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Minder boeken in de bibliotheek
door Henk van de Bunt

Passend binnen de kaders voor de ombuiging van het bibliotheekwerk is een besparing op de 
huisvestingslasten van de bibliotheekvestiging in Maartensdijk opgenomen van 25.000 euro 
in de gemeentelijke begroting. Deze besparing dient te worden bereikt door een halvering 

van het oppervlak van de bibliotheekruimte in De Vierstee. Ter wille van een sluitende 
bibliotheekbegroting, moet de besparing reeds per 1 januari 2016 worden doorgevoerd.

Het halveren van het gebruiksop-
pervlak vergt fysieke maatregelen 
als het plaatsen van een tussenwand. 
Ook moet het interieur van de over-
blijvende bibliotheekruimte geschikt 
worden gemaakt voor een intensie-
ver gebruik, kabels moeten worden 
verlegd en het uitleenmeubel ver-
plaatst en vernieuwd. De kostenra-
ming voor deze aanpassingen komt 
uit op 24.000 euro. Met de renovatie 
van De Vierstee in het vooruitzicht 
vindt de gemeente het niet verant-
woord om tussentijds verbouwings-
kosten te maken en het College heeft 
daarom besloten om de fysieke aan-
passing van de huidige bibliotheek-
ruimte vooralsnog achterwege te la-
ten, maar intussen wel in te stemmen 
met de halvering van de huursom per 
1 januari 2016. In overleg met de 
bibliotheek kunnen derden gebruik 
maken van de vrijgekomen biblio-
theekruimte. Het financieel nadeel 
van de verminderde huuropbrengst 
zal worden betrokken bij het opstel-
len van de begroting 2016.

Gemeentelijke bezuiniging
Martin Vermeulen is woordvoerder 
namens de gemeente en beantwoordt 
de bij dit onderwerp opkomende vra-
gen in samenspraak met de biblio-
theek. De sores van de ‘Bibliotheek 
Maartensdijk’ liggen binnen het Col-
lege op het behandelbordje van de 
wethouders Hans Mieras (Cultuur) 
en Madeleine Bakker (Vierstee) en 
de Biltse bibliotheekbelangen all-
in betreffen Idea-directeur Bonne 
Westdorp. Martin Vermeulen: ‘Met 
ingang van het jaar 2016 moet Idea 
in totaal een bedrag van 106.000 
euro vrijmaken vanwege bezuinigin-
gen en hogere huisvestingslasten in 
Het Lichtruim. Vervolgens wordt een 
jaar later 75.000 op de subsidie van 
Idea bezuinigd vanwege de gemeen-
telijke bezuiniging van 7 procent 
op alle welzijns- en sportsubsidies. 
Door deze bezuinigingen moet Idea 
over de hele linie haar dienstverle-
ning aan de Biltse burgers aanpas-
sen. Voor een deel zijn de effecten 
van deze bezuiniging ondertussen 

duidelijk; het gaat dan om zaken zo-
als zelfbediening in de uitlening, be-
sparen op personeel, het sluiten van 

1 dag in de week van de vestiging in 
Het Lichtruim, de collectie nog be-
ter afstemmen op vraag en aanbod 
en het afstoten van vierkante meters 
in beide vestigingen. Wat betreft de 
openingstijden in Maartensdijk zijn 
geen veranderingen te verwachten. 
De invulling van de ombuiging in 
2017 moet nog worden uitgewerkt’.

Verkleining
Zowel in Het Lichtruim als De Vier-
stee zal de collectie de komende tijd 
worden verkleind. Uit onderzoek in 
opdracht van de gemeente De Bilt 
door de Rijksuniversiteit Groningen 
blijkt dat met 62 procent van de aan-
wezige collectie van de bibliotheek 
aan 95 procent van de vraag van 
de gebruikers kan worden voldaan. 
Mede op basis van deze uitkomsten 
heeft Idea besloten om de opper-
vlakte in de Vierstee met ongeveer 
de helft te verminderen en zal ook 
ruimte af gestoten worden in Het 
Lichtruim. Vermeulen: ‘Dit betekent 
niet dat er voor de gebruikers min-
der keus zal zijn. Het is de bedoeling 
om zoveel mogelijk die boeken en 
tijdschriften uit de collectie te halen 
waarnaar niet of nauwelijks vraag 
is. Het effect voor lezers is beperkt. 
En wat ontbreekt, kan worden be-
steld uit provinciale collectie’. Hier-
mee wordt een bedrag van 25.000 
euro bespaard in de bibliotheek van 
Maartensdijk. Dit is onderdeel van 
de omvangrijke ombuigingsoperatie 
die momenteel bij bibliotheekorgani-
satie Idea in uitvoering is, waarbij de 
nieuwe bibliotheek in het Lichtruim 
ook verder zal worden verkleind. Het 
is – naast verkleining van de collec-
tie – ook de bedoeling de vestiging 
in Maartensdijk efficiënter te benut-
ten door de aanwezige aparte kan-
toorruimte bij de publieksruimte te 

betrekken en meer gebruik te maken 
van de entreeruimte in De Vierstee. 

Personeel
Directeur Bonne Westdorp over 
het personeel: ‘De opgelegde be-
zuinigingen door de gemeente De 
Bilt kunnen invloed hebben op de 
personele bezetting van de twee 
vestigingen in Bilthoven en Maar-
tensdijk. De opeenstapeling van 

bezuinigingen in de afgelopen jaren 
en de komende periode leiden tot  
verschillende ingrepen in de orga-
nisatie ervan. Zoals ook in de reac-
tie van de gemeente verwoord, zijn 
daar verschillende acties deels voor 
vastgesteld. De recente bezuiniging 
van 7% (ca. €75.000,-) moet nog 
nader worden uitgewerkt en zal de 
druk op het bibliotheekwerk verder 
doen toenemen.De gevolgen voor 
medewerkers heeft Idea tot op he-

den steeds op een natuurlijke wijze 
weten op te opvangen. Dat blijft ons 
streven, maar wijzigingen in func-
ties, standplaats e/o continuïteit van 
het dienstverband blijven onderwerp 
van gesprek. De rol van vrijwilligers 
(ca. 165 in de gehele regio van Idea) 
is voor ons zeer belangrijk, maar ook 
onderhevig aan de nieuwe eisen van 
dienstverlening aan onze leden en 
burgers’.

Renovatie
Om geen geld te verspillen, heeft het 
college besloten om bibliotheekves-
tiging Maartensdijk pas bij de ko-
mende renovatie van de Vierstee te 
verkleinen. Het college is in overleg 
met Idea over de wijze waarop de fi-
nanciële taakstelling vanaf 2017 van 
€ 75.000 kan worden ingevuld. De 
overleggen met de gebruikers van de 
Vierstee over de invulling van de re-
novatie starten deze maand.

In het Lichtruim is er een speciale leeshoek voor kinderen.

De bibliotheekruimte in De Vierstee wordt gehalveerd.

Collectie en ruimte van de bibliotheek in Het Lichtruim wordt verkleind.

Dit verandert

De verkeerssluis op de Blauwkapelseweg in De Bilt zorgt voor 
verkeersonveilige situaties, als gevolg van het nemen van voorrang 
met hoge snelheid. In het Verkeerscirculatieplan De Bilt is aangegeven 
deze sluis te verwijderen. Hierdoor vervalt de hier geldende 
voorrangsregeling. Voor de sluis komt een drempel in de plaats.

[Foto Henk van de Bunt]
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

16/8 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
16/8 • 9.30u - ds. R.W. de Koeijer
16/8 • 18.30u - ds. B. Jongeneel

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
16/8 • 10.30u - Ds. P.J.C. Korver

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

16/8 • 10.00u - Dhr. W. Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw
16/8 • 10.30u - Mevr. A. Veldhuis en 

Mevr. J. Mourits

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

16/8 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
16/8 • 17.00u - Ds. U. van der Meer

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
16/8 • 10.00u - Ds. A.C. Kortleve
16/8 • 19.00u - Ds. C.N. van Dis

Pr. Gem. Immanuelkerk
16/8 • 10.00u - Dienst in 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
16/8 • 10.00u - ds. J.M. Verwijs

R.K. St. Michaelkerk
16/8 • 11.00u - Pastor J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente
16/8 • 10.00u - Dhr. R. van Boven

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

16/8 • 10.30u - mevr. ds. I. Terlouw

Herv. gemeente Blauwkapel 
16/8 • 10.00u - Ds. M. Baan 

16/8 • 18.30u - Ds. E. van Rooijen

Herst. Herv. Kerk
16/8 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
16/8 • 10.30u - Dr. J. Visser

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

16/8 • 11.00u - Dienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

16/8 • 10.00u - Ds. A. de Koeijer
16/8 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

16/8 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
16/8 • 10.00u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
16/8 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

16/8 • 10.00u - Dhr. A. Doornebal
16/8 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
16/8 • 10.00u - ds. C.G. Graafl and

16/8 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Werk in 
Uitvoering

• Bilthoven: Leijenseweg ter hoogte 
van de spoorwegovergang, 
kabelwerkzaamheden, 
tot 27 november 2015.

• De Bilt: Utrechtseweg, renovatie 
weg en aanleg fi etstunnel, 
tot december 2015.

• De Bilt: Bisschopsweg, bagger en 
snoeiwerkzaamheden vanaf 
10 augustus t/m 14 augustus 2015.

• De Bilt: afslag 30, Biltse Rading 
afgesloten voor doorgaand verkeer 
tussen Utrecht en De Bilt tot 
21 augustus 2015.

• De Bilt: Wegwerkzaamheden aan 
toe- en afritten van de snelwegen die 
grenzen aan de gemeente De Bilt. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.vananaarbeter.nl.

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.

Vermist

Sinds vrijdag 7 augustus missen wij onze kantoorkat Rolo. Heeft 
iemand hem gesignaleerd in de omgeving van de Kon. Wilhelminaweg 
in Groenekan? Laat het ons weten op 0346-211992 of mail naar info@
vierklank.nl

Bedreiging ex 

Een vrouw uit Bilthoven heeft 
maandagavond (3 augustus) in 
Groenekan haar ex bedreigd via 
de telefoon. Daarom kwam de 
politie iets na 23.30 langs, maar 
het was niet gemakkelijk om haar 
te kalmeren. De vrouw weigerde 
mee te werken met de agenten en 
bedreigde hen met een koevoet. 
Uiteindelijk gelukte het de politie 
om haar aan te houden zonder 
dat iemand gewond raakte. Ze 
is meegenomen naar het politie-
bureau.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 15 augustus is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.

Leeskring Verdieping

Leeskring Verdieping voor men-
sen met behoefte aan gesprek-
ken met gelijkgestemden over 
levenshouding en innerlijke 
groei. Plaats: Bouwman Boeken 
in De Bilt. Tijd: maandelijks op 
vrijdag van 17.30 – 19.30 uur. 
Eerstvolgende bijeenkomst 21 
augustus. Informatie: leeskring-
verdieping@gmail.com of tel. 
0182 600523.

Zomermarkt in Lage Vuursche

Op zaterdag 22 augustus wordt 
van 10.00 tot 16.00 uur een 
Zomermarkt in Lage Vuursche 
gehouden in en om het dorpshuis 
‘De Furs’ in Lage Vuursche. Er 
is van alles te koop zoals curi-
osa en brocante spullen, boeken, 
bloemen en kransen, aloë-vera 
producten. Er is een Rad van 
Avontuur waar leuke prijzen zijn 
te winnen en er is een verloting 
met als hoofdprijs een Fiets. Ook 
is er van alles te koop voor de 
inwendige mens. De opbrengst is 
bestemd voor het onderhoud van 
de Stulpkerk van de Hervormde 
Gemeente van Lage Vuursche.

Boekenmarkt in De Woudkapel

Op de vrijdagen 21 en 28 augus-
tus organiseert de Woudkapel een 
boekenmarkt van 11.00 tot 16.00 
uur in haar gebouw aan de Beet-
hovenlaan 21 te Bilthoven. Er 
is een ruim aanbod aan boeken: 
kinderboeken, Nederlandstalige 
romans en detectives, kookboe-
ken en antiquarische boeken 
(waaronder ook kinderboeken). 
Tevens zijn er platenboeken over 
kunst, tuinieren en vele andere 
onderwerpen. Vooral het aanbod 
van zo goed als nieuwe kinder-
boeken is dit jaar heel aantrek-

kelijk. De opbrengst is bestemd 
voor een aantal voorzieningen in 
Szentpeter, de partnergemeente 
van De Woudkapel in Roemenië. 

Onderworpen in De Woudkapel

Op zondag 30 augustus spreekt 
Hans Dirk van Hoogstraten om 
10.30 uur in De Woudkapel aan 
de Beethovenlaan 21 te Biltho-
ven. Dr. van Hoogstraten promo-
veerde op een proefschrift over 
de theoloog Dietrich Bonhoef-
fer (1906-1945). Hij doceerde 
aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en aan universiteiten 

in San Francisco, Los Angeles 
en Kaapstad. Medio 1998 nam 
Van Hoogstraten onvrijwillig 
afscheid als docent aan de theo-
logische faculteit van de Rad-
boud Universiteit. De hervormde 
Van Hoogstraten kwam in con-
flict met het bestuur: alle theo-
logische docenten moesten zich 
van Rome akkoord verklaren 
met de visie op kerk en weten-
schap, zoals neergelegd in een 
encycliek. Op zondag 30 augus-
tus bespreekt hij in de dienst 
van 10.30 uur Onderworpen, het 
nieuwste boek van Michel Hou-
ellebecq. 
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	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605
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Jefke, Jessica en Roos
exposeren in Haarlem

door Marijke Drieenhuizen

Het Dolhuys in Haarlem heeft in samenwerking met de Stichting Willem van Genk en Kwintes 
een zomerexpositie georganiseerd met actuele Nederlandse Outsider Art. Deze kunst is gemaakt 

door kunstenaars met psychische aandoening of een verstandelijke beperking.

De expositie is samengesteld door 
gastcurator Ans van Berkum. 
Van Ateliers De Wijde Doelen in 
Utrecht, onderdeel van Reinaerde, 
zijn maar liefst dertien kunstenaars 
geselecteerd, waaronder de in de 
gemeente De Bilt wonende Jefke, 
Dijkstra, Jessica Magnin en Roos 
Drieenhuizen. Afgelopen week be-
zochten zij de tentoonstelling Es-
senties 1. Er zijn in Nederland veel 
ateliers waar Outsiderkunstenaars 
werken. Vanuit het Rijk wordt deze 
vorm van dagbesteding niet ont-
zien, veel ateliers lopen de kans 
om wegbezuinigd te worden. Het 

Dolhuys zet zich, ook middels deze 
expositie, in om de schoonheid van 
deze kunst te laten zien aan een 
groot publiek. De reacties van het 
publiek zijn positief. Jefke, Jessica 
en Roos genoten van het bezoek, ze 
liepen recht op, waren trots en voel-
den zich goed.

Ateliers De Wijde Doelen
Ateliers De Wijde Doelen biedt 
getalenteerde kunstenaars met een 
verstandelijke beperking een plek 
om bezig te zijn met hun passie. 
Er worden tekeningen, keramiek, 
grafiek en schilderijen gemaakt 

van grote kwaliteit. Het werk wordt 
verkocht aan zowel particulieren 
als bedrijven. Met vaste regelmaat 
wordt het werk geëxposeerd. Alle 
kunstenaars zijn trots op hun werk, 
laten het graag zien en vertellen er 
met enthousiasme over. Het maken 
van kunst versterkt hun gevoel van 
eigenwaarde en zelfvertrouwen. 
Het maakt hun wereld groter en laat 
hen en hun kunst onderdeel zijn van 
de samenleving.

Jefke Dijkstra 
Jefke is gefascineerd door architec-
tuur: haar passie ligt bij gebouwen, 
stadsgezichten en skylines. Met 
ongelooflijk veel geduld en preci-
sie maakt zij prachtige tekeningen 
en lino’s opgebouwd uit ritmische 
patronen en in mooie kleurencom-
binaties. Alles is ritmisch geordend, 
dus ook de wolken en de golven 
in het water. Jefke werk twee da-
gen per week op het grafiekatelier. 
Zij is geen prater maar geniet wel 
zichtbaar van het bezoek aan het 
Dolhuys en wil graag poseren bij 
haar werk.

Jessica Magnin
Jessica werkt nog niet zo lang bij 
Ateliers De Wijde Doelen: haar 
missie is kunst maken en beroemd 
worden. Drie dagen per week werk 
zij op het keramiekatelier en twee 
dagen op het grafiekatelier. Jessica 

heeft een levendige fantasie dat ver-
schillende soorten werk oplevert. 
Het straalt vrolijkheid en gezellig-
heid uit. In oktober 2014 heeft Jes-
sica de tweede prijs gewonnen bij 
de poëziewedstrijd van Special Arts 
met haar gedicht, Beelden van klei. 
In Het Dolhuys staan twee beelden 
van haar. Trots laat ze haar beelden 
met stekels zien die op een prach-
tige plek staan in het midden van de 
zaal in een echt museum. 

Roos Drieenhuizen 
Roos werkt twee dagen per week 
op het keramiekatelier en één dag 
op het grafiekatelier. Roos denkt en 
werkt met grote gebaren. Zij stileert 
vormen en komt zo tot krachtige 
beelden. In haar tekeningen maakt 
zij gebruik van krachtige contou-
ren met een bijna grafisch karak-
ter. Haar beelden zijn vaak groot 
en kernachtig van vorm. Met haar 
onmiddellijk in het oog springende 

werk waarin humor bijna altijd een 
voorname rol speelt, heeft Roos al 
diverse malen in de publiciteit ge-
staan. Zo won zij de Special Award 
prijs van 2011 en haar werk is met 
regelmaat op exposities te zien.

Essenties1
Het Dolhuys (Schotersingel 2, 
Haarlem) is sinds 2005 het nationa-
le museum van de psychiatrie. Het 
oudste gedeelte van het gebouw da-
teert uit 1320 en werd gebruikt als 
opvang voor lepra patiënten. Vanaf 
1559 werd het als dolhuis gebruikt 
en werden er ‘krankzinnigen’ opge-
vangen. Het Dolhuys is een zoge-
noemd belevingsmuseum: het gaat 
niet om de verzameling spullen 
maar om ervaringen en meningen
De tentoonstelling Essenties 1 is 
nog te zien tot 13 september van 
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Roos Drieenhuizen bij haar zelfportret met poes, vogel, potlood en 
oorbellen.

Jefke Dijkstra houdt van gebouwen, stadsgezichten en skylines.

Jessica Magnin is trots op haar beelden met stekels.

Herdenking Japanse capitulatie
door Guus Geebel

Op zaterdag 15 augustus vindt bij het monument voor het gemeentehuis in Bilthoven 
Soestdijkseweg 173 de herdenking plaats van de capitulatie van Japan in 1945. De plechtigheid 

begint om 13.30 uur. Harmonieorkest Kunst en Genoegen uit Maartensdijk verzorgt onder 
leiding van Frans de Graaf de muzikale omlijsting en de taptoe.

Met de capitulatie van Japan ein-
digde zeventig jaar geleden ook 
in voormalig Nederlands Indië de 
Tweede Wereldoorlog. Bij de her-
denking worden de vele duizen-
den slachtoffers herdacht die ten 
gevolge van de Japanse bezetting 
het leven lieten, of op andere wijze 
hierdoor werden getroffen. De her-
denking van de Japanse capitulatie 
in Bilthoven wordt sinds 1995 ge-
houden en wordt ieder jaar druk 
bezocht. Onder het monument is in 
2010 aarde van de Erebegraafplaats 
Kalibanteng op Java vermengd met 
Bilthovense grond. 

Toespraken
Sinds 1999 wordt op 15 augustus 
officieel gevlagd. Verzocht wordt 
deze dag de vlag uit te hangen als er-
kenning en nagedachtenis aan allen 
die de oorlog niet hebben overleefd. 
Bij het monument hangt de vlag 
tijdens de herdenking halfstok. Na-
mens het provinciale bestuur woont 
Commissaris van de Koning de heer 
Willibrord van Beek de herdenking 
bij. Burgemeester Arjen Gerritsen 
houdt namens het gemeentebestuur 
een toespraak. Mevrouw Y.Vinckx, 

schrijfster van het onlangs uitgeko-
men boek De oorlog van mijn moe-
der zal eveneens spreken. Daarna 
vindt de kranslegging plaats.

Rozen
Na het taptoesignaal en een minuut 
stilte worden twee coupletten van 
het Wilhelmus gespeeld en gaat de 
vlag in top. Er worden daarna ze-
ventig rode rozen in vazen bij het 
monument gezet. Iemand van de 
vierde generatie plaatst daar een 
witte roos tussen die de toekomst 
symboliseert. Mevrouw Sera de 

Groot van het comité Herdenking 
15 augustus houdt een slotwoord 
waarna aanwezigen zelf meege-
brachte bloemen bij het monument 
kunnen neerleggen. 
Traditiegetrouw is er daarna koffie 
of thee met spekkoek of kwee la-
pis. Deelnemers aan de herdenking 
worden verzocht op zaterdag 15 
augustus om 13.15 uur aanwezig te 
zijn zodat de herdenking om precies 
13.30 uur kan beginnen. Voor nade-
re informatie is contact op te nemen 
met mevrouw S. de Groot, telefoon 
030 - 2282532. 
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MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

DONDERDAG 13 AUGUSTUS,
ZIJN WE WEER GEOPEND!!

WIJ STAAN DAN GRAAG VOOR U KLAAR!!

Hollandse
Trostomaten
500 GRAM

Grote

Hollandse
Bloemkool

Turbana
Bananen
HÉÉL KILO

Grote 

Galia
Meloen

Hollandse
Wijnpruimen
500 GRAM

0,490,49 0,79

0,891,25
Dagelijks Verse

aardbeien, kersen en 
zacht fruit!

Alléén DONDERDAG Alle rauwkost en stamppotten
____________________________________________ 100 GRAM  0,80

Vers van de Traiteur

Penne Pasta
MET KIP EN GROENTEN

_____________________________ 100 GRAM 1,25

Babi - Pangang
MET NASI EN/OF BAMI

______________________________100 GRAM 0,99

Speciaaltje van de week
KABELJAUW OP GROENE GROENTEN MET EEN

LIGHT-SAUSJE VAN PESTO 

_________________________________PER STUK 9,95

Zaterdag verse Sushi!!!

ALLEEN MAANDAG 17, DINSDAG 18
EN WOENSDAG 19 AUGUSTUS

VERS GESNEDEN

Spitskool
________________________________ 400 GRAM 0,69
HEERLIJKE

Nectarines
________________________________ HÉÉL KILO 1,98
ITALIAANSE

Gehaktschotel
________________________________ 100 GRAM 0,99
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115 jaar geschiedenis
van de Biltse Harmonie

door Rob Klaassen

De geschiedenis van de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH) telt 115 jaar. In 1900 werd de Biltse 
Harmonie opgericht. In 1953 werd hieraan het predicaat Koninklijk verbonden. Over deze 

geschiedenis is door Rik Drieënhuizen een prachtig geïllustreerd boek geschreven. 

Rik: ‘Het idee om een boek over 
de KBH te schrijven ontstond in 
april vorig jaar. Ik was wat in het 
archief aan het neuzen en vond 
zegge en schrijven tweeëneenhalf 
verhaal over de geschiedenis van 
de Harmonie. Eén uit 1960, één uit 
1975 en er heeft een paar jaar gele-
den een artikel gestaan in de Biltse 
Grift, het tijdschrift van de Biltse 
Historische Vereniging. Dit was 
eigenlijk steeds een opsomming 
van feiten. Wat ik miste waren de 
achterliggende gebeurtenissen. Er 
valt zoveel over te vertellen. Het 
zou echt jammer zijn als die verlo-
ren zouden gaan. Ik heb de stoute 
schoenen aangetrokken, ben in de 
archieven gedoken en heb met veel 
mensen gesproken. Met deze gege-
vens en de eigen herinneringen ben 
ik aan de gang gegaan. Dit boek 
vult volgens mij een hiaat op in de 
geschiedschrijving van de KBH’. 

Betrokken
Rik is enorm betrokken bij de 
KBH. Samen met zijn broer is hij 
op zijn 9e jaar lid geworden van de 

Harmonie. ‘Ik ben begonnen op de 
trompet en speel inmiddels al circa 
25 jaar hoorn. Ook ben ik jarenlang 
secretaris en voorzitter geweest. 
Lief en leed heb ik met deze vereni-
ging gedeeld. Het is een belangrijk 
deel van mijn leven. Maar de ver-
eniging is zoveel meer dan alleen 
samen muziek maken. Eén van de 
leukste dingen is bijvoorbeeld, dat 
we tweemaal naar Amerika zijn ge-
weest. Dat kwam, omdat bij TNO 
de Amerikaanse hoogleraar Bob 
Kauffman werkte. Hij werd samen 
met zijn twee dochters lid van onze 
harmonie. 
In Amerika kennen ze geen har-
monieorkesten, maar meer show-
orkesten en showbands, dus onze 
optredens waren zeer bijzonder. 
Toen hij na enkele jaren weer te-
rug moest naar Amerika heeft hij 
voor ons de mogelijkheid geregeld 
om er te kunnen optreden. Het was 
zo’n groot succes, dat we ter gele-
genheid van het 100-jarig bestaan 
weer zijn terug geweest. Fantas-
tisch. Om nooit te vergeten. Een 
paar jaar geleden hebben we nog in 

Praag gespeeld. Ook in eigen land 
hebben we altijd veel aan de weg 
getimmerd. Zo zijn we heel vaak 
op de TV geweest bij Joop van de 
Ende shows, hebben we meegedaan 
aan de minivoetbalshow en de zes-
kamp. We zijn een enorm actieve 
vereniging. Wat we bijvoorbeeld al-
lemaal niet gedaan hebben om aan 
geld te komen? Het valt allemaal 
nauwelijks te beschrijven. Zo zijn 
er loterijen georganiseerd met als 
eerste prijs een auto. Tienduizenden 
guldens hebben we op deze manier 
samen bijeengebracht. Echt actie 
na actie. Meestal bestemd voor de 
aanschaf van nieuwe instrumenten 
of uniformen’. Op de vraag wat 
hem het meest is opgevallen zegt 
Rik, dat elke periode zo z’n eigen 
belevenissen kent.

Koninginnedag. 
‘In 1956 werd de harmonie voor 
het eerst voorzien van unifor-
men. Tot die tijd speelde iedereen 
in z’n gewone kloffie. Je kunt het 
je nu niet meer goed voorstellen, 
maar de introductie van uniformen 
leidde ertoe, dat er leden waren die 
hun lidmaatschap van de harmonie 
beëindigden. Het werd door som-
migen gezien als een overbodige 
luxe. Ook bijzonder was vroeger 
de aubade op Koninginnedag. Eerst 
werden alle schoolkinderen bij hun 
school afgehaald. Vervolgens mar-
cheerde die hele stoet kinderen ach-
ter de muziek aan naar Hotel Poll. 
Dat hotel, dat lag op hoek van de 
Dorpsstraat en de Bunnikseweg, 
is helaas afgebrand. Het had een 
prachtig balkon, waar burgemeester 
Van den Borch en later burgemees-
ter Fabius, de aubade in ontvangst 
namen. Aan het einde van de au-
bade werd er een driewerf ‘hoera’ 
en ‘Leve de Koningin’ geroepen. 

De burgemeester spoorde hierbij 
de schoolkinderen aan dit zo hard 
ten gehore te brengen, dat ze het in 
Soestdijk zouden kunnen horen’.

Nieuwjaar 
Rik vertelt, dat het Nieuwjaarsge-
beuren altijd heel bijzonder was 
bij de KBH: ‘We begonnen de dag 
vroeg met een aubade bij het huis 
van burgemeester Fabius in Bilt-
hoven. Vervolgens trokken we dan 
naar het huis van Jhr. Roëll aan de 
Soestdijkseweg in De Bilt. De heer 
Roëll was beschermheer van de 
KBH. Nadat we hadden gespeeld, 
werden we aldaar op een gezellige 
borrel getrakteerd. Aan het einde 
van de bijeenkomst zei de heer Ro-
ell dat hij iets voor ons had ‘gescho-
ten’. Er volgde dan een verloting 
van een tiental stuks klein wild. Het 

was er altijd bijzonder gezellig’.
Vele jaren heeft de KBH de mu-
ziek verzorgd bij het straatfeest in 
een tweetal straten in Utrecht. We 
liepen dan een hele zaterdag aldoor 
musicerend op en neer in die straat. 
Dit alles onder het motto ‘zonder 
drank, geen klank’. Het waren ge-
zellige dagen, die ook nog eens de 
kas goed spekten’. 

Boek
Rik zegt dat het boek vol staat met 
dit soort verhalen en anekdotes, 
aangevuld met prachtige foto’s van 
al het gedenkwaardige van 115 jaar 
KBH. Het boek is vanaf 1 septem-
ber verkrijgbaar bij boekhandel 
Bouwman, de Readshop en de Bilt-
hovense Boekhandel. Ook kan wor-
den voor-ingetekend met korting 
via boekkbh115@ziggo.nl 

Rik Drieenhuizen naast prachtige trompetbloemen.

In 1950 was er nog geen drumband en werd in burger gelopen (hier 
over de Looidijk). De concerttamboers gingen voorop (v.l.n.r. Freek van 
Reenen, Dirk van Dijk, Joop Strübbe en Cees van Dijk).

Beth Shamar bezoekt Vredegoed
Vrijdag 7 augustus heeft een groep deelnemers van het Alzheimer Dagcentrum ‘Beth Shamar’ 

in Groenekan een bijzonder geslaagd bezoek gebracht aan het 
museum Vredegoed in Tienhoven/Oud-Maarsseveen.

Na een bijzonder hartelijke ont-
vangst door de vrijwilligster Alie 
Manten van het museum en ‘gids’ 
Barend Vellinga was er allereerst 
koffie met appelgebak in de kantine 
van het museum. Daarna gingen de 
gasten naar het museumgedeelte 
waar gids Barend veel te vertellen 
had over verschillende onderwer-
pen, zoals traditioneel wonen, am-
bachtelijk werken op boerenbedrijf 
en veenderij en de dorpssamenle-
ving. Veel dingen waren bijzonder 
herkenbaar voor mensen, omdat zij 
zelf opgroeiden in de omgeving of 
elders in gebieden waar turf gesto-
ken werd.

Kruidenier
Ook het kruidenierswinkeltje annex 
postkantoor was voor velen zeer 
bekend. Door alle dingen van vroe-
ger weer te zien en ook vanwege 

de enthousiaste verhalen van gids 
Barend kwam heel veel weer tot le-
ven bij de bezoekers. Aan het eind 
van de rondleiding kregen alle gas-
ten en begeleiders een uitgebreide 

en goed verzorgde lunch aangebo-
den. Hierna ging het gezelschap, na 
een heel hartelijk afscheid met een 
bijzonder voldaan gevoel per auto 
naar huis. (Jan Moggré)

In museum Vredegoed herleeft vroeger.

Gezellige huifkartocht 
voor Zonnebloemgasten

Woensdag 5 augustus hebben twaalf Zonnebloemgasten samen met 
twee vrijwilligers deelgenomen aan een gezellige huifkartocht, geor-
ganiseerd op initiatief van beide vrijwilligers. De twee koetsiers gaven 
gedurende de tocht leuke informatie over de mooie plekjes in Soest en 
na afloop werd er nog een lekkere pannenkoek gegeten in een sfeer-
volle boerderij. Zo werd het weer een heel geslaagde middag voor de 
Zonnebloemgasten én de vrijwilligers.

De Zonnebloem, afdeling De Bilt/Bilthoven organiseert jaarlijks enkele 
bijeenkomsten en uitstapjes, gasten kunnen ook thuis bezocht worden. 
Tevens worden regelmatig uitstapjes opgezet voor kleinere groepen zo-
als deze huifkartocht. Bij de Zonnebloem zijn de voorkeuren en wensen 
van de gasten bekend. Met deze kennis worden passende activiteiten 
georganiseerd en gasten uitgenodigd. De Zonnebloem zoekt vrijwil-
ligers om bij deze activiteiten te assisteren. Ben je enthousiast: mail 
naar zonnebloemdebilt-bilthoven@hotmail.com of bel: 030 - 2080211.

(Conny van der Meer)

Zonnebloemgasten op huifkartocht.

Je fiets echt veilig stallen
lukt niet in alle gevallen
maar bij het station
waar dit vroeger nooit kon
gaat het iedereen vast gauw bevallen

Guus Geebel Limerick



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Wilt u ook adverteren 
in De Vierklank?

Bel dan 0346 - 21 19 92

6
KlusWijs De Haan 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346 211579 
info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

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

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

 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

Diverse Rondo’s
(Appel, gember en kersen)

nu € 1,-
Waldkornpuntjes4 stuks

slechts € 1,-

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Bourjois
make-up produkten
nu met

25%
korting!!

ook de nieuwe zomerlook

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filet american
Grillworst salade
Sellerie salade 3 x 100

gram 3.98

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

Boerenham
Rosbief
Fricandeau 3 x 100

gram 4.50

VOORDEEL HELE WEEK

Roerbakreepjes

Magere runderlappen

Kip of 
varkensshaslicks

500
gram 7.98

500
gram 6.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 augustus
t/m woensdag 19 augustus

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

5.00500
gram

3.98500
gram

STOMPETOREN 
JONG

4.98250
gramHUISMIXMAASDAMMER

6.98per
kilo

1.75per 
ons

SHOARMA 
Extra donderdag voordeel:

5 GARNAALSPIEZEN                10.-
Extra weekend actie:

voor maar...

ONZE HEERLIJKE 
GEHAKTE BIEFSTUK

Special van de week:

Varkenshaas 
medaillon spiezen
naturel of gemarineerd

Lamsracks
naturel of gemarineerd

500
gram 7.98

100
gram 2.98

6 halen / 
   5 betalen!

6 tartaartjes 6.-
6 rundervinken 6.-
6 runderworstjes   6.-

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTSTAVEN
Lekker en Makkelijk

5.006
voor
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Steunpunt Vluchtelingen De Bilt 
organiseert stranddag

door Walter Eijndhoven

Vandaag,woensdag 12 augustus, organiseert Steunpunt Vluchtelingen De Bilt voor 
vluchtelingen uit deze gemeente haar jaarlijkse dagje uit naar zee, naar Castricum om precies 
te zijn. Een gezellig uitje voor deze nieuwkomers, om hun dagelijkse zorgen even te vergeten.

Het jaarlijkse uitje is een dag waar 
veel vluchtelingen naar uitzien. 
Op de dag van vertrek staat een 
dubbeldeks bus van Klaas van der 
Valk gereed om 89 gasten en hun 
15 begeleiders naar de plaats van 
bestemming te brengen. Maar voor 
het zover is, moet veel worden ge-
regeld. Hanneke Eilers, vaste me-
dewerkster bij het Steunpunt aan de 
Kometenlaan in Bilthoven kan dit 
beamen. Eilers: ‘Sinds 2009 orga-
niseren wij elk jaar een stranddag 
voor onze cliënten, dus wij hebben 
in die zes jaar al best veel ervaring 
opgedaan met het organiseren van 
zo’n dagje uit. Spannend blijft het 
natuurlijk wel, elke keer weer. Heb-
ben wij aan alles gedacht? Hebben 
wij de benodigde gelden beschik-

baar? Dat zijn toch vragen die je je 
iedere keer weer stelt’. 

Beursvloer
Om zo’n dagje uit financieel rond 
te krijgen, gaat het Steunpunt in 
juni naar de Beursvloer, in de hoop 
een goede regeling te treffen met 
een aanbieder. Eilers: ‘Op deze 
beursvloer waren wij op zoek naar 
een bus. Gelukkig stond Klaas van 
der Valk daar ook, als aanbieder en 
konden wij al snel een mooie rege-
ling treffen, net als vorig jaar. Sa-
men met de Rotary Bilthoven heeft 
hij toen voor een geweldige dag ge-
zorgd voor de Biltse nieuwkomers. 
Daar doe je het natuurlijk allemaal 
voor. Ook dit jaar is Van der Valk 
weer van de partij’. Natuurlijk moet 

er nog veel meer worden georgani-
seerd voor het dagje uit. Ongeveer 
drie tot vier weken voor vertrek 
worden de uitnodigingen verstuurd 
naar alle nieuwe Nederlanders. En 
dan is het afwachten wie zich aan-
meldt. Gelukkig duurt dat wachten 
niet zo lang. Binnen de kortste ke-
ren stroomt de bus vol’.

Meer
Eilers: ‘Ieder jaar krijgen wij weer 
veel aanmeldingen binnen. Die 
mensen hebben elke dag met veel 
spanning te maken en zo’n dagje uit 
doet hen echt goed. Het is gewoon 
vakantie voor hen’. Op de dag van 
vertrek moet iedereen zich om 9.00 
uur aanmelden, de bus vertrekt een 
half uurtje later. Eilers: ‘Wij hoeven 

niet bang te zijn dat één van onze 
cliënten te laat komt, de meesten 
staan al om half negen, kwart voor 
negen bij ons op de stoep, trappe-
lend van ongeduld om naar zee te 
gaan, mét hun lunchpakketjes, want 
díe moeten zij zelf meenemen. En 
dat doen zij. Op het strand komen 
de lekkkerste gerechten uit die pak-
ketjes, niet alleen broodjes of rijst, 
maar ook de meest exotische lek-
kernijen. En alles wordt met elkaar 
gedeeld. Heel bijzonder’. 

Duizenden
Elk jaar komen vele duizenden 
vluchtelingen naar Nederland, 
waarvan zo’n 70 mensen naar de 
gemeente De Bilt. Door het Steun-
punt worden zij geholpen om een 
nieuwe start te maken in hun nieu-
we leven in het dorp. Ongeveer 
63 vrijwilligers, waaronder maat-
schappelijk begeleiders en taalcoa-
ches, staan hen bij. Niet alleen wor-
den zij geholpen met het invullen 
van de vele papieren, met het leren 
van Nederlands, dat oh zo moeilijk 

is, met opleiding en werk, maar 
ook zoiets simpels als leren fiet-
sen of boodschappen doen in een 
supermarkt. Uiteraard kost dit veel 
geld. Jaarlijks ontvangt Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt een subsidie 
van de gemeente. Hierdoor kun-
nen alle dagelijkse kosten betaald 
worden, voor het kantoor en de 
coördinator. Tussen het Steunpunt 
en de gemeente zijn goede contac-
ten en jaarlijks vindt een gesprek 
plaats met de wethouder en de ‘be-
leidsmedewerker vluchtelingen’. 

Kosten
Behalve de subsidie van de ge-
meente zijn er nog kosten die niet 
op een andere manier gefinancierd 
kunnen worden. Hiertoe heeft het 
Steunpunt een Noodfonds in het 
leven geroepen. Uit dit fonds wor-
den bijvoorbeeld bijzondere kosten 
rondom gezinshereniging of bijzon-
dere opleidingskosten opgebracht. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de coördinator 
Hanneke Eilers, tel. 030-2292825.Op het strand worden de meegebrachte lekkernijen gedeeld met elkaar.

Met de bus een dagje naar het strand

24/7 computerhulp
Homayun Sharifi is de drijvende kracht achter Computerhulp Midden Nederland en 

regelmatig in deze omgeving te zien in zijn opvallende auto. Homayun is een soort 
PC- dokter die huisvisites aflegt om computerproblemen te verhelpen.

Datarecovery van gecrashte syste-
men is een van zijn specialiteiten. 
Computers die een virusbesmetting 
opgelopen hebben, uitermate traag 
zijn of andere ziektes vertonen, 
krijgt hij weer aan de praat. Mocht 
een recovery lang duren, dan gaat 
het apparaat mee en wordt des-
noods voor een vervangende com-
puter of laptop gezorgd.

Hoe ver gaat dag en nacht
24 uur per dag, 7 dagen in de week 
computerhulp verlenen klinkt bijna 
te luxe om waar te zijn. Hoe seri-
eus moet je dat nemen? Homayun: 
‘Als er echt een dringend probleem 
is, dan ben ik er beslist om het op 
te lossen. Meestal kan ik iemand te-
lefonisch even op weg helpen maar 
als een bedrijf plat ligt vanwege een 
storing dan kunnen ze gerust een 
beroep op me doen. Veel gehoorde 
klachten zijn natuurlijk trage ver-
bindingen of het geheel wegvallen 
van internet. Vaak is het een kwes-
tie van een modem resetten en een 
computer herstarten, daar hoef ik 
niet voor te komen. Vervelender 
wordt het als er sprake is van virus-

sen en spyware. Ik ben dan ook een 
groot voorstander van een goede 
virusscanner en het maken van re-
gelmatige back-ups. Ik kom regel-
matig bij bedrijven en verbaas me 
erover hoe vaak dit niet goed gere-
geld blijkt te zijn. Ik kom dat vaak 
tegen bij ZZP-ers waar meestal 
een laptop zowel zakelijk als privé 
wordt gebruikt, maar ook bij gro-
tere ondernemingen laat de veilig-
heid nog wel eens te wensen over.’

Computer APK
‘Structureel onderhoud van com-
puterapparatuur verlengt de levens-
duur en verbetert het gebruiksge-
mak’, vertelt Homayun. ‘Het klinkt 
misschien raar, een APK voor je 
computer, maar ook die heeft van 
tijd tot tijd onderhoud nodig. Hier-
bij worden belangrijke onderdelen 
van de computer gecontroleerd 
en schoongemaakt. De laatste up-
dates van het systeem en software 
worden geïnstalleerd, overbodige 
software wordt verwijderd en de 
hardware wordt gereinigd.’ Het is 
maar een van de vele services die 
Computerhulp Midden Nederland 

biedt. Inmiddels wordt hij ook re-
gelmatig gevraagd te adviseren bij 
aanschaf van nieuwe apparatuur. 
Als je weet wat een computer moet 

kunnen, maar niet weet aan welke 
specificaties die dan moet voldoen, 
is Homayun er om te helpen. Oók 
bij de aanschaf en de installatie van 
een nieuw of refurbished systeem.

Samenwerken
Sinds kort werkt Computerhulp 
Midden Nederland samen met 
Pauw automatisering. Rob Meeu-
wissen van Pauw: ‘Samen vormen 

we een prachtig team waardoor we 
computernetwerken met de nieuw-
ste technologieën kunnen aanleg-
gen en onderhouden. Homayun 
is overal snel ter plekke en heeft 
een hoog servicelevel. Dat maakt 
het reuze prettig om mee samen te 
werken. Niet alleen ik, maar ook de 
klanten zijn gebaat bij deze werk-
wijze waarbij continuïteit en be-
trouwbaarheid gewaarborgd zijn. 

Homayun Sharifi komt in de regio ter plekke computerproblemen verhelpen.
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Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven
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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 21 tot 23 augustus op 
het traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Bilthoven in de buurt van dit spoor, dan 
kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.
In de nacht van 24 op 25 augustus rijdt een slijptrein 
op het traject Den Dolder - Utrecht.
Woont u in Bilthoven, De Bilt of Groenekan 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/vernieuwing.

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

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Bezorger worden bij DHL Parcel?
 
Voor de bezorging van pakketjes aan consumenten in en rond de Bilt, Bilthoven, 
Zeist en Utrecht zijn wij op zoek naar bezorgers (m/v). Het betreft een zelfstandige 
baan. U begint de dag bij ons depot in Groenekan en gaat daarna op pad in de 
aan u toegewezen wijken. Na de rit gaat u terug naar het depot om uw rit van die 
dag af te sluiten. 

DHL Parcel bezorgt van maandag t/m vrijdag en zaterdagochtend. Per week zal 
in overleg worden bepaald wanneer u inzetbaar bent.

Wat wordt er van u verwacht?
Vanzelfsprekend dat u beschikt over een eigen auto, dat u zelfstandig en klant-
vriendelijk kunt werken en fl exibel inzetbaar bent.

De verdiensten?
DHL Parcel betaalt een bedrag per pakje en een onkostenvergoeding voor het 
gebruik van uw eigen auto. Hoe hoger het werktempo, des te meer u kunt verdienen. 
We vertellen u hier graag meer over tijdens een sollicitatiegesprek. 

Interesse en meer informatie
Voor informatie verwijzen wij u naar www.dhlparcel.nl/nl/werken-bij-dhl-parcel. 
Wanneer u interesse heeft in een baan bij DHL Parcel, vindt u hier ook het sollicitatie-
formulier. 

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder
kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank

• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk 

• Primera Maartensdijk 

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we 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

voor 

GEKKE 
ideeën!

VARKENSWANGETJES
Delicatesse op uw bord, eenvoudig te bereiden voor
top niveau genieten. Ca 75 min. zachtjes sudderen. 100 gram 1,15

TOMAHAWKS
Originele Australische graan gevoerde, twee maanden gerijpte,
stoere met big bone. Mag rosé gebakken worden. 100 gram 3,50

BAHARAT SPIESEN
Kip� letspiesen met Arabische kruidenmelange met nootmuskaat,
kaneel en kno� ook. Uit de oven, pan of barbecue. 100 gram 1,35

CARPACCIO ROLLADE
Malse Biefstukrollade met kruidencrème, rucola, pijnboompitjes
en Parmezaanse kaas. Ca 25 tot 30 min. braden. 100 gram 2,45

KALFSRIBLAPJES
Malse lapjes, iets doorregen met veel smaak. Alleen zout & peper 
toevoegen. Ca 60 tot 75 min. sudderen. 100 gram 1,95

TIP:
PIZZABURGERS
100% rundergehakt met Italiaanse kruiden, kaas en paprika. 3 stuks 3,75 
ÉÉNPERSOONS KIPROLLADES

Lekkere gekruide mini kiprollades helemaal panklaar. 100 gram 1,05

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 10 t/m zaterdag 15 augustus 2015. Zetfouten voorbehouden.

BILTENAARTJES
Gevulde kip� let met kruidenkaascrème en omwikkeld met
katenspek. Net even iets lekkerder eten!! 100 gram 1,45

Wil jij  in een leuk team onze lekkere brood enbanket produkten  verkopen reageer dan snel per e-mail naar onderstaand adres.
Meer info en reacties aan:bakkerij@bosmaartensdijk.nl
Bakkerij Bos
Dorpsweg 118
3738 CJ Maartensdijk

Voor onze winkels zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste

VERKOOPSTER
voor 24 uur per week.

Weg met je mascara, ga voor wimperextensions!
Per 1 juli is Bella & Beau Beauty geopend in De Bilt. 
Wil je vollere en langere wimpers? 
Maak dan snel een afspraak.
Uiteraard kan je ook eerst vragen om advies.
Geschikt voor bijna alle leeftijden.

Nieuwe set: €60,-
Opvullen binnen 2 weken: €25,-
Opvullen binnen 3 weken: €35,-
Opvullen binnen 4 weken: €45,-

Wij zijn gevestigd bij Studio Sunshine in
De Bilt op de Molenkamp 46
Tel: 06 - 30 89 81 01
Mail: bellabeaubeauty@hotmail.com

Voor Na

is op zoek naar een:

parttime schoonmaak medewerker/-ster
voor een object in Maartensdijk

Tel: 015 - 36 12 612 of kijk op: www.fsobv.nl/vacatures

Voor deze wijken
zoeken wij bezorgers

PER DIRECT
Wijk 113:  Betje Wolffl aan, da Costalaan, 

de Genestetlaan, Laurillardlaan, 
ten Katelaan

Wijk 114:  Bilderdijklaan, Ensahlaan,
Hasebroeklaan, Tollenslaan

Wijk 116:  Bachlaan, Handellaan,
Mozartlaan, Schubertlaan,
Wagnerlaan 

Wijk 120:  Heidepark, Rembrandtlaan,
Ruysdaellaan, van Dijcklaan, 
van Ostadelaan

Wijk 134:  Koppellaan, Kruislaan,
Middellaan, Spoorlaan,
Wissellaan

Wijk 185:  Hercules Segherslaan,
Gerard Doulaan, De Hooghlaan, 
Albert Cuyplaan, Hobbemalaan 
tot aan Gezichtslaan

PER 2 SEPTEMBER
Wijk 101:  Emmaplein, Prins Bernhardlaan, 

Uilenpad, Vinkenlaan
Wijk 105:  Julianalaan 102 t/m 282,

Paltzerweg

Mail naar info@vierklank.nl
of  bel 0346-211992

Like De Vierklank
nu ook op Facebook!
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Bouw in Westbroek eindelijk van start
Er zijn diverse woningbouwiniti-
atieven in Westbroek. Deze vor-
deren echter niet zo snel als de 
bouwplaats op het evenementen-
terrein bij de molen in Westbroek. 
Dit jaar is het thema van de jaar-
lijkse Vakantie Bijbel Week na-
melijk De Bouwplaats. 

De VBW is een jaarlijks terugke-
rend feest met zo’n 150 bezoekers 
(zowel kinderen als jongeren) en 
bijna 100 vrijwilligers. ‘De helft 
van de kinderen heeft zich al aan-
gemeld om niets van het feest te 
hoeven te missen’ vertelt Jeannet 
Hennipman, een van de organisa-
toren.

‘Dus wil je ook komen? 
Meld je dan snel aan. Dan hoef je 
minder lang in de rij te staan bij 
de inschrijving.’ 

Kinderprogramma
In en rond de tenten is er overdag 
een kinderprogramma rondom het 
thema ‘de bouwplaats’. De beroe-
pen architect, elektricien en schil-
der staan centraal op de dinsdag, 
woensdag en donderdag. Ook de 
liedjes en spellen hebben allemaal 
met de bouw te maken. ‘Uiteraard 
gaan we zelf ook hard aan het klus-
sen en bouwt elk kind drie dagen 
lang aan een prachtige knutsel!’

Jongerenprogramma
’s Avonds zijn de jongeren vanaf 
12 jaar aan de beurt om een feest-
je te ‘bouwen’. Op dinsdag 18 en 
woensdag 19 augustus is de tent 
vanaf 19.30 uur open. De span-
nende en uitdagende spellen die op 
het programma staan zullen deels in 
de tent maar ook daarbuiten plaats-
vinden.

3 P’s op donderdag
Op donderdag staan er 3 P’s op het 
programma: pannenkoeken, (een) 
poppenspeler en ’s avonds veel pu-
bliek bij de afsluitingsavond. Alle 
ouders, grootouders, verdere fami-
lie en bekenden kunnen dan in de 
tent beleven wat de kinderen ge-
zien, gehoord en gemaakt hebben. 
De tent is dan open om 19.00 uur en 
de avond begint om 19.30 uur. 

Aanmelden
Vooraf inschrijven is gewenst en 
kan per mail: vbwwestbroek@
gmail.com. Op dinsdag en woens-
dag neem je je eigen lunchpakket 
mee, op donderdag wordt daar-
voor gezorgd. Voor meer informa-
tie, foto’s en de laatste updates: 
www.vbwwestbroek.weebly.com 
of www.facebook.com/vbw.west-
broek

In 2014 was het thema ‘Zeesterren’. [foto Henk van de Bunt]

Hardlopen - zwemmen - hardlopen
Op zaterdag 29 augustus vindt het eerste Sportfestival Maarsseveen plaats: Een recreatieve 

sportwedstrijd met in het start- en finishdorp een heerlijk zomerse en gezonde braderie.

Sportfestival Maarsseveen is een 
sportieve, gezellige én gezonde 
dag voor iedereen die geïnteres-
seerd is in sporten en gezond eten. 
Het koningsnummer op het sport-
festival aan de de Maarsseveense-
plassen is de run-swim-run, maar 
voor de sporters met koudwa-
tervrees zijn er ook de standaard 
hardloopwedstrijden van 5 en 10 
kilometer. De run-swim-run be-
staat uit een rondje om de plas, 2,5 
kilometer hardlopen, 500 meter 
zwemmen en weer 2,5 kilometer 
hardlopen.

Braderie
Ook aan de supporters is gedacht. 
In het start- en finishdorp bieden 
lokale ondernemers hun duurzame 
en biologische aan zodat er, na de 
inspanning, gezonde ontspanning 
is. Het thema van Sportfestival 
Maarsseveen is ‘Duurzaam Spor-
ten, Gezond Ontspannen’. Inschrij-
ven voor een van de wedstrijden is 
mogelijk op www.sportfestival-
maarsseveen.nl. Deelname aan de 
wedstrijd kost € 9,-. Iedere deelne-
mer ontvangt tevens een kortings-
bon van Run2Day in Utrecht. Een 

deel van de omzet gaat naar Uni-
tedCubs, een organisatie die spor-
tevenementen organiseert voor 
kinderen in ontwikkelingslanden. 
Kortom: het wordt een leuke dag 
waar voor sporter en toeschouwer 
genoeg te beleven valt.

Gratis meedoen
De Vierklank heeft voor de eerste 
10 mailers een gratis startnum-
mer gereserveerd. Wil je meedoen 
mail dan naam, adres en aan welke 
wedstrijd je mee wilt doen naar:
info@vierklank.nl. 

Jeugdactiviteiten
bij De Dorpskerk

Op 19 en 20 augustus vindt rondom De Dorpskerk in De Bilt weer 
het Vakantie Bijbel Feest (VBF) en de Zomer Jeugd 2 Daagse (ZJ2D) 
plaats. Het VBF is bedoeld voor kinderen in de basisschool leeftijd. 
(4-12 jaar). Het VBF begint om 10.00 uur, de deuren gaan om 9.40 
uur open. De dagen duren tot 15.00, eten is inbegrepen.

De ZJ2D is voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar en vindt in de 
avond plaats. Het thema is ‘De bouwplaats’; dit  gebeurt aan de hand 
van sport, spel, stellingen en een hoop gezelligheid. 

De eerste avond begint om 18.00 uur, deze avond is de aftrap van 
het thema. Voordat de avond begint is er een stevige fastfood snack 
(salade ook aanwezig). De tweede avond begint om 20.30 uur; deze 
avond wordt afgesloten met gaaf bosspel in het donker. 

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom De Voorhof, Burge-
meester de Withstraat 29a De Bilt.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading 

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseerde de tiende avond Zo-
merbridge in het dorpshuis op donderdag 6 augustus. Er werd door 
22 paren in één lijn gespeeld. Frans van Eck + Hans Hoogeveen 
werden winnaar met 65,14%, gevolgd door Erik Polders + Nico 
Verhaar (59,17%). Het brons was voor Anneke de Jong-Leenslag + 
Toon Smits (58,10%). 

Deze zomerreeks loopt nog door tot 27 augustus. De eerstvolgende 
avond is donderdag 13 augustus. Vooraf aanmelden via bcholland-
scherading@gmail.com is gewenst. Kosten per avond bedragen 2 
euro per persoon voor niet-leden en één euro voor leden. 

Zomerbridge bij BCC’86
Op de woensdagen 19 en 26 augustus zijn er nog Zomerbridge-
avonden bij BCC’86 in Wijkgebouw De Schakel aan de Soestdijkse-
weg Zuid in De Bilt. Er is vrije aanmelding tot 19.15 uur op de 
speelavonden. 

Uitslag Wedvluchten
PV DE BILT vloog met haar duiven vanaf Quievrain. De uitslag 
was: Ron van Veggel & Zn 1, J.A. Pouw 2, Comb. Steenbeek & Zn 
3, 4, 6 , Comb. Turk & van Zels 5 en 9 en Comb. van Grol & Zn 7, 
8 en 10.

Ook de jonge duiven kwamen daar vandaan. Hier werden de prijzen 
als volgt verdeeld: Comb. van Grol & Zn. 1, 5 , Comb Steenbeek & 
Zn 2,  6, 8 ,P.C.A. Cooyman 3, Peter van Bunnik 4, J.A. de Rooy 7, 
Michel van Putten 9 en J.P.H. Stas Sr. 10

Zilver voor de mannen
De Coupe de la Jeunesse zit erop. 
Susan en Femke kijken met een 
goed gevoel terug op het mooie 
toernooi waar ze hun PR wisten te 
verbeteren. Susan en Femke had-
den met sterke tegenstanders te 
kampen. Omdat dit jaar het WK 
voor junioren in Rio in Brazilië 
is, hebben sommige landen hun 
A-equipe vanwege kosten niet 
naar het WK uitgezonden, maar 
naar de Coupe de la Jeunesse in 
Hongarije. 

De meeste tegenstanders waren 
dan ook 17 of 18 jaar. Susan en 
Femke (15 en 16 jaar) wisten op 
zondag goede tegenstand te bie-
den in de B-finale door daar 3e te 
worden.

De acht met daarin de andere Viking jongens, gecoacht door de 
Bilthovense Marijn Algie, behaalde een zilveren medaille.
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Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Welkom op 13, 14 en 15 augustus

Outfits Bags Accessories

Summersale!

Niet van toepassing
op nieuwe collectie

laarzen / schoenen
30% korting
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Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Oma's KOPERWERK, mega 
kookpan, waterketelpan, 
vazen, glazen en nieuwe 
elektrische fruitpers e.a. prijs 
n.o.t.k. Tel. 0346-830120

HANDBLADBLAZER Stihl 
BG 8 € 175,-. Elektrische 
bosmaaier € 15,-. Tel. 0346-
214668

H O R L O G E - B A N D J E S 
incl. aanzetten. Horloge-
batterijtjes incl. inzetten. bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Gratis af te halen wegens 
ouderdom vliegtuigmodel-
len en andere hobbyartikelen. 
Geen handelaren, alleen echte 
jeugdige liefhebbers. Tel. 
0346-830120

Kleine tv voor in de caravan 
€ 20,-. Tel. 0346-212901

4 zinken warmwaterkruiken. 
2 grote, 1 kleine grijze en 
1 donkerrood gewolkte. In 1 
koop € 25,-. Tel. 030-2290923

Kinderbedje 60x120 cm met 
matrasje, dekentjes, lakentje 
en evt. met hemeltje € 15,-. 
Tel. 030-2290923

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Groene buiten brievenbus 
PTT met slotje en bevesti-
gingsmateriaal (voor aan 
de muur) € 15,-. Tel. 030-
2290923

Aparte cadeautjes vindt u bij 
de WERELDWINKEL zater-
dag a.s. in Dijckstate!

1 pers. Sleep Dream lattenbo-
dem 90x200 cm, handmatig 
verstelbaar € 49,-. Tel. 030-
2204505

Gloednieuwe tafelgrill. Zit 
nog in de originele winkelver-
pakking met gebruiksaanwij-
zing € 15,-. Tel. 030-2205540

2 dezelfde dikke tuinstoelkus-
sens z.g.a.n. met hoge leuning 
€ 15,-. Tel. 030-2205540

Verzameling oude panora-
ma’s, vanaf 1980, Kuifje enz. 
3 stuks voor € 1,-. Tel. 030-
2205540

Naaimachine Vendomatic 
in koffer € 45,-. Tel. 
06-11055104

Babykleertjes maat 
62/68/74/80, trappelzak, 
sokjes enz. € 35,-. Tel. 
06-11055104

Fietsen/ brommers
Ongebruikte ELEKTRISCHE 
fiets met lage instap € 600,-. 
Tel. 030-6924847

Personeel gezocht
Enthousiaste OPPAS gezocht 
voor 3 kinderen 6, 8 en 10 
jaar in Groenekan. Voor de 
maan- en/of donderdagmid-
dag van 14.00 tot ca. 18.00 
uur. Interesse? Bel gerust 
06-53287177

Personeel aangeboden
Uw HONDJE thuis geknipt-
geschoren-gewassen en 
nageltjes geknipt voor € 25,-. 
Bel gerust. Tel. 06-34562375 
na 19.00 uur

Diversen
Beschaafde oude heer met 
hondje zoekt eenvoudige 
WOONRUIMTE in bos. Zeer 
gesteld op privacy. Tel. 0346-
830120

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

Zoekt u nog een goede schilder, jaren ervaring, zowel binnen 
als buitenschilderwerk, 5 jaar garantie, redelijke prijs. Bel: 
030-2540327

Op ’t bankje
Je merkt aan alles dat het vakantietijd 
is. Het moet een ontspannen tijd zijn, 
maar er zijn altijd mensen die min of 
meer de dupe van een vakantie van an-
deren zijn. De vrouw die met haar hondje bij me is komen zitten is zo’n 
slachtoffer. ‘Soms kun je beter op vakantie zijn om familiebezoek te voor-
komen’, zegt ze. ‘Ik krijg mijn schoonzus en haar dochter een week te lo-
geren. Ze is met mijn broer getrouwd. Die is stuurman op de grote vaart en 
daarom vaak weken van huis. Hun dochter Isabel is dertien en hoogbegaafd 
en dat moet iedereen weten. Ze gaat naar het gymnasium en haalt volgens 
mijn schoonzus alleen hele hoge cijfers. Mijn tweeling die even oud is als 
Isabel is altijd opgetogen als er een neefje of nichtje komt logeren, maar 
met dit nichtje hebben de jongens wat moeite. Dat komt meer door haar 
moeder dan het meisje zelf. Ze is enigst kind en heel erg verwend. Het 
meisje is vaak met volwassenen en gedraagt zich daarom wat ouwelijk voor 
haar leeftijd.’ Ik zie het voor me hoe de moeder koketteert met de school-
prestaties van haar dochter. ‘Mijn jongens doen het ook prima op school 
hoor, maar hun prestaties kunnen niet tippen aan die van Isabel. Toch zijn 
ze altijd aardig voor haar. Dat heeft ook wel een beetje met mijn broer te 
maken. Als hij met zijn schip in Rotterdam ligt mogen ze vaak komen en 
dat vinden ze prachtig. Ze krijgen dan een hut met een patrijspoort waar-
door ze naar buiten kunnen kijken en als hij vanuit Rotterdam naar een 
andere haven in Nederland gaat mogen ze meevaren. Alleen al daarom zijn 
ze altijd aardig tegen Isabel want ze begrijpen best dat als die zegt dat de 
jongens vervelend zijn het afgelopen is met de vaartochtjes en die willen ze 
niet missen. Ik ga dan zelf ook mee en het is leuk om te zien hoe mijn broer 
alles aan de jongens uitlegt. Vaak neemt Isabel het van hem over want die 
wil laten zien dat ze er ook alles over weet, maar daar heeft niemand moeite 
mee.’ Het lijkt me een mooi gezicht te zien hoe het nichtje haar neefjes alles 
uitlegt. ‘Ze zegt zelf iets met ruimtevaart te willen gaan doen. Op het schip 
hebben de kinderen de grootste lol. Diederik wil ook gaan varen en zegt na 
de middelbare school naar de Zeevaartschool te willen. Zijn broer Friso zit 
nog in de fase waarin hij profvoetballer wil worden. Hij voetbalt trouwens 
vrij aardig. Diederik zit op waterpolo dat heeft al wat met water te maken’, 
zegt de vrouw lachend. De hond begint intussen wat onrustig te worden. 
Hij krijgt de jongens in de gaten die aan komen fietsen. Als de eeneiige 
tweeling bij het bankje aankomt is hij niet meer te houden. Ik vraag me af 
of hij de jongens uit elkaar kan houden. Ik kan het in ieder geval niet. De 
jongens willen weten hoe laat hun tante en nichtje komen. ‘Ik verwacht ze 
over een half uur. Gaan jullie je maar gauw douchen wat je moet er goed 
uitzien voor Isabel’, zegt ze lachend. ‘We eten pannenkoeken vanavond.’ 
Dat valt duidelijk in de smaak. Ze spelen nog een beetje met het hondje dat 
luid blaffend protesteert als ze weg willen gaan. Ze besluiten daarom eerst 
een beetje met hem te gaan ravotten. Na een minuut of tien is hij uitgeblust 
en gaat bij zijn vrouwtje liggen. De jongens kunnen nu zonder protest naar 
huis fietsen. Ook de vrouw stapt op en ik wens haar een fijne week.

Maerten

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 (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)
❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 tekens 

meer + € 3,50).

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

KOFFERS, bood-
schappentrolley's bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

SCHOOLTASSEN 
merken o.a. Eastpak, 
Converse en Enrico 
Benetti bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Veranderd
maar herkenbaar

Op deze foto uit 1921 staat het voormalig gemeentehuis van Westbroek. Het 
gebouw stond destijds tussen het oude Chirurgijnshuis (doktershuis) en het 
armenhuis. Omstreeks 1939 is het doktershuis afgebroken en is er een nieuwe 
woning gebouwd voor het hoofd van de plaatselijke school. Het voormalige 
gemeentehuis was enkele decennia tot 1993 het hoofdkwartier van Harlekijn 
Holland, het bedrijf van, voor en achter Herman van Veen.

[Uit de verzameling van Rienk Miedema]

De voorgevel is niet veel veranderd.
[foto Henk van de Bunt]

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

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

Vitale seniorenvrouw 
70+ zoekt leuk en rus-
tig APPARTEMENT in 
de Bilt. Te bereiken op tel. 
06-11644021

NOVEEN St. Clara. 
Belangrijk: vraag alleen posi-
tieve dingen. Bid 9 dagen het 
weesgegroet bij een branden-
de kaars, ook als U er geen 
zin in heeft. Vraag 2 dingen 
die vast onmogelijk lijken om 
te worden verhoord en iets dat 
U heel erg ter harte gaat. Laat 
de 9e dag de kaars geheel 
opbranden en publiceer dit 
bericht. U krijgt wat U vroeg. 
P&C

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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advertentie

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

advertentie

Houthakkersfeest in Lage Vuursche
Zaterdag 15 en zondag 16 augustus is 
er in Lage Vuursche in Recreatiekuil 
Drakenstein weer het Houthakkers-
feest met verschillende activiteiten 
voor jong en oud. Er is een gevari-
eerd aanbod van verschillende activi-
teiten, wedstrijden en standhouders, 
bedoeld voor het hele gezin met extra 
nadruk op natuurbeheer, bosexploita-
tie, houtproducten en wildbeheer. Op 
deze gezellige hobby- en kunstmarkt 
staan meer dan 100 kramen met de 
meest uiteen lopende producten en 
activiteiten voor jong en oud. Oude 
ambachten zullen herleven, moderne 
technieken zullen kenbaar gemaakt 
worden. Tevens zullen er verschil-
lende stands aanwezig zijn waar de 
bezoeker informatie kan krijgen over 
wildbeheer, natuur- bescherming, 
bosexploitatie, boomverzorging, bos- 
en tuinbouwmachines, ‘eindproduc-
ten’ uit bos en natuur, roofvogels enz.
 
Folklore en muziek
Op beide dagen zijn er verschillende 
optredens van folklore- en muziekge-
zelschappen. Jachthoornblaasgroep 
Eemland zal traditioneel de opening 
verzorgen. Beide dagen zal het volop 
genieten zijn van vrolijke en gezelli-
ge muziek. Het Soester Knollenkoor 
‘Apollo’ verzorgt een aantal optre-
dens. Ook de Country line dansers 
van ‘Born Country’ uit Maartensdijk 
zullen niet ontbreken. 
 
Kinderspelen
Voor de kinderen zijn er tal van acti-
viteiten en attracties. Met het kopen 
van een spellenkaart kunnen zij deel-
nemen aan de verschillende activitei-
ten en attracties. De spellenkaart voor 
de attracties is te koop voor 5 euro 
op het middenterrein in de omgeving 
van de grote horecatent.

Wedstrijden
Natuurlijk zullen de traditionele 
‘houthakkerswedstrijden’ wederom 
georganiseerd worden, waarin echte 
houthakkers strijden om de titel. Ook 
dit jaar is er een record aantal deel-
nemers die ieder twee kunstwerken 
gaan zagen en worden beoordeeld 
door een vak- en een publieksjury. 
Voor één stamstuk krijgen de deel-
nemers enkele uren de tijd om er een 
prachtig kunstwerk van te maken, uit 
het tweede stamstuk moet binnen een 
half uur een sculptuur gemaakt zijn, 
het zogenoemde speedcarven.

Reddingshonden aan het werk
In de media zijn er wel eens berichten 
over mensen of kinderen die worden 
vermist of over aardbevingen in verre 
landen zoals Japan en Haïti. Red-
dingshonden kunnen bij zulke geval-

len heel goed helpen door vermiste 
mensen op te sporen in bijvoorbeeld 
het bos of in geval van een aardbe-
ving in het puin. Belangrijk werk dus. 
Tijdens de demonstratie op het Hout-
hakkersfeest komen reddingshonden 
in actie, wordt het publiek verteld 
over het gedrag van honden en is er 
een demonstratie hoe de honden zoe-
ken.
 
Tokkelen
Achter de grote horecatent langs het 
asfaltweggetje, geven professionals 
de gehele dag demonstraties van 
klimmen en afdalen. Een combina-
tie van conditie, techniek, vakkennis 
en een perfecte uitrusting. Kinderen 
klimmen onder begeleiding in de 
boom en kunnen over een lijn naar 
beneden ‘tokkelen’. Zie verder:
 www.houthakkersfeest.nl

Kunst maken met een motorzaag blijft een aantrekkelijk schouwspel.

Reddingshonden-demonstratie
op Houthakkersfeest.

De stichting Search and Rescue-
dog Centre Netherlands (SRCN) 
is een non-profitorganisatie die 
zich bezighoudt met het opleiden 
van reddingshonden en geleiders 
ten einde deze in te kunnen zetten 
bij het opsporen van vermiste per-
sonen.  De SRCN kan zowel lan-
delijk als wereldwijd operationeel 
ingezet worden. Tijdens het Hout-
hakkersfeest op zaterdag 15 en op 
zondag 16 september zullen om 
12.00 uur en om 15.00 uur enkele 
spectaculaire demonstraties gege-
ven worden met echte Reddings-
honden. Enkele van deze honden 
zijn naar Nepal geweest om daar 
naar overlevenden te zoeken na 
de alles vernietigende aardbeving. 

De reddingshonden van de SRCN 
kunnen ingezet worden bij het zoe-
ken naar vermiste personen in o.a. 
bosrijke gebieden, maar ook bij 
het zoeken naar levende slachtof-
fers bedolven onder puinhopen, als 
ingestorte gebouwen. De SRCN 
richt haar prioriteit naar het zoe-
ken van levende personen.

Demonstratie
Tijdens de demonstraties zullen de 
geleiders met hun honden via een 
tokkelbaan afdalen en vervolgens 
een zoekactie verrichten. Omdat 
er natuurlijk geen echt puin en in-

gestorte gebouwen zijn, wordt dit 
in scene gezet. Dappere kinderen 
kunnen zich opgeven om verstopt 
te worden zodat ze op een speciale 
manier deel kunnen nemen aan de 
demonstraties.
 
Vrwijwilligers
De vrijwilligers van de SRCN 
trainen twee keer in de week en 
offeren veel vrijetijd op aan hun 
dankbare werk. Voor meer infor-
matie SRCN Stichting Search and 
Rescuedog Centre Netherlands, 
Sander Koop (Lage Vuursche), tel. 
06 29513767.

Reddingshonden zijn er in alle soorten en maten.

De schoonheid van de 
insectenwereld 

Vlinders
Er zijn twee soorten; de dag- en de nachtvlinders. Over de hele 
wereld komen 160.000 beschreven soorten voor; de meeste in 
tropische of subtropische gebieden. Veel vlinders hebben een 

opvallend uiterlijk en kunnen niet steken of bijten.

De larven (rupsen) van vlinders zijn voor veel vogels een voedselbron. 
De Atalanta en de Distelvlinder paren in Noord Europa, de nieuwe vlin-
ders die in het najaar uitkomen vertrekken dan naar het zuiden om te 
overwinteren. De dagpauwoog overwintert vaak in schuren of zolders, 
andere vlinders leggen larven of eitjes in struiken, brandnetels etc. die 
dan het volgend voorjaar uitkomen. Soms heb je geluk dan zie je andere 
vlinders zoals spanners, uiltjes en dikkopjes. De wapendrager zag ik 
eerst aan voor een berkentakje, deze week ontdekte ik de kolibrievlin-
der. Spanners en uiltjes zijn nachtvlinders maar sommige zijn overdag 
actief. Met de techniek en het inzicht dat ik bij Fotoclub Bilthoven ge-
leerd heb, ving ik wederom prachtige beelden met mijn camera.

(Wim Westland

Wapendrager Kolibrievlinder

Gehakkelde Aurelia

Mi vlinder

Groot koolwitje

Dwerg dikkopje

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
12-08
Do.

13-08
Vr.

14-08

Big American hamburger,
steakhouse friet, gebakken ei,

ui en koolsla
of

Zalmfilet met kruidenkaas
in bladerdeeg 

of
Carpaccio van zomerbiet,

geitenkaas, komkommersalsa
en pijnboompit

€ 9,50

Woe.
19-08
Do.

20-08
Vr.

21-08

Verse Zeeuwse mosselen,
friet, sla, ravigotte saus

of
Eendenborstfilet met

sinaasappelsaus 
of

Linzensalade met 4 kazengratin

€ 14,50 

€ 9,50

€ 9,50

Iedere dag “Plat du Jour"
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