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Herontwikkeling vrijgekomen 
gemeentelijke locaties

door Henk van de Bunt

De gemeente bezit diverse locaties die vrij zijn of binnenkort vrij komen voor een nieuwe 
invulling. Het betreft terreinen en accommodaties die hun functie hebben verloren, 

bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke gebruikers zijn vertrokken naar een andere locatie.

Via een stapsgewijze selectie heeft 
het College de achtergebleven loca-
ties Leeuweriklaan 3 (Van Everdin-
genschool), Sperwerlaan (scouting 
Akoteh) en Jan Steenlaan 34 A-C 
(jongerencentrum Rataplan) te Bilt-
hoven in aanmerking gebracht voor 
herontwikkeling op korte termijn. 
Naast deze drie betreft dat mogelijk 
in een vervolgfase de herontwikke-
ling van de locaties Gregoriuslaan 
10 (Theresiaschool), Beatrixlaan 1 
(Werkschuit) en Prof. Dr. T.M.C. 
Asserweg 2 (‘t Hoekie) te Biltho-
ven. 

Locaties
Voor de Van Everdingenschool was 
het in 2014 na ruim 80 jaar over en 
sluiten. In 1972 werd het huidige 
gebouw neergezet aan het eind van 

de Boslaan op een unieke locatie 
waar iedere ochtend spechten en 
eekhoorntjes konden worden waar-
genomen. Stond het leerlingenbe-
stand eind jaren ’70 nog op ruim 
300, dit aantal kromp de afgelopen 
jaren tot 60 kinderen. Het laatste 
schooljaar werd de school bezocht 
door nog maar tien leerlingen. Scou-
tinggroep Akoteh (Altijd klaar om 
te helpen) uit Bilthoven kenmerkte 
zich in het verleden door een mix 
van stoere en creatieve activiteiten 
en een hechte groep, waar voor alle 
meiden vanaf zes jaar altijd wat te 
beleven was, zoals broodjes bakken 
op het vuur en knutselworkshops in 
en rond het clubhuis aan de Sper-
werlaan in Bilthoven. In 2014 heeft 
Akoteh zich bij Scoutingsgroep 
Laurentius aan de Soestdijkseweg-
zuid 148 gevoegd. De discotheek 
Rataplan in de Jan Steenlaan is in 
de loop van 2008 wegens gebrek 
aan belangstelling opgehouden te 
bestaan. Tot grote opluchting van 
de omwonenden kwam daarmee 
ook een einde aan de jarenlange 
(geluid)overlast in de weekenden. 
Vanaf oktober 2010 tot april 2012 

heeft het gebouw nog dienst gedaan 
voor tijdelijke onderbrenging van 
jongerenactiviteiten van Weltevre-
den 4 (W4). Op dit moment biedt 
het o.a. nog onderdak aan Postdui-
venvereniging De Bilt. Het pand 
aan de Jan Steenlaan is eigendom 
van de gemeente. Ter geruststelling 
van de omwonenden is door de ge-
meente duidelijk gesteld dat zij niet 
van plan is het pand nogmaals als 
discotheek te verhuren.

Vervolg
Inmiddels is voor het vervolgtra-
ject van de herontwikkeling van 
de drie locaties een plan van aan-
pak vastgesteld. Bedoeling is dat 
nog in het lopende jaar de verkoop 
van de locaties wordt voorbereid. 
De herontwikkeling ten behoeve 
van woningbouw is aan de orde 
in 2016. In deze periode worden 
er bijeenkomsten voor omwonen-
den en andere belanghebbenden 
gehouden. Martin Vermeulen (ge-
meente): ‘Er zijn al twee inloopbij-
eenkomsten gehouden in de Oude 
Raadzaal van gemeentehuis Jagt-
lust voor alle omwonenden van de 

drie locaties op resp. 23 juni en 7 
juli jl. Daarvoor heeft het College 
iedereen op adres uitgenodigd. On-
der belanghebbenden worden naast 
omwonenden de huidige gebruikers 
van de locaties bedoeld. Naast be-
woners en gebruikers kwamen op 
deze avonden mensen die via-via 
waren getipt en die geïnteresseerd 
waren in een vrije kavel op die lo-
catie. De bijeenkomsten waren en 
zijn in principe alleen bedoeld voor 

omwonenden en belanghebbenden, 
maar de lijst is aangevuld c.q. -ge-
groeid met andere belanghebben-
den van buiten de directe omgeving 
(via email). 
Op 8 september organiseert men 
een volgende bijeenkomst. Ver-
volgens zullen de nog op te stellen 
ruimtelijke randvoorwaarden en 
bestemmingsplannen ter besluit-
vorming worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Het voormalige clubhuis van scoutinggroep Akoteh ligt op hoek 
Sperwerlaan/Julianalaan in Bilthoven

Het verlaten gebouw van de Van Everdingenschool aan de Leeuweriklaan 
staat op de nominatie voor herontwikkeling.

Op dit moment biedt de Rataplan o.a. nog onderdak aan Postduivenvereniging De Bilt. 
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Verzonnen straatroof
Afgelopen weekend stonden de media bol met verzoeken om hulp 
bij het vinden van 3 verdachten van een vermeende straatroof die in 
de nacht van vrijdag op zaterdag in de tunnel bij de Berenkuil plaats 
zou hebben gevonden. 
Inmiddels is gebleken dat het verhaal door de ‘slachtoffers’ ver-
zonnen is. Het 15-jarige meisje uit Zeist en het 14-jarig meisje uit 
Groenelan verklaarden eerder dat zij rond 1.45 uur richting Zeist 
aan het fietsen waren toen ze door drie jongens werden beroofd van 
hun tas en fiets. De meisjes deden de valse aangifte om de diefstal 
van hun tas, die wel gebeurde, echter te doen lijken. Deze diefstal, 
die echter in het Wilhelminapark plaatsvond, wordt wel onderzocht. 
Daarnaast is de politie in gesprek gegaan met de meisjes om de ge-
volgen van een valse aangifte uit te leggen. 



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

23/8 • 10.30u - ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/8 • 9.30u en 18.30u -

ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
23/8 • 10.30u - Mw. M. Walburg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

23/8 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
23/8 • 10.30u - Pastor F. Zwarts

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

23/8 • 10.15u - Ds. P. Schelling
23/8 • 17.00u - Ds. A.J. Balk

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
23/8 • 10.00u - Prop. A. I. van Soest

23/8 • 19.00u - Ds. W.G. van den Top

Pr. Gem. Immanuelkerk
23/8 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
23/8 • 10.00u - mevr. ds. J.T. Vos - Butijn

R.K. St. Michaelkerk
23/8 • 10.00u - Pastoor H. Eppink

Volle Evangelie Gemeente
23/8 • 10.00u - Dhr. K. van Gelderen

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
23/8 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Herv. gemeente Blauwkapel 
23/8 • 10.00u - Ds. M. Baan 

23/8 • 18.30u - Ds. E. van Rooijen

Herst. Herv. Kerk
23/8 • 18.00u - Ds. W.J. van den Brink

Onderwegkerk Blauwkapel
23/8 • 10.30u - Mw. E. Sprokkereef

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/8 • 11.00u - Drs. G. Knepper

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

23/8 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
23/8 • 18.30u - Ds. J.P. Ouwehand

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

23/8 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
23/8 • 09.30u - Drs. G. Knepper

St. Maartenskerk
23/8 • 10.00u - Pastor J. Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/8 • 10.00u - Dhr. H. Bijl
23/8 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
23/8 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

23/8 • 18.30u - Ds. R.A. Grisnigt
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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

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

 Sterven doe je niet ineens
 maar af en toe een beetje.
 Je zegt: “ik ben wat moe.”
 Maar op een keer
 ben je aan je laatste beetje toe.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame leven 
voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
lieve moeder

Jacomijntje 
Budike - de Bruyn

* Tienhoven,                                                                            † Lage Vuursche,
20 april 1935                                                                           15 augustus 2015

 Hilversum, Monique Budike

 Maartensdijk, Regina Budike 

Correspondentieadres:
Albertus Perkstraat 9
1217 NK  Hilversum

Moeder is overgebracht naar Afscheidscentrum Van Vuure, Melkpad 23 
te Hilversum, alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op donderdag  
20 augustus van 15.00 tot 16.00 uur in bovengenoemd afscheidscentrum.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Boekenmarkt in De Woudkapel

Op de vrijdagen 21 en 28 augus-
tus organiseert de Woudkapel 
een boekenmarkt van 11.00 tot 
16.00 uur in haar gebouw aan de 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven. 
Er is een ruim aanbod aan boe-
ken. Vooral het aanbod van zo 
goed als nieuwe kinderboeken 
is dit jaar heel aantrekkelijk. De 
opbrengst is bestemd voor een 
aantal voorzieningen in Szentpe-
ter, de partnergemeente van De 
Woudkapel in Roemenië. 

Leeskring Verdieping

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

Leeskring Verdieping

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

Rommel- en boekenmarkt 

Op zaterdag 5 september wordt 
de jaarlijkse rommel- en boe-
kenmarkt door de Ontmoetings-
kerk aan de Julianalaan in Maar-
tensdijk georganiseerd. Spullen 
voor de rommelmarkt kunnen op 
zaterdag 29 augustus van 10.00 
tot 13.00 uur en op donderdag 
3 september van 19.00 tot 21.00 
uur worden ingeleverd bij de 
kerk. Dit kan ook nog op vrij-
dag 4 september van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Voor ophalen kan 
contact worden opgenomen met 
Mas Masmeijer (0346-212806) 
of Peter van Barneveld (0346-
212826). 

Concert bij Weltevreden

Op zondag 23 augustus 2015 
presenteert woon- en zorgcen-
trum Weltevreden een concert, 
uitgevoerd door Maria van den 
Broek (zang) en Marcus de 
Haard (piano) van ‘Music for 
People’. Het belooft een afwis-
selende middag te worden van 
lichte klassieke luistermuziek tot 
bekende klassieke meezingstuk-
ken. 

Het concert begint om 14.30 uur 
en eindigt om 16.00 uur, ingang 
aan de Kamerlingh Onnesweg. 
Een bijdrage van 5,00 euro wordt 
gevraagd voor het optreden, 
twee consumpties en iets lek-
kers. Aanmelden kan telefonisch 
bij de receptie van Weltevreden, 
tel. 030 2209600, t/m vrijdag 21 
augustus.

Dit is veranderd

Na de herinrichting van het Maertensplein kwam de indeling 
van de blauwe zone parkeervakken niet meer overeen met de 
bestaande bebording. Vandaar dat de bebording is aangepast: de 
parkeerverbodszone is vervangen door een blauwe zone. Dit betekent 
dat in deze zone alleen in de vakken geparkeerd mag worden. In de 
parkeervakken met blauwe markering moet u een parkeerschijf 
gebruiken. [Foto Henk van de Bunt]

Tot ons verdriet is overleden

Willem van ‘t Veld 
De begrafenis vindt 21 augustus 2015 om 12.30 uur plaats op de 
Algemene begraafplaats, Kerkdijk 2 te Westbroek.

Ons bereikte het bericht van het overlijden van

Wim van ‘t Veld
We leerden Wim kennen als ‘de bakker aan huis’. Hij ontpopte 
zich als chauffeur van het eerste uur voor De Vierklank en bracht 
met veel plezier jarenlang op woensdagmorgen de kranten naar de 
bezorgers en genoot op vele afhaalpunten van een kopje koffie en 
was altijd in voor een kletspraatje. 

Wij herinneren hem als een markant figuur, altijd inzetbaar,
in voor een grapje en altijd vrolijk. Ook zijn ‘frietkot’ in
Hollandsche Rading staat ons nog vers in het geheugen. 
Voor De Vierklank had hij een speciaal plekje in zijn hart.

Wij wensen zijn familie veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.

Directie en medewerkers van De Vierklank
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Stopt ú wel eens voor een rouwstoet?

Ik zie het nog voor me: we sloten 
samen de uitvaartkist, na nog 
één keer goed naar hem geke-
ken te hebben. Wij hebben hem 
als gezin zelf naar de rouwauto 
gebracht. Met onze eigen auto’s 
sloten we aan om vervolgens 
samen als stoet naar het cre-
matorium te rijden. Ik vond het 
indrukwekkend om deze laatste 
tocht achter mijn vader aan te 
rijden. Maar bij de eerste rotonde 
gebeurde iets kleins, dat ik toch 
nooit meer vergeet. Er kwam een 
vrouw op de fiets aan, die voor-
rang had en die ook nam, hoewel 
ze de rouwauto zag aankomen. 
We moesten stoppen tot ze 
voorbij was. Ik zie me nog naar de 
volle boodschappentassen kijken.
Het gevoel dat ik toen had, 
namelijk dat het gewone leven 
blijkbaar door gaat, ook als je 
vader is overleden, heb ik later 
in mijn werk als uitvaartverzor-
ger vaak teruggekregen. Ik word 
regelmatig ingehaald als ik voor 
een rouwauto uitloop die de 
straat uit rijdt. Auto’s die achter 
een stoet rijden halen soms in 
en voegen zich tussen de auto’s 
in de rouwstoet.  Regelmatig 
rijdt iemand al etend op de fiets 
voorbij; er wordt getoeterd als 

De dag van de uitvaart van mijn vader begon al vroeg in het woonhuis van mijn ouders. Mijn 
vader lag thuis opgebaard en werd in zijn uitvaartkist gelegd, waarna we per rouwstoet zouden 
vertrekken naar het crematorium. Gespannen voor wat komen zou, liepen mijn moeder en wij als 
naasten door de huiskamer. Toen kwam de rouwauto de straat inrijden en volgde een emotioneel 
moment: Pa verliet voor het laatst zijn huis.

we een halve minuut stilstaan bij 
het woonhuis van de overledene. 
Voorbeelden van situaties die 
voor  nabestaanden onprettig zijn 
op zo’n emotioneel moment. En 
ik vind het niet getuigen van res-
pect. Waarom niet even afstap-
pen, zoals sommige fietsers 
gelukkig wél doen? Waarom niet 
heel even wachten tot de stoet 
voorbij is? Er zijn ook mensen die 
wél voorrang geven. Verplaatst 
u zich eens in de nabestaanden: 
wat zou ú vinden? Stopt ú wel 
eens voor een rouwstoet?
Soms gebeurt er iets onver-
wachts. Een paar weken geleden 
begeleidde ik een rouwstoet 
naar crematorium Amersfoort in 
Leusden. Honderd meter voor 
de ingang van het crematorium 
stap ik altijd uit om de stoet het 
laatste stuk te voet te begeleiden. 
Ter hoogte van de ingang zag ik 
een groep motorrijders stilstaan. 
Ik zag helmen, sjaals en jacks van 
een motorgroep. Flitsende moto-
ren waren op de weg geparkeerd 
en er werd overleg gevoerd. Wat 
had dit te betekenen? Eén van 
de mannen zag ons aankomen 
en liep direct naar voren om het 
aankomende verkeer te stop-
pen. Toen wij dichterbij kwamen 

waren de motoren aan de zijkant 
gezet en werden helm en sjaal 
afgedaan. De motorrijders gingen 
bijna in de houding staan toen 
de rouwauto met de overledene 
voorbijreed. Ongestoord en rustig 
reden wij het terrein op. De hou-
ding en respect van de motorrij-
ders heeft enorm indruk gemaakt 
op de nabestaanden en draagt 
bij aan de verwerking van verlies. 
Het was een mooi gebaar.
Als u in het vervolg een rouw-
stoet aan ziet komen, sta dan 
even stil bij het afscheid van de 
nabestaanden. Houd in, stap 
even af en toon op die wijze uw 
respect. En als u dat altijd al doet, 
weet dan dat dit niet ongemerkt 
voorbij gaat: wellevendheid helpt!

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

advertorial

Verkeerssluis  
Blauwkapelseweg onveilig

Als gevolg van het nemen van voorrang door sommige verkeersdeelnemers, zorgt de 
verkeerssluis op de Blauwkapelseweg in De Bilt voor gevaarlijke situaties voor overige 

verkeersdeelnemers. In het Verkeerscirculatieplan is nu aangegeven de sluis weg te halen 
en daarvoor in de plaats een drempel aan te leggen. Hierdoor vervalt de hier geldende 
voorrangsregel. Aldus luidt het voornemen van het Biltse College van Burgemeester en 

Wethouders op deze verkeersaanpassing. 

Gelukkig kan het ook anders. Erik 
Ferguson, inwoner van Zeist, heeft 
positieve ervaringen met twee weg-
versmallingen in de Waterigeweg 
- de weg van Zeist naar Bunnik - . 
Ferguson:’ Als ik naar mijn zoon ga 
in De Bilt, maak ik mij iedere keer 
boos als ik zie hoe sommige ver-
keersdeelnemers gewoon voorrang 
‘nemen’, in plaats van netjes af te 
wachten of zij wellicht voorrang 
krijgen van een medeweggebruiker. 
Bij ons in Zeist hebben wij twee 
zelfde soort wegversmallingen in 
de Waterigeweg. 

Hier heeft niemand voorrang op de 
ander - in tegenstelling tot de ver-
keerssluis in De Bilt - en dus wordt 
netjes afgewacht of de tegenligger 
eventueel voorrang verleent aan 
jou. Probleem opgelost’.

(Walter Eijndhoven)

Bij een dergelijke versmalling 
wordt geen voorrang genomen. 

[foto Reyn Schuurman]

Vierklank website 
vernieuwd

Snel, overzichtelijk en een goede zoekfunctie vormen de 
basisingrediënten van de nieuwe Vierklank website. 

De toegankelijke agenda, overzichtelijke rubrieken en het 
online archief maken de site tot een medium van deze tijd.

Op de openingspagina van de site is in één oogopslag het actuele 
nieuws van de week te vinden. Ook is nog steeds online een complete 
versie van de krant beschikbaar. In het archief treft u alle nummers van 
dit jaar in pdf aan. In de loop van de tijd zal het archief verder gevuld 
worden met de uitgaven van de afgelopen jaren. De nieuwe site moet 
uiteindelijk maximaal gebruiksvriendelijk worden. Op- of aanmerkin-
gen, ideeën en aanvullingen zijn dan ook van harte welkom. 

Interactie
Met de komst van de nieuwe website is er ook de mogelijkheden om 
activiteiten direct aan te melden voor opname in de agenda. Hier wor-
den alle activiteiten die in de gemeente aangeboden worden op datum 
gerangschikt getoond. Om uw activiteiten aan te kunnen melden dient 
u eenmalig een account aan te maken. Daarna wijst het zich vanzelf. 
Activiteiten die met een regelmaat terugkeren hoeft u slechts 1 x aan te 
melden. Berichten die via de site aangemeld worden, komen automa-
tisch in aanmerking voor plaatsing in de krant en hoeven niet opnieuw 
gemaild te worden naar de redactie.

De nieuwe website van De Vierklank is prettig toegankelijk.

Cheque voor 
Voedselbank De Bilt
Donderdag 13 augustus reikte Ad van Zijl, oud directeur-

bestuurder SSW, een cheque uit aan Voedselbank De Bilt. Begin 
juli nam Ad van Zijl afscheid als directeur-bestuurder. In plaats 
van een flesje wijn vroeg hij relaties om een donatie te doen voor 

Voedselbank De Bilt. In totaal werd er 3407 euro gestort.

Voedselbank De Bilt reikt wekelijks voedselpakketten uit aan mensen 
die in financiële problemen zijn geraakt en te weinig geld overhouden 
om voedsel en kleding te kopen. Doel is mensen aan voedsel te helpen 
en verspilling van voedsel tegen te gaan. Voedselbank De Bilt voorziet 
inmiddels tussen de 50 en 60 gezinnen van voedsel, in samenwerking 
met lokale winkels en supermarkten, kerken en particulieren en dona-
teurs. (Sander Wuis SSW)

Donderdag 13 augustus overhandigde Ad van Zijl (m) een cheque aan 
Rob Veerman (r) en Richard Vester van Voedselbank De Bilt.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filet Americain
Verse bieslook roomkaas
Kipkerrie salade 3 x 100

gram 4.49

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

Kiprollade
Rosbief
Schouderham 3 x 100

gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK

Kipdijfilet (scharrel)

Lamsboutschijven

BBQ worst

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 augustus
t/m woensdag 26 augustus

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

5.25500
gram

1.25100
gram

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

3.50250
gramDIVERSE SOORTEN 

BRIE

1.98100
gram

MALSE PROCUREURROLLADE 
VAN DE BLACK BASTARD!

Heerlijke

VERS 
GEBRANDE 
PEPITAMIX

BELLA BOVINA! 
Gekruide tartaar omwikkeld 
met salami en rosbief!

Special van de week:

Hamlappen/
fricandeau

Varkenshaassaté

500
gram 4.98

500
gram 4.98

500
gram 3.98

500
gram 7.98

Runderschnitzels
Kipschnitzels
Varkensschnitzels
Gehaktschnitzels

VLEESWAREN TRIO

DAAROM ALLEEN DIT WEEKEND1/2 GRILLWORST + LEVERWORST

De scholen gaan weer beginnen!!!

6.00nu

500
gram 7.98

6 halen / 
   5 betalen!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
KOUD EN WARM TE ETEN

Zomer spaghetti
________________________ 100 GRAM 0,99
Div. koude Italiaanse 
gerechten en salades
OP VELER VERZOEK

 Zomer goulash
MET RIJST ______________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi!!!

Sap sap sap

Mineolas
HEEL KILO

Hollandse

Sperziebonen
500 GRAM

Vers gewassen

Spinazie
300 GRAM

ALLEEN MAANDAG 25,
DINSDAG 26 EN WOENSDAG 27 AUG.

1,49 0,990,69

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

Hollandse 
frambozen, bramen 
en blauwe bessen
______________________________COMBI  4,99

VERS GESNEDEN HOLLANDSE

Andijvie
FIJN OF GROF __________ 400 GRAM  1,25
NIEUWE OOGST HOLLANDSE

Triumph de Vienne
HANDPEREN __________ HEEL KILO  1,49

Spaghetti
MET SCAMPI’S EN RUCOLA __100 GRAM 1,25
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Drukbezochte jubileumherdenking 
Japanse capitulatie 

door Guus Geebel

In aanwezigheid van Commissaris van de Koning Willibrord van Beek vond zaterdag 
15 augustus bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust de zeventigste herdenking 

van de capitulatie van Japan plaats. Het motto van de herdenking was:
‘Met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet.’

Het harmonieorkest Kunst en 
Genoegen uit Maartensdijk ver-
zorgde onder leiding van Frans de 
Graaf de muzikale omlijsting, on-
der meer met arrangementen van 
Indische melodieën. Kevin van ’t 
Veld blies het signaal Taptoe. Na 
een woord van welkom door Ró-
mulo Döderlein de Win van het 
herdenkingscomité hielden bur-
gemeester Arjen Gerritsen en Yaël 
Vinckx, journaliste en schrijfster 
van het onlangs uitgekomen boek 
De oorlog van mijn moeder, een 
toespraak. 

Oorlog
‘In ons nationale bewustzijn is 
helaas niet veel plaats voor de 
herdenking van de Japanse capi-
tulatie en het einde van de bezet-

ting van Nederlands Indië’, aldus 
burgemeester Gerritsen. ‘Er is 
ook weinig kennis van het feit dat 
de overgave van het Japanse leger 
in Azië niet een bevrijding was, 
zoals die in Nederland werd be-
leefd. Er is geen Bevrijdingsdag 
voor Nederlands Indië. Op 5 mei 
1945 zal de Japanse overheersing 
nog maanden drukken op alle be-
woners van Zuid-Oost-Azië.’ Na 
de overgave van het Japanse le-
ger gaat het geweld door. ‘Deze 
oorlog na de oorlog, de Bersiap, 
leidt langs peilloos verdriet en on-
uitsprekelijke ellende uiteindelijk 
tot het gedwongen vertrek naar 
Nederland van honderdduizenden 
mannen, vrouwen en kinderen. 

Ondanks hun eigen verdrietige re-
laas, wordt hun duidelijk gemaakt 
dat Nederland zijn eigen oorlog 
heeft gehad en dat er geen ruimte 
of belangstelling is voor wat zij 
in dat verre Indië hebben meege-
maakt.’

Troost
‘Het einde van de Tweede Wereld-
oorlog in augustus 1945 is voor de 
mensen in Nederlands Indië geen 
bevrijding. Het is niet een nieuw 
begin. Het is geen vrijheid. Het 
is slechts een gebeurtenis in een 
veel langere periode van verder-
gaand verlies’, vervolgt de burge-
meester. ‘Vandaag zeventig jaar 
geleden kwam er een definitief 
einde aan de Tweede Wereldoor-
log. Dat is memorabel en eigen-

lijk ook feestelijk. Maar we mo-
gen nooit vergeten dat deze dag 
ook een dag van verdriet is voor 
heel veel direct betrokkenen en 
hun nabestaanden. Wat deze men-
sen moesten meemaken, hoe mil-
joenen het leven is ontnomen, op 
welke onbeschrijfelijke manier 
mensen zijn onderdrukt en hoe 
degenen die dat alles overleef-
den daarna, vaak met geweld, zijn 
verdreven stemt somber en ver-
drietig. Diegenen onder u die dat 
betreft wens ik troost toe op een 
dag als vandaag.’

Held
‘Mijn opa is een held omdat hij 
goed kan vlooien. Iedere zondag 

als we bij hem op bezoek gaan 
zit hij al aan tafel. Daar ligt een 
kleedje met daarop twee bekertjes 
en een handvol plastic muntjes. 
Onder luid gelach wippen opa en 
ik de muntjes in elkaars bekertje. 
Mijn opa overlijdt als ik twaalf 
jaar oud ben maar hij blijft lang 
mijn held’, vertelt Yaël Vinckx. 
Langzamerhand verandert haar 
bewondering in nieuwsgierig-
heid. Was hij nu goed, of was hij 
nou fout. Drie jaar geleden besluit 
ze de familiegeschiedenis te be-
schrijven. ‘Voor de meeste Neder-
landers was in de zomer van 1945 
de oorlog voorbij. Niet voor mijn 
familie. Die gaat met de Oranje 
terug naar Nederlands Indië. Maar 
het land lijkt in niets meer op het 
land dat in de jaren dertig was 
achtergelaten.’

Goed en fout
‘In mijn tienertijd begin ik mij 
af te zetten tegen de verhalen die 
ik mijn hele leven had gehoord. 
Mijn opa is dan een dankbaar on-
derwerp. Vooral omdat hij aan de 
verkeerde kant van een foute oor-
log heeft gezeten, want zo praat 
ik op dat moment over die tijd. 
Mijn ouders halen er hun schou-
ders over op. Thuis wordt alleen 
over de vrolijke zaken die zich in 
Indië voordeden gesproken.’ Toen 
Yaël eind jaren tachtig tegen haar 
moeder zei dat het logisch was dat 
Indonesiërs onafhankelijkheid en 
vrijheid wilden beet ze haar toe 
dat ze de mensen goed behan-
delden en zorgden dat ze te eten 
hadden. Toen ze de felbegeerde 
vrijheid kregen was er niets. ‘De 
opvattingen die ik in die tijd had 
over goed en fout vinden we de-
zer dagen bij de herdenkingen en 
in de media ook terug. Weliswaar 
heb ik mijn eigen familiegeschie-
denis onderzocht en hoewel ik dat 
grondig heb gedaan wil ik dat niet 
wetenschappelijk noemen.’

Kennis van nu
Er vallen Yaël Vinckx bij de be-
richten wel dingen op. ‘Alsof de 
begrippen goed en fout zo een-
voudig liggen. Misschien moet je 
een oorlog hebben meegemaakt 

om dat te kunnen begrijpen.’ Het 
valt haar ook op dat de context 
van een guerrilla buiten beschou-
wing wordt gelaten. ‘Wat me ook 
ergert is het achteraf praten en 
oordelen met de kennis van nu. 
Achteraf kun je zeggen dat het 
verkeerd was, maar op het mo-
ment zelf waren ze vooral lang-
zaam. Stonden ze hooguit aan de 
achterkant van de geschiedenis. 
Is mijn opa een held of is hij een 
man die in een foute oorlog aan de 
verkeerde kant stond. Dat laatste 
zeer zeker niet. Het beeld van de 
verkeerde kant in een foute oorlog 
is gekanteld.’ 

Kranslegging
Commissaris van de Koning Wil-
librord van Beek legt namens de 
provincie Utrecht de eerste krans 
bij het monument. Vervolgens 
leggen burgemeester Gerritsen 

en wethouder Hans Mieras na-
mens het gemeentebestuur een 
krans gevolgd door Yaël Vinckx  
en Rómulo Döderlein de Win. De 
Wapenbroeders leggen bloemen. 
Zeventig aanwezigen plaatsen 
daarna rode rozen in vazen bij 
het monument. Voor elk jaar dat 
de bevrijding nu duurt een roos. 
Als vertegenwoordiger van de 
derde generatie plaatst de vijf-
tienjarige Aylan Menick er een 
witte roos tussen, als symbool 
voor de toekomst en de hoop. Na 
het Taptoesignaal en een minuut 
stilte speelt Kunst en Genoegen 
twee coupletten van het Wilhel-
mus. De halfstok hangende vlag 
gaat daarna in top. Sera de Groot 
dankt alle aanwezigen waarna het 
defilé langs het monument begint. 
Traditioneel wordt de herdenking 
afgesloten met koffie, thee, spek-
koek en kue lapis.

Burgemeester Arjen Gerritsen tijdens zijn toespraak.

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

Als symbool voor de toekomst en de hoop plaatst Aylan Menick een witte 
roos tussen de zeventig rode rozen.

Maatjesproject Mens 
Met Elkaar 

Het maatjesproject Mens Met Elkaar legt verbindingen tussen mensen 
met een hulpvraag in de thuissituatie en een vrijwilliger. Hierbij gaat 
het om één op één contact tussen elkaar. Twee mensen die plezier in 
elkaars contact hebben; elkaars maatje zijn. De vraag kan breed zijn en 
variëren van praktisch van aard (bijvoorbeeld tijdelijk hulp bij bood-
schappen doen) of ontmoeting (bijvoorbeeld samen leuke dingen doen) 
of een combinatie. 

Mens is doorlopend op zoek - vooral nu in Maartensdijk - naar enthou-
siaste vrijwilligers, die zich graag inzetten voor hun medemens. Wilt 
u eens een kopje koffie bij iemand gaan drinken, een wandeling ma-
ken, een klein klusje of boodschappen doen, waardoor u het leven van 
onze cliënten een stuk plezieriger maakt, stuur dan een berichtje naar 
mensmetelkaar@mensdebilt.nl. Er zijn diverse opties en doelgroepen 
waarvoor u zich kunt aanmelden. 

SDO naar Murrenhof
De Stichting de Dag van de Ouderen (SDO) brengt 
op dinsdag 25 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur 
een bezoek aan de landschapstuin van de Murrenhof, 
Herenweg 20 te Breukeleveen.

De Murrenhof is een prachtige landschappelijke in-
gerichte tuin, die goed in de natuurlijke omgeving 
van Breukeleveen past. Het land wordt omzoomd 
met idyllische slootjes. Aan de achterkant van de tuin 
ligt het laagveen gebied, overlopend naar de Stille 
Plas. De natuurlijke overgang naar de zodden maakt 
een deel uit van de tuin. Je vindt daar de natuurlijke 
vegetatie, met dat zo kenmerkende zompige karakter.

De vervallen boerderij is geheel gerenoveerd even-
als de tuin. De boerderij wordt bewoond en de pri-
vé-tuin is opengesteld voor publiek. De tuin, groot 
6000 m2,heeft borders op kleur, een buxus tuin en 
een boomgaard. In het midden van de tuin ligt een 
natuurlijke vijver. 

Aanmelden
De kosten van deelname zijn 5 euro incl. iets lek-
kers. Aanmelden kan bij: Mevr. Ans Stijlaart (0346 
214749), mevr. Bep Franken (0346 282002), mevr. 
Henny Ockhuijsen (030 2202458) of mevr. Jo Bui-
tenhuis (0346 212390).



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

6
Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

Advertentie 74 x 120 mm 
 
 
 TE KOOP 

Valklaan 25 Maartendijk 

Pampus 19 
1231 SP Loosdrecht 
T 035 – 582 42 81 
M 06 – 100 290 67 
E info@vuister.com 
I www.vuister.com 

 Vrijstaande SEMI-BUNGALOW met garage 
 Gunstig gelegen nabij alle voorzieningen 
 Royaal en breed perceel van 426 m2 
 2 slaapkamers en badkamer op de begane grond 
 Ruime zolderverdieping met mog. voor kamer(s) 
 CV-installatie via Itho HR combiketel (2012) 
 Bouwjaar circa 1968 
 Woonoppervlakte 99 m2, Inhoud 418 m3 

 
Vraagprijs € 350.000,-- k.k. 

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Maertensplein 16              
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL*m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

LAATSTE RONDE

OP DE HELE DAMES EN 
HEREN ZOMERCOLLECTIE

70%
KORTING*

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Aardbeienslof
nu € 7,50

Ciabatta met olijven
lekker bij de BBQ

nu € 2,50

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

 0346 - 281444 / 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaadij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

Karin’s woontip
van de maand

Nog steeds laag btw-tarief voor
schilders en stukadoors

Helaas, de tijdelijke btw-verlaging op verbouwklussen 
is sinds 1 juli van de baan. De meeste vakmannen 
moeten weer gewoon 21% btw in rekening brengen. 
Maar er zijn uitzonderingen! Schilders en stukadoors 
hoeven bijvoorbeeld nog steeds maar 6% af te dragen. 
Ook isoleren mag tegen laag tarief. Dát scheelt flink in 
de kosten bij een verbouwing. Let wel: het lage tarief 
gaat alleen op voor huizen ouder dan twee jaar. Bo-
vendien geldt het alleen voor gewerkte uren, niet voor 
het materiaal dat wordt gebruikt.

Meer tips? Kijk voor de exacte regelgeving op
www.belastingdienst.nl/zakelijk.

Klus ze!

*vraag naar de voorwaarden

“Nachtrust is de meest
onderschatte training”

“Nachtrust is de meest
onderschatte training”

Recharge.
onderschatte training”

NU 2
e MATRAS

HALVE 
PRIJS*

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Gratis deelname 
run-swim-run

Op zaterdag 29 augustus vindt het eerste Sportfes-
tival Maarsseveen plaats: Een recreatieve sport-
wedstrijd met in het start- en finishdorp een heer-
lijk zomerse en gezonde braderie.

Gratis meedoen
De Vierklank heeft voor de eerste 10 mailers een 
gratis startnummer gereserveerd. Wil je meedoen 
mail dan naam, adres en aan welke wedstrijd je 
mee wilt doen naar info@vierklank.nl. 
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Verkeersveiligheid in Burgemeester 
Van Heemstrakwartier 

door Henk van de Bunt

In de gemeenteraad is in maart 2015 gevraagd om onderzoek naar de mogelijkheden om de 
veiligheid van het langzaam verkeer in het Burgemeester Van Heemstrakwartier te bevorderen.

De herinrichtingwerkzaamheden in 
het gerenoveerde van Heemstrak-
wartier waren eerder dit jaar afge-
rond. Hierna ontving de gemeente 
signalen over een te hoge verkeers-
snelheid. Er zijn vervolgens twee 
drempels verscherpt en er zijn in 
april 2015 snelheidsmetingen ver-
richt waaruit is gebleken dat 85 pro-
cent van het verkeer niet sneller dan 
23 kilometer per uur rijdt, hetgeen 
ruimschoots in overeenstemming is 
met de richtlijnen voor een weg met 
een maximum snelheid van 30 kilo-
meter per uur. De resultaten van de 
metingen waren voor het College 
aanleiding geen verdere en andere 
aanpassingen te doen. De meetre-
sultaten zullen worden gebruikt als 
nul-situatie voor de evaluatie in de 
tweede kwartaal van 2016. 

Wijkveiligheid
Samen met de bewoners vindt in 
september 2015 de definitieve op-
levering van het werk plaats, waar-

bij naast de verkeersveiligheid en 
de meetresultaten ook onderwerpen 
als de nieuwe groeninrichting en 
de openbare verlichting ter sprake 
zullen komen. Woordvoerder Mar-
tin Vermeulen van de gemeente De 
Bilt: ‘De vergadering met bewoners 
vindt in september plaats. Dan staat 
ook Wijkveiligheid op het pro-
gramma. Alle commissieleden (die 
lid zijn van de bewonerscommis-
sie) worden hierbij uitgenodigd. Zij 
zullen met vertegenwoordigers van 
gemeente en aannemer een rondje 
lopen in het Heemstrakwartier met 
aansluitend een vergadering. Eerst 
na deze bijeenkomst zal een feestje 
gepland worden, omdat er mogelijk 
nog zaken aangepast moeten wor-
den door de input die uit het over-
leg kan komen’.

Motie
Een groepje bewoners heeft via een 
raadslid een motie ingediend ter 
verhoging van de verkeersveilig-

heid. De motie werd aangenomen 
en naar aanleiding daarvan zijn 
twee drempels verscherpt en wer-
den snelheidsmetingen gedaan. De 
gemiddelde snelheid bleek dus 23 
km per uur. De verscherping van 
een derde drempel is gestopt omdat 
de wethouder de verkeersveiligheid 
(85% veilig) voldoende acht. In 
de aangekondigde bijeenkomst in 
september is zal het bestuur van de 
bewonerscommissie met Mehmet 
Seyman (gemeentelijk projectlei-
der) dit nogmaals bespreken, omdat 
er berichten uit de wijk blijven ko-
men dat veel auto’s te hard rijden. 
Zowel mensen die daar niet wonen 
als ook de bewoners zelf. 

Wijkschouw
Er blijkt dus wat ruis op de lijn, 
wanneer het gaat over de vraag, of 
de gemeente nu wel of niet al een 
enkele aanpassing heeft gedaan. 
Daarom deze vraag voorgelegd aan 
Tamara Reesink, lid van de bewo-

nerscommissie van het kwartier; 
de commissie is ook de uitgever 
van de nieuwsbrief ‘Het Kwartier-
tje’, waarin per kwartaal het wel en 
wee van de wijk wordt besproken: 
‘Het meeste is inderdaad te lezen in 
onze nieuwsbrief; wat wij daarbij 
nog kunnen toevoegen is, dat wij 
de indruk hebben dat er in de wijk 
wel een onveilig gevoel is over de 
snelheid / het verkeer door de stra-
ten en dan met name de lange stuk-
ken en de entree-wegen naar het 
Kwartier. Dus vanuit de Groen van 
Prinstererweg, vanuit de Looydijk 
en vanuit de Waterweg en de Hes-
senweg. Regelmatig zien bewoners 
busjes of auto’s toch wegscheuren 
of het Heemstrakwartier met hoge 
snelheid binnenrijden, waardoor 
onveilige situaties ontstaan. Daar-

om is er nu een wijkschouw inzake 
oplevering en veiligheid gepland 
om daarna dit ook met de betrok-
ken mensen van de Gemeente en 
de Wijk-bewonerscommissie en 
haar leden door te spreken. Verder 
hebben wij een goed contact met 
de Gemeente en zijn constant in 
gesprek op zoek naar verbetering 
of bevestiging van hetgeen speelt. 
Wellicht kunnen van beschikbare 
budgetten snelheidspoppen worden 
aangeschaft, waardoor de alertheid 
vergroot wordt. 

Zowel SSW als de Gemeente heb-
ben subsidie / budget beschikbaar 
hiervoor. We horen graag ook van 
meer bewoners en anderen hun me-
ning over de snelheid; dat kan naar 
heemstrakwartier2930@gmail.com.

De bewonerscommissie constateert dat de lengte van een verkeersdrempel 
de snelheid niet beperkt.

Vooral op de lange stukken en de entree-wegen naar het Kwartier wordt vaak te hard gereden.

In de wijk is een nieuwe steen met een QR code gemetseld naast de 
oorspronkelijke gedenksteen. De code kan ingelezen worden met een 
smartphone en brengt de bezoeker naar een website met informatie over 
het Heemstrakwartier.

Studie fietsveiligheid  
Dorpsstraat afgerond

Vanuit het Verkeerscirculatieplan De Bilt, op basis van een motie uit de gemeenteraad, heeft het 
College van Burgemeester en Wethouders onderzoek laten doen naar de beste oplossing voor 

met name de veiligheid van het fietsverkeer in de Biltse Dorpsstraat. 
Binnen die samenhang is de studie 
naar verbetering van de fietsveilig-
heid uitgebreid met een studie naar 
de busbaan. Temeer omdat dit mo-
gelijk grote aanpassingen achteraf 
voorkomt en tegelijk de kans op 
subsidies van andere overheden 
vergroot. Het College heeft nu be-
sloten het rapport Fietsstromen 
Dorpsstraat vast te stellen en over 
te gaan tot verdere voorbereiding 
van de daarin beschreven voor-
keursvariant. 

Voorkeur 
De voorkeursvariant omvat onder 
meer de aanleg van een fietsstrook 
aan de oneven zijde van de Dorps-
straat, de aanpassing en uitbrei-
ding van de fietsoversteken op het 
kruispunt met de Soestdijkseweg 
Zuid en het opnemen van deze 
oversteken in een aparte fase in de 
verkeersregeling. Ook voorziet de 

variant in de vervanging van het 
huidige eenzijdige fietspad langs 
De Holle Bilt door een tweezijdige 
fietsvoorziening. De voorkeursvari-
ant heeft een breed draagvlak, leidt 
tot een veilige verkeerssituatie voor 
de fietsers en waarborgt tegelijk een 
goede doorstroming van het open-
baar vervoer. 
De provincie heeft inmiddels toe-
gezegd om de verbetering van de 
fietsstromen Dorpsstraat en de 
realisatie van een busbaan in het 
kader van de corridorstudie te be-
schouwen als een integraal project. 
Bijgevolg kunnen de maatregelen 
volledig worden bekostigd uit de 
subsidie in het kader van ‘Beter Be-
nutten 2’. Het College is gestart met 
de verdere voorbereiding van het 
project waarbij ook de bewoners en 
belanggroepen betrokken worden 
en verwachten in 2016 te komen tot 
uitvoering van het project. [HvdB]Oversteken van de Dorpsstraat naar de Holle Bilt. [foto Reyn Schuurman]
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Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

Welkom op 20, 21 en 22 augustus

Outfits Bags Accessories

Summersale!

Niet van toepassing
op nieuwe collectie

laarzen / schoenen
30% korting
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Verkering begon 
bij bevrijdingsfeesten

door Guus Geebel

Dinsdag 18 augustus was het zestig jaar geleden dat Tom Vernooij en Len Boereboom in 
Rotterdam voor de kerk in het huwelijk traden. Ze waren toen allebei 26 jaar oud. Het 

burgerlijk huwelijk was op 9 augustus in Poortugaal, waar Len woonde. 

Tom en Len leerden elkaar ken-
nen tijdens de bevrijdingsfeesten 
in Utrecht. Die werden tot enkele 
jaren na de oorlog in verschillende 
Utrechtse wijken gehouden Tom 
Vernooij is in Utrecht geboren en 
groeide op in de Majellawijk. In 
die wijk woonde een tante van Len, 
waar ze tijdens een van die bevrij-
dingsfeesten vanuit haar woonplaats 
Poortugaal op visite was.

Politie
‘We hebben heel lang verkering ge-
had’, vertelt Len. ‘Het ging in het 
begin aan en uit.’ In 1949 ging Tom 
als dienstplichtig militair twee jaar 
naar Indonesië. Voor hij vertrok ver-
loofden ze zich. Tom Vernooij was 
de oudste van negen kinderen. Na de 
mulo ging hij bij de belastingdienst 
in Utrecht werken. Toen hij uit In-
donesië terugkwam had hij geen 
zin om weer bij de belastingdienst 
te gaan werken. ‘Ik zei tegen mijn 
vader dat is niets meer voor mij. Ik 
moet de buitenlucht hebben. Mijn 
vader werkte bij de Utrechtse poli-
tie en vroeg of de politie niets iets 
voor mij zou zijn. Ik solliciteerde bij 
de politie in Utrecht maar werd af-
gekeurd omdat ik te licht voor mijn 
lengte zou zijn.’ Hij denkt dat ze een 
vader en een zoon in één korps niet 
zagen zitten. Uiteindelijk kwam hij 
terecht bij de politie in Tilburg.

De Bilt
Na hun trouwen in 1955 woonde 
het echtpaar in Tilburg enige tijd 
in, maar al gauw kregen ze een 
flat toegewezen waar ze negen 
jaar woonden. ‘Maar Het Sticht 
bleef roepen. Ik solliciteerde bij 
de gemeentepolitie De Bilt en trad 
in 1960 in dienst. Ze kregen een 
woning op de Plutolaan. Naast het 
politiewerk verzorgde Vernooij in 
De Bilt ook voorlichtingslessen 
op middelbare scholen en deed 
hij voorlichting en werving in de 
provincie Utrecht voor nieuw po-
litiepersoneel. ‘Tot 1963 woonden 
we op de Plutolaan. Vandaar ver-
huisden we naar de Ten Katelaan 
in Bilthoven-Noord. Daar lag een 
stuk bos en een tuin achter het 
huis, maar ik ben helemaal geen 
tuinman. In 1971 verhuisden we 
naar de huidige woning aan de 
Groenlinglaan in Bilthoven.’ Het 
echtpaar heeft een zoon en een 
dochter. Er zijn drie kleinkinderen 
en één achterkleinkind.

Bridge
Nadat hij veertig pensioenjaren 
had opgebouwd ging Tom Ver-
nooij op 58-jarige leeftijd met de 
VUT. Hij werkte daarna nog een 
tijdje bij een beveiligingsbedrijf. 
Samen hebben Tom en Len daarna 
ook nog werkzaamheden verricht. 

Len heeft als verkoopster in ver-
schillende gegoede zaken gewerkt. 
Toen ze wat ouder was heeft ze 
ook modeshows gelopen voor 
bejaarden. Ze heeft ook lang vrij-
willigerswerk in De Koperwiek 
gedaan. Nog steeds organiseert 
zij elke maandag bridgemiddagen 
voor senioren in De Bremhorst. 
‘We kunnen nog wel wat nieuwe 
leden hebben.’ Belangstellenden 
kunnen Len Vernooij bellen op 
030 2285987.

Stamboom
Met vier oud-collega’s van de ge-
meentepolitie gaat Tom Vernooij 
nog ieder kwartaal een keer zwik-
ken. De ontwikkelingen bij de 
politie vindt hij maar niets. ‘Het 
is mijn politie niet meer. Het had 
gewoon gemeentepolitie De Bilt 
moeten blijven. 
Wat weten ze nou in Den Haag 
van de problemen in De Bilt.’ Een 
grote hobby van Tom Vernooij is 
stamboomonderzoek. Hij is tot het 
jaar 1500 teruggegaan. De meeste 
naamgenoten komen uit het Krom-
me Rijngebied. Hij heeft 15.000 
namen verzameld en een boek uit-
gegeven. Het echtpaar verkeert in 
goede gezondheid. Het diamanten 
huwelijksfeest vierden ze in het 
restaurant van Golfpark De Biltse 
Duinen.

Burgemeestersbezoek voor het jubilerende echtpaar Vernooij.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 
Vaak staat in dit stukje irritatie over iets. 
Nu lijkt het mij ook eens goed om iets positiefs te schrijven.

Waar een klein dorp groot in is. Jawel, ik heb het hier over Westbroek, al 
kan er gerust ‘en omstreken’ bij staan. Mijn man werd eind april ernstig 
ziek. Nu kun je zeggen: ‘ja dat is vervelend zeg’. Maar Westbroekers 
(even voor het gemak) blijken mensen te zijn van weinig of geen woor-
den maar veel daden! Zo werd het gras gemaaid en de heg geknipt en 
meer werk gedaan. Lekker eten gekookt. We hebben een boerderij waar 
de bedrijfsverzorging goed werk levert, maar dan nog blijft het nog een 
hele zorg. Heerlijk is het dan dat er zomaar mensen zijn die even helpen 
bij de kuil toedekken en of zeggen hoe de kunstmeststrooier afgesteld 
moet worden. Dat je ‘s nachts de buurman uit z’n bed kunt bellen voor 
hulp bij een kalfkoe. Zo kan ik nog even doorgaan...

Kortom; al deze mensen verdienen wat ons betreft een lintje.
Tot slot: mijn man Kees is na drie maanden weer thuis.
Zo zie je maar; deze zomer brengt de zon in onze harten.

Kees en Wilma v.d. Broek

Veranderd maar herkenbaar
In deze vakantieperiode blikken we – met hulp van de kern-historie-deskundigen Hans de 

Groot (Bilthoven) en Koos Kolenbrander (Maartensdijk) terug aan de hand van een foto van 
‘toen’ en brengen we met een actuele foto het ‘nu’ in beeld.

Alle winkels zijn er nu verdwenen. Winkelcentra 
als Planetenbaan en de Hessenweg hebben 
deze rol overgenomen. 
[foto Historische Kring De Bilt]

In 1924 kon je rustig lopend voor de dagelijkse 
boodschappen op de Oude Brandenburgerweg 
terecht. [foto Historische Kring De Bilt]

Elektrisch oplaadpunt
door Henk van de Bunt

Maartensdijkers verbazen zich over het onlangs 
geplaatste elektrisch oplaadpunt langs de Marijkelaan in 

Maartensdijk. De communicatie omtrent zowel de realisatie 
als de plaats van het oplaadpunt blijkt velen te zijn ontgaan.

Dick de Jager (gemeente De Bilt): ‘De plaatsing van de E-laadpalen is 
gepubliceerd geweest in de Staatscourant van 16 maart en kort daarna 
bekendgemaakt op de gemeentepagina Biltbuis. Ook is in maart in 
Maartensdijk een nieuwsbrief verspreid waarin de plaatsing van de 
paal is aangekondigd. Vanwege de grote parkeeropgave op het plein is 
ervoor gekozen de laadplek in de nabijheid van het plein te realiseren.’

Plaats
Het oplaadpunt in geplaatst direct naast een gehandicaptenparkeer-
plaats. Dat is in overleg gegaan met de gebruiker van deze parkeer-
plaats. Dick de Jager: ‘Zodra deze hiervan in de toekomst geen gebruik 
meer maakt, kan middels een nieuw verkeersbesluit mogelijk één van 
de twee laadpalen verhuizen naar de dan vrijgekomen plek.

Het elektrisch oplaadpunt aan de Maartensdijkse Marijkelaan.
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BOSCHE BOLLEN
In een jasje van geroosterde uitjes, lekker gekruid.
 100 gram 1,00

BLACK ANGUS BAVETTE
Een topper voor op de barbecue. Graan gevoerd & 2 maanden
gerijpt dus mooi dooraderd. Grof van structuur. 100 gram 2,35

ITALIAANSE ENTRECOTE ROLLADE
Een specialiteit: met o.a. entrecote, zontomaat &
Parmezaanse kaas. 100 gram 2,25

LAMSBOUTSCHIJVEN
Voor de liefhebbers, met een beentje en lekker gemarineerd.
 100 gram 1,65

GEVULDE OESTERS
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkensbiefstuk,
notenkaas & walnoot. 100 gram 1,75

TIP:
GYROSVLEES

Nog even het vakantiegevoel op tafel. Lekker gekruid. 500 gram 4,89 
MACHO BURGERS

Puur rundvlees, lekker gekruid. Top voor de BBQ! per stuk 1,05

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 17 t/m zaterdag 22 augustus 2015. Zetfouten voorbehouden.

FRANSE BIEFSTUK SPIESJES
Lekker gemarineerde malse biefstuk voor op de barbecue.
 100 gram 1,95

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  D R O G E R  I S  M A AT W E R K !

De droger kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De juiste 
capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te verwach-
ten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. Dat 
kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij die 
fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nachten van 31 augustus tot
2 september op het traject Utrecht - Amersfoort een 
slijptrein.
Woont u in Groenekan in de buurt van dit spoor,
dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

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

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

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

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

voor 

GEKKE 
ideeën!

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan 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 

WONEN
in MAARTENSDIJK .nl

Proef de sfeer in de wijk!
Beleef hoe uw NIEUWBOUW
WONING er uit gaat zien
door de reeds gerealiseerde  
woonwijk te BEZICHTIGEN

TWEE-ONDER-ÉÉN KAPWONINGEN

vanaf €429.500,-  v.o.n. T 030 - 228 58 58

T 0346 - 21 18 13woneninmaartensdijk.nl

de sfeer in de wijk!
NIEUWBOUW

door de reeds gerealiseerde  

Eerste woningen gerealiseerd

Laatste verkoopfase is GESTART !!

DE JONG & GREVEN 
makelaardij o.g. 
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Technische Universiteit van 
Zwammerdam

 
Mijn benzinetank was weer bijna leeg. Dus maar weer eens dat bekende ritje maken 

naar het benzinestation in De Bilt. ‘Vergeet je de bonnetjes niet voor 
de handdoekenactie?’, vroeg mijn vrouw. ‘Komt voor elkaar, welke kleuren wil je hebben? 

‘Het is allemaal goed, als het maar geen paars is’, was het antwoord. 
Wat ze tegen paars heeft is me een raadsel. 

Als rechtgeaard burger van dit land 
probeer je nooit teveel te betalen, 
dus ook niet voor de benzine. Ik 
heb goede ervaringen met dit tank-
station. Niet alleen is de benzine 
daar als regel ‘goedkoop’, maar van 
tijd tot tijd hebben ze leuke acties. 
Speelballen tegen een spotprijsje of 
een badmintonsetje en dergelijke. 
Wat ik op mijn gevorderde leeftijd 
moet doen met een speelbal of een 
badmintonsetje, vroeg ik me maar 
niet af. Ik kan er immers altijd nog 
mijn kleinkinderen blij mee maken. 
Voor slechts één euro kon je kiezen 
uit diverse kleuren handdoeken. 
Onvoorstelbaar groot was de voor-
raad. De klanten maakten gretig 
gebruik van de actie. Elke keer dat 
mensen kwamen tanken kregen ze 
één bonnetje en met bijbetaling van 
slechts één euro kon je een hand-
doek meenemen. Ik had twee bon-
netjes en de kleur blauw leek me 
wel wat.

‘Sorry mijnheer’, zei de benzine-
kassa-juffrouw tegen me, ‘de blau-
we handdoeken gingen zo snel dat 
ze allemaal al op zijn’. Ik keek naar 
de enorme krat die terzijde stond 
en zag heel veel blauw. Dat zei ik 
dan ook tegen de benzine-kassa-

juffrouw. ‘Jammer voor u, maar dat 
zijn allemaal washandjes’, zei ze. 
‘Geef dan maar groene, of hebt u 
die ook niet meer?’. 
‘t Klonk wat bitser dan ik bedoelde! 
Groene handdoeken had ze nog ge-
noeg en omdat ze toch wel zag dat 
ik liever blauw had gehad, deed ze 
er gratis twee blauwe washandjes 
bij! Ik was blij verrast en reageerde 
spontaan met: ‘Geweldig, daar kan 
ik mee thuiskomen, mijn dag kan 
niet meer stuk!’.

Een stem vol tranen
Enigszins triest keek ze me aan en ze 
zei met een stem vol tranen: ‘Mijn 
dag kan niet meer heel’. Deze reac-
tie verraste me enigszins. Mijn voor 
de hand liggende vraag was dan 
ook: ‘ Hoezo? Komt dit doordat u 
geen blauwe handdoeken meer hebt 
of hebt u spijt van die twee gratis 
washandjes die u net aan mij hebt 
gegeven?’. Haar antwoord luidde: 
‘Nee, dat is het beslist niet. Het komt 
(terwijl ze op een manspersoon bui-
ten wees) door die snuiter, die mal-
loot daar. Die is al tijden op ons ter-
rein en hij schiet iedereen die komt 
tanken aan met de vraag: ‘Toen u 
ging tanken stond de benzinestand 
van de pomp wel helemaal op nul? 

Toen ik ging tanken begon de pomp 
niet op de nulstand, maar stond tie 
maar liefst op 0,02 euro. Een schan-
de vind ik dat!’.

Malloot
Ik zag de ernst van de gebeurtenis 
niet zo in en dat was bij doordenken 
natuurlijk hartstikke fout. Voor de 
dame van de benzinepomp was het 
wel degelijk heel vervelend. Ze was 
gekrenkt, ze werd niet vertrouwd 
en die ‘mallotige snuiter’ had haar 
daar reeds heel agressief op aan-
gesproken. Hij zou dit en hij zou 
dat. En de benzine-kassa-juffrouw 
keek, toen ze dit zei, nog triester 
dan ze toch al deed. Ik kreeg echt 
met haar te doen. Ze was duidelijk 
een gevoelige vrouw en daarvoor 
heb ik nu eenmaal een zwak. 
Ik rekende af en liep naar mijn 
auto. En waarachtig, ‘die snuiter’ 
(zoals de benzine-kassa-juffrouw 
die mijnheer aanduidde) liep daar 
nog. Als een speer kwam hij op 
mij af. Zo op het oog mankeerde 
er niets aan de man. Onbegrijpe-
lijk dat iemand zich zo druk kon 
maken. Druk maken om niets. Nou 
ja, natuurlijk niet helemaal niets, 
want twee eurocent is tenslotte wél 
twee eurocent. Door de woorden 

van de benzine-kassa-juffrouw was 
ik enigszins voorbereid op hetgeen 
ook mij te wachten stond. Met een 
schuin oog zag ik dat zij haar kassa 
had verlaten en naar ons toekwam. 
Was ze het zat en wilde ze einde-
lijk dat gedoe verder een halt toe-
roepen? ‘Mijnheer, stond de me-
terstand van de pomp toen u ging 
tanken wel helemaal op nul?’, was 
de vraag die ik al verwachtte, van 
‘die snuiter’. De benzine-kassa-juf-
frouw had ons bereikt en haar blik 
beloofde weinig goeds! Ik reageer-
de - zoals mij geleerd was - uiter-
aard keurig op de vraag: ‘Mijnheer, 
het is heel normaal dat de stand van 
de pomp soms wel en soms niet bij 
het tanken begint op nul of op een 
heel klein beginbedrag van bijvoor-
beeld twee cent. Dat heeft te maken 
met de wijze waarop een voorgan-
ger de slang heeft teruggezet. Dan 
kan er soms nog ergens een paar 
druppeltjes benzine zijn achter-
gebleven. En onder invloed van 
capillaire werking in relatie tot de 
snelheid van bewegen van de slang 
is het heel normaal dat de stand 
van de benzinepomp als zich een 
nieuwe benzinebehoeftige persoon 
aandient, de meter niet volledig op 
nul staat. Daar is, weet ik toevallig, 
diepgaand onderzoek naar verricht, 
maar de wetenschappers hebben 
tot op vandaag nog geen afdoende 
oplossing gevonden om dit levens-
grote probleem te ondervangen. 
Het onderzoek op de Technische 

Universiteit van Zwammerdam is 
nog volop aan de gang. De laatste 
berichten luiden dat ze er bijna uit 
zijn’. 

Toneelspeler
Zo’n toneelspeler ben ik door-
gaans niet, maar de benzine-tank-
juffrouw verzekerde me later dat 
ik dat nonsens verhaal met zoveel 
ernst had gebracht, dat ze er bijna 
in was gaan geloven! Dat deed me 
heus goed! Mijn verhaal sloeg dus 
absoluut nergens op. Het gehucht 
Zwammerdam bestaat weliswaar, 
maar bezit helemaal geen universi-
teit. Al vond ik de naam Zwammer-
dam in dit verband best wel aardig 
gevonden van mezelf! Kortom, ik 
stond enigszins verbaasd van mijn 
eigen geouwehoer. Maar... het had 
effect! Die als heer vermomde 
‘snoeshaan’ mompelde iets als: ‘Zo 
had ik het nog nooit bekeken’ en 
hij spoedde zich eindelijk naar zijn 
auto om na weet ik hoeveel tijd te 
verdwijnen van dat benzinestation. 
De benzine-tank-juffrouw keek 
(dacht ik) dankbaar en bewonde-
rend naar mij op en zei nog: ‘Je zou 
hem toch wat!’. Toen scheidden 
ook onze wegen.
Ik voelde mij als een padvinder die 
zijn dagelijkse goede daad had ver-
richt en met mijn twee gratis extra 
washandjes spoedde ik me trots 
naar huis. De rust was weergekeerd 
op het benzinestation...

Karel Beesemer

Vernieuwend advocatenkantoor 
arbeidsrecht 

Sinds 1 maart van dit jaar is YES Advocaten gevestigd in De Bilt. Saskia Bollen en Germaine 
van Wankum zijn de oprichters van dit vernieuwende advocatenkantoor dat zich voornamelijk 

bezighoudt met arbeidsrecht.

‘Yes staat voor Your Employment 
Solutions’, vertelt Germaine. ‘ Wij 
onderscheiden ons van de traditio-
nele advocatuur: wij werken pro-
actief en oplossingsgericht, tegen 
een vaste prijsafspraak. Op die ma-
nier weet je vooraf precies waar je 
aan toe bent. De belangen van de 
cliënt zijn voor ons het uitgangs-
punt. Wij zijn jong en energiek, 
maar tegelijkertijd ook zeer ervaren 
in het arbeidsrecht. Deze ervaring 
hebben wij de afgelopen 15 jaar 
opgedaan bij grote kantoren, kleine 
kantoren en het bedrijfsleven. Alle 
juridische aspecten van zaken die 
personeel betreffen zijn bij ons in 
goede handen.’

Besparen
Werknemers zijn een belangrijke 
factor voor een bedrijf. ‘Daarom 
is het verstandig zaken rondom 
personeel goed geregeld hebben’, 
benadrukt Saskia. ‘Zaken zoals 
(flexibele) arbeidsovereenkomsten, 
arbeidsvoorwaarden en personeels-
beoordelingen. Hier helpen wij 
graag bij. Vanuit onze expertise: het 
arbeidsrecht. Wij denken graag mee 
over de beste oplossing voor alle 
zaken die met personeel te maken 
hebben. Een adequate aanpak be-
spaart uiteindelijk vaak veel geld, 
tijd en (negatieve) energie.’ Yes 
Advocaten houdt vanzelfsprekend 

de ingrijpende veranderingen in het 
arbeidsrecht (door de Wet Werk en 
Zekerheid) nauwlettend in de ga-
ten. Germaine: ‘Onder druk van de 
wettelijke regels kan het verstandig 
zijn om contracten aan te passen. 
Op de lange termijn kan dat je veel 
geld besparen. 

Ook denken wij graag mee over 
flexibilisering van arbeidskrachten, 
waaraan bij ondernemers steeds 
meer behoefte lijkt te bestaan. 
Welke mogelijkheden zijn er in 

dat kader onder het nieuwe recht. 
Er geldt bijvoorbeeld tegenwoor-
dig ook een transitievergoeding bij 
het einde van een dienstverband. In 
beginsel voor elke werknemer met 
een dienstverband van minimaal 24 
maanden, maar ook voor medewer-
kers met een contract voor bepaalde 
tijd, oproepkrachten, zieke werkne-
mers en oudere werknemers zolang 
die de AOW-leeftijd nog niet heb-
ben bereikt. Wij kennen de wet, de 
onmogelijkheden maar ook de mo-
gelijkheden.’

Just say YES Advocaten!

Vakantie met veel lekker eten
doet het gewicht nog wel eens vergeten
en al is eten geen straf
het teveel moet eraf
maar hoe, dat wil je niet weten

Guus Geebel Limerick

Eemjazz in 
Schutsmantel

Zondag 23 augustus van 15.00 tot 16.30 uur speelt 
Eemjazz in de Bechsteinzaal van Warande Wooncentrum 

Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven.

Eemjazz bestaat uit Peter Ivan (cornet, bugel, ventieltrombone, sopra-
ninoblokfluit), Frits Armbrust (klarinet, saxen), Hansje Armbrust (gi-
taar, zang), Hans Rombouts (bas) en Peter den Boer (drums, zang). 
swing, ballads, latin en hits van alle tijden zoals ‘Blueberry Hill’, ‘A 
Fine Brown Frame’ en ‘C’Est Si Bon’ vertolken zij vaardig, feestelijk, 
nooit fortissimo en soms zelfs fluisterzacht. De toegang is gratis en de 
zaal is open vanaf 14.30 uur. 
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op www.hoogvliet.com/openingstijden. Bij de Hoogvliet 
websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt.  Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Kijk op www.hoogvliet.com. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Acties zijn geldig van woensdag 19 t/m dinsdag 25 augustus 2015

Oost west, 
   Hoogvliet best!

Welkom thuis, we zien u graag weer 
bij ‘Bewezen de goedkoopste’ supermarkt!

   Hoogvliet best!

Campina 
Goedemorgen! 
of Vifi t drink 
Alle pakken van 0.33 - 0.5 liter
2 pakken
1.72 - 1.84

 Kipfi let 
Kilo

Douwe Egberts 
Senseo 
Alle zakken met 48 pads
2 zakken
10.10

Taksi 
6 pakken van 1 liter
2.99

2 pakken kilo 2 zakken

6 x 1 liter

Per liter 0.33 

Hier vindt u uw 
Hoogvliet supermarkt!

1

Kaartgegevens ©2015 Google

Hoogvliet Bilthoven: 
1  Leyenseweg 127  

Deze actie is alleen geldig op vrijdag 21, 
zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2015

Kraker!WeekendKraker!WeekendKraker!WeekendKraker!
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Stranddag vluchtelingen 
groot succes

12 augustus. De bus staat klaar voor de 108 deelnemers. Iedereen staat 
er lang voor het afgesproken uur. Gepakt en gezakt met tassen vol eet-
baars en zelfs koffertjes met speelgoed ontbreken niet. Van klein tot 
groot. Ook de baby mag mee. Die is zo groot gegroeid dat de vader 
trots meldt dat hij nog net gauw een winkelwagentje gekocht heeft. Een 
kinderwagen in de winkel. Taal is eenvoudig. De baby straalt. Vakantie-
van-een-dag is aangebroken. Een vluchtelingenhand is gauw gevuld. 
De chauffeur zorgt voor rijervaring en een goed humeur zijn praatje 
afsluitend met pas goed op jezelf en op elkaar.

Een rondje Nederland maar dan zonder boek.
Inburgering in de praktijk. Eerst het grijze asfalt waarvan Nederland zo 
veel heeft, een verlichte tunnel, hoogovens op de achtergrond en dan 
de groenende weiden met Nederlandse koeien in zwart en wit en bruin. 
Sloten om overheen te springen met molens die malen. Ganzen, een-
den, reigers en niet te vergeten de laag overvliegende zilveren vogels 
in de buurt van Schiphol. En dat allemaal zonder bommen en granaten.

We zijn er. We zijn er.
Hoe dat te weten wanneer je nog nooit een Nederlands duinlandschap 
hebt gezien, laat staan de zee. Holderdebolder de bus uit. Kinderen ren-
nen vooruit. De kleren al op de schoenen. Klaar om de golven in te 
rennen wat ze uitbundig doen als alles op het strand is uitgestald. Dan 
is het tijd voor eten. Uit de tassen komen Nederlandse heerlijkheden in 
de vorm van cola, chips, witte broodjes en veel zoets. Aangevuld met 
buitenissige gerechten in mooie schalen die van hand tot hand gaan en 
waarvan iedereen gastvrij mag eten. Een keur aan ijsjes als toetje. De 
kinderen oefenen de golven. De jonge voetballertjes krijgen les van de 
oudere garde. Zelfs de meisjes mogen meedoen na hun partijtje vol-
leybal. Nieuwsgierige blikken over en weer en vooral van en naar de 
andere strandgangers. Allen genieten zichtbaar. Er is niet veel verschil 
tussen hier en daar. Meeuwen storten zich op de maaltijdresten. De kin-
deren lokken de vogels. Ze eten bijna uit hun hand om daarna weer 
achterna te worden gezeten. 

Tegen vieren een groepsfoto om de vrolijkheid vast te leggen. Een on-
zichtbaar sein doet iedereen langzaam naar de bus lopen. Minder bela-
den dan voorheen. We staan in de file.We gaan nog niet naar huis klinkt 
het oer-Nederlands. Het was een mooie dag. Spelen aan de zee zonder 
wankele bootjes dit keer.

(Inge Gorris)

De bus stond de gehele dag klaar.
(foto Hanneke Eilers)

Zomermarkt in Lage Vuursche
door Rob Klaassen

Zaterdag 22 augustus a.s. wordt in Lage Vuursche de jaarlijkse Zomermarkt georganiseerd.  
De opbrengst van deze markt is bestemd voor de instandhouding van de Stulpkerk in  

Lage Vuursche. Een kerk die door de tragische omstandigheden van twee jaar  
geleden een inmiddels landelijk bekend kerkgebouw is geworden. 

Ouderling/kerkrentmeester Henk 
Kuus: ‘Deze mooie kerk stamt uit 
1659. Het is een rijksmonument, 
evenals het hekwerk rond de be-
graafplaats. De pastorie, die ca. 100 
jaar oud is, is een gemeentelijk mo-
nument. Om deze kerk met al z’n 
historie in stand te houden is veel 
geld nodig. Zowel voor het gebouw 
als voor de historische archieven. 
Zo hebben we bijvoorbeeld vorig 
jaar de oude notulenboeken laten 
restaureren. In het kader van de 
Arbowetgeving moeten we allerlei 
voorzieningen op het dak treffen, 
zoals het aanbrengen van klimha-
ken. Ook moet het lood rond de 
klokkenstoel nodig worden vervan-
gen. De zolder moet stofvrij wor-
den gemaakt en behandeld tegen 
de boktor en de houtwurm. Wil je 
de kerk in de huidige fraaie staat 
houden dan heeft het gebouw veel 
aandacht en onderhoud nodig. We 
hebben de opbrengsten van de Zo-
mermarkt echt broodnodig. Vorig 
jaar bracht deze markt 4.000 euro 
op’.

De activiteiten
Cathie Schouten, die dit evenement 
samen met Corrie van Keulen en 
Corrie Oelderik organiseert, vertelt 
dat de Zomermarkt elk jaar enorm 

goed wordt bezocht: ‘We houden 
deze nu voor de 48e maal. Vroe-
ger heette het bazaar i.p.v. Zomer-
markt. De kramen van de markt 
staan deels in dorpshuis De Furs 
en deels buiten. Het is vooral een 
markt in 2e hands spullen, schil-
derijen en boeken. Dit jaar zijn er 
ongelooflijk veel boeken te koop. 
We zouden er talrijke kramen mee 
kunnen vullen. Daarnaast zijn er 
ook curiosa, bloemen en kransen en 

Aloë Vera producten te koop. Ook 
ontbreekt het ‘rad-van-fortuin’ niet, 
waar vele fraaie prijzen kunnen 
worden gewonnen. De hoofdprijs is 
dit jaar een fiets. Ook voor kinderen 
is er veel te doen met o.a. spring-
kussens en speeltoestellen. Van-
zelfsprekend kan er op de markt het 
nodige gegeten en gedronken wor-
den. De kerk valt deze dag ook te 
bezichtigen. De markt is open van 
10.00 tot 16.00 uur’. 

Cathie Schouten en Henk Kuus zetten zich in voor het behoud van de 
Stilpkerk..

Muziek op Beerschoten 
Op zondag 23 augustus wordt tijdens het Zomerconcert Tangomuziek gebracht. Trio Torno 

Tango treedt op van 14.00 tot 14.45 uur. Het trio bestaat uit de bekende Biltse zangeres Marlies 
Gadellaa begeleidt door de gitaristen Jan Willem Dubbeldam en Dick Hermsen. 

Het gehele zomerconcert vindt 
plaats van 14.00 tot 16.00 uur incl. 
pauze op het gazon achter paviljoen 
Beerschoten, Holle Bilt 6a, De Bilt. 

Na de pauze van 15.15 tot 16.00 uur 
is er een optreden van de Weather-
town Bigband van de Koninklijke 
Biltse Harmonie o.l.v. Marc van 

den Bosch met een swingend reper-
toire. 

De concerten worden georgani-
seerd door de Stichting Zomercon-
certen De Bilt i.s.m. Stichting Het 
Utrechts Landschap. Consumpties 
en ijs verkrijgbaar, stoelen aanwe-
zig en de toegang is gratis (vrijwil-

lige bijdrage). Bij slecht weer wordt 
het concert verplaatst naar de Im-
manuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 
49, De Bilt. Het laatste concert van 
het seizoen vindt plaats op zondag 
6 september m.m.v. het koor Valsch 
en Gemeen en het Groot Harmonie 
Orkest KBH. Zie ook www.zomer-
concertendebilt.nl

Tentoonstelling 
Martine Meijer

Van 19 augustus tot en met 1 oktober zijn in Wijkrestaurant
Bij de Tijd schilderijen te zien van Martine Meijer.

Het wijkrestaurant ligt op de hoek van de 
Dr. H. Kamerlingh Onnesweg en 

Alfred Nobellaan in De Bilt.

Martine maakt grote kleurrijke olieverfschilderijen van bloemen, vis-
sen en vogels in een tropische sfeer. Ze is daar op haar dertigste mee 
begonnen en werkt sindsdien fanatiek. Ook heeft ze verschillende cre-
atieve cursussen gevolgd. Vaak begint ze met een tekening op papier 
uitgevoerd met aquarelpotlood. Als het werk interessant blijft zet ze het 
over op doek. Tijdens het schilderen verandert er vaak veel in verge-
lijking met de tekening. Maar juist dit verrassingseffect vindt Martine 
leuk. Zo blijft het spannend wat het uiteindelijk resultaat zal zijn. 

De opening van deze eerste tentoonstelling na de zomervakantie is op 
vrijdag 21 augustus om 16.00 uur. De tentoonstelling is tijdens ope-
ningstijden van Bij de Tijd te bezoeken. Deze zijn: maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur. 

De Weathertown Bigband speelt op Beerschoten.
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Hoofdvestiging
Cees van Weelden Profile
Emmaplein4
3722AD Bilthoven
Tel: 030 2282329

Openingstijden
Ma 13.00-18.00
Di t/m vrij 8.00-18-00
Za 9.00 - 17.00

Servicevestiging
Cees van Weelden Fietsen
& Tuinmachines
Rembrandtlaan 2
3723BJ Bilthoven

Tel:030 2312444
Openingstijden 
Di t/m Za 9.00-17.00

Elke dag
OPSTAPDAG 
bij uw E-Bike specialist

Profile Cees 
van Weelden

ZWITSERSE PRECISIE
Dankzij de jaren lange ervaring en de perfecte 
rijeigenschappen is de Flyer E-Bike de ideale 
fiets voor elk moment. 

Het Panasonic motorsysteem in het hart van het 
frame zorgt voor een perfecte gewichtsbalans, 
Interne bekabeling en een stijlvol afgewerkt 
frame zorgen voor de perfecte combinatie van 
comfort en prestatie!

Voor iedereen is er een geschikte Flyer, 
Bekijk de gehele collectie op: 
www.flyer-fietsen.nl

HANDBUILT IN HOLLAND
Dutch ID maakt kwalitatief hoogwaardige 
elektrische fietsen welke zich onderscheiden door 
het design en het gebruik van toponderdelen. 

Dutch ID ontwikkelt en bouwt al haar fietsen in 
Nederland vanuit de overtuiging dat een Dutch 
ID fiets mooi en oerdegelijk moet zijn en tevens 
de beste rijeigenschappen moet bieden. 

Maak een proefrit bij uw Dutch ID E-Bike 
specialist of kijk voor meer informatie op: 
www.dutch-id.nl

VOOR VERLENEN SERVICE EN GARANTIE AAN NIEUW GELEVERDE FIETSEN DOOR RIJWIELSERVICE MAARTENSDIJK 
KUNT U BIJ ONS TERECHT. GELDT O.A. VOOR DE MERKEN GAZELLE BATAVUS SPARTA FLYER DUTCH ID.

INFORMEER OOK NAAR ONZE HAAL- EN BRENGSERVICE!
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Nieuwe trouwlocaties
Met de aanwijzing van twee nieuwe trouwlocaties in de Gemeente De Bilt is  

het aantal mogelijkheden uitgebreid tot 11.

De gemeente stelt een aantal crite-
ria vast waaraan een trouwlocatie 
behoort te voldoen. 
Daarbij valt te denken aan de toe-
gankelijkheid, verlichting, verwar-
ming, sanitaire en parkeervoorzie-
ningen. Zowel Brasserie Bubbles & 
Blessings als Café van Miltenburg 
vroegen om aanwijzing en hebben 

die inmiddels gekregen. Grappig 
detail is dat de locatie van Van Mil-
tenburg pas officieel ingezet wordt 
nadat het huwelijk van de eigenaar 
aldaar, eind deze maand, is voltrok-
ken.

Het elftal wordt nu gevormd door: 
Bistro Boschoord en Hotel Puur 

in Lage Vuursche, Buitenplaats 
Rustenhoven en Het Koetshuis in 
Maartensdijk, Hotel ‘De Biltsche 
Hoek’, Landgoed Vollenhoven en 
het H.F. Witte Centrum in De Bilt, 
De Woudkapel, Brasserie Bubbles 
& Blessings, Café van Miltenburg 
en uiteraard de Gemeentelijke 
Trouwzaal Jagtlust in Bilthoven

H.F. Witte Centum

De trouwlocatie van de gemeente De Bilt!

Van de kerkdienst naar het echte trouwen, dan de receptie, een diner op 
niveau en afsluitend het grote feest in één van de meest moderne 
feestzalen van midden Nederland. De hele ceremonie onder één dak 
begeleid door vakkundige medewerkers, niets is ons te gek,
en wij denken graag met u mee.

Bel of mail ons als u interesse heeft.
Wij staan u graag te woord.
Succes met het voorbereiden!

Henri Dunantplein 4
3731 CL De Bilt
www.hfwitte.nl
info@hfwitte.nl
030 - 22 03 954

Trouwen in De Woudkapel

Voordelen van De Woudkapel: prachtige locatie, gematigde prijs 
en de mogelijkheid om de catering in eigen hand te houden.
De kapel, waar een uitstekende vleugel staat, biedt ruimte aan 
200 gasten, maar is ook voor minder mensen sfeervol.
Voor een trouwerij wordt exclusief verhuurd: de andere zalen, 
voor ongeveer 50 en 20 personen, zijn ook beschikbaar. 

Meer weten? Bel Atie van Huis: 030 - 228 41 48.

De Woudkapel, Beethovenlaan 21
(hoek Sweelincklaan), Bilthoven-Noord

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

www.parelpromotie.nl

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Trouwplannen?
Kom dan eens langs bij Parel Promotie!

 
Wij hebben een ruim assortiment aan trouwkaarten,

om de mooiste dag van uw leven ook mooi aan te kondigen

Trouwen op één unieke locatie!

De Holle Bilt 1, 3732HM, De Bilt • 030-2205811 • www.biltschehoek.com

• 4-sterren hotel • Van top tot teen verzorgd
• Partijen tot 250 personen • Luxe hotelkamers • Alles onder één dak 

• Officiële trouwlocatie • Mooie omgeving voor trouwfoto’s  
• Goede prijs/kwaliteit • Maatwerk voor al uw persoonlijke wensen

Vanaf juni 2015 kan er ook 
in café van Miltenburg een 
huwelijk gesloten worden.

Wat is er dan leuker om zelf 
de aftrap hiervoor te geven 
door als eigenaar van dit 
prachtige café in het 
huwelijksbootje te stappen? 

De allereerste huwelijksceromonie zal plaatsvinden op 
29 augustus 2015 om 19.00 uur waarbij het huwelijk tussen 
Jan Willem van Miltenburg en Janneke Bavelaar zich zal voltrekken.

Oude Brandenburgerweg 32
3721 DZ Bilthoven
Tel: 030 - 2282793

cafevanmiltenburg@gmail.com

Duizenden bezoekers op 
Houthakkersfeest 

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 14 en zondag 15 augustus was weer van alles te doen en te beleven in Recreatiekuil 
Drakenstein in Lage Vuursche. Tijdens het Houthakkersfeest kregen bezoekers een gevarieerd 

aanbod van diverse activiteiten, met nadruk op natuurbeheer, bosexploitatie,
houtproducten en wildbeheer, voorgeschoteld. 

Jan Tupken, organisator van het 
evenement vertelt: Ondanks de 
vele regen, vooral op zondag, 
stroomde het publiek toe vanuit 
de wijde omgeving. De aantallen 
bezoekers worden door ons niet 
exact bijgehouden. Wel schat ik het 
aantal bezoekers op zondag op zo’n 
5.000 tot 6.000’. Het was dan ook 
een groots evenement. Bezoekers 
konden terecht bij meer dan 100 
kraampjes, die hun producten, van 
aardbeienjam tot hertengeweien, te 
koop aanboden. Het geheel werd 
opgefleurd door verschillende op-
tredens van folklore- en muziek-
gezelschappen, zoals het Soester 
Knollenkoor Apollo en de Country 
line dancers van ‘Born Country’ uit 
Maartensdijk

Blazen
Tijdens de officiële opening op za-
terdag werd het spits afgebeten door 
de Jachthoornblaasgroep Eemland. 
Gedurende het hele weekend liet de 
groep, bestaande uit vijftien blazers, 
op gezette tijden hun hoorns schal-
len door de kuil achter Drakenstein. 
Natuurlijk is enige oefening nodig 
alvorens men enig geluid uit zo’n 
hoorn krijgt. Iedere dinsdagavond 
wordt dan ook volop geoefend door 
de groep. 

Wedstrijden
Zaterdag werd door de Houthakkers 
hard gebikkeld of gehakt om de ti-
tel ‘Houthakker 2015’. De zestien 
deelnemers, professionele houthak-
kers, moesten het tegen elkaar op-
nemen in diverse onderdelen, van 
het omzagen van een boom tot aan 
het overblijven van een kale stam. 
Aan het eind van de dag wachtte 
hen de zwaarste taak van het hout-

hakkersbestaan, namelijk het echte 
hakken met een bijl. Leuk om te 
zien voor het toegestroomde pu-
bliek, zwaar voor de houthakkers. 

Na vier voorrondes moesten de 
beste vier het nog eens tegen elkaar 
opnemen, maar dan alle onderdelen 
nog eens achter elkaar. Na twee af-

mattende dagen bekleedde Willem 
Kuus uit Maartensdijk de tweede 
plaats. Ondanks het toch iets tegen-
vallende weer kijkt de organisatie 
terug op een mooi weekend. Tup-
ken: ‘Volgend jaar komen wij zeker 
terug en weer een heel weekend. 
Voor de dertigste keer, een nieuwe 
mijlpaal’.

Onder grote belangstelling vinden de wedstrijden plaats.

Sculptuurzagen is één van de wedstrijdonderdelen.
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De actieperiode is van 17 augustus t/m 30 september 2015
en geldig voor kinderen tot en met 12 jaar.

Bij aankoop van 

een complete

kinderbril 

ontvangt u een

reservekinderbril 

gratis!!

Kan jij mooi kleuren?
Haal dan in de winkel

de kleurplaat. 
Wie de bril het

mooiste kleurt,
ontvangt een leuke

prijs!!

Maertensdijk Optiek • Maertensplein 22, 3738 GK  Maartensdijk • Tel. 0346 243631
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Pre-jubileumjaar bij 
midgetgolfbaan 

door Henk van de Bunt 

Op 30 juni 2016 is het precies 50 jaar geleden, dat, bijna op de grens van twee gemeenten,  
nog juist op Bilts grondgebied aan de Julianalaan 282 naast het voormalig hotel Bilthoven  

(de thans gesloten bistro In den Vollen Potvisch) door burgemeester Kaeso Fabius 
de midgetgolfbaan Bilthoven werd geopend. Eigenaar Erik Polders is van plan  

er een echt gouden feest van te maken. 

Al op een ansichtkaart uit 1929 
en de daarbij behorende geschre-
ven historische toelichting wordt 
de link gelegd tussen het (voor-
malig) hotel en de ernaast gelegen 
ruimte: ‘Deze kaart toont het pand 
dat tegenwoordig als adres heeft 
Julianalaan 280. Restaurant In den 
Vollen Potvisch is er al jaren geves-
tigd. De bouwvergunning voor een 

woonhuis werd op 21 januari 1926 
gegeven. Nadien hebben er diverse 
verbouwingen plaatsgevonden. In 
1929 was het pand, zoals de kaart 
aangeeft, in gebruik als ‘hotel-res-
taurant pension en uitspanning Bilt-
hoven’. Links naast het pand zien 
we een terras. Later was daar een 
speeltuin en tegenwoordig is er een 
midgetgolfbaan te vinden. 

Zelfstandig 
Ook in een later krantenknipsel 
van 7 april 1966 wordt nog gewag 
gemaakt van een ‘toename van, 
de bekendheid van Hotel Biltho-
ven door de komst van de ernaast 
gelegen midgetgolfbaan’. En toch, 
aldus de huidige eigenaar Erik Pol-
ders, opende op 30 juni 1966 burge-
meester Fabius de midgetgolfbaan 
Bilthoven als zelfstandige onderne-
ming van de heer de Beus. Bij het 
hotel liep mogelijk niet alles op rol-
letjes en weer werd de indruk ge-
wekt, dat de midgetgolfbaan bij het 
hotel behoorde. Dit leidde zelfs tot 
een speciaal krantenbericht op 15-
10-1966: ‘De verwikkeling tussen 
de eigenaar van hotel Bilthoven, 
aan het eind van de Julianalaan te 
Bilthoven en brouwerij De Drie 
Hoefijzers uit Breda hebben geen 
enkele invloed op de exploitatie 
van de op hetzelfde terrein gelegen 
midgetgolfbaan. Het hotel is ge-
sloten, maar de miniatuurgolfbaan 
blijft open. De exploitatie daarvan 
is in andere handen. Vrijdag is op 
grond van mededelingen bij de be-
handeling van de hotel-affaire voor 

de Utrechtse rechtbank een onjuiste 
mededeling verschenen, die hier-
mee wordt rechtgezet. En nu ruim 
49 jaar later wordt nog steeds ge-
dacht dat de midgetgolfbaan on-
derdeel is van de inmiddels alweer 
geruime tijd gesloten bistro die 
ernaast is gelegen. Polders: ‘Dan 
bellen mensen mij of om te vragen, 
wanneer de bistro weer geopend 
zal worden, of ‘of wij ook nog wel 
open zijn’? 

PTT 
De in Maartensdijk wonende Erik 
Polders werd op 1 april 1988 zelf 
eigenaar van de midgetgolfbaan 
en kreeg op aanvraag ook een ei-
gen huisnummer 282. In het begin 
combineerde hij zijn werk daar met 
een functie als   ‘ambtenaar bij de 
PTT’, maar sinds 2006 is hij full-
time op de baan. ‘Als jongetje van 
ongeveer 6 jaar logeerde ik bij mijn 
opa en oma. Toen we gingen fietsen 
vanuit Utrecht (waar we woonden) 
kwamen we terecht op de midget-
golfbaan aan de Julianalaan. Toen 
vond ik dat zo prachtig , maar wist 
natuurlijk nooit meer waar ik die 
dag geweest was als klein jonge-
tje. Totdat we in 1972 naar De Bilt 
verhuisden. Op mijn 15e werd ik 
lid van de inmiddels weer opgehe-
ven vereniging. In die tijd hielp ik 
de toenmalige eigenaar met allerlei 
dingen op de baan. En toen jaren la-
ter zich de kans voor deed de baan 
over te nemen, ben ik na een aantal 
stevige rekencessies er voor ge-
gaan’. Ongeveer acht jaar geleden 

voltooide Polders de uitbreiding en 
nieuwbouw van wat ooit de kiosk 
heette, waardoor de mogelijkheid 
ontstond consumpties te verstrek-
ken. Toen hij in 1988 begon waren 
de 18 banen aan vervanging toe. 
Erik vernieuwde ze allemaal en 
sindsdien zijn ze allemaal asbest-
vrij. 

Sociaal 
Op bescheiden wijze wil Polders 
zijn midgetgolfbaan best wel pro-
moten. Regelmatig neemt hij daar-
bij ook zelf wel het voortouw. In 
het jubileumjaar 900 jaar De Bilt in 
2013 was een aantal acties bestemd 
voor het goede doel en regelmatig 
zijn schoolklassen ook nu bij hem 
‘te gast’. Bij Midgetgolf Bilthoven 
vond in 2014 de 44ste editie plaats 
van het vroegere SWO-toernooi, 
dat voortaan ‘Senioren Midgetgolf-
toernooi’ heet en gesponsord werd 
door MENS De Bilt. Nu in het ka-
der van de ombuigingen c.q. bezui-
nigingen dit toernooi mogelijk niet 
meer gesponsord wordt neemt Erik 
de organisatie ervan graag voor ei-
gen rekening. 

Ook de roefeljeugd is jaarlijks van 
harte welkom op de midgetgolf-
baan. Polders tenslotte: ‘Ik zou 
graag nog een jeu de boules-baan 
erbij willen hebben, maar daar zijn 
op dit moment de gesprekken over 
een beetje op dood spoor geraakt 
vanwege ruimtegebrek. We focus-
sen ons eerst maar eens op 50 jaar 
midgetgolfbaan’.

De ansichtkaart uit 1929. (uit de verzameling van Rienk Miedema)

Foto uit 1980 van de Midgetgolfbaan, met op de achtergrond de eerste eigenaar de Beus. (uit de verzameling 
van Rienk Miedema)

Erik Polders kijkt uit naar het jubileumfeest volgend jaar.

Over de Brug Festival in Gagelbos 
Op zaterdag 22 augustus van 13.30 tot 17.00 organiseren Utrecht Natuurlijk,  

Gagelsteede, Wijk&co., IJsclub Siberia en Staatsbosbeheer een klein festival in het Gagelbos. 
Toegang is gratis. 

Het Noorderpark is een 5900 hec-
tare groot herinrichtingsgebied ten 
behoeve van recreatie en natuur-
ontwikkeling Binnen het Noorder-
park bevinden zich onder andere 
de deelgebieden Gansenhoef, Ga-
gelbos en Park Ruigenhoek. In het 
speelbos in het Gagelbos is er een 
middag vol leukte activiteiten voor 
kinderen én volwassenen. 

Activiteiten
Met een echte spannende ïjsberen-
speurtocht door het bos lopen, 
luisteren naar verhalen van Saskia 
Kipp, spelen in het speelbos, pijl 

en boog maken met XL Adventure, 
broodjes bakken, natuurbeleving 
met IVN Scharrelkids. ‘Vraag het 
aan de boswachter’ of geschminkt 
worden als een dier. Voor de échte 
durfal: Slootje springen mét een 
echte polsstok met polderwach-
ter Marcel Blekendaal. Of lekker 
sporten met atletiekclub Phoenix. 
Even genieten van het bos en wat 
muziek met wat drinken bij de Rol-
lende Resto van Overvecht óf een 
ijsje eten.

Locatie
Kijk voor het programma op www.

staatsbosbeheer.nl /Overdebrug-
festival en op www.ijsclubsiberia.
nl. Vetrekpunt Gagelsteede Gan-
gesdreef 7. De bewegwijzering is 
vanaf Gagelsteede voor de wande-
laar en fietser (1,4 kilometer). Ook 
vertrekt er een paard en wagen, die 
heen en weer gaat. Parkeren kan al-
leen in de wijk Overvecht en niet 
bij het bos [HvdB].

Sinds november vorig jaar is er 
een brug, die de wijk Overvecht 
verbindt met het Gagelbos en het 
Noorderpark. (foto R. van Vliet).



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Prima Dru gevelkachel 103 
cm breed € 45,-. Tel. 035-
5772124 na 19.00 uur

Vrijstaande radiatorgaska-
chel, flink vermogen € 45,-. 
Tel. 035-5772124 na 19.00 
uur

Boeken: het aanzien van 1999 
en het aanzien van 2001 € 15,- 
samen. Tel. 030-2284394

Gezinsgids voor de natuur 
van Reader's Digest € 15,-. 
Tel. 030-2284394

Klein tafelbiljart 101x50 
cm incl. 2 keu's en 6 ballen 
€ 10,-. Tel. 06-49776766

Echt houten dam- schaak-
bord met doosje damstenen 
en doosje schaakstenen €45,-. 
Tel. 030 -2284394

JVC 20 inch led breedbeeld tv 
€ 30,-. Tel. 06-15497943

Z.g.a.n. 1-pers. wit meta-
len Ikea-bed € 35,-. Tel. 
06-19691119 na 18.00 uur

Bladblazer/zuiger met schou-
derriem en opvangzak, merk 
Greenway, 2000W, 230V, 
weinig gebruikt maar werkt 
prima € 25,-. Tel. 030-
2202369

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

Beukenh. bureau 140x58 cm, 
met laden- en opbergkastje. In 
prima staat € 20,-. Tel. 0346-
213121

Fiamma Carry-Bike fietsen-
drager (Alu.) voor 2 fietsen. 
Voor gebruik op dissel cara-
van € 30,-. Tel. 0346-213121

Sony stereo set. cd, Radio, 
versterker en 2 boxen 60W 
€ 40,-. Jamo boxen 2x 55W 
€ 10,-. Tel. 0346-213026 na 
19.00 uur

Akai tv klein met ingebouwde 
dvd € 25,-. Cortina herenfiets, 
mat zwart (opknapper) € 10,-. 
Tel. 0346-213026 na 19.00 
uur

Voetbalschoenen voor gras-
ondergrond, maat 38, merk 
Lotto, kleur knalblauw. 1 jaar 
gebruikt door kind € 10,-. Tel. 
0346-214322 tussen 18.30 en 
21.00 uur

Voetbalschoenen voor kunst-
grasondergrond, maat 38,5, 
merk Nike, kleur oranje. 1 
jaar gebruikt door kind € 10,-. 
Tel. 0346-214322 tussen 
18.30 en 21.00 uur

Sportschoenen voor zaalvoet-
bal/schoolgym, maat 38,5, 
merk Umbro, kleur knal-
groen/geel met paarse afwer-
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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
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

king. 1 jaar gebruikt door kind 
€ 10,-. Tel. 0346-214322 tus-
sen 18.30 en 21.00 uur

Z.g.a.n. koffer op wielen met 
veel opbergvakken, kleur 
blauw, merk Carlton € 15,-. 
Tel. 030-2205540

Antieke hand naaimachine met 
mooie bewerkte houten kap, 
heel decoratief, merk Anker 
€ 15,-. Tel. 030-2205540

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

Nieuw wit bijzettafeltje, 
55x40x40 cm. Gemakkelijk 
naast ligstoel of op balkon 
€ 10,-. Tel. 030-2205540

BK koekenpan Ø28 cm € 8,-. 
6-pers. rond gourmetstel 30 cm 
met 6 borden en 3 kommetje, 
merk Tefal € 15,-. Tel. 030-
2202996

Nieuw geborduurd ingelijst 
schilderij, dorpsgezicht met 
vijver, 50x37 cm € 10,-. Tel. 
030-2202996

Nieuw in verpakking een 
Samsung Galaxy tab 2.1 book-
cover van € 49,- voor € 20,-. 
Tel. 030-2202996

Zwart houten spijlenstoel, 
lage zit, voor binnen of bui-
ten i.z.g.st. € 15,-. Tel. 030-
2202996

Eiken  tweezits senioren bank-
je € 25,-. Tel. 0346-212389

12 LP's o.a. Urker mannen-
koor, Gospels, Janneke Slagter, 
Mahalia Jackson etc. In 1 koop 
€ 10,-. Tel. 030-2290923

Croquetspel voor max. 6 per-
sonen. Nooit gebruikt € 15,-. 
Tel. 030-2290923

Babyledikantje 60x120 cm 
met matrasje en andere toebe-
horen € 15,-. Tel. 030-2290923

2 zandkleurige velours gordij-
nen, maat ongeveer 245x225 
cm € 50,-. Tel 030-2251031

Fietsen/ brommers
SCOOTMOBIEL, 4 wiel en 
opvouwbaar € 400,-. Tel. 030-
2204183

Personeel gevraagd
Parttime MAGAZIJN-
MEDEWERKER ten behoeve 
van onze assemblage werk-
zaamheden zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste mede-
werker voor ca. 3 middagen 
per week (bv. naast school en 
tijdens vakanties). Gezien de 
werkzaamheden is gevoel voor 
en/of affiniteit met techniek 
gewenst. Ben je geïnteres-
seerd, bel of schrijf naar VCE 
techniek B.V., Industrieweg 
9, 3738 JW, Maartensdijk tel. 
0346-286333 – directie@vce-
techniek.com

Personeel aangeboden
Ervaren COUPEUSE doet al 
uw naai-, verander- en verstel-
werk. Komt ook bij u thuis! 
Tel. 030-2252986

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

HUISHOUDELIJKE hulp. 
Vrouw Ned, zoekt werk in De 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Bilt - Bilthoven. Ruime erva-
ring, liefst bij werkend iemand 
voor paar uurtjes in de week of 
om de week. Tel. 06-19182181

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

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

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

SCHOOLTASSEN mer-
ken o.a. Eastpak, Converse 
en Enrico Benetti bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

KOFFERS, boodschappen-
trolley's bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)

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

Te huur grote GARAGEBOX-
opslagruimte € 110,- p/m. 
Centrum Bilthoven informa-
tie na 17.00 uur. Tel. 035-
6560764 of 06-24760212

ZZP-er met kat zoekt 
WOONRUIMTE, liefst in 
M'dijk. Om de 2 weken met 
zoons 15+12 en hond. Tel. 
06-14373010

Te huur gevraagd: 
WOONRUIMTE of kost-
gezin studente 18 jaar. 
Omg. Maartensdijk. Tel. 
06-30554877

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

Nieuwe leden Boekebridge gezocht! Wij zijn een damesclub 
die dit jaar 30 jaar bestaat. Eind augustus begint het nieuwe 
seizoen weer en wij zijn daarvoor op zoek naar enkele nieuwe 
leden die zich bij ons willen aansluiten. We spelen op maan-
dagmorgen van 9.15 – 12.30 uur in het sportcentrum KEES 
in Bilthoven. Contact Irene Banken tel. 0346-213730 of mail. 
irene.banken@ziggo.nl voor meer info

Tuinservice van Vliet, nw. wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstaligonderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen, restpartij open(haard)
hout, broeiramen en 1 ruiters 

Cursussen/ trainingen 
Zaterdag 22 augustus: Workshop Bloembinden 10.30–
12.30 uur in Agnes kruidentuin door Jeannet Raimond, 
ervaren bloembindster, die al jarenlang de mooiste boeketten 
samenstelt in de biologische bloembinderij ‘Bloemkracht 
Acht’. Na een rondgang door de tuin leert zij u diverse boe-
ketten maken. U gaat met prachtige boeketten naar uw eigen 
smaak opgemaakt naar huis. Kosten incl. materialen en koffie/
thee € 30,-. Opgeven via info@agneskruiden.nl 
Zaterdag 29 augustus: Workshop Kruiden gebruiken in 
de keuken 14.00-16.30 uur in Agnes kruidentuin Na een 
rondgang door de kruidentuin waarbij Agnes u opmerkzaam 
maakt op de kruiden die geschikt zijn voor een kruidenazijn, 
kruidenolie, of een bouquet garni gaat u deze producten zelf 
maken met de kruiden. In de pauze schenkt Agnes heerlijke 
kruidenthee met iets lekkers. Kosten € 30,-. Meer info of 
opgeven via tel 06-47608868 of info@agneskruiden.nl

Postduivenwedvlucht

De duiven van de liefhebbers van Postduivenvereniging De Bilt arriveerden 
dit weekeinde terug op de kleppen van hun hokken vanuit Duffel. 
De uitslag was: Comb. Turk & van Zels 1,  8 en 10, Comb. van Grol & Zn 2 
en 3, J.A. Pouw  4, Ron Van Veggel & Zn 5, 6, 7 en 9. [foto Henk van de Bunt]   

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

KIJK op onze  

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl



 De Vierklank 19 19 augustus 2015

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Zesde Wielerronde Westbroek
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 29 augustus wordt voor de zesde keer de Wielerronde van Westbroek georganiseerd. 
In vijf jaar tijd is deze ronde een begrip geworden in het dorp en is nu zelfs wijd en zijd bekend. 

De opbrengst van dit grootse evenement wordt besteed aan het goede doel,  
namelijk Spieren voor Spieren.

De Wielerronde is in 2010 ontstaan 
als een grap. Het evenement werd 
echter zo’n hit, dat deze inmiddels 
is uitgegroeid tot een niet meer weg 
te denken dorpsevenement. ‘Spor-
tiviteit is belangrijker dan winnen 
en gezelligheid belangrijker dan 
training. De combinatie van goed 
getrainde sporters en recreatieve 
rijders door elkaar, maakt deze 
koers er één met een eigen karak-
ter’, aldus Jan Hennipman, één van 
de organisatoren van de Wielerron-
de. Hij vervolgt: ‘In 2010 zijn wij 
begonnen met negen deelnemers. 
De vele enthousiaste reacties zorg-
den er echter voor dat het niet bij 
een éénmalige grap bleef. Inmid-

dels hebben wij jaarlijks zo’n 70 
inschrijvingen voor de koers’.

Dames en heren
Een groot deel van het deelnemers-
veld bestaat uit Westbroekers, maar 
ook andere dorpen laten zich niet 
onbetuigd. Hennipman: Zelf ver-
schijn ik niet als deelnemer aan de 
start. Samen met mede organisator 
Pieter Wijnen een veel vrijwilligers 
zorgen wij dat het hele evenement 
op rolletjes loopt. Op dit moment 
zijn er nog een paar startplekken 
te vergeven voordat het maximum 
aantal bereikt is. Met name inschrij-
vingen van dames zijn van harte 
welkom! De Ronde wordt elke laat-

ste zaterdag van augustus verreden 
en start om 16.00 uur. De renners 
fietsen zes rondjes van ieder 7,7 
kilometer, totaal dus ongeveer 45 
kilometer. Voordat het startschot 
klinkt, wordt nog het Westbroekse 
Volkslied ten gehore gebracht door 
Lia Verheul’. Tijdens de koers 
wordt live muziek gespeeld door 
Muziekvereniging Vriendenkring, 
afgewisseld door muziek van DJ 
Robin. Natuurlijk volgt ook een 
verslag van de koers door speaker 
Roy de Kruif. 

Prijzenpot
Hennipman: ‘Hoewel verkeersre-
gelaars de deelnemers faciliteren, 
vindt de wedstrijd gewoon plaats 
op de openbare weg en is dus niet 
speciaal afgezet voor de wielren-
ners. Het blijft dus uitkijken voor 
overige verkeersdeelnemers. Door-
dat het kan tegenzitten voor de snel-
le racers onder de deelnemers, kan 
dus een tragere renner evengoed 
winnen als een beter getrainde’. 

Als de eerste deelnemer wordt af-
gevlagd, na zes rondjes fietsen, 
worden de overige deelnemers ook 
afgevlagd. Niet iedereen zal dus 
de 45 kilometer hoeven afleggen. 
Wijnen: ‘Als je dus niet al te snel 
bent, of pech hebt gehad onderweg, 
hoef je misschien maar één rondje 
te fietsen’. Eén tip voor de fietsers 
wordt nog gegeven door de beide 
heren: verken het parcours vooraf, 
als training. Hennipman: ‘Als je 
het parcours een beetje kent, kun je 
hiermee je voordeel doen’. 
Natuurlijk vallen er ook prijzen te 

winnen voor de deelnemers. Dege-
ne die als eerste over de finish gaat, 
krijgt de ‘oranje trui; de langzaam-
ste fietser verdient de ‘groene trui’, 
vanwege het vele genieten van het 
natuurschoon onderweg. Verder is 
er een wisselbeker voor zowel de 
snelste heer als de snelste dame en 
voor de snelste fietser binnen de 
jeugdcategorie, van 12 t/m 16 jaar. 
De meest strijdlustige deelnemer 
krijgt de ‘zwarte band’, en een fleu-
rige wielerhelm is bestemd voor de 
deelnemer met de meeste pech, de 
‘’pechpet’. Nieuw dit jaar is een 
prijs voor de snelste Westbroeker, 
omdat ook een niet-Westbroeker de 
race kan winnen. De snelste tijd tot 
nu toe gezet is 1,08:26 uur (Gert-
Jan Evers, 2014). 

Hoofdprijs
Behalve veel aandacht voor de 
fietsers geeft ook Het Kinderplein 
weer acte de presence, vanaf 14.00 
uur, met springkussens, schmink en 
dergelijke. Hennipman: ‘Voor de 
kinderen wordt deze dag ook veel 
gedaan. Bovendien ontvangen zijn 
tijdens de wedstrijd gratis patat en 
een ijsje, van onze sponsor Cafeta-
ria De Gram. Voor het goede doel, 
‘Spieren voor Spieren’, worden lo-
ten verkocht. De hoofdprijs is een 
ballonvaart. 

Natuurlijk gaat het niet om het win-
nen van een prijs. Wijnen: Alles 
voor het goede doel’. Voor meer in-
formatie kunt u terecht op de web-
site www.wielerrondewestbroek.nl.

Tennis op het Maertensplein 
Zaterdag 22 augustus zijn er vanaf 10.00 uur zijn er diverse tennisactiviteiten op de speciaal 

aangelegde tennisbanen op het Maertensplein in Maartensdijk.

Alle kinderen tot 15 jaar, ook als 
ze geen lid zijn van een tennis-
club worden uitgenodigd om mee 
te doen. Lekker tennissen, trucjes 
leren, kijken naar toptennis en ge-
woon lekker spelen op de tennisba-
nen met alle winkelende mensen als 
publiek. 

Als je geen tennisracket hebt, geen 
probleem, daar wordt voor gezorgd. 
Ga gewoon om 10.00 uur naar het 

Maertensplein of als je zeker wilt 
zijn van een plekje meld je aan via 
info@tautenburg.nl. Op het plein is 
naast tennis nog veel meer te bele-
ven en ook voor ouders en familie 
zeker de moeite waard om even 
langs te komen. Kijk voor meer 
info op www.tautenburg.nl

Zaterdag wordt er op het 
winkelcentrum van Maartensdijk 
getennist.

Nieuw bridgeseizoen in 
Hollandsche Rading

Op donderdag 3 september start het nieuwe seizoen van bridgeclub Hol-
landsche Rading met de openingsdrive. Er is nog plaats voor nieuwe 
leden. Er wordt in twee (of meerdere) lijnen van verschillende sterkte 
gespeeld in het Dorpshuis in Hollandsche Rading aan de Dennenlaan 
57 vanaf 19.30 uur. In augustus is er nog op de donderdagavonden 20 
en 27 augustus zomerbridge; een 
mooie gelegenheid om bridge in 
(club-)wedstrijdverband te er-
varen. Belangstellenden kunnen 
zich melden via bchollandschera-
ding@gmail.com.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading 

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseerde de elfde avond Zomer-
bridge in het dorpshuis op donderdag 13 augustus. Er werd door 22 
paren in één lijn gespeeld. Anneke de Jong-Leenslag + Toon Smits wer-
den winnaar met 68,91%, gevolgd door Trees van Doorn + Jan van der 
Heide (65,83%), Alice Ho Pian+ Rijnie Westland (62,50%), Dorien Pijl 
+ Jan den Ouden (60,83% en Frans van Eck + Hans Hoogeveen met 
60,63%. Deze zomerreeks loopt nog door tot 27 augustus. De eerstvol-
gende avond is donderdag 20 augustus. Vooraf aanmelden via bchol-
landscherading@gmail.com tot maximaal 17.00 uur op de wedstrijd-
dag is gewenst. Kosten per avond bedragen 2 euro per persoon voor 
niet-leden en één euro voor leden. 

Zomerbridge 
bij BCC’86

Op de woensdagen 19 (vandaag) 
en 26 augustus zijn er nog Zomer-
bridge-avonden bij BCC’86 in 
Wijkgebouw De Schakel aan de 
Soestdijkseweg Zuid in De Bilt.  

Er is vrije aanmelding tot 19.15 
uur op de speelavonden. 
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Open dag Stoomgroep Rading Spoor 
door Henk van de Bunt

Zaterdag 29 augustus laten de leden van Stoomgroep Rading Spoor zien wat hun grote hobby 
is: het maken en rijdend houden van door stoom aangedreven stationaire installaties, treinen, 

boten en stoomtrekkers op schaal. Van 10.00 tot 17.00 uur is jong en oud van harte welkom om 
de voertuigen te bewonderen en een ritje te maken op een treintje op een door de Stoomgroep 

aangelegd spoor. De toegang is gratis en kinderen kunnen meerijden met de treinen. 

Elke eerste vrijdag van de maand 
komen de leden van de Stoomgroep 
bij elkaar om ervaringen uit te wis-
selen en op de hoogte te blijven van 
de vorderingen van in aanbouw 
zijnde stoomwerktuigen en de daar-
aan gekoppelde machines. Daar-
naast komen veel leden ook naar de 
werkdag die elke woensdag wordt 
gehouden op het eigen complex in 
de bossen in Hollandsche Rading. 

Buitenland
Behalve de circa 60 eigen leden ko-
men er ook modelbouwers uit bin-

nen en buitenland op de open dag. 
Er zullen stoomtreinen, stoomtrek-
kers, stoomwalsen, stationaire ma-
chines en in aanbouw zijnde model-
len aanwezig zijn. De leden houden 
zich bezig met het op schaal ver-
vaardigen van werkende stoom-
machines. In 1977 werd de eerste 
Open Dag gehouden. 

Er is een spoor 1 tafel, een spoor-
baan van 330 meter met twee ver-
schillende spoorbreedtes. En een 
grondbaan van 350 meter met een 
7.25 inch spoorbreedte..

Open dag
De open dag is op zaterdag 29 au-
gustus van 10.00 tot 16.00 uur. Heel 
veel parkeerplekken zijn niet aan-
wezig dus is het handig om, indien 
mogelijk, met de fiets te komen. 

Het adres van het complex is Kar-
nemelksweg 8 in Hollandsche Ra-
ding. Via borden wordt de route 
aangegeven. Er kan een ritje ge-
maakt worden of gesprongen op 
een springkussen maar ook is er iets 
te eten, te drinken en te snoepen te 
koop. 

De stoomgroep doet zijn naam eer aan. [foto 2014 Henk van de Bunt]

Voor jong en oud is zo’n ritje een bijzondere belevenis. [foto 2014 Henk van de Bunt]

Naam voor nieuwe brug
Utrechts Landschap heeft een namenwedstrijd uitgeschreven voor de nieuwe bijzondere brug 

op Landgoed Oostbroek aan de Bunnikseweg. De oude houten ‘Knuppelbrug’ door het drassige 
moerasbos van het landgoed heeft plaatsgemaakt voor een brug van cortenstaal. 

Beleidsmedewerker Paul Vesters 
heeft de leiding over het totale res-
tauratieproject op Landgoed Oost-
broek aan de Bunnikseweg 39 tus-
sen Bunnik en De Bilt. De brug is 
daar een onderdeel van. ‘De corten-
stalen brug is een bijzonder fraaie 
toevoeging met mooie vloeiende 
bochten’, vindt hij. ‘Het is nu nog 
een beetje kaal rondom de brug 
maar de natuur is meedogenloos en 
daarom zal de brug al snel opgeno-
men worden in het groen. Al lopend 
over de brug voelt u zich helemaal 
opgenomen in de natuur. Deze 
originele brug is ook toegankelijk 
voor mensen die minder goed ter 
been zijn, voor rollator-gebruikers 
en voor rolstoelers.’

Namenwedstrijd
De nieuwe brug heeft nog geen 
naam. Daarvoor roept Utrechts 
Landschap creatieve hulp in. Ver-
zin een mooie naam voor deze 
bijzondere brug. Het moet een 
naam zijn die zowel de brug als het 
Landgoed eer aan doet. Men kan 
via een formulier op hun site de 
bedachte naam doorgeven, deelne-
men kan tot uiterlijk 5 september 
tot 18.00 uur. De winnaar krijgt het 
boek ‘Van wildernis tot oase’ een 
landschapsgeschiedenisboek over 
Landgoed Oostbroek ter waarde 

van 34,95 euro en de eer dat hij of 
zij de bedenker is van de naam van 
de nieuwe brug. De winnaar zal 
eind september via www.utrechts-
landschap.nl bekend worden ge-
maakt.

Dag van Oostbroek
Op zaterdag 5 september is de 
jaarlijkse Dag van Oostbroek. Het 
Landgoed staat dan bol van de ac-
tiviteiten: kraampjes met heerlijk-
heden, fruit, sieraden, kunstwerken 
van wol en hout en nog veel meer. 
Kinderen kunnen deelnemen aan 

leuke activiteiten en er is om 12.30 
uur een excursie over het landgoed. 
Zo hoort u nog meer over de terug-
gebrachte historische elementen na 
het restauratieproject. Er is bij ‘t 
Winkeltje een gezellig terras voor 
een kopje koffie of thee, fruitsap-
pen, zoete en hartige lekkernijen. 
De Kruidentuin is zeker een be-
zoekje waard. Uiteraard kunnen 
bezoekers op deze dag nog deelne-
men aan de namenwedstrijd bij de 
promotiewagen van Utrechts Land-
schap. Adres landgoed: Bunnikse-
weg 39 tussen Bunnik en De Bilt. 

De nieuwe brug door het moerasbos op landgoed Oostbroek tussen 
Bunnik en De Bilt wacht op een naam. (Foto Utrechts Landschap)

Vlinders en natuurbeheer
Op zaterdag 22 augustus organiseert de Agrarische Natuurvereniging 
Landschap Noorderpark in samenwerking met de Werkgroep Sand-
wijck een rondleiding op het landgoed Sandwijck in De Bilt. Tijdens 
de wandeling ligt de nadruk op de effecten van natuurbeheer voor vlin-
ders. Dat een goed uitgekiend beheer veel kan doen voor vlinders, is 
duidelijk op Sandwijck. En dat geldt niet alleen voor vlinders, maar 
ook voor andere insecten zoals libellen en wilde bijen. Wellicht levert 
de rondleiding tips op voor het onderhoud van uw tuin. 
De wandeling begint om 15.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats op Sandwijck. U vindt deze aan de 
Utrechtseweg 301, recht tegenover het Van Boetzelaerpark. Als het 
vochtig weer is, zijn laarzen of hoge schoenen nodig. De rondleiding is 
gratis; tevoren aanmelden is niet nodig. Honden zijn (ook aangelijnd) 
niet toegestaan op Sandwijck.

Vlinders voelen zich thuis op 
Sandwijck. (foto Abe Postma)
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
19-08
Do.

20-08
Vr.

21-08

Verse Zeeuwse mosselen,
friet, sla, ravigotte saus

of
Eendenborstfilet met

sinaasappelsaus 
of

Linzensalade met 4 kazengratin

€ 14,50 

€ 9,50

€ 9,50

Woe.
26-08
Do.

27-08
Vr.

28-08

Saté van varkenshaas,
frietjes en sla

of
Pasta met roergebakken zalm,

spinazie en tomaat
of

Pasta met truffelsalsa en
parmezaanse kaas

€ 9,50

Laatste weken maandmenu ''Tapas"Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 21.30 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

Dinsdag
Friet voor (met saus gratis)1,00
Woensdag
Kinder softijsje 0,50
Donderdag
Meeneem menu 4,95
Vrijdag
Frikandel speciaal 1,00
Zaterdag
Utrechtse kroket 1,00
Zondag
Sorbet 2,00
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