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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Zie pag. 7

Tel. 030-2280478 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Ella van Lingen nieuwe voorzitter Reinaerde
door Henk van de Bunt

Ella van Lingen is per 1 augustus 2012 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Reinaerde. 

De afgelopen acht jaar werkte Ella van Lingen als directeur en bestuurder bij VitrasCMD. Zij volgt 

tijdelijke voorzitter Hans Voogt op die aanblijft als tweede lid van de Raad van Bestuur tot 2014. Hij 

zal zich binnen Reinaerde concentreren op het WMO-traject. 

Ella van Lingen (1963) studeerde be-

drijfskunde en werkte eerder in ma-

nagers- en bestuursfuncties. Zij heeft 

zich in haar loopbaan van harte in-

gezet voor de zorg thuis, maatschap-

pelijk werk, jeugd en gehandicapten-

zorg. Tevens is zij commissaris bij 

een sociale werkvoorziening. Ella 

van Lingen is zeer vertrouwd met het 

ontwikkelen van vernieuwing in tij-

den van verandering. Bij VitrasCMD 

heeft ze de afgelopen jaren gezorgd 

voor een sterke, goed gepositioneer-

de organisatie met een inancieel ge-

zonde balans. 

Dynamische omgeving

Inmiddels is Ella van Lingen gestart 

met haar introductie. ‘In de zorg-

sector staan grote veranderingen op 

stapel zoals bezuinigingen en over-

dracht van taken naar gemeenten’, 

aldus Ella. ‘Het is zaak om in deze 

nieuwe situatie de best mogelijke 

begeleiding en zorg te blijven bieden 

aan de cliënten. Daar wil ik graag 

mijn bijdrage aan leveren. Het is ge-

weldig om mijn kennis, ervaring en 

contacten in te zetten voor en met de 

mensen van Reinaerde.’ 

Hans Voogt 

Locaties van Reinaerde in de ge-

meente De Bilt zijn Reinaerde Ar-

beidscentrum Maartensdijk (Maar-

tensdijk), Reinaerde kinderboerderij 

De Schaapskooi (dagbesteding Bilt-

hoven), Reinaerde De Reiger (woon-

voorziening Bilthoven), Reinaerde 

Talinglaan (dagbesteding Bilthoven) 

en Stal van Brenk (werkplek in 

Groenekan).Meer informatie over de 

betreffende locaties is te vinden op 

de website van Reinaerde: www.rei-

naerde.nl 

Maartensdijker Hans Voogt wordt 

een belangrijke trekker van het 

WMO-traject: ‘Dit is de tijd dat we 

ons moeten voorbereiden op de ko-

mende stelselwijzigingen. Dat is niet 

alleen lastig, het geeft ook enorme 

kansen. Reinaerde hoopt met de an-

dere MENS-partners de WMO in de 

gemeente De Bilt gestalte te geven’. 

Reinaerde

Reinaerde is de zorgorganisatie die 

zich richt op kinderen, jeugd en vol-

wassenen. 

Voor een brede groep mensen die 

ondersteuning nodig heeft, wil Rei-

naerde een optimale kwaliteit van 

bestaan bereiken. Reinaerde geeft, 

in overleg met de cliënt en zijn ver-

tegenwoordigers, ondersteuning en 

zorg op maat bij werk, dagbesteding 

en wonen. Reinaerde is actief in de 

regio Utrecht. 

Ruim 2600 cliënten krijgen van zo’n 

2300 medewerkers professionele en 

betrokken dienstverlening, samen 

met ruim 640 vrijwilligers. 

Hans Voogt en Ella van Lingen voor Reinaerde Arbeidscentrum in 

Maartensdijk.

‘Want na verloop van tijd’, zegt 

Henk, ‘raken die vervuild en dat mag 

niet. Deze is nu helemaal schoon 

maar soms groeit er een heg over 

een putje of is er per ongeluk iets op 

gezet. Voor de veiligheid van de be-

woners moet de waterwinning altijd 

goed zijn. Dus kijken wij ook of het 

deksel niet gescheurd is, controleren 

we in het putje de spindel en op straat 

of de gevaren driehoek zichtbaar is. 

Soms zit zo’n putje helemaal vol met 

zand en rommel of krioelt het van de 

mieren maar het herstellen is voor ons 

geen probleem. Het hoort ook bij ons 

werk.’ 

Geel

In alle zes kernen van de gemeente 

De Bilt bracht de brandweer al eerder 

gele driehoekjes op het wegdek aan 

om met spoed rijdende brandweer-

voertuigen aan te wijzen waar een 

bluswatervoorziening te vinden is. De 

brandweer kwam met deze maatregel 

omdat de traditionele rode aanwijs-

bordjes verdwenen of overwoekerd 

waren. Bluswatervoorzieningen zijn 

plekken waar de brandweer water kan 

tappen om brand te blussen: brand-

kranen, die zijn aangesloten op het 

waterleidingnet en brandputten die 

toegang geven tot het grondwater. 

In de praktijk bleek het echter steeds 

vaker voor te komen dat kranen of 

putten gezocht moesten worden. In 

de gemeente De Bilt zijn ruim 1200 

brandkranen en 200 brandputten. 

[KP]

Putteninspectie
Donderdag jongstleden zagen we in de Maartensdijkse Doctor J.J.F. Steijlingweg een 

man diep gebogen een brandweerputje schonen. Een brandweerwagen stond erbij. 

Het bleek de plaatselijke brandweerman Henk Renes te zijn, die door heel het dorp maar 

ook in Hollandsche Rading en de Achter Wetering alle brandweerputjes controleert. 

Henk Renes inspecteert 1 van de 200 brandputten in de gemeente.

Gemeente De Bilt 

en Reinaerde op werkbezoek
door Henk van de Bunt

‘Een geslaagd bezoek van De Bilt’, twitterde projectleider 

decentralisatie Tjitske Tabak (Reinaerde) toen ze dinsdag 

24 juli samen met een beleidsmedewerker van de gemeente 

De Bilt een bezoek bracht aan Reinaerde Arbeidscentrum 

Maartensdijk en Zorgboerderij Nieuw Toutenburg. 

De gemeente zag de diversiteit van de doelgroepen en de 

omgeving en begeleiding die bij hen past.

De gemeente de Bilt wil een brede welzijnsstichting gaan oprichten voor 

de WMO-taken die zij gaan verkrijgen als gemeente voor zorg en welzijn 

van zijn burgers. Hiervoor gaan taken uit de AWBZ naar de nieuwe WMO. 

De nieuwe welzijnsstichting komt voor uit de welzijnsstichting Animo en 

Stichting Welzijn Ouderen (SWO). De huidige partners van het project 

MENS zullen een belangrijke bijdrage gaan leveren in de vormgeving van 

de toekomstige zorg en welzijnstaken, in afstemming met de nieuwe wel-

zijnsstichting. Het project realiseert woonservicewijken. Het gaat erom 

wijkbewoners voorzieningen en, indien nodig, ondersteuning te bieden 

waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omge-

ving kunnen blijven wonen. Reinaerde is een van de partners van MENS.

Resultaat 

Reinaerde is een van de zorgaanbieders in de gemeente die vanuit boven-

staande visie ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. Maria der 

Weduwe (directeur Reinaerde Wonen) is van mening dat de wijze waarop 

gemeente De Bilt zich aan het voorbereiden is op de veranderingen in het 

kader van de WMO resultaat op zal leveren. ’Het is belangrijk om als zorg-

Lees verder op pagina 5
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

12/8 • 10.30u - Ds. C. van Steenis

Pr. Gem. Zuiderkapel

12/8 • 09.00u - Ds. J.P. Nap
12/8 • 18.30u – ds. G. van den Brink

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

12/8 • 10.30u - Ds. P. Korver

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

12/8 • 10.00u - Jan Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw

12/8 • 10.30u – Eucharistieviering
pater Gerard Oostvogel 

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

12/8 • 09.30u - Ds. W. Scherff 
12/8 • 10.15u - Br S. Zwarts

12/8 • 16.30u - Ds. W.T. van Veelen

Hervormde Gemeente Dorpskerk

12/8 • 10.00u – Proponent  L. Aangeenbrug
12/8 • 19.00u - Ds. J.S. Heutink

Pr. Gem. Immanuelkerk

12/8 • 10.00u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Opstandingskerk

12/8 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

12/8 • 10.00u - Woord- en communieviering
Voorganger J. Houben, Samenzang

Volle Evangelie Gemeente

12/8 • 10.00u - Dhr. Jan Smit

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

12/8 • 10.30u - Dhr. R. Stigter

PKN - Herv. Kerk

12/8 • 10.00u - Ds. G. Mulder
12/8 • 18.30u - Kand. J. Mulder

Herst. Herv. Kerk

12/8 • 10.30 - Leesdienst
12/8* 18.00u - Kandidaat J. Kommerie

Onderwegkerk, Blauwkapel

12/8 • 10.30u - Pastor. M. de Meij

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

12/8 • 11.00u - Ds. G. Mulder

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

12/8 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
12/8 • 18.30u - Ds. L. van Nieuwpoort

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

12/8 • 9.30u - Ds. J.A.H. Brok

St. Maartenskerk

12/8 • 10.00u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

12/8 • 10.00u + 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

12/8 • 10.00u – Ds. E.K. Teygeler
12/8 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse
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Oud papier 
Maartensdijk
en Groenekan
Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 11 augustus 

oud papier op in Maartensdijk en 

Groenekan. De papierwagens gaan 

zaterdagmorgen om 9.00 uur rijden. 
U wordt verzocht uw papierkliko of 

het goed gebundelde papier tijdig 

aan de weg te zetten.

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Aanmelden voor Garagesale

Op 1 september vindt de derde 

Garagesale route in Groenekan 

plaats. Op deze dag kunnen deel-

nemers weer hun koopwaar zoals 

glaswerk, potterie, boeken, meu-

bels, kunst, sieraden en wat al niet 

meer, aanbieden op eigen erf. Aan-

melden als deelnemer kan tot uiter-

lijk 10 augustus bij Ellen van der 
Padt, telefoon 0346 214410, e-mail 
marco.vanderpadt@hetnet.nl.

Dagtocht op fiets

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 11 
augustus de dagtocht ‘Plassenge-

bied’ en op zondag 12 augustus de 

dagtocht ‘Kris Kras Hilversum’, 
vertrek beide tochten 10 uur Kerk-

brink Hilversum (Museum). 

Voor meer informatie over deze en 

de overige tochten van Fietsgilde ’t 
Gooi, zie www.fietsgilde.nl

Fietstocht langs forten

Een fietstocht op zaterdag 18 
augustus, dwars door het landschap 

van de Nieuwe Hollandse Water-
linie. U ziet groepsschuilplaatsen, 

een loopgraaf, tankversperringen, 

inundatiegebieden en natuurlijk for-

ten. De start is om 13.00 uur op Fort 
De Bilt waar gildegids Bert Groe-

neveld uitleg geeft over de Water-

linie en u rondleidt over het fort. 

Om ongeveer 16.30 uur eindigt de 
tocht bij de brasserie op Fort aan De 
Klop. Zie ook www.gildeutrecht.nl.

Vakantiebijbelfeest en Zomer-

jeugd2daagse

Ben je tussen de 4 en 12 jaar 
dan ben je van harte welkom op 

het vakantiebijbelfeest dat 15 en 
16 augustus bij de Dorpskerk in 
De Bilt wordt georganiseerd. Van 

’s ochtends 10.00 tot ’s middags 

15.00 uur ben je welkom om te 
zingen, knutselen, luisteren naar 

een Bijbelverhaal, kijken naar een 

toneelgroep, een groot spel doen en 

nog meer leuke dingen. Voor eten 

tussen de middag wordt gezorgd en 

deelname is gratis.

Ben je tussen de 12 en 15 jaar dan 
liggen er op 15 en 16 augustus 2 
leuke avonden in het verschiet. 

Woensdag 15 augustus van 18.00 
tot 21.00 uur en donderdag 16 
augustus van 20.30 tot 23.30 uur 
is er weer de Zomerjeugd2daagse. 
Woensdag wordt er gezamenlijk 

gegeten en daarna lekker chillen. 

Donderdag moet je je fiets meene-

men. Dan is er in het bos een heel 

gaaf spel. Ook voor deze avonden 

hoeft niets betaald te worden. Kijk 
ook op www.dorpskerkdebilt.nl

Geboren

3 augustus 2012

Jens

Zoon van Niels Berg en 
Daniëlle Sent

Agaatvlinder 5
Bilthoven

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Wij wonen nu 5 jaar in Maartensdijk op de Drakensteyn. In die 5 jaar zijn 
regelmatig onze toiletten en die van andere buren ontploft. Straten lopen 
onder en putten staan hun water eruit te spuiten. Dit elke keer bij een zware 

regenbui.

 

Gemeente en Woonstichting SSW doen hun best maar het helpt niet. Mis-

schien een idee om dit uit te zoeken, waarom het steeds fout gaat. De riole-

ring van de gehele Bernardlaan is verouderd en kan het niet meer aan.

 

Familie van der Pal, Maartensdijk.

Vakantie Bijbel Week Westbroek
In de laatste week van de zomerva-

kantie wordt in Westbroek de Va-

kantie Bijbel Week in Westbroek 

gehouden. ‘De kinderen zien er 

vaak al weken naar uit, om in de 

zesde en laatste vakantieweek naar 

de VBW te kunnen gaan’, aldus 

medeorganisator Jeannet Hennip-

man.

Dit jaar is de VBW van 13 tot 17 au-

gustus a.s. in de tenten aan de Mo-

lenweg in Westbroek. Op dinsdag, 

woensdag en donderdag is er van 

10.00 tot 15.00 uur een kinderpro-

gramma voor iedereen die na de zo-

mervakantie naar basisschool groep 1 

tot en met klas 1 (VO) gaat. Inschrij-
ven is mogelijk vanaf 9.45 uur bij de 
tent. Elke dag is gevuld met zingen, 
knutselen, spel en een Bijbelverhaal. 

Op dinsdag en woensdag nemen de 

kinderen zelf hun lunchpakketje mee, 

op donderdag wordt er voor de lunch 

gezorgd. Deelname is gratis.

Avond

Op dinsdagavond 14 augustus kun-

nen de jongens en meiden vanaf 12 

jaar het tegen elkaar opnemen in het 

bekende spel: ‘de jongens tegen de 
meisjes’. Woensdagavond 15 augus-

tus zal het terrein rondom de tent 

omgebouwd worden tot poldersport-

veld. Een beetje teamspirit en goede 
conditie, zijn de input voor 2 avonden 

vol gezelligheid. Beide avonden be-

ginnen om 19.30 uur. Rond 21.30 uur 
wordt er afgesloten met wat lekkers 

bij het kampvuur.

Terugblik

Donderdagavond wordt de VBW af-

gesloten met een korte samenvatting 

en terugblik met foto’s van de VBW. 

Naast alle kinderen en (groot-)ouders, 
zijn ook andere belangstellenden van 

harte welkom. Vanaf 19.00 uur inloop 
met kofie, thee en fris. Om 19.30 uur 
start het programma van ongeveer 

een uur.

Pret verzekerd op de VBW-dagen in Westbroek.

Roof over 
my head

‘Roof over my head’. Zo heet de 
Klaaskreek sponsorloop wedstrijd 
die op 9 september 2012 wordt ge-

houden in Bilthoven voor de bouw 

van een aantal scholen in het dis-

trict Brokopondo in het binnenland 

van Suriname.
Deelnemers kunnen zich aanmel-

den voor o.a. een 10 kilometer-

loop en een 5 kilometer wandel-
loop wedstrijd. Voor de kinderen 

is er ook een afstand af te leggen 

van 2 kilometer. Inschrijving kan 
vanaf nu. Kinderen tot en met 13 
jaar betalen 5 euro en volwassenen 
10 euro; allemaal voor het goede 

doel. Alle deelnemers krijgen een 
waardebon van € 17,50 te beste-

den bij Runners World Aart Stigter 
Utrecht. 

Start en inish zijn aan de Melk-

weg in Bilthoven. Het begint om 

10.00 uur tot 15.00 uur. Tijdens het 
klaaskreek sponsorloop evenement 

heb je dan op het trapveld muziek, 

dans, eten en diverse kraampjes. 

Deelnemers kunnen zich nu aan-

melden via Jaromir02@kpnmail.nl 
, waar ook een Tenue/Shirt van de 
organisatie te bestellen is tegen een 

kleine vergoeding. 
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Openingstijden:
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zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Rondleiding gemeentehuis
Het is inmiddels een traditie, dat de gemeente De Bilt voor ouderen in de 

zomerperiode een aantal rondleidingen organiseert in het gemeentehuis op 

verzoek van en in samenwerking met de Stichting Dag van de Ouderen. 

Dinsdag 7 augustus was de tweede van de jaargang 2012; weer voor een 

groot gezelschap ouderen, opnieuw verzorgd door Karel Beesemer en ‘in-

geleid’ door wethouder Bert Kamminga. [HvdB] 

Rondleiding 2 door het gemeentehuis. 

Herdenking Japanse Capitulatie
Woensdag 15 augustus a.s. om 13.30 uur vindt de jaarlijkse herdenking van de Capitulatie 

van Japan en derhalve het werkelijke einde van de Tweede Wereldoorlog, plaats. De herdenking 

wordt gehouden bij het monument voor het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven.

In 2010 is voor het monument een 

nieuwe steen met plaquette geplaatst. 

Onder het monument is de aarde ge-

mengd met grond van het Ereveld 

Kalibanteng op Java. Hiermee wor-

den de vele duizenden 

Nederlanders en Nederlandse onder-

danen herdacht die ten gevolge van 

de Japanse bezetting in Azië het leven 

lieten, dan wel anderszins hierdoor 

werden getroffen. Bij deze bijzondere 

herdenking zal ook de lococommissa-

ris van de Koningin, de heer R.E. de 

Vries, aanwezig zijn.

Rozen

Tijdens de herdenking wordt in 5 

vazen voor elk jaar één rode roos ge-

plaatst. Daarna plaatst iemand van de 

vierde generatie één witte roos - voor 

de toekomst - tussen de rode rozen. 

Omdat het de enige herdenking in 

deze regio is, wordt de herdenking 

steeds drukker bezocht. Ook komen 

er steeds meer jongeren hun respect 

en erkenning tonen, terwijl zij de oor-

log daar niet hebben meegemaakt.

De Jachthoornblaasgroep ’t Sticht 

verzorgt de muzikale omlijsting en de 

heer Guus van Wijk speelt de Taptoe. 

Na de herdenking is er gelegenheid 

voor iedereen om zelf bloemen te leg-

gen bij het monument. Na aloop is 
er traditiegetrouw kofie of thee met 
spekkoek kwee lapis.

Vlaggen

Sinds 1999 wordt op 15 augustus of-

icieel gevlagd. Woensdag 15 augus-

tus kunt u de vlag te hijsen als erken-

ning en nagedachtenis aan allen die 

de oorlog niet hebben overleefd. Bij 

het monument hangt de vlag tijdens 

de herdenking half stok. Na de twee 

minuten stilte gaat hij vol.

De prehistorie van de Historische 
Vereniging Maartensdijk 

door Frank Klok

Na 25 jaar Historische Vereniging Maartensdijk is het onvermijdelijk dat ook de wederwaardigheden 

van die vereniging zelf tot de lokale geschiedenis gaan behoren. Minder bekend is dat nog vóórdat die 

vereniging er was er al meer was dan alleen maar chaos. Als we goed kijken zien we een lange opmaat 

die uiteindelijke leidt tot de vereniging die we nu al 25 jaar kennen. Ook die opmaat verdient het om 

aan de vergetelheid ontrukt te worden. 

Ver voordat er sprake is van een 

groepje historisch angehauchten die 

met elkaar de lokale geschiedenis 

bestuderen, is Els de Bouter (1935) 

in haar eentje al bezig de geschiede-

nis van Groenekan te documenteren. 

Vanaf 1969 reist ze stad en land af, 

naar de meest uiteenlopende archie-

ven, om ieder snippertje informatie 

over Groenekan aan de vergetelheid 

te ontrukken, daarbij in het begin van-

af de zijlijn gecoacht door onder meer 

de heer Damsté (gemeentesecretaris 

van De Bilt en een enthousiast lokaal 

historicus). Bovendien begint ze van-

af die tijd ook de herinneringen van 

oude(re) bewoners van Groenekan te 

verzamelen en vast te leggen en volgt 

ze en passant twee winters lang een 

paleograiecursus om ook in het Oud-

nederlands gestelde aktes te kunnen 

lezen. In de loop van tientallen jaren 

onderzoek legt Els al doende een in-

drukwekkende verzameling histo-

risch materiaal aan. Zonder overdrij-

ving kunnen we stellen dat Els één 

van de founding mothers is van de 

bestudering van de lokale geschiede-

nis van Groenekan. 

De computer rukt op

Els’ onderzoeksperiode valt nog gro-

tendeels in het pré-computertijdperk. 

Als praktische consequentie brengt 

dat met zich mee dat Els het materiaal 

alleen in de archieven zelf kan inzien. 

Ze heeft daarin dan ook ontelbare 

uren reis- en studietijd geïnvesteerd. 

Als de computer ook in de archief-

wereld begint op te rukken krijgt Els 

het lastig want ze is helaas onmachtig 

om die nog onder controle te bren-

gen. Bovendien is ze inmiddels ver-

huisd naar een woning met tuintje in 

Bilthoven en werkt fulltime voor De 

Werkplaats. Daarnaast begint ze ook 

weer te schilderen, piano te spelen en 

er moet getuinierd worden. Het begint 

haar aan tijd - en plaats - te ontbreken 

voor de Groenekanse geschiedenis. 

Werkgroep historie Groenekan

Als Els noodgedwongen stopt met 

haar historisch onderzoek blijven er 

toch regelmatig mensen – vaak stu-

denten - een beroep doen op haar col-

lectie. Dat ze in de loop der jaren in 

betrekkelijke eenzaamheid en afzon-

dering zo’n unieke, boeiende en uit-

gebreide verzameling informatie over 

de geschiedenis van Groenekan heeft 

verzameld, blijft ook in het dorp niet 

onopgemerkt. Eind 1983, een kleine 

vijf jaar nadat Els is gestopt met ac-

tief geschiedenisonderzoek besluit 

een aantal Groenekanners een werk-

groep Historie Groenekan op te rich-

ten onder de vleugels van de al langer 

bestaande Stichting Het Groenekans 

Landschap. Ook Els wordt nadruk-

kelijk uitgenodigd om deel te nemen 

aan dit clubje lokale amateur-historci. 

De werkgroep kan met de verzame-

ling van Els een vliegende start ma-

ken en al op 21 november 1984 or-

ganiseert men voor in dorpshuis de 

Groene Daan een diavertoning en 

tentoonstelling over Oud Groenekan. 

Er komen meer dan 150 dorpsgenoten 

en door plaatsgebrek moeten er zelfs 

mensen onverrichter zake terug naar 

huis. Het dorp reageert enthousiast en 

men levert veel tips en ontbrekende 

informatie. Els bewaart aan die eerste 

‘coming out’ en aan de daaropvolgen-

de samenwerking met deze geestver-

wante pioniers in Groenekan mooie 

en warme herinneringen. Op aan-

dringen van burgemeester Panis van 

Maartensdijk verruimt die werkgroep 

haar onderzoeksterrein tot alle vier de 

dorpskernen en men richt in 1987 de 

Historische Vereniging Maartensdijk 

(HVM) op. 

Regionaal Historisch Archief

In 2009, inmiddels is Els ruim 70 jaar, 

voelt ze zichzelf niet meer in staat 

haar unieke materiaal tot historische 

publicaties om te werken. Met pijn 

in het hart moet ze daar afscheid van 

nemen. 

Gelukkig is Wim Hoebink, één van 

de founding fathers van de histori-

sche vereniging, bereid zich over 

haar archief te ontfermen. Hij neemt 

de taak op zich daarvoor een veilig 

onderkomen te vinden waarin het 

materiaal ook als basis kan dienen 

voor verder onderzoek en publicaties. 

Na overleg met Lous de Raadt (oud-

voorzitter HVM) vindt hij uiteindelijk 

begin 2012 het Regionaal Historisch 

Archief in Breukelen bereid om Els’ 

archief integraal op te nemen en het 

daarnaast enige tijd exclusief be-

schikbaar te stellen voor nader onder-

zoek en publicatie.

Woensdag 18 april heeft de formele 

overdracht plaats gevonden.

Dit artikel over de geschiedenis van 

de geschiedenis(-gegevens) is ook te-

rug te vinden op 

www.900jaardebilt.nl

 Els’ verzameld historisch materiaal opgelijnd.

Els de Bouter, founding mother van de Groenekanse geschiedenis

Ondertekenen van de overdrachtsovereenkomst door Bernadine Ypma 

(directeur RHA) en Wim Hoebink.



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 augustus
t/m woensdag 15 augustus

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Procureurrollade 

Rosbief

Boerenham

Kip-tomaat-mozzarella
Filet Americain
Eiersalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.49

Rundercordon bleu
Kip cordon bleu
Gehakt cordon bleu

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
gram 5.50

500
gram 5.50 250

gram 2.-

VERSGEBRANDE 
PINDA’S BOLOGNESE

BOERENSTOLWIJKER

6 halen / 
   5 betalen

1 Kg. 6.98

1 Kg. 7.98

500
gram 8.98

Hamlappen

Fricandeau

Varkenshaas 
naturel, katenhaasjes, 
Bourgondisch

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

Leverworst

Grillworst

Paardenworst

Gekookte worst

Palingworst

Zeeuws spek

Procureurrollade

Fijne cervelaat

Schouderham

Spekrollade

Varkenslever

Kip shoarma rollade

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SHOARMA 1 Kg. 6.98

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Hollandse

IJsbergsla
per krop

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Pitloze

Watermeloen
per kilo

•   Japanse kip of biefstuk
MET NOEDELS OF RIJST

 __________________ 100 GRAM 1,25

• Spaghetti
MET SCAMPI’S ________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag VERSE SUSHI

Alle kleine

Tomaatjes
500 gram

1,99 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gewassen

Spinazie _______  ZAK 300 GRAM  0,69

Hollandse

Trostomaten ____ HEEL KILO  1,25

Pasta met kip
EN PADDESTOELEN _______  100 GRAM  0,99

MAANDAG 13 AUGUSTUS, DINSDAG 14 AUGUSTUS 

EN WOENSDAG 15 AUGUSTUS

NU volop AARDBEIEN, 
KERSEN, ZACHT FRUIT, 

PERZIKEN EN NECTARINES

ALLE NIEUWE SLA SOORTEN 

 PER KROP  0,99

0,79
NU 35 soorten
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Rondleiding langs de 
foto-expositie van FotoClub Bilthoven 

Tot en met vrijdag 17 augustus a.s. is er in de Traverse van het gemeentehuis De Bilt een expositie 

van Fotoclub Bilthoven. De leden exposeren ca. 60 foto’s van de afgelopen tijd. De foto’s zijn van zeer 

uiteenlopende onderwerpen in zwart wit en kleur. De expositie is tijdens de openingsuren van het 

gemeentehuis De Bilt aan de Soestdijkseweg zuid 173 te Bilthoven. 

Om ten volle van het getoonde werk 

te kunnen genieten, is het onont-

koombaar om meer te weten van de 

fotografen en hun beweegredenen 

bij het maken van hun foto’s.Op 

dinsdag 14 augustus om 14.00 uur 

wordt daarom door de expo-com-

missie van de FCB een rondleiding 

met toelichting georganiseerd lang 

deze prachtige foto’s die stuk voor 

stuk het bekijken meer dan waard 

zijn. Aanmelden is niet nodig. Voor 

wie niet in de gelegenheid is om deel 

te nemen; de expositie duurt tot 18 

augustus en kan tijdens de openings-

tijden van het gemeentehuis aan de 

Soestdijkseweg Zuid 173 te Biltho-

ven bekeken worden. Dit is ook zon-

der uitleg een bijzondere belevenis! 

Verdere inlichtingen 

www.fotoclubbilthoven.nl 

Tine van Waning nog iedere dag bezig
door Henk van de Bunt

De tentoonstelling van schilderijen en tekeningen ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van 

Coralie van Oostveen - Vriesendorp werd ook bezocht door de bijna 99-jarige Tine van Waning 

uit Bilthoven. In een eerste contact vertelde zij met Coralie op de Academie in Rotterdam gezeten 

te hebben. Later komen de fotoboeken op tafel en de verhalen los van een uiterst bescheiden 

en aimabel persoon, die zeer betrokken vertelt over wat ze allemaal als hobby heeft 

gecreëerd en waar ze ook nu nog mee bezig is. 

Het bladeren door de fotoboeken - van 

haar persoonlijk en over haar werk - 

ontlokt haar vaak de opmerking: ‘die 

zijn allemaal dood’, een enkele maal 

gevolgd door; ‘Ik word vergeten’. 

Eén ding is gedurende het gehele ge-

sprek zonneklaar: Tine van Waning 

erkent de vergankelijkheid dat elk 

leven onherroepelijk kent, maar gaat 

daar geenszins gebukt onder.

Zon

Het weerbericht van zondag 10 au-

gustus 1913 spreekt van matige wind 

uit het zuidwesten met een gemid-

delde temperatuur was 12.3 °C en een 

gevoelstemperatuur van 11 °C. De 

zon scheen die dag slechts 5 uur en 

er viel 2.6 mm neerslag. Op die ‘kille’ 

zondag werd Tine van Waning op het 

Noordereiland (eiland in de Nieuwe 

Maas) in Rotterdam, de stad die het 

eerste derde deel van haar leven ook 

haar woonplaats was, geboren. Bla-

derend door haar albums vertelt ze 

met zichtbaar genoegen haar verhaal; 

over haar schooljeugd, de tijd op de 

Academie in Rotterdam, het (tussen-)

jaar op een Duitse opleiding en haar 

terugkeer naar de Maasstad. En op-

nieuw komen de herinneringen boven 

aan en van haar studiegenoten op de 

Academie. Ook nu komt de verganke-

lijkheid van het leven ter sprake, want 

‘de meeste zijn er al niet meer’. 

Bilthoven

In 1958 is Tine van Waning met haar 

drie kinderen naar Bilthoven verhuisd: 

‘Oh, zo’n heerlijke plaats Bilthoven, 

zo mooi hier allemaal’, reageert ze en-

thousiast. Zij vertelt over de ijne en 

mooie wandelingen met haar honden 

Zij vulde haar tijd, bescheiden op de 

achtergrond met aan de Werkplaats 

schoolgaande en studerende kinde-

ren, met het maken van kerstkaarten 

(‘jarenlang’), het schilderen van por-

tretten en van ‘haar’ beesten en zij 

maakte van klei de mooiste creaties. 

Een greep uit haar werk vinden we 

weergegeven op internet (door haar 

zonen Albert en Michiel): ‘Sprook-

je’(1980), ‘Heidemeertje Biltho-

ven’ (1995), ‘Wat is dat‘ (1997), ‘De 

Haard’ (1999) en ‘Mirakeltje’ (2003). 

Ze vertelt slechts een keer of drie ge-

exposeerd te hebben; ‘in Dordrecht en 

op andere plaatsen’. 

Lex

Lex van Boetzelaer (1960) uit Maar-

tensdijk ontmoette Tine van Waning 

bij kennissen in Bilthoven. ‘Het was 

rond 1976, dat ik rond liep met heel 

lang blond golvend haar en een don-

kere ‘Afghaanse’ jas met wit geiten-

haar langs de randen en zwarte cow-

boylaarzen. Blijkbaar was mevrouw 

van Waning onder de indruk van mijn 

verschijning en vroeg me of ik ervoor 

voelde om te poseren voor een schil-

derij. Dat vond ik wel grappig. Hoe-

veel weet ik niet meer, maar een aan-

tal woensdagmiddagen heb ik daar 

doodstil op een krukje gezeten. 

Ik was een rustig persoon, dus dat 

kostte me geen moeite Toen het schil-

derij af was, heeft mevrouw Waning 

me aanvankelijk beloond met (als ik 

me goed herinner) alleen wat rolletjes 

drop. Maar later heeft ze me tot mijn 

vreugde het hele schilderij cadeau 

gedaan. Ik vind het mooi en erg goed 

gelukt. Al die jaren tot nu toe heb ik 

het steeds mee verhuisd. Het hangt nu 

al weer een tijdje in onze huiskamer 

boven de schuifdeur. Slechts weinig 

mensen kunnen raden dat ik dat ben 

met die lange haren’.

Lex van Boetzelaer, in 1976 geschilderd door Tine van Waning.

Tine van Waning met één van ‘haar’ 

dieren ‘Piepke’.

aanbieder goed samen te werken met de gemeentes’ aldus Maria der We-

duwe. Reinaerde is al een aantal jaren verbonden aan het succesvolle pro-

ject MENS wat nu een goede basis oplevert voor de samenwerking in de 

transitie van AWBZ naar WMO.

Werkbezoek

Het bezoek begon met een rondleiding door het arbeidscentrum Maartens-

dijk. Hier verrichten mensen met een beperking industriële werkzaamheden 

zoals het sorteren en monteren van onderdelen als CV-slangen. Daarnaast 

verzorgen ze de was voor de buurt en het Groenhorst College in Maar-

tensdijk. Zij hebben veel begeleiding nodig. Mogelijk is het gebouw van 

het arbeidscentrum een interessante voorziening voor het inrichten van de 

wijkcentra door MENS in Maartensdijk.

Goede zorg

Aansluitend volgde een bezoek aan Zorgboerderij Nieuw Toutenburg, een 

boerderij waar Reinaerde kleinschalige dagbesteding biedt aan oudere men-

sen met een beperking. Het is niet zomaar een plek waar groenten en plan-

ten worden geteeld en vee wordt gehouden, maar een unieke boerderij waar 

ouderen vooral zinvolle dingen kunnen doen en beleven. De boerderij heeft 

het keurmerk voor zorgboerderijen behaald.

Maria der Weduwe in de wasruimte, waar o.a. de was voor het Groenhorst 

College wordt verzorgd.

Een van de exposanten Wim Kastelijn, maakte deze foto, getiteld ‘Varkens in Mallorca’. 

Vervolg van pagina 1



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

INTERNET
Eindelijk is het zover: onze nieuwe website is 
live! Neem gerust een kijkje op onze nieuwe site! 

Helemaal vernieuwd met de laatste updates! 
Met daarop alle mogelijkheden die wij u kunnen 

bieden en u kunt bijvoorbeeld ook uw barbecue 

direct bestellen. Onze wekelijkse reclame is daar 

ook al vanaf maandag live te zien!
Welkom op: www.slagerijvanloo.nl

Openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur  |  vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur  |  zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 11 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Mals en mager. Braadtijd ca. 25 minuten

MALSE RUNDERROSBIEF

 500 GRAM € 9,25

Iets aparts voor de liefhebbers. 

Perfect voor de barbecue

SPEENVARKEN RACKKOTELETJES

 100 GRAM € 2,25

Bakken als een biefstuk. Lekker gemarineerd

OLYMPISCHE STEAKS

 4 STUKS € 7,00

Lekker gekruid en gepaneerd. Om zelf te bakken

BALLEN GEHAKT 3 STUKS € 3,00

Voor de liefhebbers. 

Lekker gemarineerd en gekruid

LAMSKOTELETJES

 100 GRAM € 2,25

Uit onze traiteurhoek: met een heerlijke tomatensaus, 

champignons, paprika en stukjes kipfilet

ITALIAANSE PASTA SCHOTEL

 100 GRAM NU € 0,98

Voor de liefhebbers. Van origineel lamsvlees. 

Met o.a. rode ui, courgette en grove kruiden

LAMSGYROS 100 GRAM € 2,45

Met o.a. varkensfilet en gekruid gehakt. 

Aan een stuk of lapjes

GEVULDE VARKENSFILET

 100 GRAM € 1,35

Voor de liefhebbers. Om ouderwets te sudderen 

RUNDERBORSTLAPJES

 500 GRAM € 4,25

De originele Franse. Dagelijks vers! 

Ca. 400 gram per stuk

KOKELETJES 100 GRAM € 0,98

Ca. 20 minuten in de oven. o.a. biefstuk, varkenshaas 

en kipfilet, lekker gemarineerd, in een sleetje

VLEES TRIO 100 GRAM € 1,95

Lekker gemarineerd en gekruid. 

Kant-en-klaar, alleen nog warm maken!

SPARE RIBS 1 KILO NU € 9,98

Van puur kipfilet. Lekker voor op de barbecue

MAITAI SPIEZEN

 100 GRAM € 1,50

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   3 10-11-11   09:51

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   5

10-11-11   09:51

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   7

10-11-11   09:51

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Dieren Kunst

15 kaarten voor

€ 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

service voor ondernemers

 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

Wat wàs u blij met uw nieuwe wasmachine! 

Voordelige webshop, eenvoudig bestellen

en de maten invullen. Bij a evering blijkt

'ie te breed. En op uw mail wordt niet

gereageerd…

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,

komen ze ’m ook nog inmeten!

 
heeft de
breedte

opgemeten?

Wie

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Meld je aan!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Per dire�  zijn wij op zoek 
naar een Vierklankbezorger 

voor de volgende wijk: GroenekanGroenekanseweg viaduct t�  De Bilt - Beukenburgerlaan



Vader Verkerk gaf rijlessen en begon 

in 1960 met autohandel vanuit de 

Goedestraat in Utrecht. Inmiddels telt 

Volvo Verkerk 4 vestigingen waarvan 

sinds 11-11-1987 de vestiging aan de 

Pr. Hendriklaan in Bilthoven. Henk 

Verkerk hopt tussen de vestigingen en 

tekent voor het management van het 

bedrijf. Met een broer aan het roer in 

Utrecht, een zus in Houten en een zwa-

ger in Bilthoven hebben we een fami-

liebedrijf pur sang te pakken.

Henk Verkerk was er als tiener van 

overtuigd dat hij zijn brood later in de 

Horeca zou verdienen. Gedreven door 

het sfeertje van gezelligheid toog hij 

na de middelbare school naar de Ho-

gere Hotelschool om daar het vak te 

leren. 

Maar de werkplaats vegen en het was-

sen en poetsen van auto’s als jochie 

had toch zijn sporen nagelaten. Na 

1 jaar gaf Henk de brui aan de Ho-

telschool en switchte naar het IVA in 

Driebergen.

Na afronding van zijn studie ging hij 

aan het werk bij de vestiging in Biltho-

ven en Leidsche Rijn. Daar verkocht hij 

zijn eerste auto aan een leraar van het 

IVA. De blauwe Volvo 360 ging voor 

een goede prijs weg want voor een 

leraar van wie je het vak hebt geleerd 

wordt het wel heel lastig om korting 

te bedingen, herinnert Henk zich nog.

DE TOEKOMST

Anno 2012 is er veel veranderd in de 

branche. Henk: ‘Sowieso zijn we aan 

veel meer procedures en regels ge-

bonden. De overheid maakt het ook 

steeds weer spannend met wisse-

lende bijtellingen en afdrachten BPM 

en importeurs stellen steeds hogere 

eisen aan hun dealers. 

We zijn verplicht tot een bepaald aan-

tal m2 showroom met een verplichte 

voorraad nieuwe auto’s die ook wij 

gewoon moeten betalen. Met 1 on-

derdelenmagazijn en door de 4 ves-

tigingen op administratief gebied te 

koppelen hebben we een e�  ciencys-

lag gemaakt waardoor het interessan-

te handel blijft.’ 

Henk verwacht dat ondanks het inter-

net er genoeg ruimte blijft voor goede 

dealers. ‘Een auto kopen is toch emo-

tie; naast voelen en ruiken is er in de 

showroom persoonlijk contact. Het 

gaat niet alleen om de prijs, maar ook 

om het gunnen. En die gunning ver-

dienen we bij bestaande klanten op 

onze after Sales. In feite is dat de kurk 

waar de onderneming op drijft’, ver-

klaart hij tot slot.

8 augustus 2012

Gemeente De Bilt kent veel familiebedrijven waarvan 

sommigen al meer dan 50 jaar bestaan. Business 

Contact de Bilt (BCB) vond het een passend thema 

voor de Regiobijeenkomst die zij in juni organiseerde. 

De 9 familiebedrijven die lid zijn van de BCB nemen 

wij een voor een nader onder de loep.

Gemeente De Bilt kent veel familiebedrijven waarvan 52 jaar Volvo Verkerk
‘Auto kopen is emotie’

Verkerk Bilthoven verhuist vanaf half december naar Larenstein. Een impressie van 

het nieuwe pand. De eerste vestiging van Verkerk anno 1960 in Utrecht.

52

52

Vorige week is er een nieuw bedrijf 

gestart op het Maertensplein in Maar-

tensdijk. De po� ertjeskraam voor de 

ingang en de bloemen binnen, maar 

vooral het geweldige aantal blinkende 

� etsen en de volle schappen, trokken 

veel bezoek. De nieuwe naam Cycle 

Stores Holland komt in september op 

de gevel. 

Eigenaar Roald van Zandwijk van Cy-

cle Stores Holland Soest heeft een 

groothandel met eigen winkels. In een 

gesprek wordt duidelijk dat hij al van 

jongs af aan met � etsen bezig is. Nu 

leidt hij drie winkels rond Soest. Daar 

is ook het hoofdkantoor op de Oos-

tergracht 3. Zijn bedoeling is om uit te 

groeien tot 10 winkels in de regio. ‘Met 

de drie bij Soest en deze in Maartens-

dijk zijn er dus nog zes te gaan’, vertelt 

hij opgewekt. 

Zijn alles regelende secretaresse Me-

rel Drost is al even actief. Zelf vertelt ze 

lachend: ‘Ja, en als het zo uitkomt, kan 

ik overal bijspringen Zelfs met � etsen 

verkopen.’ 

VAKMENSEN 

‘Deze winkel’, vertellen ze, ‘is overge-

nomen van de vorige eigenaar Bike-

shop uit Loosdrecht. Die kon door ge-

brek aan personeel in zijn eentje geen 

twee winkels meer bedienen. 

Wij hebben in deze nieuwe winkel 

alleen � etsen en elektrische � etsen. 

Voor brom� etsen is hier geen ruimte. 

Er werken nu twee man vast en daar 

moet nog een derde vakman bij. Ook 

iemand die werkt zoals de oude � et-

senmakers dat vroeger deden. Ama-

deo Novani blijft in Maartensdijk als 

bedrijfsleider. 

De schappen zijn aangepast en achter 

de winkel is er een mooie grote werk-

plaats bijgebouwd voor reparatie en 

opslag.’   

Nieuwe fi etsenwinkel op het Maertensplein
door Kees Pijpers

Roald van Zandwijk en Merel Drost tussen de blinkende � etsen.

Twee keer zoveel faillissementen
De economische malaise is ook goed zichtbaar in de regio Heuvelrug & Val-

lei. In het eerste hal� aar van 2012 is het aantal faillissementen gestegen van 

25 naar 53. Tegelijkertijd vlakt het aantal starters af en neemt het aantal op-

he�  ngen toe. Dit blijkt uit cijfers uit het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel Midden-Nederland.

Het eerste kwartaal van 2012 liet een � inke piek zien, namelijk 36 faillisse-

menten. In bijna alle sectoren is sprake van een stijging met als uitschieter 

de groothandel. Daarnaast worden de bouw en de adviesdiensten getro� en. 

Uitzonderingen zijn de vervoersector en de algemene diensten. 

MINDER ONDERNEMERSCHAPSZIN

Door te kijken naar het aantal starters als aandeel van de potentiële beroeps-

bevolking ontstaat een indruk van het ondernemende karakter van een re-

gio. In 2011 was dat percentage in de regio Heuvelrug & Vallei 1,25% en daar-

mee blijft de regio achter bij de provincie Utrecht (1,47%) en het Nederlandse 

gemiddelde (1,33%).

De regio Heuvelrug & Vallei bestaat uit de gemeenten De Bilt, Rhenen, 

Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist. Meer cijfers 

zijn te vinden op www.kvk.nl/bedrijvendynamiek.

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

Boordevol creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

*M.U.V. BASIS- EN NIEUWE COLLECTIE
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Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

4,95

Pesto-
maïsstokbrood

 2 stuks

Abrikozen- of 

Appelcaketaartje

06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1 29-11-10   16:04
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MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Muziek

Ook voor je gametegoed 
ga je naar Primera

�an 7,99 voor 

5,99

van 19,99 voor 

14,99

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuw van Garnier :
 

Skin Naturals Ultra lift dagcrème, 
nachtcrème en oogcrème met serum 

Kortingen van 25 tot 70%
van eau de toilette, after shave

bad/body en deo's van bekende merken zoals

Calvin Klein, Hugo Boss, Davidoff en Joop

van € 12,99
voor €10,99

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE

2007, 100,000, D BLAUW MET, 

VELOURS, CLIMATE C, RAD/CD

€5.950,00

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

PEUGEOT 207 SW 1.4 2008 53.000 ROOD, ER, CV, SB, ABS, AIRCO, RAD/CD, AIRBAGS  € 8.750,00 

PEUGEOT 1007 1.4 GENTRY 2006 70.000 GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, LMV, AFN TREKH  € 6.950,00 

PEUGEOT 206 CC 1.6 16V AUTOMAAT 2003 134.238 GROEN MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, 

ROLAND  GARROS LMV, MLV, LEDER INT, ABS  € 6.950,00 

PEUGEOT 406 2.0 16V BREAK GENTRY 2003 167.000 D BLAUW MET, ABS, CRUISE C, RAD/CD WISS, ESP, 

CLIMATE C, LMV, TREKH, MLV, ER, CV, SB  € 3.750,00 

CITROEN XSARA BREAK 1.6 16V 2003 103.000 D BLAUW MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, 

ABS, ESP  € 4.950,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUT 2010 164.000 GRIJS MET, HALF LEDER, RAD/CD/NAV, ABS, ASR, 

CLIMATE C, CRUISE C, LMV, PARKEERHULP  € 18.950,00 

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2007 85.000 GRIJS MET, ZENITH PLAFOND, AIRCO, TREKHAAK, 

1.6 16V ZENITH DAK ABS, RAD/CD, MLV  € 9.250,00 

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2007 117.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, ABS, AIRB, RAD/CD, CV, SB, ER

1.6 16V PANORAMADAK, TREKHAAK  € 9.250,00 

LANCIA YPSILON 2003 74.000 BLAUW, ER, CV, SB, RAD/CD  € 3.300,00 

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT 2007 176.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ESP, ASR, 

LMV, RAD/CD/NAV, PARKEERS, TREKH, XENON  € 18.750,00
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank
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27ste Houthakkersfeest Lage Vuursche 
Nieuwe attracties 

door Kees Pijpers

In de recreatiekuil bij Lage Vuursche wordt op zaterdag 18 augustus voor de 27ste 

keer het Houthakkersfeest gehouden. Er is een markt met 120 hobby- en kunstkramen, 

volop folklore en muziek en voorlichting over alles wat met de natuur te maken heeft en 

groeit, bloeit en krioelt in de natuur. 

Er zijn kinderspelen onder leiding, 

demonstaties boomverzorging, hout-

hakkerswedstrijden en het kunst 

sculptuurzagen. Nieuw zijn een de-

monstratie van de Baarnse brandweer, 

een lasershow, een nieuwe dierentuin 

en een kinderboerderij. Door de vele 

activiteiten op de mooie locatie is dit 

voor het hele gezin een leerzaam en 

gezellig dagje uit. De traditie, folklo-

re, muziek en gemoedelijkheid zijn 

kenmerkend voor dit evenement. 

Wedstrijd

De traditionele ‘houthakwedstrijd’ zal 

ook dit jaar niet ontbreken. Een wed-

strijd waarin ‘professionele houthak-

kers ’strijden om de felbegeerde titel 

‘Houthakker 2012’. 

Het parcours zal wederom bestaan uit 

onderdelen die ook bij het ‘dagelijks 

werk’ als bosexploitant voorkomen. 

De bedoeling is het precies omzagen 

van bomen, het netjes en correct uit-

snoeien van deze bomen, het korten 

en/of schillen van stamstukken en 

natuurlijk het hout hakken. Zal het 

één van de deelnemers lukken om de 

kampioen van de afgelopen 7 jaren, 

voormalig Maartensdijker Willem 

Kuus uit Ugchelen, te verslaan? Hij 

strijdt voor zijn 8ste achtereenvolgen-

de kampioenschap. Dat gaat dus weer 

heel spannend worden. 

 

Sculptuurzagen en speurhonden

Dit jaar zal het oficieel Nederlands 
Kampioenschap Sculptuurzagen 

grootser zijn dan ooit tevoren. De 

deelnemers staat een zware klus te 

wachten. Om 9.45 uur zullen de deel-

nemers beginnen. 

Om 17.00 uur zullen bij iedere deel-

nemer 2 kunstwerken beoordeeld 

worden door zowel een vak- als een 

publieksjury. D.m.v. een loting zal 

iedere deelnemer 2 stamstukken toe-

gewezen krijgen. Voor 1 stamstuk 

krijgen de deelnemers enkele uren de 

tijd om er een prachtig kunstwerk van 

te maken, uit het 2e stamstuk moet 

binnen een half uur een sculptuur 

gemaakt zijn, het zogenoemde speed-

carven. Dat wordt nauwkeurig wer-

ken onder nerveuze spanning waarna 

even later wat verder op ditmaal niet 

de Jack Russells maar, en dat is ook 

nieuw, politie speurhonden de show 

zullen stelen.

NK bosarbeid 2012

Stichting Nederlandse Bosarbeid 

Wedstrijden is te gast bij het hout-

hakkersfeest en organiseert het NK 

Bosarbeid. Tijdens de 8 verschillende 

onderdelen zullen de deelnemers hun 

behendigheid, precisie en snelheid 

met de motorkettingzaag tonen. Deze 

onderdelen variëren van het nerveus 

verwisselen van de ketting tot het ren-

nen en zagen bij de snelheidsbaan. De 

spaanders vliegen door de lucht als 

er gehakt wordt met de bijl maar er 

wordt ook nauwkeurig gesnoeid als 

de takken van een boom worden afge-

zaagd. Natuurlijk kan het vellen van 

een boom, die gericht moet vallen op 

of bij een paaltje, niet ontbreken. Wie 

aan het einde van de dag het snelst en 

met de minste fouten de onderdelen 

heeft gedaan mag zich Nederlands 

kampioen noemen.

Prijs voor mooiste foto

Stichting Houthakkersfeest Lage 

Vuursche looft een prijs uit voor de 

mooiste foto die op 18 augustus op 

het evenemententerrein gemaakt is. 

Of dat nu een foto is van de kinder- 

klauterhoek, van een show op het 

plankier, van het heftig hakken, van 

een ritje op de kermis maakt niet uit. 

De ingestuurde foto moet door uzelf 

gemaakt zijn en mag door de organi-

satie gebruikt worden voor publicatie. 

De Prijswinnaar wordt op 15 septem-

ber aanstaande bekend gemaakt en 

krijgt een mooie prijs. 

Tijdens het NK Bosarbeid moeten de deelnemers op 8 verschillende onderdelen behendigheid, precisie en snelheid 

met de motorkettingzaag tonen.

Sportweek Doe Mee De Bilt
Combinatiefunctionarissen uit de Ge-

meente de Bilt gaan tijdens de laatste 

week van de zomervakantie - maandag 

13 t/m vrijdag 17 augustus - een hele 

week sportdagen organiseren voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar. In deze 

week zullen zij elke dag (behalve op 

woensdag) op een andere locatie staan 

om zo alle kinderen uit alle zes kernen 

te voorzien van een passend en leuk 

aanbod op sportgebied. 

Jeffrey van Delft, Chantal Ruiter, To-

mas Klas en Inge Vermeulen tekenen 

die week op maandag, dinsdag, don-

derdag en vrijdag voor de organisatie. 

Op woensdag zijn er geen activiteiten. 

Sportverenigingen

Het programma gedurende de sport-

week bestaat dagelijks uit twee delen: 

een ochtendprogramma van 10.00 

tot 13.00 uur en een middagcessie 

van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze 

twee dagdelen zullen er verschillende 

sportclinics gehouden worden. Naast 

deze sportclinics kunnen kinderen 

ook vrij deelnemen aan de activiteiten 

die met diverse sport- en spelmateri-

alen uitgezet worden door de CF’ers. 

Op deze manier is er voor alle kinde-

ren altijd iets leuks en kunnen zij zich 

de hele dag vermaken. 

[HvdB]

Programma:

Plaats + Adres Dag Sport Tijd

Hollandsche Rading: Maandag 13/8 1. Hockey 10.00-11.15

Dennenlaan 59-61  2. Voetbal 11.30-12.45

Plein + Grasveld Bosbergschool  3. Turnen 14.00-15.15

  4. Free Running 15.30-16.45

De Bilt: Dinsdag 14/8 1. Zelfverdediging 10.00-11.15

Cruyff Court  2. Hockey 11.30-12.45

Aeolusweg, 3731  3. Rugby 14.00-15.15

  4. Handbal 15.30-16.45

Bilthoven: Donderdag 16/8 1. Bootkamp 10.00-11.15

SCHC Velden  2. Hockey 11.30-12.45

Kees Boekelaan, 3723  3. Ultimate Frisbee 14.00-15.15

  4. Boogschieten/Slackline 15.30-16.45

Maartensdijk: Vrijdag 17/8 1. Zelfverdediging 10.00-11.15

Park bij de Nachtegaallaan +  2. Rugby 11.30-12.45

grasveld naast scholencomplex  3. Free Running 14.00-15.15

  4. Voetbal 15.30-16.45

Nicaraguagroep terug
Met vlucht BA 434 keerden afgelopen vrijdag 23 deelnemers 

van de Biltse diaconale Nicaraguagroep op Schiphol terug en 

werden met spandoek en al door het massaal toegestroomde 

thuisfront verwelkomd.  Zeven achterblijvers nemen op eigen 

kosten nog een weekje vakantie; ze trekken rond door het land, 

maar doen niets meer aan het project. De groep kende een brede 

samenstelling zowel qua leeftijd als ‘afkomst’. Deelnemers 

behoorden bij diverse PKN-gemeenten uit meerdere kernen van 

De Bilt en variëren in leeftijd vanaf 16 jaar.

Een deel van de tijd besteed aan (bouw-)werkzaamheden, welke bestonden 

uit het bouwen van nieuwe huisjes en het uitbreiden van bestaande huis-

jes met nieuwe kamers. Er werd ook een jeugdkamp georganiseerd voor 

Nicaraguaanse (straat-)jongeren, waarbij er gelegenheid was tot een stuk 

uitwisseling tussen Nederlanders en Nicaraguanen met de inzet van speci-

ieke kennis en vaardigheden van deelnemers aan de reis, bijvoorbeeld op 
creatief gebied. 

In de aan de reis voorafgaande periode is d.m.v. allerlei acties getracht met 

een zo goed mogelijk gevulde beurs af te reizen, zodat het merendeel van 

de activiteiten daar ook inancieel mogelijk was. [HvdB]

Warm welkom op Schiphol.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd (Nieuwe vaste rubriek: 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. 
€ 10,00. tot 50 tekens meer + € 3,50)

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Noojes 
 per e-mail*

Op ’t bankje
Zichtbaar uitgeput komt een vrouw bij me op het bankje 

zitten. Ze slaakt een diepe zucht en ik denk dat ze wel wat 

te vertellen heeft. ‘De hele ochtend ben ik bezig geweest 

om een telefoonnummer op te sporen’, begint ze. ‘Mijn dochter belde vanochtend 

vroeg vanuit Schiphol dat ze waarschijnlijk op zolder lichten had laten branden. De 

familie stond op het punt om in te stappen voor hun vlucht naar Portugal. Ze wonen in 

een dorp in de buurt van Zwolle en vrienden die in dezelfde straat wonen hebben een 

sleutel. Ik kreeg hun naam en adres, maar geen telefoonnummer. Ik dacht via KPN 

nummerinformatie wel gemakkelijk aan het nummer te kunnen komen.’ Ze zucht 

weer een keer diep en schudt haar hoofd. ‘Blijken ze een geheim nummer te hebben 

en dat krijg je natuurlijk niet. Ik raak dan behoorlijk in de stress, want wat moet je 

dan. Toen dacht ik, weet je wat, ik bel de politie daar in de buurt om te vragen of zij 

de boodschap aan die mensen door wilden geven. Maar ook daar kreeg ik nul op het 

rekest. Nee mevrouw, daar zijn we niet voor.’ De vrouw begint alweer een beetje bij 

te komen en er verschijnt zowaar een glimlach op haar gezicht. ‘Ik ging ten einde 

raad naar mijn zus die bij me in de buurt woont. Niet dat ik verwachtte dat zij een op-

lossing zou hebben, maar het zou me in ieder geval wat rustiger kunnen maken. Die 

zus van mij is echt zo’n regeltante en ze begon al meteen van je moet dit en je moet 

dat, maar het waren allemaal tips die ikzelf al had bedacht en waarvan ik wist dat ze 

niet werkten. Toch kwam van haar het idee waarmee het telefoonnummer uiteinde-

lijk werd gevonden.’ Weer komt er een tevreden trek op haar gezicht. ‘Waarom bel 

je Eddie niet’, zei ze. ‘Die weet op de computer altijd van alles te vinden. Ik haalde 

mijn schouders op, want een geheim nummer vind je toch ook niet op internet. Maar 

ze bleef aandringen en om er vanaf te zijn belde ik Eddie, hoewel ik voor mezelf het 

gevoel had dat het voor niets zou zijn. Eddie is altijd heel behulpzaam en zei dat hij 

meteen aan de slag zou gaan. Veel verwachtte ik er niet van, maar een kwartier later 

belde hij terug, mét het nummer. Eddie weet alles van computers en heeft al heel wat 

mensen geholpen.’ Nu moet ik lachen om de triomfantelijke blik van de vrouw en 

ik vraag hoe Eddie dan wel achter adres gekomen is. Enthousiast vertelt ze me de 

methode van wonderdokter Eddie. ‘Hij is de naam van die vrienden in het dorp waar 

ze wonen op google gaan zoeken en vond die bij een plaatselijke sportvereniging die 

een eigen website heeft. Toen hij bij het bestuur van die club ging kijken ontdekte hij 

dat de man secretaris van die vereniging was en er met adres en telefoonnummer op 

vermeld stond. Ik heb meteen het nummer dat hij gevonden had gebeld en gelukkig 

waren ze thuis. Ze zouden meteen gaan kijken en mij terugbellen of inderdaad het 

licht was blijven branden. Na een half uurtje kreeg ik te horen dat alles uit was. Het 

heeft me wel de hele ochtend gekost.’ Op dat moment krijgt de vrouw een sms’je. Ze 

leest het bericht en er verschijnt een brede grijns op haar gezicht. ‘Mijn dochter, ze 

zijn veilig geland in Portugal. Ik zal ze meteen terug sms’en dat thuis alles goed is.’ 

MaertenNieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Brocante markt – rad van fortuin – koopjes markt. Zaterdag 

11 augustus 10.00 – 16.00 uur. Dorpshuis De Furs – Lage 

Vuursche. P.K.N. gemeente De Vuursche

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-

werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 

Tel. 06-20166310, te Groenekan
 

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

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 

en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 

Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Te huur aangeboden wendbaar kraantje Kubota U10, 

inschuifbaar tot 76 cm. Kan makkelijk door een steegje of deur, 

prima voor uw achtertuin. Tel. 06-22609711

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Een 

complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Spoorlaan 

66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Zomermarkt – vlooienmarkt – boekenmarkt. Zaterdag 11 

aug. Dorpshuis De Furs - Lage Vuursche. U bent welkom 10.00 

– 16.00 uur. Hervormde gemeente De Vuursche.

Getuigen/bestuurder gezocht! Maandagmorgen (6 augustus jl.) 

om 7.20 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de kruising 

van de Dr. J. Rontgenlaan en de Gregoriuslaan in Bilthoven-

Noord. Een scooterrijder die uit de Dr. Rontgenlaan kwam rijden 

heeft geen voorrang gekregen van een auto die op dat moment 

van links aan kwam rijden op de Gregoriuslaan. De blauwe sta-

tionwagon heeft niet geremd voor de scooterrijder. De scooterrij-

der heeft een noodstop moeten maken en is ten val gekomen. Hij 

heeft zijn enkel gebroken. Mocht u maandagochtend getuige zijn 

geweest van dit voorval of bent u de bestuurder van de blauwe 

stationwagon dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te 

nemen met telefoonnummer 030-7850015.

Cursussen/Trainingen

Slim, maar toch lage cijfers op school? Coach gespeciali-

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden ondersteunt de 

communicatie tussen ouders en kind, zodat ouders hun kind 

effectiever kunnen begeleiden in de studie en kind beter leert 

presteren op school. Maria van Groenestijn, 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl

Topkids let op de kleintjes!

Te koop aangeboden

INLINE SKATES, merk 

Nijdam maat 44 (vallen klein). 

Nog nieuw in doos € 25,-. Tel. 

06-20017135

Aangeboden kinderfiets-

stoeltje met windscherm voor 

aan het stuur, gebruikt maar 

nog prima voor € 10,-. Tel. 

06-34401049

Degelijke skelter van het merk 

Berg. In goede staat. € 50,-. 

Rechthoekige grote aanhanger 

voor skelter (metaal/hout). € 

35,-. Vaste prijs. Tel. 0346-

211678. 

Duo buggy Topmark i.z.g.s. 

€ 49,-. Tel. 035-8200359

Rodger draadloze plaswekker. 

€ 30,-. Tel. 035-8200359

Carmen elektr. haarkrulset met 

20 rollers z.g.a.n. € 16,-. Tel. 

035-8200359

Splinternieuw gel heren fiets-

zadel. € 10,-. Tel. 0346-214559

Decoratieve kinderkapstok 80 

x 50 cm, versierd met 7 lie-

veheersbeestjes. € 15,-. Tel. 

035-8200359

Set van 3 moderne, luxe stof-

fen lampenkappen kleur ter-

rarood 1 x 40 cm + 2 x 20 

cm. rond. Nieuw € 25,-. Tel. 

035-8200359

Luxe keuken messenset 24 

stuks in koffer, nieuw € 45,-. 

Tel. 035-8200359. 

Bureau blauw stevig 

110x60x75 + opzetdeel. 1 

lade/1 uitschuifbare+div. 

plank. 

Ideaal v computer. € 30,- 2 st. 

€ 50,-. Tel: 06-16380350

Ronde Biedermeier tafel. 

€ 49,50. Af te halen in 

Bilthoven. Tel. 030-6924847

Zonnebank zonder gezichts-

bruiner. € 45,-. Tel. 

06-26650651
 

Mooie divan met originele 

verstelbare hoofdsteun. € 45,-. 

Tel. 0346-281433

 

Breimachine, fijnbreier dub-

belbeds. € 50,-. Tel. 0346-

281433
 

Restanten stoffen 1 Euro per 

meter. Tel. 0346-281433 

ANWB gidsje, zo goed als 

nieuw, met informatie over 

saunalocaties in NL. € 2,50. 

Tel. 06-16276013 

Moneyclip, grote, zilverkleu-

rige, geldclip. Met klein goud-

kleurig outline (naamloos) 

logo. In plastic doosje: € 10,-. 

Tel. 06-16276013 (na 18.00 

uur)

Hippe meisjesbroek spijker-

stof met hippie pijpen z.g.a.n. 

Bedrukt met donkerblauwe 

damesgezichten. Maat onbe-

kend voor plm. leeftijd 13-14 

jr. € 5,-. Tel. 06-16276013

Henzo album voor vakantie-

foto’s, vrolijke, bedrukte kaft. 

€ 5,-. Tel. 06-16276013 

Cd Amy Winehouse – Lioness, 

Hidden Treasures. € 6,-. Tel. 

035-7852090 

Cd Partysquad – Bazen van de 

club. € 5,-. Tel. 035-7852090 

(na 18.00 uur)

Cd Santana (gesealed) – 

Original Hits. € 5,-. Tel. 035-

7852090 (na 18.00 uur)

Nieuwstaat: dvd Peter 

Frampton Comes Alive II. 

€ 7,50. Tel. 035-7852090 

3cd-box The Best of...mystie-

ke muziek Tri Yann. gesealed. 

€ 10,-. Tel. 035-7852090 (na 

18.00 uur)

Cd Placido Domingo/ Luisa 

Fernanda Spaans musical 

gesealed in mooie box + boek-

je. € 12,50-. Tel. 035-7852090 

(na 18.00 uur) 

Zwaar metalen cd rek in vorm 

van Gitaarstandaard (stevig & 

mooi afgewerkt). € 50,-. Tel. 

06-16276013

Air Force II 4 wiel skeelers-

clipsluiting (wel doorsmeren)! 

+ complete arm/knie/pols 

beschermset maat 39. € 17,50. 

Tel. 06-16276013

1 boek Hardrock en 1 boek 

Grunge (piano, bas, drums, 

gitaar) muziekboeken uit 

de Ed& Steve serie: Samen 

€ 15,-. Tel 06 16276013.

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Z.g.a.n. graskantensteker 

€ 5,00. Als nieuw houten brui-

ne naaibox met hengsel, 6 vak-

ken 26 x 14 x 16 cm. € 15,-. 

Tel. 030-2202996

Nieuwe dames bootschoenen, 

bruin leer, maat 38. van € 89,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Zwarte attachékoffer (nieuw) 

afm. 44x32x10 cm. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Nieuw nooit gebruikt rug-

tas picknick, alles zit er in. 

Nieuwwaarde € 65,- nu € 25,-. 

Tel. 0346-551146

Aluminium hordeur 88x202. € 

10,-. Tel. 0346-214042

Stoomcleaner z.g.a.n. € 20,-. 

Tel. 0346-212249

Goed uitziende kinderledi-

kantje afm. 60x120 cm. Kleur: 

beige met matras. € 30,-. Tel. 

0346-214084

In redelijke staat verkerende 

Keulse pot. Hij is middelgroot, 

staat leuk in de tuin. € 45,-. 

Tel. 0346-214084

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Reparatie ZONNE-

SCHERMEN, rolluiken ook 

elektrisch maken, onder-

houdsbeurt. € 35,-. Zonwering 

Onderdelen Service. Tel. 

06-26604779 Groenekan

Graag bied ik mijn hulp aan 

in de HUIS-HOUDING en 

eventuele tuin werkzaamhe-

den. Belt u mij voor een vrij-

blijvende kennismaking. Tel. 

06-24325592 

Sport- of ONTSPANNINGS-

MASSAGE 30 of 60 minu-

ten. Voor afspraak bel 

0346-820838, Valklaan 38, 

Maartensdijk

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

HERBALIFE ; bevat alle vita-

minen, die uw lichaam nodig 

heeft, o.a. de vitamines B 6, 

B12, foliumzuur, deze zijn 

goed voor uw geheugenfunc-

tie. Vink voor verantwoorde 

voeding. Tel. 0346-571377
  

Een actieve jonge oma wil 

graag haar ENGELS conver-

satie verbeteren. Wie vindt 

het leuk, tegen een vergoe-

ding mij dit te leren. Telefoon 

06-30120363 bellen na 18.00 

uur 
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Jeugdsportfonds maakt sport voor 
iedereen mogelijk

Intermediairs kunnen contributie en sportspullen aanvragen

Ouders of verzorgers die het inanci-
eel zwaar hebben, kunnen vaak hun 

kinderen niet laten sporten bij een 

vereniging. De contributie is te hoog 
en daar bovenop komen ook nog eens 

de kosten voor sportattributen. Zeker 

voor kinderen in de groei zijn soms 

elk seizoen nieuwe spullen nodig. 

In de gemeente De Bilt het Jeugd-

sportfonds actief. Dit fonds betaalt 
de contributie en benodigde attribu-

ten voor kinderen van 4 tot en met 

18 jaar. Een intermediair, iemand 

die op professionele basis met het 

betreffende kind te maken heeft kan 

elk seizoen een aanvraag doen bij het 

Jeugdsportfonds. Dit is bijvoorbeeld 

een leerkracht of jeugdhulpverlener. 
Meer informatie staat op www.jeugd-

sportfonds.nl.

Belangrijk

Een intermediair doet een aanvraag, 

waarna het Jeugdsportfonds de contri-
butie direct overmaakt naar de sport-
vereniging. Voor de attributen wordt 

een waardebon uitgegeven. Deze kan 

worden ingewisseld bij de winkel die 

bij de aanvraag is aangegeven. ‘Op 

die manier kunnen kinderen volwaar-

dig lid worden van een vereniging’, 

vertelt projectleider Dorian Driessen 
van het Jeugdsportfonds. ‘En dat is 

belangrijk. Kinderen ontwikkelen 

zich al sportend fysiek, mentaal en 
sociaal. Op een vereniging maken ze 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes’.

Inkomsten

Om dit alles mogelijk te maken, zijn 

inanciën nodig. De gemeente steunt 
hierin, maar omdat het aantal kansar-

me kinderen stijgt, is er steeds vaker 

geld nodig van derden. ‘Daarom zijn 

wij altijd op zoek naar extra inkom-

sten’, legt Driessen uit. ‘We worden 

vaak gesteund door sponsoren, Ro-

tary en zelfs basisscholen. Zo krijgen 
we wel eens de opbrengst van een 

sponsorloop. Ook komt de opbrengst 

van diverse evenementen ten goede 

aan het fonds. Mensen die ons wil-

len steunen, mogen natuurlijk contact 
met ons opnemen’.

Voor meer informatie is Dorian 

Driessen bereikbaar via telefoon: 06 

20074161 of e-mail: dorian.dries-

sen@jeugdsportfonds.nl. [HvdB]

Dorian Driessen (rechts) bij de 

overhandiging van de opbrengst van 

een sponsorloop.

Opnieuw ‘volle bak’ bij 
zomerbridge

Bij de zevende avond van het Zomerbridge in Hollandsche Rading was 

het voor de tweede maal dit seizoen ‘volle bak’: het maximum aantal 

‘plaatsbare’ paren (32) was naar het Dorpshuis gekomen. Opmerkelijk 

genoeg had iedereen ook het advies van wedstrijdleider Rob van der 

Blonk zich vooraf te melden ter harte genomen . 

Donderdag 2 augustus waren in de A-lijn Trees van Doorn + Jan van der 

Heide (64,58%) de sterksten, gevolgd door Erik Polders + Nico Verhaar 
(62,80%) en Jan Berk + Martin van Tol (54,76%) als tweede en derde. In de 

B-lijn was er goud voor Sonja Deekman + Ans Eichorn (61,04%), was het 
zilver voor Cees + Renate Ploeger (60,00%) en veroverden Marian van der 

Kolk + Wim Stol (59,32%) het brons. 

Aanmelden

Tot en met donderdag 30 augustus a.s. is er nog vrij toegankelijk Zomer-

bridge in het Dorpshuis aan de Dennenlaan in Hollandsche Rading. Voor 
niet leden van Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten van deelname 
€ 2,00 per persoon per avond. Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-

leden per paar is dringend gewenst en kan bij voorkeur per e-mail naar 

bchollandscherading@gmail.com of telefonisch naar 06 26947689. In het 
uiterste geval kan mogelijk ook nog worden ingeschreven op de betreffende 
donderdag ter plaatse per paar tot uiterlijk 19.15 uur, wanneer het maximum 

aantal paren nog niet is bereikt. [HvdB]

Zwemmen in de grachten van 
Amsterdam

door Sylvia van der Laan

Het hele zomerseizoen zwemmen Sonja Bergstein, Brigitte Kant en Gislind Stuut iedere dag, weer of 

geen weer, in natuurbad De Kikker in Goenekan. Dit jaar sluiten ze het zwemseizoen op 9 september 

af met een zwemtocht door de Amsterdamse grachten.

Vanaf 12 mei trekken Brigitte, Gis-

lind en Sonja hun baantjes tot ze een 

kilometer gezwommen hebben. In 

het begin van het seizoen nog met 

een wetsuit aan, maar nu het warmer 

wordt duiken ze in badpak het wa-

ter in. Het aantal banen wordt opge-

voerd omdat ze op 9 september ruim 

twee kilometer moeten zwemmen 

tijdens de Amsterdam City Swim. 
Dit zwemevenement wordt georgani-

seerd om de aandacht te vestigen op 
de ziekte ALS, Amyotrofysche La-

teraal Sclerose. Deze ongeneeslijke 
ziekte tast spieren en zenuwen aan 

en komt in alle leeftijdsgroepen voor. 

Omdat er relatief weinig mensen 

aan deze ziekte leiden in Nederland, 

ongeveer 1500, is er minder aan-

dacht voor bij het grote publiek. Een 
vriend van Sonja Bergstein maakte 

haar enthousiast voor de Amsterdam 

City Swim. Sonja: ‘Ik ben zelf ook 
ernstig ziek geweest en heb zoveel 

steun en hulp ontvangen en ik wilde 

iets terugdoen voor mensen die ook 

ziek zijn. Juist omdat de oorzaak van 

ALS onbekend is en het voorkomt bij 

alle leeftijdsgroepen, vind ik het be-

langrijk dat er meer aandacht en geld 
komt om onderzoek te doen naar de 

oorzaak en de mogelijke aanpak van 

de ziekte’.

Pieter van den Hoogenband 

Voor Gislind, Brigitte en Sonja is 

de Amsterdam City Swim een fees-

telijk slot van een zomerseizoen 

zwemmen in De Kikker. Brigitte: 

‘Op straat worden we al aangespro-

ken als het zwemgroepje en er ko-

men steeds meer mensen zwemmen 

in het natuurbad in Groenekan. De 

omgeving is natuurlijk heel idyl-
lisch met bomen om het bad het de 
vogeltjes die je hoort en ook als het 

regent is het leuk om te zwemmen’. 

Was het in het begin nog spartaans, 

met lage temperaturen van het water, 

momenteel is het met twintig graden 

heerlijk om buiten te zwemmen. En 

de dames van het zwembad hebben 

ervoor gezorgd dat er nu een warme 

douche is. Ze verheugen zich enorm 
op het zwemmen in de Amsterdamse 

grachten: ‘Vanuit het water zwem je 
langs die prachtige grachtenpanden 
en je zwemt natuurlijk met heel veel 

andere mensen samen. Er zwemmen 

ook bekende Nederlanders mee, bij-

voorbeeld Beau Erven van Dorens en 

Pieter van den Hoogenband’.(ambas-

sadeur van de ASC)

Steun voor de zwemdames 

Om mee te kunnen doen aan de ASC 

wordt honderd euro inschrijfgeld ge-

vraagd en bovendien een bedrag van 

driehonderd euro aan sponsorgeld. 

Iedere deelnemer probeert zoveel 

mogelijk bekendheid aan het evene-

ment te geven en hoopt zoveel moge-

lijk mensen zo enthousiast te maken 

dat ze bereid zijn de zwemtocht te 
sponsoren. Sonja, Brigitte en Gislind 

zijn ook op zoek naar sponsors, zo-

wel bij particulieren als bij bedrijven. 
Voor bedrijven is het mogelijk hun 

naam op de website van de Amster-

dam City Swim vermeld te krijgen. 
Wilt u de ‘zwemdames uit Groene-

kan’ inancieel steunen neem dan 
contact op met gislindstuut@gmail.
com. Meer informatie over de ASC 
en ALS is te vinden op de website 

www.amsterdamcityswim.nl. 

V.l.n.r. Sonja Bergstein, Gislind 

Stuut-Rothkegel en Brigitte Kant.

Zomerbridge op woensdag
Bridgeclub BCC-86 gaat na een korte onderbreking de goed bezette zomer-
bridge nog twee woensdagavonden voortzetten; op 15 en 22 augustus. Een 

ideale gelegenheid om kennis te maken met bridge in wedstrijdverband.

De speellocatie is gebouw De Schakel (achter de kerk), Soestdijkseweg-
Zuid 49b in De Bilt. Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). Belangstel-

lenden hoeven zich niet tevoren aan te melden. Deelname voor niet-leden is 
€ 2,- per persoon per avond. Nadere informatie: Els van den Berg, tel.030 

2281581 en/of Wim Westland, tel. 030 2251012.
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Waar komt melk vandaan
Een grote supermarktketen bestaat dit jaar 125 jaar en wil dit jubileum niet alleen met haar klanten 

en medewerkers vieren, maar ook met haar leveranciers. Daarom stelt melkveehouder fam. Jan van 

Woudenberg uit Maartensdijk op 18 en 25 augustus de boerderij open voor het publiek. 

Bezoekers krijgen tijdens deze Open 

Dag een gratis kijkje achter de scher-

men. Maar het blijft niet bij kijken 

alleen: door hun handen even link 
uit de mouwen te steken, kunnen kin-

deren het originele boerendiploma 

bemachtigen. De supermarktketen or-

ganiseert in augustus door het gehele 

land dit soort Open Dagen waarbij 

zo’n 175 boeren en telers laten zien 

waar verse producten, waaronder 

melk, in de supermarkten vandaan 

komen. Onlangs is er bij van Wou-

denberg een nieuwe stal in gebruik 

genomen waar de koeien door een ro-

bot gemolken worden.

Leerzaam 

De Open Dagen zijn een uitje voor 

het hele gezin. Er is volop de gele-

genheid om vragen te stellen aan de 

medewerkers over het werk op de 

melkveehouderij. Ook is er van alles 

te doen voor kinderen zoals het aaien 

van dieren of skelter rijden. De super-

markt is trots op de jarenlange samen-

werking met de mensen die zich dag 

in dag uit met zorg en passie inzetten 

voor hun product en wil tijdens de 

Open Dagen ook de mensen achter 

het product laten zien. 

De Open Dagen bij fam. van Wou-

denberg op 18 en 25 augustus duren 

van 10.00 tot 16.00 uur. Het adres 

is: Dorpsweg 25 in Maartensdijk. 

Bezoekers dienen zich vooraf aan te 

melden op www.ah.nl/opendagen. Op 

die website staat ook een overzicht 

van alle boeren en telers die hun be-

drijf open stellen voor het publiek. 

[HvdB]

De open dagen zijn op 18 en 25 augustus bij de familie van Woudenberg aan 

de Dorpsweg in Maartensdijk.

Geen geheimen op Fort Ruigenhoek
Staatsbosbeheer, eigenaar van Fort Ruigenhoek, neemt het met de geheimhouding 

van het fort niet zo nauw. Het is namelijk mogelijk om op zondag 26 augustus alle 

geheimen van het Fort te weten te komen. Dan organiseert de Fortbeheerder een 

speciale excursie waarin alle geheimen van het Fort worden onthuld.

Het fort is in de 19de eeuw gebouwd 

en maakt deel uit van de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie. Wat was de aan-

leiding van de bouw? Waarom nu 

precies op deze plek? Welke functies 

had het fort? En hoe gebruikt men het 

nu? Vanwege de militaire functie van 

het fort is het zeer beperkt toegan-

kelijk geweest waardoor de natuur 

zich op een aparte manier heeft ont-

wikkeld. De wallen zijn op sommige 

plaatsen ingenomen door weelderige 

begroeiing. Op andere plaatsen heeft 

de beplanting de sfeer van vroeger. 

Welke diersoorten leven op het fort. 

Allemaal onderwerpen die de Groene 

Hart gids van Staatsbosbeheer met u 

zal bespreken. 

Belangstelling

Heeft u belangstelling om de gehei-

men van het fort te ontdekken. Dan 

kunt u zich aanmelden via www.

groenehartcentrum.nl. Kunt u niet op 

deze dag, kijk dan op de website voor 

ander data later dit jaar. Voor groepen 

kunnen speciale data in overleg wor-

den gekozen. De kosten zijn voor vol-

wassenen € 4,00 en voor kinderen tot 

en met 12 jaar € 2,00. Inclusief kofie 
of thee. Zorg voor stevige schoenen. 

Een deel van het terrein is moeilijk 

toegankelijk voor personen die slecht 

ter been zijn en gebruikers van rol-

stoelen. 

Het fort bevindt zich aan de Ruigen-

hoeksedijk 125a te Groenekan. U 

kunt mee na aanmelding via www.

groenehartcentrum.nl. De rondleiding 

begint om 13.30 uur en duurt onge-

veer 1 ½ uur. 

Vrijwilligers voor landschapsonderhoud

Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan het beheer en onderhoud van het 

landschap in Utrecht. Speciaal voor het groenonderhoud rondom buitenplaatsen in de 

provincie Utrecht heeft Landschap Erfgoed Utrecht dit jaar een buitenplaatsbeheerploeg 

opgericht. Hiervoor worden enthousiaste vrijwilligers gezocht.

De buitenplaatsbeheerploeg bestaat 

uit een ploegbegeleider die het werk 

uitvoert met vrijwilligers van dinsdag 

t/m vrijdag. De vrijwilligers werken 

minstens één dag per week mee. 

Al naar gelang het seizoen worden 

verschillende werkzaamheden ver-

richt. Jan Klomp, ploegbegeleider 

van de buitenplaatsbeheerploeg: ‘In 

de lente en zomer worden rozen ge-

snoeid en beuken- en taxushagen ge-

schoren. Ook grovere klussen zoals 

het snoeien van heesters en het plan-

ten van bomen vinden dan plaats. In 

de winter verrichten we werkzaamhe-

den waar we in de zomer niet aan toe-

komen, zoals het herstellen van paden 

en het verwijderen van dode bomen. 

Maar ook het ruimen van blad en 

snoeien van struiken en bomen doen 

we in deze periode.’

Om vrijwilliger te kunnen worden 

heb je geen speciieke kennis nodig. 
Dus lijkt het je leuk om met een groep 

mensen het groen rondom de buiten-

plaatsen mooi te houden? Meld je dan 

aan. Vanzelfsprekend is het mogelijk 

een keer een dag op proef mee te 

draaien.

Heb je interesse en wil je meer we-

ten? Neem dan contact op met Land-

schap Erfgoed Utrecht, 

contactpersoon Jan Klomp, 

tel 06 512 995 45 / 030 220 55 34 of 

j.klomp@landschaperfgoedutrecht.

nl. Kijk voor meer informatie over 

de organisatie op www.landschaperf-

goedutrecht.nl. Kijk voor meer infor-

matie over buitenplaatsen ook eens 

op www.utrechtsebuitenplaatsen.nl.

Open tuin
Op vrijdag 10 augustus wordt er een ‘open tuin’ gehouden 

van 10.00 tot 16.00 uur aan de Eikensteeg 34 te Maartensdijk. 

De tuin is in 2011 aangelegd met diverse speelmogelijkheden 

voor kinderen. Delen van de tuin zijn nog niet helemaal klaar: 

bloemen- en moestuin moeten nog verder geplant en aangelegd 

worden en er komt nog een hoogstam-fruitboomgaard.

Er zullen wat producten te koop worden aangeboden, zoals plantjes, jam 

en wat kleine versnaperingen. De opbrengst daarvan komt ten goede aan 

het Israël Producten Centrum, dat als doelstelling heeft de duizenden naar 

Israël terugkerende Joden te steunen d.m.v. de verkoop van producten.

Bereikbaarheid

De tuin is ca. een halve hectare groot en ligt aan een onverharde weg en 

daardoor voornamelijk lopend of per iets bereikbaar. Auto’s kunnen iets 
ten zuiden tegenover de aan de Eikensteeg gelegen landwinkel geparkeerd 

worden, waarna het ca. 600 meter lopen is tot de voorbij de tuin gelegen 

slagboom. Voor mensen die slecht ter been zijn kan er met een auto tot aan 

de tuin worden gereden en kan er tussen de bomen worden geparkeerd. 

[HvdB]

Zomermarkt Lage Vuursche
Wat intussen alweer meer dan 40 jaar geleden begon 

als Bazaar is nu al enkele jaren geleden omgedoopt tot 

Zomermarkt. Op zaterdag 11 augustus vinden tussen 10.00 

en 16.00 uur heel veel interessante en leuke dingen plaats in 

en rond Dorpshuis De Furs aan de Slotlaan in Lage Vuursche.

De bedoeling is dat het bijeengekregen bedrag gebruikt wordt voor het on-

derhoud van het kerkgebouw van de plaatselijke Hervormde Kerk (P.K.N.). 

Er is een grote rommel- en boekenmarkt en een Rad van fortuin, spelmate-

riaal voor kinderen, eten en drinken. En om 16.00 uur wordt de uitslag van 

de verloting bekend; deze spant al jaren de kroon bij deze happening. De 

hoofdprijs is een ‘Omaiets’. 
De kerk is te bezichtigen en er wordt enkele keren op het beroemde van Oec-

kelenorgel gespeeld. Bij elkaar een erg leuk en prettig uitje voor deze zaterdag. 

In alle seizoenen valt er op de buitenplaatsen wat te doen.

Onderwerp van vele gesprekken

is het zwerfvuil op verschillende plekken

ook al hang je heel laat

gooi de boel niet op straat

maar ruim ‘t op voor het vertrekken

Guus Geebel Limerick

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor trouwkaarten

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

advertentie

Woe.
8-8 "KLIEKJESDAGEN"

Div. vlees, vis en 
vegetarische gerechten

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
9-8
Vrij.
10-8
Woe.
15-8 Knoflookgamba`s 

met pasta
of

Kip kerrie schotel

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
16-8
Vrij.
17-8

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woensdag 8 augustus  
"NIEUWE A LA CARTE KAART"


