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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

advertentie

Heemstrakwartier naar 
nieuw evenwicht

door Floris Bijlsma

Ellie Hulst, 26 jaar lang voorzitter van de bewonerscommissie van het Burgemeester 

Heemstrakwartier in De Bilt, neemt afscheid in de laatste fase van de grote 

renovatie van de karakteristieke wijk: ‘Mijn doel is bereikt’.

Ellie Hulst kwam al in 1978 in de 

wijk wonen. ‘Het dorpse sprak me 

meteen aan, een gevoel van thuis-

komen,’ vertelt ze. De wijk loopt in 

een rechthoek en dat geeft een ei-

gen, besloten en rustige uitstraling. 

Maar die charmante wijk had ook 

een heel ander gezicht. Ellie: ‘De 

wijk stond bekend als de Biltse Jor-

daan, een verloederde volksbuurt 

met relatief veel laaggeschoolde 

mensen en werklozen. Vooral in de 

jaren zestig en zeventig waren er 

geregeld vechtpartijen in de wijk.’ 

Tegen de tijd dat Ellie’s zoontje 

buiten kon spelen, was aan de orde 

dat de speeltuin zou verdwijnen. 

Jongeren die daar rondhingen, ver-

oorzaakten geluidsoverlast en er 

waren kleine brandjes. 

Deal

Ellie zette daarop de bewonerscom-

missie op met als doel een prettige 

en veilige wijk te creëren. Met de 

toenmalige wethouder van open-

bare ruimte sloot de commissie een 

deal: de gemeente zou nog één keer 

investeren in de speeltuin, maar 

dan moest daar geen rottigheid 

meer zijn. Het werd een succes. 

De gemeente zorgde voor nieuwe 

speeltoestellen en een voetbalveld 

met een net erover zodat er geen 

afzwaaiende voetballen meer in 

omliggende tuinen zouden komen. 

De bewonerscommissie betrok de 

jongeren die overlast veroorzaakten 

op een positieve manier bij de wijk 

met jaarlijkse buurtfeesten en gere-

gelde volleybalavonden. Het ging 

beter in de wijk. In de jaren tachtig 

volgde er een grote renovatie van 

de naoorlogse huurwoningen. 

Convenant

In de jaren tachtig en negentig werd 

steeds duidelijker dat er wel overleg 

was met gemeente en politie over 

onder andere veiligheid, maar het 

verzandde ook weer snel. Over en 

weer was behoefte aan een steviger 

basis van het contact. Samen met 

wijkagent Koos Kooijman maakte 

de bewonerscommissie daar een 

plan voor dat in 1995 leidde tot een 

convenant van gemeente, politie, 

woningbouw SSW en maatschap-

pelijk werk. Het convenant houdt 

in dat er 2 à 3 keer per jaar overleg 

is waarbij afspraken worden vast-

gelegd en eens per jaar een wijk-

schouw waarbij knelpunten in kaart 

worden gebracht. Dit overlegmodel 

is ook in andere wijken in de ge-

meente en ook in andere plaatsen in 

het land ingevoerd.

Renovatie

Normaal gesproken zijn woningen 

na een renovatie voor ruim veertig 

jaar weer in orde. Na de renovatie 

van de jaren tachtig had het dus tot 

minstens 2020–2025 goed moe-

ten zijn. Maar al veel eerder kwa-

men er steeds meer klachten over 

slechte isolatie en rotte vloeren in 

de woningen. In 2009 starten de 

onderhandelingen met de SSW en 

in 2012 begon de renovatie. Eind 

dit jaar moet de renovatie klaar zijn 

en in de loop van 2015 ronden de 

gemeente en SSW ook alle andere 

werkzaamheden af zoals de her-

indeling van de straten en de aan-

leg van een nieuwe speeltuin. Het 

resultaat wordt al duidelijk zicht-

baar, veel woningen zijn klaar en 

weer bewoond. Maar de renovatie 

heeft veel gevraagd van de bewo-

ners. Ellie: ‘Mensen die hier lang 

wonen maken voor de tweede keer 

een renovatie mee en moeten weer 

voor minstens vier maanden hun 

huis uit.’ Bewoners hebben over 

de onrust die dat gaf, geklaagd 

bij de bewonerscommissie. Som-

mige mensen namen hen, en Ellie 

als voorzitter daarvan, persoonlijk 

kwalijk dat zij hun huis weer uit 

moesten. Ellie: ‘Het is begrijpelijk 

dat mensen hinder ondervinden van 

een renovatie, maar het doel is dat 

de buurt ervan opknapt. We hebben 

maximaal geprobeerd ondersteu-

ning te organiseren voor mensen 

die extra hulp nodig hebben, zoals 

ouderen.’ 

Afscheid

Maar het begon ook te steken om 

al die jaren zoveel te doen voor de 

wijk en dan toch persoonlijk aan-

gekeken te worden op de gevolgen 

van een noodzakelijke renovatie. 

Daarbij miste Ellie ook soms de 

medewerking van de woningbouw 

SSW. En tot slot kreeg zij te maken 

met verminderde energie als gevolg 

van een ernstig auto-ongeval vorig 

jaar. Die drie punten bij elkaar de-

den Ellie besluiten om na 26 jaar 

te stoppen als voorzitter van de 

bewonerscommissie. Zij wil weer 

meer tijd voor zichzelf en als Ellie 

over straat in plaats van als voorzit-

ter van de bewonerscommissie. Zij 

heeft al met al een voldaan gevoel. 

‘Mijn doel is bereikt, de wijk is erg 

opgeknapt. De gerenoveerde huur-

woningen en de koopwoningen uit 

de jaren dertig sluiten harmonieus 

op elkaar aan.’Er zijn mensen uit 

de wijk weggegaan en daar zullen 

anderen voor terugkomen. Het zal 

wennen zijn voor iedereen in de 

gerenoveerde woningen. De be-

woners van het Heemstrakwartier 

zullen de komende jaren met el-

kaar weer op zoek gaan naar een 

nieuw evenwicht. De bewoners-

commissie is daarbij door de jaren 

heen belangrijk geweest. Tamara 

Reesink neemt voorlopig het voor-

zitterschap over. Nieuwe leden zijn 

zeer welkom. Meer informatie is te 

lezen op www.heemstrakwartier.nl 

of te verkrijgen via info@heemstra-

kwartier.nl. 

Ellie Hulst: ‘Mensen die hier lang wonen maken voor de tweede keer een 

renovatie mee en moeten weer voor minstens vier maanden hun huis uit.’

Waar eens de speeltuin was, ligt nu een omgeploegd veld. De gemeente heeft er afstand van gedaan en SSW 

geeft er na overleg met de bewoners een nieuwe invulling aan.

Gemeente werkt op 
afspraak

Om u ook in de zomermaanden goed van dienst te zijn, werken de pu-

blieksbalies van de gemeente De Bilt voornamelijk nog op afspraak. 

Dat voorkomt onnodig wachten en verhoogt het serviceniveau. 

De gemeente kan zo ook beter inspelen op de vraag en zorgen voor de 

juiste medewerker. Bij het vergunningenloket en het zorgloket wordt er 

alleen nog op afspraak gewerkt. Burgerzaken gaat ook steeds meer op 

afspraak werken, al is er hier nog wel een vrije inloop op maandag- en 

donderdagochtend tot 12.30 uur. 

Snel

Sinds enige tijd heeft de gemeente De Bilt ook de beschikking over een 

snelloket. Hier kan men u op alle werkdagen de gehele dag (en zonder 

afspraak) terecht voor het aanvragen van uittreksels en de eigen verkla-

ring en het afhalen van rijbewijzen en reisdocumenten. Veel zaken kunt 

u tegenwoordig ook digitaal regelen met de gemeente. Surf naar het ge-

meenteloket om bijvoorbeeld een verhuizing door te geven of een uit-

treksel aan te vragen. Ook het maken van een afspraak kan eenvoudig 

via het digitale loket. Het is ook mogelijk om telefonisch een afspraak 

te maken door te bellen naar (030) 228 94 11.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

27/7 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

27/7 •    9.30u - Proponent A.J. Treur
27/7 •  18.30u - Ds. P. Vermeer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

27/7 • 10.30u - Mw. M.J.W. van 
Remmen-Rosmalen

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

27/7 • 10.00u - Dhr. Wessel de Jonge

R.K. Kerk O.L. Vrouw

27/7 • 10.30u - Pastor F. Zwarts

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

27/7 • 10.15u - Ds. W. Scherff 
27/7 • 17.00u - Ds. B. Buitendijk

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

27/7 • 10.00u - Ds. A.J. Plaisier
27/7 • 19.00u - Ds. C. van der Scheur

Pr. Gem. Immanuelkerk

27/7 • 10.00u - Ds. J. H. Hoekert

R.K. St. Michaelkerk

27/7 • 10.00u -  Woord- en 
Communieviering  J. Houben

Volle Evangelie Gemeente

27/7 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

27/7 • 10.30u - Dhr. Ds. G. Mulder

Herv. gemeente Blauwkapel 

27/7 • 10.00u - Ds. C. Evers 
27/7 • 18.30u - Kand. E. Boogert

Onderwegkerk Blauwkapel

27/7 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Herst. Herv. Kerk

27/7 • 10.30 en 18.00u - Dhr. Stuurman

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

27/7 • 10.00u - Ds. G.C. Klok
27/7 • 18.30u - Ds. J. van Dijk

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

27/7 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

27/7 • 10.00u - Ds. J. Jansen  

St. Maartenskerk

27/7 • 10.00u – Eucharistieviering J. 
Wissink

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

27/7 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
27/7 • 18.30u - Dhr. C. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk

27/7 • 10.00u - Ds. K.C. Kos
27/7 • 18.30u - Ds. J.J. Tigchelaar

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:

0346 211992 of info@vierklank.nl

 De Vierklank 2 23 juli 2014

‘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

Oud papier
Westbroek

Op zaterdag 26 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 26 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.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

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

Gevestigd te Maartensdijk

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Bruids- en rouwBloemwerk

www.gebloemd.com 

06 - 103 92 836

Groenekan

Spreekuur Maartensdijk  

wijkcontactambtenaar

Iedere donderdagochtend is wijk-
contactambtenaar Lianne Ooster-
lee aanwezig in Dijckstate voor 
het inloopspreekuur. Inwoners 
kunnen voor verschillende zaken 
zonder afspraak binnen lopen. 
Door de verbouwing in Dijck-
state en de vakantieperiode is 
er in de maand augustus geen 
spreekuur. Daardoor is het eerst-
volgende spreekuur pas op don-
derdag 4 september - op het vaste 
tijdstip van 8.30 uur tot 10.00 uur 
– (voor september en oktober in 
De Vierstee. Vanaf 6 november 
kan een ieder weer terecht in 
Dijckstate. 

Wanneer inwoners suggesties 
hebben om de leefbaarheid in 
hun dorp te verbeteren, een idee 
hebben voor leuke acties in de 
wijk, of gewoon een algemene 
vraag op gemeentelijk niveau 
willen stellen, kan contact met 
wijkcontactambtenaar Lianne 
Oosterlee worden opgenomen. 
Kijk evt. ook op www.debilt.nl 
onder Wonen en Leven/Wijk- en 
Dorpsgericht werken. 

Boeken- en rommelmarkt  

in Maartensdijk

Zaterdag 6 september organiseert 
de Protestantse Gemeente Maar-
tensdijk - Hollandsche Rading 
weer de jaarlijkse boeken-en 
rommelmarkt. Een gezellig 
markt met o.a. veel tweedehands-
spullen, boeken, lekkere wafels 
en een Rad van Avontuur. De 
markt vindt plaats op het terrein 
van de Ontmoetingskerk, Kon. 
Julianalaan 26 te Maartensdijk, 
van 9.30 uur tot 15.00 uur. 

“Hij wilde zo graag bij ons blijven......”

Mijn geliefde man, onze dierbare vader, schoonvader en opa

Siegfried Laker

is zaterdag 19 juli 2014 thuis overleden op 78-jarige leeftijd.

Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij ons gegeven heeft
en zullen hem heel erg missen.

   Annemarie Laker-Verhage

   Peter Laker en Corine van Leeuwen

               Robin, Milou, Timme

   Karin Laker en Michiel Blok

Havikskruid 1
3738 TV  Maartensdijk

De begrafenis heeft op verzoek van Siegfried
in besloten kring plaatsgevonden.

Maar ’s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos de zelfde wezen.

Psalm 103 : 9a

De Heere heeft van ons weggenomen mijn innig geliefde vrouw,  onze zeer geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder

Hendrika Clara Margaretha Lam-van der Grift
echtgenote van Cornelis Lam

voordien sinds 1997 weduwe van Jan van Dijk

Geboren: 27 augustus 1924 te Driebergen    Overleden: 19 juli 2014 te De Bilt 

      C.Lam

      Reijer
          Ria en Jaco, Julia
          Jan
          Reijer
          Sander
      Mijntje en Pieter
          Janneke en Arnold, Niels, Jasmijn
          Carla en Kees, Anne, Soie, Daan
          Albertine en Nico, Danny
          Johan

      Adriaan †, Bep en Steef
      Johan en Geertrui
      Johanna †, Wim en Netty
      Willy en Cor
      Adrie en Sjaak
      Klein en achterkleinkinderen

Dr. Welfferweg 118
3615 AR  Achttienhoven

Mijn vrouw, onze moeder en oma is thuis opgebaard.

Gelegenheid tot condoleren op woensdag 23 juli van 15.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in gebouw
Rehoboth, Kerkdijk 10 te Westbroek (achter de Hervormde kerk).

De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. donderdag 24 juli om 11.00 uur in de Hervormde kerk aan de Kerkdijk 
te Westbroek, aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar.

Na aloop van de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in gebouw Rehoboth.

Geen bloemen

Heeft u nog spullen die u niet 
meer gebruikt, maar die nog 
wel verkocht kunnen worden, 
lever deze dan in op zaterdag 30 
augustus van 10.00 uur tot 13.00 
uur of op donderdag 4 september 
van 19.00 uur tot 21.00 uur bij 
de Ontmoetingskerk aan de Kon. 
Julianalaan 26 te Maartensdijk. 
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Buurvriendelijk de zomer door
door Henk van de Bunt

Ruzie met de buren kan heel veel invloed hebben op je leven. Je wordt er iedere dag mee 

geconfronteerd en de ergernis lijkt over en weer alleen maar toe te nemen. ‘Mensen komen er 

zelf vaak niet meer uit’, zegt Helmi Kaskens, coördinator Buurtbemiddeling De Bilt. ‘Gelukkig 

kan buurtbemiddeling helpen om burenruzies op te lossen.’ 

‘De kracht van buurtbemiddeling 

is dat je de communicatie tussen 

buren herstelt’, zegt Helmi. Een 

confl ict tussen buren ontstaat vaak 
uit onbegrip of miscommunicatie. 

Helmi: ‘Buren komen tegenover 

elkaar te staan en praten niet meer 

met elkaar.’ Een kleine ergernis 

groeit uit tot een hooglopende ru-

zie. ‘Dit komt door emoties, onbe-

grip en aannames die in de praktijk 

niet getoetst zijn.’ Mensen zien zelf 

vaak geen oplossing meer. 

Woonoverlast

Een burenruzie of stelselmatige 

overlast van omwonenden, Neder-

landers ervaren dit als een steeds 

groter probleem. Gemeenten, wo-

ningcorporaties, buurtbemiddeling 

zijn de eerst aangewezen instanties 

om bewoners te helpen bij het aan-

pakken van onhoudbare leefom-

standigheden. Maar bewoners kun-

nen zelf ook veel doen. Overlast 

van buurtbewoners is een hardnek-

kig probleem dat in heel Nederland 

voor komt. Helmi Kaskens: ‘Denk 

aan geluidsoverlast, overlast door 

huisdieren, verloederde panden 

of overlast door drugshandel. Dit 

kan het woongenot en het veilig-

heidsgevoel van bewoners ernstig 

aantasten. Soms leidt woonover-

last zelfs tot geestelijke of fysieke 

klachten’. 

Ada en Bob

Helmi en haar collega Antoinette 

Kooyman (zij coördineert buurtbe-

middeling Zeist en Bunnik) geven 

het voorbeeld van Ada en Bob. 

Na Bobs pensionering verhuisden 

zij naar een rustige fl at, die ze vol 
enthousiasme zelf opknapten. An-

toinette: ‘Al gauw bleek dat het er 

niet zo rustig was als ze hadden ge-

hoopt. De bovenburen hielden van 

dansen en iedere avond was het 

raak: Cubaanse muziek klonk door 

het plafond en klikkende hakken 

zorgden ervoor dat ze geen oog 

meer dicht deden.’ Toen Bob naar 

boven ging om te klagen, deed de 

buurman niet open. Een confl ict 
was geboren. De wijkagent scha-

kelde buurtbemiddeling in en ge-

lukkig waren beide buren meteen 

bereid om hier aan mee te doen. 

Neutraal

Hoe werkt buurtbemiddeling? 

‘Getrainde vrijwilligers gaan met 

beide partijen in gesprek’, legt 

Helmi rustig uit. ‘Zij luisteren 

naar ieders verhaal, maar oorde-

len niet. Zij blijven neutraal.’ Als 

de ruziënde buren met elkaar om 

de tafel willen en bereid zijn om 

naar elkaar te luisteren, ben je al 

een heel eind op de goede weg. 

Helmi: ‘Bij Bob en Ada bleek bij-

voorbeeld dat de buren dachten 

dat zij nachtmensen waren door-

dat ze tijdens het opknappen van 

hun fl at steeds tot in de late uur-
tjes hadden doorgewerkt’. Beide 

buren wilden niets liever dan een 

goede onderlinge relatie en maak-

ten afspraken waarin zij zich alle-

bei konden vinden. 

Drempel

Buurtbemiddelaars dragen geen 

oplossingen aan. Zij begeleiden al-

leen het proces en helpen mensen 

om zelf een oplossing te bedenken. 

Voorwaarde is dan ook dat mensen 

er zelf voor kiezen om mee te doen. 

Helmi: ‘Als beide buren écht een 

oplossing willen én bereid zijn het 

bemiddelingsgesprek aan te gaan, 

is de kans op succes groot.’ Zij be-

grijpt heel goed dat mensen van te-

voren opzien tegen een ontmoeting 

met de buren waarmee ze een con-

fl ict hebben, maar hoopt toch dat 
ze over die drempel heen stappen. 

‘Het kan je leven echt veranderen. 

Een oplossing is vaak veel dichter-

bij dan mensen denken.’

Meer informatie

Voor vragen over de werkwijze 

van buurtbemiddeling of behoefte 

aan ondersteuning bij burenover-

last kan voor De Bilt contact wor-

den opgenomen met buurtbemid-

deling.debilt@meanderomnium.

nl, tel. 030 2677788 of gekeken 

worden op www.meanderomni-

um.nl/buurtbemiddeling. 

Onder het goedkeurende oog van ‘De Trompetter’ van Jits Bakker verzorgde Treasure een prima optreden.

Antoinette Kooyman en Helmi Kaskens coördineren buurtbemiddeling.

Medicijnen ontvreemd 
bij inbraak

Bij een woninginbraak aan de Burgemeester van Heemstrakwartier in 

De Bilt zijn dinsdag 15 juli jl. medicijnen ontvreemd. De politie waar-

schuwt dat de medicijnen bij onjuist gebruik en dosering gevaarlijk 

kunnen zijn, met name voor kinderen. 

Dinsdag 15 juli kreeg de politie melding van een woninginbraak. Ver-

moedelijk is deze gepleegd in de nacht van maandag 14 op dinsdag 

15 juli. Bewoners waren niet thuis. Bij de inbraak werd een handtas 

ontvreemd en hierin zaten een onbekende hoeveelheid medicijnen. De 

gezochte medicatie betreft witte pillen in strips en werken als morfi ne-
achtige pijnstillers.

Politie vraagt degene die de medicijnen vindt direct contact op te ne-

men via 0900 8844. Liever anoniem? Meld misdaad anoniem via 0800 

7000.                                                                          (Bron: Politie.nl)

Derde Zomerconcert
Zondag 13 juli hield Stichting Zo-

merconcerten De Bilt haar derde 

zomerconcert. Voor de pauze was 

er een optreden van Countryband 

Treasure met countryrock in de 

breedste zin van het woord en 

vooral prettig in het gehoor lig-

gende muziek. 

Na de pauze was er een optreden 

van de Weathertown Bigband 

van de Koninklijke Biltse Har-

monie o.l.v. dirigent Marc van 

den Bosch. De band speelde een 

gevarieerd programma met voor 

iedereen herkenbare muziek. 

Het laatste zomerconcert van dit 

seizoen is op zondag 31 augustus 

m.m.v. het vrouwenkoor Kokkels 

en Mokkels uit Harderwijk en het 

Senioren Harmonie Orkest Pro-

vincie Utrecht. Voor inlichtingen 

of informatie: tel. 06-51229733 of 

www.zomerconcertendebilt.nl

TIPS om buurvriendelijk de zomer door te komen
In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een hel-

pende hand bieden, is het fi jner en veiliger wonen. Als u rekening met 
uw buren houdt, zullen de buren ook eerder rekening met u houden. 

Hieronder wat tips:

•  Licht buren vooraf in over een feestje of een verbouwing, zodat ze 
zich erop in kunnen stellen.

• Neem binnen afscheid van gasten en niet buiten. 
•  Neem pakjes voor elkaar aan en geef ze bij thuiskomst meteen aan 

de buren.

• Zet af en toe ook de kliko van de buren even bij hun woning terug.
•  Verwijs uw eigen bezoek naar de gemeenschappelijke parkeerplaats 

en laat ze niet op de stoep parkeren of bij uw buren voor de deur

•  Onbekend maakt onbemind: maak kennis met de nieuwe buren voor 
een goede verstandhouding.

•  Bij mooi weer ramen en deuren open? Zet het geluid van radio en tv 
wat zachter.

• Zorg ervoor dat de buren geen last hebben van de barbecue.
Blijf met elkaar in gesprek en als u overlast hebt van de buren vertel ze 

dat dan op een rustige manier. 

Om4zo4lang4mogelijk4zelfstandig4thuis4te4blijven4
Wij komen aan huis in de hele regio! 

www.ergogooi.nl4 4 4 035-62848104

Het is vakantie en mensen verkassen

naar ver weg of gewoon naar de plassen

soms kun je niet weg

en dan heb je de pech

dat je op het huis van de buren moet passen

Guus Geebel Limerick
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Heerlijke 
kipdijsaté

Procureurlapjes
naturel of gemarineerd

Gemarineerde 
biefstuk

100
gram 0.99

100
gram 1.25

100
gram 1.98 Hammouse

Ei-bieslooksalade

Filet Americain
3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gebraden entrecôte 

Boeren achterham 

Gebraden gehakt 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 juli
t/m woensdag 30 juli

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

STOMPETOREN 
SNIJDBAAR OUD

DIVERSE HEERLIJKE 
BERGKAZEN!

HEERLIJKE 
PEPITA-MIX

100
gram 1.25

5.98500
gram

Weekend worst duo!

HALVE GRILWORST + 
LEVERWORST

VLEESWAREN-TRIO

Heerlijke ediks voor de salade of bij een heerlijk stukje oude kaas!

5 gehaktstaven

5 hamburgers

5 runder verse worst

5.-
5.-

5.-6.50

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

Volop Hollandse 
aardbeien, pruimen 

en zacht fruit!

Vers van de Traiteur
Pasta Damiaco
MET KALFSVLEES____________ 100 GRAM 1,49 

Macaroni met gehakt
of koude Macaroni schotel
____________________________ 100 GRAM 0,99 

Kantonese kip
MET RIJST  __________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi

Super

Watermeloen
PER PART

Hollandse

Sperziebonen
HEEL KILO

Heerlijke

Nectarines
HEEL KILO

Lasagne
alle soorten
___________________ 100 GRAM  0,99

ALLEEN MAANDAG 28,

DINSDAG 29 EN WOENSDAG 30 JULI

0,99 0,991,25

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkost
___________________  100 GRAM 0,70

Let op! donderdag 31 juli: 

MEGA-uitverkoop
Alles moet weg

Let op de volgende

VIERKLANK

Mooie bramen
LEKKER VOOR DE SAP!!! _______  3 DOZEN 3,99 
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Berlagelaan

Leyenseweg

Berla
gelaan

Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 in Bilthoven 

(bij zwembad Brandenburg en Action)

Acties zijn geldig van woensdag 23 t/m dinsdag 29 juli 2014. Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant. 
 Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Warsteiner, Palm
of Hertog Jan 
Krat met 24 fl esjes 
van 0.25 of 0.3 liter
Per krat
13.19 - 13.89

5.49
Per liter 0.92

Coca-Cola 
Alle pakken met 

4 fl essen van 1.5 liter 
Per pak

6.96

 Galia of 
Cantaloupe 
meloen  

Per stuk

GRATIS
BBQ TANG
Bij aankoop van 4x 1,5L Coca-Cola

6.966.96

Bij aankoop van 4x 1,5L Coca-ColaBij aankoop van 4x 1,5L Coca-ColaBij aankoop van 4x 1,5L Coca-Cola

Woudkapel Programmaboekje

Het Woudkapel programma-

boekje is verschenen. Leden, 

vrienden en donateurs ontvangen 

het boekje automatisch. Anderen 

kunnen het gratis afhalen bij De 

Woudkapel - op zondagochtend 

altijd open - of bij de Bilthovense 

Boekhandel. 

De activiteiten zijn ingedeeld 

op de thema’s: maatschappij, 

religie, spiritualiteit, cultuur en 

sociale activiteiten. Het is gelukt 

om veelgevraagde sprekers 

zoals Paul Schnabel en Carel ter 

Linden, het komend jaar in De 

Woudkapel te ontvangen. Ook 

op spiritueel vlak wordt een bij-

zonder programma gepresenteerd 

met sprekers als Manfred van 

Doorn en Hein Stufkens.

Gesprekskringen worden ver-

zorgd door Lauk Spelberg, Maria 

van den Boer, Jan Oegema en 

Pieter Lootsma, de nieuwe voor-

ganger. Pieter Lootsma is boven-

dien iedere eerste zondag van de 

maand en op feestdagen te horen 

in De Woudkapel.  Info: Wendy 

de Graaff, wendy@wdgcommu-

nicatie.nl of 06 54212417

Ouderen bij Kooi  

van Jits Bakker

De Stichting Dag voor de Oude-

ren (SDO) heeft opnieuw een 

bezoek aan de ‘Kooi van Jits 

Bakker’ georganiseerd. Het is 

zeer de moeite waard om het 

werk van de onlangs overleden 

Biltse kunstenaar en het verhaal 

daarbij van dichtbij te zien en te 

voelen. 

De expositieruimte is openge-

steld voor belangstellenden op 

vrijdag 1 augustus a.s. Adres: 

Holle Bilt nr. 16. Aanvang van 

de rondleiding, verzorgd door 

Ignaas de Jong, is om 10.30 uur. 

Kosten 5 euro.

Aanmelden kan bij mw. Henny 

Ockhuijsen (De Bilt), tel. 030 

2202458, Mevr. Bep Franken 

(Westbroek), tel.0346 282002, 

Mevr. Bep Huiden (Maartens-

dijk) tel. 0346 211785 of mevr. 

Jo Buitenhuis (Maartensdijk) 

tel.0346 212390

Gemeenten kopen zorg in

Vanaf 2015 vinden er veel ver-

anderingen plaats in het sociaal 

domein. De gemeenten krijgen 

door wetswijzigingen meer ver-

antwoordelijkheden en plichten 

voor de ondersteuning van haar 

inwoners. 

 

Een aantal soorten van begelei-

ding uit de Awbz, gaat per 1 janu-

ari 2015 over naar de gemeen-

ten. De gemeenten worden dan 

verantwoordelijk voor de orga-

nisatie en financiering van alle 

begeleiding van zelfstandig 

wonende, hulpbehoevende inwo-

ners. De gemeente De Bilt zorgt 

ervoor dat  de daarvoor beno-

digde professionele zorg vóór 1 

januari 2015 is ingekocht. In de 

regio Zuidoost Utrecht werken 

de gemeenten Bunnik, De Bilt, 

Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 

Duurstede en Zeist bij de inkoop 

samen. 



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

“De jurk van Betty is bijna klaar, 
want vrijdag gaat ze trouwen.

Ze wordt ook nog 50 jaar,
dus dubbel feest! “

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)

Turks
breekbroodnu € 1,95
Appelroomrollen
3 + 1 gratis

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

6

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

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 

Nieuw in onze collectie

BoxspringCombinatie Wow

v.a. € 895

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

GRATIS
ZONNESCHERMEN
Bij aankoop van een kinderboek 
met naam ontvang je een gratis 

set zonneschermen 
voor in de auto.

 
Keuze uit
* Woezel en Pip
* Dikkie Dik
* Nijntje
 

Afhalen bij de Primera in
Maartensdijk of  thuisbezorgen.

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele HP inktpatronen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HP 351 (C8337) van € 14,50 voor € 10,00

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

PaPaPa
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

I www.parelpromotie.nl
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Bus27 rijdt op Oldtimerdag 
in De Bilt

Op 13 september is het Open Monumentendag met als thema ‘Op Reis’. Natuurlijk doet 

Oldtimerdag De Bilt geheel mee in stijl en rijdt Bus27 gezellig mee. Bus27 maakte deel uit van 

een serie van 15 bussen van het type Worldmaster van het merk Leyland. In de jaren 50, 60 

en 70 van de vorige eeuw reed Bus27, als onderdeel van het wagenpark van het Gemeentelijk 

Vervoerbedrijf Utrecht (GVU), in de Schepenbuurt in Utrecht. 

De Bussen van Leyland hebben 

vanaf de jaren vijftig tot in de jaren 

tachtig het openbaar vervoer in ons 

land op de kaart gezet. Met name 

met componenten van de World-

master en Tiger Cub werden in ons 

land door verschillende bedrijven 

bussen gebouwd, zoals Den Oud-

sten, Hainje, Verheul en Werkspoor. 

Bus27 is gebouwd door Verheul uit 

Waddinxveen. De Verheul-fabriek 

werd op 9 december 1970 door 

brand verwoest. Op deze plek ver-

rees vervolgens de Nederlandse 

vestiging van British Leyland. De 

naam Verheul werd niet meer ge-

bruikt en carrosserieën werden niet 

meer gebouwd. De bouw van stan-

daard streekbussen werd voortgezet 

door Den Oudsten te Woerden.

Safari

Bus27 heeft vanaf 1976 ruim tien 

jaren dienst gedaan als safaribus 

in de Beekse Bergen. In 1987 werd 

bus27 samen met bus31 door het 

GVU teruggekocht. Bus27 werd 

opgeknapt waarbij Bus31 als pluk-

bus diende voor de onderdelen. In 

2001 ontfermden zich een aantal 

liefhebbers rondom de 27. De bus 

werd vervolgens opnieuw grondig 

gerestaureerd waardoor deze bus in 

concoursstaat verkeert. De 27 staat 

gestald aan de Europalaan. Een en-

kele keer verschijnt bus27 nog op 

de weg.

Meerijden

Het is mogelijk om op 13 septem-

ber als passagier van Bus27 mee te 

rijden met de toerrit op de Marktdag 

van de Hervormde Wijkgemeente 

Dorpskerk De Bilt. Bus27 rijdt na-

melijk mee in de Herbieroute van 

de Oldtimerdag. De route is ca. 70 

kilometer en gaat door de mooiste 

plekjes van onze regio. Kaarten zijn 

in de voorverkoop te krijgen via 

www.oldtimerdagdebilt.nl. 

 (Anco de Rooij)

Herman Doornenbal en Bep Middendorp – van Woudenberg zijn even 

terug in de uit 1923 daterende (voormalige) School met den Bijbel. De 

eerste steen werd op 22 januari 1923 gelegd door Barend Jan Gephard 

(eerste voorzitter van het schoolbestuur en), destijds ‘tuinbaas’ op Land-

goed Eyckenstein. [Foto Henk van de Bunt]

Nooit gedochte reunie
door Koos Kolenbrander

Dinsdag 1 juli kwam een aantal mensen na tweeënzeventig jaar weer bij elkaar. Het eerste 

moment van ontmoeting eertijds was de toenmalige ‘eerste klas’ van de School met den 

Bijbel aan de Molenweg in Maartensdijk en 72 jaar nadien ontmoetten een aantal voormalige 

klasgenoten elkaar opnieuw; dit keer in het 4878 inwoners tellende dorp Giessenburg (gemeente 

Giessenlanden) in de provincie Zuid-Holland. De blik van herkenning was allerhartelijkst

In ‘De Vergeten Kiek van 18 juni jl. 

in deze krant wilde mevrouw Riek 

Donker-Westeneng uit Giessen-

burg graag in contact komen met 

enkele van haar vroegere klasgeno-

ten van de School met den Bijbel. 

Er kwam een aantal reacties, vol-

doende om een mini-reunie te or-

ganiseren, waarop vijf voormalige 

klasgenoten vanuit allerlei oorden 

naar Giessenburg kwamen en her-

inneringen aan weleer ophaalden 

en met elkaar deelden.

Duitsers

De bijeenkomst was bij Riek Don-

ker-Westeneng op de (voormalige) 

boerderij Nooitgedocht van Riek in 

Giessenburg. Riek en haar ouders 

woonden tot een jaar na de bezet-

ting op de boerderij aan de Dorps-

weg 87 in het land tegenover de 

Molenweg in Maartensdijk. In de-

cember 1946 verlieten Cees en Eig-

je Westeneng met hun inmiddels 

drie kinderen (waaronder Riek) de 

boerderij in Maartensdijk en gingen 

naar de boerderij van Eigjes ouders 

‘Nooitgedocht’ in Giessenburg. 

Jan en Gijs van Ettekoven, Steef 

Hoek en Gerrie van Hemert-Steen-

beek waren dinsdag 1 juli te gast 

bij Riek Ze begonnen allen 72 jaar 

geleden - zes jaar jong - in 1942 

tijdens de bezetting in de 1e klas 

bij juffrouw N.A.C. Verbeek. Riek 

herinnert zich nog dat er op de eer-

ste schooldag sneeuw lag en het 

schoolgebouw gedeeltelijk door de 

bezetter was gevorderd. Soms liep 

er, wanneer ze naar school ging, 

een groepje Duitse soldaten op 

de Dorpsweg, waar ze niet alleen 

langs durfde te lopen. 

Mee-eten

De klas telde ongeveer 30 leerlin-

gen. In de 2e klas kregen ze les 

van juffrouw Van Beusekom, die 

in Utrecht woonde en drie keer per 

week bij Riek thuis op de boerderij 

aan de Dorpsweg 87 mee at. Je leer-

de schrijven met een kroontjespen. 

Linkshandig schrijven mocht niet. 

Volgens Jan van Ettekoven kreeg je, 

wanneer je je werk buitengewoon 

goed had gemaakt, een rode stem-

pel met de afbeelding van een boot-

je in je schrift. Na de lagere school 

gingen Jan en Gijs van Ettekoven 

naar de lagere landbouwschool. Ze 

kregen les in een loods van de coö-

peratie op het goederenstation van 

Maartensdijk. De school is in janu-

ari 1946 gestart. Jan is rietdekker 

geworden en Gijs boer. Steef Hoek 

ging naar de tweejarige handels-

dagschool in Utrecht en is daarna 

in de lijn van zijn ouders kruidenier 

geworden. Hij is al 36 jaar gele-

den uit Maartensdijk vertrokken en 

woont thans in Vriezenveen. Gerrie 

van Hemert-Steenbeek is met haar 

man in de woninginrichting werk-

zaam geweest en woont in Krimpen 

aan de IJssel. 

Klasgenoten

Bep Middendorp-van Wouden-

berg en Herman Doornenbal za-

ten ook in dezelfde klas. Zij zijn 

beiden Maartensdijk nooit uit ge-

weest. Herman weet nog, dat Bep 

zeer goed kon rekenen en soms 

op verzoek van de onderwijzer op 

het bord voor de klas haar mede-

klasgenoten een moeilijke som 

mocht uitleggen. In De Bilt woont 

Martje de Haas, dochter van ‘wa-

genmaker’ Cornelis de Haas en 

ook 72 jaar geleden ‘klasgenoot’: 

‘Ik heb ook in 1942 bij juffrouw 

van Beek in de 1e klas gezeten. 

Zij kwam ook wel eens bij ons 

thuis en ik kan me nog herinneren 

dat ik in Utrecht bij haar huwelijk 

geweest ben. Ik ben later met Bert 

Willemse getrouwd en wij wonen 

nog steeds in De Bilt. Verder was 

Gerrie van der Wilt een van mijn 

beste vriendinnen, zij trouwde met 

Gert Steenbeek (de broer van Ger-

rie Steenbeek) en is helaas al heel 

jong overleden’. 

Liefhebbers kunnen met Bus27 mee in de Herbieroute op de Oldtimerdag.

Op deze foto uit 2013 Bert Willemse en Martje Willemse - de Haas, bij 

het zuidelijk deel van de rondweg van bedrijvenpark Larenstein - de C. 

de Haasweg - , vernoemd naar de vader van Martje de Haas. [foto: Henk 

van de Bunt]

V.l.n.r. Steef Hoek, Riek Donker-Westeneng,   Jan van Ettekoven, Gerrie 

van Hemert – Steenbeek en Gijs van Ettekoven voor de gevel van boerderij 

Nooitgedocht in Giesenburg. [Foto Henk van de Bunt]



Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

MENS is ook….

Servicecentrum Maartensdijk

Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

Het Servicecentrum aan het Maartensplein wordt ver-
bouwd. Vanaf 21 juli bent u van harte welkom in het 
SOJOS gebouw aan de Dorpsweg 51 in Maartensdijk. 
Ons telefoonnummer blijft 0346-214161.De computer-
cursussen, het bridgen en klaverjassen gaan gewoon 
door. Heeft u een vraag, kom dan bij ons langs voor een 
kopje koie. Na de verbouwing gaan we weer terug 
naar het Maartensplein. Dat zal rond 1 november zijn.

Meedoen en Samen

Het nieuwe Servicecentrum De Bilt is open. 
Ook hier bent u van harte welkom. Ons adres is: 
Prof. Dr. PJW Debeyeweg 1 De Bilt, Tel: 030-7440595. 
Het Vrijwilligerssteunpunt ViA, onderdeel van 
MENS De Bilt zit nu in het Servicecentrum De Bilt.

Kan jij wel een extra zakcentje 
gebruiken voor de zomervakantie?!

Geef je dan nu op: info@vierklank.nl! Dit zijn de openstaande wijken:

Vaste wijk per DIRECT bezorgers gezocht:
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan,
  de Genestetlaan, Laurillardlaan,
  ten Katelaan 

Voor de zomervakantie zoeken wij ook invallers.
Heb jij zin om in je vakantie tijdelijk wat bij te verdienen? 
Mail dan naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

ZOMERROLLADE 
Met o.a. varkens� let, rucola, kruidencrème en Parmaham

en natuurlijk handgeknoopt; aan een stuk of plakken 500 gram 7,25

LAMSBOUTSCHIJVEN
Naturel of lekker gemarineerd, met een beentje: kort op

de BBQ of in de pan! mag rosé blijven…. 100 gram 1,65

GEHAKTSTAAFJES 
Panklaar braden maar: lekker gekruid, gezouten en gepaneerd;

ca 8 tot 10 min. Zachtjes braden in ruim boter            3 stuks 3,30

THAISE KIPWOKBLOKJES 
Met o.a. magere kip� let, paprika, aubergine en kruidenolie,

kort roerbakken; lekker met rijst of aardappeltjes 500 gram 5,00

KOKELETJES
De originele Poussins rechtstreeks uit Frankrijk, lekker te vullen

met groente, ca 20 tot 25 min in de oven op 150°C 100 gram 1,15

DE TOUR BURGERS
100 % rundvlees, lekker gekruid en gezouten, even kort

bakken in de boter of lekker buiten op de BBQ 3 stuks  3,75

TIP: maandag 28 juli t/m woensdag 30 juli

GRIEKSE GELUKS SPIESJES

voor de thuisblijvers 3 stuks 3,00

HOLLANDSE GEHAKTBALLEN

in ruim boter zachtjes braden 3 stuks 3,30

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 21 juli t/m zaterdag 26 juli 2014. Zetfouten voorbehouden.
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Enquête Dorpsberaad Westbroek
Onlangs heeft het Dorpsberaad 

Westbroek een huis-aan-huis 

enquête verspreid in West-

broek met vragen over diverse 

relevante onderwerpen. Inmid-

dels zijn de ingevulde enquêtes 

verwerkt en is het mogelijk om 

de resultaten te delen. Met een 

responspercentage van bijna 

35% hebben ook deze keer veel 

Westbroekers gehoor gegeven 

aan de oproep. De antwoorden 

geven een goed beeld van wat 

er leeft in het dorp. De uitkom-

sten van vragen die betrek-

king hebben op bijvoorbeeld 

het Dorpshuis, de school of 

ondernemers(vereniging) zul-

len ook gedeeld worden met 

de betreffende instanties. Bij 

vragen met zeer veel verschil-

lende/individuele reacties is 

het uiteraard lastig om hier een 

algemeen beeld van te vormen. 

Er zijn onderwerpen waar een 

uitgesproken mening uit blijkt 

en waar het Dorpsberaad ook 

mee aan de slag kan. De wens 

voor een beter voetbalveld voor 

de jeugd was al bekend en is 

inmiddels ook gerealiseerd. De 

overige wensen voor de jeugd 

die meermaals genoemd zijn 

zullen ook onder de aandacht 

worden gebracht. Ook kwam 

de wens naar voren voor een 

beter Openbaar Vervoer (bijv. 

frequenter rijden en ook op la-

tere tijdstippen) en vond in to-

taal 50% van alle respondenten 

het wenselijk dat het steunpunt 

van Gemeente De Bilt in Maar-

tensdijk terugkeert. 

In algemene zin voelen de 

meeste mensen zich veilig in 

Westbroek, echter meer ‘blauw’ 

op straat en een beter bereikba-

re wijkagent zouden dit gevoel 

nog verder kunnen versterken. 

Verkeersveiligheid is een on-

derwerp dat hoog op de agenda 

van het Dorpsberaad staat en 

het belang hiervan wordt ruim 

onderschreven. Zo geeft een 

zeer groot deel aan dat het te-

rugdringen van het sluipver-

keer in Westbroek nog als on-

voldoende wordt ervaren en als 

belangrijkste maatregel kiest 

de overgrote meerderheid voor 

extra controles. Het Dorpsbe-

raad pleit al langere tijd voor 

meer handhaving (op de juiste 

tijdstippen met het daadwer-

kelijk uitschrijven van boetes) 

en zal zich hier ook blijvend 

voor inzetten. De consequentie 

is wel dat ook de Westbroeker 

een keer zal moeten wachten 

tijdens een controle.

Een ander aspect van verkeers-

veiligheid kwam ook duidelijk 

aan de orde. In de dorpskern 

zou beter op de snelheid van 

automobilisten gelet moeten 

worden, maar ook het ontbre-

ken van veiligheid op bijv. de 

Burgemeester Huydecoper-

weg werd genoemd. Hoewel 

de Gemeente De Bilt toezeg-

gingen gedaan heeft voor het 

opknappen van deze weg is het 

budget hiervoor nog niet rond. 

Gesterkt door de uitslagen van 

de enquête zal het Dorpsberaad 

zich hier blijvend voor inzet-

ten en gebruik maken van de 

inspraakmogelijkheid om de 

wensen door te vertalen.

Ten slotte zou men in West-

broek graag een ruimer ver-

gunningenbeleid zien van ge-

meente De Bilt. Mede om het 

dorp vitaal te houden zou het in 

tweeën bewonen van de boer-

derijen eenvoudiger moeten 

worden. Ook voor de onder-

nemers is een ruimer vergun-

ningenbeleid (bijv. gunstiger 

vestigingsvoorwaarden bij her-

gebruik oude bedrijfspanden) 

gewenst. 

Meer gedetailleerde uitslagen 

van de enquête zijn te vinden 

op onze website (www.dorps-

beraadwestbroek.nl) onder het 

kopje ‘Actueel’. De Vierklank 

wordt door het Dorpsberaad 

gebruikt als actuele informa-

tievoorziening, op de website 

is de status over diverse zaken 

ook terug te lezen. Hoewel een 

ruime meerderheid aangaf te-

vreden te zijn over het Dorps-

beraad is er nog voldoende 

ruimte voor verbetering. Het 

meedenken wordt daarom zeer 

gewaardeerd en in de volgende 

vergadering zal er ook aandacht 

besteed worden aan de sugges-

ties die ontvangen zijn. 

Parel Promotie

KIJK op onze 

vernieuwde 

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Gazpacho van tomaat,
komkommer en paprika € 5,50

Gebakken coquilles met pappardelle, 
romatomaatjes en basilicum* € 17,50

* Geserveerd met:
   verse frieten, groenten en salade

Weekspecial
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Haring Zeevishandel De Botter 
krijgt een negen

door Guus Geebel

‘Loon naar werken voor De Botter. Hier wordt al vele jaren geprobeerd om de Hollandse 

Nieuwe naar een hoger niveau te tillen’. Deze zin staat in het beoordelingsrapport over 

Zeevishandel De Botter uit De Bilt voor de Nationale Haringtest. Het Algemeen Dagblad 

publiceerde de uitslag op zaterdag 19 juli. Spakenburger Reinier Zijl (38) leidt de vishandel aan 

de Hessenweg samen met zijn vrouw Anja en een team gedreven medewerkers.

De Botter staat in de test op plaats 

dertien, een linke sprong vooruit 
vergeleken met de test van vier 
jaar geleden. Toen kwam De Botter 
voor het eerst op de lijst voor. ‘Daar 
droom je van en het geeft een heel 
goed gevoel. Je denkt dat het niet 
mogelijk is, maar je ziet dat het kan. 
Het is ook een uitdaging om ooit in 
de top tien terecht te komen.’ Het 
cijfer negen en de verdere beoorde-

ling doen hem goed. ‘In zijn soort 
een topharing’, vermeldt het test-
rapport. ‘Je leert van elke haring-

test en wij hebben in de loop van 

de jaren aan de hand van de uitslag 
regelmatig verbeteringen aange-

bracht’, vertelt Reinier Zijl. 

Top

‘Bij een vorige test bleek dat er 
aan de smaak van de haring iets 
was, dat een hogere waardering in 
de weg stond. Dat kon niet liggen 
aan de manier waarop wij de ha-

ring behandelen. Een discussie met 
de leverancier waar we 28 jaar de 
haring van betrokken leidde niet tot 
een bevredigende oplossing en toen 
ben ik overgestapt naar een andere 

haringleverancier.’ Zijl betrekt de 
haring nu van FishPartners Spa-

kenburg en dat werpt zijn vruchten 
af. ‘Ik wilde niet in de middenmoot 
verkeren, maar gewoon bij de top 
zijn. Ik wil de leveranciers scherp 
houden, net zoals klanten dat met 
mij doen.’ De uitslag van de Nati-
onale Haringtest is gebaseerd op de 
bevindingen van een testpersoon. 
Die proeft ter plekke twee harin-

gen en stelt vanuit de smaak een 
puntenlijst samen. ‘Twee haringen 
gaan mee voor onderzoek naar de 
microbiologische gesteldheid van 

onze haring. We kregen hiervoor 
in het testrapport als notering zeer 
goed. Dat vind ik erg belangrijk, 
want als de microbiologische ge-

steldheid niet goed is, krijg je met-
een een nul.’ 

Gepassioneerd

Reinier Zijl hecht best groot belang 
aan de Nationale Haringtest, maar 
vindt dat de test eigenlijk meerdere 
keren per jaar gehouden zou moeten. 
‘Dan krijgt iemand die bij de laatste 
twintig staat een paar maanden la-

ter een tweede kans. Als je dan nog 
slecht scoort ben je gewoon geen 
goede vishandelaar.’ Reinier Zijl 
praat gepassioneerd over zijn vak. 
Zijn vader startte De Botter bijna 
dertig jaar geleden op de Planeten-

baan in Bilthoven. De zaak verhuis-

de tien jaar later naar de Hessenweg 
in De Bilt. Zijn vader bedacht de 
naam De Botter. ‘Een botter is een 
echte Spakenburgse vissersboot. De 
BU113 was in bezit van onze fami-
lie en ligt nu weer in Spakenburg.’ 

De vader van Reinier speelde een 
belangrijke rol in zijn leven en hij 
spreekt met veel respect over hem. 
‘Ik heb de Vakopleiding Vishandel 
gedaan, maar het meeste heb ik in 
de praktijk van mijn vader geleerd. 
Van hem heb ik de echte opleiding 
gekregen. Bij de vakopleiding leer 
je bijvoorbeeld geen tongetje be-

handelen, want die zijn te duur om 
mee te oefenen. Dat leer je dus hier. 
We staan met ons team van negen 
mensen volledig achter ons product. 
We werken ook echt als een team en 
we delen allemaal in de eer van de 
hoge klassering.’ 

Gedicht

Het behalen van de hoge notering 
inspireerde Reinier Zijl tot het 
schrijven van een gedicht.

We zijn superblij met deze beoordeling,

de bekroning op een dertigjarig bestaan.

Dromen komen uit en er blijft een uit-

daging, om voor een top tien notering 

te gaan.

De hoge notering ziet Reinier Zijl als een prestatie van het hele team. ‘Het is net als bij het voetbal, je doet het 

als team en dat leidt tot resultaat.’ 

Naast de Buren at voor Geesina
Dorpsbistro ‘Naast de Buren’ in 
Groenekan heeft in de maanden 
juni en juli actie gevoerd voor mo-

len Geesina in Groenekan: In juni 
was er een speciaal molenmenu 
op de kaart, waarvan 10% van de 

omzet voor het goede doel was 
bestemd en daarna  - vanwege het 
succes  - werd in juli ook 10% van 
de ‘gewone’ 3-gangen weekmenu’s 
gereserveerd voor hetzelfde doel. 
Dat heeft 373,80 euro opgeleverd. 

Naar verhouding een forse spon-

sorbijdrage, waarvoor het Bestuur 
van Stichting Molen Geesina te 
Groenekan Dorpsbistro-eigenaar 
Ted van der Ham en zijn team zeer 
erkentelijk is.

V.l.n.r. Arga Paternotte, bestuurslid Peter Paternotte, Ted van der Ham en Debby van den Ham bij de 

overhandiging van de cheque.

Haring in De Bremhorst
Woensdagmiddag werd de ‘Hollandse nieuwe’ in 

Woonzorgcentrum De Bremhorst gepresenteerd. 

De haringkar van de Botter uit De Bilt kwam op 

verzoek langs om de bewoners, zoals elk jaar, 

te laten genieten van de nieuwe haringen.

De haringkar was zo in de zaal opgesteld, dat iedereen gemakkelijk 
naar de kar toe kon lopen. De Botter had het druk om aan alle verzoe-

ken te voldoen. Op de achtergrond klonk er Hollandse muziek uit de 
boxen. De bewoners konden niet genoeg krijgen van alle gezelligheid 
en namen dan ook een tweede haring. Of het nu met of zonder uitjes 
was, er werd volop gesmuld.                        (Berber Holwerda) 

Dringen voor de haringkar van De Botter.

Reinier Zijl en zijn zus Mathilda Zijl houden van hun eigen haring.
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Onze Haring scoort een
AD Haringtest 2014

Vers van het mes 9

Zeevishandel De Botter
Hessenweg 185A
De Bilt
030-2210735 
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Tentoonstelling over 80 jaar 
Rode Kruis De Bilt

door Henk van de Bunt

Zaterdag 19 juli opende wethouder Madeleine Bakker in de Traverse van gemeentehuis 

Jagtlust van De Bilt een tentoonstelling over 80 jaar Rode Kruis in De Bilt. Het materiaal dat 

wordt vertoond is grotendeels afkomstig van de Stichting Historische Verzameling Nederlandse 

Rode Kruis. Deze stichting bezit en onderhoudt veel uniek materiaal, dat afkomstig is uit de 

rijke geschiedenis van het Nederlandse Rode Kruis, waaronder 4 old-timers.

De afdeling De Bilt is een zelfstan-

dige afdeling van het Nederlandse 

Rode Kruis. Afdelingen vallen 

onder districten. Afdeling De Bilt 

(voorheen De Bilt en Maartensdijk) 

valt onder het district het Sticht, 

met een kantoor in Zeist. Het aan-

tal leden van het Rode Kruis in de 

gemeente De Bilt bedraagt meer 

dan 1400. Er zijn ongeveer 80 vrij-

willigers regelmatig actief bij het 

plaatselijke Rode Kruis. Zo zijn er 

vrijwilligers die zich inzetten voor 

EHBO aanbod bij evenementen, 

een aantal verzorgt de telefooncir-

kels of organiseert gezellige bij-

eenkomsten voor mensen die niet 

meer goed de deur uitkomen, er is 

een actieve jeugdgroep, er worden 

reanimatiecursussen georganiseerd, 

sommigen maken cadeautjes voor 

de verkoop en er rijden chauffeurs 

op de rolstoelbus. Bij de jaarlijkse 

collecte zijn nog eens 60 vrijwil-

ligers betrokken en maandelijks 

wordt het oud papier opgehaald in 

Groenekan. 

Geschiedenis

In 1912 waren er al Rode Kruis 

vrijwilligers in De Bilt. Ze maak-

ten toen nog onderdeel uit van de 

Rode Kruis afdeling Zeist. Het 

station De Bilt (nu Bilthoven) was 

een belangrijk knooppunt voor de 

afvoer van de gewonden van de 

slagvelden van de Eerste Wereld-

oorlog naar de reguliere zieken-

huizen en noodhospitalen. Pas op 

1 december 1932 kwam een aparte 

afdeling De Bilt in beeld, zoals 

het jaartal op de voorzittershamer 

laat zien. De verslagen laten tus-

sen 1932 en 1940 langzaam aan 

de dreiging van een oorlog zien in 

de manier van oefenen, het mate-

riaal en de oefenlocaties. De raad-

zaal van het oude gemeentehuis 

werd daarvoor door de gemeente 

De Bilt beschikbaar gesteld. In 

de meidagen van 1940 werden 

24 rodekruishelpers en -helpsters 

van de afdeling De Bilt ingezet op 

ambulance treinen en ambulance-

vaartuigen rond Den Haag. 

WO II

In de Tweede Wereldoorlog was 

de afdeling actief betrokken bij 

de voedseldistributie. De Honger-

winter van 1944 leidde er toe dat 

in dat jaar in Maartensdijk een ei-

gen afdeling ontstond. Die heeft 

zich toen onder meer actief bezig 

gehouden met het verdelen van het 

befaamde Zweedse wittebrood en 

het opzetten van een noodhospi-

taal in Hollandsche Rading. In de 

trouwzaal van Jagtlust is een glas-

in-loodraam, dat herinnert aan de 

eerste naoorlogse acties van het 

Rode Kruis, HARK, (Hulp Actie 

Rode Kruis): goederen werden ver-

zameld en uitgedeeld in gebieden 

die door oorlogsgeweld waren ge-

troffen. Hulpverlenen doen ze, na 

meer dan 100 jaar in de gemeente 

de Bilt actief te zijn, nog steeds. 

Zorgen voor de medemens, waarbij 

de grondbeginselen, waaronder on-

partijdigheid, de basis zijn. Ruim 

100 vrijwilligers zetten zich daar 

ook nu nog steeds voor in. 

Hoogtepunten

Hoogtepunten uit de recente ge-

schiedenis van de afdeling zijn 

de inzet die vanuit de afdeling is 

geleverd bij de watersnood langs 

de grote rivieren in 1995. En ook 

wordt er met genoegen terugge-

dacht aan de reis met het hospitaal-

schip de Henri Dunant. Aan boord 

waren 68 gasten, die werden ver-

zorgd door 58 vrijwilligers. Een er-

fenis bood de mogelijkheid om dit 

op touw te zetten. Voor menigeen 

werd het een onvergetelijke reis 

maar voor velen van de kwetsbare 

oudere reizigers ook hun laatste. 

Deze tentoonstelling is gelijk ook 

weer een stap op weg naar het 

100-jarig jubileum. Er is nog heel 

veel te doen. Als organisatie komt 

er in de toekomst heel veel op het 

Rode Kruis af. Maar een Rode 

Kruis is en blijft hard nodig. Niet 

alleen veraf maar ook dichtbij.

De paden op, de lanen in
In de week van 14 juli werd de 

jaarlijkse Nijmeegse Vierdaagse 

gehouden. Woonzorgcentrum 

d’Amandelboom in Bilthoven 

heeft daarop meegelift door een 

eigen wandel- en rolstoelvier-

daagse te organiseren. Van 14 t/m 

17 juli was er dagelijks een kleine 

route rond d’Amandelboom. Op de 

vierde en laatste dag van de wan-

delvierdaagse streken de bewoners, 

vrijwilligers en medewerkers van  

d’ Amandelboom neer op het bordes 

van het gemeentehuis van de Bilt. 

De burgemeester stak hen met zijn 

toespraak een hart onder de riem 

en wenste hen nog veel succes. Bij 

aankomst bij d’Amandelboom lag 

de rode loper uit en werden de wan-

delaars warm onthaald op de eigen 

‘Via Gladiola’.

Tijdens de wandel- en rolstoelvierdaagse was er een rustmoment op Jagtlust.

Biltse Harmonie in 
Beurs van Berlage

De Koninklijke Biltse Harmonie heeft de voor het concert in Carne-

gie Hall benodigde sponsorgelden helaas niet bijeen kunnen brengen 

en zal daarom geen gevolg kunnen geven aan de uitnodiging van de 

Amerikaanse componist Johan de Meij om de wereldpremière van zijn 

compositie in New York uit te voeren. De ‘Amerikaanse droom’ kan nu 

worden gerealiseerd door het programma ‘A tribute to Johan de Meij’ 

op 19 april 2015 ten gehore te brengen in de akoestisch geweldige zaal 

van de Beurs van Berlage. De Beurs van Berlage is een UNESCO mo-

nument (De nachtwacht van de architectuur) gelegen aan het Rokin bij 

het Centraal station in Amsterdam.

In de aanloop naar het lustrumjaar 2015 - de KBH viert dan haar 115e 

verjaardag - wordt op 27 september a.s. een whiskyproeverij georga-

niseerd i.s.m. Whisky- en wijnhandel Verhaar in het gebouw De Har-

monie, Jasmijnstraat 6b in De Bilt. Het koperensemble van de Biltse 

Harmonie, een Piper en een Schotse dansgroep zullen deze bijzondere 

proeverij opluisteren.

Voor 31 oktober a.s. staat een dinerconcert in het Kloosterhotel in 

Amersfoort op het programma. Het Groot Harmonieorkest verzorgt de 

muzikale omlijsting van een driegangendiner en een kunstveiling. De 

opbrengsten van deze twee activiteiten komen ten gunste van de lus-

trumviering. Voor meer informatie contact opnemen met secretaris@

biltseharmonie.nl of tel. 06 50878313.                  (Tineke van Hoeijen)

Madeleine Bakker in gesprek met Arie Kemp, die al 55 jaar als vrijwilliger 

aan het Rode Kruis is verbonden.

Wethouder Madeleine Bakker opende de tentoonstelling. Zij werd 

welkom geheten door voorzitter Douwe Tijsma, die vooraf een kort 

historisch overzicht had gegeven en Duitse EHBO-ers uit Coesfeld 

(stedenbandgemeente) eveneens had verwelkomd.

De tentoonstelling werd op deze zomerse dag afgesloten met een ontmoetingsmoment in café van Miltenburg. 

Staand achter wethouder Bakker secretaris Annemieke Roestenberg en voorzitter Douwe Tijsma. 
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ELKE DAG DOOR 

WEER EN WIND

KOFFERS

Merken o.a.:

Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 
dinsdag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur  

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

69,95
79,95

69,95

59,95

59,95

49,95

79,95

69.95

59,95

34,95

59,95
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Atlas controleert itheid 
DOS-spelers

Korfbalvereniging DOS uit Westbroek en Atlas-fysiotherapie uit Maartensdijk hebben 
afspraken gemaakt over het intensiveren van hun samenwerking. Belangrijk hierbij is dat 

Atlas zich naast blessureherstel nu ook meer gaat bezighouden met blessurepreventie. 

Hiervoor is voor de selectieteams 

een speciale Atlas it-test ontwik-
keld. Tijdens de voorbereiding van 

het nieuwe korfbalseizoen worden 
zo van alle selectiespelers niet al-
leen de itheid maar ook de basis 
motorische eigenschappen getest 

en vastgelegd. Tijdens het seizoen 
wordt dit nog eens herhaald. DOS 
en haar nieuwe hoofdtrainer Steven 
Brink maken graag gebruik van 

deze kennis van Atlas. 

Reclame
Daarbij is met Atlas overeenge-
komen dat zij de komende vier 
seizoenen een reclamebord langs 
het DOS-veld houden en sponsor 
worden van het A1 team van DOS. 

Met Belia Caravanstalling uit West-
broek was al een sponsor voor de 
komende vier seizoenen voor dit 
team in huis, maar beide bedrijven 

gaan nu de shirts, trainingspakken 

en sporttassen voorzien van hun 
bedrijfsnaam. DOS is blij met deze 
nieuwe sponsorcontracten.

Ouder en kind bij 
Judo Bilthoven

Halverwege juni heeft Judo Bilthoven haar examens gehad en het sei-
zoen formeel afgesloten. De ruimte daarna is opgevuld bij Judo Biltho-
ven met ouder/kind-lessen. Veel ouders maakten gebruik van deze kans 
om een keer mee te maken wat hun kind bij judo doet. Bij elk uur waren 
er ouders op de mat, op woensdag waren zelfs alle ouders aanwezig 
om mee te doen. Judo Bilthoven start weer in de eerste week van sep-
tember; er is nog beperkt ruimte op de woensdagen. Voor informatie: 
judobilthoven@gmail.com                                (José Lam - van Ekris)

Bij ouder/kind-lessen is het gezellig druk op de mat.

MLKingschool voor KiKa
Alle leerlingen van de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk heb-
ben op de laatste dag voor hun vakantie zich in het zweet gelopen voor 
de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Nico Sturkop heeft de actie 
op touw gezet. ‘Ik heb gelukkig niet iets te maken met KiKa, maar 
steun hun ambitie van harte om te zorgen dat in 2025 zeker 95% van de 
kinderen die kanker krijgen te genezen zijn. Nu is dat nog 75%. Op 2 
november ga ik ook de marathon van New York lopen en hoop daarmee 
ook veel geld bij een te brengen’. [MD]

Het was warm die laatste schooldag, maar het prestige won het van de 

warmte: er werd 4.480 euro opgehaald.

Bollywood-dans
Op zondag 6 juli was er een workshop Bollywooddans, georganiseerd door Leonie Arends, 

die in Bilthoven kinderdanslessen geeft. Bollywooddans is een moderne dans 
gecombineerd met Indiase en Westerse danselementen. Het is een mix 

waarmee je het lichaam gezond en it houdt.

Tijdens de dans leer je: coördina-
tie, kracht, uithoudingsvermogen 

en ritmische bewegingen waarbij je 
je handen en heupen gebruikt. De 

naam Bollywood is een samentrek-
king van Bombay en Hollywood. 
India heeft de grootste ilmindustrie 
ter wereld, gemeten naar het aantal 
geproduceerde ilms. Mensen uit de 
hele wereld komen acteren en wer-
ken in Bollywood.

Deze bijzondere workshop werd 
gegeven door Andjenie en Manisha, 

twee echte Bollywood danseressen. 
In de eerste groep dansten een he-
leboel kinderen van 6 tot 8 jaar, de 

tweede les was voor kinderen van 
9 tot 12 jaar. Allemaal droegen zij 
een ‘bindi’ op hun voorhoofd en 
veel kinderen hadden zich in stijl 
aangekleed, zodat ze er mooi uitza-
gen en zich echte Bollywoodprin-

sessen voelden. De kinderen waren 
allemaal zeer onder de indruk van 
de Bollywooddames in hun prach-
tige outits. Het dansen ging prima, 
in korte tijd werd er een hele dans 
geleerd en aan het eind gepresen-
teerd aan de ouders.

Manisha en Andjenie 

met de enthousiaste 

Bollywooddanseresjes.

Links Paul de Vries en rechts Joost de Rooij van Atlas. 

advertentie

Kinderfeest
Zaterdag 19 juli werd o.l.v. Brian Saaki een kinderfestijn georganiseerd 
op het terrein van de voormalige Jan Ligthartschool in Bilthoven. Er 
was een voetbaltoernooi, een workshop djembé, kinderen maakten 
tekeningen en konden (met afwasbare verf) lichaamstekeningen laten 
maken. In het oude noodlokaal kon gedanst worden.     (Frans Poot)

Het was een kleurrijke, vrolijke middag voor kinderen die nog niet op 

vakantie waren, of misschien wel helemaal niet gingen. 

GEZOCHT:

Zaalvoetbalteam voor 

recreantencompetitie in Maartensdijk.

Zie voor meer informatie: 

www.svmfutsal.nl of bel 035-6090405.

Om de week op donderdagavond

voetballen in De Vierstee



Nootjes
Te koop aangeboden

Kok Stomerij & Lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk 

is in de vakantieperiode 

alleen op maandag gesloten. 

(maandag 28 juli, maandag 4 

augustus, maandag 11 augus-

tus, maandag 18 augustus)

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Z.g.a.n. ronde witte tuintafel, 

blad doorsnee 1 meter, met 

losse blauwe poten, een zeer 

fraai geheel. € 40,-. Tel. 030-

2205540

Aristona stereo toren met 2 

3-wegs boxen voor een mooi 

en vol geluid,is in prima staat. 

€ 25,-. Tel. 030-2205540

Schommel voor 2 pers. 

gemaakt van steigerpijp. Zeer 

degelijk en sterk . Breedte 

190cm, lengte 360 cm.  € 49,-. 

Tel. 06-53944357

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

4x boekjes van Louis 

Couperius; 1)Psyche Fidess, 

2)van oude mensen, de din-

gen die voorbijgaan, 3)langs 

lijnen van geleidelijkheid,4) 

Eline Vere.  In één koop  

€ 4,98. Tel. 06-44560743

1 boek van Belinda Meuldijk; 

Beestenweer (nieuw) voor  

€ 4,99. Tel. 06-44560743

1 boek van Alberto Siliotti; 

de Piramiden van Egypte 

(nieuw) voor € 4,98. Tel. 

06-44560743

1 boek van Henk Cornelissen; 

De leukste vesrjes van toen 

en nu (nieuw) € 4,98. Tel. 

06-44560743

1 boek van Christl Vogl & 

Rob van het Hof; nog ééntje 

dan, een boek vol trollen ver-

haaltjes (nieuw) € 4,98. Tel. 

06-44560743

1 boek van Klaas Jansma; 

Onze Vaderlandse geschiede-

nis. € 4,98. Tel. 06-44560743

1 boek van Regine Schindler; 

Met God Onderweg, De 

Bijbel vertelt voor kinderen 

en volwassenen. € 4,98. Tel. 

06-44560743

8 paar DAMES kwaliteits-

schoenen maat 43/44, 

gebruikt,  zwart. € 5,- per 

stuk.  Tel. 06-44560743

1 paar bruine Picardi 

Inspiration schoenen  met 

siergesp splinternieuw maat 

10 nieuw afgeprijst naar 

139,95,- nu voor € 49,-. Tel. 

06-44560743

Tomado grill-oven, inhoud 

35 liter.  Pas 1 jaar oud, 

werkt prima. € 35,-. Tel.  

06- 17023255

Kinderbox. € 15,-. Houten 

hobbelpaard. € 20,-. Tel. 

0346-281134

Suède tweezitsbank. Mokka-

bruin. € 10,-. Tel. 0346-

212707

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

Lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Te koop gevraagd

Te koop gevraagd kIeine 

wit leren FAUTEUIL. Tel.  

030-2292592

Diversen

VERLOREN 18 aug. 

vanaf Industrieweg naar 

Marijkelaan een zilveren ket-

ting + hanger. A. Koster, tel. 

0346-213905

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 

0346 212120 ( v.d. Top )

BETTY’S CORNER is geslo-

ten van 23 juli t/m 5 augustus. 

Fijne vakantie! Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

`PLUKTUIN Agnes Kruiden` 

open elke woe 13–16u en 

za 10–16u.  Dorpsweg 264 

Maartensdijk. 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t 

Veld ‘The Green Man’

Op vakantie en toch de zeker-

heid van een verzorgde tuin?

Met onze vakantieservice 

is dit mogelijk. Voor meer 

informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op 

www.green-man.nl

TE HUUR in Bilthoven: 

startersapp. € 695,- p/m. Tel. 

06-44995127

Centraal Wonen Zeist 

zoekt nieuwe bewoner voor 

VIJFKAMERWONING. Bij 

interesse stuur een mailtje 

naar info@dinslo.nl
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

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

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

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

Uitslag enquête 

Dorpsberaad 

Westbroek pag. 8Adverteren in 

De Vierklank!

Bel dan 0346 21 19 92

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Kok Stomerij en Lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

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

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 

18 Tel. 0346-212267. Zomertijd Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.

MPGcoaching.nl 

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

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

uw voorkomende tuinwerkzaamheden van klein snoeiwerk 

t/m complete tuinveranderingen zoals weg halen van kleine- 

en grote bomen

Centraal Wonen Zeist zoekt nieuwe bewoner voor  

vijfkamerwoning. Bij interesse stuur een mailtje naar  

info@dinslo.nl

Op ’t
bankje

Het is half elf en mooi zonnig zomerweer. Een man van rond 

de vijftig komt met een ‘goedemorgen ‘ bij me zitten en kijkt 

daarna wat zwijgend voor zich uit. ‘Al vakantie’, vraag ik om 

een gesprek op gang te brengen. Hij haalt zijn schouders op en 

verzucht: ‘Was het maar waar, want dan zat ik hier niet. Drie 

maanden geleden kreeg ik van de ene op de andere dag te horen 

dat het bedrijf waar ik 23 jaar werkte failliet was. Stond ik met 

vijftien collega’s opeens op straat. Niemand had het zien aanko-

men en ik had het prima naar mijn zin. In het begin heb je eerst 

wat tijd nodig om het te verwerken, maar dan wil je toch weer 

zo gauw mogelijk aan de slag. Ik heb inmiddels wel  zo’n vijf-

tig sollicitatiebrieven verstuurd, maar als ik al antwoord kreeg 

was het steeds dat in de vacature was voorzien. Als je de vijftig 

gepasseerd bent kom je in deze tijd echt niet meer zo gauw aan 

de bak. Maar ik blijf doorzetten. Morgen ben ik voor het eerst 

ergens uitgenodigd om te komen praten. Dat geeft toch weer 

hoop en je moet optimistisch blijven anders word je depressief 

en dat is mijn aard niet.’ Ik heb het verhaal belangstellend aan-

gehoord, maar weet niet wat ik moet zeggen. Ik wens hem in 

ieder geval veel succes morgen. De man vertelt dat twee van zijn 

collega’s inmiddels een baan gevonden hebben en een derde een 

eigen bedrijf is begonnen. ‘Maar die is een stuk jonger en een 

ondernemend type. Hij was ook altijd op Marktplaats bezig met 

handeltjes, maar dat zit er bij mij niet in.’ Ik zou willen dat ik de

 man advies kon geven, maar daar heeft hij geen baan mee.‘Mijn 

vrouw is onderwijzeres voor drie dagen per week en vindt het 

ook niet zo leuk dat ik thuis zit, want zij heeft zo haar eigen din-

getjes op haar vrije dagen. Ik heb nog wel regelmatig contact met 

mijn collega’s en daar ga ik op haar vrije dagen dan maar naar 

toe.’ Ik ben benieuwd of hij iets heeft waar hij mee bezig kan 

zijn, maar daar begint hij zelf over. ‘Ze zeggen wel eens tegen 

me dat ik vrijwilligerswerk moet gaan doen, maar dat doe ik al. 

Bij onze tennisvereniging ben ik manusje-van-alles, maar ik vind 

niet dat het een dagtaak moet worden. Ik moet er niet aan denken 

dat ik niet aan de slag kom. Als je aan het werk bent sta je er niet 

bij stil hoe het is om geen baan te hebben. Het lijkt allemaal heel 

gewoon, maar dan opeens ben je zelf het slachtoffer.’ Ik probeer 

me een voorstelling te maken van hoe het toegaat bij het vervul-

len van vacatures. Werkgevers die iemand nodig hebben lijken 

keuze genoeg te hebben waardoor ze logischerwijze kiezen voor 

degene die ze het minst kost. Als ik begin over hobby’s begint hij 

te lachen. ‘Ik moet van Jetta Klijnsma als werkloze een moestuin 

beginnen. Leuk hoor, maar ik weet helemaal niks van groentes 

en het interesseert me totaal niet. Onze tuin wordt onderhouden 

door onze dochter van zeventien en die wil niet eens dat ik er 

naar kijk, zoveel vertrouwen heeft ze in mijn tuinierkunst.’ De 

man blijkt toch wel gevoel voor humor te hebben. ‘In het uiterste 

geval word ik Zwarte Piet, maar dan ben je ook niet zeker dat je 

je baan houdt.’ De man vindt het wel genoeg zo. Ik wens hem 

bij	zijn	sollicitatie	heel	veel	geluk	en	hoop	dat	hij	nog	een	ijne	
toekomst tegemoet gaat. 

Maerten

Opbrengst Woord- en Daad-Collecte
In de week van 7 t/m 12 juli vond de jaarlijkse Woord en Daad collecte plaats. 

De opbrengst in Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek 

bedroeg 3272,43 euro: iets meer dan in 2013. De opbrengst komt ten goede aan 

het vakonderwijs in Burkina Faso. Vakonderwijs is een onmisbare schakel in 

het onderwijsaanbod. Voor meer informatie zie www.woordendaadsoest.nl

• Nieuws 

• Agenda 

• Informatie

Cursus Word
Uw brieven beter opmaken? Uw documenten voorzien van 

alinea’s en een goede opmaak? Elke dinsdagmiddag van 

14.00-16.00 uur is er een basiscursus Word in bibliotheek 

Idea Bilthoven te volgen. Men werkt zelfstandig in eigen 

tempo onder deskundige begeleiding van een begeleider 

van SeniorWeb. In gemiddeld acht bijeenkomsten wordt 

de gehele stof doorgewerkt. Aan bod komen onder meer: 

Werken met lintsymbolen en tekens invoegen, spellings-

controle gebruiken, gebruik van het klembord, kopiëren en 

verplaatsen, tabs gebruiken, tabellen invoegen en bewerken, 

afbeeldingen invoegen en opmaken, het gebruik van kop- en 

voetteksten. De locatie is Bibliotheek Idea Bilthoven, Het 

Lichtruim, Planetenplein 2 te Bilthoven Aanmelden voor de 

cursus kan via de website, activiteiten@ideacultuur of via 

030 229 90 03.
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Koen de Bruin maakt reis op 
tallship de Bark Europa

door Marijke Drieenhuizen

Koen de Bruin (net 15 jaar) uit Hollandsche Rading heeft zich ruim een jaar geleden aangemeld om 

mee te mogen zeilen op de Bark Europa. Het benodigde bedrag van 1000 euro heeft hij met werken en 

door sponsoring bij elkaar gekregen. Van 3 tot 15 juli heeft hij festiviteiten bijgewoond in de vertrek-  

en aankomsthaven en gezeild van Harlingen naar Frederikstad. Een prachtige reis, met ook windkracht 

9, dolijnen die met het schip mee zwommen, mooie zons op- en ondergangen en veel gezelligheid.

De Bark Europa is in 1911 gebouwd 

als lichtschip. Het fungeerde als 

lichtbaken in dienst van de Duitse 

kustwacht. In 1985 kwam het in 

Nederlandse handen en in 1994 

werd het omgebouwd tot zeilschip/

tallship en kreeg het de naam Eu-

ropa. Sindsdien doet het dienst als 

opleidingsschip voor jonge men-

sen. In 2013-2014 zeilde het schip 

de wereld rond en kwam in juni 

dit jaar in Amsterdam aan. In juli 

vertrok het naar Harlingen voor de 

jaarlijkse Tallships’Race die voor 

het eerst vanuit Nederland vertrok. 

Tallships’Race

Sinds 1956 worden jaarlijks de Tall 

Ships’ Races gehouden. Het begon 

met 20 schepen, inmiddels doen er 

vaak ruim 100 schepen van over 

de hele wereld aan mee. Het eve-

nement is bedoeld om jonge men-

sen tussen de 15 en 25 jaar kennis 

te laten maken met de zee en alles 

rondom zeilen. De helft van de be-

manning moet dan ook uit jongeren 

bestaan. Koen zeilde dus mee op de 

Bark Europa. Dit tallship heeft een 

lengte van 56 meter, een breedte 

van 7,45 meter en de mast is 33 

meter hoog. De maximaal haalbare 

snelheid in 13 knopen (24 km/u). 

Werken en leven aan boord

In het afgelopen jaar heeft Koen 

driemaal een bijeenkomst bijge-

woond waar hem werd verteld hoe 

het er op een groot schip aan toe 

gaat. Ook al was het een Neder-

lands schip de voertaal was Engels. 

Op het schip waren 46 jongeren 

en 14 man bemanning met Klaas 

Gaastra als kapitein. Koen: ‘Er 

werd mij onder andere verteld dat 

het er niet om gaat dat je gelijk hebt 

maar dat je naar de mening van een 

ander luistert en dat het er niet om 

gaat wat verkeerd gaat maar hoe 

het beter kan. En natuurlijk dat je 

iedereen respecteert en dat je zelf 

verantwoordelijk bent voor je ge-

drag’. Koen moest 4 uur op en 8 

uur af. ‘Dat wakker worden op 

vreemde tijden vond ik lastig, echt 

afzien. Je moest wel zorgen dat je 

op tijd was want anders kreeg je de 

vuile klusjes. Als het jouw shift was 

moest je samen met iemand anders 

of voorop het schip staan als uitkijk 

of achterop bij het roer. De rest was 

dan standby om in te springen als er 

meer of minder zeilen op moesten 

of om schoon te maken en bijvoor-

beeld het koper te poetsen’. Koen 

sliep in een kleine hut met drie 

stapelbedden. ‘Het was de eerste 

dagen heel warm en een zooitje in 

onze hut. Het stonk vreselijk, tot 

wij bedachten dat we het ook net-

ter konden houden en de vuile was 

konden opruimen’. 

Eten met een lepel

Aan veel was gedacht aan boord: 

er was een arts, een goede kok en 

zelfs een scheepshond. ‘We kre-

gen prima eten en hebben liters 

thee gedronken. Toen het heel hard 

waaide, windkracht 9, waren er 

veel hoge golven. Gelukkig had ik 

geen last van zeeziekte en kon ik 

gewoon eten. Dat heb ik wel buiten 

gedaan want binnen waren er veel 

aan het overgeven. Grappig vond ik 

dat je niet een vork kreeg omdat dat 

te gevaarlijk was: wij moesten de 

chili con carne eten met een lepel. 

Omdat er veel mensen ziek waren 

kreeg ik wel drie keer een vol bord. 

Heerlijk’. 

Mooie ervaring 

Koen kijkt terug op een prachtig eve-

nement. ‘Ik heb veel geleerd en be-

leefd en mooie dingen gezien. Ik heb 

prachtige zonsopgangen en onder-

gangen gezien en nieuwe vrienden 

gemaakt.  Het was ook bijzonder dat 

het niet echt donker werd. Het was 

echt gezellig aan boord. In het begin 

was het engels een beetje lastig maar 

dat went heel snel. Ik ga komend 

schooljaar naar 3 VMBO-TL. Het 

kan maar zo dat ik daarna iets met 

zeevaart ga doen. Zeker weten doe 

ik dat nog niet maar het lijkt mij wel 

heel mooi. Ik zou ook heel graag nog 

eens mee gaan op een tallship’. 

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Koen de Bruin uit Hollandsche Rading zeilde met het prachtige tallship de Bark Europa naar Frederikstad. 

Werken op een tallship is Koen de Bruin goed bevallen.

Zomer bridge in 
Hollandsche Rading

De zomerse temperaturen speelden donderdag 17 juli bij de zevende 

ronde van het vrij toegankelijke Zomerbridge van Bridgeclub Hol-

landsche Rading in het Dorpshuis aan de Dennenlaan een belangrijke 

rol. Voor het eerst deze jaargang was het aantal aanwezige paren (18) 

aanleiding tot het formeren van maar één lijn. Jan Berk + Nans Lelie 

zegevierden hierin met 65,03%, Trees van Doorn + Jan van der Heide 

(59,43%) werden tweede en het brons was deze keer voor Gerard van 

der Laan + Henk Theebe met 58,65%. 

De eerstvolgende avond is donderdag 24 juli a.s. Vanaf 19.00 uur is 

men welkom en de aanvang van het bridgen is om 19.30 uur. Voor niet 

leden van de organiserende Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de 

kosten van deelname 2 euro per persoon per avond. Vooraf aanmelden 

van zowel leden als niet-leden per paar is gewenst en kan bij voorkeur 

per e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of telefonisch naar 

Trees van Doorn (030 2292078). 

Tennisafscheid
Leden van tennisvereniging Hollandsche Rading hebben onlangs met spijt afscheid genomen 

van trainer Jan Willem Escher. De afgelopen paar jaar had Escher een trouwe schare 

enthousiaste leerlingen om zich heen verzameld die wekelijks op maandag les van hem kregen. 

Op 14 juli werd in het clubhuis 

van TV Hollandsche Rading af-

scheid genomen van Jan Willem. 

Nadat de laatste lesbal was ge-

slagen en de laatste technische 

aanwijzing was gegeven hief een 

twintigtal leerlingen het glas op 

de vertrekkende trainer. Een korte 

speech waarin de kwaliteiten van 

Jan Willem werden benadrukt 

werd gevolgd door het geven van 

een kaart met persoonlijke bood-

schappen van alle aanwezigen 

plus enkele leerlingen die wegens 

vakantie verstek hadden moesten 

laten gaan. Over zijn opvolging is 

nog geen besluit genomen. 

 (Ruud Kreutzer)

Jan Willem met een aantal 

leerlingen
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Ook in De Bilt vrijwilligers gezocht 
voor Nacht van de Buitenplaats

door Henk van de Bunt

Op zaterdag 13 september organiseert Landschap Erfgoed Utrecht de tweede editie van 

de Nacht van de Buitenplaats. Circa 30 buitenplaatsen staan letterlijk en iguurlijk in de 
schijnwerpers. In deze regio betreft dat o.a. de buitenplaatsen Eyckenstein en Vollenhoven. 

13 september is de avond van Open 

Monumenten Dag, die overdag 

plaatsvindt. Het thema dit jaar is 

‘Op Reis’ en gaat over reizen, ver-

voer en transport en de invloed daar-

van op de inrichting van het land en 

de bebouwde omgeving. Het Co-

mité Open Monumentendag De Bilt 

heeft een vertaalslag van het thema 

gemaakt naar gemeente De Bilt. Wat 

hebben wij in de gemeente dat aan-

sluit bij dit thema en gemeentelijk 

of rijksmonument, dan wel mobiel 

erfgoed is? Het resultaat van de 

vertaalslag wordt een afwisselend 

programma vanuit de Koetshuizen 

van de Landgoederen Vollenhoven 

en Eyckenstein. Er komen lezingen, 

presentaties, tochten met mobiel erf-

goed en muziekoptredens.

Avondprogramma

Bijna aansluitend, maar hier los 

van staand is er tussen 19.00 en 

23.00 uur op genoemde buitens 

van alles te beleven tijdens de 

tweede editie van de Nacht van de 

Buitenplaats. Iedereen kan op deze 

sfeervolle avond genieten van ver-

rassende activiteiten op deze fee-

eriek verlichte buitenplaatsen. Het 

culturele programma varieert van 

muziek en theater tot verhalenver-

tellers, avondwandelingen en een 

diner. Om deze avond in goede 

banen te leiden is Landschap Erf-

goed Utrecht, met de eigenaren, 

die het merendeel van de organi-

satie zelf uitvoeren, op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers die wil-

len helpen.

Werkzaamheden

In aanloop naar dit evenement 

verspreidt men op enkele locaties 

lyers en posters. Op de avond 
zelf kan men de gastheer/vrouw 

ondersteunen, o.a. door het ont-

vangen en wegwijs maken van de 

bezoekers, kleine hand en span-

diensten. In de namiddag kan 

geholpen worden met het klaar-

maken van de locatie (bv aanste-

ken en/of klaarzetten verlichting, 

ontvangen acteurs, na aloop licht 
opruimwerk). Er wordt naar ge-

streefd per buitenplaats tenmin-

ste twee vrijwilligers te hebben. 

De werktijd varieert tussen circa 

17 uur en 23 uur afhankelijk van 

de programmering op betreffende 

locatie. 

Kennis

Landschap Erfgoed Utrecht ver-

wacht geen inhoudelijke kennis van 

de buitenplaats van de vrijwilliger, 

maar wel een open, gastvrije en 

‘handen uit de mouwen’ houding. 

Een vrijwilliger kan zelfstandig 

werken en eventueel improviseren 

indien nodig. Belangstellenden zijn 

op 13 september (in) de namiddag 

en avond beschikbaar en in tweede 

helft van augustus enkele momenten 

om bijvoorbeeld lyers op de locaties 
neer te leggen. Het is handig, indien 

men over eigen vervoer beschikt. 

Vanzelfsprekend heeft men toegang 

tot het programma van de betref-

fende locatie. Lijkt het u leuk om 

Landschap Erfgoed Utrecht en de 

organiserende eigenaren te helpen 

deze avond en (daardoor) een kijkje 

te nemen achter de heggen en hagen 

van de buitenplaatsen? Meld u dan 

s.v.p. voor eind juli aan bij Mariëlle 

Veenhof vrijwilligerswerk@land-

schaperfgoedutrecht.nl met daarbij 

of er voorkeur bestaat voor welke 

buitenplaats in welke gemeente. 

Landgoed Eyckenstein ligt aan de oostzijde van Maartensdijk langs de 

Dorpsweg (193).

 De Vierklank 16 23 juli 2014

Kijken bij elkaar
Landgoed Vollenhoven en landgoed Eyckenstein liggen beiden in de gemeente De Bilt, 

zijn particuliere landgoederen, rijksmonument en hebben cultuurhistorisch 

behoud hoog in het vaandel staan. 

De moestuin van landgoed Vollen-

hoven is een anderhalf hectare grote 

historische moestuin, inclusief 

historische kassen, gelegen in een 

prachtige en besloten omgeving. 

De tuin wordt door Marten en Lucie 

van Marwijk Kooy gerund, zoveel 

mogelijk biologisch. Op maandag, 

woensdag en vrijdag wordt er met 

vrijwilligers en/of stagiaires ge-

werkt. Om de vrijwilligers van Vol-

lenhove te bedanken voor al hun 

wekelijkse werk in de tuin (zaaien, 

planten, wieden, schoffelen, oog-

sten en al het andere werk wat er een 

groeiseizoen lang in de moestuin te 

doen is), is vorig jaar een start ge-

maakt om jaarlijks een buitenplaats 

in de buurt te bezoeken. Het is al-

tijd bijzonder en inspirerend om bij 

mede-landgoederen te kijken en te 

horen hoe anderen te werk gaan om 

het geheel in stand te houden. En ui-

teraard is het altijd gezellig om met 

het team op stap te gaan en te leren 

over  het verhaal van monumenten 

in je naaste omgeving [HvdB].

De vrijwilligersploeg van 

de moestuin van landgoed 

Vollenhoven was maandag 

21 juli te gast op landgoed 

Eyckenstein, waar Lex van 

Boetzelaer een rondleiding over 

het park en de aan de overzijde 

gelegen moestuin gaf. 

Gemeentegids 
‘Wegwijzer’ niet langer 
huis-aan-huis verspreid

Om inwoners te informeren over de gemeentelijke diensten, de instel-

lingen, de bedrijven en de verenigingen en clubs in de gemeente De Bilt, 

geeft de gemeente de gemeentegids (Wegwijzer) uit. De gids wordt ie-

der jaar huis-aan-huis verspreid in een oplage van 22.300 exemplaren. 

Het contract met uitgever loopt binnenkort af, hetgeen voor het College 

van B&W aanleiding was nog eens kritisch naar de uitgave te kijken.

Het College is van mening dat het uitbrengen van een papieren gids niet 

meer van deze tijd is. Een oplage van 22.300 exemplaren betekent een 

grote belasting voor het milieu en doet afbreuk aan de gemeentelijke 

ambities op het vlak van duurzaamheid. Ook is de informatie in de 

gids deels al achterhaald op het moment van uitgeven. Verder zoekt het 

overgrote deel van de inwoners tegenwoordig digitaal naar de gegevens 

die de gids vermeldt. 

Wegvallen

Derhalve is besloten het contract met de uitgever te beëindigen. Als 

overgangsfase zal het gemeentebestuur de na de zomer verschijnende 

editie 2014 - 2015 in een kleinere oplage van 1500 exemplaren laten 

drukken. De editie wordt verspreid via onder andere de verzorgingshui-

zen, de bibliotheek, de buurthuizen en het gemeentehuis. 

Op dit moment is vrijwel alle informatie over de gemeentelijke organi-

satie ook te vinden op de gemeentelijke website. Het College realiseert 

zich dat nog niet iedereen toegang heeft tot online informatie, zodat 

mogelijk voor een beperkte groep een informatiekanaal wegvalt. Het 

College zal daarom in het komend najaar een plan opstellen aangaande 

het al dan niet op andere wijze delen van de betreffende informatie.
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Woe.
23-07

Beenham van de grill met 
Cumberland-saus

of
Knoflook gamba`s, pasta, 

tomaat en pesto

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
24-07
Vrij.

25-07
Woe.
30-07

Kalfsrib-eye van de grill met 
knoflooksaus

 of
 Paella met mosselen, gamba, 

fruits de mer

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
31-07
Vrij.

01-08

Landgoed Vollenhoven ligt aan de Utrechtseweg (59) aan de oostzijde van De Bilt. 


