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Nieuwe fietstunnel
De provincie Utrecht gaat volgend jaar een fietstunnel aanleggen bij het kruispunt van de 

Utrechtseweg met de Amersfoortseweg (kruispunt Vollenhoven) in De Bilt.
De nieuwe fietstunnel vervangt de bovengrondse fietsoversteek

en zal onder de Amersfoortseweg door lopen. 

De nieuwe tunnel draagt bij aan de 
verbetering van het fietsnetwerk 
tussen Utrecht en Zeist en levert 
voor al het verkeer (auto’s, fietsers 
en openbaar vervoer) veel reistijd-
winst op. Gedeputeerde Jacqueline 
Verbeek-Nijhof: ‘In dit gebied zijn 
veel fietsers in de spits op weg naar 
hun werk, school of opleiding. 
Daarom is het belangrijk om te 
zorgen voor goede en veilige fiets-

routes, waarbij fietsers en auto’s zo 
min mogelijk last van elkaar heb-
ben’. 

Wachten
Op dit moment moeten op kruispunt 
Vollenhoven auto’s vaak wachten 
voor (veel) overstekende (brom-)
fietsers. Ook zijn er lange wacht-
tijden voor fietsers. De provincie 
heeft besloten om de doorstroming 

en de veiligheid op dit kruispunt te 
verbeteren door het aanleggen van 
een fietstunnel onder de Amers-
foortseweg. De aanleg van de fiets-
tunnel wordt gecombineerd met 
onderhouds- en reconstructiewerk-
zaamheden aan dit kruispunt. 

Door deze werkzaamheden te com-
bineren wordt de hinder voor het 
verkeer zoveel mogelijk beperkt.

Winst
De nieuwe tunnel zorgt voor een 
verkeerveiligere situatie voor 
zowel auto’s als (brom)fietsers, 
een comfortabele en snelle fiets-
verbinding tussen Utrecht en 
Zeist en kortere wachttijden voor 
fietsers door het opheffen van 

wachttijden bij verkeerslichten. 
Ook is er een snellere doorstro-
ming van lijnbussen en auto’s.  
Meer informatie over de verschil-
lende fietsverbindingen die in dit 
gebied door de provincie worden 
aangepakt staat op Verbetering 
fietsnetwerk Utrecht – Zeist.

De tunnel zal de oversteek over de Amersfoortseweg vervangen. [Foto Reyn Schuurman]

Adoptie en verwijderen van 
afvalbakken geëvalueerd

Voor het al dan niet in eigen beheer houden van de afvalbakken, gebruikt de Gemeente De Bilt 
een afwegingskader. Er is publiek gecommuniceerd dat een deel van de afvalbakken wordt 

verwijderd en dat de bakken in de woonwijken en op speelplekken worden 
gehandhaafd als zij door omwonenden worden geadopteerd.

In de periode van januari tot half 
maart 2015 hebben zich 61 adop-
tanten aangemeld voor adoptie 
van een of meer afvalbakken. Tot 
dusver zijn 84 afvalbakken geadop-
teerd en zijn er 141 niet-geadop-

teerde afvalbakken verwijderd. In-
tussen heeft het College het proces 
en de effecten van de vermindering 
van het aantal afvalbakken geëva-
lueerd. De evaluatie wijst uit dat de 
locaties waar de afvalbakken zijn 
verwijderd, gemiddeld goed scoren 
op het punt van zwerfvuil. De over-
grote meerderheid van de adoptan-
ten geeft aan dat het communica-
tietraject goed is verlopen en dat 
het legen van hun adoptiebak goed 

uitvoerbaar is. Ook de wijkraden 
zijn tevreden over het proces. Op 
basis van de evaluatie-uitkomsten 
heeft het College besloten om het 
beleid voort te zetten. Voor enkele 
locaties is de afvaldruk dermate 
groot dat aanvullende maatwerkaf-
spraken zullen worden gemaakt. De 
bij het beheer van de afvalbakken 
behaalde kostenreductie worden 
ingezet voor het renoveren van het 
openbaar groen.

Riemke Putz was de eerste inwoner die een openbare afvalbak adopteerde. 

Nieuwbouw zwembad 
Brandenburg

In de vergadering op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten om een 
nieuw zwembad te ontwikkelen binnen het budget van 366.419 euro en 
conform het scenario van een ‘25x15,4 bassin’.Inmiddels is het College 
gestart met de vervolgwerkzaamheden. De gebruikers van het zwembad 
zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst medio september 2015. Verder ver-
wacht het College in september 2015 het plan van aanpak voor de defini-
tiefase van het project vast te stellen. Het plan van aanpak benoemt onder 
meer op welke wijze de gebruikers en omwonenden bij de voortgang van 
het project worden betrokken.

advertentie

Verkoop laatste kavels 
Op het terrein van de voormalige gemeentewerf Maartensdijk is het 
plan Opgetogen gerealiseerd. Aanvang 2012 zijn, tegen de achtergrond 
van de toenmalige economische ontwikkeling, afspraken met de pro-
jectontwikkelaar herzien op het punt van de realisatie van de laatste 
vier woningen in het plan. De herziene afspraak kwam er in grote lij-
nen op neer dat het College van B en W niet langer rente toerekent 
aan de koopsom van de kavels en dat er verkoopvoorwaarden werden 
gemaakt. Sindsdien is nog geen van de resterende kavels en woningen 
verkocht. In dat verband heeft de ontwikkelaar onlangs aangegeven 
de verkoopprijs van de woningen te verlagen is het College verzocht 
om het achterwege laten van de rentetoerekening gestand te blijven 
doen. Het College heeft het verzoek van de projectontwikkelaar intus-
sen gehonoreerd en is nader met de ontwikkelaar overeengekomen, dat 
hij de kavels uiterlijk op 31 december 2016 van de gemeente worden 
afgenomen, ongeacht of de woningen zijn verkocht. Het College zal de 

verkoopopbrengst van de betref-
fende kavels te zijner tijd toevoe-
gen aan de Algemene reserve.

Renovatie De Vierstee 
In de vergadering op 25 juni heeft de gemeenteraad besloten om binnen 
het budget van 173.000 euro de huidige accommodatie van De Vierstee te 
renoveren conform het uitgangspunt van een multifunctionele accommo-
datie, die voor een periode van 20 jaar beschikbaar is voor de huisvesting 
van zaalsport, onderwijs, cultuur en bibliotheek. Tegelijk besloot de raad 
om binnen hetzelfde budget in overleg met gebruikers en het bewonersini-
tiatief bestaande knelpunten op te lossen. Het College heeft inmiddels de 
gebruikers en het bewonersinitiatief uitgenodigd voor een overleg in de 
laatste week van augustus. Eveneens in augustus is een afspraak gemaakt 
met het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) voor nader over-
leg over het oplossen van bestaande knelpunten. Verdere acties die reeds in 
gang zijn gezet zijn onder meer het opstellen van een plan van aanpak van 
het project en de ontbinding van de intentieverklaring  inzake de eerdere 
optie van nieuwbouw aan de Dierenriem.



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

26/7 • 10.30u - mevr. ds. J. Vos - Butijn

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/7 • 9.30u - ds. G.J. van Beusekom

26/7 • 18.30u - kand. H.E. Veldhuijzen

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
26/7 • 10.30u - Mw. M. Visch-de Bruin

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

26/7 • 10.00u - Dhr. R. Wever

R.K. Kerk O.L. Vrouw
26/7 • 10.30u - Mevr. A. Veldhuis en 

Mevr. J. Mourits

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
26/7 • 10.15u - Ds. A. Kruizinga 
26/7 • 17.00u - Ds. H. Boersma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
26/7 • 10.00u - Ds. G. van Meijeren
26/7 • 19.00u - Ds. A.J. Zoutendijk

Pr. Gem. Immanuelkerk
26/7 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
Gezamenlijke dienst met en

in Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
26/7 • 10.00u - Pastor F. Zwarts

Volle Evangelie Gemeente
26/7 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

26/7 • 10.30u - Dr. J. van Amersfoort

Herv. gemeente Blauwkapel 
26/7 • 10.00u - Ds. E. van Rooijen 

26/7 • 18.30u - Ds. C. Evers

Herst. Herv. Kerk
26/7 • 16.00u - Ds. v. Tilburg

Onderwegkerk Blauwkapel
26/7 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/7 • 10.00u - Dhr. J. Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/7 • 10.00u - Ds. J. den Hoed
26/7 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

26/7 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
Gezamenlijke dienst met en in Kapel

te Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
26/7 • 10.00u - Pastor J. Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/7 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
26/7 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
26/7 • 10.00u - Kand. J. Mulder

26/7 • 18.30u - Ds. J.J. Tigchelaar
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

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

Je kunt het maar één keer doen

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 25 juli zamelen le-
den van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 25 juli wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Fietsgilde ‘t Gooi

rijdt zaterdag 25 juli de dag-
tocht ‘Plassengebied, vertrek om 
10.00 uur van Kerkbrink Hilver-
sum (Museum). Centraal in deze 
tocht staan de Ankeveense plas-
sen, de Spiegelplas, de Vecht, de 
Wijde Blik en de Loenderveense 
plas. Kosten drie euro p.p. Men 
dient zelf zorg te dragen voor een 
lunchpakket. Voor meer informa-
tie over deze en de overige toch-
ten van Fietsgilde ’t Gooi, zie:
www.fietsgilde.nl.

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

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

Spullen gezocht 

Zaterdag 19 september wordt 
weer een verkoopdag bij de 
Hervormde Kerk te Westbroek 
gehouden. Moet de zolder nodig 
eens opgeruimd, kan men in 
de schuur zich nog nauwelijks 
bewegen of zijn de kinderen 
echt te groot voor hun loopauto 
of babyspeelgoed? Neem dan 
contact op. De spullen kunnen 
gebracht worden bij Reina van 
den Broek, Dr. Welfferweg 21, 
tel. 0346 280518 of Bep Otten, 
Kerkdijk 26, tel. 0346 281897, 
beiden in Westbroek. Geen wit-
goed, grote meubels en kleding.

VakantieBijbelFeest in De Bilt

Op 19 en 20 augustus vinden 
rondom De Dorpskerk in De 
Bilt weer het Vakantie-Bijbel-
Feest (VBF) en de Zomer-Jeugd-
2-Daagse (ZJ2D) plaats. Dit zijn 
twee gratis dagen voor alle kin-
deren/jongeren uit De Bilt en 
omstreken. Alle activiteiten vin-
den plaats in en rondom De Voor-
hof, Burgemeester de Withstraat 
29a De Bilt. Het VBF is voor 
kinderen in de basisschoolleef-
tijd (4-12 jaar). Het VBF begint 
beide dagen om 10.00 uur en ein-
digt om 15.00 uur.; eten is inbe-
grepen. Het thema dit jaar is ‘De 
Bouwplaats’; rondom dit thema 
worden er 2 te gekke dagen geor-
ganiseerd, met muziek, toneel, 
knutselwerkjes, spelen en veel 
gezelligheid.

Tot 16 jaar
De ZJ2D is voor jongeren tus-
sen de 12 en 15 jaar en is ’s 
avonds. Hier wordt het thema 
‘De bouwplaats’ aangepakt aan 
de hand van sport, spel, stel-
lingen en een hoop gezelligheid. 
De eerste avond begint om 18.00 
uur; deze avond is de aftrap. 
Vooraf is er een stevige fastfood-
snack (salade ook aanwezig). De 
tweede avond begint om 20.30 
uur en wordt afgesloten met een 
gaaf bosspel in het donker. 

 Ps.17:8.  Maar blij vooruitzicht dat mij streelt!
  ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen
  U in gerechtigheid aanschouwen
  Verzadigd met Uw Goddelijk beeld.

In dat vooruitzicht is ze van ons heengegaan onze lieve moeder, 
oma en overgrootmoeder in de leeftijd van 98 jaar.

Roelofje de Rooij - Plooij
Sinds 25 januari 1977 weduwe van Hendrik de Rooij.

14 juli 1917 18 juli 2015

 Henk en Elly
 Henk en Judith

 Geertje en Henk in herinnering
 Henk en Coby
 Ronald en Joke
 Martin en Helga

 Hillie en Joop
 Rolf en Maja
 Rick en Linda

 Corrie en Jan Harm
 Wim en Astrid
 Mirjam en Marcel

 Kees en Fennie Nel in herinnering
 Erik en Gerlinde
 Peter en Sandra
 René en Johanna

 Rudy in herinnering en Rita
 Richard en Kim
 Sandra en Jeroen

 En achter kleinkinderen, achter-achterkleinkinderen

18 juli 2015
Dr. Welfferweg 5
3615 AK Westbroek

Moeder en Oma is thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleren 
woensdag 22 juli van 19.30 uur tot 21.00 uur.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op D.V. donderdag 23 
juli 2015 om 11.00 uur in de Nederlands Gereformeerde Kerk 
kerkdijk 60, 3615 BG te Westbroek. Aansluitend zal de begrafenis 
plaats vinden op de Algemene begraafplaats te Westbroek.

Na de plechtigheid is er nog gelegenheid tot condoleren,
thuis aan de Dr. Welfferweg 5.

Geen bloemen

Volg de Vierklank
nu ook op Facebook!
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Ds. Paul Wansink
vertrekt naar Dordrecht

door Henk van de Bunt

Dr. Paul Wansink, dominee in Bilthoven en kerkhistoricus vertrekt per 1 november uit deze 
gemeente en wordt de nieuwe voorganger van de Grote Kerk in Dordrecht.

Precies 5 jaar geleden werd Paul 
Wansink in de Noorderkerk aan 
de Laurillardlaan in Bilthoven 
bevestigd als predikant van de 
Protestantse kerk Bilthoven door 
zijn collega mevr. ds. Benedikte 
Bos. Nu vijf jaar nadien herhaalt 
hij ook zijn toenmalige woorden: 
‘Dominee zijn is een prachtig be-
roep, waarvan ik iedere dag weer 
opnieuw geniet’. Indertijd zag hij 
zijn roeping naar Bilthoven als een 
nieuwe uitdaging. Op de vraag of 

deze nu in Dordrecht te vinden is 
komt ook een duidelijk en stellig 
antwoord: ‘Ik ben altijd op zoek 
naar een gemeente die bij mij past 
en waarvan ik denk, dat mijn ga-
ven tot z’n recht komen. Dat was 
vijf jaar geleden Bilthoven, met 
z’n fusieperikelen en gebouwen-
problematiek; allemaal goed opge-
lost naar mijn mening. En dan nu 
Dordrecht; een heel ander soort ge-
meente; een grotere gemeente; een 
jongere gemeente; een stedelijke 

gemeente met een heel liturgische 
traditie en een prachtige kerk. Echt 
op mijn leeftijd (nog) een nieuwe 
uitdaging’. 

Bevlogen
Wansink wordt algemeen een be-
vlogen predikant genoemd die i 
zich niet in de studiekamer wil op-
sluiten. Paul Wansink: ‘De Grote 
Kerk in Dordrecht is kerkhistorisch 
gezien wellicht de meest interessan-
te plek binnen de Protestantse kerk. 
De (internationale) Dordtse Synode 
van 1618-1619 is ermee verbonden 
en op 6 mei 2019 is het precies vier-
honderd jaar geleden dat voor de 
eerste maal de Dordtse leerregels in 
het openbaar in de Grote kerk werd 
voorgelezen. Ook de Statenbijbel 
staat in de Dordtse traditie. Verder 
zijn er meer ‘links’ met gewetens-
vrijheid en godsdienstvrijheid’. 

Klus
De drieënvijftigjarige Hervormde 
predikant begint daarmee aan zijn 
vijfde domineesklus: na Rijssen 
(6 jaar), Ameland (8 jaar) en het 
‘verre’ Winterswijk (8 jaar) vond 
hij in Bilthoven in 2010 dus die 
nieuwe uitdaging. Tijdens zijn 
Amelandse periode promoveerde 

hij op een studie naar Irenaeus, een 
theoloog uit de tweede eeuw. Ook 
daarna bleef hij zich verdiepen in 
de denk- en handelswijze van de 
vroege kerk, als docent en publicist. 
Maar deze wetenschappelijke ach-
tergrond heeft Wansink nooit in de 
studeerkamer gehouden. Paul Wan-
sink: ‘Studeren is altijd nodig, dat 
houdt je betrokken; zeker ook met 
het verleden. Het is opmerkelijk 
hoeveel parallellen er zijn te trek-
ken met die vroege kerk en deze 
tijd, waarin we ook alleen maar 
krimpen en samen moeten voegen, 
hetgeen bindt en afstand moeten 
nemen van hetgeen scheidt’. De ge-
meente van Bilthoven kent hem als 
een bevlogen voorganger, zeer be-
trokken bij de activiteiten in de ge-
meente, met name het jeugdwerk. 
Voor een groep jongeren uit de 
gemeente organiseerde hij in 2012 
een reis naar Kaapstad om daar aan 
een kinderopvang te bouwen. Om 
geld in te zamelen liep Wansink 
een marathon in Bilthoven. In zijn 
spaarzame vrije tijd is hij ook op de 
manege te vinden. 

Klussen
In Bilthoven was in 2010 bij de 
komst van Wansink een fusie gaan-
de: De Noorderkerk (Hervormd) en 
de Hervormde Zuiderkapelgemeen-
te waren met de Julianakerk (Gere-
formeerd) toen al enige tijd in een 
fusieproces gewikkeld ook met de 
Hervormde wijkgemeente De Ark, 
die een medegebruiker was van de 
Zuiderkapel aan de Boslaan. Terug-
kijkend op het proces constateert de 
juist nu vertrekkende voorganger: 
‘In deze gemeente moest gewerkt 
worden aan gemeenteopbouw, o.a. 
door het naar elkaar toe groeien van 
de oorspronkelijke wijkgemeenten. 
We zijn als gemeente nu eindelijk 
echt gefuseerd. Wij waren allemaal 
al lang Protestant, maar nu is ook 
Bilthoven een verenigde gemeente. 
Na jaren van besprekingen en he-
laas ook het nodige gedoe zijn we 

dan nu ook officieel PGB. Iedereen 
staat er achter’. Ook de vraag van 
velen naar de datum van overgang 
(vanuit de Noorderkerk) naar de 
verbouwde Julianakerk, die we 
Centrumkerk hebben gedoopt, kan 
nu worden beantwoord: deze is 20 
september – dus voor mijn vertrek 
–‘. Op dit moment is men in die 
voormalige Julianakerk nog volop 
bezig met verbouwen: ‘Er zijn op 
een zaterdag vaak wel 30 gemeen-
teleden letterlijk bezig de klus te 
klaren. Alles wat maar even door 
een gemeentelid zelf kan worden 
gedaan, wordt opgepakt.’

Dordrecht
Het city-pastoraat van de Grote 
Kerk in Dordrecht, was één van 
de redenen om voor de recent va-
cant geworden functie te opteren. 
Paul Wansink: ‘Sinds een kwart 
eeuw noemt de Domkerkgemeente 
Utrecht zich ‘City-pastoraat’. Het 
City-pastoraat is opgericht door 
de legendarische dominee Van der 
Werf, die in 1978 overleed. Hij 
zorgde ervoor dat de Domkerk li-
turgisch gezien sterk werd. Ik heb 
Utrechtse roots (ben in het centrum 
van Utrecht opgegroeid) en voel 
mij er sterk mee verbonden. 

Mijn voorganger in Dordrecht ds. 
Ries den Dekker schreef er een 
boek over, dat meer dan zeshonderd 
pagina’s telt’. Het duurt nog tot 1 
november voor de predikant daad-
werkelijk in Dordrecht en de Grote 
kerk in het bijzonder gaat beginnen. 
Wansink: ‘De middeleeuwse Grote 
Kerk van Dordrecht is een prach-
tig gebouw met een rijk verleden, 
waarvan de oorsprong ligt in de 
11e eeuw. Niet alleen de imposante 
architectuur van de buitenkant van 
de kerk, maar ook de in het gebouw 
aanwezige monumenten, kapellen 
en de koorbanken, maken het ge-
bouw tot het belangrijkste monu-
ment van Dordrecht dat ook actief 
gebruikt wordt.

Er is een grote inbreng van gemeenteleden bij de verbouwing, zoals hier 
bij het liturgisch centrum.

De Centrumkerk (voorheen Julianakerk) staat in het hart van het dorp op 
loopafstand van het station aan de Julianalaan 42. In 2014 en 2015 wordt 
de kerk verbouwd.

Oppottafel voor Dijckstate
door Walter Eijndhoven

Tijdens de beursvloer op 2 juni van de Stichting Samen voor De Bilt is een match gemaakt 
tussen Kees van Ginkel van ‘Van Ginkel Tuinspecialisten’ en Maaike van Dijk van ‘Cordaan’. 
De inwoners van Dijkstate hadden behoefte aan een oppottafel/werktafel op hun balkon, waar 
ook met een rolstoel aan gewerkt kan worden. Een mooie klus voor de Biltse tuinspecialisten. 

Vrijdag 17 juli in alle vroegte kwam 
een auto van Van Ginkel Tuinspeci-
alisten voorgereden om een werk-
tafel te plaatsen op het balkon van 
de ‘Dagbesteding’ van Dijckstate in 
Maartensdijk. Kees van Ginkel, eige-
naar van Van Ginkel Tuinspecialis-
ten vertelt: ‘Tijdens de beursvloer in 
juni ben ik in gesprek gekomen met 
Maaike van Dijk van Cordaan. Via 
haar hoorde ik dat de inwoners van 
Dijckstate dringend behoefte bleken 
te hebben aan een werktafel op hun 
balkon. Mijn bedrijf kon daar wel bij 
helpen en de match was dus snel ge-
maakt. Samen met mijn collega Niels 

Berg ben ik aan de gang gegaan en 
hebben wij, naast de werktafel, ook 
nog drie potten met éénjarigen op de 
tafel gezet om de boel op te fleuren’. 
Als tegenprestatie heeft Van Ginkel 
een leuke collage gekregen van de 
Dagopvang van Dijckstate. 

Samen
Via de Stichting Samen voor De Bilt 
is het de bedoeling dat matches wor-
den gemaakt tussen bedrijven binnen 
de gemeente en haar inwoners, ge-
heel belangeloos. Van Ginkel: ‘Wij 
staan volledig achter de doelstelling 
van de Stichting. In het verleden heb-

ben wij ons al eerder ingezet voor het 
goede doel en hebben wij bijvoor-
beeld al eens een terrasje met beplan-
ting aangelegd voor Weltevreden’.

Beursvloer
De Beursvloer is een jaarlijks te-
rugkerend netwerkevenement waar 
bedrijven en maatschappelijke orga-
nisaties elkaar ontmoeten. Bedrijven 
binnen de gemeente kunnen via de 
beursvloer hun maatschappelijke 
betrokkenheid tonen door hun ken-
nis en hun middelen te delen en hun 
menskracht in te zetten, die de sa-
menleving sterker maakt. 

Oplaadpunt OV-chipkaart
Er komt een nieuw oplaadpunt voor de OV-chipkaart in winkelcentrum 
Planetenbaan in Bilthoven. In oktober 2014 is vanuit de middenstand 
aandacht gevraagd voor het ontbreken van een oplaadpunt voor de 
OV-chipkaart in de wijk Brandenburg te Bilthoven en met name in het 
winkelcentrum Planetenbaan. Middels een motie in de gemeenteraad 
werd het college verzocht aandacht voor het probleem te vragen bij de 
provincie. 

Deze heeft geluisterd en in overleg met de vervoerder de locatie toe-
gewezen. Het apparaat, dat bij Gemakshop Henk Hillen (Planetenbaan 
17-21) komt te staan, zal zo spoedig mogelijk operationeel zijn.

Dankzij Van Ginkel Tuinspecialisten kunnen op het balkon van Dijckstate de groene vingers aan de slag.
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MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

WEGENS VAKANTIE,
DONDERDAG 23 JULI, MEGA UITVERKOOP!!

ALLES MOET WEG!!

Hollandse
Bloemkool

Hollandse
Aardbeien
500 GRAM

Hollandse
Trostomaten
HÉÉL KILO

Hollandse
Bospeen

Heerlijke 

Sappige
Nectarines
HÉÉL KILO

Vers gesneden

Meloenmix
2de bak gratis!
VOLLE BAK

ALLE APPELS, PEREN,
SINAASAPPELS EN MANDARIJNEN

3 KILO HALEN, 2 KILO BETALEN!

0,491,25

0,99

0,79

1,491,49

Heerlijke zoete Galia Meloenen voor 1,25
en... de 2de meloen is GRATIS!! 

Vraag niet hoe het kan maar geniet ervan!!

ALLE SOORTEN
VERPAKTE AARDAPPELS

25% KORTING

ALLE STAMPPOTTEN
EN RAUWKOSTSALADES
  100 GRAM  0,70

ALLE GEKLEURDE
TOMATEN (40 SOORTEN)
  500 GRAM  2,98

De 2de 500 gram is gratis!!

Donderdag 13 augustus, een spectaculaire opening!
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Niets is meer vanzelfsprekend
door Guus Geebel

Na de aanval op Pearl Harbor verklaarde Amerika de oorlog aan Japan en kort daarna werd 
ook Nederlands Indië erbij betrokken. De eerste confrontatie met de oorlog had de elfjarige 
Nelleke Droste toen een begrafenisstoet met zestig kisten voorbij hun huis kwam. Het waren 

opvarenden van een Amerikaans vliegdekschip dat door een bom was getroffen.

Nelleke werd in 1929 op het ei-
land Poeloe Samboe geboren. Het 
eiland in de Riouw-archipel ligt 
ongeveer tien mijl van Singapore 
in de Straat van Malakka. Op het 
eiland stonden grote oliedepots 
en haar vader werkte er als loods. 
Nelleke groeide op in een gelukkig 
gezin en kreeg toen ze vier was een 
broertje. De twee weken vakantie 
die haar vader per jaar had brach-
ten ze altijd door aan het Tobameer 
op Sumatra. Na zes en een half 
jaar ging het gezin met verlof naar 
Europa. Ze trokken na een maand 
vakantie in Zwitserland in bij de 
oma van Nelleke in Leiden. Na het 
half jaar verlof ging haar vader al-
leen terug naar Nederlands Indië. 
Nelleke bleef met haar moeder en 
broertje een half jaar langer. 

Australië
De vader van Nelleke was inmid-
dels loods in Soerabaja geworden 
en het gezin ging daar na terug-
komst in Indië wonen. Een jaar la-
ter maakte hij promotie en vertrok 
met het gezin naar Tandjoeng Priok 
bij Batavia. Ze woonden daar in 
een mooi huis aan de zeeboulevard. 
Het uitbreken van de oorlog in Ne-
derland in mei 1940 zorgde ook in 
het gezin voor onrust. Vanwege de 
oorlogsdreiging van Japan werd 
vader overgeplaatst naar Tjilatjap 
aan de zuidkust van Java. Nelleke 
ging daar naar school en had het erg 

fijn. In de haven van Tjilatjap la-
gen oorlogsschepen. Vanwege een 
dreigend bombardement vertrok 
moeder met haar twee kinderen 
naar Poerwokerto in Midden-Java. 
De bedoeling was dat ze zodra het 
mogelijk was naar Australië zou-
den gaan. De nacht voordat haar 
vader het gezin daarvoor zou ko-
men ophalen had hij het schip MS 
Zaandam van de Holland-Amerika 
Lijn veilig uit de haven van Tjilat-
jap geloodst. Maar de loodsboot 
waarmee hij terug zou varen werd 
geraakt door een drijvende mijn en 
zonk. Hij moest wel met de Zaan-
dam meevaren naar Australië en 
kon niet meer terug naar Indië. Het 
was het eind van een onbezorgd en 
gelukkig gezinsleven. 

Honger
Nelleke herinnert zich de komst van 
Japanners in Poerwokerto nog heel 
goed. ‘Dat waren de stoottroepen 
die ongedisciplineerd, plunderend 
en verkrachtend als eersten aan 
land kwamen.’ Toen ook vrouwen 
en kinderen naar kampen moesten 
werd de net dertien jaar geworden 
Nelleke met haar moeder en broer-
tje op 19 augustus 1942 naar kamp 
Kareës in Bandoeng vervoerd. Het 
werden zware tijden. Er werd hon-
ger geleden, er braken ziektes uit 
en veel mensen kwamen om. ‘Er 
waren veel pesterijen, bijvoorbeeld 
de watertoevoer die heel onregel-

matig was.’ De leeftijd waarop 
jongens van hun moeders werden 
gescheiden en naar een mannen-
kamp werden overgebracht was 
aanvankelijk vijftien jaar. Maar dat 
gebeurde op steeds jongere leeftijd. 
Het broertje van Nelleke was tien 
toen hij werd afgevoerd naar kamp 
Tjihapit. Maandenlang hoorden zij 
niets van hem en dat zorgde voor 
veel verdriet. Via een radiobericht 
wisten ze wel dat de vader veilig in 
Australië was aangekomen.

Bevrijding
Op 30 december 1944 werden Nel-
leke en haar moeder in een over-
volle, stinkende trein vervoerd naar 
kamp Tjideng in Batavia. In dat 
kamp zat ook Corry Vonk, die met 
Wim Kan getrouwd was. Nelleke 
moest als tienermeisje zware ont-
beringen doorstaan. Maandenlang 
schepte zij iedere dag de beerput 
bij het ziekenhuisje op het kamp 
leeg. Door het bombardement op 
Hiroshima en Nagasaki kwam er 
een eind aan de oorlog. Als het een 
paar weken langer geduurd zou 
hebben hadden Nelleke en haar 
moeder en de andere gevangenen 
het niet overleefd. Toch was het 
nog geen bevrijding. Nelleke werd 
weer herenigd met haar jongere 
broer die het extreem zwaar in het 
mannenkamp had gehad. Haar va-
der kon pas op 16 oktober 1945 
vanuit Australië naar het kamp ko-

men. Bij het zien van zijn sterk ver-
magerde vrouw en zieke dochter 
moest hij huilen. Dank zij de vele 
contacten die hij had lukte het hem 
het gezin naar Australië te versche-
pen. Hijzelf bleef achter in Priok. 
‘Australië voelde als een land van 
vrede.’ Na eerst in een luxe hotel 
in Melbourne te hebben gelogeerd 
vertrok het gezin naar een klein 
houten huis bij Ferney Creek in de 
omgeving van Melbourne. Daar 
konden ze bijkomen van hun ont-
beringen en genieten van de over-
vloed aan melk, honing en fruit.

Nederland
De terugreis naar Nederland vond 
plaats met het schip Volendam. Op 
3 oktober 1946 kwamen ze aan in 
Rotterdam en trokken in bij groot-
moeder in Leiden. Nelleke herin-
nert zich dat daar die dag uitbun-
dig Leidens Ontzet gevierd werd. 
Er heerste grote woningnood in 
Nederland. Het huis van Nellekes 

oma werd verbouwd om het gezin 
wat privacy te geven. Er bleek in 
Nederland nauwelijks ruimte om 
over de verschrikkingen van het 
kampleven te vertellen. Het gezin 
woonde drie jaar in Leiden en ver-
huisde toen naar een nieuwe wo-
ning in Hollandsche Rading. Nel-
leke doorliep met goed gevolg de 
MMS en werd secretaresse bij de 
Wereldomroep. 

Daar leerde ze Jan Rusche kennen 
waarmee ze in het huwelijk trad en 
vier kinderen kreeg. Hij overleed 
in 1993. De liefde voor de tropen 
met de mooie natuur, de warmte, 
de geuren, de kleuren, het heerlijke 
eten en de lieve mensen heeft Nel-
leke nooit meer losgelaten. In 1995 
is ze voor het eerst teruggeweest in 
Indonesië en het voelde als thuis-
komen. Door de verschrikkelijke 
periode uit haar jeugd is Nelleke 
de goede dingen uit het leven extra 
gaan waarderen. 

Nelleke Rusche-Droste met haar dochter Josephine bij een herdenking 
van de Japanse capitulatie in Bilthoven.

Ondernemen in de Regio
In de regio De Bilt is veel bedrij-
vigheid. Naast een paar hele grote 
bedrijven, zijn dat voornamelijk 
MKB-ers en zelfstandigen. Via net-
werkbijeenkomsten, ondernemers-
verenigingen en sinds kort ook via 
het Bilts OndernemersNieuws ko-
men deze ondernemers met elkaar 
in contact. Maar ook naar buiten toe 
is er een grote behoefte bij onderne-
mers om zichzelf te presenteren. Dat 
kan in de krant, bijvoorbeeld in De 
Vierklank, maar ook al geruime tijd 
op de radio.

Al ruim 7 jaar wordt op de lokale 
radiozender Roulette FM het pro-
gramma ‘Ondernemen in de Regio’ 
uitgezonden. Elke week schuift een 
ondernemer aan om over zijn of 
haar bedrijf en passie te vertellen. 
De muzikale omlijsting wordt ook 
door de ondernemer verzorgd, waar-
door het programma een extra per-
soonlijk tintje krijgt. Daarmee biedt 
de lokale zender een platform voor 
alle ondernemers uit De Bilt en zelfs 
daarbuiten. Sinds de start van het 
programma zijn er al meer dan 250 
ondernemers uit De Bilt en directe 
omgeving te gast geweest.

Ondernemen in Beeld
Onlangs werd het idee geopperd om 
ook een televisie-variant van On-
dernemen in de Regio te maken. In 
tegenstelling tot de radio wordt dit 
geen wekelijks programma, maar 

een maandelijkse productie. Pre-
sentator Sander de Vos gaat met zijn 
camerateam op pad en bezoekt de 
belangrijkste bedrijfsevenementen, 
congressen, seminars en bijeenkom-
sten in de regio De Bilt en Zeist. 
Elke maand is er dan een compila-
tie van deze bedrijfsevenementen te 
zien op Regio TV De Bilt en Slot-
stad TV (Zeist/Bunnik).

Stichting Q4 en Beursvloer De Bilt
Uitzendingen vinden gedurende een 
periode plaats op Regio TV De Bilt 
en Slotstad TV. De eerste uitzendin-
gen met daarin een verslag van de 
bijeenkomst georganiseerd door de 
Stichting Q4, een verslag over de 
Beursvloer De Bilt en de ‘Tour’ bij 

De Biltsche Hoek is nog te bekijken 
via www.regiotvdebilt.nl en www.
vierklank.nl (ondernemen in de re-
gio op TV). 

Uitnodiging aan ondernemers
Ondernemers die graag een keer 
willen aanschuiven in het radiopro-
gramma Ondernemen in de Regio 
kunnen zich aanmelden voor een 
uur ‘free publicity’. Bovendien wor-
den ze graag getipt over alle belang-
rijke bedrijfsbijeenkomsten in de 
gemeentes De Bilt, Zeist en Bunnik. 
Hieruit wordt dan een selectie ge-
maakt voor het televisieprogramma. 
Aanmelden voor de radio of tips 
voor TV richten aan:
info@deseomedia.nl

Ondernemen in de Regio tijdens de Beursvloer in gesprek met ‘hoekman’ 
Bob Huussen van Huussen Electro

Veranderd maar 
herkenbaar

In deze vakantieperiode blikken we – met hulp van de kern-historie-des-
kundigen Hans de Groot (Bilthoven) en Koos Kolenbrander (Maartens-
dijk) terug aan de hand van een foto van ‘toen’ en brengen we met een 
actuele foto het ‘nu’ in beeld.

De Bilt

Het huis van de opzichter van de Gemeentewerf aan de Waterweg eind 
jaren zestig. [foto Historische Kring De Bilt]

Ter plaatse van de oprit kwam de Prof. Dr. Tinbergenweg. [foto 
Historische Kring De Bilt]
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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)

Heerlijke
Marmercake

nu € 3,95
Twister een ciabattamet oregano

van € 0,80
nu € 0,60

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

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

Bieslook roomkaas
Filet americain
Ei-bieslooksalade

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

Gebakken boterhamworst 
Gebraden Rosbief
Gegrilde kipfilet 3 x 100

gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd

Heerlijke Hollandse 
biefstuk

Livar bbq-worst

Gemarineerde 
scharrel kipfilet

Gehaktschnitzels

500
gram 5.98

100
gram 1.98

100
gram 1.25

500
gram 6.49

6
stuks 5.00

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 juli
t/m woensdag 29 juli

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

2.98250
gram5.50500

gram

3.75100
gram3.98500

gram

VERS GEBRANDE 
PINDA-ROZIJNEN MIX

STOMPETOREN 
BELEGEN

VERS GEBRANDE 
MACADAMIA’S

HEERLIJKE 
MAASDAMMER

Superstunt!

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTBROODJES

3 Biefstukjes 6.-
4 Schnitzels 6.-
6 Tartaartjes 6.-6.98

1 Kg.

1.49100
gram

SHOARMA
Extra donderdag voordeel:

op=op

ITALIAANSE 
BURGER!

Lekker en Makkelijk

1.75Per
stuk

Zomerspecial!

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Showroom Sale
Korting 
tot 50% 
op diversen 
showroom
modellen
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Schrijven over je leven

In september start Arian-
ne Collee een nieuwe cur-
sus schrijven over je leven: 
‘De reis van je leven’ in 
Bibliotheek Idea Bilthoven. 
Iedereen kan eraan deelne-
men, ook diegenen die eerder 
meegedaan hebben met een 
‘Reis-van-je-leven-schrijf-
cursus’. De schrijfonder-
werpen en opdrachten zijn 
nieuw. Schrijfervaring is niet 
nodig.

De cursus start woensdagoch-
tend 30 september in Biblio-
theek Idea Bilthoven, Plane-
tenplein 2 en kent daarna nog 
zeven vervolgdata. Men kan 
de eerste les als ‘proefles’ 
bijwonen. Meer informatie 
en aanmelden: www.ideacul-
tuur.nl, activiteiten@ideacul-
tuur.nl of in de bibliotheek. 

Samen gedichten lezen 

Op woensdagmiddag 30 sep-
tember start onder leiding 
van Ceciel Boudewijn de 
leesgroep  ‘Samen gedich-
ten lezen’ in Bibliotheek Idea 
Bilthoven. Samen gedichten 
lezen is een leesgroep voor 
iedereen die geïnteresseerd 
is in poëzie, om kennis te 
maken met dichters of om 
kennis te vernieuwen vanaf 
woensdagmiddag 30 septem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur. 

Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via de web-
site www.ideacultuur.nl, 
e-mail: activiteiten@ideacul-
tuur.nl of Bibliotheek Idea. 

Leesgroep Schrijvers 

In oktober begint in de Bilt-
hovense Bibliotheek de 
literaire leesgroep met een 
nieuw thema: Latijns- Ame-
rika en De West. 

Deze leesgroep neemt de 
deelnemers mee naar Zuid-
Amerikaanse sferen. Op het 
programma staan vier Neder-
landse auteurs; drie daarvan 
zijn  afkomstig uit Curaçao 
en Suriname. 

Daarnaast worden drie uit 
het Spaans vertaalde romans 
gelezen. Elke bijeenkomst 
wordt één werk aan de hand 
van eigen leeservaring en 
achtergronden besproken. 
De leesgroep wordt bege-
leid door Ceciel Boudewijn, 
Neerlandica en docent. Sinds 
2000 leidt zij verschillende 
leeskringen o.a. bij Volksuni-
versiteit Utrecht. Daarnaast 
geeft zij poëziecursussen en 
schrijfbegeleiding. 

Meer informatie: www.inhet-
labyrint.nl. De bijeenkom-
sten vinden plaats in Biblio-
theek Bilthoven, Planeten-
plein 2 vanaf woensdag 23 
september. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via 
de website www.ideacultuur.
nl, via e-mail: activiteiten@
ideacultuur.nl of in Biblio-
theek Idea.

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

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Kijk snel op www.hoogvliet.com.

Acties zijn geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 juli 2015

Alleen geldig op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juli 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,
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Dreft Platinum Blue 
vaatwastabletten 
van: 19.17
voor: 6.39

Amstel 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
Per krat
13.29
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Dr. Oetker 
pizza Tradizionale, Culinaria 
of Bistro Flammkuchen   
Alle soorten
2 stuks
van: 4.90 - 5.78
voor: 2.45 - 2.89

1+1
GRATIS*

1+2
GRATIS**

8.998.998.998.
per krat

Per liter 1.25
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Dag groep 8-ers

In verband met plaatsgebrek hebben we een aantal foto's van de groep 8-ers
die hun basisschool verlaten eerder niet kunnen plaatsen. Bij deze alsnog.

Ook deze leerlingen wensen we veel geluk op hun nieuwe school.

Groep 8 - Van Dijckschool

Groep 8 - De Kievitschool 

Groep 8 - School met de Bijbel

Groep 8 A - De Werkplaats kindergemeenschap

RUNDERBRAADLAPJES
Malse magere runderbraadlapjes van de Utrechtse heuvelrug.
Ca 75 tot 90 min. 500 gram 7,50

PICANHA BEEF STICKS
Van het Black Angus Beef, met een randje eraan,
lekker gemarineerd. Rosé bakken, smelt op de tong. 100 gram 2,35

GEPANEERDE SCHNITZELS
Van malse varkensbiefstuk gesneden en lekker gepaneerd.
Ca 4 min. zachtjes ruim boter. 4 stuks 6,00

VARKENSFILETLAPJES
De varkensentrecote met een lichte olie pesto marinade
of naturel… Ca 3 tot 4 min. bakken. 100 gram 1,25

KIPDIJ FILET
Het her ontdekte stukje vlees, sappige � let met een bite:
wordt niet droog. Ook lekker voor saté. 100 gram 0,89

TIP:
CHEESEBURGER

Puur gekruid rundvlees met kaasblokjes gevuld. 3 stuks 3,75 
FRANSE STEAKS

Malse gemarineerde gekruide biefstukjes. 4 stuks 7,00

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 20 t/m zaterdag 25 juli 2015. Zetfouten voorbehouden.

T-BONE STEAKS
Voor op de barbecue of op de grillplaat / pan, de entrecote
met ossenhaas. Mag rosé gegeten worden. 100 gram 1,85

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

Outfits Boots Accessories

23 en 24 juli, tot 21.00 uur
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Mooi jasje, héél mooi!
Het was goed toeven in de stijlvolle Brasserie in het winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven. 
Buiten was het een tikkeltje guur, maar binnen was het lekker behaaglijk. Krantje erbij en een 

vers bakkie koffie met een koekje. Op zulke momenten heb ik vrede met de hele wereld.
Ik ben alleen en dat vind ik best zo. 

Nou ja, alleen? De brasserie is als 
altijd redelijk gevuld met, denk 
ik,vaste bezoekers. De meeste van 
hen zijn net als ik alleen. Sommige 
zijn met partner, anderen gewoon 
als ‘vrienden onder elkaar’. 

Ik begluur ongegeneerd over mijn 
krant heen de mensen die in de ge-
zellige serre zitten. Dat is tamelijk 
ongemanierd, weet ik. Maar men-
sen kijken is toch best wel leuk, 
velen bezondigen zich eraan. Maar 
dat is natuurlijk geen vrijkaartje om 
dat na te volgen. Ik heb de indruk 
dat de gasten die alleen zijn een tik-
keltje vrolijker de wereld inblikken, 
dan die mét partner. Maar dat zal 
wel verbeelding zijn. 

Outfit
Een wat oudere man valt wat uit 
de toon. Zijn outfit is best wel ver-
zorgd, maar nogal kleurrijk, heel 
erg kleurrijk. Hij heeft een vervaar-
lijke zwarte baard en dat geeft hem 
een nogal woest uiterlijk. Maar toch 
oogt hij niet als een rouwdouwer, 
beslist niet! Hij zit in een enorme 
elektrische rolstoel en dat alleen al 
maakt hem ongeschikt om wie dan 
ook vrees aan te jagen. Kortom, de 
man oogt ruig maar dat is slechts 
schijn. Hij is ongevaarlijk en ster-
ker nog, hij blijkt zelfs uiterst vrien-
delijk. Over mijn krantje zie ik dat 
de ‘quasi woesteling’ wil afrekenen 
en vertrekken. Waarheen? Ik weet 
het niet en het gaat me trouwens 

ook geen zier aan. Dat vertrekken 
gaat niet van een leien dakje. Hoe 
kom je die serre uit met die grote 
rolstoel en hoe krijg je die verrekte 
smalle deur open? De ruimte om te 
manoeuvreren is gering. Het is een 
schier onmogelijke opgave om zon-
der hulp de ambiance te verlaten. 
Maar ja, hij is de brasserie door die 
deur ook binnengekomen, dus lijkt 
het logisch dat hij er ook weer door 
naar buiten kan.

Blazer
Ik kan dat getob niet aanzien en 
ga de man helpen. Tenslotte had 
ik vroeger, heel vroeger toen ik 
padvinder was, geleerd dat je elke 
dag een goede daad moest doen. 

Bij mijn weten had ik die dag nog 
niets nobels ondernomen. Ik nam 
dus nu mijn kans waar om dit goed 
te maken. Bovendien kostte dat niet 
zoveel inspanning: gewoon even 
een paar stoelen opzij schuiven en 
de deur wagenwijd openhouden zo-
dat hij er door kon met zijn rolstoel. 
Dankbaar blikte de man omhoog en 
zei: ‘Wat een mooi jasje hebt u aan. 
Heel mooi. Wel een beetje duur, 
denk ik. Zeker gekocht bij zo’n ex-
clusieve kledingzaak in Utrecht? 
En trouwens, uw stropdas kleurt 
heel goed bij uw overhemd.’ 

Ik was best gevleid door die op-
merking. Maar wat voor antwoord 
geef je nou op zo’n onmogelijke en 
feitelijk impertinente vraag waar ik 
mijn jasje heb gekocht? Het gaat 
die man immers geen bal aan waar 
ik mijn kleding koop. Dat kun je al-
lemaal wel denken, maar daarmee 
heb je nog geen antwoord op de 
gestelde indiscrete vraag! Los daar-
van, dat vond ik tenminste, had de 
man helemaal gelijk. Het was een 
perfect zittende donkere blazer met 
prachtige metalen goudkleurige 
knopen. Zo’n blazer zoals je nogal 

eens ziet op bijeenkomsten van een 
bepaalde politieke partij …

Ik vond dat ik ondanks mijn be-
denkingen, toch wel een vriende-
lijk antwoord moest geven op zijn 
vriendelijke maar toch nogal vrij-
postige vraag. Dus zei ik naar waar-
heid: ‘Nee hoor, dat jasje heb ik niet 
bij C&A in Utrecht gekocht, maar 
hier in mijn woonplaats.’ Mijn ant-
woord was aldus weliswaar correct, 
maar door zijn onvolledigheid ha-
perde er toch iets. Ik had er bij be-
hóren te zeggen: Ik heb het gekocht 
bij de Emmaus-kringloopwinkel in 
Bilthoven voor € 15,-. Wat weer-
hield mij dit er niet bij te noemen? 
Daarop zijn verschillende antwoor-
den mogelijk… 

De man was inmiddels behendig 
weggereden, hij was de hoek al om, 
dus foetsie. En daarmee was tevens 
de prangende vraag die ik mijzelf 
had gesteld, de wereld uit. Ik ging 
over tot de orde van de dag en dat 
was in dit geval het nemen van een 
tweede kopje koffie… 

Karel BeesemerBij Emmaus in Bilthoven is er ruim keus. [foto Reyn Schuurman]

De brasserie is altijd redelijk gevuld. [foto Reyn Schuurman]

Ambachtsheren en baronnen op het 
kerkhof van de Biltse Dorpskerk

door Wim Krommenhoek

Op het kerkhof van de Biltse dorpskerk vinden we op het noordelijke deel en pal naast de 
kerksteeg een grafkelder met de tekst: ‘Van Ewijck van Oostbroek en De Bilt’. 

De titel werd gekocht door een advocaat in 1715. 

Op 1 mei 1715 werd De Bilt op een 
veiling, die georganiseerd was door 
de Staten van Utrecht het wapen 
voor fl. 6100 verkocht aan Antoni 
Keppel, advocaat te Utrecht en sinds 
1697 schout van De Bilt. Hij mocht 
zich voortaan Ambachtsheer van 
Oostbroek en De Bilt noemen en had 

het recht schouten, gadermeesters, 
schepenen, kosters, doodgravers als-
mede de secretaris, gerechtsbode en 
schipper aan te stellen. Ook had hij 
het recht op een eigen grafkelder en 
een bank in de kerk. Het benoemen 
van de predikant bleef echter voorbe-
houden aan de Staten. Het overheids-

gezag werd hiermee een bestanddeel 
van het vermogen van de koper.

Ewijck
In 1744 trad de familie van Ewijck 
aan, nadat Antoni Keppel in 1735 
was overleden. Het duurde als ge-
volg van allerlei gekrakeel tussen de 

diverse erfgenamen negen jaar voor-
dat Johan Hendrik van Ewijck de 
heerlijkheid De Bilt koopt voor ruim 
fl. 20.000. Deze Johan Hendrik was 
in De Bilt bekend, want hij woonde 
sinds 1742 in het buitentje Vrijheids-
lust dat naast het buiten Arenberg lag. 
Het is in 1860 afgebroken, alleen de 
vijver die in de achtertuin lag is over-
gebleven en ligt in de woonwijk Park 
Arenberg. Hij was ook eigenaar van 
de Ewijckshoeve gelegen langs de 
Soestdijkseweg halverwege Biltho-
ven en Soestdijk. Dit landgoed was 
in 1694 gebouwd door Justus van 
Ewijck die het huis naar zichzelf 
vernoemde. In 1774 verhuisde Jo-
han Hendrik naar Utrecht en werd 
in 1782 door zijn enige zoon Floris 
Petrus opgevolgd. Deze was advo-
caat bij het Hof in Utrecht, raad in de 
vroedschap en schepen van de stad. 
Onder zijn bestuur werd een hogere 
stellingmolen in de Bilt gebouwd op 
de zuidoostelijke hoek Hessenweg-
Looijdijk, werd een capabele vroed-
vrouw aangesteld, en kreeg De Bilt in 
1793 zijn eerste brandspuit. Op 6 mei 
1889 brandt de molen helaas geheel 
af en wordt niet meer opgebouwd.

Willem Alexander
In de Franse tijd zijn er de nodige 
perikelen, maar van 1804 tot 1810 
zien we toch weer een Van Ewijck 
in De Bilt. Het is Willem Alexander, 
een zoon van de ambachtsheer, die 
als secretaris van De Bilt optreedt. In 
1813 wordt Floris Petrus opgevolgd 
door Johan Frederik van Ewijck, die 

ambachtsheer blijft tot 1831 wanneer 
Daniël van Ewijck aantreedt. Deze 
voert de volledige naam Van Ewijck 
van Oostbroek en De Bilt. Hij was 
een zeer bekwaam bestuurder en 
bevorderaar van Kunsten en Weten-
schappen onder koning Willem I. Hij 
was ook Commissaris van de Koning 
in Noord Holland en later lid van 
de Raad van State. In 1848 maken 
wettelijke maatregelen een eind aan 
alle ‘heerlijke’ rechten. De titel mag 
behouden blijven, mits een oudste 
zoon daarvoor belangstelling had. De 
laatste ambachtsheer, Sippo Johan, 
overleed in 1979 kinderloos en daar-
door kon de titel niet verder worden 
overgedragen. Toch leeft de naam 
van Ewijck voort in onze gemeente 
en daarbuiten omdat deze laatste Van 
Ewijck bij testament de Van Ewijck 
Stichting had opgericht die financi-
ele steun verleent aan instellingen en 
personen die zich inzetten voor de be-
vordering van de culturele betrekkin-
gen tussen Nederland en Zuid Afrika. 
Daarnaast bepaalde het testament dat 
de bewoners van verzorgings- en ver-
pleegtehuizen in de gemeente De Bilt 
rond zijn geboortedag op 26 novem-
ber een attentie moesten krijgen.

Met dank aan J.W.H. Meijer: Kleine 
Historie van De BIlt (1995), waaraan 
een aantal feiten zijn ontleend, Joost 
J. Paauw (oud-koster Dorpskerk De 
Bilt) voor aanvullende informatie en 
adviezen en De Biltse Grift waarin 
Wim Krommenhoek eerder publi-
ceerd.Op het noordelijk deel van het kerkhof van de Biltse dorpskerk is de grafkelder.
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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

Gratis af te halen een prach-
tige eettafel (uitschuifbaar tot 
2.5 mtr.) marmer blad, incl. 6 
zwart beklede stoelen. Tevens 
het bijbehorende dressoir met 
ook hetzelfde marmer blad. 
Tel. 035-5771623 Mevr.van 
der Plas, Hollandsche Rading

Glas in loodraam 79x101 cm. 
Van de 25 ruitjes, 4 gebroken 
€ 25,-. Tel. 030-2203075

Gratis af te halen hele grote 
blokken PU-schuim (piep-
schuim) plus enkele zakken 
piepschuimbolletjes (verpak-
kingsmateriaal). Tel. 0346-
282302

Nieuwe grote zinken bloem- 
vijverbakken: 2 bakken maat 
50x50x50 cm € 15,- per 
stuk en 1 bak  50x50x25 cm 
€ 12,50. Tel. 0346-282302

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

22-delig chinees porseleinen 
servies, is puntgaaf € 30,-. 
Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. ronde tuintafel wit 
met mooie stevige afneem-
bare voet, gemakkelijk op te 
bergen bladdoorsnede 1 meter 
€ 25,-. Tel. 030-2205540

Nieuwe complete wiegbekle-
ding met sluier en versiering 
blauwe beertjes met strikjes 
€ 20,-. Tel. 030-2205540

Beukenkleur schoenenkast 
€ 15,-. Tel. 06-10738981

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

Z.g.a.n. droogrek staand 
van Blokker. Drooglengte 
30 meter € 15,-. Tel. 030-
2202996

Nieuw 6-persoons gourmet-
stel rond. Ø30 cm met 6 bor-
den en 3 kommetjes en alle 
toebehoren € 25,-. Tel. 030-
2202996

Grote zware koekenpan BK. 
Aluminium Ø28 cm € 10,-. 
Tel. 030-2202996

Roze poef/zitzak € 15,-. Tel. 
0346-213469

Personeel gevraagd
Wie kan een aantal uren in 
de week HULP (in de huis-
houding) bieden bij dame 
in Hollandsche Rading (aan 
de Tolakkerweg)? Tel. 035-
5771569

Wie wil onze buxushagen 
netjes SNOEIEN? € 10,- per 
uur. Dorpsweg, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214011

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

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804 
of 030- 2716800

Uw HONDJE aan huis 
gewassen, geschoren en 
nageltjes geknipt voor € 25,-. 
Bel Rosa: 06-34562375

KLUSSENMAN voor allerlei 
klusjes. Flexibel en vlot. Tel. 
06-10998494.

GASTOUDER (gedipl. ped. 
medew.) biedt zich per eind 
aug. aan om na school en bui-
ten vakanties op uw kindjes 
te passen. Tot 8 jaar, omge-
ving Weltevreden. Nog enke-
le plekken beschikbaar. Bel 
naar 030-6567436 en spreek 
iets in

AANNEMER heeft tijd 
over. Bel vrijblijvend naar 
06-23738675

SCHILDER/stukadoor kan 
nog enige klussen aanvaar-
den. Bel vrijblijvend naar 
06-23738675 

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

Goed geknipt bij BETTY’S 
CORNER! De vakantie-
periode gewoon geopend! 
Elke woensdag en vrijdag in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

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

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.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’ 
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en reno-
vatie van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl.

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

Voor uw kachel- open- haardhout bijv. 1 aanhanger vol 
voor € 10,- tot voor elke deal een prijs. Tuinservice van Vliet. 
Voor al uw snoei- zaag- straat- tuinwerkzaamheden. Of voor 
een opknap- opschoonbeur(tje) van uw tuin. Voor, tijdens of 
na uw vakantie. Tel. 0346-212389. www.vanvliettuinservice.
nl. 

Op ’t bankje
De twee vrouwen en een man die bij me 
zijn komen zitten maken me nieuws-
gierig. De stemming lijkt me een beetje 
bedrukt maar uit niets valt op te maken 
wat er aan de hand is. De oudere vrouw 
doorbreekt na een tijdje de stilte. ‘Onze dochter logeert een weekje bij ons. 
Ze voelt zich een beetje alleen en dat is wel te begrijpen.’ De dochter lijkt 
zich wat ongemakkelijk te voelen met de woorden van haar moeder. Moet ze 
een wildvreemde iets over haar gevoelens vertellen of zal ze het zo laten. ‘Ze 
maakt zich ongerust over haar dochter’, zegt de moeder dan maar. Nu vindt 
de dochter het toch maar beter om zelf te vertellen wat er aan de hand is. 
‘Mijn dochter van achttien is voor een half jaar op wereldreis. Gisteren heb-
ben we haar naar Schiphol gebracht. Dat is heel wat, vooral omdat we maar 
een kind hebben. Ze is gelukkig samen met haar vriend, maar toch maak je 
je als ouder zorgen. Nu is ook mijn man nog een paar weken voor zijn werk 
in Amerika. Ik werk in de verpleging en heb een weekje vrij, daarom ben ik 
maar even bij mijn ouders ingetrokken. Ze zijn heel zorgzaam voor me.’ Ik 
hoor het zwijgend aan en kan me de zorgen van de vrouw wel voorstellen. 
‘Ze gaan backpacken, eerst naar Java en Bali en dan naar Australië en Nieuw 
Zeeland. Het is iets waar ze al heel lang mee bezig zijn. Kim heeft het een 
beetje van haar vader. Die reisde toen hij rond de twintig was liftend heel 
Europa door. Zijn ouders wisten nooit waar hij zat. Het fijne van deze tijd is 
dat we gemakkelijk contact kunnen hebben. We zullen vast veel skypen. Mijn 
man vindt het eigenlijk wel leuk dat ze dit onderneemt. Het zijn ervaringen 
die je nooit vergeet, zegt hij altijd. Hij vertelt ook nog vaak over de belevenis-
sen die hij meemaakte. Daar komt bij dat hij veel vertrouwen heeft in haar 
vriend Theo.’ De vrouw kijkt nu met een glimlach voor zich uit. ‘Het is ook 
een beetje onze schuld’, zegt haar moeder. Vanaf haar geboorte hebben we 
elke maand een bedrag voor haar gespaard en dat kon ze op haar achttiende 
opnemen. We hebben dus eigenlijk die reis voor haar mogelijk gemaakt. De 
zorgen van Ria begrijpen we heel goed. We hebben haar heel beschermd 
opgevoed en zouden het toen zij zo oud was als Kim vast niet goed gevonden 
hebben. Maar we leven nu in een andere tijd en kinderen doen toch wat ze 
willen.’ Ria is ook hun enige kind. ‘Wij hebben zelf de kans nooit gehad om 
verre reizen te maken, als we dat al gewild zouden hebben. We hebben ja-
renlang een caravan gehad en daar hebben we fijne vakanties mee gehouden. 
De laatste jaren maken we af en toe een Rijnreis of gaan we met de trein een 
weekend naar een stad. Daar genieten we ook van.’ Ria vertelt dat Kim en 
Theo na de wereldreis Internationaal Toeristisch Management gaan studeren. 
‘Ik denk dat ze daarna zelf iets toeristisch willen opzetten. Het zal vast iets 
speciaals worden waar duurzaamheid en gezond eten de boventoon zullen 
voeren. Daar zijn ze ook altijd mee bezig. Dat heeft Kim dan weer een beetje 
van mij, want natuur en milieu staan bij mij ook heel hoog in het vaandel.’ De 
man op het bankje heeft het allemaal zwijgend aangehoord, maar vindt het 
tijd geworden om op te stappen. ‘Kom meiden, we gaan verder’, zegt hij en 
gehoorzaam volgen ze hem. Ik wens ze allemaal heel veel sterkte.

Maerten

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)
❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in  

aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)
❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 tekens 

meer + € 3,50).

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

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

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

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

1

2

3

4

5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

KOFFERS boodschap-
pentrolley's bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

VAKANTIETOCHT VOOR JONG EN OUD
Brabantse Safari Dagtocht. Donderdag 20 aug. 
incl. luxe busvervoer + koffie met gebak +  
lunchpakket + entree park Beekse Bergen. Prijs: 
€ 38,50, jeugd tot 12 jaar € 27,50. Info: Broekhuizen 
Reisclub tel. 0346-212288 Email. hmbroekhui-
zen@kpnmail.nl. Aanmelden en betalen: vrijdag 7 
aug. 10.00 - 11.30 uur Huize Weltevreden - Rest. 
“Bij de Tijd” zaterdag 8 augustus. Dijckstate 10.00 
- 11.30 uur. Tevens kunt u hier terecht voor inlich-
tingen over ons herfstreisje van 4 dagen naar DE 
BONTE WEVER. All inclusive hotelreis.

Per 1 augustus, 
ZOLDERAPARTEMENT 
met eigen keuken, douche en 
w.c. Voor werkende vrouw, 
rustig persoon € 850,- per 
maand inclusief vaste las-
ten, geen sociale huurwo-
ning. Gebruik van tuin, info 
copijn@bruinebeuk.nl

Fietsen/ brommers
Stationsfiets € 20,-. Tel. 
0346-213469

OPENINGSTIJDEN: 

MAANDAG  12.30 - 18.00 uur 
DINSDAG T/M DONDERDAG  10.00 - 18.00 uur 
VRIJDAG  10.00 - 21.00 uur 
ZATERDAG 10.00 - 17.00 uur

AFSPRAAK BUITEN OPENINGSTIJDEN MOGELIJK

VERHUUR VERKOOPVAKKEN, 
VERKOOP NIEUWE & GEBRUIKTE GOEDEREN 
INKOOP EN ONTRUIMINGEN

YOHH  |  HESSENWEG 111  |  3731 JE DE BILT  |  WWW.YOHH.EU  |  T: 030 877 27 68  |  E: INFO@YOHH.EU

Verkoopvak: €15,- per week

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!
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Tenniskamp daverend succes
Het door tennisleraar Paul de Bruin van TV Tautenburg georganiseerde tenniskamp was een 
doorslaand succes. Met zijn team van enthousiaste vrijwilligers heeft hij er ook dit jaar weer 

voor gezorgd dat de tennisjeugd van TV Tautenburg naast lekker tennissen
en tennislessen vooral ook heel veel plezier heeft gemaakt.

Elk jaar wordt het kamp thematisch 
ingevuld. Vorig jaar was het de tijd-
machine waar de jeugd dagelijks in 
moest stappen om in een nieuwe 
periode uit te komen. Dit jaar was 
het tentenkamp omgebouwd tot 
Tautenburg Airport en moest na een 

grondige controle van alle bagage 
dagelijks een ander continent ver-
kend worden. Zo moest in Amerika 
o.a. de Rodeo stier bedwongen wor-
den en werd in Afrika een Djem-
bee workshop afgewerkt. Vooral de 
spelletjes zorgen voor veel vermaak, 

met een grote opblaasbal om je heen 
een potje voetballen maakt van een 
schouderduw een enorme stuiter. 
Lachen gieren brullen waarbij in de 
avonden rondom het kampvuur de 
verhalen nog eens uitgemeten wor-
den verteld.

Proberen
Plezier staat voorop maar de zeer ta-
lentvolle tennisjeugd van Tautenburg 
staat ook tijdens dit jeugdkamp dage-
lijks te trainen op de prachtige banen 
van TV Tautenburg. Op 22 augustus 
is de mogelijkheid om het tennis een 
keer uit te proberen. TV Tautenburg 
heeft dan 4 banen gebouwd op het 
Maertensplein in Maartensdijk. Hier 
is dan de hele dag de mogelijkheid 
om een racket te lenen en een bal-

letje te slaan. Neem een vriendje of 
vriendinnetje mee en ga gewoon eens 
proberen of tennis wat voor je is.Als 
het dan wat blijkt te zijn, wordt je lid 
en kun je het hele jaar spelen maar 
ook kun je volgend jaar mee met het 
geweldige tenniskamp. Veel ouders 
verschuiven de vakantie omdat zoon 
of dochterlief beslist mee wil met dit 
geweldige kamp. Op de facebook pa-
gina van het tenniskamp kun je zien 
wat er dit jaar allemaal is gebeurd.

Een vliegveld midden in Maartensdijk.

Tennis bij Midgetgolf
Jaarlijks wordt er bij de tennisclub 
`TC Bilthoven` voor de jeugd een 
3-daagse clinic georganiseerd. Voor 
deze activiteit van dinsdag 14 juli 
t/m donderdag 16 juli waren 36 
kinderen aangemeld. Naast tennis-
trainingen en tennisspelletjes waren 
er ook andere activiteiten, zoals le-
vend stratego, een gezellige barbe-
cue en een bezoek aan midgetgolf(-
baan) Bilthoven. De clinic van 
deze jeugd tennis 3-daagse werd 
donderdag 16 juli in toernooivorm 
afgesloten. 

Erik Polders (eigenaar midgetgolf 
Bilthoven en zelf ook lid van de TC 
Bilthoven) was woensdag 15 juli 
gastheer van de 36 deelnemers. 
[foto Henk van de Bunt]

Oldtimerdag De Bilt rijdt Herbieroute
 

Zaterdag 12 september vindt voor 
de 5de keer de Oldtimerdag op 
Dorpsstraat in De Bilt plaats tijdens 
de Marktdag van de Hervormde 
Wijkgemeente Dorpskerk De Bilt. 
Herbie, de blikvanger op de grens 
van Bilthoven, De Bilt en Groene-
kan mag op deze dag niet ontbre-
ken. In een unieke samenwerking 
tussen autobedrijf De Rooij en de 
organisatie van de Oldtimerdag is er 
voor gekozen om een 70 km-lange 
Herbie-route ’s ochtends te rijden.  
Tijdens deze dag genieten de deel-
nemers van de mooie plekken, die 
Midden-Nederland te bieden heeft. 
De Oldtimerdag vindt plaats op de 
karakteristieke Biltse Dorpsstraat 
die hiervoor afgesloten zal zijn 
voor het doorgaande verkeer. Vanaf 
12.30 uur worden de oldtimers ge-
showd aan het publiek. Er zijn nog 
enkele plekken vrij: aanmelden kan 
via www.oldtimerdagdebilt.nl of 
tel. 06 17289119. Herbie ontbreekt niet op de Oldtimerdag.

Belangstelling Zomerbridge
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseerde de zevende avond Zomer-
bridge in het dorpshuis van Hollandsche Rading op donderdag 16 juli. De 
toenemende belangstelling (deze keer 26 paren) was voor de organisatie 
aanleiding tot het spelen van een Top-Integraal in twee lijnen. Frans van 
Eck + Hans Hoogeveen (A) werden winnaar met 72,97% gevolgd door 
Bernarda Kösters + Sylvia van Luinen (B 61,70%), Bep van Ballegooij-
en + Ans Busscher (B 61,68%), Fonny Woorts + Riek van der Zijpp (B 
59,66%), Cora van der Linden + Jan Pauwels (A 57,24%) en Els van den 
Berg + Carel Cronenberg (B 57,19%). De reeks loopt in Hollandsche Ra-
ding door tot en met 27 augustus. De eerstvolgende avond is donderdag 23 
juli. Om teleurstelling bij over-inschrijving te voorkomen wordt geadvi-
seerd vooraf aan te melden via bchollandscherading@gmail.com of uiter-
lijk 19.15 uur aan de zaal. Kosten per avond bedragen 2 euro per persoon 
voor niet-leden en één euro voor leden. 

Zomerbridgebreak BCC’86
Woensdag 15 juli was de vijfde en voorlopig laatste zitting van de Zomer-
bridgereeks bij BCC’86 in Wijkgebouw De Schakel aan de Soestdijkse-
weg Zuid in De Bilt. Henk van de Bunt + Cora van der Linden werden 
eerste met 60,94%, Hanke + Huib Mekel werden tweede met 55,47% en 
het brons was voor Els van den Berg + Carel Cronenberg 55,21%. Van-
wege sluiting van De Schakel is er nu een stop; de reeks wordt voortgezet 
op woensdag 19 augustus een beëindigd op 26 augustus. Er is vrije aan-
melding tot 19.15 uur op deze speelavonden. 

Twee wedvluchten
Leden van PV De Bilt namen dit weekeinde deel aan twee wedvluchten: 46 
vogels werden om 08.00 ‘gelost’ in het Franse Pont Sainte Maxence (ge-
middelde afstand 360 km), terwijl tien minuten eerder 49 vogels begonnen 
waren aan hun 640 km. van Chateauroux (eveneens Frankrijk).Vanaf Pt. St. 
Maxence vielen de duiven van Ron Van Veggel & Zn (1, 2) , Comb Turk & 
van Zels ( 3, 4, 5, 6 en 10, Comb. van Grol & Zn (7 en 8) en van J.A. Pouw 
(9) in de prijzen. De duiven uit Chateauroux kwamen volgordelijk als volgt 
terug: Comb. van Grol & Zn. 1, 5, 6 en 8, Comb Turk & van Zels 2 en 9, 
Ron Van Veggel & Zn. 3, 7 en Comb. Steenbeek & Zn 4 en 10. 

Door omleidingen op diverse plekken
kun je de route veel beter eerst checken
want ook al ben je volleerd
je rijdt zomaar verkeerd
en dat kan je behoorlijk gaan nekken

Guus Geebel Limerick



 De Vierklank 12 22 juli 2015

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
22-07
Do.

23-07
Vr.

24-07

Kalfssteak van de grill
met zigeunersaus

of
“Zarzuela” (Spaanse visschotel)

of
Roerbak groenten

met noten en blauwschimmelkaas

€ 9,50

Woe.
29-07
Do.

30-07
Vr.

31-07

Gebakken zeewolffilet,
spek en persilade

of
Klassieke “Steak Tartaar”

of
Couscous met feta,

rucola en pijnboompitten

€ 9,50

Maandmenu Juli: “ Tapasmenu"

advertentie

Een hek te ver
Ontdek je plekje met Ton van der Hart

door Henk van de Bunt

Sinds enige maanden is Ton van der Hart afhankelijk van een scootmobiel. Ton:
‘Een jaar geleden zou ik hebben gezegd dat ze mij niet in zo’n ding zouden zien.

In tegenstelling tot deze uitspraak ben ik nu heel blij met mijn ‘scoot’.

Genietend van zijn teruggekregen 
vrijheid komt van der Hart toch wel 
hele gekke dingen tegen. ‘Vanaf de 
Floris V weg in Hollandse Rading 
scooter je zo ter hoogte van boer-
derij Vrede-best door de Kanaal-
dijk op. Eerder was je al het Bert 
Bospad ( Bert Bos 1946 – 1990 
was vanaf 1991 boswachter in deze 
streek) aan de linkerzijde tegenge-
komen, maar per scootmobiel is 
dit pad niet te betreden. Dat wordt 
overigens aan het begin van dit pad 
ook aangegeven. Verder de Kanaal-
dijk op kom je op een fietspad en 
ga je dwars door de prachtige tril-

venen. In de verte zie je Utrecht, 
Westbroek en het Audio-Video-
Verbindingscentrum (AVVC) in 
Hilversum. Bij een mooie dag is het 
volop genieten’. 

Hek
Van der Hart: ‘De stilte daar is echt 
geweldig en je kunt ‘vreselijk’ ver 
kijken. Ik begrijp dan ook, dat er in 
dit gebied geen auto’s mogen ko-
men. Het enige wat je daar hoort is 
de natuur en (dus) het zoemen van 
je scootmobiel. Ik zou door wil-
len rijden om via Westbroek naar 
Maartensdijk huiswaarts te keren, 

maar dan kan en mag niet met een 
scootmobiel en ik strandt bij een 
levensgroot hek. Een fiets komt er 
met moeite door, maar met mijn 
scootmobiel is het onmogelijk’.

Telefoon
Gelukkig staat er een telefoonnum-
mer bij; dus ook volgens Van der 
Hart moet hulp nabij zijn. In het 
weekeinde kun je het nummer bel-
len, maar er wordt niet opgenomen. 
De accumeter van de scootmobiel 
begint (ook) al aan te geven dat er 
‘honger is’. Ton: ‘We kunnen niet 
anders dan omkeren en oostwaarts 
richting Hollandsche Rading gaan. 
Op de Floris V Weg is ook een 
ingang van een fietspad naar (de 
Korssesteeg in) Westbroek. Daar 
aangekomen blijkt ook dit fietspad 
met een hek afgesloten te zijn. 

Speciaal is er de doorgang voor 
paarden en een fietssluis, maar aan 
scootmobielen is ook hier niet ge-
dacht. Voor de (verkeers-)wet mag 
ik met mijn scootmobiel overal ko-
men, maar wanneer ik ook nog van 
natuur wil genieten moet ik eerst 
met mijn scootmobiel op mijn nek 
door een fietssluis’. Dit pad komt 
uit op het einde van de Korssesteeg 
in Westbroek. Wanneer deze fiets-
route vanuit Westbroek wordt ge-
reden richting Hollandsche Rading 
wordt op geen enkele wijze aange-

geven, dat er na 1500 meter aan de 
Graaf Floris V weg voor scootmo-
bielers geen doorgang is.’

Advies
Ton van der Hart vertelt contact ge-
zocht te hebben met het vermelde 
telefoonnummer. ‘Na dit onfortuin-
lijke weekeinde heb ik toch maar 
gebeld. Een uiterste vriendelijke 
heer (Welter) ziet het probleem wel, 
maar hij kan er eigenlijk niets mee. 

Hij geeft advies mee om een 
klacht in te dienen via:
info@recreatiemiddennederland.nl. 

Met z’n allen staan we sterker dus 
ik ben benieuwd of er meer mede-
standers zijn voor een oplossing. 

Prachtige natuurgebieden hebben 
we hier in de omgeving maar je 
moet niet invalide zijn want dan 
kun je er niet komen’.

1500 meter ruiter-, wandel- en fietspad met natuurstroken voor de dassen. 
Met een scootmobiel moet je aan het einde van het pad rechtsomkeert 
maken.

De ‘doorgang’ op de Kanaaldijk valt met eens scootmobiel niet te nemen.

Naast de fietssluis is een speciale doorgang voor paarden.

De schoonheid van de 
insectenwereld 

Vorig jaar publiceerde De Vierklank voor het eerst opmerkelijk gedetailleerde foto’s van 
insecten die Wim Westland voor zijn plezier in de omgeving maakt.

Veel van zijn foto’s zijn ook in exposities te bewonderen.

Langpootmuggen zijn schemer- en 
nachtactief en worden dan aange-
trokken door het licht. Zij verblij-
ven overdag vaak op planten. 

De volwassen langpootmug eet 
niet of heel weinig (voornamelijk) 
bladsappen of nectar en leeft maar 
enkele dagen om te paren. In tegen-
stelling tot andere insecten paren 
langpootmuggen met het hoofd van 
elkaar af en niet boven op elkaar. 
Langpootmuggen zijn slechte vlie-
gers, die een zigzaggende vlucht 
hebben, net als andere vliegen en 
muggen hebben ze maar een paar 

vleugels. De meeste langpootmug-
gen hebben een onopvallend uiter-
lijk om geen aandacht van de vij-
and te trekken; de Ctenophora heeft 
een opvallend uiterlijk en imiteert 
de papierwesp. In tegenstelling tot 
de langpootmug is de larve (emelt) 
wel schadelijk, 10 emelten kunnen 
1 vierkante meter volledig ver-
woesten; in tegenstelling wat wordt 
beweerd vreten ze niet de wortels 
op, maar vreten ze de plant op net 
boven de wortels. (volkstuinlief-
hebbers weten daar meer van!)

de Ctenophora

de Lunato
de Tipulidea
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