd voor 
heel veel betrokkenheid en enthou-
siasme. Bij het hoogste punt is de 
vlag gehesen en pannenbier ge-
dronken. Bram: ‘Het spijkeren en 
het dak maken vonden we het leuk-
ste’. Guang vertelt: ‘Deze ervaring 
vergeet je echt niet. Het leukste 
vond ik dat het niet alleen een te-
kening is die je maakt, maar dat je 
het ook werkelijk gaat uitvoeren. Je 
denkt soms: dat gaat niet lukken, 
dat kunnen we echt niet. 

Maar dan is het toch gelukt. De 
architect moest zorgen dat het he-
lemaal veilig was, dus we zijn heel 
blij dat hij het ontwerp gemaakt 
heeft’. De peuters van Kindercen-
trum Weltevreden zijn nu aan het 
wennen aan hun nieuwe huisje. Er 
komt nog een officiële opening, 
met als dank een verrassing voor de 
bouwers. ‘Ze hebben heel erg hun 
best gedaan. We zijn superblij!’, al-
dus groepsleidster Anna.

(Hilde van Drunen)

Groep 5 is geconcentreerd bezig met de bouw van een speelhuisje.

Biltse Boys Nederlands Kampioen 
Cruyff Courts 6 vs 6 is een nationaal voetbalkampioenschap dat jaarlijks wordt georganiseerd 
door de Cruyff Foundation. Het kampioenschap vindt plaats op Cruyff Courts door het hele 
land, kent regionale voorrondes en kwartfinales, landelijke halve finales en een spetterende 

finale. Dit jaar vond het NK Cruyff Courts 6 vs 6 plaats op Willemsoord te Den Helder. 

Tijdens de Cruyff Courts 6 vs 6 
Kampioenschappen staat het thema 
‘respect’ centraal. Alle deelnemers 
geven door het tekenen van de res-
pectvlag aan elkaar te respecteren 
zowel op als naast het veld. Op 2 
juni hebben zowel de meisjes van 
de Michaelschool als de Biltse 
Boys de halve finale gewonnen in 
Almere. Hierbij hebben zij zich ge-
plaatst voor het Nederlands Kampi-
oenschap op 16 juni in Den Helder. 
Een spetterende finale voor alleen 
de allerbeste jongens en meiden 
die met tweeëntwintig teams uit het 
hele land strijden om de befaamde 
cup met de ‘grote oren’. 

Doel
De Boys hadden maar één doel voor 
ogen, Kampioen van Nederland 
worden. En dat was te merken, de 
opening was met een Salsa Band. 
Daar waar andere teams lekker mee 
dansten, stonden onze Boys met ge-
spannen koppies strak voor zich uit 
te kijken. 

Er moesten vier wedstrijden ge-
wonnen worden om in de finale te 
komen. De eerste wedstrijd was het 
gelijk van belang dat er gewonnen 
werd. De wedstrijden in de pou-
lefase werden vol overtuiging ge-
wonnen. 

Finale
De finale was tegen Inter Schagen. 
Als profs betraden de teams het 
veld. Toen de namen van de spelers 
door de speakers klonken, begon 
het publiek op de tribunes te jui-
chen. De spanning was om te snij-
den. Waren de Boys bestand tegen 
deze druk? Ja, dat waren ze! Bin-
nen 2 minuten stonden ze voor met 
1-0. Vrij snel stond het 1-1. Wat een 
finale, die met 4-1 werd gewonnen 
door de Biltse Boys. Zij mogen zich 
een jaar lang Nederlands Kampioen 
Cruyff Courts 6 vs 6 noemen.

(Theo Kreeftmeijer)  

De Biltse Boys is een samengesteld team met Bassim, Jelmer, Joeri, Robson, Maurits, Christiaan en Pijke.
Met veel muziek, confetti en gejuich werd de prijsuitreiking verricht door niemand minder dan Wim Kieft. 

Patiofestival (De Bilt)
Patioschool de Kleine Prins (Weltevreden 8 in De Bilt) hield op

6 juli het Patiofestival, waarvan de opbrengst naar een goed doel 
gaat. De kinderen van groep 8 hebben op voordracht van één

van de leerlingen gekozen voor de stichting Semmy. 

Een deel van het festival werd ingericht worden als rommelmarkt. 
Verder was er lekker eten en drinken, waren er leuke workshops, 

coole muziek- en dansoptredens, spelletjes en een veiling.

[foto’s Reyn Schuurman]

Na een lentelang druk negotiëren
kon De Bilt een college formeren
voor de komende vier jaar
staan vier wethouders klaar
hoe het gaat, de tijd zal het leren

Guus Geebel Limerick
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Te koop aangeboden
Horloge batterijen en horloge-
bandjes bij Boekbinderij Kok 
Dorpsweg 46 Maartensdijk 
Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672. 
GESLOTEN 13 T/M. 28 
JULI

MERRANO 1930 €150,- 
Statief met kop manfrotto 
€75,-. Tel. 035-5771232

Nieuwe ongeopende doos 
Agnes wand/plafond platen. 
Wit stuc 60-120 cm. €15,-. 
Tel. 06-53197027

Prachtige spiegel 65x85 cm 
met brede bewerkte zilver-
grijze omlijsting. Past bij 
modern en klassiek. €20,-. 
Tel. 06-53197027

Po-stoel €45,-. Tel. 
06-48850620

9-armige plafondhanglamp 
€15,-. Tel. 06-48850620

Metalen haardscherm €10,-. 
Tel. 06-48850620

Bagagerek voor op fietsstuur 
€15,-. Tel. 06-48850620

I K E A - w a n d k a s t j e 
90X45X30 cm €20,-. Tel. 
06-48850620

Grote doos videobanden 
voor kinderen €10,-. Tel. 
06-48850620

Schemerlampje lichte kleur 
hoogte 16 cm. €1,-. Tel. 
06-14040516

Stenen vaas met olifant erop. 
Hoogte 20,5 cm. €1,-. Tel. 
06-14040516

Stenen pot voor de voor-
raad thee met een tekst, 
lichte pot met zwarte letters: 
country stoneware. €1,-. Tel. 
06-14040516

Splinternieuw kostuum, 
kaartjes hangen er nog aan. 
Lengtemaat 102, grijs - 
gestreept. Nooit gedragen. 
Van €350,- nu €50,-. Tel. 
06-19929961

Boeken, serie Churchills 
memoires. Complete 12 
delige serie over de tweede 
wereldoorlog, voor slechts 
€9,95 Tel. 06-30693144

2 konijntjes te koop. Eentje 
is 6 mnd, eentje 12 mnd. Met 
2 ruime kooien met bakjes, 
waterflesjes etc. Samen €50,-. 
Tel. 06-13248070

Bruin leren dokterstas in 
zeer goede staat €20,-. Tel. 
06-13726134

Boek over motoren de weg-
racekroniek jaartal 93/94 €5,-. 
Tel. 0346-243758

Sluban bouwsteentjes van de 
titanic de steentjes passen ook 
op lego. Is nog als nieuw 
€50,-. Tel. 0346-243758

Een startaccu nog nieuw in de 
doos €10,-. Gratis grote kof-
fers. Tel. 030-2283955

Boek stap voor stap bonsai is 
van kweek tot bonsai. €5,-. 
Tel. 0346-243758

Terrasstoelen Hartman don-
ker nw €7,50 Kinderstoelen 
nu €2,50 Tel. 035-5771232

Activiteiten
Open dag imkerij MELLINDE
zat.14 juli 10.00-16.00 uur
Kon. Julianalaan 63
Maartensdijk
www.mellinde.nl

Auto's/motoren
AUTO als nieuw opge-
poetst. Klaar in 1 dag. Bel 
06-25173342.

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

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

Aangeboden: LOGEER-
ADRES voor een teckel. 
Wij vinden ze erg leuk maar 
kunnen er geen permanent 
hebben. 0343 576831

VERLOREN in De Bilt, spe-
ciale zonnebril! Ik kan niet 
zonder bril naar buiten ivm 
onrustige ogen. Heeft u hem 
gevonden, bel svp met 030-
2203659.

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

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

Gratis op te halen: Jongens 
mountainbike Loekie, met 
helm Voor 5-6 jaar. Tel. 
06-21872124

Gratis een dik album met 
krantenknipsels en foto’s van 
het koningshuis vanaf de oor-
log. Tel. 030-2283955

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie’s wonen 
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op
www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346-745355

Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie 
in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die 
leeft en in Mij gelooft, zal in de eeuwigheid niet sterven! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Op ’t bankje
Het is mooi zonnig weer en een vader met zijn zoontje van een 
jaar of tien hebben hun fietsen bij het bankje neergezet. Ze groeten 
me en komen opgewekt bij me zitten. ‘Even uitbuiken’, zegt de 
man lachend. ‘Dat is altijd wel nodig als we naar de verjaardag 
van de oma van mijn vrouw geweest zijn. Die is in Indië geboren 
en met haar ouders op jonge leeftijd naar Nederland gekomen. De 
Indische eetcultuur namen ze mee en die wordt nu al een paar ge-
neraties doorgegeven. We zijn allemaal dol op Indisch eten en de 
verjaardag van omaatje, zoals ze door iedereen genoemd wordt, 
wijkt heel erg af van een Hollandse verjaardag die met koffie en 
een taartje begint. Bij omaatje begint de verjaardag om een uur of 
vier. Dan zijn er vooraf altijd lekkere hapjes, als kleine loempia’s 
en pasteitjes, maar daarna komen de lekkerste gerechten op tafel. 
Rond acht uur vertrekt iedereen voldaan naar huis en dan krijgen 
ze van wat over is nog van alles mee naar huis.’ Even zwijgt hij, 
maar dan vertelt hij verder. ‘Omaatje is wel een week bezig met 
voorbereidingen. De laatste jaren helpt mijn vrouw haar met het 
koken en boodschappen doen. Ze kookt heel goed Indisch volgens 
de recepten van omaatje. Onze kennissen weten dat als ze op be-
zoek komen er altijd wat lekkers te eten is. Bij mijn familie was 
het altijd heel traditioneel met eerst een kopje koffie met gebak en 
na het tweede kopje een drankje met een hapje. De laatste jaren is 
daar door de invloed van mijn vrouw wel wat verandering in ge-
komen. Ze vragen haar vaak om te helpen met Indische gerechten. 
Een neef van mij is getrouwd met een Spaanse en daar krijgen we 
op verjaardagen heerlijke tapas.’ Hij vertelt dat wanneer omaatje 
een paar dagen komt logeren ze het liefst in de keuken is. ‘Onze 
kinderen zijn dol op haar en vooral op haar eten, hè Karel’, zegt 
hij tegen zijn zoontje. Die glundert en knikt heftig ja. ‘Kareltje 
is het lievelingsachterkleinkind van omaatje omdat hij naar haar 
overleden man vernoemd is.’ Uit zijn rugzakje haalt Kareltje een 
zak kroepoek tevoorschijn. ‘Van omaatje gekregen.’ Hij maakt 
de zak open en laat mij ervan proeven. ‘Ze heeft ze zelf gebak-
ken en ze zijn lekker heet.’ De kroepoek is inderdaad een beetje 

pittig, maar wel erg lekker. In tijd van een mum is de zak leeg. 
De man zegt de cultuur die zijn vrouw van huis uit heeft meege-
kregen helemaal overgenomen te hebben en het is inmiddels ook 
zijn cultuur geworden. Zijn zoontje luistert aandachtig mee. ‘Mijn 
vriendjes vinden het ook allemaal fijn om bij ons te komen. Als ik 
bij mijn vriendje kom mag ik soms mee-eten, maar bij mijn moe-
der moeten ze gewoon aanschuiven.’ De man kijkt even zwijgend 
voor zich uit. Hij denkt waarschijnlijk aan een lekkere rijsttafel 
die voor hem door zijn huwelijk zo vertrouwd geworden is. ‘Een 
paar jaar geleden ben ik met mijn vrouw naar Indonesië geweest. 
We waren er nog nooit geweest, maar ik had daar het idee dat alles 
me bekend voorkwam. Dat komt natuurlijk door de enthousiaste 
verhalen die ik van omaatje hoorde. Als zij 
vertelt over vroeger en je doet je 
ogen dicht dan is het net of je er 
zelf bij bent.’ Hij vertelt dat de 
grootste wens van Kareltje is 
ook een keer naar Indonesië 
te kunnen gaan. ‘Het liefst 
zou hij met omaatje gaan, 
maar dat is voor haar niet 
meer te doen.’ De lege zak 
gaat in de prullenbak en vol-
daan vervolgen vader en zoon 
hun weg.

Maerten

Boeken-/
rommelmarkt 

in Maartensdijk
Zaterdag 1 september organiseert de Protestantse 
Gemeente Maartensdijk - Hollandsche Rading de 
jaarlijkse boeken-/rommelmarkt en natuurlijk kun-
nen ze weer veel spullen gebruiken. Op zaterdag 
25 augustus van 10.00 uur tot 13.00 uur en op don-
derdag 30 augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur 
kunnen spullen ingeleverd worden bij de Ontmoe-
tingskerk aan de kon. Julianalaan 26 te Maartens-
dijk. De opbrengst is dit jaar bestemd voor 50% 
Kerk en 50% Moldavië.

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 
Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan. 
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl
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Henk Renes geniet van entourage 
Vierdaagse Nijmegen

door Kees Diepeveen

De entourage rondom de moeder der wandeltochten is voor Henk Renes uit Maartensdijk een 
belangrijke reden om dit jaar voor de derde keer deel te nemen aan de Vierdaagse

van Nijmegen die van 17 t/m 20 juli wordt gelopen. Voor en tijdens de
Vierdaagse geniet hij hier volop van.

Pas drie jaar geleden liep de toen 
66-jarige Henk Renes zijn eerste 
Vierdaagse. Hij werd direct gepakt 
door de sfeer tijdens het evenement. 
Henk: ’Dat begint al op de zondag 
voor vertrek. Het is dan bomvol in 
Nijmegen, maar er gebeurt dan he-
lemaal niets. Dat is echt opvallend 
voor het op drie na grootste evene-
ment in Nederland. Het is één en al 
vrolijkheid. Echt fantastisch’. 

Elfstedentocht
De geboren Maartensdijker doet 
zijn hele leven al aan sport. In zijn 
jongere jaren heeft Henk ruim 20 
jaren in het dorp bij SVM gevoet-
bald. Daarna wisselt hij hardlopen, 

wielrennen, wandelen, schaatsen en 
de laatste jaren tennissen met elkaar 
af. Een kleine bloemlezing: ‘Ik heb 
1 x de Elfstedentocht geschaatst en 
deze inmiddels al 28 maal gefietst. 
Ook heb ik Parijs Roubaix gereden 
en de Alpe d’Huez beklommen en 
veel marathons gelopen. En natuur-
lijk veel gewandeld. Ik ben nergens 
een uitblinker in. Ik doe graag mee, 
maar wil de uitdaging altijd wel 
graag volbrengen’. 

Brandweerman
Omdat Henk brandweerman in 
Maartensdijk is, loopt hij met zijn 
wandelmaten mee met het team van 
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 

Henk: ‘Ik loop samen met Freek de 
Graaf Sr. en Maaike van Vliet. Jan 
Bos loopt dit jaar niet mee. De orga-
nisatie door de VRU is fantastisch. 
Alles klopt, hulde daarvoor. We 
lopen de 40 kilometertocht. Samen 
met mijn wandelmaatje Maaike heb 
ik vanaf januari wekelijks wandel-
tochten gedaan oplopend in kilome-
ters. De laatste tocht was de Twee-
daagse van Amersfoort waarbij we 
twee maal 40 kilometer hebben ge-
lopen. We zijn er klaar voor’. 

Antidrukwol
Tijdens de vorige Vierdaagsen liep 
Henk regelmatig blaren. ‘Om dat te 
verminderen probeer ik van alles’, 

aldus Henk. ‘Zo gebruik ik nu pleis-
terspray en dat heeft me de laatste 
tochten goed geholpen. Op aanra-
den van een voetverzorger ga ik nu 
experimenteren met antidrukwol. 
Je doet een pluk in je sok op plaat-
sen waar de blaren veelal ontstaan. 
Vorig jaar was de laatste dag nogal 
regenachtig en had ik erg veel last 
van blaren. Ik ben benieuwd hoe 
het dit jaar zal gaan. De warmte is 
voor mij geen probleem; daar kan ik 
goed tegen’.

Busje
Het team van de VRU en veel an-
dere wandelaars slaapt in een sport-

hal. Er wordt om 4.00 of 5.00 uur 
opgestaan, ontbeten en vervolgens 
worden ze met een brandweerbusje 
naar het vertrekpunt gereden en s 
’avonds ook weer terug. Henk ver-
heugt zich weer op alle festiviteiten 
die er in de plaatsen langs de wan-
delroute zijn: ‘Overal is muziek, 
de mensen delen komkommers en 
wortels uit, overal is drinken be-
schikbaar en je wordt soms op heel 
ludieke manieren aangemoedigd. 
Ontzettend leuk. En of ik ooit mijn 
10de Vierdaagse hier ga lopen dat 
zie ik wel. Het is voor mij: pluk de 
dag en geniet er van. Het kan im-
mers zo afgelopen zijn’.

Zo kennen Maartensdijkers Henk Renes; ‘Altijd met een hoed of pet’.

Bilts Zomerbridge
Op woensdag 4 juli werd door 21 paren de Zomerbridgereeks bij Bridge 
Comb. Concordia ’86 in De Bilt voortgezet. Chris Bakker + Jochem 
Husson werden met 68,06% eerste, gevolgd door Riet van Heijningen 
+ Johanna van de Siepkam met 62,26%. De bronzen medaille werd 
uitgereikt aan Adriaan Goossens + Irma Jansen (58,56%). Woensdag 
11 juli is iedereen weer welkom voor de volgende avond vanaf 19.30 
uur (iets eerder komen i.v.m. de inschrijving) in gebouw De Schakel, 
Soestdijkseweg Zuid 49-B. Niet leden betalen 2,50 euro per persoon 
per avond, leden gratis. 

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks Zomerbridge tot 
en met 30 augustus. Donderdag 5 juli waren opnieuw 18 paren naar het 
Dorpshuis afgereisd: Erik Polders + Nico Verhaar wonnen met 67,71%. 
De tweede plaats was voor Henk van de Bunt + Wout van Dronkelaar 
met 61,98%. Voor Albert de Vente + Josje Veringa was het bronzen ere-
metaal met 59,38%. De eerstvolgende avond is donderdag 12 juli. Bij 
voorkeur vooraf aanmelden via mail bij bchollandscherading@gmail.
com voor 17.00 uur op de dag zelf en in het uiterste geval voor 19.00 
uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. Kosten per avond zijn 
2 euro per persoon voor niet-leden en één euro voor leden van het or-
ganiserende club.

Invitatietoernooi
TV Tautenburg

Al vele jaren wordt door TV Tautenburg het Invitatietoernooi 
georganiseerd. Een toernooi waarbij teams van 4 personen in 
dubbelpartijen tegen andere teams strijden. In een team mogen 
maximaal 2 Tautenburg spelers zitten. 
 
Op het veld staan dan teams met voetballers, korfballers, mensen die 
heel vroeger hadden getennist of teams waar samen met een paar col-
lega’s gewoon lekker een balletje werd geslagen. Doel is mensen ken-
nis laten maken met de tennissport. Vorige edities hebben uitgewezen 
dat er diverse nieuwe leden blijven hangen en zich aansluiten bij deze 
club. Er wordt op doordeweekse avonden met 5 teams per avond ge-
streden voor een positie op de ranglijst waarbij ‘lekker tennissen’ eer-
der een thema was dan persé winnen. De namen van de teams zijn naast 
een bedrijfsnaam of instelling vaak zeer ludiek. Ook dit jaar wordt er 
weer gespeeld op de avonden in de laatste week van augustus en de fi-
nale avond op 1 september. Op de website www.tautenburg.nl kan men 
meer zien over dit toernooi. 

Jeugdspelers hockeyen met 
internationals 

Deze zomervakantie zullen jeugdhockeyers training krijgen van (jeugd)internationals tijdens 
de Nationale Hockeykampen op Voordaan van 16 t/m 20 juli.

Speciaal voor jonge hockeyers worden er in de zomer-
vakantie de Nationale Hockeykampen georganiseerd. 
Tijdens de kampen worden de kinderen uitgedaagd 
met leuke hockeyoefeningen en komt er een (jeugd)

international langs om een clinic te geven. Samen met 
leeftijdsgenootjes beleven de kinderen 5 waanzinnige 
dagen. Nationale Sportkampen bestaat dit jaar 15 jaar 
dus het belooft een groot feest te worden.

De Nationale Hockeykampen zijn er voor hockeyliefhebbers tussen de 6 en 17 jaar. 

Imkers houden open huis
Ben je benieuwd naar het werk van een imker en wil je weten hoe ho-
ning ontstaat of hoe bijen hun raten bouwen ga dan eens kijken bij een 
imker. In het weekend van 14 en 15 juli houden imkers op meer dan 200 
locaties open huis. 

Voor het negende jaar op rij organiseert de Nederlandse Bijenhouders-
vereniging de Landelijke Open Imkerij dag, het grootste imkerevene-
ment in ons land. Tijdens het open huis van de bijen-houders-vereniging 
kan je van alles ontdekken over bijen. Je krijgt uitleg over werksters, 
darren en de (bijen-)koningin en praktische tips over het bij-vriendelij-
ke maken van eigen tuin en balkon. Je ziet hoe honing wordt gemaakt 
en gaat in de bijenkast op zoek naar de koningin. 

In deze regio kan je terecht bij Bijen-houderij Mellinde, Kon. Juliana-
laan 63, te Maartensdijk op zaterdag 14 juli van 10.00 tot 16.00 uur en 
bij Bijen -en-Bedrijf, Groenekanseweg 90 a, Groenekan van 11.30 tot 
16.00u.



Beeld van graf gestolen 
‘Dertig jaar heeft het er gestaan en nu is het weg’. Tibo van de Zand is 
verbijsterd dat onbekenden een beeld van zijn vader Jits Bakker hebben 
gestolen. Het beeld stond op het graf van de moeder van Jits, in Ooster-
beek. 

‘Toen ik het gisteren hoorde ging 
ik door de grond joh. Het snijdt 
door je ziel als je dat hoort. Dat 
ze aan een graf komen. Dat gaat 
wel zo ver. Het is gewoon diep 
en diep triest’, zegt Van de Zand. 
‘En het raakt natuurlijk persoon-
lijk ook nog extra omdat het om 
je oma gaat, je eigen familie. Ik 
heb er geen woorden voor. Ik 
word daar heel erg droevig van’. 

Woensdag nam Van de Zand een 
kijkje op de begraafplaats. Al-
leen de pinnen, waarin het beeld 
verankerd zat, staan er nog. ‘Het 
beeld stond op een zwerfkei met 
een tekst daar op. Je ziet dat het 
er heel zorgvuldig af is gehaald, 
het is niet met bruut geweld ge-
gaan’.
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advertentie

Verkoop zonnepanelen
op Zorgboerderij 

Maandag 2 juli is de verkoop gestart van 299 zonnepanelen op een grote koeienstal van 
zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk. Iedereen in de omgeving - binnen de juiste 
postcode - kan een of meer panelen reserveren. Zo zorgen deelnemers gezamenlijk voor meer 

lokaal opgewekte duurzame energie en delen ze in het rendement. 

De nieuwe lokale energiecoöpera-
tie Biltstroom organiseert dit project 
in samenwerking met Marjolein en 
Wouter van Oostrum van Zorgboer-
derij Nieuw Toutenburg (Dorpsweg 
Maartensdijk). Met de uitbreiding 
van de stal zagen zij mogelijkheden 
voor de eigen duurzame energievoor-
ziening, maar ook voor een collectief 
project. Wouter van Oostrum: ‘Op het 
dak van onze koeienstal kwam na de 
verbouwing enorm veel ruimte. Een 
klein deel gebruiken we voor zonne-
energie voor de zorgboerderij. Maar 
er is nog heel veel plek over. Mooi 
om die via Biltstroom beschikbaar 
te kunnen stellen voor collectieve 
stroomopwekking voor buurtbewo-
ners. Zo kun je bijvoorbeeld, ook als 

je op je eigen huis geen zonnepanelen 
kunt of wilt plaatsen, toch profiteren 
van zonnestroom’. 

Informatie
Alle omwonenden van Nieuw Tou-
tenburg in Maartensdijk, Westbroek, 
Groenekan en een deel van Bilthoven 
(postcodes 3615, 3723, 3737, 3738 
en 3739) kunnen meedoen. Op web-
site www.Biltstroom.nl is een uitge-
breide brochure over het project (en 
het aanmeldformulier). Daar is ook 
het actuele aantal nog beschikbare 
panelen te zien.  

Zonnestroomproject
Dit zonnestroomproject op het 
dak van Nieuw Toutenburg is voor 

Biltstroom het tweede collectieve 
opwekproject in de gemeente De 
Bilt. Biltstroom is een initiatief van 
BENG! de energiecoöperatie van en 
voor inwoners van De Bilt. 

Het eerste collectieve project is re-
cent gerealiseerd met ruim 400 zon-
nepanelen op de daken bij Land-
winkel De Hooierij in De Bilt. Er 
bleek veel belangstelling, het pro-
ject was snel ‘uitverkocht’. 

Biltstroom wil dan ook spoedig 
meer collectieve zonnestroompro-
jecten opzetten. De energiecoöpe-
ratie houdt zich aanbevolen voor 
nieuwe locaties op daken in alle 
kernen van de gemeente De Bilt.

Marjolein en Wouter van Oostrum van zorgboerderij Nieuw Toutenburg stellen hun dak via Biltstroom 
beschikbaar voor het opwekken van zonnestroom voor buurtbewoners. [foto Henk van de Bunt]

Open dagen beeldentuin
en atelier Jits Bakker

6 juli jl. was de 81ste geboortedag van de in 2014 
overleden Biltse kunstenaar Jits Bakker. Rondom 
zijn geboortedag waren er rondleidingen door vrij-
willigers. Gedurende deze dagen was er een gestage 
stroom bezoekers die uitleg kregen over zijn werk. Er 
waren bronzen beelden te zien, maar ook werken uit 

meerdere soorten steen, waaronder graniet en marmer. 
Ook was zijn schilderkunst te bewonderen. Verteld 
werd dat zijn werk over de hele wereld staat en hangt. 
Samen met het verderop gelegen beeldenpark vormen 
deze een unieke kunstverzameling.

(Frans Poot)

Vrijwilligers van de Stichting Jits Bakker Collectie geven uitleg over een beeld.

Fietstocht-Diner-Concert
Het Woord en Daad-comité Soest e.o. organiseert op woensdag 18 juli 
een fietstocht, een openluchtdiner en een samenzangavond. De route 
voert door een afwisselend landschap ten zuiden van Bilthoven. De 
opbrengst is bestemd voor het project Sterk voor werk in Ethiopië. 

De fietstocht is plm. 45 km lang en gaat door bossen en dorpen, met 
stops (voor koffie/thee of een versnapering) en mogelijkheden voor een 
lunch en bezichtiging. Er kan tussen 10.00 en 11.00 uur gestart worden 
op het terrein van fam. Van Wiggen, Maartensdijkseweg 10 in Biltho-
ven. Tussen 16.00 en 17.00 uur is daar ook weer de finish. Na afloop 
van de fietstocht wordt er van 17.00 tot 18.30 uur een drie-gangen diner 
geserveerd in de tuin van de fam. Van Wiggen. Fietsen, ook e-bikes, 
reserveren kan tot uiterlijk maandag 16 juli 21.00 uur. Inschrijven en 
betalen op de dag zelf vanaf 9.30 uur. 

Concert
Om 19.30 uur is er in de Stulpkerk van Lage Vuursche een muzikale 
afsluiting, waarbij samenzang en instrumentale intermezzi op het pro-
gramma staan. Maartensdijker Gert van Ginkel begeleidt de samenzang 
op het orgel. De toegang is vrij. Bij de uitgang is er een collecte. 

Aanmelden
Aanmelden is niet noodzakelijk (wel voor de huur van de fiets, de lunch 
en het diner) maar kan via de website of telefonisch bij Marieke van 
Wiggen, 06-652589191. Verdere informatie over de fietsdag en het te 
steunen project op www.woordendaadsoest.nl. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Opvallend parkeren

Een ‘echte’-invalide bestuurder die op de invalideparkeerplaats wil par-
keren had geen enkele kans. De eigenaren van de auto waren gewoon 
boodschappen doen bij de Jumbo. In de omgeving was er parkeerruimte 
aanwezig; je kunt beter drie parkeerplaatsen gebruiken waarvan een 
bestemd is voor een invalide. Jammer dat er dan geen handhaving in 
de buurt is. 

Ton van der Hart - Maartensdijk

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Actie 3e kwartaal: Mosselen € 15,- p.p

Woe.
11-07
Do.

12-07
Vr.

13-07
Za.

14-07
Zo.

15-07

Eendenborstfilet met 
Hollandse kersen saus

of
Duo van roodbaars- en 

heilbotfilet + limoensaus
of

Broccoli met 
Hollandaisesaus en 
blauwschimmelkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
18-07
Do.

19-07
Vr.

20-07
Za.

21-07
Zo.

22-07

“Paella”
of

Iberico-varkensfilet
v.d. grill met

saffraan-mayonaise
of

Salade met tomaatjes en 
gefrituurde mozzarella

wo / zo
€ 14,50

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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