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Een aantrekkelijke reclamedrager
met gebruikswaarde.

•  Waterfl essen met of zonder fruitfi lters
•  Sportfl essen en bidons
•  Bekers met drinktuit of rietje
•  Waterzakken
•  Voor warme of koude dranken
•  Met of zonder koelelement

Wij geven graag advies!

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

Leverbaar
vanaf

25 stuks

Bekers en bidons?

Sociale hulp-activiteiten weg 
bij het Rode Kruis

door Kees Diepeveen

Door een beslissing van de Ledenraad van het landelijke Rode Kruis om zich alleen nog maar 
te richten op hulpverlening in noodsituaties en de preventie van nood, staan de plaatselijke 

afdelingen, die tot op heden sociale activiteiten onder de paraplu van het Rode Kruis 
uitvoerden op een tweesprong. Zo ook de afdeling De Bilt, waar tevens Maartensdijk onder 

valt. Onderzocht wordt of zelfstandig doorgaan haalbaar is.

‘De vraag is of er een organisatie-
vorm is waaronder de activiteiten 
die door de afdeling op dit mo-
ment nog georganiseerd worden, 
zoals koffi eochtenden, buffetten 
etc. kunnen worden gecontinu-
eerd’ ; aan het woord zijn Corrie 
Tersteeg en Cindy en Henny van 
Engelen. Samen met Ad Tersteeg 
vormen zij de Werkgroep Sociale 
Tak Rode Kruis. Zij zijn gespreks-

partner voor één van de landelijke 
sociale transitiecoördinatoren van 
het Rode Kruis die ondersteuning 
bieden bij de transitie van plaat-
selijke afdelingen van het Rode 
Kruis naar zelfstandigheid of aan-
sluiting bij een andere partij. De 
werkgroep richt zich op een stich-
tingsvorm. Op 1 januari 2020 moet 
het hele transitieproces landelijk 
voltooid zijn. 

Vrijwilligers
Corrie Tersteeg: ’We hebben al wel 
rondgekeken en contacten gelegd 
met organisaties die ook sociale ac-
tiviteiten verzorgen. Maar dat wijkt 
toch te veel af van wat wij voor 
ogen hebben. Cindy van Engelen 
vult aan: ‘Wij willen de mensen 
vooral activiteiten buitenshuis bie-
den. Onze ervaring is dat mensen 
die andere omgeving enorm waar-

Rode paaltjes

Op de omgevingsvraag naar het hoe en waarom van deze in de bocht 
van de Kerkdijk naar de Burgemeester Huydecoperweg in Westbroek 
aangebrachte paaltjes antwoordde communicatieadviseur Barry Smits 
van het Gebiedsteam De Bilt: ‘Deze paaltjes staan op eigen grond van 
de woningeigenaar. Ze zijn in overleg met de eigenaar door de ge-
meente geplaatst. Het bestaande hekwerk werd steeds kapotgereden, 
met als gevolg niet te verhalen reparatiekosten voor de eigenaar. Deze 
paaltjes moeten dit helpen voorkomen’. [HvdB]

deren. Dat willen we blijven doen 
maar daar kijken andere organisaties 
voor sociale activiteiten toch wel an-
ders tegen aan’. Corrie Tersteeg: ’De 
meeste van onze vrijwilligers heb-
ben aangegeven te blijven wanneer 
we zelfstandig zijn. Die zitten er net 
zo in als wij: het gaat niet zo zeer om 
het Rode Kruis maar om het werk 
wat we doen’. Henny van Engelen: 
’En dat geeft ons allemaal zo veel 
voldoening. Als we hiermee stoppen 
dan zijn er zeker 60 mensen die dit 
erg zullen missen. De deelnemers 
kijken altijd erg uit naar onze activi-
teiten en vooral naar de dagtochten’.  

Financiën 
‘Met de hulp van de landelijke so-
ciale transitie coördinator Rinze de 
Vries zijn wij erg tevreden’ aldus 
Corrie Tersteeg: ‘Samen met ons zet 
hij alles op een rijtje. Vooral de za-
kelijke kant. Hij gaat door op onze 
reacties en doet daar wat mee. Het 
is maar de vraag of een zelfstandige 
stichting haalbaar is. We nemen in 
elk geval alle scenario’s door en 
komen zo ook de onmogelijkheden 
tegen. De fi nanciën zijn natuurlijk 
een heikel punt. Activiteiten die 
vroeger onder de vlag van het Rode 
Kruis uitgevoerd en grotendeels 
bekostigd werden moeten in de 
toekomst zelf gefi nancierd worden. 
De coördinator gaat overleggen 
over deze en vele andere zaken met 
het dagelijks bestuur van het Rode 
Kruis. Hij heeft al een stappenplan 
gemaakt waar we binnenkort met 
elkaar over gaan praten’. 

Doorgaan
Cindy van Engelen: ‘Vooralsnog 
gaan we er van uit dat we zelfstan-
dig kunnen doorgaan. Daarvoor 
kunnen we wel bestuursleden en 
actieve nieuwe vrijwilligers ge-
bruiken. Vooral wat jong elan zou-
den we prettig vinden. De dank-
baarheid die je terugkrijgt van de 
mensen is enorm en dat geeft een 
goed gevoel’. De meeste activitei-
ten vinden door de week en in de 
avonduren plaats’. Henny van En-
gelen vult daar nog op aan: ’Vooral 
bij de dagtochten hebben we veel 
ondersteuning nodig. Er gaan al-
tijd mensen in rolstoelen mee en 
die moeten een begeleider hebben’. 
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Henny van Engelen, 
tel. 0346 212729 of via de email: 
angel.gifts@kpnplanet.nl. 

De werkgroep Sociale Tak Rode Kruis die druk doende is de transitie naar een zelfstandige organisatievorm te 
realiseren v.l.n.r. Henny van Engelen, Cindy van Engelen en Corrie Tersteeg. Ad Tersteeg ontbreekt op de foto.

Bij de Rode Kruis dagtochten zijn altijd veel vrijwilligers betrokken.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

05/08 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
05/08 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse 

05/08 • 18.30u - Ds. G. Lustig
 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
05/08 • 10.30u- Mevr. Drs. Addy 

Manneke

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

05/08 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
05/08 • 10.30u - Voorganger mevr. A. 

Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

05/08 • 10.15u - Ds. P. Schelling

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
05/08 • 10.00u - Ds. A. van Kampen

05/08 • 19.00u - Ds. M. Visser

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
05/08 • 10.00u - Ds. E.W.J. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
05/08 • 10.00u - Communieviering F. 

Overbeek

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
05/08 10.00u - spreker Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
05/08 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

05/08 • 10.00u  + 18.30u – Kandidaat 
W.J. Korving

Onderwegkerk Blauwkapel
05/08 • 10.30u - ds. Y. Viersen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

05/08 • Kerkgebouw gesloten: om 09.30 
u Samendienst in Ontmoetingskerk in 

Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

05/08 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
05/08 • 18.30u - Ds. G.J. van den Top 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

05/08 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
05/08 • 09.30u ds. Erick Versloot ; 

Samendienst met Kapel Hollandsche 
Rading

St. Maartenskerk
05/08 • 10.00u - Woord- en 
communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

05/08 • 10.00u - Ds. D.G. van 
Wageningen

05/08 • 18.30u - dhr. C. Hoogendoorn
 

 PKN - Herv. Kerk
05/08 • 10.00u - Proponent A. de Wit 

05/08 • 18.30u - Dhr. R.W. Baas

‘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

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Zomermarkt in Lage Vuursche

Zaterdag 25 augustus organi-
seert de Hervormde Gemeen-
te  te Lage Vuursche de jaar-
lijkse zomermarkt. Deze wordt 
gehouden in en rond dorpshuis 
De Furs  van 10.00 tot 16.00 
uur. Er zijn naast veel boeken, 
kinderspeelgoed, bloemen en 
kransen tweedehandsartikelen. 
Ook  worden er poffertjes ver-
kocht en andere etenswaren. 
De opbrengst van de dag is 
bestemd voor het onderhoud 
van de Stulpkerk. De kerk is 
deze dag voor bezichtiging 
geopend. Spullen kunnen 
gebracht worden op zaterdag 4 
augustus bij de kerk.

Varen door de Molenpolder

Op 4 augustus kunt u van 10.00 
- 12.00 uur met een gids van 
Staatsbosbeheer door de Molen-
polder meevaren op een flui-
terboot. 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 ‘drij-
vend land’. Voor meer informa-
tie en het boeken www.staats-
bosbeheer.nl/activiteiten. Deze 
excursie is ook met een groep te 

boeken (maximaal 12 personen). 
Neem hiervoor contact op met 
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Rommelmarkt

Zaterdag 1 september organiseert 
de Protestantse Gemeente Maar-
tensdijk - Hollandsche Rading de 
jaarlijkse boeken-/rommelmarkt 
met o.a. veel tweedehands spul-
len,  kleding, boeken, wafels  en 
een Rad van Avontuur. De markt 
vindt plaats op het terrein van de 
Ontmoetingskerk, Kon. Juliana-
laan 26 te Maartensdijk, van 9.30 
uur tot 15.00 uur. Op zaterdag 25 
augustus van 10.00 tot 13.00 uur 
en donderdag 30 augustus van 
19.00 tot 21.00 uur kunt u bij de 

ontmoetingskerk u spullen inle-
veren die op deze dag verkocht 
kunnen worden. De opbrengst 
van de markt zal komt dit jaar 
voor 50% ten goede aan de kerk 
en 50% gaat naar Moldavië.

Ontdek fort Ruigenhoek

Op zaterdag 11 augustus kunt u 
van 13.30 - 15.00 uur het Fort 
Ruigenhoek ontdekken. Samen 
met de gids van het staatsbosbe-
heer speurt u naar de dieren en 
planten in dit gebied en wordt 
alles over de geschiedenis van 
het fort verteld. Voor meer infor-
matie en het boeken www.staats-
bosbeheer.nl/activiteiten. 

Wandelen op  
Landgoed Beerschoten

Zondag 5 augustus organiseert 
Utrechts Landschap een wande-
ling op Landgoed Beerschoten. 
Landgoed Beerschoten in De Bilt 
behoort tot de mooiste landgoe-

deren van de Utrechtse Heuvel-
rug. In het gebied komen reeën, 
de das, de vos en vele vogels 
voor zoals de raaf. Tijdens deze 
wandeling vertelt de gids over de 
rijke historie van dit landgoed.  
De wandeling duurt anderhalf 
tot twee uur. Start vanuit Pavil-
joen Beerschoten, gelegen aan de 
Holle Bilt 6, 3732 HM De Bilt; 
voorbij de parkeerplaats van de 
Biltsche Hoek linksaf.  Vertrek-
tijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden 
is nodig in verband met het maxi-
maal aantal deelnemers. Dit kan 
op de website van Utrechts Land-
schap bij ‘activiteiten’.  Deel-
name is gratis.

Oldtimerdag op  
Marktdag De Bilt

Op zaterdag 8 september vindt de 
10de editie van de Marktdag met 
Oldtimers plaats op de Dorps-
straat in De Bilt. De oldtimers 
rijden een mooie route door de 
regio. De tocht is ca 70 km. 

Gedenk, HEERE!
Uwer barmhartigheden en Uwer goedertierenheden, 

want die zijn van eeuwigheid
Ps 25:6

Verdrietig delen wij u mee dat de Heere, kort na het overlijden
van onze moeder, tot Zich genomen heeft onze geliefde vader,
groot- en overgrootvader. Wij denken met dankbaarheid aan wat
pa en ma voor ons hebben betekend. 

Evert Vink
Sinds 10 april 2018 weduwnaar van Wijna Anna Vink - Blonk

‘s-Gravenzande Doorn
13 oktober 1934 25 juli 2018

Wim Vink

Lieneke Emmink-Vink
Ben Emmink

Ton Vink
Gea Vink-van ’t Hof

Ria Hooikaas

Ansje Blaauwendraad-Vink
Breus Blaauwendraad

Willeke Ter Haar-Vink
Reynier Ter Haar

Eefke Blaauwendraad-Vink
Pieter Blaauwendraad

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Fam. Vink, Dorpsstraat 82, 2935 AD Ouderkerk a/d IJssel

De begrafenis heeft plaats gevonden op maandag 30 juli.
Wij willen iedereen bedanken die daar zijn medeleven heeft getoond. 

Met droefheid ontvingen wij het bericht van overlijden van de 
oprichter en voormalige eigenaar van ons bedrijf,

De heer E. Vink
Wij zijn dankbaar voor wat hij voor ons bedrijf en voor ons 
persoonlijk betekend heeft.

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, sterkte met 
het verlies van hun vader, opa en overgrootvader.

Namens alle medewerkers van Vink Witgoed Westbroek 
en familie R. Nagel
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Kunstenaars ontmoeten 
kunstenaars

Een nieuw initiatief van de jumelage De Bilt-Coesfeld
Zaterdag 14 juli reisden 5 kunstenaars uit De Bilt en twee leden van het jumelagebestuur af 

naar Coesfeld voor een ontmoeting met Coesfeldse vakbroerders. 
De verwachting was dat dezelfde interesses en hetzelfde enthousiasme om beeldend 

bezig zijn een inspirerende ontmoeting zou opleveren. 

De groep werd ontvangen door 
Brigitte Exner, voorzitter van de 
Partnerschaft Coesfeld, met brood-
jes en koffie. De fietsen stonden al 
klaar en via een mooie route langs 
de Berkel en de buitenwijken van 
Coesfeld kwam de groep aan bij 
de kunstenaars Thomas Wüllner 
en Monika Strauß. Zij toonden hun 
atelier, hun werk en vertelden hoe 
hun schilderijen tot stand komen. 
Ook werd de expositieruimte onder 
het huis bezocht.

Gebak en barbecue
Daarna fietste de groep naar kun-
stenares, Renate Lobbe. Zij had 
voorbeelden van haar werk en ma-

terialen in de tuin opgesteld en ze 
stelde haar hele huis open voor het 
bezoek. Overal hingen en stonden 
kunstwerken. Zij en de kunstenaars 
uit De Bilt hadden gespreksstof 
genoeg: allemaal zijn ze bezig met 
speksteen. Vervolgens de Familie-
nbildungsstätte; hier stonden tafels 
gedekt en werd koffie met gebak 
geserveerd. Directrice mevrouw 
Ulrike Wißmann legde op bevlo-
gen manier uit wat het familiehuis 
betekent voor de bevolking van 
Coesfeld. Het gaat van zwanger-
schapscursussen, hulp aan moeder 
en kind, lezingen, voorlichting op 
allerlei gebied, kookcursussen tot 
sportactiviteiten. Na de bezichti-

ging van het huis, stapte de groep 
weer op de fiets om naar de laatste 
kunstenares te gaan, Ursula Bor-
chard. Deze veelzijdige kunstena-
res stelde ook weer haar huis open 
en gaf zelfs een kleine demonstratie 
over het maken van pasteltekenin-
gen. Tenslotte stond bij de familie 
Exner de barbecue klaar en kon 
heerlijk gegeten, gedronken en na-
gepraat worden.

Volgend jaar komen kunstenaars 
naar De Bilt voor een tegenbe-
zoek..         (Tine Rigter)

Aandacht voor kunst in 
de Coesfeldse tuin.

Tegels op fietspaden gevaarlijk 
uitgezet door de hitte

door Henk van de Bunt

‘Een waar lanceerplatform’; zo omschreven voorbijgangers het fietspad (tussen Achter-
Wetering en Maartensdijk) langs de N417 bij Maartensdijk. Door de hitte waren de tegels 

dinsdag 24 juli levensgevaarlijk ver omhoog gekomen.

De Provincie zette meteen een 
veiligheidspylon op het fietspad, 
ten teken dat er aan gewerkt werd, 
maar uit een inventarisatie van de 
Fietsersbond blijkt dat de losse te-
gels in Maartensdijk niet op zich-
zelf staan.

Inspectie
Clara van Foreest is Communica-
tieadviseur Wegen en Mobiliteit bij 
de Provincie Utrecht. Zij reageert: 
‘Ja, gelukkig is het fietspad langs 
de N417 bij Maartensdijk weer snel 
gerepareerd. De weginspecteurs 

van de provincie Utrecht inspecte-
ren regelmatig de provinciale we-
gen en fietspaden op scheuren en 
andere gebreken en meldingen zijn 
altijd welkom’.

Asfalt
Van Foreest vervolgt: ‘Wij vinden 
het belangrijk dat de wegen en de 
fietspaden in een goede en verkeers-
veilige conditie zijn en blijven. De 
tegels van het fietspad bij Maar-
tensdijk zijn omhoog gekomen 
door de aanhoudende warmte en 
de droogte. Er kan sprake zijn van 
uitzetting over een grotere lengte 
waardoor er spanning is ontstaan en 
dan gaat het ergens mis. Ook droogt 
het zand tussen de tegels uit waar-
door de tegels los kunnen raken. In 
2020 is de N417 toe aan groot on-
derhoud. De tegels van het fietspad 
zullen dan vervangen worden door 
asfalt. Tot die tijd blijven we repa-
raties uitvoeren als dat nodig is’.

Juichmee op de 
Champs-Elysées

Heeft u ook van die kaartjes ontvangen bij de Jumbo 
in Maartensdijk, maak kans op 2 Vip-tribune tickets + 

verzorgde reis naar het wielerevent van het jaar in Parijs?

Mijn man vindt het allemaal onzin, hij zegt altijd; die prijsvragen is 
allemaal commercie. Niets is minder waar. Ik vulde twee codes in op 
internet en al gauw werd ik gebeld dat ik twee plaatsen had gewonnen. 
Ik twijfelde nog een beetje, want op één dag heen en weer naar Parijs 
is toch enigszins vermoeiend. Maar als je niets probeert maak je nooit 
iets mee. Dus we vertrokken zondag 29 jul om 08.00 uur uit Utrecht op 
weg naar de finale van de Tour de France in Parijs, en we werden meer 
dan goed onthaald. 

Prima luxe bus, keurige dames als begeleiding en een fantastische 
chauffeur. Op het verzamelpunt in Hazeldonk werden alle bussen vol-
geladen met ontbijt, lunch en drinken door grote vrachtwagens van de 
Jumbo. In Parijs aangekomen een kleine wandeling naar de tribune 
op de Champs-Elysées! Wat een spektakel, 150 meter voor de finish 
juichten we voor iedereen, zelfs de buitenlandse TV ploegen kwamen 
opnames maken van onze tribune en onderwijl werden we weer volop 
voorzien van allerlei drankjes door Lotto/Jumbo. 

Na de finish kwam de Lotto/Jumbo fietsploeg naar onze tribune en heb-
ben ons als publiek hartelijk bedankt. Eenmaal weer terug bij de bus 
stonden er weer twee vrachtwagens van de Jumbo om onze 18 bussen 
te voorzien van avondeten en drinken. Om half drie waren we weer 
veilig in Utrecht en gingen we doodmoe maar voldaan én voorzien van 
allerlei cadeautjes huiswaarts. Dank je wel Jumbo, Lotto en Vifit! En 
voor u allen, doe gewoon mee met een prijsvraag, je weet maar nooit ;-)

Annet Bosman

Het fietspad was donderdag rond 13.00 uur gerepareerd.

Maar liefst 18 bussen vol reisden af naar Parijs om de Tourrijders 
juichend over de streep te halen.
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGST I JDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Wegens vakantie 
zijn wij gesloten van:
3 t/m 22 augustus

SUPERSTUNT:
Hollandse aardbeien
500 gram € 0,99

Grote bloemkool 
€ 1,49

Nw. oogst Frieslanders aardappels      zak 2,5 kg  € 3,95
 2e zak GRATIS

Hollandse sperziebonen
500 gram € 1,49

Hollandse Trostomaten
500 gram  € 0,99 

 2e 500gram GRATIS

Pitloze witte druiven
500 gram € 1,99

2e 500gram GRATIS

Alle broden 
3 HALEN = 2 BETALEN
Ook de krentenbollen, 
broodjes, ontbijtkoek

     Alle gebakjes
     4 HALEN = 3 BETALEN
Alle chocolade, koekjes, granola, 
kaasvlinders en 
alle eigengemaakte confituren 
3 HALEN = 2 BETALEN

Alle appels, peren, 
sinaasappels, 
mandarijnen
3 kilo halen = 2 kilo betalen

Donderdag 2 augustus 
onze MEGA UITVERKOOP  Alles moet weg!!

Op=Op

Op=Op

Op=Op
Van onze bakker

Van onze patissier

2e GRATIS

2e 500gram 
GRATIS
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Klusjesman van het eerste uur 

overleden
door Walter Eijndhoven

Op initiatief van de Stichting Welzijn Ouderen De Bilt werd op 1 december 1998 de Stichting 
Klein Karwei opgericht. Dankzij gelden van diverse sponsoren werd reeds een maand eerder 

een klussenbus aangeschaft en op 28 november 1998 deed vrijwilliger Co van Haren zijn 
eerste klus. Van Haren overleed op zondag 10 juni van dit jaar.

Drie dagen voor de eerste rit van 
Van Haren kreeg het toenmalig 
bestuur van de Stichting Klein 
Karwei de sleutels van het busje 
overhandigd, waarna vele jaren 
volgden van klussen voor 65-plus-
sers, uitkeringsgerechtigden en 
mensen met een handicap.

Klemmende lade
'In de beginjaren van de stichting 
bestond het bestuur uit Mieke 
Hesp (voorzitter), Jan van Voorst 
als secretaris en Henk Nagtzaam 
als penningmeester', vertelt vrij-

williger en klusser Wim Hugens. 
'En als bestuur kun je natuurlijk 
niet gaan klussen'. Er werd con-
tact opgenomen met Co van Ha-
ren. Hij stemde direct in en op 28 
november 1998 was zijn eerste rit 
een feit. Hugens: 'Co werd erop-
uit gestuurd voor een klemmende 
lade, zijn eerste klus. Een aantal 
jaren van gedenkwaardige karwei-
tjes volgde, zoals de keer dat Co 
een slot van een garagedeur moest 
vervangen. Door allerlei omstan-
digheden behandelde hij echter de 
verkeerde garage'. 

Leeftijdsgrens
Na drie jaar echter naderde de 
leeftijdsgrens. 'Vanwege de ver-
zekeringsvoorschriften moest Van 
Haren na drie jaar alweer afscheid 
nemen van ‘zijn’ bus, omdat de 
leeftijdsgrens op 70 jaar werd ge-
steld. Hij was hier niet blij mee, 
wat vele jaren later bleek. Tot op 
85-jarige leeftijd deed Van Ha-
ren nog allerlei klussen in en om 
zijn huis, maar ook voor familie, 
vrienden en bekenden'. Helaas 
ging korte tijd later de gezondheid 
van Van Haren snel achteruit en 
verhuisde hij met zijn vrouw naar 
Huize Weltevreden in De Bilt, 
waar hij in juni, op 89-jarige leef-
tijd, overleed.

Verhoging
Gelukkig blijft de Klussenbus nog 
wel een begrip in gemeente De 
Bilt, al krijgt de stichting geen 350 
tot 400 klussen (zoals in de begin-
jaren) meer te verwerken. Hugens: 
'Het aantal aanvragen daalt ge-
staag, maar wij moeten wel vol-
doen aan onze betalingsverplich-
tingen. De garagehuur voor de bus 
bedraagt 1000 euro per jaar, voor 
diverse verzekeringen zijn wij 800 
euro kwijt, denk dan nog aan af-
schrijving van de bus, brandstof 

en gereedschappen en dergelijke en je 
komt al snel op een flink bedrag uit. 
Wij zien ons dus gedwongen om per 
1 september de vaste bijdrage van 9 
euro per hulpaanvraag te verhogen 
naar 12 euro'. 

Meldpunt
Als iemand een probleem heeft is 
het ‘Meldpunt Vrijwilligerswerk’ ie-
dere werkdag bereikbaar van 9.00 
uur tot 12.00 op telefoonnummer 030 

2287799. De coördinator neemt dan 
zo snel mogelijk contact op om een 
afspraak te maken op een maandag of 
een vrijdag. Bij grote drukte kan dit 
ook op een donderdag. Een van de vrij-
willigers komt dan langs om het klusje 
te klaren. Voor problemen op radio- en 
tv-gebied heeft de stichting een eigen 
vrijwilliger ter beschikking, namelijk 
de heer Van Rhijn. Deze neemt zelf 
contact op met de aanvrager.Voor meer 
informatie: www.meldpuntdebilt.nl

Ko van Haaren. (foto Jan Booi).

Leer gezonde snacks maken
Op 14 augustus om 14.30 uur geeft Annoesjka de Graaf tijdens het Zo-
merprogramma van Mens De Bilt de workshop Gezonde tussendoor-
tjes met gemakkelijk verkrijgbare ingrediënten.

Annoesjka coacht dames, die het helemaal gehad hebben met alle diëten 
en het ge-jojo, maar zich wel lekker in hun vel willen voelen: ‘Mijn hele 
leven ben ik met mijn gewicht bezig geweest, ik heb zelfs 107,7 kilo op 
mijn weegschaal zien staan. Ik weet dus als geen ander wat er gebeurt in je 
hoofd’. De voeding- en lifestylecoach is ervan overtuigd dat het voor ieder-
een mogelijk is om iets gezonds mee te nemen naar het werk zonder dat je 
daarvoor uren in de keuken moet staan: ‘Zelf ben ik totaal geen keukenprin-
ses, maar ik wil wel iets lekkers én gezonds kunnen pakken als ik trek heb’. 

In de workshop legt Annoesjka uit wat bepaalde voedingsstoffen in je lijf 
doen, proeven de deelnemers een paar tussendoortjes en daarna mogen ze 
zelf aan de slag: ‘Een ideale combinatie’. Aanmelden voor de workshop kan 
via https://www.mensdebilt.nl. 

Tijdens het zo-
merprogramma 
kan je een work-
shop 'gezonde 
tussendoortjes' 
volgen.

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

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  augustus
t/m woensdag  augustus

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
Hammousse
Bieslook paté

Gebraden rosbief
Gerookte ossenworst
Gebraden kipfilet 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Kipfilet 
naturel of gemarineerd

Hamburgers 

Bavettte spiesjes 

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.98

Spareribs

Houthakkersteak

100
GRAM 3.99

5 
VOOR 5.-Extra donderdag voordeel:

500
GRAM 6.98

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.25

ROOMBRIE 100
GRAM 1.25 

VANAF VRIJDAG 
VERKOPEN WIJ OOK 

TIJDELIJK VERSE 
MAALTIJDEN!

KIPDIJ 1
KILO 8.98

Alle vlugklaar

Lekker voor het weekend!

2
VOOR 5.-

2
VOOR 7.-

SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

4 + 1 
GRATIS



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.
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Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Zomerprogramma!
Keramiek workshops, Bridge, zelf een New York 
Cheese Cake bakken, Klaverjassen, Filosofie, Mah-
jong (spel), Dans Ontspan en Geniet, Natuurtek-
eningen maken in Van Boetzelaerpark, High Tea, 
Lift je leven! (kennismaking Budgetkring), Hoofd- 
Nek- Schoudermassage, Tai Chi/Qigong en Karate/
zelfverdediging buiten, Stiltewandeling met foto-
momenten, Kansen op passend werk in deze regio, 
Mamacafé (papa’s ook welkom!), Samen lunchen, 
POI creatieve en actieve workshop, Quiz en Zo, Kids 
Sport- en Spelweken, Engelse conversatieles, Koffie 
inloop, Fit Sterk en Engergiek 60+ en nog veel meer. 

Kijk voor het complete aanbod op:
www.mensdebilt.nl
> gele button Zomerprogramma.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

Woonspraak en 
zonnebloem

Op 5 april organiseerde Woonspraak - brug tussen 
huurders en de woonstichting – een huurdersbij-
eenkomst. Tijdens de bijeenkomst werd verteld 
en gediscussieerd over de importantie van het lid-
maatschap van een huurdersvereniging. Aan het 
eind werd ook zonnebloemzaad uitgereikt waar-
mee het startschot voor een heuse wedstrijd was 
geboren. Wie denkt de hoogste zonnebloem ge-
kweekt te heb-
ben kan mai-
len naar rini@
woonspraak.
nl. Woon-
spraak komt 
langs, meet 
en maakt een 
foto. De (win-
n a a r s - ) p r i j s 
blijft nog even 
een verrassing.

Wie heeft de 
grootste zon-
nebloem.

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Let op! Vrijdag 
3, 10 en 17 aug. 

GEEN Koopavond

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

UITVERKOOP
OP DE DAMES-, HEREN- EN BABYCOLLECTIE*

NU

50% KORTING*

*M.U.V. HOOGZOMER- EN NIEUWE COLLECTIE
EN DE BASISARTIKELEN

CAKETAARTJE met 

€ 5,95

KAAS-UIENSTOKBROOD
EVEN LEKKER OPWARMEN EN DAN 
SMULLEN

€ 2,50

kersenvulling en witte chocoladevlokken

nu

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

THE ART OF HAIRCOLORING

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Wil jij een 
frisse 

zomerse 
coupe?

Wij zijn de hele 
zomer open! 

Bel voor

een afspraak

0346-213711
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advertentie

Krakers kwamen en gingen
door Henk van de Bunt

Nadat de krakers van de voormalige schoolgebouwen in Groenekan deze panden rustig hadden 
verlaten streek een deel van hen neer op het gazon voor Jagtlust aan de Soestdijkseweg in 

Bilthoven. Gemeentelijk woordvoerder Dick de Jager hierover: ‘De krakers hebben de panden 
op eigen gelegenheid verlaten. We zijn in goed overleg met de groep om aan deze, overigens 

ontspannen, situatie een einde te maken. Over het wanneer en hoe was donderdag 26 juli nog 
niets zinnigs te zeggen. 

Vrijdag 27 juli berichtte college-
woordvoerder Donate Schuil 
aansluitend over het vertrek: ‘De 
groep is donderdagavond vertrok-
ken. In de dagen daarvoor was er 
meerdere malen met de groep ge-
sproken. Donderdagavond sprak 
burgemeester Sjoerd Potters met 
hen: in dit gesprek zegde de groep 
toe voor vrijdag 08.00uur het 
terrein te zullen verlaten. Deze 
toezegging heeft men donder-
dagavond gestand gedaan en het 
terrein is netjes achtergelaten’. 

Met de gebouwen in Groenekan is 
het anders gesteld. De puinhoop is 
daar zo groot dat de gemeente een 
bedrijf heeft moeten inschakelen 
om de rotzooi op te ruimen.

Agrarisch natuurbeheer werkt
door Henk van de Bunt

‘Onlangs zat ik in de trein Utrecht-Bilthoven en terwijl ik naar buiten keek mijmerde ik  over 
de natuur en dacht aan de tijd, dat op dit traject een fly-over werd gemaakt. Ik herinnerde mij 
dat ik toen over grasvelden c.q. weilanden keek. Nu was dat niet meer het geval: ik zag veel vrij 

lage bomen (hazelaars) en kon niet zien wat daarachter verborgen lag’. 

Op de kop af 10 jaar geleden spra-
ken wij (ook) met Bertien Collette 
uit Maartensdijk; over de tijd toen 
ze nog werkte en dagelijks heen en 
weer treinde tussen Bilthoven en 
Utrecht. In die tijd kwam de ‘fly-
over’ van de NS ten zuiden van 
Groenekan tot stand te midden van 
groene weilanden. Zij zag toen van-
uit de trein, dat daar daarna iets ver-
anderde, maar wat dat was kon zij 
toen niet waarnemen. Onlangs gin-
gen we terug om de veranderingen 
waar te nemen. Walter Eijndhoven 
legde e.e.a. fotografisch vast.

Natuurbeheer
Tien jaar geleden (11 juli 2008) 
was er op een mooie zomeravond 
een Polder Avond Excursie, ge-
organiseerd door de Agrarische 
Natuurvereniging Noorderpark 
e.o. in het gebied aan de Voor-
dorpsedijk bij de boerderij van de 

familie Westeneng, waar agrarisch 
natuurbeheer en kleinschalige na-
tuur- en landschapsontwikkeling 
plaats vond. Door deze structuur 
ontstonden er verbindingen tussen 
de leefgebieden van dieren en plan-
ten, een voorwaarde om uitsterven 
te voorkomen.
 
Variatie
Waar in de afgelopen eeuw in dit 
slagenlandschap slechts gewone 
groene weilanden waren is nu veel 
variatie. De sloten zijn verbreed en 
hebben aflopende oevers gekregen 
en staan mede dankzij agrarisch 
natuurbeheer, vol met allerlei bloe-
men, een lust voor het oog. Er zijn 
ook een paar poelen met kraakhel-
der kwelwater. Deze poelen zit-
ten vol met klein dierenleven en 
zijn de voortplantingsplek voor 
o.a. kikkers, padden, salamanders 
en libellen. In de weilanden loopt 

een kleurrijke koppel koeien, mak 
én met horens. Achter die weilan-
den is het fietspad van de Groene-
kanseweg naar fort Voordorp te 
zien, waarlangs een rij bomen staat 
met hier en daar doorkijken om het 
zicht op de weilanden te behouden.

Tot hiertoe…..
Er kan helemaal tot vlakbij de be-
tonnen zuilen van de ‘fly-over’ wor-
den gewandeld. Hier is (in 2008) 
een groot aantal boompjes geplant, 
die deze betonkolos landschap-
pelijk moesten inpassen. Daarbij 
wordt ook gezorgd dat dieren zo-
als de reeën vrije doorgang hebben 
zodat zij veilig aan de andere kant 
van de spoorweg kunnen komen. 
Ook rond de boerderij, die stamt uit 
1860 en de mooie naam ‘Eben-Ha-
ezer’ (Tot hiertoe heeft ……) heeft, 
zijn kleine landschapselementen 
aangelegd. Zo kwamen daar de 

oorspronkelijke 
houtsingels en 
knotbomenrijen 
terug en voor de 
boerderij staan 
jonge hoog-
stamfruitbomen 
in de boomgaard 
met langs de 
oprit meidoorn-
hagen. Achter 
de grote schuur 
kwamen een 
paar grotere bo-
men, zodat deze 
schuur niet meer 
overheerst in 
het landschap. 
Klein vee in de 
boomgaard en 
weitjes rond het 
erf maakt het 
boerenerf com-
pleet.

De krakers bivakkeren uit protest op het terrein voor het gemeentehuis.

Doe Mee(r) 
met een goed idee!

Voor een goed idee dat schulden en financiële problemen bij ge-
zinnen vernieuwend oplost, schrijft de gemeente De Bilt een prijs-
vraag uit. Enthousiaste professionals, (vrijwilligers)organisaties 
of commerciële organisaties kunnen met de prijsvraag meedingen 
naar startkapitaal om hun goede idee uit te voeren. 

Rondkomen van een laag inkomen is voor veel mensen een lastige op-
gave. Zeker als er daarnaast sprake is van schulden. Dat heeft ook zijn 
weerslag op kinderen in een gezin. Het beperkt hen mogelijk in het 
deelnemen aan het maatschappelijke leven en in hun ontwikkeling. Met 
de oproep ‘Doe Mee(r) met een goed idee’ vraagt de gemeente om mee 
te denken over de aanpak van financiële problemen en schulden.

Meer mogelijk
Wethouder Anne Brommersma: ‘Er zijn voor inwoners van de ge-
meente De Bilt al diverse mogelijkheden bij het op orde te brengen en 
houden van de eigen financiële situatie. Zo is er hulp bij het vinden van 
werk en het aanpakken van schulden. Ook bieden we samen met part-
ners diverse kortings- en besparingsregelingen. Maar we denken dat 
er meer mogelijk is. Daarom doen we met deze prijsvraag een beroep 
op de denk- en organisatiekracht van ieder die hierin iets wil en kan 
betekenen.’

Startkapitaal
Het winnende idee ontvangt startkapitaal van de gemeente van maxi-
maal € 40.000,- om het plan te realiseren, in relatie tot de kosten van 
de aanpak. Eventueel wordt dit over twee winnaars verdeeld. De prijs-
vraag komt voort uit ‘Doe Mee(r)’, de beleidsnotitie en uitvoerings-
agenda met nieuwe plannen voor inwoners met een laag inkomen of 
schulden. Dit beleid kwam tot stand met inbreng uit het veld en advies 
van de lokale cliëntenraden.

Planning
Enthousiaste professionals, vrijwilligers en organisaties met een goed 
idee kunnen zich tot maandag 17 september 2018 inschrijven via: www.
debilt.nl/eengoedidee. Na de eerste selectie worden de beste inzendin-
gen gekozen. Inzenders worden hier eind september over geïnformeerd. 
Medio oktober/november pitchen de beste inzenders hun goede ideeën 
voor een deskundige jury, die aansluitend de winnaars bekend maakt.

Bertien Collette in 2008: ‘De sloten zijn verbreed en hebben aflopende 
oevers gekregen en staan mede dankzij agrarisch natuurbeheer, vol met 
allerlei bloemen, een lust voor het oog’.

Tien jaar later staat Bertien Collette weer op dezelfde plek aan de andere kant van de sloot. 
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De Kwinkelier 30, Bilthoven

Hiep Hiep AH! Onze gloednieuwe
winkel opent op woensdag 1 augustus om 

16.00 uur! Komt u een kijkje nemen?
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Grolsch pils
Krat 24 flesjes à 0.3 liter
of 16 beugelflesjes à 0.45 liter

10.49
�13.¹⁹ - �15.⁹⁹

AH Liefde & 
Passiebroden* 
Vers uit onze oven 
Bijv. spelt 
Per stuk
*M.u.v. petit céréales, petit 
beurre en afbakbroodjes 

AH Blauwe en rode bessen 
300 gram 
2 schalen naar keuze 
Actieprijs per kilo 8.33 1.945.00

�2.⁵⁹

�5.¹⁸ - �� ⁹⁸

De actieprijzen variëren van 1.57-2.24

25% 
korting

25% 
korting

2 stuks

Ontvang een gratis Pathé bioscoopticket. 
Bij aankoop van twee actiekratten 
Grolsch pils. Ga naar parthe.nl/grolsch.

Speelt u mee 
met onze 

openingsloterij?
U maakt kans op 

1 van de 1.000 prijzen.
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nachten van 13 tot 15 augustus op 
het traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/slijptrein.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245(gratis).

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

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

TIP:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
 Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 30 juli t/m zaterdag 4 augustus.

 Zetfouten voorbehouden.

SPEENVARKENSPEKLAPJES
Geweldig voor op de barbecue

100 gram 0,99
GEHAKT TORTILLA
Circa 25 minuten in de oven op 160 graden

2 stuks 5,00

VARKENSFILET LAPJES
Lekker kort te bakken voor op de
barbecue. Gemarineerd of naturel 100 gram 1,25

BIEFSTUK SCHNITSELS
Super lekker voor op de barbecue. 
Lekker gemarineerd & gekruid 100 gram 1,95

ONZE BOSSCHE BOLLEN
Met een jasje van geroosterde uitjes. 
Om zachtjes te bakken in royaal boter 100 gram 1,10

Alleen even kort bakken om & om..... per stuk 0,75

100 gram 1,98

SOUFLAKI SATE
Op Griekse wijze gemarineerd.  
Van blokjes malse varkensbiefstuk 

BIEFSTUK PANNETJES
Gemarineerde malse biefstukreepjes 
& kastanje champignons;10

BARBECUE BURGERS
Super lekker huisgemaakte!!!

100 gram 1,39

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slagerij!

10 min. 170°C

Boek met oude foto’s van 
Maartensdijk nog verkrijgbaar

door Henk van de Bunt

In november 2008 verscheen een fotoboek van Rienk Miedema met 1500 oude 
prentbriefkaarten en foto’s van de vier kernen van de gemeente Maartensdijk. Een 
jaar daarvoor had Rienk de meeste ansichtkaartverzamelaars in het dorp benaderd 

om met elkaar een zo compleet mogelijk fotoboek samen te stellen over de vier kernen 
waaruit de gemeente bestond. Mogelijk beïnvloed door de recente publicaties in de 

range ‘Toen en nu (nog)’ is er meer vraag naar oude foto’s. 

Koos Kolenbrander schreef 10 
jaar geleden: ‘Rienk Miedema 
werd in het oude Friese univer-
siteitsstadje Franeker geboren. 
Spoedig na zijn middelbare-
schooltijd raakte hij via zijn werk 
betrokken bij de ontwikkeling 
van de opkomende automatise-
ring van het kantoorwerk. Hij 
raakte ook geboeid over de histo-
rische betekenis van oude foto’s 
en prentbriefkaarten. Over zijn 
geboorteplaats Franeker maakte 
hij een aantal fotoboekjes waarin 
oude buurten en de diepere be-
tekenis van bij- en scheldnamen 
belicht worden. In 1963 verliet 
hij Franeker en kwam na wat 
omzwervingen uiteindelijk bij de 
(voormalige) Grontmij in De Bilt 
te werken’.

Verzamelaars
Koos vervolgt: ‘In september 
2007 gaf hij samen met Ellen 
Drees van de Historische Kring 
D’Oude School in De Bilt het 
boek ‘De Bilt-Bilthoven in oude 
prentbriefkaarten’ uit. Spoedig 
na het verschijnen hiervan vroeg 
de gemeente De Bilt hem of hij 
zo’n zelfde boek over de vier 
kernen van Maartensdijk wilde 
maken. Na een rondgang langs 
verzamelaars van oude foto’s en 
prentbriefkaarten en het zoeken 
van enkele sponsors ontstond 
er al snel een compleet foto-
overzicht van de vier kernen 
gedurende de laatste honderd 
jaar met soms ook een zeldzame 
afbeelding uit de 19de eeuw. 
Met hulp van zijn broer Willem 
Miedema, Wout Scharrenburg 
en Jan van Willigenburg werden 
alle gevonden foto’s gescand en 
naar straat gesorteerd. Vooral de 
verzamelaars Anton Kooy uit 

Hollandsche Rading en Theo 
Schouten uit Maarssen waren 
Rienk zeer behulpzaam bij de 
opzet van het boek. Volgens de 
samenstellers is er een boeiend 
kijkboek ontstaan waarin ieder-
een wel iets van zijn straat, wijk 
of dorp zal herkennen’.

‘Groenekan, Hollandsche Ra-
ding, Maartensdijk en West-
broek in oude prentbriefkaar-
ten’ door Rienk Miedema is per 
e-mail te verkrijgen via rienk.
miedema@hetnet.nl. 

Kruidenierswinkel van Ravestein te Groenekan.

Trein in 1950 onder de spoorwegovergang bij de Zwaluwenberg in 
Hollandsche Rading.

Ab en Letta Geurtsen in 1914 aan de Kerkdijk 5 te Westbroek

Het is vakantietijd en met volle valiezen
pakken duizenden mensen hun biezen
ze gaan er lekker op uit
naar noord of naar zuid
want er valt uit veel plaatsen te kiezen

Guus Geebel Limerick
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Te koop aangeboden
Ivan Rebroff. 4 platen, Mein 
Russland, du bist schön, 
Russische party, star portrait, 
weinacht mit I.Reboff. samen 
€2,-. Tel. 06-14040516

10 vakantieboeken, Ruth 
Rend. trillers, vermist, dub-
belleven, wie volgt, het 
bruidsmeisje, losprijs. Samen 
€2,-. Tel. 06-14040516

4 leuke beeldjes, 2 vogel-
tjes, lezend jongetje, balies 
beeldje. Samen €1,-. Tel. 
06-14040516

Kabelhaspel 30 mtr voor de 
caravan €25,-. Autospiegels 
voor rijden met de caravan 
€25,-. Tel. 0346-212436

Homas sjoelbak lang 2 
meter. €30 euro. Arie Tel. 
06-19929961

Ergonomisch verantwoorde 
krukken. €10,-. Tel. 0346-
212125

Boek van kaarten over 
Maartensdijk, Groenekan, 
Holl. Rading en Westbroek. 
Leuk als cadeau. €12,50 Tel. 
0346-243758

Dvd van Andre Hazes 25 jarig 
bestaan. Live in Amsterdam 
Arena. €4,50 Tel. 0346-
243758

Dvd van Freddy Tender, 
diverse titels ten gehoren. 
€4,50 Tel. 0346-243758

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

Betrouwbare huishoude-
lijke hulp aangeboden. 
Referenties beschikbaar. Tel. 
06-36501273

Diversen
Gevonden: Zwart wit jong 
KATJE. Tel. 06-53638487

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Gratis af te halen kriel haan-
tjes 3 maanden oud Segbricht 
kleur Citroën gezoomd met 
ring. Jansen, Tel. 0346-
212869

Gratis afhalen 5 pak laminaat 
9m². Kleur: Donker eiken met 
ondervloer. Tel. 0346-213261

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  .....................................................

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

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. 
Tel. 06- 50897262

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren!
Bel 0642501025 of stuur een mailtje

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

Jezus zegt: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Praktijk Counseling & E.M.D.R.
D.A.Idzerda-Schut. Javalaan 38 3742CP Baarn
Tel. 035-8871048
www.filibert.nl
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TOLAKKERWEG 157, MAARTENSDIJK - KONINGSWEG 87, UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL          TEL. 0346 725998

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag  13.00 - 16.30 uur
zaterdag  13.00 - 16.00 uur.

Jacky, het asieldier van vorige maand is inmiddels geplaatst!

Ras: Engelse Stafford
Geslacht: Teef
Leeftijd: 01-04-2016
Kan met honden: Ja
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Onbekend
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Nee

Dit is Luna een lieve meid geboren op 01-04-2016. Helaas is Luna weer bij ons te-
rug, het bleek namelijk dat ze eigenlijk niet alleen kan zijn. Ook vind Luna de auto 
niet heel erg leuk. Ze kan wel mee in de auto, maar soms kan ze heel erg blaffen 
en janken onderweg. Wel denken wij dat met heel veel tijd en geduld Luna kan 
leren om kort alleen te zijn. Dit zal echter wel een lange tijd duren om aan te leren 
en erg veel oefening en geduld vragen. De vorige eigenaren zijn al wel begonnen 
met benchtraining, ze kon er wel in maar het deurtje moest nog wel openblijven. 
Verder is Luna echt een top hond, ze vind alle mensen leuk, kan goed met andere 
honden en wil graag van alles leren. Natuurlijk is Luna wel een jonge Terriër die 
soms bananen in haar oren heeft, je moet dus wel een beetje humor hebben.
Helaas hebben de mensen waar Luna geplaatst was ook ontdekt dat zij allergisch 
is voor een aantal dingen zoals kip, rund en lam. Ze krijgt nu dan ook speciale 
brokken en hierop doet zij het erg goed.

We zoeken voor Luna dus mensen die haar overal mee naartoe kunnen nemen en 
die veel tijd in het trainen willen en kunnen steken. Ook is het fijn als de nieuwe 
eigenaren ervaring hebben met Terriërs.

Dier van de maand: Luna

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

Varen door de Molenpolder

Op 1 augustus kunt u van 14.00 - 
16.00 uur met een gids van Staats-
bosbeheer door de Molenpolder 
meevaren op een fluiterboot. Het 
oude veengebied heeft een rijke his-
torie. 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 (maximaal 
12 personen). Neem hiervoor con-
tact op met utrechtwest@staatsbos-
beheer.nl.

VBW-feest in Westbroek 

De tent van de Vakantie Bijbel Week 
in Westbroek is dit jaar geopend op 
dinsdag 21, woensdag 22 en don-
derdag 23 augustus. Van 10.00 tot 
15.00 uur zijn alle kinderen die na 
de zomervakantie naar basisschool-
groep 1 t/m v.o.-klas 1 gaan van 
harte welkom. 
Met het thema ‘Zoek het uit’ kun je 
meedoen om samen te zingen, luis-
teren naar Bijbelverhalen, spelen, 
knutselen en toneel kijken. Voor 
jongeren vanaf 12 jaar is er op dins-
dag 21 augustus en op woensdag 22 
augustus een spannend avondpro-
gramma, dat ongeveer van 19.30 tot 
22.30 uur duurt. Ook is er een gezel-
lige afsluitingsavond voor iedereen 
op donderdag 23 augustus vanaf 
19.30 uur; deze duurt ongeveer een 
uur. 
Meer informatie: www.facebook.
com/vbw.westbroek of vbwwest-
broek@gmail.com

Vakantie-Bijbel-Dagen

Op 22 en 23 augustus is het weer één 
groot feest in De Bilt rond de Biltse 
Dorpskerk met het VakantieBijbel-
Feest (VBF) en de ZomerJeugd-
2Daagse (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, knut-
selwerkjes, 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 avon-
den vol met sport, spel, stellingen 
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. Voor 
meer info: www.dorpskerkdebilt.nl.

Oldtimerdag op  
Marktdag De Bilt

Op zaterdag 8 september vindt de 
10de editie van de Marktdag met 
Oldtimers plaats op de Dorpsstraat 
in De Bilt. De oldtimers rijden een 
mooie route door de regio. De tocht 
is ca 70 km. 

Vanaf 12.30 uur komen de deel-
nemers van de 1se start terug op 
de Dorpsstraat. Vanwege de grote 
belangstelling voor deelname heeft 
de organisatie besloten om op 8 
september een tweede start in te 
plannen. Er wordt dezelfde route 
gereden als de bij eerste start. De 
tweede start is om 12.00 uur en vindt 
uiteraard ook plaats onder grote 
belangstelling van het publiek vanaf 
de Dorpsstraat. Deelnemers keren 
echter na de route niet terug op de 
Dorpsstraat, maar op een nabijge-
legen parkeerplaats (ca 250 meter). 
De inschrijving voor de tweede start 
staat nu open op website www.oldti-
merdagdebilt.nl

Bus27
Wie niet in het bezit is van een 
oldtimer, maar toch mee rijden op 
deze dag, kan een kaartje kopen 
voor Bus27: 's ochtends rijdt Bus27 
mee in de route met de oldtimers 
en in de middaguren rijdt Bus27 
een route van ca 30 km door de 
Gemeente De Bilt. Bus27 is een 
Leyland uit 1956 uit het wagenpark 
van het voormalig Gemeentelijk 
Vervoerbedrijf Utrecht. De kaarten 
zijn te bestellen via de website 
www.marktdagdebilt.nl. 
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Zomerbridge Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks Zomerbridge tot 
en met 30 augustus. Donderdag 26 juli waren 17 paren naar het Dorps-
huis afgereisd: Jan Berk + Nans Lelie wonnen met 63,42%; het zil-
ver was voor Erik Polders + Nico Verhaar met 62,89% en het bronzen 
eremetaal werd dit keer aan Anneke de Jong-Leenslag + Toon Smits 
(met 62,59%) overhandigd.  De eerstvolgende avond is donderdag 2 
augustus. Bij voorkeur vooraf aanmelden via mail bij bchollandschera-
ding@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 twee euro per persoon voor niet-leden en één euro voor 
leden van de organiserende club.

Uitslag Wedvlucht 
9 leden van PV De Bilt gaven dit weekeinde 112 duiven mee voor een 
wedstrijdvlucht vanaf het Belgische Lessines. De ruim 180 km-lange 
vlucht werd het snelst afgelegd door de duiven van W. de Ruiter (1 en 
4), van P.C.A. Cooyman (2, 5 en 6), van Ron Miltenburg (3 en 7) en van 
M.J.J. van Zelst (8, 9 en 10).  

World Scholar’s Cup in Barcelona 
door Henk van de Bunt

Van 23 tot en met 27 juli heeft Julia van den Wijngaard (16) uit Maartensdijk samen met 
leerlingen van het Alberdingk Thijm College (Hilversum)  en van Laar en Berg (VO-school 
Laren) deelgenomen aan de tweede ronde van de World Scholar’s Cup (WSC) in Barcelona. 

De WSC in een jaarlijks internatio-
naal academisch toernooi, bestaan-
de uit drie rondes waar scholieren 
van over de gehele wereld aan deel-
nemen. Er wordt individueel en in 
teams van 3 scholieren gestreden 
om punten. De voertaal is Engels. 
Deelnemende landen in Barcelona 

waren onder andere: Nederland, 
Oeganda, Canada, Turkije, China 
en Zimbabwe. Er deden zo’n 2100 
scholieren mee. 

Vossenjacht
Julia vertelt: ‘Wij mochten ge-
drieën als team aan deze tweede 

ronde deelnemen na onze prestaties 
tijdens de nationale voorronde in 
Weesp afgelopen november. Daar 
sleepten we diverse prijzen in de 
wacht’. Tijdens het toernooi in Bar-
celona werden er individuele ken-
nistoetsen gemaakt, waren er de-
batwedstrijden, moesten er essays 
geschreven worden en was er een 
grote teamquiz. Verder was er een 
vossenjacht om andere scholieren 
te leren kennen en deed Julia mee 
aan een excursie naar Girona samen 
met scholieren uit China en Oegan-
da. Ook presenteerden de scholie-
ren hun land en cultuur tijdens een 
culturele markt en lieten ze hun 
talenten zien tijdens optredens op 
de talentshows. In de schaarse vrije 
tijd was er ook nog wat ruimte om 
de highlights van Barcelona te zien.

Prijzen
Julia heeft tijdens de WSC in Bar-
celona 9 medailles gewonnen: 
3 gouden en 6 zilveren. Hiervan 
kreeg zij er 5 gekregen op basis 

Bridge bij Midgetgolf op bezoek
Bridge-Combinatie Concordia’86 (BCC '86) uit De 
Bilt sloot het seizoen op 25 juli af op de baan van Mid-
getgolf Bilthoven van eigenaar en bridge-lid Erik Pol-

ders. Na de koffie werd er midgetgolf gespeeld (win-
naar Huib Mekel), genoten van een Mexicaans buffet 
en tenslotte werd er ook nog gebridged door 20 paren. 

Henk van de Bunt + 
Wout van Dronkelaar 
wonnen met 67,94%, 
nipt voor Hanke + 
Huib Mekel (67,31% 
en Mieke Neefs + 
Nico Verhaar finish-
ten als derde met 
64,28%. 

Leden van BCC '86 
tijdens de afsluiting 
van het seizoen bij 
Midgetgolf Biltho-
ven.

Hervatting zomerbridge De Bilt
Op woensdag 22 augustus zal - na een stop van een aantal weken - 
de Zomerbridgereeks bij Bridge Comb. Concordia ’86 in De Bilt wor-
den voortgezet vanaf 19.30 uur in gebouw De Schakel, Soestdijkse-
weg Zuid 49-B. Niet leden betalen 2,50 euro per persoon per avond,  
leden gratis. 

Buurtsportcoaches begeleiden 
project 'Wat beweegt jou'

Onlangs presenteerde Mens De Bilt de ‘Terugblik Mens De Bilt’. De verhalen zijn van mensen die 
vertellen over hun ervaring met Mens De Bilt en gaan over ondersteuning door het sociaal team, de 
activiteiten van steunpunt mantelzorg, begeleiding door het jongerenwerk en projecten van welzijn 
zoals de Boodschappenplusbus en het maatjesproject. Anneke Iseger tekende ook het dit verhaal op.

Julia met haar prijzen en de 
mascotte van de WSC: een Alpaca.

van de prestaties van haar team en 
4 op basis van haar eigen presta-
ties op het gebied van debatteren, 
het schrijven van een essay en de 
kennistoetsen over geschiedenis en 
sociale studies. Door met haar team 
als 9e te eindigen op de ranglijst 
van alle Europese teams en als 59e 
van alle deelnemende teams mag 
Julia nu in november a.s. meedoen 
aan de eindronde van de WSC op 
de universiteit van Yale in Amerika. 
Julia tenslotte: ‘Het was een prach-
tige, leerzame, maar ook intensieve 
week waar wij veel nieuwe erva-
ringen hebben opgedaan en er zijn 
contacten gelegd met scholieren 
van over de hele wereld. Heel veel 
dank ook aan al mijn sponsoren’. 

Dit schooljaar (2017/2018) deed 
basisschool Wereldwijs in Biltho-
ven mee aan het project 'Wat be-
weegt jou'. Directeur Annemarie 
Hoornsman: ‘Samen met de buurt-
sportcoaches hebben we besproken 
wat het project precies inhoudt en 
wat de school al doet op het gebied 
van onder andere bewegen en ge-
zonde voeding.’

Coaches
Het project, waarin extra aandacht 
voor duurzaamheid, gezond eten 
en bewegen wordt geschonken, be-
staat uit verschillende onderdelen, 
verzorgd door de sportcoaches. ‘Zo 
verzorgen zij lessen in de gymzaal 
om de verschillende sporten onder 
de aandacht te brengen zodat de 
kinderen erachter kunnen komen 
welke sport het beste bij hen past. 
Een belangrijk onderdeel van 'Wat 
beweegt jou' is de Pleinsport. Elke 
dinsdagmiddag komt de sportbus 
naar het schoolplein. Zodra de 
school uit is, kunnen de kinderen 
onder leiding van de sportcoaches 
met alle materialen uit de sportbus 
diverse sporten beoefenen. Zo zijn 
er hockeysticks, ballen, kegels en 
springtouwen’. 

Bokkie
‘Het leuke van Pleinsport is, dat 
kinderen weer leren om buiten te 
spelen. We kennen het allemaal 

nog van vroeger: buiten spelen doe 
je met wie je tegenkomt; daarvoor 
hoef je helemaal geen afspraken te 
maken. Ouderwetse spelletjes met 
de bal, 'bokkie springen', tikkertje, 
maar natuurlijk ook hockey, bad-
minton en voetbal.’

Water
Ook wordt er aandacht besteed aan 
het drinken van water. ‘We stimu-
leren de kinderen om water te drin-
ken, en wel uit navulbare drink-
verpakkingen in verband met het 
verminderen van het afval. Het eten 
van veel fruit en groente, is nog een 
onderdeel: hoe groeien groenten en 
fruit, welke soorten zijn er.  Wereld-
wijs verzorgt zelf het schoolfruit. 
Driemaal in de week is er een uit-
eenlopende keuze van groente en 
fruit voor iedereen.’

Dik
‘Ook tonen we de kinderen de ver-
borgen dikmakers: hoeveel olie 
zit er in mayonaise, waar blijft de 
suiker in de thee. En we zien zeker 
resultaat. Laatst kwamen we een 
zak worteltjes te kort. Toen ont-
dekten we dat een groepje kinderen 
die achterover hadden gedrukt voor 
in de hut die ze buiten hadden ge-
maakt. De worteltjes hadden ze lek-
ker opgepeuzeld. Daar moesten we 
toch om lachen, want toen wisten 
we dat de missie was geslaagd.'

Missie ‘Wat beweegt jou’ is geslaagd.

advertentie
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Open Imkerijdag groot succes
door Walter Eijndhoven

In het weekend van 14 en 15 juli hielden bijenhouders in Nederland de Landelijke Open 
Imkerijdag. Ook imkerij Mellinde aan de Koningin Julianalaan 63 in Maartensdijk was van 
de partij en ontving veel geïnteresseerden. Gedurende de hele zaterdag stond de deur open en 

konden bezoekers vragen stellen aan de imker. 

Wat doet een imker eigenlijk? 
Hoe ontstaat honing? Hoe bouwen 
bijen hun raten? Hoe ziet een ko-
ningin eruit? En wat is het verschil 
tussen een dar en een werkster? 
Zomaar een greep uit de vele vra-

gen waar de imker natuurlijk wel 
raad mee weet.

Kasten
'Onze imkerij heeft veel bezoekers 
over de vloer gehad', vertelt bijen-

houder Aart van der Linden. 'En 
allemaal geïnteresseerden. Echt 
een goede open dag'. Er valt dan 
ook veel te vertellen over zijn vijf-
tig bijenkasten. In elke kast huizen 
ongeveer 40.000 à 50.000 dieren. 

Riet Schuurman verzorgt al 20 jaar 
Bibliotheek aan huis

door Kees Diepeveen

Dit jaar is Riet Schuurman uit Maartensdijk al 30 jaar verbonden als vrijwilliger aan de 
bibliotheek in Maartensdijk; eerder een zelfstandige bibliotheek en tegenwoordig bekend onder 

de naam Bibliotheek Idea Maartensdijk.

Menig Maartensdijker zal een 
boek hebben gelezen, dat door 
haar handen is gegaan. Ruim 20 
jaar verzorgt Riet ook de Biblio-
theek aan huis; mensen, die niet 
meer zelf naar de bibliotheek kun-
nen komen worden thuis door haar 
bezocht met een boekenpakket.

Nieuwe klanten
Ruim twintig jaar geleden kreeg 
Riet Schuurman het verzoek van 
vriendin Tine van Ginkel, die de 

Bibliotheekdienst aan huis ver-
zorgde als vrijwilliger van de bi-
bliotheek in Maartensdijk of zij 
haar hiermee wilde helpen. De le-
ners woonden niet alleen in Maar-
tensdijk maar ook in Westbroek, 
Groenekan en Hollandsche Rading 
en al die bezoeken namen best 
veel tijd in beslag. Riet: ‘Ik ben 
meegegaan en vond het leuk. Toen 
hebben we afgesproken dat ik de 
nieuwe leners in Maartensdijk 
voor mijn rekening ging nemen 

en Tine haar bestaande klanten in 
Maartensdijk en die in de buiten-
gebieden. 

Intakegesprekken
Riet: ’De samenwerking verliep 
heel prettig. Tine van Ginkel deed 
de eerste contacten en intakege-
sprekken met nieuwe leners. Zij 
legde uit hoe het werkte en be-
sprak de wensen. Aan de hand 
daarvan werd een boekenpakket 
samengesteld. Zo’n gesprek duur-

de al gauw een uur. Vaak ontstaan 
er daarna hele leuke contacten en 
bouw je relaties op’. Helaas is Tine 
van Ginkel vier en half jaar gele-
den overleden. Riet Schuurman is 
alleen doorgegaan met de Biblio-
theekdienst aan huis.    

Grootletterboeken
‘In het algemeen was er vraag naar 
drie soorten boeken’ vervolgt Riet: 
‘De grootletterboeken, de luister-
boeken en de gewone druk. Biblio-
theek Idea Maartensdijk heeft een 
eigen collectie grootletterboeken 
maar we gingen ook regelmatig 
naar Bibliotheek in Bilthoven om 
daar grootletterboeken te lenen 
voor de klanten. De luisterboeken 
waren in het begin wel verkrijg-
baar in Maartensdijk. Na een aan-
tal jaren werd die service overge-
nomen door een landelijk orgaan 
waar men boeken en afspeelappa-
ratuur zelf kon bestellen. Het was 
in die tijd zelfs mogelijk om een 
dergelijk apparaat via de zorgver-
zekering te krijgen’.

Bibliotheek Idea Maartensdijk
Inmiddels functioneert de bi-
bliotheek (in De Vierstee) nu 
onder de naam Bibliotheek Idea 
Maartensdijk. In totaal omvat 

Idea in de regio zes bibliotheken 
waaronder Bilthoven. De Biblio-
theekdienst aan huis is nog steeds 
actief. Als lid van de bibliotheek 
kun je nog steeds van deze service 
gebruik maken. Riet: ‘Het aantal 
leners is de laatste jaren behoorlijk 
teruggelopen dus is er zeker ruimte 
voor nieuwe gebruikers van deze 
service’. Riet sluit af: ‘Ik ga er dit 
jaar wel mee stoppen, maar de Idea 
bibliotheek zorgt wel voor conti-
nuering van deze service. Ik heb 
altijd met veel plezier de Biblio-
theek aan huis verzorgd en vooral 
genoten van de leuke contacten die 
dat opleverde. De mensen keken 
echt naar je uit’. 

De Bibliotheek aan huis wordt 
gecoördineerd vanuit Bibliotheek 
Idea Bilthoven. Voor nadere in-
formatie kunnen belangstellenden 
contact opnemen via de site www.
ideacultuur.nl of mailen naar: bilt-
hoven@ideacultuur.nl. 

Riet Schuurman heeft 20 jaar met veel plezier klanten thuis bezocht en ze veel  leesplezier bezorgd.

Aart van der Linden met een paar van zijn bijenkasten.

Natuurlijk komt er nog veel meer 
bij kijken dan alleen maar bijen 
verzorgen. Het betekent ook slin-
geren van de gewonnen honing, 
het vangen van of voorkomen van 
zwermen en inspelen op het weer 
en de natuur. Honingbijen, maar 
ook de ongeveer 350 soorten an-
dere bijen, maken moeilijke tijden 
door. Onder andere door een gebrek 
aan bloemen lopen de aantallen van 
deze belangrijke bestuivers terug. 

Hoornaar
Van der Linden: 'Door de klimaat-
verandering staat onze bijen nog 
veel meer te wachten. Imkers krij-
gen steeds meer te maken met var-
roamijten en in de toekomst mo-
gelijk met bijenkastkevers. Deze 
dieren zitten nu al in Zuid-Italië en 
komen steeds meer onze richting 
op. Ook de Europese hoornaar, een 
grote wesp, maakt nu zijn opwach-
ting'. Hoornaars liggen op de loer 
bij bloemen en vangen bijen met 
hun grote klauwen. 'Van de week 
had ik er nog eentje te pakken, een 
beest van een centimeter of vier', 
vertelt van der Linden. 'Hij vloog 
vlakbij de bijenkasten. Gelukkig 
kan deze geen schade meer aan-
richten'. De Europese hoornaar rukt 
vanuit Zuid-Frankrijk naar Neder-
land op, dankzij de opwarming van 
de aarde. En zelfs zijn nog agressie-
vere neef, de Afrikaanse hoornaar, 

is twee jaar geleden al eens in Zee-
land gesignaleerd. 

Museum
Van der Linden houdt al zo'n veertig 
jaar bijen. Niet alleen in Maartens-
dijk, maar ook in Bilthoven,Lage 
Vuursche, Groenekan, Utrecht, 
Loosdrecht, Tienhoven en Bunnik 
heeft hij bijenkasten staan. 'Van 
huisuit ben ik bouwkundig teke-
naar, tot ik een paar jaar geleden 
in de WW terechtkwam. Toen heb 
ik mijn hobby direct opgepakt en 
ben ik een imkerij begonnen. Sinds 
vorig jaar heb ik mij ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel en 
nu run ik mijn eigen bedrijf'. Van 
der Linden heeft in de loop der ja-
ren heel wat spullen verzameld die 
met bijen houden te maken hebben. 
'In mijn achtertuin staat nu een mu-
seum over de imkerij', legt Van der 
Linden uit. Iedereen met interesse 
in de geschiedenis van de imkerij 
kan hier zijn/haar hart ophalen. Het 
museum is geschikt voor jong en 
oud. Ook groepen en scholen (tot 
ongeveer 12 personen) kunnen hier 
terecht. Er valt van alles te zien: een 
observatiebijenkast, een honing-
slingerruimte, collecties aardewerk 
honingpotten, spaarpotten, speld-
jes, oude honingpersen, gereed-
schappen en allerlei bijenkasten en 
-korven. Wie meer wil weten over 
de imkerij: www.mellinde.nl

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

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

Woe.
01-08
Do.

02-08
Vr.

03-08
Za.

04-08
Zo.

05-08

Tonijn v.d. grill met 
wasabi-mayonaise 

of
Saté van varkenshaas, 

frietjes en sla
of

Salade met 
geitenkaaskroketjes

wo / zo
€ 12,50

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
08-08
Do.

09-08
Vr.

10-08
Za.

11-08
Zo.

12-08

“KLIEKJESDAGEN”
 

Diverse vlees-, vis- 
en 

vegetarische gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl
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