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Het Lichtruim houdt Open Huis 
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 27 augustus gaat het nieuwe seizoen weer beginnen. Tussen 10.00-16.00 uur 
worden belangstellenden ontvangen in de grote hal van het Lichtruim, maar ook op het plein 

daarbuiten, aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. Aan de medewerkers zal het niet liggen. 
Zij staan al te popelen om iedere geïnteresseerde wegwijs te maken in het uitgebreide aanbod 

aan cursussen en workshops, voor jong en oud.

Het Lichtruim is het kloppend hart 
van De Bilt. In het gebouw is van 
alles te doen, van theatervoorstel-
lingen tot muziekles, van sportzaal 
tot leeshoek en van kinderopvang 
tot basisschool. ‘Zaterdag 27 au-
gustus houden wij voor de derde 
maal Open Huis in het Lichtruim’. 
Aan het woord is Carla Heerschop, 
mediacoach bibliotheek. Zij ver-
volgt: ‘Wij hopen dat zoveel moge-
lijk geïnteresseerden een kijkje ko-
men nemen en zij zich inschrijven 
voor één van de vele cursussen of 
workshops die door het Lichtruim 
worden gegeven’. 

Kinderdagverblijf
In het Lichtruim worden niet alleen 
cursussen en workshops gegeven, 
maar kunnen ouders ook terecht 
voor hun kinderen. In de meest 
westelijke vleugel vind je Kinder-
dagverblijf en tevens BSO De Bilt 

voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wat 
opvalt is de ruime opzet. Lisette Tö-
nissen, manager van Kinderopvang 
De Bilt: ‘Dat is niet zo vreemd, dat 
is immers één van de kenmerken 
van Kinderopvang De Bilt. Kinde-
ren moeten voldoende ruimte heb-
ben om zich vrij te kunnen bewe-
gen en daarvoor is nu éénmaal een 
fiks aantal vierkante meters nodig, 
veel meer dan de wettelijke norm 
voorschrijft’. Niet alleen binnen is 
een flinke ruimte beschikbaar voor 
de kleintjes, ook buiten is het goed 
toeven voor hen. Tönissen: ‘Aan al-
les is gedacht: klimmen, klauteren, 
glijden, realiseren van een fietspar-
cours, een plekje voor de allerjong-
ste kinderen en natuurlijk ontbreekt 
ook de zandbak niet. En alles is 
omringd door een prachtige tuin’. 
Kinderen leren van alles tijdens 
hun verblijf op de Kinderopvang. 
Tönissen vervolgt: ‘In het Kinder-

dagverblijf loopt ontwikkelingsge-
richt werken, het actief inspelen op 
de ontwikkeling van kinderen, met 
een passend taal- en speelaanbod, 
als een rode draad door alle acti-
viteiten’. De Kinderopvang werkt 
nauw samen met de andere partners 
in het Lichtruim, zoals bibliotheek 
en Kunstenhuis. Tijdens het Open 
Huis presenteert het KDV een free-
run voor kinderen vanaf 7 jaar.

Grand-Café
‘Maar dit is nog lang niet alles’, laat 
Heerschop weten. ‘Heel veel orga-
nisaties presenteren zich tijdens ons 
Open Huis, door het hele gebouw. 
In de bibliotheek worden voorlees-
sessies en computerlessen gegeven 
en geeft de Budgetkring een kennis-
makingsworkshop “meer doen met 
minder geld”. Kortom, er is voor ie-
der wat wils. Natuurlijk hebben wij 
ook aan de aankleding van het eve-

nement gedacht. Reinaerde verzorgt, 
samen met de Kringloopwinkel, een 
Grand-Café met koffie, thee, limo-
nade en allerlei soorten drankjes’. 
Judith Zwart, stagiaire bij Reinaerde 
vult aan: ‘Vanuit de Schaapskooi ver-
zorgen wij de verkoop van groente en 
fruit uit eigen tuin’. 

Optredens
Natuurlijk ontbreekt het Kunsten-
huis niet tijdens het Open Huis. 
Martin de Boer, hoofd van de afde-
ling muziek: ‘Gedurende de hele 
dag vinden binnen en buiten optre-

dens plaats van bands en ensembles, 
zoals een optreden van een snaren-
band, een klarinetensemble en nog 
veel meer’. Ook de afdeling Dans 
en Beeldend laat zich uitgebreid 
zien. In de lokalen kun je kennisma-
ken met alle verschillende discipli-
nes van het Kunstenhuis Martin de 
Boer: ‘De muziekschool heeft de 
ambitie om uit te groeien naar een 
Biltse UIT-markt, met cursussen en 
workshops, voor jong en oud, een 
jaarlijks terugkerend evenement 
voor De Bilt’. Meer informatie vindt 
u op: www.hetlichtruim.nl 

Lisette Tönissen, Carla Heerschop, Martin de Boer en Judith Zwart.

Ingetogen en stijlvolle herdenking 
Japanse capitulatie 

door Guus Geebel

In aanwezigheid van Commissaris van de Koning Willibrord van Beek vond maandag 
15 augustus bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust de eenenzeventigste 

herdenking van de capitulatie van Japan plaats. Enkele honderden betrokkenen en 
belangstellenden woonden de plechtigheid onder stralende zon bij.

Onder leiding van Cees Pouw ver-
zorgde het harmonieorkest Kunst 
en Genoegen uit Maartensdijk de 
muzikale omlijsting. Onder meer 
werden arrangementen van In-
dische melodieën ten gehore ge-

bracht. Kevin van ’t Veld blies het 
signaal Taptoe. Na een woord van 
welkom door Rómulo Döderlein 
de Win van het herdenkingscomité 
hielden burgemeester Arjen Ger-
ritsen en Griselda Molemans een 
toespraak. 

Gyokuon Housou
Burgemeester Gerritsen gaat in op 
de toespraak die de Japanse keizer 
op 15 augustus 1945 hield om de 
capitulatie aan te kondigen. Gyo-
kuon Housou, is die toespraak gaan 
heten. Uitzending van de diaman-
ten stem. ‘Maar zo glansrijk als 
echte diamanten zijn, zo dof en zo 
somber was de boodschap van de 
keizer. Verpakt in woorden die geen 
schuld wilden bekennen moest hij 
erkennen dat Japan de oorlog had 
verloren.’ Na de atoombommen op 
Hiroshima en Nagasaki kwam er 
drie maanden later dan in Europa 
echt een einde aan de Tweede We-
reldoorlog. ‘In Nederlands Indië 
tuimelden de overlevenden van de 
ene oorlog in de andere. Ze had-
den hun liefde en loyaliteit gegeven 
aan Nederland. Beroofd, berooid 
en miskend moesten velen van u 
en uw ouders en grootouders een 
nieuw leven opbouwen in wat fei-
telijk een vreemd land was.’       

Niet alleen
‘Het is voor heel veel overlevenden 
moeilijk om deze herdenkingen te 
plaatsen in het perspectief van de 
toekomst. Herdenken bevat ver-
drietig omzien, maar ook hoopvol 
vooruitblikken en dat doen we in 
gezamenlijkheid hier en op tal van 
plaatsen in het land. Samen her-
denken wij de levens die verloren 
gingen door moord en doodslag, 
honger en ellende. Samen kijken 
we terug op een vreselijke oorlog 
en een afschuwelijke tijd in de jaren 
daarna. Samen kijken we ook voor-
uit in een wereld waar onrecht en 
onvrede heersen, maar die door ons 
herdenken hier en elders, door ons 
geloof in vrijheid en medemense-
lijkheid, toch elke dag een stuk be-
ter wordt.’ De burgemeester hoopt 
dat mensen die het grootste verdriet 
dragen troost mogen vinden in de 
hoop op een betere wereld, maar 
ook troost in de wetenschap dat je 
niet alleen bent.

Troostmeisjes
Onderzoeksjournaliste Griselda 
Molemans houdt een voordracht 
onder de titel ‘Ik vergeet je niet’. 
Molemans constateert dat voor 
veel mensen het verhaal over In-
dië wel verteld is. Zij noemt dat op 
zijn minst ironisch. ‘Er is namelijk 

zoveel niet verteld of vastgelegd. 
Dat komt omdat geschiedenis een 
selectie is van gebeurtenissen en 
feiten, afhankelijk van de persoon 
die de selectie maakt.’ De Japan-
ners hielden er legerprostituees op 
na. ‘Dankzij getuigenissen van In-
dische krijgsgevangenen weten we 
dat het om Koreaanse, Birmese, 
Taiwanese, Thaise, Chinese en Ta-
mil meisjes en vrouwen ging, die 
allemaal slachtoffer zijn gewor-
den van Japanse dwangprostitutie. 

In de huidige geschiedschrijving 
is het tragische lot van deze vrou-
wen gemarginaliseerd.’ Molemans 
stelt dat er om politieke redenen 
geen aandacht aan is geschonken. 
Handelsbelangen met Japan wer-
den immers belangrijker gevonden. 
‘Spreek vandaag de namen uit van 
degene die u herdenkt, want zolang 
de naam wordt uitgesproken wordt 
deze niet vergeten.’

Lees verderop pag. 5
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Een grote opkomst bij de herdenking.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

21/08 • 10.30u - Mevr. Hanna Rijken

Pr. Gem. Zuiderkapel
21/08 • 09.30u + 18.30u - Ds. R.W. de 

Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
21/08 • 10.30u - Mevr. L.C. Spelberg 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

21/08 • 10.00u - De heer Emanuel 
Blokker 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
21/08 • 10.30u - Pastor F.Zwarts

 
Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)
21/08 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

21/08 • 10.00u - Ds. G.J. Mantel in het 
teken van Afsluiting VBF 

21/08 • 19.00u - Ds. F.A.J. Heikoop

Pr. Gem. Immanuelkerk
21/08 • 10.00u - mevr. ds. G.W. Morsink 
(Samendienst met de Opstandingskerk)

Pr. Gem. Opstandingskerk
21/08 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
21/08 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering. Voorganger: J. 
Houben

Volle Evangelie Gemeente
21/08 • 10.00u - Spreker Adri van der 

Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
21/08 • 10.30u - drs. J. Bouma 

Herv. gemeente Blauwkapel 
21/08 • 15.30u - drs. J.P. de Man 

Herst. Herv. Kerk
21/08 • 10.30u - Kandidaat H. Roelofsen 

21/08 • 18.00u - De heer J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
21/08 • 10.30u - Pastor M de Mey  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

21/08 • Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/08 • 10.00u - Ds. J. Kommers 
21/08 • 18.30u - Ds. J. Bogerd

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

21/08 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
21/08 • 10.00u ds. Rene Alkema 

(Samendienst met Kapel Hollandsche 
Rading)  

St. Maartenskerk
21/08 • 10.30u Eucharistieviering 

Pastoor Joachim Skiba Live-uitzending 
via NPO2

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

21/08 • 10.00u - Ds. A.J. Krol 
21/08 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
21/08 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

21/08 • 18.30u - ds. P. Nagel

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Tentoonstelling met 
vlinderdans 

Op zaterdag 20 augustus om 
17.00 uur zal Shusaku Takeuchi 
(1948) tijdens de opening van 
de tentoonstelling met weefwer-
ken van Rita Kok zijn Butterfly 
Dance opvoeren in Ruimte voor 
Kunst, Dorpsstraat 42 te de Bilt. 
In zijn dansen maakt Takeuchi 
gebruik van een heel eigen com-
binatie van oosterse en westerse 
dans-, yoga- en meditatietech-
nieken. De toegang is gratis; een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Zie voor meer informatie 
www.ruimtevoorkunst.com

Viering Maartenskerk op tv

De katholieke kerk van Sint 
Maarten aan de Nachtegaallaan 
in Maartensdijk is op zondag 21 
augustus meer dan een uur lang 
live te zien op NPO2. De eucha-
ristieviering wordt dan om 10.30 
uur rechtstreeks door de KRO 
uitgezonden op de Nederlandse 
televisie. De kerk is op 21 augus-
tus open vanaf 9.45 uur. Om 

10.30 uur begint de viering, die 
doorgaans door 100.000 mensen 
wordt bekeken. Voorafgaand aan 
de viering wordt een geloofs-
gesprek uitgezonden. Dat is dit 
keer met Maartensdijker Wim 
Verheul, die zijn hele leven al in 
het kerkkoor zingt. Hij vertelt te 
midden van zijn koeien over de 
liefde voor zijn vee en de betrok-
kenheid met zijn kerk.

Inzameling Rommelmarkt

Op zaterdag 3 september orga-
niseert de Protestantse Gemeen-
te Maartensdijk - Hollandsche 
Rading weer de jaarlijkse rom-
mel-/boekenmarkt. Boeken, kop-
jes, glaasjes, vazen, bloempotten, 
speelgoed, tassen, kleedjes, puz-
zels, kleine meubels, tv’s, radio’s, 
gereedschap, cd’s, schilderijen, 
kerstspullen, pannen etc. zijn van 
harte welkom. Heeft u nog spul-
len voor deze markt dan kunt 
u die inleveren op zaterdag 27 
augustus van 10.00 uur tot 13.00 
uur of donderdag 1 september 
van 19.00 uur tot 21.00 uur, bij 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Een biertje en een kaartje
Een lach en een sigaartje

Intens verdrietig om afscheid te moeten nemen van onze lieve papa 
Ton. We delen mee dat papa na een heftige korte ziekte is overleden 

Ton Uiterwaal
In de leeftijd van 64 jaar

  Maarten Uiterwaal

  Marloes Uiterwaal

  Ria Oudhof

 Broertje van:  Peter Uiterwaal
  Marianne Uiterwaal
  Gemma Uiterwaal †
  Ella Uiterwaal †

14 augustus 2016

Schutmeesterweg 4 
3615 CD  Westbroek

Papa is thuis opgebaard. Er is gelegenheid om afscheid te nemen en 
te condoleren op woensdag 17 augustus van 19.00 tot 20.00 uur bij 
Ton thuis.

De herdenkingsbijeenkomst zal plaatsvinden op
donderdag 18 augustus om 13.00 uur tot 14.30 uur in
bar/restaurant De Poort, Kerkdijk 5 te Westbroek.
Daar proosten we op het leven van papa Ton Uiterwaal. 

de Ontmoetingskerk, Kon. Juli-
analaan 26 te Maartensdijk. 

Salsa Workshop

Iedere 1e woensdag van de 
maand vindt de salsa workshop 
‘Dans je gezond en gelukkig’ 
plaats in zalencentrum de Scha-
kel (achter de Immanuelkerk), 
Soestdijkseweg Zuid 49 B in De 
Bilt. De eerste workshop is op 
woensdag 7 september van 10.45 
- 12.00 uur. Info en opgeven 
www.salsaworkshop.blogspot.nl

Spullen gezocht voor 
verkoopdag

Op 17 september is er weer een 
verkoopdag rondom de Her-
vormde kerk aan de Kerkdijk te 
Westbroek. Zin om uw huis op 
te ruimen of heeft u nog spullen 
beschikbaar? De spullen kunnen 
afgeleverd worden bij Reina van 
den Broek, Dr. Welfferweg 21, 
tel. 0346 280518 of Bep Otten, 
Kerkdijk 26, tel. 0346 281897. 
Geen witgoed, grote meubels 
of kleding. Ook Douwe Egberts 
waardepunten zijn zeer welkom.

Mijn prachtige en optimistische maatje, onze geweldige moeder,
mijn sterke dochter, onze lieve zus, schoonzus en

onvergetelijke tante

Carolien Kolsteeg

is op 15 augustus 2016 in onze nabijheid overleden.

Aat Stuurman
Bram
Noor en Peter
Familie Kolsteeg
Familie Stuurman

Hondsdraf 1
3738 TA Maartensdijk

Op zaterdag 20 augustus is er in Fort Voordorp, Voordorpsedijk 28B,
3737 BK Groenekan van 13.00 tot 14.15 uur gelegenheid om
afscheid te nemen van Carolien en om haar familie te condoleren.
Om 14.30 uur begint de viering van het leven van Carolien.

Daarna begeleiden wij Carolien in kleine kring naar crematorium
Den en Rust.
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Betere foto’s door FCB
door Henk van de Bunt

Donderdag 30 juli werd de expositie van Fotoclub Bilthoven in de Traverse van gemeentehuis 
Jagtlust in Bilthoven geopend. Deze expositie is tijdens de ( zomerse) openingstijden van het 
gemeentehuis tot en met 13 september te zien. De leden van de fotoclub presenteren werk in 

kleur of zwart/wit in een divers aanbod, waardoor het een interessante expositie 
is geworden met met een aardige inkijk in fotowerk.

Een van de exposanten is Edsard 
Hoogenraad, die ongeveer 15 jaar 
geleden lid werd van de fotoclub. 
‘Voor mijn lidmaatschap maakte ik 
pretentieloze foto’s’ , aldus de 73- 
jarige inwoner van Hollandsche 
Rading- die ook gedurende drie jaar 
voorzitter van de vereniging was. 
Op de vraag of het lidmaatschap 
heeft bijgedragen tot het maken 
van andere en betere foto’s komt 
een gedecideerd antwoord. ‘Geen 
twijfel over mogelijk’ Voor zijn 
pensionering was het fotograferen 

een bezigheid, waaraan hij plezier 
beleefde, net zoals menigeen. Nu 
fotografeert hij met meer inzicht en 
is zodoende een veel betere foto-
graaf geworden.

Horizontaal
Hij sloot zich aan bij Fotoclub Bilt-
hoven (FCB), die- zoals op de web-
site www.fotoclubbilthoven.nl te 
lezen is – fotografie in de breedste 
zin van het woord wil bevorderen. 
Met het doel om beter te leren foto-
graferen en nog meer plezier in het 

nemen van foto’s te krijgen. Je leert 
bij de FCB van elkaar, niet schools, 
maar door elkaar te enthousiasme-
ren, te inspireren, kennis te delen en 
elkaars werk te bespreken. Er zijn 
geen professionele fotografen bij 
de FCB, desondanks is het niveau 
van de club hoog.

Jeugd
Eens in de twee weken ontmoe-
ten de leden van de FCB elkaar in 
het H.F. Wittecentrum in de Bilt. 
Meestal neemt iedereen een eigen 
foto mee. Die worden daar bespro-
ken. ‘Zou je dit niet beter zus of zo 
kunnen doen, ik vind dit wel goed 
en dat minder.’ Zo gaat het er aan 
toe. Soms presenteren de werkgroe-
pen zich en ook worden er lezingen 
gegeven. Iedereen met interesse in 
fotografie kan zich aansluiten bij de 
club, waarvan nu zo’n zestig leden 
lid zijn. Je kunt gerust spreken van 
een succes. Niet voor niets bestaat 
de fotoclub Bilthoven al weer 36 
jaar. En de leden zijn van gevari-
eerde leeftijd. Zelf is hij een van de 
ouderen. ‘Het is gelukkig zo dat de 
jeugd zich het meeste laat zien. Erg 
leuk is dat. Het is een goed en aan-
genaam gezelschap’. 

Beter worden
‘Niveau en talent is geen hoofd-
zaak. Het gaat erom, dat je een 
passie voor fotografie hebt; dat je 

enthousiast bent. Je moet wel een 
beetje met kritiek kunnen omgaan’. 
Maar daar voegt hij onmiddellijk 
aan toe dat het opbouwende kritiek 
is. Om er beter van te worden of om 
in ieder geval na te denken over de 
fotografie. Het past niet bij de cul-
tuur van de club om elkaar te nega-
tief te benaderen.

Werkgroepen
Ziel van de vereniging vormen de 
werkgroepen. De club kent een 
aantal werkgroepen; bv. Natuur; 
Mens en Wereld; Stad en Land; 
Digitaal . In die groepen leggen 
de leden zich toe op een specifiek 
onderwerp. Zelf heeft Hoogenraad 
een voorkeur voor portretfotogra-

fie. Op de website toont hij werk. 
Op een afbeelding is hij trots. ‘Dit 
vind ik nu een goede compositie. 
De biddende mevrouw is genomen 
op een indringend moment. Ik houd 
ervan mensen te fotograferen als ze 
ergens mee bezig zijn’. 

Leren
De FCB is een club van enthou-
siaste amateurs. ‘We willen niet 
concurreren met professionele fo-
tografen. We maken geen foto’s 
om beoordeeld te worden door een 
vakjury’. Het werk van de leden 
van de fotoclub wordt echter wel 
geëxposeerd. Op speciale locaties 
en jaarlijks - zoals nu- in het ge-
meentehuis. Dat is erg inspirerend’.

Edsard Hoogenraad wil graag zo lang mogelijk lid blijven bij de fotoclub. 
‘Ik leer nog steeds en ben dan ook niet voornemens om mijn camera op te 
bergen. Ik vind fotograferen nog steeds erg leuk.’

Edsard Hoogenraad fotografeert graag mensen als ze ergens mee bezig 
zijn. 

Zideris start dagbesteding
door Marijke Drieenhuizen

De ouder wordende bewoners van Zideris, een kleinschalige organisatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking in De Koperwiek in Bilthoven kunnen sinds 1 juli in huis naar een 

dagbesteding op maat. Beneden zijn twee ruimtes met terras en keuken beschikbaar. Vooralsnog nemen 
alleen mensen die in De Koperwiek wonen hieraan deel, het staat echter ook open voor anderen.

Oudere mensen met een verstan-
delijke beperking hebben behoefte 
aan een andere vorm van dagbeste-
ding. Geen druk en zo nodig ook 
ingebouwde momenten van rust. 
Bij deze dagbesteding van Zideris 

wordt nog meer gekeken naar de 
mens, wat zijn wensen, wat deed 
men voorheen en waar liggen nu de 
interesses. Daar wordt zoveel mo-
gelijk rekening mee gehouden. Een 
belangrijk punt elke dag is werken 
aan de vitaliteit. De activiteiten zijn 
daar waar gewenst individueel, waar 
mogelijk groepsgericht. 

Bakfiets
Fred heeft jaren in Maartensdijk ge-
woond en gewerkt. Fred kende ieder-
een en iedereen kende Fred met zijn 
bakfiets. Na zijn pensioen stopten 
zijn werkzaamheden. Hij is verhuisd 
naar de Koperwiek en nu doet hij 
weer mee. Fred, 71 jaar inmiddels, 
zit in een werkgroep samen met Mo-
hammed. Luuk Herfst is hun begelei-
der. Fred: ’Ik doe nu thuiswerk. Mo-
menteel iets met haarspeldjes. Maar 
ik haal ook papier op en doe klusjes. 
Ik mis Maartensdijk soms wel want 
hier kent iedereen ons nog niet’. 

Acceptatie
Cita Pols is al zes jaar begeleider 
bij Zideris en leidt de nieuwe dag-
besteding. ‘Het klopt wat Fred zegt, 
de mensen kennen ons nog niet. Ze 
zijn nog niet gewend aan mensen 
met een verstandelijke beperking. 

We zijn hier nog nieuw. Maar er 
wordt hard aan gewerkt. Het cul-
tuurtje van Maartensdijk komt hier 
vast ook nog wel’. Cita vraagt aan 
de mensen zelf om uit te leggen wat 
ze doen. Els vertelt vroeger secre-
taresse geweest te zijn en snippert 
nu elke dag een uurtje papier. ‘Dat 
is mijn taak’. Tussen de middag 
rust Els in een comfortabele stoel, 
met een zacht muziekje aan en de 
gordijnen dicht. ‘Samen met An-
net’. Annet houdt van kleuren en 
breien. ‘Ik maak nu een sjaal voor 
een nichtje’. Annegriet houdt van 
planten en bloemen. ‘Ik verzorg ze 
elke dag’. Ineke is 71 jaar en blij 
dat ze niet meer elke dag met de 
taxi hoeft. ‘Die taxi werd ik zo zat. 
Ik mis Maartensdijk wel, Joop (van 
Rossum) ook. Als er hier iets kapot 
is kan ik dat weer repareren. Ik kan 
heel netjes naaien’. Arie hoeft niet 
zo nodig dagbesteding, hij loopt 
liever buiten. Cita: ‘En dat is ook 
goed. Maar hij komt hier wel elke 
dag lunchen en loopt af en toe bin-
nen voor een kopje koffie’. 

Mooie mensen
Cita Pols vertelt dat ze trots is op 
deze groep mensen. ‘Ze moeten 
veel, begrijpen niet alles en blijven 

veelal vrolijk. Iedereen zou eens 
met deze groep mensen in contact 
moeten komen. Ze geven zo veel en 
onvoorwaardelijk. Vooraf had ik dit 
niet kunnen bedenken’. Er kunnen 
in de groep van Luuk Herfst en Cita 
Pols elk 9 mensen. ‘Maar dan ho-
pen we ook een groep vrijwilligers 
te hebben die ons wil ondersteunen. 
Als we nu naar buiten willen heb-
ben we altijd iemand extra nodig 
omdat Els en Annet in een rolstoel 
zitten. Wat we zoeken is mensen 

met een goed hart, die gezellig zijn 
en die willen wandelen. Maar we 
willen hier in de buurt ook meer 
contact maken, dus als men niet 
meer zo mobiel is vinden we het 
ook leuk als mensen gezellig langs-
komen voor een praatje en een kop-
je koffie’. Cita Pols vertelt er graag 
meer over. U kunt haar bereiken op 
maandag, dinsdag en woensdag de 
hele dag en op vrijdag van 9.00 uur 
tot 14.00 uur op telefoonnummer 
030 2296743. 

Fred met zijn bakfiets was vroeger 
al een bekende in Maartensdijk.

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Aan de dagbesteding nemen nu deel Els met invalbegeleider Pauls 
Derksen, Annet, Cita Pols, Annegriet, Luuk Herfst, Ineke, Fred en 
Mohammed. Mona had een dagje vrij en kwam een kopje koffie drinken.
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Landwaart Culinair

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

DONDERDAG 18 AUGUSTUS, ZIJN WE WEER GEOPEND!!
WIJ STAAN DAN GRAAG VOOR U KLAAR!!

Hollandse
Trostomaten
HÉÉL KILO

Heerlijk zoete

Galia
Meloen
NU

Ready to eat 
Mango’s
NU

 

Hollandse
Sperziebonen
500 GRAM

Hollandse
IJsbergsla
NU

0,990,99 0,99

0,990,99

GROTE WATERMELOEN
± 3,5 kg  _____________  nu 1,99

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

Nieuw in ons Assortiment
Scampi Azië
MET NOEDELS EN GROENTE

____________________________ PER PORTIE 8,95
Kabeljauw
MET POLDERPUREE EN GROENTE

____________________________ PER PORTIE 8,95
Thaise kipballetjes
MET RIJST EN GROENTE

____________________________ PER PORTIE 8,95
Pasta
MET GROENE GROENTJES EN KIP

______________________________100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

ALLEEN MAANDAG 22, DINSDAG 23
EN WOENSDAG 24 AUGUSTUS

VERS GESNEDEN

Andijvie (grof/fijn)
________________________________ 400 GRAM 0,99
NIEUWE OOGST

Delbarestival handappels
________________________________ HÉÉL KILO 1,98
Alle Lasagnes
________________________________ 100 GRAM 0,99

Vers

Gewassen
Spinazie
ZAK 300 GRAM

0,99
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Nieuwe oplaadpunten voor 
elektrische auto’s

door Henk van de Bunt 

Gemeente De Bilt krijgt zes nieuwe locaties voor het opladen van elektrische auto’s. 
Dat betekent 2 ‘gewone’ parkeerplaatsen minder per locatie. Over het algemeen wordt de 

komst van de laadpalen positief gezien. De communicatie daarover laat 
volgens omwonenden echter te wensen over.

Een oplaadpunt is gewenst in de na-
bijheid van bezitters van een elek-
trisch voertuig. Daarvoor worden 
twee parkeerplaatsen aangewezen 
waar deze opgeladen kunnen wor-
den. In het kader van ‘Elektrisch 
Vervoer’ in De Bilt wordt elek-
trisch rijden gestimuleerd. Extra 
laadpunten kunnen ingericht wor-
den als bijvoorbeeld de bezitters 
van het elektrische voertuig niet 
over parkeerruimte op eigen terrein 
beschikken en de parkeerdruk niet 
onevenredig aangetast wordt.

Belangen
Het College geeft aan dat de be-
langen van bewoners, bedrijven 
en hulpdiensten zijn meegewogen; 

dat wil zeggen dat gestreefd is de 
laadpaal zodanig te plaatsen dat 
mogelijke overlast wordt vermeden 
en de bereikbaarheid van de nood-
diensten en de doorstroming ge-
garandeerd wordt. Tenslotte wordt 
het overleg met de Politie Midden-
Nederland genoemd en dat uit dit 
overleg gebleken is dat de politie 
met het voorgenomen besluit kan 
instemmen. In de besluiten wordt 
verwezen naar bijgevoegde kaart-
jes, waarop aangegeven zou zijn, 
waar precies de laadpalen komen 
te staan. Echter blijken deze geen 
toegevoegde waarde te hebben. 
Donate Schuil is woordvoerster 
van de gemeente: ‘Op de kaartjes 
bij de bekendmaking had aange-
geven moeten staan, welke vak-
ken gereserveerd worden voor het 
opladen van elektrische auto’s. In 
het systeem waaruit die bestanden 
worden ge-upload staat het juist 
aangegeven, maar op de site en in 
de bijlagen bij de Staatscourantbe-

sluiten is dit inderdaad niet te zien. 
De gemeente gaat er achteraan dat 
dit technische mankement verhol-
pen wordt’.

Beheer
Donate Schuil vervolgt: ‘De ge-
meente maakt het mogelijk, dat 
de palen geplaatst worden, maar 
plaatst en beheert ze niet zelf. Met 
het gepubliceerde besluit is het nu 
mogelijk om de vakken te reserve-
ren voor laden en daarbij een bord 
te plaatsen. De organisatie, die de 
palen gaat plaatsen kan nu vergun-
ningen bij de gemeente en de net-
beheerder aanvragen om de paal 
daadwerkelijk te mogen plaatsen en 
aan te sluiten op het elektranet. Pas 
wanneer die vergunningen verleend 
zijn, kan er een planning voor het 
plaatsen gemaakt worden. Als alles 
mee zit zou dit voor het eind van 
het jaar kunnen’.

Aanvragen
‘De locaties worden bepaald op ba-
sis van aanvragen van eigenaren en 
bestuurders van elektrische auto’s. 
Als zij niet over eigen terrein be-
schikken waar de auto geparkeerd 
kan worden, kunnen zij een laad-
paal aanvragen voor in de openbare 
ruimte. Er is nog budget over om 
voor dit jaar nog een aantal palen 
aan te vragen. Als mensen daar be-
langstelling voor hebben kunnen zij 
contact opnemen met de gemeente 
en zo een bijdrage leveren aan een 
nog duurzamere gemeente’, aldus 
de gemeentelijke woordvoerster.  

Communicatie
Op de diverse locaties is men over 
het algemeen niet tegen de geno-

men besluiten: ’t Is best goed, dat 
op deze wijze wordt bijgedragen 
aan meer duurzaamheid, maar 
waarom wordt daarover niet of nau-
welijks gecommuniceerd’? Meer 
van dergelijke opmerkingen wor-
den gemaakt. Bij de Clara Peeter-
slaan wordt een bewoner middels 
een omgevingsapp geattendeerd op 
dit bericht, maar inhoudelijk wordt 
er geen informatie verstrekt; ‘Ook 
die tekening zegt niet waar de paal 
wordt geplaatst’. Bij de Snippen-

laan is er nog meer onbegrip: ‘Er 
parkeren al veel auto’s vanuit de 
omgeving hier; er zijn maar drie 
parkeerplaatsen waarvan ze er nu 
twee gaan toewijzen als oplaad-
punt? Kan dat niet op een andere 
plek’? 

Langs de Dorpsstraat is woensdag 
10 augustus het oplaadpunt, hoek 
Biltsteyn, afgedekt. Het houdt 
waarschijnlijk verband met de 
mogelijke verplaatsing van plm. 
200 meter naar de locatie op de 
hoek van Zorgvliet. 

Op de Snippenlaan is het al schipperen met de parkeerruimte.

Eenenzeventig aanwezigen 
plaatsen een rode roos in 
vazen bij het monument.

Duidelijk waar de laadpalen bij het oude gemeentehuis van Maartensdijk 
geplaatst gaan worden.

Vervolg van pag. 1

Kranslegging
Commissaris van de Koning Wil-
librord van Beek legt namens de 
provincie Utrecht de eerste krans 
bij het monument. Vervolgens leg-
gen burgemeester Gerritsen en wet-
houder Hans Mieras namens het ge-

meentebestuur een krans, gevolgd 
door Griselda Molemans en Katrien 
Kroes. Daarna leggen leden van de 
Bond van Wapenbroeders bloemen. 
Na het Taptoesignaal en twee minu-
ten stilte speelt Kunst en Genoegen 
twee coupletten van het Wilhelmus. 
Daarna gaat de halfstok hangende 
vlag in top. Eenenzeventig aanwe-

zigen plaatsen vervolgens een rode 
roos in vazen bij het monument. 
Voor elk jaar dat de bevrijding nu 
duurt een roos. Als vertegenwoor-
diger van de derde generatie plaatst 
de achttienjarige Sander Koekkoek 
er een witte roos tussen, als sym-
bool voor de toekomst en de hoop. 
Sera de Groot dankt alle aanwezi-

gen waarna het defilé langs het mo-
nument begint. Traditioneel wordt 
de herdenking afgesloten met kof-
fie, thee, spekkoek en kue lapis.

Commissaris van de Koning 
Willibrord van Beek legt de eerste 
krans.

Sander Koekkoek met een witte 
roos als symbool voor de toekomst.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

06 - 51447828
www.mevision.info

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD of USB

Bilthoven inlever- en ophaalpunt

Wij helpen u graag! Maak snel een afspraak en
we kijken samen naar de mogelijkheden.

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

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Hoe mooi is uw website?

www.parelpromotie.nl

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

OP DE HELE DAMES-,
HEREN- EN BABYCOLLECTIE

 NU
RONDE PRIJZEN

 TOT

70%
KORTING*

 
*M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-tomaat-mozzarella 
Kip-walnoot salade
Filet americain

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Gebakken boterhamworst 
Rosbief 
Boerenham 3 x 100

GRAM 4.50

3 x 100
GRAM 4.49

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

500
GRAM 6.50 

Varkenshaas

Hollandse biefstuk

Lamsboutschijven

Australische ribeye

Kipdij saté

Slavinken

100
GRAM 1.98

100
GRAM 1.98

100
GRAM 3.25

500
GRAM 6.98

6
VOOR 5.-

500
GRAM 6.98

ROOMBRIE

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 augustus 
t/m woensdag 24 augustus

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

100
GRAM 1.25 

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 7.98

GEMARINEERD 
SATÉVLEES

KIPPENBOUTEN 4
STUKS 5.-

2
STUKS 10.-HELE KIPPEN

Kipspecial!Lekker voor het weekend!

6 hamburgers, 6 slavinken 
of 6 gehaktschnitzels

5.-

Diverse soorten!

Super mooi!

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

2
STUKS 7.-DEENSE BROODJES

2
STUKS 6.-TORTILLA’S

ROZIJNENBROODJE

SLAGROOMTAARTJE
€ 1,95

400 gram van
€ 2,20
nu

met aardbeien
voor 6 a 8 personen

€ 8,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Neeltje en Dirk Wijnstekers 
55 jaar getrouwd

door Guus Geebel

Woensdag 9 augustus was het 55 jaar geleden dat Dirk Wijnstekers en Neeltje de Vor in het 
gemeentehuis van Maartensdijk trouwden. In de Grote Kerk aan de Kerkbrink in Hilversum 
werd het kerkelijk huwelijk voltrokken. ‘Mijn moeder is heel jong overleden, maar als ik wel 

eens met haar in Hilversum kwam dan zei ze vaak, als je gaat trouwen dan zou ik graag willen 
dat je in deze kerk trouwt’, vertelt Neeltje.

Dirk Wijnstekers groeide op in 
Tienhoven. Neeltje de Vor in Acht-
tienhoven. Na de lagere school 
ging ze in Utrecht naar school. Ze 
leerden elkaar in 1959 kennen in 
de bus van Hilversum naar Utrecht 
waarmee ze elke dag naar hun 
werk gingen. Dirk werkte toen in 
Utrecht bij de UBO Levensverze-
keringsmaatschappij en Neeltje in 
De Meern bij Schijf Grondboorbe-
drijf. ‘Het was altijd heel gezellig 
in de bus.’

Levende have
Na hun trouwen woonden ze vier 
jaar in bij de ouders van Dirk in 
Tienhoven. Daarna verhuisden ze 
naar Vianen. Dirk werkte bij de 
Bico wasmachinefabriek waar hij 
de baan van Neeltje had overge-
nomen die, toen ze in verwachting 
was, thuis bleef. Ze kregen twee 
zonen en hebben zes kleinkinde-
ren. In 1968 ging Dirk Wijnstekers 
bij de gemeentepolitie Utrecht 
werken. Hij werkte er tot zijn 

pensionering en had een goede 
tijd. ‘Het was een geweldig korps, 
wel het beste van Nederland.’ Hij 
begon in de surveillancedienst. 
Daarna twaalf jaar bij de honden-
brigade en hij was in totaal zeven-
tien jaar politie te paard. De laatste 
jaren van zijn politieloopbaan was 
Wijnstekers chef levende have en 
dus verantwoordelijk voor de po-
litiehonden en –paarden. ‘We had-
den vijfentwintig honden en elf 
paarden.’

Water
‘Omdat er in die tijd bij de Via-
nense brug altijd lange files waren 
verhuisden we via woningruil naar 
Overvecht. Dat beviel niet en in 
1981 verhuisden we naar de woning 
in Maartensdijk waar we nog steeds 
wonen.’ Dirk voelde zich toen een 
stuk beter, maar Neeltje vond het, 
net als hun zoons die in Utrecht 
op school zaten, in het begin maar 
niets. Ze misten de stad. ‘Nu zou ik 
voor geen prijs meer weg willen. 
Ook onze zoons zijn niet naar de 
stad teruggegaan. Ze wonen naar 
hun zin in Hollandsche Rading en 
Soesterberg.’ Dirk vertelt dat zijn 
ouders vroeger in Maartensdijk 

gewoond hebben. Zijn opa van va-
derskant was stationschef bij het 
station Maartensdijk. Dirk mist in 
Maartensdijk wel het water. ‘Ik zat 
altijd op het water. Vissen, varen, 
schaatsen, zwemmen. Dat zit in de 
familie want de kinderen en klein-
kinderen hebben allemaal zwem- 
en zeildiploma’s. Neeltje kon in het 
begin niet schaatsen maar toen we 
in Tienhoven bij mijn ouders aan 
het water woonden, bonden we de 
schaatsen in huis onder en stapten 
zo op het ijs. Toen heeft ze het gauw 
geleerd. Het zwemdiploma heeft 
ze gelijk gehaald met onze oudste 
zoon in zwembad De Kikker.’      

Activiteiten
Dirk is altijd actief geweest in 
de muziek en was lid van de 

Brandweerharmonie. Ook was hij 
schaatstrainer bij SVU (Schaats-
vereniging Utrecht). Uit die tijd 
hebben ze nog steeds contact met 
een schaatstrainer die naar Van-
couver in Canada is geëmigreerd. 
Ze hebben hem daar verschil-
lende keren bezocht. Op de vraag 
of Neeltje nog vrijwilligerswerk 
heeft gedaan zegt Dirk: ‘Neeltje 
helpt gewoon iedereen. Ze is een 
heel sociaal mens. Verzorging bij 
ziekte, kinderoppas, Neeltje is al-
tijd als hulpkracht actief geweest 
voor haar omgeving.’ Het huwe-
lijksjubileum hebben ze beschei-
den met de familie gevierd in 
restaurant Bij Hen in Achterwe-
tering. ‘Maar we hebben eigenlijk 
altijd feest’, zegt Dirk.

Neeltje en Dirk Wijnstekers, na 55 jaar nog elke dag feest.

Studiekring 55+
De studiekring is bestemd voor 55-plussers die het prettig vinden 
om samen met leeftijdgenoten onderwerpen uit te diepen. 55-plus-
sers hebben veel kennis en ervaring opgedaan in hun leven. Dat is 
zo vanzelfsprekend dat mensen niet beseffen hoe waardevol het kan 
zijn om dit met elkaar te delen. Kennis met elkaar uitbouwen geeft 
veel voldoening, zelfvertrouwen en plezier. 

Voor het komende seizoen staan onderwerpen op het programma als ro-
botisering, hoffelijkheid, culturele verschillen en godsdienst (Amish). 
Af en toe wordt er ook een uitstapje gemaakt. Zoals het afgelopen sei-
zoen naar het Slot Zeist.  

U bent van harte welkom in deze groep. De groep bestaat uit 10 tot 15 
personen, zowel mannen als vrouwen. De studiekring komt de 1ste en 
3e dinsdagmorgen van de maand bij elkaar in de bibliotheek van Bilt-
hoven. Meer informatie vindt u op www.ideacultuur.nl. De bibliotheek 
verzorgt een prettige ruimte, koffie en thee, apparatuur, mogelijkheid 
van kopiëren en scannen  en toegang tot haar uitgebreide collectie boe-
ken, tijdschriften en digitale informatie. Meer informatie en aanmelden: 
Dorothé Bunnik, dbunnik@ideacultuur.nl.

Westbroek kent drie 
voormalige schoolgebouwen

door Henk van de Bunt

Bladerend in een fotoboek van Westbroek valt het op dat er sprake is van verschillende scholen; 
genoemd worden een Christelijke school, een gemeenteschool, een hervormde school en een 

openbare school. De foto’s tonen daarbij ook nog eens drie verschillende locaties, 
welke overigens allemaal – al dan niet in gewijzigde vorm – nog aanwezig zijn. 

Tijd om eens op onderzoek uit te gaan. 

Zoals in veel plattelandsdorpen 
was er een in de 19e eeuw in West-
broek maar één schoolsoort: de 
dorpsschool. Hoewel deze open-
baar was koos de gemeente in 
de praktijk een onderwijzer met 
dezelfde geloofsovertuiging als 
de meerderheid in het dorp. In 

Westbroek stond dus een protes-
tantse meester voor de klas. In 
1884 wordt door de Westbroekse 
aannemer G. Hartman een nieuwe 
gemeenteschool met onderwijzers-
woning achter het kerkgebouw, op 
de plaats waar nu Rehoboth staat) 
gebouwd. Het onderwijs is (dan 

nog) openbaar. Dat het echter al 
een zwaar Christelijke ‘trek’ had 
blijkt uit een citaat uit ‘Onderwijs-
geschiedenis’: ‘Tenslotte: West-
broek-Achttienhoven, waar de no-
tulen van 21 mei 1898 vermelden: 
Inkomen f 102,40 1/2. Uitgaven 
f 102,40. Met als commentaar: 

‘“Zoodat er een voordelig saldo is 
van een halven cent. Zoo we be-
denken, dat het tekort het vorige 
jaar nog f16,- bedroeg, dan mag 
met blijdschap gezegd en met dank 
aan den Heere erkend worden, dat 
het Suppletiefonds welvaart.” Taal 
des geloofs! 

Gereformeerd
Uit stukken uit het Regionaal His-
torisch Centrum Vecht en Venen 
valt op te maken dat er al vroeg in 
de 19e eeuw een openbare school 
was. Er hebben verbouwingen 
plaatsgevonden in o.a. 1825, 1829, 
1859, 1865 en 1884. Later is er 
ook, waarschijnlijk in 1889, een 
Gereformeerde School (ook wel 
Gereformeerde School met den 
Bijbel genoemd) gekomen.  Eind 
19e eeuw veranderde dit. Een wet 
uit 1889 maakte de bescheiden 

subsidiëring mogelijk van bij-
zonder (niet-openbaar)onderwijs. 
Vrijwel direct startte de Vereniging 
voor het Gereformeerd onderwijs 
van Achttienhoven/Westbroek met 
de bouw van een nieuwe school 
aan de Dr. Welfferweg (24). Dit 
was een van de eerste bijzondere 
scholen van de provincie Utrecht. 
Westbroekkenner Theo Schouten 
vertelt: ‘Deze ‘Gereformeerde 
School’ werd geopend in 1890 met 
als hoofd meester Nicolaas Bos, 
welke in 1925 wordt opgevolgd 
door meester Hepke Tjoelker’. De 
school was in 1923 verbouwd. Van 
de twee oorspronkelijke lokalen 
wordt er één gemaakt en er komen 
twee nieuwe lokalen bij. In 1960 
werd de school voor de laatste keer 
grondig verbouwd. 

Lees verder op pagina 9

Een foto uit 1930 van de voormalige Hervormde School langs de Vaartweg. 
De Burgemeester Huydecoperweg heette vroeger de Kerkeindsevaartdijk 
of Vaartweg in Westbroek. Oudere Westbroekenaren spreken nog van ‘De 
Vaart’. (foto uit de verzameling van Rienk Miedema)

Vrijwel direct startte de Vereniging voor het Gereformeerd onderwijs van Achttienhoven/Westbroek met de 
bouw van een nieuwe school aan de Dr. Welfferweg (22). (foto uit de verzameling van Rienk Miedema)
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‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

•  Elke dinsdag betalen 65 plussers geen € 20,50 maar € 14,50
•  Wij hebben altijd gezinskorting van € 7,50 als u met minstens 
 3 gezinsleden in dezelfde week komt.
•  Voor knippen en verven betaalt u € 59,00 compleet met  
 haarmasker en versteviging, dus geen “verrassingen” bij de kassa.
• Wij hebben koopavond op woensdag en vrijdag.
• Afspraken kunnen ook gemaakt worden via whatsapp op: 
 06-38658615 maar natuurlijk ook telefonisch op 0346-212908

En de leuke nieuwtjes:
Cindy van der Tol komt ons team versterken op donderdag 
van 9 uur tot 13 uur en op vrijdagavond van 18 tot 22 uur. 

En wij zijn erg trots op Anouk van Altena die na de zomer met 
een HBO opleiding gaat  beginnen maar ons op zaterdag gelukkig 
blijft assisteren in de salon.

Corin, Cindy, Anouk & Bianca.

Even wat weetjes van
De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

ITALIAANSE ENTRECOTE

Met o.a. entrecote, zontomaat, Parmezaanse kaas & 

pesto marinade
100 gram 2,35

GEPANEERDE SCHNITSELS

Van ons bekende varkensvlees: op veler verzoek. 

Kort bakken, heerlijk mals
4 stuks 6,00

KALFSHAMBURGERS

Iets aparts voor in de pan of op de barbecue.

 Met o.a. verse bieslook & lekkere kruiden
100 gram 1,95

PULLED PORC

Langzaam op de Green Egg gegaard.

 Lekker met koolsalade en een pistolet
100 gram 1,50

BLANKE HAMLAPJES

Van ons bekende varkensvlees.

 Heerlijk mals & mager. Ook lekker voor sate
500 gram 5,25

LAMSBOUTSCHIJVEN

Voor de liefhebbers. Met een klein beentje. 

Gemarineerd of naturel
100 gram 1,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 15 augustus t/m zaterdag 20 augustus. Zetfouten voorbehouden.Hessenweg 167 • 3731 JH   De Bilt • Tel. 030 2200 330
info@denieuwefi etsenmaker.nl • www.denieuwefi etsenmaker.nl

Oma Fietsen BSP zonder BTW
Alle combinaties op BSP oma fi etsen zĳ n mogelĳ kActie geldig van

17 aug. t/m 4 sept.

NU
21%

KORTING

BACK 2 SCHOOL
DE NIEUWE FIETSENMAKER

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

vol frisse
ideeën!

Outfits Boots Accessories
Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op

www.botabootscompany.com/events

Like ons op facebook/BotaBootsCompany

Summer Sale!

JURKEN45%

VEEL HORLOGES25%

TRUIEN & VESTEN50%

SUÈDE & LEER
tot

50%

TASSEN
tot

60%

SJAALS45%

BLOUSES & TUNIEKEN35%

STRANDJURKJES60%

Alleen van toepassing
op de zomercollectie

AANBIEDING
Broeken  ........................................ 85,-
Zomerschoenen  ................ 50,-
Minnetonka enkellaarsje double 
fringe  ................................................ 75,-
Regenjassen K-Way  ...... 99,-
Doorgestikte jasjes  ........ 95,-

HUPNAAR

HUBO!

HUP
NAAR

HUBO!

Aanbiedingen geldig van 8 t/m 21 augustus 2016
(zolang de voorraad strekt)

ruimte voor
Hubo logo

R of XL

GRATIS 
ONDERVLOER 

BIJ ALLE 
LAMINAAT 
VLOEREN*

GRATIS
MONTAGE

VAN RAFFITO 
SCHUIF- EN 

DRAAIDEURKASTEN*

*Vraag naar de voorwaarden.

 119.-

99.-

* Gratis Isofloor Silver ondervloer bij 
aanschaf vanaf 30 m2 laminaat. 

STANLEY FATMAX 
DECOUPEERZAAG
Type FME340KA-QS.

Koperwieklaan 1 Bilthoven
Tel: 030 6628480 • www.hubobilthoven.nl
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Verzuiling
Van het conventionele onderwijs 
markeert het begin van het proces 
van verzuiling. Mensen met dezelf-
de geloofsovertuiging of politieke 
voorkeur trokken naar elkaar toe 
en richtten naast hun eigen scholen 
politieke partijen vakbonden vereni-
gingen etc. op. Zo ontstonden vier 
zuilen: een protestants Christelijke, 
een katholieke, een socialistische en 
een liberale of neutrale. Met name in 
protestants Christelijke kring leefde 
aanvankelijk de behoefte scholen 
op te richten, die aansloten bij de 
eigen levensbeschouwing. In West-
broek, Maartensdijk, Groenekan, De 
Bilt en Bilthoven werden begin 20e 
eeuw protestantse scholen met de 
Bijbel opgericht. Na de financiële 

gelijkstelling van openbaar en bij-
zondere scholen in 1917 (het einde 
van de zogenaamde schoolstrijd) 
groeide dit aantal bijzondere scholen 
verder en diverse openbare scholen 
verdwenen hierdoor. 

Bijbel
Koos Kolenbrander vertelde in zijn 
rubriek ‘De Kiek’ in 1995: ‘Oudere 
inwoners van Westbroek spreken 
vaak, net zo als over de Gerefor-
meerde en de Hervormde Kerk, over 
de kleine en de grote school in het 
dorp. Met de grote school bedoelen 
zij dan de tot 1979 bestaande Her-
vormde school en met de kleine 
school de Gereformeerde school. In 
1920 is de oude openbare school van 
achter de Hervormde Kerk in een 
nieuw gebouw langs de Huydeco-
perweg gekomen. Doordat in 1923 

de school met de Bijbel in Maartens-
dijk werd geopend, gingen de kinde-
ren uit de Achterwetering voortaan 
naar Maartensdijk op school. In 
1939 werd de Vereniging de Her-
vormde Christelijke school met de 
Bijbel in Achttienhoven/Westbroek 
op gericht. 

Hervormd
In de archieven van het RHC blijkt, 
dat er in 1937/1938 blijkbaar ge-
schillen met het hoofd van de open-
bare school zijn en is er (door ou-
ders) besloten om een Hervormde 
School met den Bijbel op te richten. 
Omdat bijna alle leerlingen van de 
Openbare School naar deze nieuwe 
school gingen, is de openbare school 
opgeheven. De nieuwe school 
kwam, zo lijkt het, in het gebouw 
van de openbare school. Deze ver-

eniging stelde aan de gemeenteraad 
voor van de openbare school in het 
dorp een Christelijke school te ma-
ken. De Hervormden in de gemeente 
misten een lagere school van hun 
signatuur. 

Inspecteur
In een uitgebreid advies van juli 
1938 geeft de Inspecteur Onderwijs 
aan de Provincie Utrecht onomwon-
den zijn mening: ‘Hoewel ik ervan 
overtuigd ben, dat de aanvrage voor 
de Ned. Herv. school vooral veroor-
zaakt is, doordat men over het Hoofd 
der Openbare lagere school te West-
broek niet tevreden is en hoewel ik 
het ook ten zeerste betreur, dat de 
poging om Hervormden en Gerefor-
meerden tot samenwerking te bewe-
gen, hebben gefaald, ben ik toch van 
mening, dat er hier geen wettelijke 
gronden kunnen worden aangevoerd 
om de aanvrage te weigeren’. Op 3 
april 1939 wordt hiertoe besloten 
en op 1 oktober van datzelfde jaar 
wordt de openbare school een Her-
vormde school met de Bijbel. 

Fusie
Uiteindelijk werd in 1979 besloten 
om de beide Scholen met den Bij-
bel te fuseren. De officiële datum 
is 12-1-1979. De nieuwe gefu-
seerde school kwam (heel kort) in 
de oude school aan de Welfferweg 
24 (adres in 1980). Omdat er niet 
genoeg ruimte in het oude gebouw 
was, is besloten - zo blijkt op-
nieuw uit gemeentelijke stukken in 
het RCH om bij de kleuterschool 
aan de Prinses Christinalaan een 
nieuwe basisschool te bouwen. De 
Hervormde school en de Gerefor-
meerde school worden samenge-
voegd op de huidige School met 
de Bijbel aan de Prinses Christina-
straat’. 
Sinds september 1984 wonen er 
vijf gezinnen in het voormalige in 
1920 gebouwde schoolgebouw 

Bronnen: Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen (dank aan 
Ellen Drees), Koos Kolenbrander, 
Theo Schouten, Van Oostbroek tot 
Westbroek (Joost van der Spek).

Ook de oude Gereformeerde school  Dr. Welfferweg (22/24) heeft weer 
een woonbestemming.

De gemeenteschool van Westbroek was oorspronkelijk openbaar naast de NH Kerk, op de plaats van het huidige 
Rehoboth. (foto uit de verzameling van Rienk Miedema)

‘Werk in je eigen wijk’ helpt 
Biltse werkzoekenden

door Walter Eijndhoven

Niemand aan de zijlijn, iedereen verdient een plek op de arbeidsmarkt, diversiteit verrijkt 
een bedrijf, niet alleen diploma’s, maar ook competenties tellen. Met deze filosofie timmert het 

bedrijf van Wim van Oudheusden, oprichter van ‘Werk in je eigen wijk’ flink aan de weg. 
De weg naar een nieuwe baan, voor iedereen die het thuiszitten beu is. 

Zo’n tien jaar geleden stond hij 
ineens aan de kant, ontslagen. Van 
Oudheusden: ‘Ja, dat was een aar-
dige klap. Altijd gewerkt in de ICT 
en van de ene dag op de andere lig 
je eruit. En wat moet je dan? Nu 
ben ik niet de man om bij de pak-
ken te gaan neerzitten. Ik wilde 
iets maatschappelijks doen, om mij 
weer nuttig te maken’. In datzelfde 
jaar ging hij direct weer aan de 
slag: werk zoeken voor vluchtelin-
gen (statushouders) als vrijwilliger 
voor Vluchtelingenwerk, bij diver-
se UWV-kantoren in Amsterdam, 
Almere en Hilversum. Het werk bij 
UWV was iets te onpersoonlijk, dus 
besloot Van Oudheusden voor zich-
zelf te beginnen. Hij vertelt verder: 
‘Het UWV heeft minder persoon-
lijk contact met werkzoekenden. 
Dat is een gemiste kans voor hen. 
In 2013 startte ik daarom mijn ei-
gen bedrijf om in deze leemte te 
voorzien, als sociaal ondernemer, 
zonder winstbejag, in Hilversum. 
Versa Welzijn, een organisatie die 
de zelfredzaamheid ondersteunt 
van groepen mensen, ‘ontdekte’ mij 
en vroeg mij of ik met hen in zee 
wilde gaan, op één voorwaarde: dat 
ik niet alleen statushouders aan een 
baan help. Natuurlijk heb ik daar 
direct ‘ja’ tegen gezegd’. 

4S2P
De eerste maanden ging Van Oud-
heusden flink aan het werk. En alles 
liep eigenlijk wel lekker. Hij vertelt: 
‘In het begin was het natuurlijk best 
spannend, maar alles verliep prima. 
Niet alleen hielp ik een 18-jarige 
Irakese vrouw aan een stageplek, 
maar ook een man van 76 jaar werd 
aangesteld als mantelzorger’. In-
middels helpt zijn bedrijf, bestaande 
uit 8 ervaren medewerkers, ieder-
een die werk zoekt, van student tot 
gepensioneerden, ongeacht niveau, 
uitkering of afkomst. Van Oudheus-
den: ‘Als men al werk vindt, duurt 
het gemiddeld acht maanden voor je 
weer werk hebt, bij ons is dat slechts 
drie maanden, gemiddeld. Dat komt 
door een andere manier van zoeken, 
en wel via een slimme werkvind-
methode: 4S2P, oftewel: Samen 
Sterker, Slimmer Solliciteren, Per-
soonlijk Positief’. In de nieuwe 
software waar Van Oudheusden mee 
werkt, staan meer dan 340.000 vaca-
tures, meer dan 10x zoveel als waar 
het UWV mee werkt. Van Oudheus-
den: ‘Elk uur komen de nieuwste va-
catures hierop binnen. Een van mijn 
klanten zou binnen één minuut na 
binnenkomst al kunnen solliciteren. 
En dat is waar recruiters en andere 
HR-medewerkers op wachten: (toe-

komstige) medewerkers die snel re-
ageren. De vacature staat nog maar 
net online, en de eerste gegadigde 
dient zich al aan. Dan heb je iets 
voor op andere sollicitanten. Een 
ander voordeel voor onze klanten is 
dat zij reageren op passende vacatu-
res. ik ga namelijk uit van de kracht 
van de mens en ieder mens is uniek’. 
Natuurlijk is niet voor iedere werk-
zoekende direct iets voorhanden. 
Soms is er gewoon niets, en moet 
men in een andere branche zoeken. 

Persoonlijke begeleiding
‘Werk in je eigen wijk’ werkt met 
diverse doelgroepen, zoals wajonge-
ren, studenten die een stageplek zoe-
ken of startende ondernemers. Van 
Oudheusden: ‘Binnen onze doel-
groepen hebben wij diverse projec-
ten, zoals het ‘Project Voedselbank’ 
en het ‘Project Schuldhulpverle-
ning’, verenigd in het hoofdproject 
‘Zicht in de tunnel’’. Nieuwe doel-
groepen vormen de herintreders, de 
expats en de 45+ers. Van Oudheus-
den: ‘Vanuit ons bedrijf willen wij 
alle klanten aan werk helpen. Elke 
week krijgen zij één uur persoon-
lijke begeleiding. Natuurlijk moeten 
zij er zelf ook stevig aan trekken. 
Per jaar hopen wij op die manier 60 
mensen aan ander werk te helpen’.

Team
Het team van Van Oudheusden be-
staat uit 8 medewerkers. Vier van 
hen bemiddelen naar werk (als vrij-
williger). Eén van hen is wel heel 
bijzonder. Van Oudheusden vertelt: 
‘Deze medewerker is al 76 jaar en 
econoom van beroep. Voor ons be-
drijf doet hij de arbeidsmarktana-
lyse in de regio Amsterdam, Amers-
foort en Utrecht. Hij is volledig op 
de hoogte van alles wat zich op de 
arbeidsmarkt afspeelt. Geweldig 
toch?’

Toekomst
De toekomst ziet Van Oudheusden 

rooskleurig in. Hij vertelt: ‘Ik wil 
graag nieuwe banen scheppen door 
uitbreiding van het aantal onderne-
mers. Daarnaast willen wij graag 
uitbreiden in heel Nederland, waar-
onder ook De Bilt. Iedereen binnen 
De Bilt, die werk zoekt, is bij ons 
van harte welkom. Voorlopig zitten 
wij nog in diverse buurthuizen in 
Hilversum, maar wie weet komt een 
buurthuis in gemeente De Bilt ook 
op ons pad’. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website: www.werkinjeei-
genwijk.nl of neem contact op met 
Wim van Oudheusden, mob. 06 
40414560 

Wim van Oudheusden.

Door de nieuwe tunnel met kunst te bekleden
worden mensen vast nog meer tevreden
maar nu eerst nog Jan Steen
en dan in mei er doorheen
want dan is alle leed weer geleden

Guus Geebel Limerick
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...

Parkeren voor de deur

BACK TO
SCHOOL

Volop trendy 
schoolbags!

Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 
dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 

VANAF
9514

 €

In onze winkel 
ook meer dan

damestassen
1000

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

30% TOT 40% 
KORTING

OP DIVERSE 
LANCÔME 

LIPSTICKS EN 
OOGSCHADUWS

Let op! De nieuwe Dio folder is uit.

Wil jij ook Vierklank bezorger worden?
De onderstaande wijken zijn nog beschikbaar!

Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenln
Wijk 140: Duivenlaan, Korhoenlaan, Oude Brandenburgerweg, Pluvierenlaan, Talinglaan, Zwanenlaan
Wijk 163: Essenkamp, Lathyrusstraat, Molenkamp, Nieuwstraat 
Wijk 178: Groenekanseweg (2-161), Prof.Dr.P.J.Crutzenlaan, Weltevreden 
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, Albert Cuyplaan,
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
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Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
23 augustus 

2016

Alleen geldig op vrijdag 19 t/m zondag 21 augustus 2016

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! 
Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 

Max. 4 keer de aanbieding per klant. 
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Andrélon shampoo 
of conditioner
Alle fl essen van 300 ml
2.15 - 4.29

50%
korting

1+1
GRATIS*Appelsientje, Optimel, Chocomel, 

DubbelFrisss, Fristi of Taksi minipakjes 
2 pakken met 6 of 10 pakjes van 0.2 liter
van: 3.38 - 4.30
voor: 1.69 - 2.15

0.990.990.990.
per fl es

Per liter 3.30

 Kipkrokant-
schnitzels
5 stuks
van: 5.00
voor: 2.50
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Varen langs drijvend land
Op 20 augustus organiseert Staatsbosbeheer vaartochten door de Mo-
lenpolder, een kleinschalig natuurgebied vlak boven Utrecht. In een 
stille fluisterboot kom je tot rust, en geniet je van het uitzicht over de 
petgaten en legakkers van dit oude veenlandschap. Samen met de gids 
naar de dieren in dit gebied, zoals ringslang en purperreiger, en maak 
een tussenstop bij het trilveen: ervaar hoe dit ‘drijvend land’ loopt. Aan-
vangstijd 10.00 uur. Meer info en reserveren via www.staatsbosbeheer.
nl. Met je eigen groep een vaartocht doen? Informeer via utrechtwest@
staatsbosbeheer.nl.

Op een fluisterboot door de Molenpolder trekt een bijzonder landschap 
voorbij.

Bilthovens kamerkoor
Het Bilthovens Kamerkoor onder Leiding van Arie Perk gaat dit sei-
zoen vanaf 23 augustus repeteren voor een drietal concerten. Op 9 ok-
tober (aanvang 15.00 uur) wordt meegewerkt aan een benefiet concert 
in de Maria Christina Kerk in Den Dolder, waarvan de opbrengst is 
bestemd voor het voortbestaan van het Kapelkoor van Altrecht. 
Op 30 oktober wordt meegewerkt aan de viering in de Onze Lieve 
Vrouwe Kerk in Bilthoven om 10.30 uur met delen uit de mis van 
Charles Gounod. 
Het jaarlijks concert is in mei 2017 en zal helemaal bestaan uit mu-
ziek van Engelse componisten zoals Edward Elgar, Thomas Bateson 
en Henri Gauntlett.

Bassen en tenoren zijn welkom. Belangstellenden kunnen de eerste drie 
repetities komen luisteren en meezingen om 19.00 uur in de OLV kerk, 
Gregoriuslaan Bilthoven. Info. Tel. 030 2291692 of via www.biltho-
venskamerkoor.nl 

30e editie van het 
Houthakkersfeest

Zaterdag 20 en zondag 21 augustus wordt door de Stichting 
Houthakkersfeest Lage Vuursche voor de 30e keer het 

Houthakkersfeest georganiseerd: een jaarlijks evenement 
voor het hele gezin. Ook dit jaar is de plaats van handeling de 

‘recreatiekuil van Drakenstein van het Staatsbosbeheer’ aan de 
Hoge Vuursche weg nét buiten het dorpje Lage Vuursche.

Nieuw dit jaar zijn de aanwezigheid van moderne bosbouwmachines. 
Via een simulator is het voor de bezoeker mogelijk om zelf een harves-
ter te bedienen en virtueel bomen te zagen. Er zijn ook weer kampioen-
schappen sculptuurzagen, de houthakwedstrijden, touwtrekwedstrijden 
en op zondag de Stihl Timbersporters. Voor de toekomstige houthak-
kerszijn er allerlei activiteiten en spelletjes. 

Op zaterdag zal er om 11.30 en om 14.00 uur een grote demonstratie 
gegeven worden door de brandweer van Baarn op het gebied van tech-
nische hulpverlening. Reddinghonden van het SRCN team zullen ver-
deeld over de twee dagen verschillende demonstraties geven. Het vol-
ledige programma is te vinden op de website www.houthakkersfeest.nl 

Wandelen in het Panbos
Zondag 21 augustus organiseert Utrechts Landschap een natuurwande-
ling in het Panbos.
Bij velen is dit gebied bekend om te sporten of te wandelen. Tijdens 
deze wandelexcursie worden minder bekende aspecten van dit gebied 
belicht. Ter sprake komen de ontstaansgeschiedenis, flora en fauna, be-
heer door Utrechts Landschap. Ook het verhaal achter Tannenberg met 
zijn bijzondere dennen komt aan bod.
De wandeling begint om 14.00 uur bij de parkeerplaats gelegen aan de 
Jozef Israëlslaan te Bosch en Duin. Vooraf aanmelden is niet nodig en 
deelname is gratis. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Gezien 
de aard van het terrein is deze wandeling ongeschikt voor wandelwa-
gens, rollators e.d.    (Trees Althues)
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Easysit zitcomfort 
is maatwerk

Gratis taxiservice of thuisdemonstratie
Wilt u weten hoe onze taxiservice of thuisdemonstratie werkt, 
kijk dan op www.easysit.nl 

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

DAN ZIT JE GOED!Easysit Hilversum | Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum

*Actie geldig t/m 24 augustus 2016. Niet geldig op Stressless en niet i.c.m. andere acties.

Kom nu naar onze showroom in 
Hilversum of bel:

088-6220220
Bekijk de gehele collectie op 

www.easysit.nl

Als u goed wilt zitten moet u dat echt zelf 
voelen en ervaren. Daarom bieden onze 
showrooms een uitgebreide collectie re-
laxfauteuils en sta-opfauteuils, zodat u 
uitstekend kunt proefzitten en alles ver-
gelijken. Uiteraard zijn onze fauteuils op 
maat gemaakt en in talrijke kleuren en 
stoffen te leveren en bepaalt u zelf welke 
accessoires u erbij wilt hebben. 

Als het op comfort aankomt heeft ieder-
een zijn eigen smaak en voorkeur. Kom 
daarom snel eens langs om te zitten, 
zodat u goed voelt of een fauteuil aan uw 
wensen voldoet. Of maak een afspraak en 
laat u adviseren door een van onze advi-
seurs. Want het juiste advies maakt het 
verschil!

€400
inruilkorting*

deze week

Als u goed wilt zitten moet u dat echt zelf 
voelen en ervaren. Daarom bieden onze 
showrooms een uitgebreide collectie re-
laxfauteuils en sta-opfauteuils, zodat u 
uitstekend kunt proefzitten en alles ver-
gelijken. Uiteraard zijn onze fauteuils op 

*Actie geldig t/m 24 augustus 2016. Niet geldig op Stressless en niet i.c.m. andere acties.
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Open dag Rading Spoor
door Kees Diepeveen

Op zaterdag 27 augustus organiseert Stoomgroep Rading Spoor in Hollandsche Rading haar 
jaarlijkse open dag op haar complex aan de Karnemelksweg 8 in Hollandsche Rading. Stoom-, 

kolen- en oliedampen zullen vooral bij de oudere bezoekers nostalgische herinneringen oproepen.

Er wordt met man en macht ge-
werkt door de leden van Stoom-
groep Rading Spoor. Elke woens-
dag is werkdag en komen veel 
leden naar het complex om het ban-
encomplex en het clubonderkomen 
te onderhouden. Spoorbanen en ter-
rein moeten goed op orde zijn voor 
de open dag. Hun grote hobby: het 
op schaal maken en rijdend houden 
van door stoom aangedreven sta-

tionaire installaties, stoomtreinen, 
stoomtrekkers, stoomwalsen en in 
aanbouw zijnde modellen. Deze 
schaalmodellen zullen door de ei-
genaren met trots worden getoond. 
In alle modellen zit ontelbare uren 
werk.

Meerijden
Jaarlijks worden er rond de 1000 
bezoekers ontvangen. Het evene-

ment is voor bezoekers toeganke-
lijk van 10.00 tot 17.00 uur. Jong en 
oud en iedereen die ‘gepakt is door 
stoomtreinen’ is van harte welkom 
om de voertuigen te bewonderen 
en een ritje te maken op een treintje 
op een door de Stoomgroep aan-
gelegd spoor. De toegang is gratis 
en kinderen kunnen meerijden met 
de treinen. Er is op beperkte schaal 
eten, drinken en snoep te koop.

Sinds 1977
Niet alleen de circa 60 eigen leden 
tonen zich met hun stoommachines, 
er komen ook modelbouwers uit bin-
nen- en buitenland op de open dag. 
In 1977 werd de eerste Open Dag 
gehouden, die werd geopend door 
toenmalige burgemeester Panis. De 
open dag van 27 augustus is inmid-
dels de 42ste editie van Stoomgroep 
Rading Spoor. Er is een spoor-1-ta-
fel, een spoorbaan van 330 meter 
met twee verschillende spoorbreed-
tes te weten 3,5 en 5 inch. En een 
grondbaan van 350 meter met een 
7.25 inch spoorbreedte.

Parkeergelegenheid 
De parkeerplekken zijn schaars 

op het terrein. De Karnemelks-
weg moet om veiligheidsredenen 
vrij blijven. De organisatie raadt 
bezoekers aan zo veel mogelijk 
op de fiets te komen. Fietsen 
kunnen worden gestald naast het 
complex. Vanaf de Tolakkerweg 
(verbindingsweg Maartensdijk-
Hollandsche Rading-Hilversum) 
wordt de route aangegeven. 
Het terrein kent inmiddels een 
nieuwe eigenaar. Deze laat werk-
zaamheden uitvoeren om het ter-
rein beter toegankelijk te maken. 
Niet bekend is of de werkzaamhe-
den op 27 augustus zijn afgerond. 

Belangstellenden en voor nadere 
informatie zie www.radingspoor.nl. 

Op de open dag van Rading Spoor in 1990 reed jong en oud graag een rondje mee met een prachtige loc op de 
hoge baan.

Een ritje op de 7,25 inch baan waar de grotere schaalmodellen vooral de 
kinderen rond rijden.

De leden van Rading Spoor werken stevig door om het terrein tiptop in 
orde te hebben voor de open dag.

Op bezoek bij apen op Kalimantan
door Guus Geebel

Na de enorme drukte en verkeershectiek in Jakarta en Jogjakarta, maar ook op Bali, was 
Kalimantan, het voormalige Borneo, een oase van rust. Na de aankomst vanuit Semarang op 
het vliegveld Pangkalan Bun werd een autotocht van vier uur gemaakt over een grotendeels 
onverharde weg met heel veel kuilen naar de stad Sukamara. Onderweg werd het al gauw 

pikdonker en het verbaast me nog steeds dat de chauffeur alle hindernissen wist te omzeilen. 

In Sukamara vond de volgende 
dag een huwelijksceremonie 
plaats. Een paar dagen later werd 
de rit over de onverharde wegen 
opnieuw gemaakt, maar nu geluk-
kig bij daglicht. Met de bruid en 
bruidegom en hun familie werd 
vanuit Pangkalan Bun een boot-
tocht over de rivier Sekonyer door 
de jungle gemaakt in het nationaal 
park Tanjung Puting. Het park van 
ruim 4000 vierkante kilometer is 
het thuis van circa acht soorten 
apen waaronder de zeer bijzonde-
re neusaap. Tijdens de tocht over 

de rivier zag je regelmatig apen in 
de bomen. Er zijn ook krokodillen 
maar die werden niet gezien om-
dat die zich meestal schuilhouden 
als ze motorgeronk horen. Er zijn 
in het park ruim 220 vogelsoor-
ten. 

De boot meerde na ruim vier uur 
af bij Camp Leakey. Het kamp 
ligt in een primair bos en werd in 
1971 opgericht als een toevluchts-
oord voor orang-oetans. Er is een 
informatiecentrum waar ook on-
derzoek wordt gedaan. Camp 

Leakey is vernoemd naar de Brit-
se archeoloog en paleontoloog 
dr. Louis Leakey. Orang-oetans 
zijn als gevolg van ontbossing 
en illegale handel een bedreigde 
diersoort, waardoor het werk van 
het informatiecentrum nog steeds 
onmisbaar is. Eenmaal aan land 
werden al gauw de eerste orang-
oetans gesignaleerd. Gids Arief 
vertelde dat ze meer dan zestig 
jaar oud kunnen worden. De wil-
de orang-oetans worden dagelijks 
in het kamp bijgevoerd. Voor be-
zoekers een geweldige attractie.  

Varend door de jungle.

Bij de voederplaats pikt een kleine aap gauw wat bananen voordat de orang-oetans komen.

Net wakker van een middagdutje.



S C H O O L T A S S E N . 
Merken o.a. Eastpak 
& enrico Benetti. Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Nootjes
 De Vierklank 14 17 augustus 2016

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Kok Stomerij & lederwa-
ren heeft de gehele maand 
augustus aangepaste opening. 
U bent van DINSDAG t/m 
ZATERDAG van harte wel-
kom op de Dorpsweg 46 in 
Maartensdijk. 
Blank houten tienerbureau 
€ 25,00. Tel. 0346 281909

2 nieuwe fotoalbums gebr. wit 
‘’Henzo’’. € 7,50. Tel. 0346-
212492

Kinder toiletbril ‘’Curver’’. 
Nieuw, wit. € 4,-. Tel. 0346-
212492

Fotoalbum groen van kleur. 
50 bladzijden, is niet gebruikt. 
Groot formaat. € 7,50. Tel. 
0346-243758

Luxe parasol voor een han-
gende parasol. Hoogte 230 
cm, kleur: groen. € 15,-. Tel. 
0346-243758

Harley davison wekker. 
Dekseltje van de batterijen 
is weg voor de rest werkt 
hij prima. € 10,-. Tel. 0346-
243758

Marionettenpop. Interia, 75 
cm. In prima staat. Engelse 
golfer met bedieningsbedra-
ding. hoofd + handen porse-
lein € 49,-. Tel. 030-2290923

Impala werkschoenen laag 
model. Maat 43 (9) met anti 
slipzool + verstevigde neus. 
€ 10,-. Tel. 030-2290923

Gerbra handgemaakte veilig-
heidsschoenen. Z.g.a.n. Maat 
44 (9 ½ ) € 10,-. Tel. 030-
2290923

4 oude puddingvormen, vis-
model, 2 x bruin 2 x wit. € 6,-. 
Per stuk. Tel. 030-2290923

100 golfballen € 30,-. Tel. 
0346-211858

4 aluminium fotolijstjes 13 x 
18 foto’s. i.z.g.st. € 20,-. Tel. 
0346-214065 of 06-29506849

Intex 2 pers. hoog luchtbed in 
tas met elec. pomp en velours 
bovenlaag i.nw.st. € 50,-. Tel. 
0346-214065 of 06-29506849

Twinny load fietsendra-
ger geschikt voor gewo-
ne en e bikes € 20,-. .Tel. 
06-26650651

Luchtreiniger/ionisator merk 
AM-45. Zo goed als nieuw. 
€ 50,-. Tel. 06-543752333

Activiteiten
Agnes BLOEMEN-
PLUKTUIN Dorpsweg 264. 
Maartensdijk. Open zaterdags 
10-16 uur.

Wie kan mij helpen met 
een strandtas te HAKEN. 
Handwerken alleen in 
Maartensdijk. Tel. 0346-
243758

Dans je gezond en gelukkig! 
Salsa workshop in De Bilt, 
voor 50+, niveau beginners.
elke 1e woe. v.d. maand: 
10.45 - 12.00 uur Zalencentr. 
de Schakel, Soestdijkseweg 
Zuid 49 B, De Bilt. Info en 
opgeven: www.salsawork-
shop.blogspot.nl of bel: 
06-47166168

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

AMBACHTELIJKE schilder 
heeft nog tijd over voor al uw 
schilder- en sauswerk/behan-
gen/dakrep. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

Diversen
Woningontruiming & inboe-
del. afwikkeling na over-
lijden? www.zwartblok.nl 
0356224216

KOFFERS en nog eens 
koffers. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

JUWELIER POOT
Gediplomeerd
uurwerkmaker

Reparatie
antieke klokken

Vrijblijvend
prijsopgave

Tel. 0346 21 21 20
Depot Groenekan - v.d. Top

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 
alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

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

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

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

Tijdens de zomervakantie is BETTY'S CORNER gewoon 
geopend!
Bel voor een afspraak: 06-33722022
Elke woensdag en vrijdag in Maartensdijk bij "Kapper Hans"!
Zorg voor uw haar!

Te huur ruime GARAGEBOX € 115,- p/m. Centrum Bilthoven 
informatie na 17.00 uur. Tel. 035-6560764 of 06-24760212

Cursussen/ trainingen 
Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden
Half september starten de bridgelessen in Bilthoven weer. 
Voor beginners (boekje 1 van Berry Westra) 12 lessen op 
maandagmiddag en voor semi-gevorderden (ná boekje 2) op 
vrijdagmorgen. Ook privélessen met grote flexibiliteit. Wij 
hebben uitsluitend kleine groepen van max. ca 8 pers., waar-
door persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. Info: www.
bridgeschool-bilthoven.nl of ciska.zuur@gmail.com -  030 
2281121

Inleidende cursus filosofie straks in De Bilt.
Over het verschil tussen Oosters (ethisch, harmonisch, col-
lectivistisch) en Westers denken (berekenend, analytisch, 
individualistisch); Huntington (politiek filosoof) over het 
conflict tussen het Westen en China (en vooral de Islam); 
Henri Bergson (Franse filosoof) over het verschil tussen het 
analyserende verstand en de aanvoelende intuïtie. Info: www.
cursusfilosofie-debaar.nl of: 0294-253264. 

Veranderd en niet herkenbaar
Met hulp van de kern-historie-deskundige Hans de Groot (Bilthoven)kijken we nog een keer terug aan 
de hand van een foto van ‘toen’ en brengen we met een actuele foto het ‘nu’ in beeld.

De Morgensterkerk aan de 
Dierenriem in Bilthoven 
werd in 1964 ingewijd. In 
1997 ging die Hervormde 
Gemeente samen met de 
Opstandingskerk, waarna 
het kerkgebouw werd 
afgebroken.

Op het vrijgekomen 
terrein (na de 

afbraak van de 
Morgensterkerk) 

bouwde SSW haar 
nieuwe kantoor. De 

Dierenriem was 
inmiddels omgedoopt 

tot Waterman.
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advertentie

Hoofdlandingsbaan 
Soesterberg weer open

Vanaf maandag 15 augustus opende Utrechts Landschap de hekken weer naar de 
hoofdlandingsbaan op Park Vliegbasis Soesterberg. De veldleeuwerik heeft hier de 

afgelopen maanden dankzij de rust op de grond kunnen broeden. Deze beschermde vogel 
blijft nog tot ongeveer september op de vliegbasis. Hierna gaan de meeste leeuweriken 

weer op doortocht naar het zuiden. 

Ieder jaar is de hoofdlandings-
baan van Park Vliegbasis Soes-
terberg tijdens het broedseizoen 
van de veldleeuwerik afgeslo-
ten voor publiek. De veldleeu-
werik is een verstoringsgevoe-
lige grondbroeder. De vogel 
staat op de rode lijst in Neder-
land, omdat de aantallen met 
meer dan 90% zijn afgenomen 
ten opzichte van de jaren 70. 
Op de voormalige vliegbasis 
broeden tussen de 180 en 225 
paartjes. Dat is een bijzonder 

hoge dichtheid voor Nederland-
se begrippen.

Hart van de heuvelrug
Park Vliegbasis Soesterberg is 
een unieke plek in Nederland 
waar Militair erfgoed, bijzon-
dere natuur, wonen en recre-
atie samen komen. Het vormt 
onderdeel van het programma 
Hart van de Heuvelrug waarin 
de provincie Utrecht, de ge-
meenten Zeist en Soest samen 
werken met Utrechts Land-

schap. Park Vliegbasis Soes-
terberg blijft voor het overgrote 
deel natuurgebied. Dit is finan-
cieel haalbaar door de bouw 
van circa 350 woningen aan de 
rand van het park, op het terrein 
van de vliegbasis en tegen de 
kern van Soesterberg. Meer in-
formatie en het reserveren van 
excursies op Park Vliegbasis 
Soesterberg kan via de website 
van Utrechts Landschap. Bekijk 
ook alle wandel- en fietsroutes. 
(Lotte Bolscher)

In de beschermde 
omgeving op de 
vliegbasis is het 
goed toeven voor 
de veldleeuweriken. 
(foto Herman van 
den Bijtel)

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading speelde donderdag 11 

augustus haar elfde van de totaal dertien avonden in de 
Zomerreeks in het Dorpshuis. Er kon met 24 deelnemende 

paren in één lijn worden gespeeld. 

De eerste plaats werd behaald door Cobi van der Geest + Riet Hazele-
ger met 69,627%. Voor Bernadette Derksen + Dorine Mol was dit keer 
het zilver gereserveerd met 63,33% en de bronzen plak was voor Elly 
van Wees - Bader + Riek van der Zijpp met 61,46%. 

De eerstvolgende avond is donderdag 18 augustus. Bij voorkeur van 
tevoren aanmelden via bchollandscherading@gmail.com en anders ui-
terlijk op de dag zelf tot 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 
19.30 uur. Kosten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-leden en 
één euro voor leden. 

Uitslag wedvluchten 
Postduivenvereniging De Bilt (PV De Bilt) nam dit weekeinde deel aan 
twee wedvluchten: de jonge duiven kwamen terug van Asse Zellik (Bel-
gie). De uitslag was: Comb. Turk + van Zels 1, 2 en 5, Ron van Veggel + 
Zoon 3, 4, 6 en 10, Peter van Bunnik 7, Combinatie Steenbeek + Zoon 8 
en Jan A. de Rooij 9. 
De oude duiven kwamen vanuit het Franse Morlincourt-Noyon. Hier was 
de uitslag Ron van Veggel + Zoon 1, 4, 5, 7, 8 en 9, Combinatie van Grol 
+ Zoon 2, 3 en 6 en Comb. Turk + van Zels 10.

Zomerbridge 
bij BCC’86

BridgeComb.Concordia’86 organiseert nog twee woensdagavonden 
zomerbridge op 17 en 24 augustus. De speellocatie is gebouw De Scha-
kel (achter de Immanuelkerk), Soestdijkseweg-Zuid 49b. De aanvang 
is om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). Belangstellenden hoeven zich 
niet van tevoren te melden. Deelname voor niet leden is 2 euro p.p. 
Info: Wim Westland (tel. 030 2251012) of Els van den Berg (tel. 030 
2281581).

Ook jeugd bij 
wielerronde Westbroek 

De Wielerronde van Westbroek is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in Westbroek 
en daar buiten. Dit jaar gaat op zaterdag 27 augustus om 16.00 uur de zevende editie van start.

Zowel de goedgetrainde liefheb-
bers als de meer recreatieve fiet-
sers zullen zes plaatselijke ronden 
afleggen onder aanmoediging van 
veel dorpsgenoten. Het belooft 
weer een gezellig spektakel te 
worden met o.a. gratis bitterballen, 
live koersverslag, muziek en nog 
veel meer. Voor de kinderen gaat 
het kinderplein met diverse spring-
kussens al om 14.00 uur open. 

Jeugd
Nieuw dit jaar is echter dat het 
evenement al op de vrijdagavond 
ervoor start bij het Dorpshuis. Op 
26 augustus om 19.00 uur start de 
jeugdwedstrijd voor deelnemers 
van 7 tot en met 11 jaar. Na de 
huldiging van deze jonge talenten 
volgt er vanaf 19.45 uur een in-
dividuele tijdrit. Een deel van het 
startveld dat zaterdag ook actief 

is zal proberen om zo snel moge-
lijk een parkoers van ongeveer 8 
km af te leggen. Rond 21.00 uur 
is de uitslag bekend en kan er nog 
lang nagepraat worden tijdens een 
dorpsborrel in het Dorpshuis.  
De startlijst is al bijna vol, dus 
voor deelname moet je snel zijn. 
Mail dan naar info@wielerronde-
westbroek.nl of kijk op de website 
www.wielerrondewestbroek.nl. 

Het wordt weer druk tijdens de Wielerronde van Westbroek.

Maertensplein 98 (Dijckstate)
3738 GR Maartensdijk

Tel: 0346-212412 (Groenekan)
Tel: 0346- 212032 (Maartensdijk)

www.ffvisscher.nl • info@ffvisscher.nl

WAT IS FOREVER F.I.T.
Forever F.I.T. is een geavanceerd, voedings-, reinigings- 
en afslankprogramma. Ontwikkeld door Forever om u te 
helpen er beter uit te zien en u beter te voelen in drie 
eenvoudig te volgen stappen. Clean 9, F.I.T.1. en F.I.T.2. 
Vandaag de dag zijn mensen zich meer dan ooit bewust 
van hun voedings- en leefgewoontes. We worden ouder 
maar willen daarbij natuurlijk wel graag zo FIT en vitaal mogelijk blijven.
En daar kun je zelf wat aan doen. Door gezond te eten en er een gezonde 
leefstijl op na te houden. Het Forever F.I.T. programma kan je daarbij helpen. 
Deze week is Anne Hans gestart met Forever F.I.T. om zelf ook zo fit en vitaal 
mogelijk te blijven. 

Dit voedings-, reinigings- en afslankprogramma duurt 9 dagen. Het reinigt de 
complete darmflora op basis van Aloë Vera en vitaminen. Alles voor 9 dagen zit 
in de box.  3 tot 4 kg gewichtsverlies gegarandeerd!

Ik zal mijn bevindingen posten op Facebook komende dagen! Na dit traject zal 
er iemand uitleg komen geven over deze Kick-start van 9 dagen t.b.v. een
slanker en gezonder lichaam. (erbij sporten is een must).

Ben jij benieuwd hoe Anne Hans het mee 
gaat maken de komende dagen ga dan naar 
onze facebook site ‘Fysio Fitness Visscher’, 
volg en like ons! 



Konijnen zoeken thuis
door Kees Diepeveen

In de verblijven van Konijnenopvang Loesje in Groenekan zitten konijnen te wachten op 
hun nieuwe thuis. Maar het konijn gaat niet zomaar mee. Er worden eisen gesteld aan het 
konijnenverblijf en de verzorging. Daarin onderscheidt Konijnenopvang Loesje zich van 

dierenwinkels en fokkers.

Konijnenopvang Loesje wordt ge-
rund door Marijn ten Haam. De 
naam Loesje is afkomstig van een 
konijn waarvoor zij zes jaar heeft 
gezorgd en aanleiding is geweest 
voor het starten van de opvang. Zij 
doet dit al vier jaar in haar eentje 
maar kan dit combineren met haar 
baan. De onderkomens voor de ko-
nijnen zijn geplaatst naast het be-

drijfspand waar zij werkzaam is. Zo 
kan zij alle tijd die nodig is beste-
den aan haar konijnen.

Dierenleed
Marijn vertelt vol overgave waar-
om zij zich zo inspant voor het ko-
nijnenwelzijn. Zij somt moeiteloos 
een aantal feiten en misstanden 
op: ‘konijnenleed is het grootste 
dierenleed onder huisdieren. Het 
konijn is het meest gedumpte dier. 
Er zijn veel misstanden in de ko-
nijnenwereld. Vaak is het kopen 
van een konijn een impulsaankoop 
waarbij mensen niet weten hoe met 
zo’n dier om te gaan. Konijnen 
zijn groepsdieren en worden heel 
kwetsbaar wanneer zij alleen zijn. 
Maar veelal worden konijnen alleen 
verkocht en niet per stel. De meeste 
konijnen houden er ook niet van om 
geaaid te worden. Maar juist daar-
om nemen mensen vaak een konijn, 

veelal voor de kinderen. Er zijn dus 
veel misvattingen over konijnen. 
Mensen weten er te weinig van’. 

Meer opvang
Al dat konijnenleed heeft Marijn 
te Haam vier jaar geleden spon-
taan doen besluiten om zich te 
gaan inspannen voor de opvang 
van gedumpte, verwaarloosde en 

dakloze konijnen in Groenekan en 
omgeving. We proberen voor elk 
konijn een maatje te vinden en een 
liefdevol en permanent nieuw thuis. 
Naast het bedrijfspand in Groene-
kan waren al hokken aanwezig die 
door de vorige eigenaar waren ge-
bouwd voor geiten en kippen. Deze 
konden worden omgebouwd tot ko-
nijnenverblijven. In deze verblijven 
hebben de konijnen alle ruimte om 
zich te bewegen en om te graven. In 
de loop van de tijd zijn er verblijven 
bijgebouwd. En dat is maar goed 
ook omdat er steeds meer vraag 
naar opvang komt.

Dierenarts
Konijnenopvang Loesje is een non-
profit organisatie op vrijwillige ba-
sis en is volledig afhankelijk van 
donaties en giften. Gelukkig kan 
de konijnenopvang gebruik maken 
van een dierenarts in Bussum die 

zich haar situatie heeft aangetrok-
ken en tegen gereduceerde tarieven 
de konijnen vaccineert en behan-
delt. Deze man is expert op het ge-
bied van konijnen. Via hem komen 
er regelmatig konijnen naar de op-
vang. Los van deze geweldige hulp 
en de giften is het financieel een 
zware last om de opvang in stand 
te houden. 

Konijnendate
Marijn zet de voorwaarden uiteen 
waaraan kopers moeten voldoen 
alvorens zij konijnen mee krijgen:’ 
konijnen zijn kuddedieren. Daar-
om plaatsen we konijnen alleen per 
koppel uit, tenzij u al een konijn 
heeft waarvoor u een maatje zoekt. 
In dat geval komt u met uw konijn 
(en) naar de opvang en d.m.v. een 
zgn. konijnendate  kijken we of er 
een klik is tussen de konijnen. We 
trekken hier minimaal 24 uur voor 
uit. Daarna kan de koppeling thuis 
worden voorgezet’.

Adopteren
Konijnenopvang Loesje staat voor 
haar konijnen. Marijn vervolgt: 
‘Indien u een konijn wilt adopteren 
vragen wij u foto’s van het verblijf 
te mailen met de afmetingen van 
het verblijf. Wij verwachten van 

de mensen dat zij over een ruim 
verblijf met ren en/of uitloop be-
schikken. De minimale afmeting 
voor het verblijf is vijf tot acht 
vierkante meter afhankelijk van 
de grootte van de konijnen. Het 
schuilhok moet voldoende ruimte 
bieden zodat de konijnen hier ook 
languit in kunnen liggen. Indien 
akkoord kunnen we een afspraak 
maken. Fokkers en dierenwinkels 
bekommeren zich hier niet om, 
daar gaat het om de verkoopcij-
fers’. 

Afstandskonijn
Daarnaast neemt Konijnenopvang 
Loesje tegen vergoeding ook af-
standskonijnen aan waarvoor zij op 
zoek gaan naar een nieuw liefde-
vol en blijvend thuis. Marijn: ‘wij 
vragen hiervoor een Afstandsver-
klaring te tekenen en vragen € 20,- 

afstandsbijdrage voor de opname 
van het konijn. Voor een ongecas-
treerde ram of een ongevaccineerd 
konijn vragen we € 10,- extra bij-
drage. De afstandsbijdrage is hard 
nodig: denk alleen al aan de ver-
zorging- en dierenartskosten. Het 
bedrag dat we vragen is slechts een 
bijdrage, de werkelijke kosten zijn 
voor ons veel hoger’. 

De bekendheid Van Konijnenop-
vang Loesje neemt toe. De website 
is uitermate helder en geeft alle 
informatie. Dit jaar zijn er al 25 
konijnen ondergebracht bij nieuwe 
baasjes. Er zitten nog vele konijnen 
te wachten op een nieuw thuis. Er 
zijn ook uitbreidingsplannen waar 
financiering voor gezocht wordt. 
Konijnenopvang Loesje is telefo-
nisch en via de email bereikbaar. 
Zie www.konijnenopvangloesje.nl
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advertentie

advertentie

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

Deze konijnen hebben het goed in hun ruime verblijven. Konijnenopvang Loesje beijvert zich voor dezelfde 
goede omstandigheden bij uitplaatsing van de konijnen.

Konijnen hebben graag de ruimte om zich te kunnen bewegen. Daarom 
stelt Konijnenopvang Loesje eisen aan de onderkomens van de konijnen.

Grote boodschap

Hondenbezitters krijgen flinke 
bonnen voor niet opgeruimde 
‘poep’ met vaak nog (nog meer) 
gezeur en gezanik van mensen. 
Gerard van Gameren ontdekte dit 
voor Melkweg 27 in Bilthoven: 
‘Dit is pas goor, sorry hoor!’

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
17-08
Do.

18-08
Vr.

19-08

Malse kipsaté, friet en sla
of

Zeeuwse mosselen, whisky-saus, 
friet en sla

of
Gevulde portobello met

tomatenchutney, noten en rucola

€ 10,-

€ 14,50

€ 10,-

Woe.
24-08
Do.

25-08
Vr.

26-08

Kalfsburger
met geconfijte uitjes

of
Portugees vispotje

met rijst
of

Groentenquiche
met schapenkaas

€ 10,-

Maandmenu augustus: TAPAS-menu!

Overvallers opgepakt
De politie heeft twee mannen aan-
gehouden voor een woningoverval 
in Groenekan. De twee zouden in 
april de bewoonster van het huis 
aan de Nieuwe Weteringseweg 
hebben overvallen. Het slachtoffer 
werd bedreigd met een vuurwapen 
en aangevallen met een stroom-
stootwapen. De vrouw raakte licht-

gewond. Daarna gingen de twee 
overvallers er met de buit vandoor. 
Na de overval zocht de politie on-
der meer met een helikopter naar 
de verdachten. Ook werd Burger-
net ingezet. De verdachten werden 
ondanks de grote politie-inzet in 
april niet aangetroffen, maar kwa-
men daarna wel in beeld van de 

recherche. Het gaat om een 27-ja-
rige man uit Utrecht en een man 
van 26 uit Heerenveen. Ze zitten 
vast. Ook een 30-jarige vrouw uit 
Utrecht is verhoord. Ze heeft be-
kend dat ze de vluchtauto heeft 
bestuurd. Ze mag de rechtszaak in 
vrijheid afwachten.
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