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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

advertentie

Kies bewust,

kies Parel Promotie 

Bel 0346 - 21 12 15 voor een afspraak
of mail naar info@parelpromotie.nl

ontwerp + print + druk

Het project van De Bilthuysen biedt 

55-plussers in de gehele gemeente 

De Bilt arrangementen voor acti-

viteiten op velerlei gebied. Doel is 

55-plussers op een plezierige, ont-

spannen wijze in staat te stellen om 

er gezamenlijk en volledig verzorgd 

op uit te kunnen gaan. Coördinator 

Arjan Walraven vertelt wat er met 

het UITbureau voor Ouderen alle-

maal mogelijk is. ‘Wie zich – waar 

dan ook in de gemeente - aanmeldt 

voor een activiteit wordt thuis op-

gehaald en na aloop ook weer naar 
huis gebracht. Er gaat altijd een 

gastvrouw of gastheer mee en er 

hoeft niets zelf geregeld te worden. 

In principe is het voor 55-plussers, 

maar is iemand jonger dan doen we 

daar niet moeilijk over.’ Het UITbu-

reau biedt een uitgebreid en kwali-

tatief hoogwaardig programma met 

theatervoorstellingen en excursies. 

Vooroordelen

Het gesprek begint met het weg-

werken van een paar vooroordelen: 

Het Uitbureau is alleen maar voor 

bewoners van bij De Bilthuyzen 

aangesloten huizen en woningen. 

Walraven: ‘Pertinent onjuist. Ieder-

een in deze gemeente van 55 jaar 

of ouder komt in aanmerking. De 

bewijzen daarvoor leveren deelne-

mers uit Maartensdijk (regelmatig) 

en Groenekan (iets minder) en een 

enkeling uit Hollandsche Rading 

en Westbroek’. Het UITbureau is 

een commercieel bureau: ‘Was dat 

maar waar, dan had ik inkomsten. 

Van 2007 tot 2014 kregen wij subsi-

die van de gemeente De Bilt. Vanaf 

begin dit jaar krijgen we geen sub-

sidie meer. Het enige dat daartegen-

over is komen te staan is een club 

Vrienden van het UITbureau; een 

niet tegenvallend aantal mensen 

werd voor minimaal 25 euro onder-

steunende vriend. Op dit moment 

vult De Bilthuyzen de tekorten aan; 

daarom ook vindt je die naam (nog) 

terug in het logo. Het UITbureau is 

er alleen maar voor de betere beurs. 

Walraven: ‘Ook dat moet ik loo-

chenstraffen en gelukkig toont het 

divers gemêleerde aantal deelne-

mers dat (niet) aan en ook het feit 

dat wij ook activiteiten van ver-

schillende prijsniveaus aanbieden’. 

Als voorbeeld is hierbij te denken 

aan de seizoenenritjes. Maandelijks 

op een woensdag biedt het UITbu-

reau de mogelijkheid om in de om-

geving een mooie tocht te beleven. 

Afhankelijk van de seizoenen kiest 

de chauffeur een route met een 

verhaal. Deelnemers worden thuis 

opgehaald en weer teruggebracht. 

De kosten bedragen slechts 10 euro 

inclusief vervoer, seizoen afhanke-

lijke rit met eigen chauffeur en kof-

ie/thee + lekkernij. 

Vrijwilligers

Toos en Nico Drieenhuizen zijn 

twee van de ca. 20 vrijwilligers, die 

met enthousiasme hun steentje bij-

dragen. Toos: ‘Ik ben ooit gevraagd 

door Arjan om een keer mee te gaan 

als gastvrouw. Ik ben werkzaam 

als verzorgende in de thuiszorg en 

vind het leuk om ook op een an-

dere manier en in een ander omge-

ving de doelgroep te begeleiden’. 

Als gastvrouw zorgt zij ervoor dat 

de gasten worden opgevangen bij 

binnenkomst bijvoorbeeld in de 

schouwburg. Je bent het aanspreek-

punt, de weg wijzen naar de gere-

serveerde plaatsen. Je draagt zorg 

voor de jassen en de consumpties 

in de pauze. Nico: ‘Als chauffeur, 

haal en breng ik de gasten thuis. 

Soms ondersteun ik de gastvrouw/
heer. Al met al is het gewoon leuk 

vrijwilligerswerk’.  

Behoefte

Walraven organiseert op professio-

nele en enthousiaste manier dag- en 

middagtochten, bezoeken aan the-

atervoorstellingen, korte vakanties 

en andere arrangementen. Juist deze 

eigenschappen en vooral de passie 

waarmee dit samen met vrijwilligers 

gebeurt, vormen de kracht van het 

UITbureau dat nu alweer zes jaar 

bestaat en vanaf dit jaar dus zichzelf 

moet ‘bedruipen’. Alle 55-plussers 

uit gemeente De Bilt kunnen ge-

bruik maken van hun aanbod. Tegen 

een kleine meerprijs kunnen ook 

deelnemers buiten De Bilt ‘volle-

dig inclusief’ meegenieten. Om het 

voortbestaan te kunnen garanderen 

en de arrangementen te kunnen blij-

ven aanbieden, zoekt het UITbu-

reau bedrijven en/of particulieren 
die jaarsponsor willen worden.

Informatie over de arrangemen-

ten en sponsormogelijkheden is te 

verkrijgen op werkdagen tussen 

8.00 en 16.30 uur onder telefoon-

nummer 0900-0401020 (10 cent 

per minuut). Er zijn al diverse ar-

rangementen uitverkocht. Voorkom 

teleurstelling en neem telefonisch 

contact op voordat u zich inschrijft.

Gemeentelijk telefoonnummer
Vanaf het begin van dit jaar heeft de gemeente Stichtse Vecht een  

6-cijferig telefoonnummer waarop het te bereiken is: 14 0346. Sinds 

begin augustus wordt hetzelfde nummer ook gebruikt door de gemeen-

ten De Bilt en Soest. Wie vanaf maandag 4 augustus de gemeente belt, 

kan eerst de naam inspreken van de gemeente die hij of zij wenst te 

bereiken. Dit gaat via spraakherkenning. 

De gedachte achter het verkorte telefoonnummer 14 0346 is, dat het 

eenvoudig te onthouden is. Hierdoor kunnen inwoners, bedrijven en in-

stellingen eenvoudiger telefonisch contact opnemen met de gemeente. 

Het is de bedoeling dat alle gemeenten in Nederland straks eenzelfde 

type telefoonnummer hebben: 14 gevolgd door het netnummer. Op die 

manier is voor iedereen duidelijk hoe de gemeente te bereiken is.

Het 14+netnummer is niet exclusief voor één gemeente. De gemeenten 
De Bilt en Soest hebben hetzelfde telefoonnummer 14 0346. Het bete-

kent dat iemand die naar dat nummer belt een keuze moet maken voor 

de gemeente die hij wil bereiken. Een computerstem vraagt de naam in 

te spreken van de gewenste gemeente. [HvdB]

UITbureau voor Ouderen is IN
door Henk van de Bunt

Oorspronkelijk was het in 2008 geopende en in De Koperwiek in Bilthoven gehuisveste UITbureau voor 

Ouderen een tweede in zijn soort. De Bilt is er als tweede gemeente in Nederland na Rotterdam mee 

gestart, met Arjan Walraven als coördinator: ’Ik heb nooit beseft dat het UITbureau zo’n impact heeft 

op deelnemers. Velen zien het als onderdeel van hun leven, als dé manier om contacten op te bouwen. 

Onlangs werd er een begin gemaakt met alweer een nieuw jaarprogramma. 

Vrijdag 1 augustus 2014 was zonovergoten en een mooie start van het nieuwe seizoen. Varend vanuit Naaldwijk 

met een echte Westlander en ruim 40 gasten van het UITbureau voor Ouderen voer men naar een mooie plek 

om het jaarlijks feest; Varend Corso Westland te bewonderen!

Toos en Nico Drieenhuizen zijn vrijwilliger bij het UITbureau.

Arjan Walraven coordineert de 

werkzaamheden van het UITbureau.



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

17/8 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

17/8 • 9.30u - Ds. G. van Wijk
17/8 • 18.30u - Proponent. G.A. van 

Ginkel

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

17/8 • 10.30u - Mw. Drs. F. Dijk

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

17/8 • 10.00u - Dhr. Gerrit de Wild

R.K. Kerk O.L. Vrouw

17/8 • 10.30u - 
Pastor A. van den Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

17/8 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
17/8 • 17.00u - Ds. E.L. van ‘t Foort

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

17/8 • 10.00u - Ds. A.D.J. Wessels
17/8 • 19.00u - Ds. K. van Meijeren

Pr. Gem. Opstandingskerk

17/8 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

17/8 • 10.00u - 
Eucharistieviering H. Eppink

Volle Evangelie Gemeente

17/8 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

17/8 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 

17/8 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
17/8 • 18.30u - Ds. M. Baan

Onderwegkerk Blauwkapel

17/8 • 10.30u - Pastor C.J. Baan

Herst. Herv. Kerk

17/8 • 10.30 en 18.00u - Ds. H. Heikamp

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

17/8 • 10.00u - Dhr. Bart van Empel

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

17/8 • 10.00u - Ds. W.G. van den Top
17/8 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

17/8 • 10.00 en 18.30u -
Kand. K. van Olst

St. Maartenskerk

17/8 • 10.00u -
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

17/8 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
17/8 • 18.30u - Ds. G.H. Abma

PKN - Herv. Kerk

17/8 • 10.00u - Ds. Ch. Van der Valk
17/8 • 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

Theetuin Bilthoven

De tuin is nog twee woensdagen 
in augustus geopend; namelijk 13 
en 20 augustus van 12.00 tot 17.00 
uur; daarna zit het tuinseizoen er 
alweer op. Er bloeit nog van alles 
en van de nieuwe oogst zijn weer 
lekkere jammetjes gemaakt. De 
theetuin is gevestigd op Spoorlaan 
11 in Bilthoven. Gratis entree. Tel. 
info. 030 2292056.

Met Bibliotheek de zomer in

Wilt u tijdens de zomervakan-
tie genieten van een spannend, 
mooi, of ontspannend boek. De 
Biltse bibliotheek maakt dit extra 
gemakkelijk door tot en met zon-
dag 17 augustus de leentermijn 
automatisch op zes weken te stel-
len. Zo kan men boeken zorge-
loos meenemen op vakantie. De 
verlengde leentermijn geldt voor 
alle materialen, ook voor dvd’s 
en luisterboeken. Met een stan-
daard abonnement betaalt men 

niets extra’s voor het lenen van 
dvd’s. De gehele zomer blijft 
de vestiging Bilthoven open op 
de reguliere openingstijden. De 
vestiging Maartensdijk heeft van 
28 juli tot en met 24 augustus wel 
aangepaste openingstijden. 

Zomermarkt Lage Vuursche 

Zaterdag 23 augustus a.s. is er 
van 10.00 tot 16.00 uur weer de 
jaarlijkse zomermarkt van de Her-
vormde Gemeente gehouden in en 
om dorpshuis ‘De Furs’ in Lage 
Vuursche. Er is van alles te koop 
zoals: 2e hands boeken, curiosa, 
oude spulletjes, bloemen, aloë vera 
producten enz.  Voor de kinderen 
is er een springkussen, ook wordt 
ervoor een hapje en een drankje 
gezorgd. Er zijn leuke prijzen te 
winnen bij het rad van fortuin en er 
is een loterij met mooie prijzen. De 
opbrengst is voor het onderhouds-
fonds van het kerkgebouw te Lage 
Vuursche. De kerk is open voor 
bezichtiging op deze dag. 

Kijk anders naar de wereld

Dinsdagavond 9 september start 
er een tweewekelijkse ‘cursus 
in wonderen’ lees-en gespreks-
groep op de Waterweg 110 in De 
Bilt. Een cursus in wonderen is 
een spiritueel boek dat er over 
gaat, dat je altijd een keuze hebt 
tussen liefde en angst, wat er 
ook in je leven gebeurt. Er zijn 
drie delen: het Tekstboek, het 
Werkboek en het Handboek voor 
leraren. Belangstellenden kun-
nen contact opnemen met Do 
van der Steen (tel. 030 2284789) 
of Mieneke Elkhuizen (tel. 0346 
563223). De kosten (per bijeen-
komst) zijn afhankelijk van het 
aantal deelnemers. Zie ook www.
miraclesincontact.nl 

Boeken-/rommelmarkt 

in Maartensdijk

Zaterdag 6 september van 09.30 
tot 15.00 uur organiseert de Pro-
testantse Gemeente Maartensdijk 
- Hollandsche Rading een boe-

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

ken-/rommelmarkt, met o.a. veel 
tweede handsspullen, boeken, 
lekkere wafels en een Rad van 
Avontuur, op het terrein van de 
Ontmoetingskerk, Kon. Juliana-
laan 26 te Maartensdijk. 
Spullen hiervoor kunnen op 
zaterdag 30 augustus van 10.00 
uur tot 13.00 uur en op donder-
dag 4 september van 19.00 uur 
tot 21.00 uur bij de Ontmoe-
tingskerk aan de kon. Juliana-
laan 26 te Maartensdijk worden 
gebracht. Welkom zijn boeken, 
kopjes, glaasjes, speelgoed, tas-
sen, kleedjes, puzzels, kleine 
meubels, tv’s, radio’s, gereed-
schap, cd’s, schilderijen, beeld-
jes, kerstspullen etc. etc.

Spullen voor verkoopdag 

Op 13 september vindt de jaarlijk-
se verkoopdag van de Hervormde 
Kerk in Westbroek plaats. Men is 
weer op zoek naar spullen om te 
verkopen. Heeft u spullen in een 
hoek staan waar u een ander blij 
mee kunt maken of moet het huis 
nodig eens opgeruimd? Neem dan 
contact op. Ook Douwe Egberts 
waardepunten zijn welkom. De 
spullen kunt u brengen bij Reina 
van den Broek, Dr. Welfferweg 
21, tel. 0346 280518 of Bep Otten, 
Kerkdijk 26, tel. 0346 281897. 
Geen witgoed, grote meubels en 
kleding.  

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’ a
an.

Geboren

4 juli 2014

Charlie

Zoon van Jan-Hidde Kersten
& Michelle Martin

Parklaan 64
Bilthoven

Vierklankbezorging
en vakantie

Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel wijken door 
een ander dan uw vaste bezorger gelopen. Huis-aan-huis een krant be-
zorgen lijkt heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons dat invallers 
nog wel eens een brievenbus over het hoofd zien. Mocht u De Vierklank 
een keer missen de aankomende weken, dan is er grote kans dat een 
invalbezorger uw brievenbus niet gevonden heeft. Wij proberen ze zo 
goed mogelijk van informatie te voorzien, maar rekenen op uw begrip 
als het toch een keertje mis gaat. Overigens zorgen wij voor voldoende 
exemplaren op veel openbare plekken binnen de gemeente. Ook daar 
kunt u natuurlijk De Vierklank even meepikken. 

•  De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1; SWO, 
Jasmijnstraat 6; Boekhandel Bouwman, Hessenweg 168; 
Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 183; Biltse Muziekschool, 
Henrica van Erpweg 2.

•  Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg 12; Bibliotheek 
Idea Bilthoven, Planetenplein 2; Radio Roulette, Grote Beer 33a; 
SSW, Waterman 45; V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, 
Soestdijkseweg zuid 173; Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan; 
Primera, winkel, Kwinkelier 29; Bilthovense Boekhandel, 
Emmaplein 20; Bakker2wielers, Soestdijkseweg-Noord 302; Plus 
Supermarkt, Donsvlinder 2; Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp); 
Schutsmantel ‘Warande’, Gregoriuslaan 35.

•  Westbroek: Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2; Cafetaria de Gram, 
Kerkdijk 3

•  Groenekan: Texaco Tankstation, Kon. Wilhelminaweg; Tankstation 
De Haan, Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, Groenekanseweg 5

•  Hollandsche Rading: Perron Peet; Groenrijk, Tolakkerweg 138
•  Maartensdijk: Café Maarten, Dorpsweg; Tankstation, Dorpsweg 134; 

Bibliotheek Maartensdijk, Nachtegaallaan 30; Kapper Hans, winkel, 
Maertensplein; Primera, winkel, Maertensplein; Van Rossum, 
Maertensplein; Dijckstate, Maertensplein.

Geboren 
5 augustus 2014

Tobias
Zoon van Rutger 

en 
Christianne Hennipman

Broertje van Thijs

Korssesteeg 3 
3615 AS Westbroek

Geboren 
11 augustus 2014

Mads Berg
Zoon van Niels Berg

en
Danielle Sent

Broertje van Jens

Agaatvlinder 5
Bilthoven
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Gluren bij (van) de Bu(u)ren
door Henk van de Bunt

Een jaar geleden stierf prins Friso na zijn lange coma. Hij werd begraven op het kerkhof van 

de Lage Vuursche. Daar is het sindsdien buitengewoon druk en rumoerig,

zo meldden ons de media vooral dit voorbije weekeinde.

Het was dinsdag precies een 

jaar geleden dat prins Friso op 

Huis ten Bosch stierf aan het ski-

ongeluk van 1,5 jaar daarvoor. 

Vier dagen later werd hij op de 

kleine intieme begraafplaats naast 

de Stulpkerk in Lage Vuursche 

begraven en voorspelden vriend 

en vijand, dat het graf van Prins 

Friso op de begraafplaats van Lage 

Vuursche een toeristische attractie 

zou worden. 

Gluren bij de buren

In de directe nabijheid van de be-

graafplaats ligt een hotel restaurant, 

dat adverteert met het arrangement 

‘Gluren bij (van) de Bu(u)ren’; een 

voordelige hotelovernachting inclu-

sief diner. Het thema is bedacht om-

dat prinses Beatrix weer op het kas-

teeltje is komen wonen. De naam van 

het arrangement, geldig van 1 januari 

tot en met 24 december 2014, is toe-

passelijk. In het weekend ‘gluren’ de 

dagjestoeristen door de hekken van 

het zwaar beveiligde kasteeltje. Wie 

weet vangen ze een glimp op van 

de Prinses en haar familie. Maar de 

echte toeristentrekker blijkt het graf 

van Prins Friso te zijn. Dagelijks 

melden zich toeristen met de vraag 

waar ze dat graf kunnen vinden. Is 

die overweldigende belangstelling 

wel gepast bij een Prins die tijdens 

zijn leven de publiciteit rond zijn 

persoon schuwde en in betrekkelijke 

eenvoud leefde? Zijn graf straalt zijn 

ingetogenheid ook uit. 

Inklinken 

Een groot deel van de bevolking 

leefde intens mee met het verdriet 

van de Koninklijke familie om het 

dramatische ongeval dat Friso trof. 

Zijn uiteindelijk overlijden was 

geen verrassing. De keuze voor 

de begrafenis in de Lage Vuursche 

was dat wel. Verbazing wekte ook 

het wachten op een steen, maar dat 

had te maken met het inklinken 

van de aarde. Acht maanden staan  

daarvoor. Ondertussen waren er al 

talloze toeristen naar de begraaf-

plaats gekomen. Wat kwamen ze 

eigenlijk doen? 

Popster

Een graf als toeristentrekker is niet 

onbekend, maar veelal geschiedt dit 

bij overleden popsterren. Bij een 

popster kun je dit verwachten maar 

bij een Prins, die altijd getracht heeft 

om in de schaduw van zijn familie 

te leven, niet. Het is ondenkbaar dat 

dit de bedoeling van de nabestaan-

den is geweest. Het publiek zou 

niet alleen komen voor ’t graf maar 

voor de combinatie met kasteel Dra-

kensteyn, waar men een glimp van 

Beatrix verwacht. Opgeteld bij de 

rest van het vermaak zoals de pan-

nenkoekenrestaurants, een boswan-

deling en de midgetgolfbaan, is een 

dagje Lage Vuursche een groot suc-

ces voor de plaatselijke toeristenin-

dustrie. 

Steen

Nu er een steen op het graf van Friso 

ligt, is dit een prachtig fotomoment. 

Met piëteit en respect voor de over-

ledene en zijn familie heeft dit na-

tuurlijk niets te maken. De prins die 

tijdens zijn leven zo’n uitgesproken 

hekel had aan camera’s, heeft er nu 

constant twee op zich gericht. Elke 

dag, weer of geen weer, trekken 

tientallen, bezoekers langs het een-

voudige graf van de prins, in een 

hoek van de begraafplaats. Vaak 

combineren ze het bezoek aan de 

begraafplaats met iets anders in de 

buurt. Fiets huren, graf bezoeken en 

pannenkoek eten bij één van de vele 

restaurants in het dorp.

Het is zondag 10 augustus. Ook in de stromende regen blijft het graf van de prins een echte publiekstrekker.  

Voorbereiding aanleg 

onderdoorgang Leijenseweg
In de week van 18 augustus starten ProRail en de 

gemeente met de voorbereidende werkzaamheden voor de 

onderdoorgang bij het spoor over de Leijenseweg. Nu het 

bestemmingsplan is vastgesteld, kan er begonnen worden 

met de voorbereidingen. 

In opdracht van de gemeente neemt ProRail de aanleg van de ondertun-

neling, de bypass en de rotonde bij de Tweede Brandenburgerweg voor 

haar rekening.  De verwachting is dat medio 2015 (nadat de tunnel voor 

langzaam verkeer bij het centrum van Bilthoven opgeleverd is) gestart 

kan worden met de realisatie van de onderdoorgang. Tot die tijd blijft 

de spoorwegovergang gewoon in werking. 

Voordat het zo ver is moeten er nog behoorlijk wat voorbereidingen 

worden getroffen. In augustus wordt er onderzoek verricht naar niet 

gesprongen explosieven langs de Leijenseweg rondom het spoor en 

worden struiken langs de Leijenseweg verwijderd. In oktober worden 

kabels en leidingen verlegd.

Bomenkap rotonde Massijslaan
Naast de komst van de onderdoorgang bij de Leijenseweg, staat er de komende jaren meer te 

gebeuren langs de Leijenseweg in Bilthoven. Onder andere de aanleg van een rotonde bij de 

kruising met de Massijslaan. Om dit mogelijk te maken worden in augustus, ter voorbereiding, 

bomen gekapt rondom de kruising.

 

De kruising van de Leijenseweg 

met de Massijslaan is een drukke 

kruising met veel ietsers, wat ge-

regeld onveilige situaties oplevert. 

De ietsers volgen het ietspad Kees 
Boekelaan op weg naar school en 

weer terug. 

Als de onderdoorgang klaar is, zal 

de snelheid van het autoverkeer, 

door de doorgaande weg, daar toe-

nemen. Om de snelheid te verlagen 

en al het verkeer goed door te laten 

stromen, wordt een rotonde aange-

legd. 

Ontwerp rotonde

Het ontwerp van de rotonde is afge-

stemd en aangepast in overleg met 

het verkeersplatform, wijkraad De 

Leijen en de supermarkteigenaar. 

Omwonenden hebben in werkses-

sies meegedacht over de inrichting 

van het groen in de deinitieve situ-

atie en zo het groenplan opgesteld.

Na de zomervakantie wordt een 

aannemer gecontracteerd voor de 

aanleg van de rotonde zodat snel 

gestart kan worden. Het is de be-

doeling dat de rotonde eind dit jaar 

gereed is. 

Kap bomen

Om de rotonde mogelijk te maken 

moeten 41 bomen worden gekapt. 

Op 10 juni 2014 is hiervoor een 

kapvergunning afgegeven. Deze 

bomen zijn ondertussen gemerkt 

met een oranje stip. Om de over-

last voor het verkeer te beperken 

worden de bomen gekapt tijdens 

de vakantieperiode in de week van 

18 augustus. Tijdens de werkzaam-

heden wordt steeds voor een korte 

periode een rijrichting afgesloten. 

Verkeersregelaars zijn aanwezig 

om het verkeer goed te leiden.

41 bomen moeten het veld ruimen voor de aanleg van de rotonde.

Om de Soestdijkseweg op te knappen

zijn ze heel veel bomen aan ‘t kappen

de bomen van het spoor

gaan straks ook al teloor

maar ietsend wordt het soepeltjes trappen

Guus Geebel Limerick
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Lamsfilet
naturel of gemarineerd

Hamlap/ 
fricandeau

Dikke riblap 

Bami & nasi

100
gram 0.99

100
gram 3.50

100
gram 1.20

500
gram 3.98

Filet americain

kipmango salade

huispaté
3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Maertensdijkse metworst

Eigengemaakte schouderham

Rosbief 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 14 augustus
t/m woensdag 20 augustus

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

5

voor 5.-

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

VLEESWAREN-TRIO

Tijdelijk zuivel bij ons in het assortiment! Zuiver & ambachtelijke boerenzuivel van den Eelder.Karnemelk, halfvolle/volle melk, yoghurt, diverse vlasoorten

Gehaktstaaf

Gehaktsnitzel

Gehaktbal

Tijdelijk

BELEGEN KAAS

DANISH BLEU
Heerlijk met 
VIJG AMANDEL- OF DADEL 
WALNOTENBROOD

PINDA-ROZIJNENMIX

AMANDELEN
100

gram 2.50
1.75100

gram

1.25100
gram

250
gram 3.25 4.98500

gram

KOKOSBROOD 
IN DIVERSE SMAKEN 

Nu extra voordelig

100
gram 0.99

In Nederland leven ongeveer 2000 soorten 

vlinders, maar dat zijn niet allemaal dagvlin-

ders. Een groot deel daarvan zijn nachtvlin-

ders of micro-vlinders (heel kleine vlinder-

tjes). Er leven nu nog 53 soorten dagvlinders 

in ons land. In zijn tuin heeft Wim er tot nu 

toe ongeveer 30 soorten gezien. Vlinders zijn 

insecten. Zoals alle insecten bezitten zij li-

chamen met een hard maar lexibel skelet dat 
is gescheiden in drie gedeelten (kop, borst-

stuk en achterlijf). Er bevinden zich twee an-

tennen op de kop en drie paar poten plus twee 

paar vleugels aan het borststuk. Vlinders kun-

nen worden onderscheiden van motten door 

hun antennen. Vlinderanten-

nen bezitten knoppen of zijn 

knotsvormig, motten heb-

ben verschillende vormen 

van voelsprieten. Dikkopjes 

zijn vlinders maar lijken 

meer op motten

Hoe oud een vlinder wordt, is per soort heel 

verschillend.. De citroenvlinder kan meer 

dan een jaar oud worden. De meeste vlinders 

worden echter veel minder oud, ongeveer 

twee tot drie weken. Als je de vleugels van 

vlinders van dichtbij bekijkt, bijvoorbeeld 

door een vergrootglas of een microscoop, 

dan zie je allemaal kleine schubjes, net als 

bij vissen. Die schubjes hebben een bepaalde 

kleur, bijvoorbeeld rood of geel. Soms zie je 

een vlinder vliegen die minder kleurig is en 

er een beetje versleten uit ziet. Dan heeft de 

vlinder al een hele tijd gevlogen en is hij een 

deel van de schubjes kwijt. Vliegen kunnen 

ze het beste als ze warm zijn. Minimaal 20 

graden is, maar 30 graden is beter. Door met 

zijn vleugels wijduit te gaan zitten, vangt de 

vlinder zoveel mogelijk zonnewarmte op. 

Als hij warm genoeg is, sluit hij zijn vleugels 

weer of gaat een eindje vliegen.

Welkome insecten in de tuin

Vorige week lieten we al prachtige Libellenfoto's zien van de hand van Wim Westland.

Deze hobbyfotograaf heeft met zijn goede camera en uitstekende

lenzen weer een aantal fraaie beelden geschoten.

St. Jansvlinder Boomblauwtje Oranje zandoogje

LandkaartjeAtalanta Dagpauwoogvlinder Hooibeestje

Citroenvlinder
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In de afgelopen jaren zag de organi-

satie een toename van kinderen uit 

de omliggende plaatsen van West-

broek. Ook zij zijn van harte wel-

kom. Daarom hebben die kinderen 

die in het verleden al eens bij de 

tent geweest zijn, ook een persoon-

lijke uitnodiging gehad. Zij weten 

natuurlijk al lang wat de Vakantie 

Bijbel Week inhoudt. Namelijk: 3 

dagen lang zingen, spelen, knutse-

len en gezelligheid rondom een Bij-

bels thema. 

Zeesterren

‘Dit jaar is het thema zeesterren.’ 

‘We laten ons meenemen door 

een visser die ons zijn bijzondere 

vangst laat zien. Zo hebben we bij-

voorbeeld volg-vissen, luister-vis-

sen, uitdeel-vissen.’ Elke dag wordt 

er een Bijbelverhaal verteld waar-

bij de vis een voorbeeld is van dat 

wat Petrus in de tijd van de Bijbel 

meemaakte. Het spreekt voor zich 

dat ook de knutsels en de spellen 

met water en vissen te maken heb-

ben. En uiteraard zijn ook de lied-

jes uitgezocht bij het thema. Dat de 

kinderen veel plezier beleven in de 

tent, is ook in de loop van het jaar 

nog in het dorp te merken. ‘Ik zie 

nog regelmatig knutsels terug of 

hoor de kinderen zingend door de 

nieuwbouw ietsen’. 

Pannenkoeken

Wat ook jaarlijks terugkomt zijn de 

pannenkoeken op de donderdag. 

Op die dag nemen de kinderen geen 

lunch mee, maar genieten zij van de 

25 pakken pannenkoeken die door 

verschillende vrijwilligers gebak-

ken zijn. Daarna is er ook nog een 

poppenspel te bewonderen. ‘Soms 

met ingehouden adem, dan weer 

uitbundig schreeuwend, de ruim 

100 kinderen gaan dan helemaal op 

in het verhaal.’

Iedereen welkom

In de tent is ook iedereen welkom. 

Zo zijn er speciaal jongeren-avon-

den voor tieners vanaf 12 jaar op 

dinsdag 26 en woensdag 27 augus-

tus van 19.30-21.30 uur. En is er 

een afsluitingsavond op donderdag 

28 augustus voor alle kinderen, 

(groot-)ouders, buren, kennissen, 

etc., om te beleven wat de kinderen 

allemaal meegemaakt hebben. 

Aanmelden

Ga je na de zomervakantie naar 

groep 1 t/m v.o.-klas 1, dan ben je 

van harte welkom op dinsdag 26, 

woensdag 27 en donderdag 28 au-

gustus van 10.00 tot 15.00 uur. Om 

9.45 uur is het inschrijven, zodat er 

om 10.00 uur gestart kan worden. 

Vooraf aanmelden via vbwwest-

broek@gmail.com kan ook. Op 

dinsdag en woensdag neem je je 

eigen lunchpakket mee, op donder-

dag wordt daarvoor gezorgd. Kijk 

vooraf even op de facebookpagina: 

www.facebook.com/vbw.west-

broek. (Jeannet Hennipman)

‘De eerst zeesterren hebben
zich al aangemeld’

Ook al is de Vakantie Bijbel Week pas in de laatste week van de zomervakantie, toch lieten meerdere 

kinderen al voor het begin van de vakantie weten, dat ze zeker van plan zijn om te komen.

‘In Westbroek is huis aan huis een lyer verspreid, om alle kinderen uit te nodigen’ aldus één van de 
organisatoren. ‘Met de nadruk op alle, want: hoe meer kinderen er komen, hoe groter het feest!’

Vorig jaar werd er met veel enthousiasme geknutseld, dat zal bij 

aankomende VBW niet anders zijn.

Naast haar kinderen en (achter-)

kleinkinderen, buren en andere 

kennissen kwam ook Lex van Boet-

zelaer uit Maartensdijk haar geluk-

wensen. Lex van Boetzelaer (1960) 

ontmoette Tine van Waning bij ken-

nissen in Bilthoven. ‘Het was rond 

1976, dat ik rond liep met heel lang 

blond golvend haar en een donkere 

‘Afghaanse’ jas met wit geitenhaar 

langs de randen en zwarte cowboy-

laarzen. Blijkbaar was mevrouw 

van Waning onder de indruk van 

mijn verschijning en vroeg me of 

ik ervoor voelde om te poseren 

voor een schilderij. Dat vond ik wel 

grappig’. 

Drop

Lex vertelt dat hij een aantal woens-

dagmiddagen daar doodstil op een 

krukje heeft gezeten. ‘Ik was een 

rustig persoon, dus dat kostte me 

geen moeite Toen het schilderij af 

was, heeft mevrouw Waning me 

aanvankelijk beloond met (als ik 

me goed herinner) alleen wat rol-

letjes drop. Maar later heeft ze me 

tot mijn vreugde het schilderij ca-

deau 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 schuif-

deur. Slechts weinig mensen kun-

nen raden dat ik dat ben met die 

lange haren’.

101 jaar
door Henk van de Bunt

Dit weekeinde vierde Tine van Waning voor de honderd en eende keer haar verjaardag.

In 1958 is Tine van Waning met haar drie kinderen vanuit Rotterdam naar Bilthoven verhuisd: 

‘Oh, zo’n heerlijke plaats Bilthoven, zo mooi hier allemaal’, reageert ze enthousiast.

Zij vertelt over de ijne en mooie wandelingen met haar honden. 

Het schilderij was voor even van boven de schuifduur weggenomen en 

kon, samen met de schilderes en het model opnieuw vastgelegd worden. 

Zoon Albert keek even mee.

Veranderingen bij 
uitvoering Wmo

Het ondersteunen van inwoners, die gebruik maken van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verandert de 

komende tijd. De gemeente werkt samen met MENS De Bilt en 

maatschappelijke partners aan een andere werkwijze. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan wat iemand nodig heeft en gezocht 

naar passende ondersteuning bij de persoonlijke situatie. Er wordt niet 

langer uitgegaan van een vanzelfsprekend aanbod waar iemand recht 

op heeft, maar er wordt maatwerk geleverd. Doel is dat mensen met een 

beperking en ouderen kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

Oplossingen

Ouderen en mensen met beperkingen kunnen belemmeringen onder-

vinden om zelfstandig te kunnen blijven wonen of om mee te doen in 

de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan belemmeringen die het 

gevolg zijn van verstandelijke, lichamelijke of psychische beperkingen 

of ouderdomsklachten. Mensen die hierbij hulp nodig hebben, kunnen 

een beroep doen op de gemeente via de Wmo. Inwoners kunnen daar-

voor met vragen op het gebied van zorg en welzijn terecht bij het team 

MENS op Maat. Gezamenlijk wordt naar de meest passende oplossing 

gezocht. Het betekent individuele beoordelingen, oplossingen en maat-

werk.

Indicatie

Wanneer iemand een hulpvraag heeft, voert het team MENS op Maat 

eerst een gesprek met deze persoon om te kijken wat precies het pro-

bleem is. Daarna wordt gezocht naar welke oplossingen het beste pas-

sen bij de persoonlijke situatie. Is er sprake van een individuele Wmo-

voorziening dan kan deze in indicatievorm aangevraagd worden bij de 

gemeente. 

Samenvatting

Het team MENS op Maat wil de zorg niet overnemen maar zorgen dat 

iemand ondersteuning zelf kan organiseren. Een beroep kunnen doen op 

mantelzorgers, vrijwilligers, stichtingen, instellingen en andere organi-

saties is daarbij van belang. Voor (beantwoording van) vragen: Team 

MENS op Maat, tel. 030 7271557 of mensopmaat@mensdebilt.nl.

Vrijwilligerswerk 
zoekt vrijwilligers

Wie graag vrijwilligerswerk wil gaan doen, kan terecht bij 

de online vacaturebank van vrijwilligerscentrale ViA De 

Bilt. Daar staan meer dan 150 vacatures vrijwilligerswerk 

online. Na de zomer is de vacaturebank vrijwilligerswerk 

ook te bezoeken in het nieuwe Servicecentrum De Bilt.

Het Rode Kruis zoekt een gebouwbeheerder, Wijkrestaurant Bij de Tijd 

is op zoek naar iemand met talent voor communicatie en het Leendert 

Meeshuis heeft een vacature voor een pianist. De meest uiteenlopende 

vacatures staan online bij de vacaturebank van vrijwilligerscentrale 

ViA De Bilt. Wie graag iets wil gaan doen voor een goed doel of een 

stichting in de buurt kan dan ook terecht op deze website en daar bla-

deren door de meer dan 150 vacatures die online staan. Na de zomer 

is het daarnaast ook mogelijk om op woensdagmiddag bij de vacatu-

rebank binnen te lopen voor persoonlijke begeleiding richting vrijwil-

ligerswerk. 

Nieuw Servicecentrum 

De vacaturebank is te vinden in het nieuwe Servicecentrum De Bilt 

van MENS De Bilt. De vrijwilligerscentrale ViA De Bilt is daar on-

derdeel van. Sinds half juli is ook de vrijwilligerscentrale meeverhuisd 

naar dit nieuwe Servicecentrum aan de Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 in 

De Bilt (bij woonzorgcentrum Weltevreden). De vacaturebank vrijwil-

ligerswerk zal daar na de zomer op woensdag open zijn van 14.00 tot 

17.00 uur. Als de verbouwingen in Servicecentrum Maartensdijk vol-

tooid zijn, zal het ook mogelijk zijn om in Maartensdijk binnen te lopen 

voor begeleiding bij de zoektocht naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk.

Consulenten gezocht

De vacaturebank vrijwilligerswerk wordt gerund door vrijwilligers. 

Vanwege de uitbreidingen van de vacaturebank is de vrijwilligerscen-

trale op zoek naar twee vrijwilligers die deze vacaturebank willen be-

mensen. Deze vrijwillige medewerkers begeleiden mensen naar vrij-

willigerswerk, leggen de link tussen organisaties en vrijwilligers en 

beheren de online vacaturebank. 

Bent of kent u iemand die handig is met de computer en het leuk vindt 

om mensen persoonlijk te begeleiden? Bekijkt u dan de vacature op 

www.vrijwilliginactiedebilt.nl of neem contact op met Ingrid Huisman 

van de vrijwilligerscentrale via i.huisman@mensdebilt.nl 
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele HP inktpatronen

HP 20 (C6614) van € 29,50 voor € 12,50

HP 23 (C1823) van € 31,50 voor € 19,50

HP 27 (C8727) van € 17,50 voor € 10,00

HP 28 (C8728) van € 19,50 voor € 12,50

HP 58 (C6658) van € 23,50 voor € 16,00

HP 78 (C6578) van € 31,50 voor € 17,50

HP 339 (C8767) van € 26,50 voor € 17,50

HP 344 (C9363) van € 29,50 voor € 19,50

HP 348 (C9369) van € 29,50 voor € 19,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

De lekkersteBoerencake
 van € 3,65nu € 2,95
Desem Speltbol
nu € 2,25

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

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

Vestigingen in De Bilt,

Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 

Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800

www.noordanuspartners.nl

Deskundig

op uw erf,

thuis in 

uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

PaPaPa
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

I www.parelpromotie.nlMaertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

L‘Oréal 
mascara’s nu 
10 euro

 
Nieuwe geur van
Calvin Klein:

Reveal

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

RONDE PRIJZEN

€ 40.-

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

€ 50.- € 15.-

€ 5.-

€ 20.-

€ 10.-
€ 35.-

hele
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Vliegt de Blauwvoet en Minnaert
door Koos Kolenbrander

De dierenwereld werkt vaak inspirerend bij de keuze van huisnamen;

ook in de gemeente De Bilt. Hans de Groot, lid van de Historische Vereniging d’Oude School, 

ontdekte dat er in deze gemeente huizen met namen als De Krekel, De Mier, De Zwaluw,

De Nachtegaal, De Wielewaal, De Blauwe Kiekendief, L ‘Oiseau Bleu, De Bonte Koe,

De Eekhoorn en De Schorpioen zijn ‘gesierd’. 

Hans de Groot: ‘De gevel van 

Parklaan 88 in Bilthoven vermeldt 

de huisnaam ‘Vliegt de Blauwvoet. 

Storm op zee’. De blauwvoetgent 

of blauwpootgent is weliswaar 

een zeevogel uit de familie van de 

genten, maar de vermelding op 

deze gevel ‘linkt’ naar de Vlaamse 

studentenbeweging in de negen-

tiende eeuw’. 

Vlaams

Het huis is gebouwd door de 

Vlaamsche astronoom en natuur-

onderzoeker Marcel Minnaert, 

die er woonde van 1920 tot 1940. 

Minnaert was een zeer gekend fysi-

cus en astronoom. Een maankrater, 

enkele planetoïden en de gloed-

nieuwe nationale Nederlandse ster-

renwacht in Utrecht zijn naar hem 

genoemd. De Minnaerts woonden 

eerst in Zeist, daarna in Soest en 

ten slotte in Bilthoven (1920). Op 

hun huis aan de Parklaan 88, voor-

zien van een uitkijkpost, vermelden 

de twee gevelstenen de slotregels 

van een lamingante hymne: ,Vliegt 
de Blauwvoet. Storm op zee.’ 

 

Minnaert is altijd actief gebleven in 

de Vlaamse beweging. 

Spoorrails

Minnaert werd in 1932 genaturali-

seerd tot Nederlander. Hij schreef 

in Bilthoven o.a. zijn boek ‘De 

Natuurkunde van ’t Vrije Veld’. 

Ook was hij betrokken bij een pro-

ject op de Werkplaats van Kees 

Boeke waarbij hij een leerling het 

Dopplerffect liet waarnemen. Ver-

der verrichtte hij metingen voor 

de spoorrails bij station Bilthoven.  

 

De rails waren 18 meter lang en 

met tussenruimten van zeven mm. 

Minnaert berekende o.a. via de  

uitzettingscoëficiënt hoe warm 
de staven in de zomer mochten  

worden.

Het huis aan de Parklaan 88 met uitkijkpost. Links in de gevel staat

‘Vliegt de Blauwvoet’, rechts ‘Storm op zee’.

Op De Uithof, het universiteitsterrein van de Universiteit Utrecht, 

is een gebouw naar Minnaert genoemd. In dit Minnaertgebouw is het 

departement Natuur- en Sterrenkunde van de faculteit Bètawetenschappen 

gehuisvest.

Het Vogelpaar
door Henk van de Bunt

Aan het Vermeerplein in Bilthoven staat het Vogelpaar; een beeld, gemaakt door Pim van 

Moorsel. Het materiaal is geschilderd beton. Bij haar verhuizing schonk een bewoonster van 

het plein dit beeld, dat in haar tuin stond, aan de gemeente. 

Dat is bij een eerste zoektocht alle 

informatie over een beeld, dat er 

al sinds 1988 schijnt te staan. Be-

leidsmedewerker Ernest Schuler 

van de gemeente De Bilt dook in de 

cultuurarchieven en berichtte: ‘Het 

beeld is in 1977 geëxposeerd (Beel-

den in De Bilt XII) en is toen door 

een bewoner van de Hobbemalaan 

in Bilthoven aangeschaft. De ge-

meente was toen behulpzaam door 

m.b.v. een kraanwagen het beeld in 

de tuin van de koper te plaatsen’. 

Tentoonstellingen

De tentoonstellingen ‘Beelden in 

De Bilt’ waren indertijd spraak-

makende kunsttentoonstellingen in 

deze gemeente. De gemeenteraad 

heeft in 1994 besloten om een ten-

toonstellingsruimte in het gemeen-

tehuis op te nemen in de traditie 

hiervan. In deze ruimte worden te-

genwoordig kunsttentoonstellingen 

gehouden, maar ook tentoonstel-

lingen over maatschappelijke on-

derwerpen zoals over jeugdbeleid, 

ontwikkelingssamenwerking of 

naar aanleiding van de Open Mo-

numentendag.

Boomstammen

I.v.m. een verhuizing naar Baarn 

besloot de eigenaar het beeld aan 

de gemeente De Bilt te schenken. 

Het toenmalige college van Bur-

gemeester en Wethouders stelde 

de gemeenteraad voor het beeld 

onder dankzegging te aanvaarden. 

Een voorganger van Schuler ver-

meldde in een schriftelijk advies 

(febr. 1988) m.b.t. deze aanschaf 

het volgende: ‘Volgens de schenker 

heeft het beeld geen naam. Het is 

werk van de Tilburgse kunstenaar 

Pim van Moorsel. Het object wordt 

door omwonenden ‘de vogels’ ge-

noemd. Het object is plm. een me-

ter en dient jaarlijks opgeschilderd 

te worden’. De beleidsmedewerker 

adviseerde tot aanvaarding en tot 

plaatsing in de bosrijke omgeving 

van bijvoorbeeld het Vermeerplein, 

omdat de kleur van het object over-

eenstemt met de kleur van boom-

stammen’. Het beeld komt ook 

voor op de website ‘Mens & Dier 

in Steen & Brons’. Als kunstenaar 

wordt daar genoemd Wilhelmus M. 

(Pim) van Moorsel (1932) te Voor-

burg. Zijn thema’s worden als ab-

stracte, christelijk religieuze voor-

stellingen omschreven.

Het vogelpaars is uit particulier bezit geschonken aan de gemeente.

Aanhouding
Donderdagavond 7 augustus hielden agenten een man aan die onder 

invloed van alcohol reed. Hij bleek ook een groot geldbedrag bij zich te 

hebben. Rond 23.30 uur zagen surveillerende agenten een automobilist 

op een afgesloten gedeelte van de Biltse Rading rijden. Zij lieten de 

automobilist stoppen en namen een blaastest af waarbij bleek dat de 

man teveel alcohol gedronken had (390 ug/l). Omdat de 47-jarige Hil-

versum beginnend bestuurder is, werd zijn rijbewijs ingevorderd. De 

Hilversummer werd meegenomen nar het bureau. Tijdens de insluiting 

in de cel, bleek hij een groot contant geldbedrag bij zich te hebben van 

duizenden euro’s. Hij kon geen redelijke verklaring aleggen waarom 
hij zoveel contant geld bij zich had. Hierop werd hij aangehouden op 

verdenking van witwassen. Voor het rijden onder invloed kreeg hij een 

dagvaarding. De Hilversummer zit vast. 

Renovatie Kwinkelier

Met een enorme kraanwagen werd donderdag 7 augustus een aantal 

van de kappen in De Kwinkelier ontmanteld. [GG]
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Nieuw in De Bilt... Nu geopend!

Gezellig terras 
Mooie wijnen & lekkere biertjes
Mediterrane hapjes
Plat du jour 
Houtskool BBQ

Weekspecial:
Gegrilde gamba’s met aïoli, frieten en salade € 15,-

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl

www.zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl

- Verse groenten

   en fruit

- Limousin

   rundvlees

- Boerenzuivel

- Streekproducten

Open: ma - za

Dorpsweg 85 
Maartensdijk

Lijkt het je leuk om in onze winkels met mensen om te gaanen wil je graag meer weten over brood en banket dan is deze baan iets voor jou.

Reacties voorzien van CV en foto graag per mail naar: bakkerij@bosmaartensdijk.nl
Bakkerij Bos
t.a.v. Annemieke BosDorpsweg 118
3738 CJ Maartensdijk

Ter versterking van het winkelteam 
zoekt Bakkerij Bos een

(leerling)VERKOOPSTER
voor 30 tot 38 uur per week.

FRENCHED RACKS
Het beste en het lekkerste van het lam.

Voor op de barbecue of in de pan 100 gram 3,75

SATEVLEES
Gemarineerd of naturel?

Heerlijk mals 500 gram 4,98

GRIEKSE BRAADWORST
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkensvlees

& Griekse kruiden 100 gram 1,00

LAMSKOTELETJES
Lekker gemarineerd & gekruid.

Om kort te bakken 100 gram 1,50

AARDAPPELSALADE 
Uit onze traiteurhoek: heerlijk fris.

Smaakt bij alles. 100 gram 0,85

MEIJE KIP
Uit onze poeliershoek: puur natuur,

met maïs gevoerd en vrije uitloop 100 gram 0,99

TIP: maandag 18 aug. t/m woensdag 20 aug.

VARKENS VERSE WORST

 
100 gram 0,95

ZIGEUNERBURGERS

 
100 gram 1,10

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 11 aug t/m zaterdag 16 aug 2014. Zetfouten voorbehouden.

Parel Promotie

Kijk op 

www.parelpromotie.nl 
voor de mogelijkheden 

            of bel 0346 211215

Toe aan een nieuwe

website
die aansluit bij je 

Huisstijl?
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

Expositie Fotoclub Bilthoven 
Van woensdag 20 augustus t/m dinsdag 16 
september exposeert de Fotoclub Bilthoven 

in de traverse van het gemeentehuis.

De ruim 30 deelnemende leden hebben hun mooiste 
foto’s van het afgelopen jaar ingelijst voor de exposi-
tie. De expositie zelf omvat ongeveer 50 foto’s en bevat 
vele interessante onderwerpen. Het betreft fotowerk van 
het afgelopen jaar in kleur en zwart wit. 
Openingstijden van de expositie zijn:
•	 ma	t/m	vrij	van	8.30	tot	17.00	uur
•	 di	tot	17.00	uur	(t/m	26/8	i.v.m.	vakantieperiode)
•	 vanaf	2	september	tot	19.00	uur.
Meer informatie over Fotoclub Bilthoven vindt u op de 
website www.fotoclubbilthoven.nl

Omgevingsverguning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•	Bilthoven,	A.	van	Leeuwenhoeklaan	-	Soestdijkseweg	Zuid,	
kappen	van	111	bomen	t.b.v.	het	realiseren	van	de	rotonde	krui-
sing	A.	van	Leeuwenhoeklaan	-	Soestdijkseweg	Zuid	
(04-07-2014)
•	Bilthoven,	Jachtlaan	24,	plaatsen	van	een	dakkapel	aan	voor-
zijde en vervangen van een dakkapel aan achterzijde woning 
(24-07-2014)
•	Bilthoven,	Soestdijkseweg	Zuid	265,	plaatsen	van	twee	zuilen	
(28-07-2014)
•	Bilthoven,	Sweelincklaan	12,	kappen	van	drie	dennen	
(23-06-2014)
•	Bilthoven,	Verhulstlaan	2,	kappen	van	een	beuk	en	een	vlieg-
den	(29-07-2014)
•	De	Bilt,	Noordweg	1,	aanbrengen	van	gevelbekleding	
(25-07-2014)
Verleende omgevingsvergunning regulier
•	Bilthoven,	Julianalaan	79,	verbouwen	van	een	woning	
(25-07-2014)
•	 Bilthoven,	 P.C.	 Staalweg	 nabij	 100-130,	 oprichten	 van	 een	
bedrijfsgebouw	en	maken	van	inritten	(29-07-2014)
•	Groenekan,	Nieuwe	Weteringseweg	96,	kappen	van	een	
sierkers	(25-07-2014)
•	Groenekan,	Voordorpsedijk	30,	verleggen	van	de	in-/uitrit	en	
bewerken	van	de	slootkant	(29-07-2014)
•	Maartensdijk,	Dorpsweg	184,	uitbreiden	van	een	melkveestal	
(30-07-2014)
•	 Maartensdijk,	 Maertensplein	 98,	 verbouwen	 van	 Centrum	
voor	Zorg	en	Welzijn	Dijckstate	(25-07-2014)

Werk in Uitvoering
•	Bilthoven:	Vanwege	snoeiwerkzaamheden	is	de	Soestdijkse-
weg	Zuid	tussen	de	Groenekanseweg	en	Nachtegaallaan	van	4	
t/m	7	augustus	afgesloten	voor	doorgaand	verkeer.	
•	Bilthoven:	Vanwege	snoeiwerkzaamheden	is	de	Leijenseweg	
tussen	de	2e	Brandenburgerweg	en	Soestdijkseweg	Zuid	op	8	
augustus afgesloten voor doorgaand verkeer. 
•	 Bilthoven:	Vanwege	 snoeiwerkzaamheden	 is	 de	 Hertenlaan	
op	11	augustus	tussen	7.00	en	13.00	uur	afgesloten	voor	door-
gaand verkeer.
•	Bilthoven:	Vanwege	snoeiwerkzaamheden	is	de	2e	Branden-
burgerweg	op	11	augustus	tussen	13.00	en	19.00	uur	afgesloten	
voor doorgaand verkeer.
•	Bilthoven:Vanwege	snoeiwerkzaamheden	is	de	Melkweg	tus-
sen	de	Plantenbaan	en	1e	Brandenburgerweg	van	12	t/m	14	au-
gustus afgesloten voor doorgaand verkeer.
•		De	Bilt:	De	afslag	Veemarkt	A27	en	de	Biltse	Rading	(de	ver-
bindingsweg	tussen	Utrecht	Voordorp	en	De	Bilt)	is	van	21	juli	
tot	en	met	29	augustus	afgesloten	voor	doorgaand	verkeer.	De	
gemeente Utrecht legt in die periode extra rijstroken aan bij de 
op-	en	afritten	van	de	afslag	Veemarkt	en	gaat	een	deel	van	de	
Biltse	Rading	aan	beide	kanten	van	het	viaduct	opnieuw	asfal-
teren.	Het	ietspad	blijft	in	gebruik.	Voor	de	omleidingsroutes	
kunt u terecht op de website heteitjevanutrecht.nl. 
In de gemeente worden het hele jaar door reparaties 
uitgevoerd aan het wegdek.

Bron: www.debilt.nl 06-08-2014

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Zalmforelilet

met een saus van bosui

geserveerd met frietjes,

verse groenten en salade € 15,00

Weekspecial



 De Vierklank 9 13 augustus 2014

Bezige Bij stopt er (even) mee
door Henk van de Bunt

Na jarenlang ondernemerschap neemt C1000 ondernemer Johan de Zeeuw afscheid van de 

supermarkt aan het Maertensplein. De verkoop van de winkel aan Jumbo is in goed overleg 

gegaan.In een interview van ongeveer een jaar terug met een (ondernemers)adviesbureau

wordt C1000-ondernemer Johan de Zeeuw een Bezige Bij genoemd. Een treffend typering. 

Na 30 jaar ondernemen is het tijd 

voor wat anders: Drie jaar lang had 

Johan (50) een winkeltje in Amers-

foort, vier jaar een Kopak aan de 

Dorpsweg in Maartensdijk, vieren-

eenhalf jaar een C1000 in Hoofd-

dorp en vier en een half jaar een 

C1000 in Haarlem. Na een tijd rust, 

kwam hij terug uit het buitenland 

en ging als interim aan de slag. Jo-

han de Zeeuw: ‘Ik was het helemaal 

zat. Ik had mezelf voorgenomen 

nooit meer ondernemer te worden. 

Maar het blijkt dat het bloed kruipt 

waar het niet kan gaan. Dit is waar 

ik goed in ben.’ Zo kwam Johan 

de Zeeuw samen met zijn vrouw 

Alice in september 2002 terug als 

eigenaar van de enige supermarkt 

in Maartensdijk: ‘Als je zoiets doet, 

of gaat beginnen, kun je dat nooit 

doen zonder je partner’. Op zater-

dag 16 augustus a.s. om 14.00 uur 

sluit Johan eigenhandig de deuren 

van zijn zaak en zwaait hij na 12 

jaar plezierig werken zijn mede-

werkers en klantenkring uit om ver-

volgens eerst samen met Alice op 

vakantie te gaan en vervolgens wel 

te zien wat er op hem afkomt.

Supermarktland

‘Op mijn vijftiende begon ik op za-

terdag lessen te sorteren bij de su-

permarkt als bijbaantje. Ik had mij 

vervolgens bij de MTS ingeschre-

ven, maar ik ben gaan werken bij 

een ondernemer. Toen ben ik nog in 

dienst gegaan en is er een man van 

mij gemaakt.’ De Zeeuw wilde niet 

meer liereluiten en als echte men-

senmens wilde hij de uitdaging van 

zelfstandig ondernemer graag aan. 

‘Er zijn een hoop verantwoordelijk-

heden die bij het ondernemerschap 

komen kijken. Voor mij wegen de 

mislukkingen niet op tegen de suc-

cessen.’ Johan kwam door de ont-

wikkelingen in supermarktland in 

2013 voor het dilemma met betrek-

king tot de C1000-zaak te staan: 

stoppen, verkopen of ombouwen. 

Daar heb je een objectieve en hel-

dere kijk voor nodig, er zit bij mij 

emotie in de winkel.’ Zelfstandig 

doorgaan was een optie, maar dan 

wel onder de naam Jumbo. C1000 

is inito. Eigenlijk zeiden we tegen 
elkaar, dat het weer zo’n juist mo-

ment was om even te gaan relaxen. 

Het werd allemaal wat gemakkelij-

ker, toen bleek dat de winkel straks 

weer een zelfstandig ondernemer 

zal kennen en alles daardoor rechts-

positioneel voor de medewerkers 

goed was geregeld’. 

Zuivel bij de slager

Jumbo Supermarkten opent op 

woensdag 3 september de deuren 

van een nieuwe winkel aan het 

Maertensplein 31 in Maartensdijk. 

De supermarkt vervangt dus de 

huidige C1000 winkel, die op za-

terdag 16 augustus om 14.00 uur 

haar deuren sluit om een volledige 

metamorfose tot een Jumbo super-

markt te ondergaan. Zaterdag 16 

augustus van 08.00 tot 14.00 wordt 

een opruim-kassa-korting van 50% 

gegeven. ‘De winkel moet ik leeg 

opleveren, dus ik hoop dat ieder-

een nog even goed inlaadt’. Men-

senmens Johan de Zeeuw vindt het 

een voorbeeld van goede sociale 

samenwerking, dat gedurende de 

periode dat er geen supermarkt 

in Maartensdijk is (17 augustus 

– 3 september) Kwaliteitsslagerij 

Zweistra de zuivelverkoop ‘waar-

neemt’: ‘Het is prima, dat met name 

de oudere Maartensdijker op korte 

afstand naast brood, vlees en groen-

ten ook zijn zuivel kan betrekken. 

Zoiets hoort bij Maartensdijk: Zorg 

voor elkaar’. 

Johan wil naast zijn klanten ook 

zijn medewerkers en collega’s op 

het plein bedanken voor de afgelo-

pen 12 ijne jaren en wenst iedereen 
veel voorspoed en gezondheid toe.

Johan de Zeeuw:’ Even na 30 jaar ondernemerschap ‘rust’ in de tent’ en ‘wat afstand nemen’.  

Naast de buren gezelligste terras
door Floris Bijlsma

Dorpsbistro ‘Naast de Buren’ in Groenekan is verkozen tot het gezelligste terras van gemeente 

De Bilt. De eigenaren Ted en Debby van der Ham krijgen hiermee erkenning van een breed 

publiek voor een uniek concept. Een bezoek aan Naast de Buren is meer dan eten alleen.

Komend vanuit De Bilt ben je er 

zo. Bij de rotonde met de kever niet 

linksaf naar Utrecht maar rechtdoor 

richting Groenekan. Een stukje 

door over de Groenekanseweg, het 

spoor over en dan valt het meteen 

op aan de linkerkant. Al sinds 2003 

zijn ‘Ted en Deb’ eigenaar van de 

sympathieke dorpsbistro Naast de 

Buren dat vanaf de jaren vijftig 

meerdere eigenaren heeft gehad 

en is begonnen als dorpscafé Beer-

schoten. Ted laat oude foto’s zien 

uit die tijd. Het was een woonhuis 

waarvan destijds de linkerkant café 

was en de rechterkant woonhuis. 

Rechts naast die woning stond een 

garage met één benzinepomp. De 

foto’s ademen een authentieke sfeer 

uit die er nog altijd is als je in 2014 

rondkijkt in Naast de Buren.

Aanschuiftafel

De uitverkiezing van Naast de Bu-

ren als gezelligste terras van De Bilt 

is niet toevallig. Als je er aankomt, 

voel je je meteen thuis. Wat de bis-

tro uniek maakt, is de combinatie 

van een authentieke, ambachtelijke 

sfeer en het blijven zoeken naar 

vernieuwingen in het aanbod wat 

een breed publiek trekt. En dat lukt 

Ted en Debby uitstekend. Eten kun 

je er à la carte, van een kaart die ge-

regeld vernieuwd wordt. Daarnaast 

zijn er diverse speciale formules zo-

als de aanschuiftafel van woensdag 

tot en met vrijdag waarbij gasten de 

keuze hebben uit twee gerechten 

en kofie voor een heel redelijke 
prijs. Jaren geleden hebben Ted en 

Debby dit concept al ontwikkeld en 

zijn daarmee in een landelijk hore-

catijdschrift gekomen. Sindsdien is 

het steeds gangbaarder geworden 

in andere horecagelegenheden. Het 

voorziet duidelijk in een behoefte. 

Maartensdijk

Er zijn veel alleenstaanden die er 

gebruik van maken. Voorheen kwa-

men veel van hen bij Dijkstate in 

Maartensdijk, maar die voorziening 

is weggevallen. Deze formule sluit 

uitstekend aan bij onder andere ou-

deren, die op deze manier wekelijks 

een hapje buiten de deur kunnen 

eten en sociale contacten opdoen. 

Mensen kunnen aan een aparte tafel 

eten, maar ook aan een lange tafel 

waar mensen letterlijk bij elkaar 

aanschuiven en op deze manier met 

elkaar in contact kunnen komen. 

Het komt ook voor dat bezoekers 

twee dagen tevoren al opbellen 

omdat zij een speciaal gerecht wil-

len bestellen waarvan zij weten dat 

Ted het goed kan klaarmaken, zoals 

kalfszwezerik. Ted: ‘Vroeger was 

dat een gerecht voor arme mensen, 

maar het is herontdekt en tegen-

woordig een delicatesse’. Het vergt 

goede voorbereiding en Ted doet 

daarvoor zelf zijn inkopen. Al deze 

facetten bij elkaar geven Naast de 

Buren een ambachtelijke uitstraling 

met persoonlijke aandacht voor 

gasten. In deze tijd van grootscha-

ligheid voorziet de dorpsbistro in 

de behoefte van mensen aan iets 

authentieks.

Dankbaar

Bij de verkiezing tot gezelligste ter-

ras van de gemeente waren er twee 

categorieën: het aantal stemmen en 

de waardering. In beide categorieën 

heeft Naast de Buren gewonnen. 

Ted en Debby zijn trots op deze er-

kenning. Als dank aan de vele men-

sen die hun stem hebben uitgebracht 

op Naast de Buren via de website 

www.gezelligsteterras.nl is van 13 

tot 15 augustus het aanschuifmenu 

nog gunstiger geprijsd dan anders.  

 

De verkiezing krijgt een vervolg, 

want in de periode van 15 augustus 

tot 10 september kunnen mensen 

op dezelfde website stemmen voor 

de inaleronde. Uit de winnaars van 
alle gemeenten kiest het publiek het 

gezelligste terras van de provincie 

en van het gehele land. De prijsuit-

reiking vindt plaats op 27 oktober 

in Kasteel de Hoge Vuursche. Ted 

en Debby gaan ervoor.Deb en Ted schrijven ook graag de titel ‘gezelligste terras van de provincie Utrecht op hun naam’.
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De bosgebieden in deze regio 

rondom Beerschoten (Holle Bilt), 

Houdringe, Lage Vuursche (De 

Stulp, Nonnenland) zijn onderdeel 

van de Utrechtse Heuvelrug. Eer-

der al in 2013 hebben het Nationaal 

Park Utrechtse Heuvelrug, Utrechts 

Landschap, Staatsbosbeheer en de 

Wielersportbond een intentiever-

klaring ondertekend, om het moun-

tainbiken in de Utrechtse natuur te 

reguleren. Het nieuwe samenwer-

kingsverband gaat werken aan het 

verbeteren, vernieuwen en verlen-

gen van de mountainbikeroutes. 

Aanleiding voor de invoering van 

het tolvignet is een toename van het 

aantal mountainbikers en klachten 

over hun gedrag; dit laatste overi-

gens wordt als zeer divers ervaren. 

Mark Torsius van de NFTU: ‘De 

mountainbikesport kent zijn eigen 

speciieke vragen en knelpunten 
en daarom zijn er binnen de NTFU 

verschillende regioconsulenten op 

mountainbikegebied die het aan-

spreekpunt zijn voor provinciale of 

lokale overheden en terrein-behe-

rende organisaties. Op deze manier 

willen we de belangen van moun-

tainbikers en verenigingen beter 

behartigen en het overleg met over-

heden, natuurorganisaties en andere 

recreanten bevorderen. 

Kruisen

Aanleiding is dat op de Utrechtse 

Heuvelrug wandelaars, ietsers, 
mountainbikers, ruiters en andere 

recreanten soms hinder ondervin-

den van elkaar, omdat routes elkaar 

kruisen. Mountainbikers hebben 

daarnaast ook aangegeven dat de 

huidige routes onvoldoende lengte 

hebben en soms van onvoldoende 

kwaliteit zijn, waardoor buiten de 

routes wordt gereden. Betere en 

langere routes moeten dit in de toe-

komst voorkomen. Met ingang van 

september 2014 zal mountainbiken 

op de Utrechtse Heuvelrug geld 

gaan kosten, doordat iedereen een 

speciaal vignet dient aan te schaf-

fen, dat 7,50 euro zal gaan kosten. 

Dat vignet zal dan ook in 2015 

geldig zijn. Overigens staat hier 

ook iets tegenover want op termijn 

komt er op de Utrechtse Heuvel-

rug een aaneengesloten netwerk 

te liggen van mountainbikeroutes. 

Vrijwilligers van ietsverenigingen 
gaan deze routes aanleggen en zij 

zullen daarnaast het beheer hiervan 

voor hun rekening nemen. 

Beter

De NFTU is bezig om alle ter-

reineigenaren in de Heuvelrug te 

overtuigen van de voordelen van 

een uitgebreid routesysteem. Bin-

nen het Nationaal Park de Utrechtse 

Heuvelrug liggen nu vier oficiële 
mountainbikeroutes met een totale 

lengte van ruim 26 kilometer. Tege-

lijkertijd met de oficiële opening 
in september a.s. van een nieuwe 

mountainbikeroute in de bossen 

rondom Zeist wordt het vignet ge-

introduceerd. Het mountainbike-

vignet zal in eerste instantie via 

internet te koop zijn, de invoering 

van dit vignet is trouwens geen pri-

meur. Er zijn meer gebieden in Ne-

derland waar alleen tegen betaling 

geietst mag worden, onder meer op 
de Postbank, Montferland en in de 

Loonse en Drunense duinen.

Terughoudend

Torsius licht nog toe: ‘De bijdrage 

die we van de mountainbiker gaan 

vragen wordt vooral gestoken in de 

ontwikkeling van nieuwe routes. Na 

anderhalf jaar gaan we kijken hoe het 

systeem functioneert. Overigens is de 

NTFU normaliter terughoudend met 

een gebruiker-betaalt-systeem van-

wege mogelijke precedentwerking 

en een wirwar aan verschillende ver-

gunnings-systemen. Daarom wordt 

onder de noemer Actieplan Buiten-

sport samen met collega sportbonden 

op landelijk niveau gelobbyd om i-

nanciering voor aanleg en onderhoud 

van recreatieve routevoorzieningen 

terug op de agenda te krijgen. In 

april is een petitie aangeboden aan de 

vaste Kamercommissie van Econo-

mische Zaken. Verwachting is dat de 

petitie in het Algemeen Overleg Na-

tuur behandeld gaat worden.

Tolvignet Heuvelrug
voor mountainbikers

door Henk van de Bunt

De Utrechtse Heuvelrug loopt als een hoge zandrug van de Grebbeberg bij Rhenen 

tot aan het Gooimeer bij Huizen. Het zuidelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug

is aangewezen als Nationaal Park. Het is een gebied van bossen, buitenplaatsen en ‘bergen’, 

waar heerlijk gewandeld en geietst kan worden. 

Een voorbeeldbord van een Mountainbikeroute (bij het Jagershuis in Zeist).

Marc Torsius (r), hier samen met collega Eric Roesinger, probeert ook regelmatig nieuwe MTB routes uit.

Femtastic in Lichtruim
In juni 2014 zijn er gesprekken geweest tussen de dansafdeling van het 

Kunstenhuis en dansstudio Femtastic. Na ruim 10 jaar zocht Femke 

Terhaar met Femtastic een nieuwe ruimte en oplossing voor haar lessen 

en heeft deze gevonden binnen het nieuwe culturele centrum “het Kun-

stenhuis”. Naast het gebruik van moderne dansstudio’s in het Lichtruim 

kan Femtastic nu ook volop gebruik maken van Theater het Lichtruim 

voor haar uitvoeringen en shows. 

Vanaf het nieuwe seizoen zal het dansaanbod van het Kunstenhuis De 

Bilt dan ook uitgebreid worden met de danscursussen van Dansstudio 

Femtastic. Naast Femke Terhaar zullen verschillende dansdocenten van 

Femtastic deel gaan uitmaken van het nieuwe team dat de danscursus-

sen gaat verzorgen. 

Femtastic heeft een modern aanbod met onder andere Streetdance, 

Multidance en Breakdance. Deze lessen zullen zoveel mogelijk door 

dezelfde docenten worden gegeven maar dan georganiseerd vanuit 

het Kunstenhuis. Op www.femtastic.nl & www.kunstenhuis.nl zal het 

nieuwe samengevoegde lesrooster en alle andere informatie vermeld 

worden.

FC De Bilt zoekt meisjes
FC De Bilt heeft ook meidenvoetbal. De club heeft 

dat sinds een paar jaar los gekoppeld van de jongens. 

Voorheen voetbalden de meisjes in de jongensteams mee. 

Sinds een paar jaar kent de vereniging ook meisjesteams. 

Dit is niet zo bekend bij de meisjes die willen voetballen. 

Meisjes/vrouwen voetbal is in Nederland de snelst groeiende sport. 

Niet in de laatste plaats door de successen van het Nederlands vrou-

wenelftal. FC De BIlt vraagt daarom meisjes die willen voetballen om 

eens te komen kijken. Alle leeftijden zijn welkom maar vooral de wat 

oudere meiden van 12 jaar kan FC De Bilt direct plaatsen. 

Coaches gezocht

De club is nog op zoek naar mannen/vrouwen die teams training wil-

len geven, een uurtje per week. Het weer zit niet altijd mee maar als je 

een uurtje in de buitenlucht een meidenteam traint is dat een leuke af-

sluiting van de dag. Informatie Ria van der Baan, coördinator meisjes/

vrouwen FC de Bilt. Mail naar meisjes@fcdebilt.nlNaast Jeffrey van Delft, Inge Ver-

meulen en Sebastiaan Klok is sinds 

maart ook Maikel Rijdes als buurt-

sportcoach actief. Met z’n vieren 

pakken ze een gevarieerd program-

ma op met o.a. bootcamp, rugby, wa-

terpolo, voetbal, volleybal, hockey, 

kickboksen, korfbal en tennis. Deze 

sporten kunnen door alle kinderen 

uit De Bilt beoefend worden. Van 

Hollandsche Rading, Westbroek en 

Maartensdijk tot aan de Bilt, Bilt-

hoven en Groenekan: iedereen kan 

mee doen. Afgelopen weken zijn de 

buurtsportcoaches op alle basisscho-

len geweest om lyers en posters met 
daarop alle info rond te brengen. 

Aanmelden is mogelijk voor 

kinderen in de leeftijd van 4 

t/m 7 jaar en 8 t/m 12/13 jaar.  

Er zullen drie clinics per dag wor-

den gegeven, waarbij er in totaal 15 

clinics verspreid over de hele week 

zijn. Kinderen kunnen zich aanmel-

den voor zo veel clinics als zij zelf 

willen. 

Aanmelden kan via info@mensde-

bilt.nl maar ook op de dag zelf kun 

je nog meedoen. Het is wel prettig 

wanneer je je vooraf aanmeldt, zo-

dat de buurtsportcoaches het pro-

gramma zo goed mogelijk kunnen 

voorbereiden.

Terreinen en accommodaties

Er zal gesport worden op zowel bin-

nen- als buitenlocaties: Het Grasveld 

tegenover het HF Witte Centrum, 

Henri Dunantplein, De Bilt; het Open 

Grasveld tegenover gemeentehuis 

Jagtlust aan de Soestdijkseweg, de 

Regenbooggymzaal aan de Aeolus-

weg in De Bilt, het Cruyff Court aan 

de Aeolusweg in De Bilt, Zwembad 

Brandenburg, Oude Brandenburger-

weg 67 in Bilthoven, de hockeyvelden 

van SCHC aan de Kees Boekelaan 1 

te Bilthoven en de tennis-accommo-

datie van LTV Meijenhagen aan de 

Groenekanseweg 161 te De Bilt. 

(Sebastiaan Klok)

Zomervakantie Sportweek
Je hoeft je deze zomervakantie niet te vervelen. Ook dit jaar organiseren de Buurtsportcoaches 

van MENS De Bilt een zomervakantie-sportweek. In de week van 25 t/m 29 augustus zal, in 

samenwerking met diverse (sport-)verenigingen sport centraal staan in en voor heel De Bilt. 

Duiven vlogen vanuit België
 

De postduiven van Pv. De Bilt werden voor een wedvlucht dit weekein-

de vervoerd naar Zellik, een deelgemeente van Belgische plaats Asse. 

De directe afstand tussen deze lossingsplaats en De Bilt-Maartensdijk 

is plm. 150 km. 

De duiven overbrugden deze afstand met gemak en de eerste twintig 

landden in deze volgorde weer op de kleppen van hun eigen ‘hok’: 

Comb. Rose-Kooy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 en 14. De Comb.Turk-van 

Zelst 7, 8, 10 en 13. Steenbeek & Zn werden 9 en 18, P.W.J. van Bun-

nik veroverde de plaatsen 15, 17 en 19, P. van Keulen werd 16de en de 

Comb. Grol-Lantinga sloot de rij met de 20ste plaats.
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Alle 
hamburgers 

2+1
GRATIS**

Zet- en drukfouten voorbehouden. Max. 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woensdag 
13 t/m dinsdag 19 augustus 2014 
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Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

zomer
VAN DE

Per combinatie kan de prijs verschillen. ** U krijgt 33,34% korting op de totaalprijs. 

Mona pudding 
Alle bekers van 450 gram of 500 ml
2 stuks
2.59 - 2.90

1.991.991.991.

2 stuks

Ontvang een kraskaart aan de kassa en maak kans op eenMona fiets!

8.998.998.998.

per krat

Jupiler of Dommelsch 
Krat met 24 fl esjes 
van 0.25 of 0.3 liter
Per krat
11.59 - 12.99
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Verbindend rondje Kunst
door Henk van de Bunt

Als vertrekpunt voor een kerngericht rondje kunst door de gemeente De Bilt hebben we gekozen voor het beeld ‘Opwaart-

se Vlucht’ dat voor De Vierstee in Maartensdijk staat. Op de route belichten we kunst in de ‘buitenruimten’ van De Bilt. 

Na een vroegere 

plaats op het win-

kelcentrum van 

voorbije tijden De 

Marijkehof heeft 

het beeld ‘Op-

waartse Vlucht’ al 

weer jaren terug 

in het andere hart 

van Maartens-

dijk voor het De 

Vierstee aan de 

Nachtegaal laan 

te Maartensdijk 

een plaats gekre-

gen. Het beeld is 

van Theresia van 

der Pant (Schie-

dam, 27 november 

1924), roepnaam ‘Theet’. Ze was professor beeldhouwkunst 

aan de Rijksacademie in Amsterdam. Ze heeft altijd getekend 

in Artis maar door reuma, die het zware werk van beeldhou-

wen moeilijk maakt tekende ze de laatste jaren steeds meer 

en beeldhouwde nog op beperkte schaal. Al haar beelden, in 

beperkte oplagen gegoten, zijn ‘uitverkocht’. Enkele beelden 

van haar hand staan ook in privébezit in huizen en tuinen in 

verschillende kernen van deze gemeente. 

Een ietstocht naar Hollandsche Rading over het Vuursche 
Pad voert langs het nieuwe dorpshuis in Hollandsche Ra-

ding o.a. naar het marmeren beeld Ruiter en Paard van Theo 

Mackaay. Theo Mackaay maakt beelden die, gebaseerd op 

concrete vormen, neigen naar het abstracte. Sommige onder-

delen van de oorspronkelijke vorm worden sterk benadrukt. 

Het beeld staat op de hoek van de Spoorlaan in Hollandsche 

Rading. Theo genoot zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld 

academie in Amsterdam en aan de Rijksacademie voor Beel-

dende Kunsten in Amsterdam Zijn werk is te zien in o.a. 

Utrecht, Maartendijk, Hollandsche Rading, Maarssen en 

Amstelveen. Bekend zijn zijn ontwerpen voor prijzen zoals 

‘Het Gouden Kalf’, de prijs van de Nederlandse ilmdagen, 
de BV Pop-prijs (De Popprijs is een prijs van de Stichting 

Buma Cultuur) en de ‘Gouden Gaper’ (de Gouden Gaper-

toneelprijs voor de beste mannelijke bijrol). 

Via de Vuursche Dreef en een oversteek naar de Graaf Flo-

ris V weg is er een prachtig pad aangelegd, dat voert naar 

de Westbroekse Korssesteeg en ons in het centrum van 

Westbroek brengt bij Het Ros Beiaard. Eind 1995 is bij het 

Dorpshuis in Westbroek een bronzen beeld ‘De vier Heems-

kinderen op het ros Beiaard’ geplaatst, gemaakt door Jaap 

van Meeuwen (1958) uit Uithuizermeeden. Het epos van de 

vier Heemskinderen gaat over de strijd tussen Karel de Grote 

en de vier Heemskinderen Adelaert, Ritsaert, Writsaert en 

Renout, zoons van zijn zuster Aye en haar echtgenoot Aymes 

de Oordonne, een van zijn leenmannen. Het is een relatief 

klein beeld, maar juist door de scheve verhoudingen komt 

de onoverwinnelijkheid van het paard goed tot zijn recht; het 

hinnikt nog steeds. Het beeld en de verhalen daarover over-

leven zichzelf.

Na ongeveer 1,2 km. op de burgemeester Huijdekoperweg 

‘slaan’ we linksaf de Kooijdijk op. Via het Geldese Pad gaan 

we (rechtsaf) het Groenedijkse Pad en bereiken we Groene-

kan. Langs de Groenekanseweg in de tuin van Huize Voordaan 

hebben we een ontmoeting met een ‘zittende jonge vrouw’ 

van Charles Weddepohl. Charles Weddepohl was in het uit-

oefenen van zijn beroep een eigenzinnig mens. In de jaren na 

de tweede wereldoorlog was er veel belangstelling voor ab-

stracte kunst. Weddepohl heeft hierin zijn eigen koers geva-

ren. Het beeld uit 1943 toont een zittend meisje. Weddepohl 

was een man van weinig woorden. Hij had een grote interesse 

voor ilosoische vraagstukken en voor oosterse denkwijzen. 
Zijn gevoel voor schoonheid speelde een allesoverheersende 

rol in zijn bestaan. Het gezin Weddepohl streek in 1937 neer 

in Hollandsche Rading en was regelmatig bron tot hilariteit. 

Beelden van blote vrouwen in de voornamelijk gereformeer-

de gemeente waren geen gemeengoed. Toch zijn het geen 

beelden waar je snel genoeg van krijgt. Door de vaak uitdruk-

kingloze gezichten stralen de beelden rust en sereniteit uit.

Rustig doortrap-

pend komen we 

bij Het Lichtruim 

in Bilthoven aan 

het Planetenplein. 

Het ‘Beeld vrouw 

met boodschap-

penmand’ is daar 

op 11 maart 2014 

t e ruggep laa t s t . 

In 1966 werd 

het beeld van de 

Biltse kunstenaar 

Jop Goldenbeld 

geplaatst voor het 

Winkelcent rum 

P l a n e t e n b a a n . 

In januari 2013 

moest het wijken 

voor de herinrich-

ting van het plein. 

Het beeld staat nu 

Op de sokkel wordt de Ruiter het eerst genoemd.

De gemeente Maartensdijk kocht dit beeld in 1961 voor 2600 

gulden en plaatste het (voor de eerste keer) in 1964 langs de 

Groenekanseweg..

op een geweldige plek, pal voor Het Lichtruim, met in haar 

rug de ateliers van De Werkschuit. Job Goldenbeld was één 

van de initiatiefnemers die samen het Centrum voor Kunst-

educatie De Werkschuit oprichtte, dus een betere plek voor 

het beeld kon niet gekozen worden. Het beeld is terugge-

plaatst, verstevigd met RVS buizen, die van kruin tot ver in 

de grond doorlopen; volledig diefstalproof.

Wanneer we rich-

ting het winkel-

centrum De Kwin-

kelier in Bilthoven 

gaan, komen we 

w a a r s c h i j n l i j k 

langs het twee 

meter hoge bron-

zen beeld ‘Haasje 

Over’, gemaakt 

door Luigi Amati. 

Het werd in 2000 

aan een belang-

rijke route voor 

schoolgaande kin-

deren geplaatst op 

de rotonde aan de 

Sperwerlaan in de 

toenmalige woon-

plaats Bilthoven 

van de in Rome geboren Amati. Op zijn veertiende gaat hij 

naar de kunstacademie. Gedurende zijn opleiding werkt hij 

met bekende beeldhouwers zoals Marino Marini en Fazzini 

aan monumentale beelden, onder andere aan een bronzen re-

liëf voor het Opera Theater in Rome. Vanaf 1965 woont hij 

in Nederland. Hij maakt grote reliëfs en beelden in opdracht 

van bedrijven, gemeenten en particulieren. Recent heeft hij 

een beeld in opdracht van Amnesty International gemaakt die 

in zijn huidige woonplaats Bunnik is geplaatst. Naast zijn 

werk geeft hij ook les in boetseren en tekenen.

Terug naar de bron (van deze tocht) betekent: terug naar 

Maartensdijk. In het kunstwerk dat op het Maertensplein 

staat zitten typische Hedda Buijs-vormen. Eigenlijk ziet het 

eruit of het met een grote blokkendoos is gebouwd. Twee 

enorme blokken recht opgezet op een onder-blok. Dakje er-

bovenop, een wat smaller en lager blok met ribbeltjes tussen 

die twee enorme blokken en klaar. Een pomp op het plein 

zie je tegenwoordig niet vaak meer. En als je in een dorp een 

pomp ziet is het vaak nep, er komt geen water meer uit. Vroe-

ger was de pomp heel belangrijk. De eerste waterleidingen 

zijn ongeveer 150 jaar oud. Voor die tijd en in veel plaatsen 

nog tot ver in de twintigste eeuw, moest het drinkwater dus 

uit de grond omhoog gepompt worden. Zo’n pomp midden 

op een plein was behalve belangrijk ook een ontmoetings-

punt. Zonder water kan een mens niet leven. Water komt 

uit een bron. In de zijkant staat een tekst geschreven die uit 

twee delen bestaat. ‘Als ge het water drinkt’, ‘Denk aan de 

bron’. Het schijnt een Chinees spreekwoord te zijn. Ook in 

de Christelijke traditie heeft men het over de Bron. Mogelijk 

betoont de kunstenaar met zijn kunstwerk eer aan de bron 

van ons bestaan. Eén ding is merkwaardig. De tekst aan de 

onderkant bij het afvoerputje brengt ons – na onze vlucht - 

weer terug op aarde: ‘Geen drinkwater’. 

Haasje over op de rotonde bij de 

Sperwerlaan

De Maartensdijkse dorpspomp heeft al heel wat discussies 

doen oplaaien.

‘De vrouw met boodschappenmand’ is 

vaak een stille getuige al het moois in 

Het Lichtruim.
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Zaterdag

16 augustus
Totale Leegverkoop

50% korting
op alles wat er nog ligt!

Vrijdagavond 15 augustus open tot 18.00 uur

Winkel gesloten van 17 augustus t/m

2 september. Heropening 3 september

als Jumbo met al het vertrouwde personeel.

C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212

Bedankt!

Mede namens de familie 

bedankt voor de 12 fijne

jaren in Maartensdijk.

      Johan de Zeeuw

Van 8.00 tot uiterlijk 14.00 uur



Nootjes
Te koop aangeboden

KOK Stomerij & Lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk is 

in de vakantieperiode alleen 

op maandag gesloten. (maan-

dag 11 augustus, maandag 18 

augustus)

ANTIEK SLAAPKAMER 

Meubl. Bed 120 x 190 plan-

kenbodem, Linnenk 2 drs met 

spiegel. Tafeltje met 2 stoe-

len. € 250,-. Tel. 030-2290923

Twee kinderledikantjes met 

matrasjes. Resp. € 15,- / 

€ 25,-. Tel. 030-2290923

Gratis af te halen: 1x in goede 

staat verkerend Boxspring 

ledikant afm. 80x190 cm, 

1x Ikea kinderbureau afm. 

150x56 cm; hoogte 70 cm. 

Tel. nr. 0346 21 17 13 of 06 

25 10 19 58

Bruin tweezitsbankje. € 10,-. 

Tel. 0346-212707

HAARDHOUT 2x warm/klo-

ven en stoken ± 5m³ droog; 

berk, beuk, eik. € 400,- Tel. 

06-20837719

2 IJzeren groene armleu-

ningen om een tuinbank te 

maken. € 17,50. Tel. 0346-

214084

Twinny Load fietsendrager 

(voor 2 fietsen) met tradapter. 

€ 17,50. Tel 030-2288994.

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Grote betonnen witte tuin-

laars voor plant. € 30,-. Tel. 

0346-214084

Gloednieuwe blauw-zwarte 

Dunlop tennistas, 2 grote vak-

ken + 1 klein vak. € 25,-. Tel: 

035-655 0995 / 06-21872124

Z.g.a.n. grote zilver-zwarte 

Babolat tennistas, 2 grote 

vakken + 2 kleine vakken 

€ 25,-. Tel: 035-655 0995 / 

06-21872124

Wijnrek van staaldraad voor 

40 flessen, h. 90 cm, br. 54 

cm, d .26 cm. € 10. Tel. 030-

2258916.

Nieuw verstelbaar wipstoeltje 

merk CHICCO, € 15,-. Tel. 

030-2205540

CD van de smurfen 

Luisterliedjes voor kinderen 

€ 4,50. Tel. 0346-214084

Nieuwe stootschraper voor 10 

euro. Tel. 030-2258916.

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Monitor LCD-scherm 

Samsung type syncmas-

ter 1515. € 7,50. Tel. 0346-

211738

Sateliet ontvanger voor de 

vrije kanalen. Prijs € 20,-. Tel 

06-19963053

Gloednieuwe ronde tuintafel, 

wit met blauwe afneembare 

voet, bladdoorsnee1  meter, 

heel stevig en gemakkelijk op 

te bergen, erg mooi. € 45,-. 

Tel. 030-2205540

Thonet-stoel, hoge rugleu-

ning, jaren 80. € 50,00. 4 

stoelen aanwezig. Tel. 

06-13726134

4 stuks nieuwe (nog in de ver-

pakking) tuinstoel kussens, 

mooie kleur, samen € 35,-

Tel. 030-2205540

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Te koop gevraagd

Oude RACEFIETS jaren 

70-80-90 (in huidige 

staat) voor student. Tel. 

06-83235321

Fietsen/brommers

DAMESFIETS 7 versnellin-

gen, 28 inch, frame 52 cm. 

€ 70,-. Tel. 0346-213439

Personeel gevraagd

Christelijk GASTOUDER 

tussen Zeist en Utrecht-Noord 

op woensdag (1 baby) www.

parelopvang.nl

Bakker Bos zoekt een (leer-

ling)verkoopster. Zie pag. 8

Diversen

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

❏  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

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

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Adverteren in 

De Vierklank?!

Bel dan 0346 21 19 92

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Op vakantie en toch de zekerheid van een verzorgde tuin?

Met onze vakantieservice is dit mogelijk. Voor meer infor-

matie kunt u bellen naar 06-27480128 of kijken op www.

green-man.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06- 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

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

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

06-54967985

Tuinservice van Vliet, tel. 06-54751296. Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten-bomen etc. en al 

uw voorkomende tuinwerkzaamheden van klein snoeiwerk 

t/m complete tuinveranderingen zoals weg halen van kleine- 

en grote bomen

Tuinen dagtocht met veel extra. Donderdag 28 augustus

Hele dag genieten voor € 35,- pp. 

Vertrek De Bilt 9.15 uur - Maartensdijk 9.30 uur

Bel even 0346-212288 / 06-53853557

Gevraagd ervaren oppas aan huis in Groenekan voor 

baby-tweeling. Vanaf 1 sept, 2 dagen per week (bij voorkeur 

ma&do). Tel. 06-16590014

Op ’t bankje
Fietsen wordt steeds populairder om vakantie te 

houden. Ik heb al heel veel toeristen mijn bankje 

zien passeren, als een wat ouder echtpaar afstapt, 

de	ietsen	zorgvuldig	neerzet	en	bij	me	komt	zitten.	
Ze zien er allebei sportief uit met een korte broek 

en een petje op. Ze groeten vriendelijk en gaan zich 

breeduit installeren. ‘Dit leek ons een mooi plekje 

om een broodje te eten’, zegt de man. ‘We zijn al 

een tijd onderweg en hebben er een behoorlijke rit 

opzitten. Dan begint toch de maag te knagen.’ De 

vrouw is al bezig met de voorbereidingen en heeft 

wat	etensspulletjes	uit	de	ietstas	gehaald.’	Ik	hoor	
een licht Gelders accent en wil weten of het klopt. 

‘Jullie komen vast uit Gelderland’, probeer ik daar-

om maar. De man begint te lachen. ‘Ja, we komen 

oorspronkelijk uit de Achterhoek, maar wonen al 

meer dan vijftig jaar in het westen. Je blijft het altijd 

nog wel horen. We waren in het voorjaar vijftig jaar 

getrouwd. De kinderen vroegen natuurlijk wat we 

wilden hebben en hebben toen een bijdrage gegeven 

voor	elektrische	ietsen	die	we	toch	al	wilden	kopen.	
Ik wist niet dat ik op mijn leeftijd nog aan verslaafd 

zou	 raken	 aan	ietsen,	maar	dit	 is	 echt	 ideaal.’	De	
vrouw heeft intussen wat broodjes klaargemaakt en 

mengt zich nu ook in het gesprek. ‘We zijn voor het 

eerst sinds hele lange tijd weer in ons geboortedorp 

geweest. Onze kleinzoon had op internet in het dorp 

een Bed and Breakfast gevonden en daar hebben we 

een week gelogeerd. Het is ons prima bevallen en 

we hebben al gezegd dat we volgend jaar terugko-

men. Wij kennen elkaar al vanaf de lagere school 

en we zijn allebei op een boerderij opgegroeid. Jo-

han was de jongste van een groot gezin en mocht als 

enige doorleren, want werken op de boerderij zat er 

toch niet in. Toen hij klaar was met zijn studie kon 

hij een baan in Den Haag krijgen. Hij kwam iedere 

maand naar ons dorp en op de kermis kregen we ver-

kering. Ik was zeventien en Johan negentien. Toen 

hij	vanuit	zijn	werk	een	latje	kreeg	aangeboden	zijn	
we getrouwd.’ De vrouw kijkt even tevreden voor 

zich uit. ‘We kregen drie kinderen. Een meisje, twee 

jongens en inmiddels vier kleinkinderen. Later heb-

ben we een huis in Zoetermeer gekocht waar we 

nog steeds wonen.’ Ik vraag hoe het was om in het 

geboortedorp terug te zijn. ‘Vreemd’, zegt de man. 

‘We zijn er nog wel vaak teruggeweest, maar dat 

was dan voor familiebijeenkomsten. Nu hebben we 

wandelend echt de plek-

jes opgezocht waar we 

herinneringen aan had-

den. Het is wel allemaal 

erg veranderd. Het lijkt 

totaal niet meer op het 

dorp van vroeger, maar dat zal overal wel zo zijn. 

De mensen zijn er nog steeds heel gastvrij en aardig. 

Als we zo rondstapten werd er meteen een praatje 

gemaakt en al hebben we dan nog steeds een beetje 

het accent van de streek, ze hoorden meteen dat we 

ergens anders vandaan kwamen. Als je dan vertelde 

dat je in het dorp bent opgegroeid bleken er vaak 

gemeenschappelijke kennissen te zijn en dan moest 

je mee naar binnen. We hebben heel wat kopjes kof-

ie	 aan	 keukentafels	 gedronken.’	 De	 vrouw	 vertelt	
dat ze al heel lang een weekendhuisje in Zeeland 

hebben. ‘Daar gingen we met de vakanties altijd 

heen en dan kom je er niet meer zo gauw aan toe 

om ergens anders op vakantie te gaan. Nu zitten de 

kinderen en kleinkinderen in Zeeland. Wij gaan er 

wel weer heen als de scholen weer begonnen zijn. 

Misschien	dit	keer	wel	met	de	iets.’

Maerten

Zomerbridge in De Bilt
Bridgeclub BCC-86 gaat na een korte onderbreking 

het zomerbridge nog twee woensdagavonden voort-

zetten op 20 en 27 augustus a.s. Een ideale gelegen-

heid om kennis te maken met bridge in wedstrijd-

verband. 

De speellocatie is gebouw De Schakel (achter de 

kerk), Soestdijkseweg-Zuid 49b. Aanvang 19.30 uur 

(zaal open 19.00 uur). Belangstellenden hoeven zich 

niet van tevoren te melden. Deelname voor niet le-

den is 2 euro p.p. Nadere informatie: Wim Westland, 

tel.030-2251012 en/of Els van den Berg, tel.030-

228158. 

Zomerbridge in Hollandsche Rading
Donderdag 7 augustus was de tiende ronde van het vrij toegankelijke Zomer-

bridge van Bridgeclub Hollandsche Rading in het Dorpshuis aan de Dennen-

laan. Er werd weer vanwege het aantal deelnemers in twee lijnen gespeeld: in 

de A-lijn zegevierden Jan Berk + Nans Lelie en Erik Polders + Nico Verhaar 

gezamenlijk, beiden met 65,42% en was het brons voor Ushi Röhrs + Wim 

Westland met 60,83%. In de B-lijn was de eerste plaats voor Alice Ho-Pian 

+ Rijnie Westland (70,66%), werd het zilver bemachtigd door Els van den 

Berg + Carel Cronenberg (64,06%) en veroverden Hans Hartevelt + Cees 

Ploeger met 61,98% het brons. Het Zomerbridge gaat door t/m donderdag 28 

augustus. Vanaf 19.00 uur is men welkom en de aanvang van het bridgen is 

om 19.30 uur. De eerstvolgende avond is donderdag 14 augustus a.s. Voor niet 

leden van Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten van deelname € 2,- 

per persoon per avond. Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-leden per 

paar is gewenst en kan bij voorkeur per e-mail naar bchollandscherading@

gmail.com of telefonisch naar Trees van Doorn (030 2292078).
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Het Utrechts Landschap is bezig 

met een project om de zeldzame 

tarwesoort Utrechtse Blauwe voor 

uitsterving te behoeden. Een proces 

van wel 10 jaar voordat je voldoen-

de hebt om een gemiddelde akker 

in te zaaien. Hellevoort: ‘De oogst 

leek heel goed te gaan worden’. 

‘Maandag 4 augustus wilden we 

gaan oogsten, toen we tot de ont-

dekking kwamen dat anderen ons 

voor waren geweest’, aldus de nog 

steeds danig aangeslagen Biltse 

boswachter. 

De gehele oogst is uit de kruiden-

tuin van het Utrechts Landschap in 

De Bilt meegenomen. Volgens de 

boswachter is er eerder sprake van 

kwaadwilligheid, dan van vanda-

lisme. Hellevoort: ‘Bij vandalisme 

kun je gemakkelijker te werk gaan; 

dan kieper je gewoon de boel om. 

Hier was het gewoon afgeknipt.’ 

Vrijwilligers

De kruidentuin op Oostbroek werkt 

met veel vrijwilligers. Zij verzorg-

den met veel inzet en enthousiasme 

ook dit deel van de tuin. De tarwe 

stond in speciale bakken in de krui-

dentuin op Landgoed Oostbroek in 

De Bilt. Iemand heeft de planten 

met daarin de zeldzame zaadjes af-

geknipt. Hellevoort is nu bijna de 

gehele oogst kwijt. Op een andere 

locatie had hij nog een paar plan-

ten staan waar hij het nu verder 

mee moet doen. Utrechtse Blauwe 

is een oude tarwesoort die lastiger 

te oogsten is dan andere soorten en 

daarom in Nederland geleidelijk 

is verdwenen. De tarwe kreeg zijn 

naam omdat het een donkerblauwe 

gloed heeft en in deze provincie 

veel door boeren werd gebruikt.

Nieuw zaad

Nieuw zaad regelen voor een 

tweede poging is niet gemakke-

lijk. Hellevoort, die voor zijn werk 

boswachter is bij Utrechts Land-

schap, kwam slechts met grote 

moeite via Wageningen University 

aan 58 zaadjes van de zeldzame 

tarwesoort. Het was zijn bedoe-

ling om daarmee binnen tien jaar 

een gezonde populatie te kweken 

en die in de natuur terug te bren-

gen. Dat vermeerderingsproject 

loopt nu anderhalf jaar vertraging 

op. Joris Hellevoort: ‘Ik hoop dat 

de dader berouw krijgt en de zaad-

jes snel terugbrengt.’ Nu schijnt er 

in Amerika nog zaad te zijn, maar 

of het zakje zaad van Salt Spring 

Seeds om precies dezelfde soort 

gaat moet eerst in Wageningen ge-

netisch getest worden eer Joris dat 

gaat zaaien. 

‘Utrechtse Blauwe’ ontvreemd
door Henk van de Bunt

Utrechtse Blauwe is een van de mooiste tarwerassen op aarde met vier rijen blauwgrijze zaden en lange 

zwarte baarden. Het dorsen is niet zo gemakkelijk bij dit oude ras; een reden wellicht dat er vooral 

op de tuin of in prachtige boeketten van wordt genoten. Het ras schijnt tot het begin van de 20ste 

eeuw rond Utrecht veel geteeld te zijn. ‘Omdat het Utrechts Landschap naast veel aan natuur ook aan 

cultuur doet wilden zij dit weer terug geven aan het landschap’, aldus boswachter Joris Hellevoort. 

De tarwe stond in speciale bakken in de kruidentuin op Landgoed 

Oostbroek in De Bilt.

Utrechtse Blauwe heeft vier rijen blauwgrijze zaden en lange zwarte 

baarden.

De verscheidenheid aan historische 

kassen, de beslotenheid van de tuin 

en de enorme diversiteit aan verge-

ten groenten, kruiden, eetbare bloe-

men en kleurrijke teeltcombinaties 

maken deze tuin tot een bijzonder 

en sereen stukje geschiedenis en 

een uiterst levendig stukje heden.

Sinds 1997 beheren Lucie en Mar-

ten van Marwijk Kooy de moestuin. 

In de afgelopen jaren hebben ze 

geprobeerd de tuin in cultuurhisto-

risch opzicht in oude staat terug te 

brengen. Kassen en tuinmuren zijn 

gerestaureerd en de indeling en be-

planting van de tuin is weer die van 

een oude productietuin, met een 

grote diversiteit en een groot aantal 

traditionele gewassen en rassen. Al-

les wordt duurzaam en milieuvrien-

delijk geteeld, zonder kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen, kleinschalig 

en veelal handmatig, en inpassend 

in het ecosysteem.

Rondleiding

Tijdens een rondleiding door de 

beheerder zelf zal het geheel nog 

meer tot leven komen. In de tuin 

is nog van alles te proef en te koop 

en in de aangrenzende oranjerie 

zal door drie chefs een proeverij 

worden verzorgd. Alles met ingre-

diënten uit de tuin en uit de streek, 

duurzaam en diervriendelijk. De 

opbrengst van de moestuindag zal 

besteed worden aan het herstel van 

de toegangsdeuren van  de ronde 

kas. De moestuindag is zondag 31 

augustus van 10.00 tot 17.00 uur. 

Vooraf aanmelden kan via lucie@

landgoedvollenhoven.nl.

Moestuindag op
landgoed Vollenhoven

door Henk van de Bunt

Op zondag 31 augustus gaan de hekken van de historische moestuin van landgoed Vollenhoven 

te De Bilt open voor het publiek. Deze ommuurde tuin, die al meer dan 200 jaar onafgebroken 

in teelt is, ligt prachtig verscholen tussen de eeuwen oude beuken achterin het landgoed.

Bezoekers worden geïnspireerd door de charme van het seizoen en de overdaad aan geur en kleur van de 

bloemrijke moestuin.

Fietsexcursie over 
Vliegbasis Soesterberg

Voordat de hekken rondom Vliegbasis Soesterberg medio 

december 2014 deinitief verdwijnen, is het nog mogelijk 
om het militair erfgoed te beleven en de bijzondere 

natuur van dat landschap te ontdekken. Gidsen van 

Utrechts Landschap nemen belangstellenden komend 

weekend namens de Provincie Utrecht, gemeente Zeist en 

gemeente Soest mee op ontdekkingstocht. U kunt zich nog 

aanmelden voor de ietsexcursie militair erfgoed.

Deze excursie leidt over start- en landingsbanen en langs shelters, 

bunkers en iglo’s in het munitiepark, de grote kerosineopslagplaats en 

andere herkenningspunten die als militair erfgoed bewaard blijven. On-

derweg wordt regelmatig afgestapt om de nog steeds zichtbare sporen 

te beleven uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, toen de vliegbasis 

in Duitse handen was. 

En om de rol van de vliegbasis te ervaren gedurende de Koude Oorlog 

periode toen de Amerikaanse luchtmacht die als NAVO-basis gebruik-

te. Ook de gevolgen voor lora en fauna door het militaire gebruik van 
het terrein komen aan bod. Na een korte toelichting in het informatie-

centrum Hart van de Heuvelrug 

volgt een ca. 2 uur durende iets-

tocht van ruim 10 kilometer. 

Aanmelden

De ietsexcursie vindt plaats op 
zaterdag 16 augustus van 13.30 

uur tot ca. 16.00 uur. Neem zelf 

uw iets mee en wees op tijd, het 
toegangshek is geopend tussen 

13.30 en 13.45 uur. Deelname is 

gratis. De volgende ietsexcursie 
militair erfgoed is op zaterdag-

middag 6 september. Aanmelden 

via www.utrechtslandschap.nl/

activiteiten. 

Verzamelpunt voor de excursie 

is het toegangshek bij de ingang 

van de vliegbasis aan het einde 

van de Batenburgweg te Soester-

berg. 

De routebeschrijving staat ver-

meld op de website van Utrechts 

Landschap.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woe. 13 aug 'NIEUWE A LA CARTE KAART'

Woe.
13-08

Griekse stoofschotel van geiten-

vlees met pilafrijst en tzaziki 

of

Op de huid gebakken kabeljauw-

filet, limoen, olijven en tomaat

€ 9,50 
incl. 

kopje koffie

Do.
14-08
Vrij.

15-08
Woe.
20-08 "KLIEKJESDAGEN"

Div. vlees, vis en 

vegetarische gerechten.

€11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
21-08
Vrij.

22-08


