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Mogelijke zondag-openstelling leidt 
tot verstoorde verhoudingen

door Henk van de Bunt

De discussies over de openstelling van winkels op zondag in de gemeente De Bilt heeft ook  
deze zomerperiode de gemoederen weer flink beziggehouden. Met name de (on-)mogelijkheden 

met betrekking tot de AH-vestiging in De Bilt leidden tot onrust in dat gedeelte van  
deze gemeente. Wijkbewoners uitten dit o.a. door het aanbrengen van een bord op  

een gevel tegenover de ingang van deze super aan de Herenweg.

De meningen over het verruimen 
van de winkelopeningstijden, met 
name op de zondag zijn binnen de 
zes kernen van deze gemeente en 
binnen de politiek in de Biltse ge-
meenteraad zeer divers te noemen. 
En willen alle winkels wel open 
en moet dat dan? Dwingt de regio 
dorpen als De Bilt om hierin mee 
te gaan? En hoe denken inwoners 
hierover? Nico Drieënhuizen en 
Erik den Hertog wonen beiden aan 
de Herenweg en vinden het zeker 
niet betuttelend, wanneer de ge-
meentelijke overheid openingstij-
den beperkt. Drieënhuizen: ‘Deze 
actie met dat bord is een hernieuw-
de uitnodiging om weer eens na te 
denken over de voors en tegens en 

dan met name wat het voor de di-
recte woon- en leefomgeving van 
een buurt betekent’. 

Racebaan
Uit onderzoek zou blijken, dat meer 
dan 60% van de Nederlanders wel 
eens inkopen op zondag in een su-
permarkt doet. In de Randstad is dat 
percentage hoger. De zondagomzet 
bij supermarkten is de afgelopen 
jaren enorm gestegen. Sommige 
supers in deze gemeente willen niet 
achterblijven en hun klanten ook op 
zondag bedienen, want nu lekt de 
omzet naar andere gemeenten. Den 
Hertog: ‘Openstelling op een ze-
vende dag is ook nog een dag extra 
aan- en afvoer. Voor bewoners van 
winkelcentra of degenen, die aan de 
aan- en afvoerwegen wonen zijn 6 
dagen van laden/ lossen van vracht-
wagens genoeg. Veel mensen, die 
haast hebben met winkelen gebrui-
ken daarbij de openbare weg als 
een soort racebaan; dit is voor de 
op- en aanwonenden niet leuk. Het 

gebeurt niet heel vaak in onze wijk, 
maar enkele keren per uur scheurt 
er wel iemand vol gas de straat uit’. 

Looydijk
Eerder dit jaar werd vastgesteld dat 
de Looydijk een smal wegprofiel 
kent, met op plaatsen maximaal 
5,00 meter breedte en dat het van-
uit het oogpunt van verkeersvei-
ligheid en doorstroming niet wen-
selijk is dat vrachtwagens op dit 
weggedeelte elkaar passeren. Om 
die reden is een inrijdverbod voor 
vrachtwagens op de Looydijk vanaf 
zijde Soestdijkseweg Zuid inge-
steld. Vanaf de Hessenweg mag de 
chauffeur wel gebruikmaken van de 
Looydijk om terug te komen op de 
Soestdijkseweg.

Herenweg
Al in november 2013 sprak de ge-
meenteraad over de afwikkeling 
van het verkeer op de Herenweg. 
Met de komst van de nieuwe Albert 
Heijn, Hema en Gall & Gall zou 

de verkeersdruk onevenredig hoog 
zijn geworden volgens sommige 
fracties. Een motie die het college 
verzocht om een tweede uitrit van 
het Herenplein richting de Looy-
dijk te creëren werd toen ingetrok-
ken nadat de wethouder aangebo-
den had nader te willen overleggen. 
Fleur van der Schalk van de Griffie 
van de gemeente De Bilt meldt de 
uitwerking daarvan: ‘Het college 
heeft op 18 maart van dit jaar een 
besluit genomen over de verkeers-
situatie rond de AH. Hierbij krijgt 
de AH een gescheiden in- en uitrit 
op de Looydijk en de Herenweg 
een gecombineerde in- en uitrit 
naast een verkeerscirculatie (een-
richtingsverkeer) op het parkeerter-
rein. De Herenweg wordt eenrich-
tingsverkeer vanaf de Hessenweg. 
AH moet nu een uitwegvergunning 
aanvragen, zodat de inritten kunnen 
worden aangepast. Als de inritten 
zijn aangepast, is het mogelijk om 
eenrichtingsverkeer in te stellen 
op de Herenweg’. Gebleken is dat 
deze variant draagvlak heeft bij de 
bewoners van de Looydijk en bij de 
supermarktondernemer. De bewo-
ners van de Herenweg blijven van 
mening dat deze variant zal leiden 
tot een grotere verkeersdruk en on-
veiligheid op de Herenweg.

Doodlopend
De Herenweg oogt als een beschei-
den zijstraatje van de Hessenweg. 
Het straatnaambordje is pas in 1954 
aangebracht, maar de straat en haar 
naam zijn al zo’n honderd jaar oud. 
De huizen aan de straat waren ooit 
officieel genummerd als Hessen-
weg en het straatje liep vroeger ook 
na honderd meter dood en had, be-
halve met de Hessenweg, met geen 
enkele straat verbinding. 

Dít alles werd anders toen het uit-
breidingsplan - De Akker – verwe-
zenlijkt werd. Het gehele gebied 
tussen Hessenweg en Soestdijkse-
weg kwam in exploitatie en werd 
met straten doorsneden. De Heren-
weg werd doorgetrokken en kreeg 
directe verbinding met andere we-
gen. Het profiel en de inrichting van 
de weg bleven echter ongewijzigd 
en nodigden bepaald niet uit tot een 
aanzienlijke toename van de ver-
keersstroom van zowel vracht- als 
persoonlijk verkeer. Drieënhuizen: 
‘Alle verkeer van de parkeerplaats 
van de A H en elke verkeersstroom 
m.b.t. laden en lossen gaat over de 
daarvoor totaal ongeschikte Heren-
weg, zes dagen in de week.’

Referendum
Gemeenteraden zitten vooralsnog 
in de maag met de koopzondag. Ook 
na een referendum in vergelijkbare 
plaatsen bijvoorbeeld bleef de ge-
meenteraad daar verdeeld over de 
zondag-openstelling. Toekomstige 
wijzigingen in de openstelling op 
zondag blijven als een rode draad 
door discussie gaan. Toch lijkt het 
er op, dat er ooit ‘iets’ op zondag 
open zal gaan. Of dat alle winkels 
in een gemeente betreft, of dat dit 
slaat op ‘alle dagen open zijn’, of 
op maar 12 zondagen in het jaar, 
of de bouwmarkten en supermark-
ten open kunnen en of er iets aparts 
geregeld wordt voor kernen, die dat 
absoluut niet willen, blijft nog to-
taal onduidelijk en daarover zal het 
laatste woord nog niet gesproken 
zijn. Nico Drieënhuizen en Erik 
den Hertog benadrukken in die dis-
cussie graag nog eens de mogelijk-
heid tot die ‘ene dag rust’. 
Zie ook: 
www.wijkdebilt.nl voor meer info.
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Duidelijk standpunt van de wijkbewoners tegenover de ingang van AH.

Erik den Hertog (l) en Nico Drieenhuizen: ‘Mag de buurt ook een dag rust hebben’.

Er is ooit gedacht aan een tweede uitrit van het Herenplein richting de 
Looydijk.

SCHOOLTASSEN merken o.a. 
Eastpak, Converse en Enrico 
Benetti bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

30/8 • 10.30u – mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
30/8 • 9.30u – ds. R. W. de Koeijer

30/8 • 18.30u – ds. M.M. van Campen

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
30/8 • 10.30u - Dr. H.D. van Hoogstraten

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

30/8 • 10.00u - Dhr. J. Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw
30/8 • 10.30u - Pastor J. Houben

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

30/8 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
30/8 • 17.00u - Ds. J.B. Wilmink

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
30/8 • 10.00u - Ds. M. van der Poel
30/8 • 19.00u - Ds. F.A.J. Heikoop

Pr. Gem. Immanuelkerk
30/8 • 10.00u – mevr. ds. M.C.E. Oskam-

van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk
30/8 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
30/8 • 10.00u - Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
30/8 • 10.00u - Dhr. F. van den Akker

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
30/8 • 10.30u - Ds. G. Mulder

Herv. gemeente Blauwkapel 
30/8 • 10.00u – Proponent G.A. van 

Ginkel 
30/8 • 18.30u - Ds. D.J. Budding

Herst. Herv. Kerk
30/8 • 10.30 en 18.00u - Kand. G.T. van 

Appeldoorn

Onderwegkerk Blauwkapel
30/8 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

30/8 • 10.00 Oecumenische dienst in 
Ontmoetingskerk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

30/8 • 10.00u - Ds. J. Bogerd
30/8 • 18.30u – Proponent G.A. van 

Ginkel

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

30/8 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
30/8 • 10.00u - Oecumenische dienst met 

St. Maartenskerk

St. Maartenskerk
30/8 • 10.00u - Oecumenische dienst in 

Ontmoetingskerk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

30/8 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
30/8 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg

PKN - Herv. Kerk
30/8 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

30/8 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm
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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 

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 29 augustus wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 29 augustus zamelen 
leden 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.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Terecht

Onze kantoorkat zit weer op 
zijn vertrouwde plekje sinds de 
publicatie van vorige week. Waar 
hij al die dagen uitgehangen 
heeft, blijft een raadsel.

Repair Café 

In het Repair Café kun je met 
alles wat het niet meer doet aan 
komen. Daar wordt samen een 
poging gewaagd het te repa-
reren. Van fietsen tot speel-
goed, gereedschap, meubels, 
computers, elektrische appara-
ten, kleding, of wat dan ook. 
Het Repair Café is gezellig, er 
is koffie en een gerepareerd 
artikel geeft grote voldoening. 
Iedereen is van harte welkom 
op 29 augustus. Van 10.00 tot 
14.00 uur in het Dorpshuis aan 
de Dennenlaan. 

Oecumenische Kerkdienst 

Zondag 30 augustus is er om 
10.00 uur een oecumenische 
viering in de Ontmoetings-
kerk in Maartensdijk. Onder 
de titel ‘wegwijzers’  heeft een 
aantal mensen van de Rooms 
Katholieke Parochie en de Pro-
testantse gemeente (beiden in 

Maartensdijk) een viering voor-
bereid over de actuele betekenis 
van de ‘10 Geboden’. Naast de 
thematische invulling is er in de 
viering ook weer tijd en ruimte 
voor de zogenaamde ‘lichtrite’, 
waarbij iedereen in de gelegen-
heid wordt gesteld een lichtje te 
branden voor wat hem of haar 
bezighoudt en/of zorgen baart. 
Iedereen is van harte welkom 
in de Ontmoetingskerk aan de 
Julianalaan 26.

Lezingencyclus Groei & Bloei

Op dinsdag 1 september hervat 
Groei & Bloei de maandelijkse 
lezingencyclus. Dit keer komen 
schaduwplanten aan bod door 
de heer Wiert Nieuman. De 
lezing vindt plaats om 20.00 
uur in de Koperwiek (Koper-
wieklaan 1, Bilthoven, graag 
de zij-ingang gebruiken). De 
entree voor leden is gratis, niet-
leden betalen 3 euro.

Rommel- en boekenmarkt 

Op zaterdag 5 september wordt 
de jaarlijkse rommel- en boe-
kenmarkt door de Ontmoe-
tingskerk aan de Julianalaan 
in Maartensdijk georganiseerd. 
Spullen voor de rommelmarkt 
kunnen op zaterdag 29 augus-
tus van 10.00 tot 13.00 uur 
en op donderdag 3 september 
van 19.00 tot 21.00 uur worden 
ingeleverd bij de kerk. Dit kan 
ook nog op vrijdag 4 september 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Voor ophalen kan contact wor-

den opgenomen met Mas Mas-
meijer (0346-212806) of Peter 
van Barneveld (0346-212826). 
Van de opbrengst van de rom-
mel-/boekenmarkt is 50% 
bestemd voor de kerk en 50% 
voor de Stichting Ambulance 
Wens.

Ajo Dansa Senang

Vanaf 2011 organiseert Ajo 
Dansa Senang feesten in het 
H.F. Witte Centrum in De Bilt 
met diverse bands en veel Live 
muziek in verschillende stijl-
soorten. Zaterdag 5 september 
is er in het H.F. Witte centrum 
een Back-to-the 50’s, 60’s en 
70’s –danceparty, met twee live 
R&R bands: The Rocking Navi-
gators en The Rocking Players. 
Er is ook een D.J. aanwezig 
die vinyl singleplaatjes op ver-
zoek draait. Evt. reserveren via  
info@ajodansasenang.nl. Zaal 
open van 18.30 uur tot 01.00 
uur. Aanvang is om 19.00 uur. 
Voor info. Tel. 035 6858262.

WVT activiteiten

Het nieuwe seizoen is gestart. 
WVT biedt iedereen die nog 
niet precies weet aan welke 
activiteiten zij mee wil doen de 
gelegenheid om diverse acti-
viteiten uit te proberen. Van 
31 augustus t/m 5 september 
hebben de meeste activiteiten 
een open karakter. Je kunt gra-
tis en zonder voorinschrijving 
een keer meedoen. Mocht je 
enthousiast zijn geworden dan 
kun je ter plekke inschrijven. 
Kijk voor meer informatie over 
open lessen op:
www.vvsowvt.nl.

Parel Promotie
o n t we 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

U wilt iets 
‘effe’ kwijt

Dat kan! Deze rubriek staat 
open voor lezers van De Vier-
klank en kan ingezet worden 
om opmerkelijke zaken onder 
brede aandacht te brengen. Er 
wordt niet gescholden, persoon-
lijke zaken zijn niet welkom en 
het is ook niet de bedoeling dat 
er oeverloze discussies in de 
krant ontstaan. 

Stukken dienen in Word per 
mail ingezonden te worden naar 
info@vierklank.nl en mogen 
niet meer dan 250 woorden be-
vatten. 

De redactie behoudt zich - zon-
der opgave van reden - het recht 
voor om niet tot plaatsing over 
te gaan.

Ko en Alie Evertse
hopen op 1 september 2015 

hun 60 jarig huwelijk
te gedenken.

Meidoornpad 49 
3732 VR  De Bilt.
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	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605

advertentie

Bezwaarmakers vinden gehoor bij 
Adviescommissie

door Guus Geebel

In maart van dit jaar werd aan de Universiteitsweg in De Bilt Ranzijn Tuin & Dier geopend. 
De gemeente De Bilt verleende hiervoor een omgevingsvergunning. Een bewonersvereniging en 

tien ondernemers verzetten zich tegen de aard en omvang van het complex en vroeg de Vaste 
Commissie van Advies voor de bezwaarschriften gemeente De Bilt hierover te adviseren.

Op 30 juni adviseerde de Com-
missie om een aantal bezwaren 
gegrond te verklaren en het bestre-
den besluit te heroverwegen, en zo 
nodig een nieuw besluit te nemen. 
De Commissie stelt in tegenstelling 
tot B en W dat van iemand waarvan 
het concurrentiebelang rechtstreeks 
betrokken is bij een besluit, belang-
hebbende is. De Commissie vindt 
dat B en W de overschrijding van 
de goot- en bouwhoogte, in zowel 
stedenbouwkundig als ruimtelijk 
opzicht, voldoende hebben gemo-
tiveerd en is van oordeel dat het 
college zich terecht op het stand-
punt heeft kunnen stellen dat de 
overschrijding geen afbreuk doet 
aan het stedenbouwkundig beeld 
ter plaatse.

Bestemmingsplan
De vergroting van de oppervlakte, 
noodzakelijk voor het voortbestaan 
van het bedrijf, noemt de Commis-
sie niet deugdelijk gemotiveerd, 
zodat de bezwaren gegrond zijn. 
De bezwaren over de parkeernorm 
noemt de Commissie gegrond om-
dat een deugdelijk toetsings- en 
beoordelingskader ontbreekt. Daar-
door kan niet beoordeeld worden of 
het college terecht is uitgegaan van 
het aantal gestelde parkeerplaatsen. 
Over bezwaren dat de verkoop van 
dierenvoeders en het gebruik als 
dierenkliniek in strijd is met het 
bestemmingsplan zegt de Commis-

sie: ‘Anders dan het college stelt, 
dient volgens vaste jurisprudentie 
bij toetsing van een bouwplan aan 
een bestemmingsplan niet slechts 
te worden bezien of het bouwwerk 
overeenkomstig de bestemming 
kan worden gebruikt, maar moet 
mede worden beoordeeld of het 
bouwwerk ook met het oog op zo-
danig gebruik wordt opgericht. Er 
is sprake van strijd met de bestem-
ming indien redelijkerwijs valt aan 
te nemen dat het bouwwerk mede 
zal worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan die waarin de be-
stemming voorziet.’

Dierenpraktijk
De bewaren tegen een dierenarts-
praktijk in het tuincentrum noemt 
de Commissie gegrond. Het college 
van B en W stelt: ‘In het bestreden 
besluit is aangegeven dat binnen 
het tuincentrum tevens een dieren-
kliniek als nevenactiviteit aanwezig 
is. Aangezien Tuincentrum niet na-
der is gespecificeerd en de dieren-
kliniek een beperkt aantal vierkante 
meters van het tuincentrum beslaat, 
is er geen sprake van afwijking van 
het bestemmingsplan voor wat be-
treft deze nevenactiviteit.’ De Com-
missie is het niet eens met het oor-
deel van het college dat het besluit 
op dit punt niet in strijd is met het 
bestemmingsplan. De Commissie 
vindt dan ook dat het college zich 
ten onrechte op het standpunt heeft 

gesteld dat het bouwplan in zoverre 
voldoet aan het bestemmingsplan.

Vragen in de raad
In de gemeenteraadsvergadering 
van 18 december 2014 stelde Tiny 
Middleton (Bilts Belang) vragen 
over het tuincentrum aan de Uni-
versiteitsweg. Ze wilde weten of 
een dierenkliniek en een praktijk 
voor het trimmen van honden en 
huisdierenbenodigdheden binnen 
het huidige bestemmingsplan gere-
aliseerd konden worden. Wethou-
der Hans Mieras schatte toen in dat 
het mogelijk is aan het verzoek te-
gemoet te komen en dat in het con-
cept inderdaad een dierenkliniek 
was opgenomen, passend in het 
huidige bestemmingsplan. 

Reactie gemeente
De gemeente De Bilt gaf de vol-
gende reactie op het advies van 
de Commissie: ‘In algemene zin 
kan het college een advies van de 
bezwaarschriftencommissie, mits 
beargumenteerd, naast zich neer-
leggen. Het is dus geen bindend 
advies. De formele reactie van de 
gemeente is de zogenaamde Beslis-
sing op bezwaar. Deze moet in dit 
geval nog door het college worden 
vastgesteld, dus daarover treden we 
nu inhoudelijk verder nog niet naar 
buiten.’ 

Gemeenteraadslid Tiny Middleton 
stelde in de raadsvergadering van 
18 december 2014 vragen over het 
bestemmingsplan.

De vestiging van Ranzijn aan de Utrechtseweg houdt de gemoederen 
bezig.

Nieuwe website 
monumentendebilt.nl

Op zaterdag 12 september is het weer Open 
Monumentendag in gemeente De Bilt. Samen met 

monumenteneigenaren is een interessant programma 
georganiseerd waarvoor nu ook een website is opgezet 

www.monumentendebilt.nl. 

Op de website is het gehele programma opgenomen samen met achter-
grondinformatie over de deelnemende monumenten. Het Comité Open 
Monumentendag De Bilt wil met de website uiteindelijk een digitaal 
platform organiseren voor het mooie erfgoed in alle kernen van de ge-
meente De Bilt.

Ambacht
Ook dit jaar is er een gevarieerd en interessant programma georgani-
seerd dat zowel voor volwassenen als kinderen meer dan de moeite 
waard is. In de gemeente zijn elf monumenten te bezichtigen, met aan-
dacht voor vakmanschap, het (restauratie-)ambacht en moderne toepas-
singen. Op diverse plekken zijn er mini-concerten en rondleidingen of 
achtergrondmuziek. De diverse monumenten zijn met elkaar verbon-
den door een speciaal hiervoor ontwikkelde fietsroute die door de ver-
schillende kernen van de gemeente De Bilt voert. Dit jaar is het thema 
‘Kunst & Ambacht’.

Start
Open Monumentendag wordt op 12 september om 10.00 uur feestelijk 
geopend door wethouder Hans Mieras in Huize Gaudeamus, Gerard 
Doulaan 21 Bilthoven. Overige te bezichtigen monumenten zijn Voor-
malig Gemeentehuis Maartensdijk, Tuinderij van Landgoed Eycken-
stein, Langhuisboerderij Maartenshoeve, Molen Geesina, Nederlands 
Hervormde Kerk Westbroek, Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende 
Bijstand, De Woudkapel, Villa Trinari te Bilthoven en de Dorpskerk 
De Bilt. 

Heemstrakwartier
Hoewel het geen monument is, is een bijzonder programmaonderdeel 
van de dag ook de rondleiding en  bezichtiging van de historiserende 
renovatie van het Heemstrakwartier in De Bilt.  Voor alle relevante in-
formatie over de Open Monumentendag De Bilt 2015, waaronder het 
programma van de dag en de fietsroute, zie www.monumentendebilt.nl. 

Molen Geesina is te bezichtigen tijdens open monumentendag.

Expositie Fotoclub Bilthoven
De leden van de Fotoclub expose-
ren tot 15 september in de Traverse 
van het Gemeentehuis van De Bilt. 

De expositie bevat een 60-tal foto’s 
in kleur en zwart wit van het afgelo-
pen jaar. Het aanbod is divers, met 
o.a. veel aandacht voor architectuur 
en natuur. De openingstijden zijn 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur. Dinsdags tot 19.00 uur. 
Meer informatie fotoclub www.fo-
toclubbilthoven.nl

Tiemen van der Worp (lid Fotoclub) 
bezig met de inrichting van de 
expositie.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filet Americain
Ei-Bieslooksalade
Selleriesalade 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

Rosbief
Fricandeau 
Boerenham 3 x 100

gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK

Biefstukspiesjes

Livar 
schouderkarbonade

Runderhamburgers

Reclame geldig vanaf 
donderdag 27 augustus
t/m woensdag 2 september

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

5.25500
gram 6.002

voor

2.25100
gram

STOMPETOREN 
BELEGEN TORTILLA’S

4.98250
gram

ZWITSERSE HEIDI 
BERGKASE

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

9.991
kilo

2.50per
stuk

3.50per
stuk

KLEINE VARKENSHAASJES
Extra donderdag voordeel:

Superstunt!

SMULBOLLEN 

DEENSE BRODEN 

Heerlijke broodjes!

Speklappen

Houthakkerssteak

500
gram 3.98

500
gram 8.98

6
voor 5.00

500
gram 4.50

500
gram 5.50

3 biefstukjes 6.-
4 schnitzels 6.-
6 tartaartjes   6.-

VLEESWAREN TRIO

ORIGINELE PARMA SALAMI 3.50100
gram

Lekker voor het weekend!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Koude Macaroni-schotel
MET GEVULDE VARKENSHAAS EN GROENTE

________________________ 100 GRAM 1,25
Paella
RIJK GEVULD
________________________ 100 GRAM 1,49
ER IS WEER... 

Kapucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Vers gesneden (� jn/grof)

Soepgroente
250 GRAM

Grote Hollandse

IJsbergsla
PER KROP

Hollandse

Courgettes
2 VOOR

ALLEEN MAANDAG 31 AUGUSTUS,
DINSDAG 1 EN WOENSDAG 2 SEPTEMBER

0,79 0,690,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

Nieuwe oogst
Mandarijnen en Mineolas!!

Sap.. Sap.. Sap.. 

Nieuwe Hollandse oogst
Handappels en Peren!!

VERS GESNEDEN

Bietjes
____________________500 GRAM 0,99
NIEUWE OOGST

Belbarestival Handappels
____________________HÉÉL KILO 1,49

Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99
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Fietsersbond strijdt tegen obstakels
door Rob Klaassen

De Biltse Fietsersbond strijdt al jaren tegen paaltjes en andere obstakels.  
Het komende jubileumjaar wordt dat een speerpunt.

Wim Mastop is bestuurslid en 
Pieter Pols en Indra van Deemter 
zijn beiden lid van de kerngroep 
van de afdeling. Wim Mastop: ‘In 
1975 was de positie van de fietser 
slecht, je voelde je vaak behandeld 
als tweederangs burger. In Amers-
foort is toen een groep fietsers ge-
start met de Fietsersbond (die toen 
ENWB heette). Krap een jaar la-
ter staken de Biltse leden van die 
ENWB de koppen bij elkaar en 
startten de afdeling De Bilt. De af-
deling telt inmiddels ruim 250 le-
den, waarmee De Bilt hoog scoort 
in relatie tot het inwonertal: ruim 
3 keer het landelijk gemiddelde. In 
ons jubileumjaar 2016 willen we in 
De Bilt extra ‘aan de weg timme-
ren’. Behalve thema’s als paaltjes 
en andere obstakels wordt bijvoor-
beeld ook gedacht aan samenspraak 
met de scholen. Er zijn nog andere 
ideeën maar we zijn er echter nog 
niet uit. We hopen van veel kanten 
ideeën aangedragen te krijgen’. 

Bilts beleid
De afgelopen 40 jaar is veel verbe-
terd zoals brommers van het fiets-
pad, het rechts voorrang hebben van 
fietsers bij gelijkwaardige kruisin-
gen en de aanpassing van de stan-
daardbreedte van fietspaden. Ook 
het besef dat fietsen goed is voor 
iedereen is inmiddels breed door-

gebroken, op alle bestuursniveaus. 
Maar de achterstand was groot, er 
blijft nog veel te doen. Zeker ook in 
De Bilt waar de fietser een mindere 
positie inneemt dan de automobi-
list. Wim Mastop: ‘Dat in De Bilt 
relatief veel gefietst wordt is niet 
het resultaat van het Biltse beleid 
maar van de gemeente Utrecht. Je 
moet wel een hele goede reden heb-
ben om met de auto naar Utrecht 
te gaan. Officieel is het beleid van 
de gemeente De Bilt ook pro fiets, 
maar in de praktijk blijkt dat door-
stroming en parkeren van auto’s be-
langrijker is. Zelfs als dat ten koste 
gaat de veiligheid van jonge kin-
deren. Wij als afdeling hebben een 
goed contact met de verkeersamb-
tenaar van de gemeente. Maar het 
lijkt erop dat zijn afdeling vaak het 
onderspit moet delven binnen de 
gemeentelijke hiërarchie wanneer 
het om fietsbelangen gaat’.

Als de kippen bij
Pieter Pols, zelf aangewezen op 
een scootmobiel, zegt dat hij vrij-
wel dagelijks wordt geconfronteerd 
met allerlei obstakels op fietspaden. 
Hekken en sluisjes zijn bedoeld om 
(terecht)  brommers te weren maar 
men treft er anderen mee. ‘Niet al-
leen scootmobielen hebben hiervan 
last. Ook met een rolstoel, tandem, 
bakfiets, ligfiets, driewieler of kin-

derwagen kom je er niet door. Dus 
hele groepen fietspadgebruikers 
worden door al die obstakels ge-
dupeerd. Ook de vele paaltjes, be-
tonnen drempels en zelfs blokken 
zorgen voor veel overlast en scha-
de. Onze ervaring is, dat als bij-
voorbeeld iemand bij de gemeente 
klaagt over een auto op een fiets-
pad de gemeente er als de kippen 
bij is om de situatie ’te verbeteren’ 
door een obstakel op het fietspad 
te plaatsen. Dat gebeurt doorgaans 
zonder overleg en zonder zich re-
kenschap te geven wat voor ellende 
dit voor veel gebruikers oplevert. 
Om zo’n obstakel dan weer weg te 
krijgen is vaak een heel ander ver-
haal. Dan moet er budget zijn, een 
evaluatie plaatsvinden, overleg met 
de omwonenden en belanghebben-
den enz. enz.’ 

Verkeerd beeld van de fietser
Indra stoort zich ook aan de vreem-
de en verwarrende fietsroutes: ’Op 
de Julianalaan eindigt het fietspad 
met een rare bocht. Zoek het verder 
maar zelf uit. En hoe kom je van de 
Nachtegaallaan bij de Kwinkelier?’ 
Een belangrijke oorzaak van veel 
problemen ziet ze in het verkeerde 
beeld dat beleidsmakers hebben 
van de fietser. Die zien de fietser als 
een lichamelijk topfit persoon. Hij 
fietst toch immers…? ‘Voor veel 

fietsers kan dat kloppen. Die rijden 
ook vaak een hoog tempo. Maar 
daarnaast zijn er ook veel met be-
perkingen: van kleurenblind tot be-
perkt zicht, met evenwichtsproble-
men of geringe spierkracht. Ben je 
voor je mobiliteit dan aangewezen 
op een fiets dan zijn driewieler, lage 
instap en elektrische fiets vaak een 
uitkomst. Zo komen ze nog eens er-
gens, hun gezondheid heeft er baat 
bij en hun sociale leven wordt er 
rijker van. Bij het plaatsen van een 
bordje ‘fietsers afstappen’ wordt 
niet aan hen gedacht. Het beeld dat 
men heeft van de zelfredzame fiet-
ser moet worden bijgesteld’. 

Verder dan alleen De Bilt
De afdeling De Bilt is ook pro-
vinciaal actief. Diverse regionale 
routes lopen door De Bilt: Amers-
foort-Utrecht-Woerden, Hilver-
sum-Utrecht-Vianen en Bilthoven-
Uithof-Houten. In de provincie 
Utrecht wordt in vergelijking tot de 
rest van het land veel gefietst. Het 
jaargemiddelde van fietsers in de 

provincie Utrecht komt neer 1200 
fietskilometers per persoon per jaar. 
Die fietsers hebben recht op goede 
voorzieningen. Wim wijst erop dat 
het doel van de Fietsersbond is om 
het voor de fietser veilig, vlot en 
comfortabel te maken. ‘Er wordt 
gelukkig steeds meer gefietst, het is 
drukker geworden op het fietspad. 
De varieteit van gebruikers is veel 
groter geworden. De snelheid ligt 
hoger. Voor velen is de auto geen 
alternatief. Ook uit oogpunt van 
energieverbruik en de uitstoot van 
fijnstof en CO2 is het belang van 
fietsen overduidelijk. Om al die re-
denen verdient de fiets ruim baan. 
Dat is helaas nog steeds niet van-
zelfsprekend, ook in  onze gemeen-
te niet. Als Fietsersbond laten we 
daarom onze stem duidelijk horen’. 
De Fietsersbond is een open ver-
eniging, ook de melding van knel-
punten en inbreng van ideeën van 
niet-leden zijn van harte welkom. 
Al hoopt men natuurlijk op meer 
leden. Reacties graag naar: debilt@
fietsersbond.nl

Pieter Pols, Indra van Deemter en Wim Mastop van de Fietserbond staan open voor inbreng.

Welk zwaar verkeer valt er op het fietspad bij de Spoorlaan in Bilthoven 
te verwachten?

Bustocht en Citylauf Coesfeld 
Ook dit jaar vinden in het kader van de jumelage met Coesfeld weer meerdere uitwisselingen 

plaats. Voor zaterdag 10 oktober a.s. staat een bustocht naar Coesfeld op de agenda  
en kan aangemeld worden voor de Citylauf Coesfeld 2015.

Deelnemers aan de Citylauf reizen 
met dezelfde bus naar Coesfeld.  Er 
wordt gezamenlijk ontbeten en gedi-
neerd. De Citylauf is een marathon 
rond Coesfeld, Lette en Goxel. Naar 
verwachting doen hier 5.000 hardlo-
pers aan mee.

Programma
deelnemers bustocht:
• 11.00 uur ontvangst en ontbijt in 

Lette
• Rondleiding in Glasmuseum en het 

daarbij behorende depot.
• Terug naar het centrum van 

Coesfeld waar u de Nederlandse 
delegatie hardlopers kunt aanmoe-

digen bij de Citylauf.
• Keuze uit een rondleiding in het 

centrum, een stadswandeling of 
gewoon wat winkelen; iets drinken 
op een terrasje is natuurlijk ook 
mogelijk. 

• 17.00 uur diner en vertrek 19.00 
uur.

Starttijden deelnemers
Citylauf Coesfeld 2015:
• 12.45 uur: 5 km af te leggen bin-

nen 27 min. voor jaargang 2003 en 
ouder

• 13.30 uur: 5 km af te leggen boven 
de 27 min. voor jaargang 2003 en 
ouder

• 15.30 uur: 10 km voor jaargang 
2001 en ouder

• Aanmelden Citylauf voor
• 1 oktober. Meer info op:

www.coesfelder-citylauf.de

Kosten
Aan deelname zijn kosten verbon-
den. Aanmelden kan ovv De Bilt-
Coesfeld bij Meep van Kampen 
(meepvankampen@casema.nl, tel. 
030 2201849) of bij Joke Nederhof 
(nederhofj@gmail.com, tel. 030 
2293686). Meer informatie over de 
stedenband met Coesfeld op:
www.jumelage-debilt-coesfeld.nl.

(Joke Nederhof)

Boekenmarkt Woudkapel 
Vrijdag 28 augustus kan tussen 11.00 uur en 16.00 uur de boekenkast 
nog aangevuld worden met ‘nieuwe’ boeken. Elk jaar vindt, gedurende 
twee dagen, een verkoop plaats van tweedehands boeken in De Woud-
kapel. De eerste dag heeft vrijdag 21 augustus plaatsgevonden. Wendy 
de Graaf, vrijwilligster: ‘Dit jaar hebben wij zo’n 2.000 boeken gekre-
gen van particulieren. Wij hebben niet alleen heel veel romans en de-
tectives in de aanbieding, maar ook veel kinderboeken, platenboeken, 
kookboeken en antiquarische boeken’. Onder de romans kunt u boeken 
vinden van schrijvers als Arnon Grunberg, Bernlef, Simon Carmiggelt 
en anderen. De Graaf: ‘De opbrengst van de boeken gaat naar onze 
partnergemeente Szentpeter in Roemenië, voor onder andere de aan-
schaf van medicijnen en studiekosten’. Vrijdag 28 augustus is er nog 
een kans een slag te slaan in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilt-
hoven, van 11.00-16.00 uur. [WE]

Ruim 2.000 boeken wachten op een nieuwe eigenaar.



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

is op zoek naar een:

parttime schoonmaak medewerker/-ster
voor een object in Maartensdijk

Tel: 015 - 36 12 612 of kijk op: www.fsobv.nl/vacatures

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Judokannieuws!
Nieuwe leraar, nieuwe mattenleggers,
nieuw... damesjudo, nieuw...
wedstrijdjudo. Kortom reden genoeg 
om a.s. dinsdag poolshoogte te
komen nemen 
in De Vierstee.

Info bij
Kapper Hans 
0346 212455

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder
cadeau
Ter gelegenheid van het
900-jarig bestaan van
de gemeente De Bilt is
een bijzonder kookboek
samengesteld met
persoonlijke verhalen 
en recepten van inwoners
uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95Te koop bij:
• Bouwman Boeken
• Bilthovense Boekhandel
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt
• Primera Maartensdijk • De Vierklank • Readshop
• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen 

Maak kans op een houten ‘Bakkerij Bos’ fi etskrat! Bij aankoop van een desem
speltbol ontvangt u een lot waarmee u kans maakt op een van de 24 houten fi etskratten.

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

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

20%
korting

OP ALLES WAT ER IN DE ZAK PAST!*

Geldig van 24 t/m 29 augustus 2015
Ga voor deze actie naar de D.I.O. drogist.

*kijk voor de actievoorwaarden op de zak 

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Voor deze wijken zoekt
De Vierklank nog bezorgers

Per direct een vaste wijk?
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan,
 Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 116: Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan, Schubertlaan,
 Wagnerlaan
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan,
 van Ostadelaan
Wijk 134: Koppellaan, Kruislaan, Middellaan, Spoorlaan, Wissellaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan,
 Albert Cuyplaan - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan



 De Vierklank 7 26 augustus 2015

Kiwanis Bilthoven zorgt voor 
nieuwe rolstoelbus

door Henk van de Bunt

Zondag 23 augustus werd de eerste lustrumeditie van de ‘Gijs van Lennep Legend’ gehouden; 
een initiatief van autosportlegende Gijs van Lennep. Na afloop werd op het terrein van

De Grontmij door Kiwanis Bilthoven een nieuwe aangepaste rolstoelbus 
aangeboden aan Kinderhospice ZonnaCare uit Den Dolder.

Kiwanis is een wereldwijde vrij-
willigersorganisatie, verenigd in 
lokale serviceclubs, die zich in-
zet voor de medemens en in het 
bijzonder voor kinderen. Op vele 
manieren proberen deze clubs met 
vrijwilligers bij te dragen aan het 
welzijn en de ontwikkeling van 
kinderen. Job Olij van Kiwanis-
club Bilthoven: ‘Kiwanis Club 
Bilthoven komt dit jaar in actie 
voor Kinderhospice ZonnaCare. In 
dit Kinderhospice te Den Dolder 
verblijven zorg-intensieve kinde-
ren. Ieder ziek kind heeft speci-
fieke voorzieningen en aanpassin-
gen nodig. De kinderen worden 
thuis opgehaald met een daarvoor 
aangepaste bus en ontvangen on-
derweg medische begeleiding. De 

complexiteit van hun zorg stelt 
hoge eisen aan de volledig aange-
paste maar inmiddels verouderde 
rolstoelbus uit 1997. Dit jaar willen 
we bij de Gijs van Lennep Legend 
eens niet de nadruk op het vehikel 
(Gijs van Lennep Legend ) leggen, 
maar op het resultaat dat deze rally 
heeft opgeleverd: 63.000 euro is er 
bij elkaar gespaard voor deze spe-
ciale bus’. 

ZonnaCare
Gespecialiseerd kinderverpleeg-
kundige Annemieke Bernard en 
muziektherapeut Matthijs van der 
Beek zijn samen het kinderhospice 
ZonnaCare gestart. De AWBZ-
erkende instelling is voor zo’n 15 
gezinnen met een meervoudig ge-

handicapt kind inmiddels het vaste 
adres. In ZonnaCare (in Den Dol-
der) kunnen maximaal drie kinde-
ren logeren. De doelgroep bestaat 
uit zorg-intensieve kinderen van 
0-18 jaar. In de praktijk wordt 
ZonnaCare door een gevarieerde 
groep kinderen bezocht. Vanuit de 
ervaring die Annemieke als zzp’er 
opdeed, is ook het aanbod ontstaan 
om het vervoer van en naar Zon-
naCare door ZonnaCare zelf te la-
ten verzorgen. Annemieke: ‘Bijna 
iedere ouder maakt daar gebruik 
van. Het ontlast hen van de ritten. 
Sommige kinderen komen van ver. 
Dan is het prettig voor de ouders 
om dit vervoer te kunnen uitbeste-
den. Daarom heeft ZonnaCare een 
eigen bus’.

v.l.n.r. Arie-Jan Ditewig (Kiwanis Bilthoven), Frans van der Avert (Kiwanis Nederland), Willibrord van Beek 
(Commissaris van de Koning Utrecht), Matthijs van der Beek (ZonnaCare), Jan Peter Balkenende (deelnemer 
Gijs van Lennep Legend) en Annemieke Bernard (ZonnaCare).

Rode Kruis naar Sail
door Henk van de Bunt

Vrijdag 21 augustus was het Rode Kruis afdeling De Bilt te gast bij Sail Amsterdam, het 
grootste publieksevenement van Nederland. Sail vindt eens in de 5 jaar plaats en

in 2015 was het de 9e editie van dit grote evenement. 

Vijf dagen lang vormde de Amster-
damse IJhaven het decor voor een 
levendig programma vol muziek, 
cultuur en nautische rijkdom. Tij-
dens Sail 2015 waren weer talloze 
schepen te bewonderen. Het Rode 
Kruis Amsterdam voer met 6000 
kwetsbare gasten mee met SAIL. 
Daarnaast zetten 253 hulpverleners 
zich in om Eerste Hulp te verlenen 
langs de IJ-oever, op een Eerste 
Hulp Post of op een Rode Kruis-
bike. De Bijzondere Vaarten werden 
aangeboden aan kwetsbare mensen, 
die zonder hulp niet aan SAIL deel 
kunnen nemen, zoals mensen met 
een beperking, chronische ziekte, of 
mensen die kampen met armoede of 
een sociaal isolement.

Mogelijk
Om 10.00 uur vertrok een aantal 
gasten vanuit Toutenburg in Maar-
tensdijk met de touringcar naar het 

Rode Kruis gebouw in De Bilt van 
waar om 11.00 uur een gezelschap 
van 50 personen vertrok naar de 
hoofdstad. De Biltse afdeling had 
deze aanbieding ontvangen van het 

Rode Kruis Amsterdam en de Ro-
tary Club Nieuwendam (Stadsdeel 
Amsterdam-Noord van de gemeente 
Amsterdam) sponsorde het lunch-
pakket. 

Zonder problemen met de rolstoel de bus in.

Wethouder op bezoek
bij arbeidscentrum 

Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Wethouder Anne Brommersma heeft afgelopen week bezoek 
gebracht aan het Arbeidscentrum Maartensdijk.

In dit arbeidscentrum biedt Reinaerde dagbesteding
aan mensen met een beperking. 

De wethouder sprak eerst met Gertjan Kaaij (regiomanager Rei-
naerde) en Stefan Poelman (Manager Werk & Dagbesteding Rei-
naerde). Zij gaven uitleg over de verschillende vormen van dagbe-
steding en werk en vertelden onder andere over de kerstpakketten 
die Reinaerde in eigen productie jaarlijks samenstelt. Vele cliënten 
houden zich bezig met het realiseren van deze pakketten en daar zijn 
zij trots op. Verder vertelden zij, dat bij dagbesteding steeds vaker 
ook wederkerigheid met de buurt, wijk of het dorp een plek krijgt. 
Als voorbeeld haalden zij de Buurtboerderij in Bilthoven aan. Een 
plek waar veel gebeurt, speciaal in samenspraak met omwonenden, 
scholen etc. Daarna volgde een rondleiding. 

Wethouder Anne Brommersma schuift aan bij Miquel Rogas 
en Moniek Scharrenburg die over hun werkzaamheden in het 
arbeidscentrum vertellen. 

Veilig over straat met 
scootmobiel

De afdeling De Bilt van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de ge-
meente De Bilt vinden het belangrijk dat iedere gebruiker van een 
scootmobiel op een veilige manier zo lang mogelijk plezier heeft 
van de scootmobiel. Zelfstandige mobiliteit is voor iedereen een be-
langrijke voorwaarde voor het behoud van hun onafhankelijkheid.

Daarom en vanwege enorme belangstelling voor de cursus in juni 
jl., wordt dit jaar voor de tweede keer een trainingsmiddag georgani-
seerd op woensdag 16 september. De training vindt plaats in het H.F. 
Witte Centrum en omgeving en duurt van 13.00 uur tot 16.15 uur. 
Informatie en/of aanmelden kan vóór 7 september 2015 schriftelijk, 
telefonisch of per e-mail bij VVN Afd. De Bilt, mevr. N. Reitsma, 
tel: 0346 213658; e-mail: vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl

Bijeenkomst Parkinson 
Café Bilthoven 

De Hersenstichting houdt op maandag 7 september een lezing over 
‘Geheugen en vergeten’. Een goed werkend geheugen is niet alleen 
erg gemakkelijk, maar ook noodzakelijk om als mens te kunnen le-
ven. In de lezing komt de werking van het geheugen aan de orde en 
komt o.a. het verschil aan de orde tussen vergeetachtig zijn en de-
mentie. In interactie met de toehoorders zullen tips gegeven worden 
hoe je vergeetachtigheid de baas kunt blijven. Mensen met de ziekte 
van Parkinson, naasten en belangstellenden zijn van harte welkom 
in de Koperzaal van Zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 
in Bilthoven. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en de zaal is open 
vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage wordt zeer 
op prijs gesteld. Info bij Ankie van Dam, tel. 0346 211814 of via e-
mail b.van.dam@hetnet.nl.
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Eemjazz in Schutsmantel

Zondag 23 augustus speelde Eemjazz in de Bechsteinzaal van Warande Wooncentrum Schutsmantel in 
Bilthoven. Eemjazz bestaat uit Peter Ivan (cornet, bugel, ventieltrombone, sopraninoblokfluit), Frits 
Armbrust (klarinet, saxen), Hansje Armbrust (gitaar, zang), Hans Rombouts (bas) en Peter den Boer 
(drums, zang). De toegang was gratis. [foto Henk van de Bunt] 

MINI LAMSBIEFSTUKJES
Á la Jamie Oliver. Lekker gemarineerd. Top op de barbecue.
 100 gram 2,45

DRY AGED ENTRECOTE
Iets aparts. 30 dagen droog gerijpt. Vol van smaak,
smelt op de tong! 100 gram 3,45

BOEUFF STROGANOFF
Heerlijk gekruid & gemarineerd. Gevuld met verse paprika,
kastanje champignons & taugé. 100 gram 1,95

KALFSSUCADE LAPJES
Iets aparts voor de kenners. Om langzaam te garen.
 100 gram 2,65

BABI PANGANG SPIES
Een specialiteit voor op de barbecue of in de oven. Met o.a. 
varkensprocureur, kruiden en pangangsaus. 100 gram 1,25

TIP:
SPAANSE STEAKS

De steak van de week: lekker gemarineerd & gekruid. 4 stuks 7,00 
DUITSE BIEFSTUK

Biefstuk met kruiden, een hoedje van uitjes & bieslook. 100 gram 1,45

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 24 t/m zaterdag 29 augustus 2015. Zetfouten voorbehouden.

GEVULDE KIPFILET
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. gemarineerde kip� let,
spinazie & brie. 100 gram 1,45

Zomerbridge bij BCC’86
Bridgeclub BCC’86 organiseerde woensdag 19 
augustus de voorlaatste zomerbridgeavond. Riet 
van Heyningen + Wim Westland wonnen met 
70,63%, gevolgd door Henk van de Bunt + Peter 
Weisz (60,94%), Rijnie Westland + Elly Akker-
man (58,85%), Els van den Berg + Carel Cronen-

berg (58,13) en Marijke van Essenberg + Truus te 
Pas - Hartog met 56,25%. Op woensdag 26 augus-
tus (vandaag) is er nog één Zomerbridgeavond bij 
BCC’86 in Wijkgebouw De Schakel aan de Soest-
dijkseweg Zuid in De Bilt. Er is vrije aanmelding 
tot 19.15 uur op deze avond. 

Zomerbridge
in Hollandsche Rading 

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseerde don-
derdag 20 augustus de 12de en één na laatste avond 
Zomerbridge in het dorpshuis in Hollandsche Ra-
ding. Er was een recordaantal deelnemers van 26 
paren, waardoor de wedstrijdleiding had besloten 
tot het spelen van een zgn. topintegraal in twee 
lijnen. Trees van Doorn + Jan van der Heide (A 
63,02%) werden winnaar, gevolgd door Anneke de 
Jong-Leenslag + Toon Smits (A 59,72%) en Wim 

Cornelis + Hans Creton (B 59,72%), welke geza-
menlijk het zilver opeisten. Het brons was voor Us-
chi Röhrs + Wim Westland met A 59,20%. 

Deze zomerreeks wordt donderdag 27 augustus 
afgesloten. Vooraf aanmelden via bchollandscher-
ading@gmail.com tot maximaal 17.00 uur is ook 
deze dag gewenst en de kosten bedragen 2 euro per 
persoon voor niet-leden en één euro voor leden.

Gratis Bootcamp
Vereniging 2Move te Maartens-
dijk biedt een gratis Bootcamp 
aan voor volwassenen en jeugd. 
Achterliggende gedacht is om de 
spieren na een luie zomervakantie 
weer op te warmen. Deze boot-
camp is geschikt voor elk niveau 
en vindt plaats onder deskundige 
begeleiding. De Bootcamp voor 
de jeugd vindt plaats op zaterdag 
29 augustus van 11.00 tot 13.00 
uur in Hollandsche Rading. Verza-
melen om 10.45 uur op de Vuurse 
Dreef (tegenover de Dennenlaan).

De Bootcamp voor de volwas-
senen vindt plaats op maandag-
avond 31 augustus van 19.00 tot 
20.30 uur in de Soesterduinen. 
Verzamelen op de parkeerplaats 
op de Sparrenlaan te Soest om 
18.45 uur.

Aanmelden kan bij Joske
Andriessen via: ledenadministratie
@2movemaartensdijk.nl.

Kijk voor meer informatie op: 
www.2movemaartensdijk.nl

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

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

BotaBoots on tour!

Blessed by
Comfort

Out� ts Boots Accessories

29/30 aug. Puur Genieten, Hillegersberg, Rotterdam
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Cursus muziektheater
Op woensdagmiddag 9 september 
gaat in Buurthuis De Groene Daan 
te Groenekan, weer de cursus Mu-
ziektheater voor kinderen vanaf 
8-12 jaar van start. De eerste les is 
een gratis proefles, zodat de kinde-
ren een keer mee kunnen doen om 
te kijken of ze het leuk vinden. 

De cursus bestaat uit twee delen. In 
het eerste deel wordt er gewerkt aan 
stemvorming: ademhaling, hou-
ding, eenvoudige zangoefeningen 
en samenzang. Daarnaast worden 
er spelopdrachten en improvisaties 
gedaan, waardoor de kinderen zich 
bewust worden van hoe ze zich op 
het toneel kunnen bewegen en hoe 
ze zich aan het publiek kunnen pre-
senteren. In het tweede deel wordt 
er gewerkt worden aan een voor-
stelling, die in mei 2016 twee keer 
gespeeld zal worden. Dat kan een 
bestaand stuk zijn of een zelf ge-

schreven musical passend bij mo-
gelijkheden van de kinderen. 

Afhankelijk van het aantal aan-
meldingen zullen er 2 groepen ge-

vormd worden van 8-15 kinderen. 
De lessen worden gegeven op de 
woensdagmiddag door Carlijn Stol-
ten. Zie www.carlijnstolten.nl voor 
meer informatie.

Afgelopen seizoen speelden de kinderen met veel plezier een bewerking 
van Minoes van Annie M.G. Schmidt.

Record Automatische Deuren  
koopt deel Imtech

Record Automatische Deuren, dat 
binnenkort een vestiging in Maar-
tensdijk opent, heeft Imtech Toe-
gangstechniek uit het gefailleerde 
bedrijf gekocht. Door de overname 
behouden de meer dan 100 werkne-
mers van deze divisie hun baan. 

Imtech 
Toegangstechniek is een van de 
toonaangevende spelers op de markt 
van o.a. automatische deuren, poor-
ten, hekken, slagbomen en daaraan 
gerelateerde service en onderhoud. 
Voor Record past de vestiging van 
Imtech in Capelle a/d IJssel naad-
loos in de uitbreidingsplannen. Re-
cord heeft in Nederland al vestigin-
gen in Doorwerth en Oosterhout. 
Ook op de toekomstige vestiging 
in Maartensdijk zal deze ontwikke-

ling een positieve weerslag hebben.
Record en Imtech kenmerken zich 
door een hoog service- en kennis-

level. Door de bundeling van deze 
krachten ontstaat een sterke speler 
in de markt.

De uit Hollandsche Rading afkomstige Hans Wijnstekers breidt Record 
met de overname fors uit.

Prijswinnaars
bij Van Rossum

Van 6 juli tot en met 31 juli was er de Jokie kleurplatenactie bij drogisterij 
van Rossum in Maartensdijk. Jokie is een van de karakters van het Carna-
valfestival van De Efteling. De 3 mooiste kleurplaten kregen uit handen 
van Jannie van Rossum een prachtige Jokie prijs overhandigd. De mooiste 
kleurplaat is nu naar het hoofdkantoor van Dio drogisterij opgestuurd en 
maakt kans op de mooie Efteling hoofdprijs.

De lokale prijswinnaars Sanne Emmelot, Thijs van Dongen en Silvia van 
de Meijen.

Haar zingen deed de vonk overslaan
door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam maandag 24 augustus in woon- en zorgcentrum 
Weltevreden de heer en mevrouw van der Zaan-Marijah feliciteren met hun vijfzestigjarig 
huwelijksjubileum. Jan en Emmy van der Zaan trouwden op 24 augustus 1950 in Jakarta. 

Hij was toen 22 en zij 23 jaar oud.

Jan van der Zaan ontmoette zijn 
vrouw toen hij in Sukabumi op 
West-Java zijn militaire diensplicht 
vervulde. Hij had haar al een paar 
keer op straat gezien en toen hij in 
de keuken van de villa waarin hij 
gelegerd was iemand hoorde zin-
gen bleek het Emmy te zijn. Zij 
werkte daar en Jan was meteen ver-
kocht. Emmy is geboren in Bogor 
(Buitenzorg), Jan in Kamerik. Het 
echtpaar kreeg zeven dochters en 
een zoon. Er zijn elf kleinkinderen 
en drie achterkleinkinderen. Jan 
van der Zaan heeft bij Werkspoor 
in Utrecht gewerkt als elektrisch 
lasser en klinker. 

Op 3 december 1950 kwam het 
echtpaar vanuit Indonesië met hun 
eerste kind in Nederland aan en ging 
in De Bilt wonen. Daar woonden de 
ouders van Jan in de Nieuwstraat. 
Emmy zag de volgende dag met-

een voor het eerst van haar leven 
sneeuw. Na een brand in de Nieuw-
straat verhuisden ze naar het Heem-
strakwartier. Ze wonen nu al ge-
ruime tijd in woon- en zorgcentrum 

Weltevreden. Het echtpaar is twee 
keer in Indonesië teruggeweest. Er 
werden felicitaties ontvangen van 
de Koning, de Commissaris van de 
Koning en het gemeentebestuur.

Het briljanten echtpaar met burgemeester Arjen Gerritsen.

Precisiewerk met passie
Onder de rook van Utrecht aan de rand van Groenekan is sinds 
1993 Meubelmakerij Blauwendraat gevestigd. In de ruime en 

goed geoutilleerde  werkplaats wordt met ouderwets handwerk 
en de meest moderne productiemiddelen veelzijdig en uniek 

meubelmaatwerk gemaakt dat voldoet 
aan de hoogste kwaliteitseisen.

Grondlegger van de meubelmakerij is Albert Blauwendraat die op heel 
jonge leeftijd al precies wist dat hij later meubelmaker wilde worden. Hij 
volgde een opleiding en studeerde door voor patroonmeubelmaker. Sinds 
1993 maakt hij naam vanuit zijn eigen werkplaats op het gebied van meu-
belmaatwerk en interieurbouw. 

De veelzijdigheid en het precisiewerk maakt Blauwendraat tot een prettige 
partner op het gebied van interieurbouw. Het exact van tekening kunnen 
werken is een prettige eigenschap, maar net zo prettig is het oplossend 
vermogen als de situatie daarom vraagt. De voorbereidingen van een in-
terieur worden dikwijls in de werkplaats getroffen. Het passend maken, 
gebeurt toch echt op de werkvloer. In samenwerking met de opdrachtgever 
ontstaat uiteindelijk precies de gewenste sfeer in ontmoetingsruimte, kan-
toor of winkel. Albert: ‘Mijn vak blijft heerlijk ambachtswerk, ondanks de 
steeds vergaande automatisering in mijn vak. Maar de machines nemen 
mijn werk niet over, ze nemen me juist werk uit handen. Ze zijn goed in het 
uitvoeren van repeterende handelingen en doen dat niet alleen sneller, maar 
ook nog zonder klagen. Het is een prachtig vak maar zonder de machines 
zou het werkelijk onbetaalbaar worden.’ Om aan de hoge kwaliteitseisen 
te kunnen voldoen investeert Albert regelmatig in nieuwe machines. Ook 
de afgelopen jaren wist hij, ondanks de ‘crisis’, mee te gaan met de digitale 
technieken en schafte o.a. een CNC-frees aan. In afwachting van toestem-
ming tot uitbreiding van de benodigde 83 m2 werkruimte staat een digitaal 
zaagcentrum hoog op het verlanglijstje.

De ruime werkplaats aan de Nieuwe Weteringseweg ligt net buiten Utrecht 
en dicht bij de A27 in een inspirerende groene omgeving. Ruimte genoeg 
ook om enorme boomstammen op te slaan, die ter plekke gezaagd worden 
voor verdere verwerking. ‘De diversiteit van het werk maakt het tot een 
heerlijk beroep’, meldt Blauwendraat tot slot. 

Albert Blauwendraat is altijd met plezier aan het werk.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

099100

999 250

Geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 augustus 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Hertog Jan
Krat 24 � essen
van

€11,99

Croissant of 
Kaiserbroodjes
Vers uit eigen oven
4 stuks

Mineola
per kilo
van

€1,99

Dubbelfriss
4 pakken
a 1,5 liter
van

€3,96
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Klaar voor een nieuw schooljaar
door Henk van de Bunt

Afgelopen maandag begon voor de basisscholen in deze regio het nieuwe schooljaar weer. Ook 
het team van de Julianaschool (35) startte weer vol vertrouwen en goede moed. 

Het team van de Julianaschool 
heeft een levendige toekomst-
droom, waar ze naar toe wil met het 
onderwijs en de school. Directeur 
Ella Prins hierover: ‘Leiden vanuit 
kracht roept op om aan de slag te 
gaan met de gedroomde visie. De 
visie wordt ontwikkeld door aan te 
sluiten bij de maatschappelijke vra-
gen en wensen op landelijk en lo-
kaal gebied. Het gevoel geven van 
veiligheid staat hoog in het vaan-
del en samen gaat men ervoor om 
kinderen, ouders, de omgeving en 
elkaar dit veilige gevoel te geven’.

Vrije dag
Vrijdag 21 augustus, de laatste 
dag van de zomerschoolvakantie, 
ging het team hiermee aan de aan 
de slag, waardoor met de leerlin-
gen maandag 24 augustus de juiste 
basis en instelling kon worden be-
sproken en vol goede moed en met 
plezier het nieuwe schooljaar in ge-
gaan kon worden. 
’s Ochtends was er een teambijeen-
komst in het Koetshuis op Land-
goed Eyckenstein in Maartensdijk, 
er werd geluncht in de Mauritshoe-
ve en vervolgens werd een rond-

leiding gegeven over de Tuinderij 
Eyckenstein.

Tuinderij
Tuinder Luuk Schouten: ‘Vroeger 
hadden bijna alle landgoederen een 
moestuin waarin groenten en fruit 
voor eigen gebruik en soms ook 
voor de verkoop werden geteeld. 
De moestuin van landhuis Eycken-
stein lag oorspronkelijk achter het 
landhuis. In 1879 begon de toen-
malig eigenaar van Eyckenstein, 
Willem Carel van Boetzelaer, met 
de verbouwing van het landhuis 

Eyckenstein. In die tijd was het 
gebruikelijk om moestuinen niet 
meer heel dicht bij het landhuis te 
plaatsen. Springer koos er dan ook 
voor om de moestuin van Eycken-
stein te verplaatsen naar de over-
zijde van de Dorpsweg. Tuinderij 
Eyckenstein is gevestigd op deze 
oude moestuin van landgoed Eyc-
kenstein. Waarschijnlijk heeft er 
tegen de noordmuur van de tuin 
een muurkas gestaan waarin vaak 
druiven werden gekweekt. Op de 
tuin staan nog twee prachtige oude 
kassen, die onlangs geheel geres-
taureerd zijn.
Vroeger was de tuin aan de noord- 
en westzijde ommuurd. De muur 

beschermde tegen kou en zorgde 
voor een warm binnenklimaat. In 
het najaar van 2006 zijn de noord-
muur en de poort in oude luister 
hersteld. Tot eind 2005 was een 
gedeelte van de moestuin nog in 
gebruik door de eigenaar van land-
goed Eyckenstein. Begin 2006 ben 
ik op deze historische plek gestart 
met Tuinderij Eyckenstein. Opslag, 
struiken en bramen zijn verwijderd, 
de hekken hersteld, de waterlei-
ding is aangelegd. De kwaliteit van 
de grond wordt (verder) verbeterd 
met compost, biologische mest en 
groenbemester. Er wordt gezaaid, 
geplant en geoogst en natuurlijk 
gegeten’.

Eind 2006 was de tuinmuur compleet gerestaureerd. 

Het totale Julianaschoolteam met directeur Ella Prins en tuinder Luuk Schouten. Ieder teamlid kreeg een goed 
gevulde gezonde ‘goodiebag’ met prei, zomerpompoen, tomaten, Belle de Fontenay (oud Frans aardappeltje) 
en sjalotjes mee om rustig en vol vertrouwen het nieuwe schooljaar in te gaan.

Vakantiebijbelfeest

Open Huis bij  
het KunstenHuis 

Op zaterdag 5 september zullen op beide locaties van het KunstenHuis 
de deuren wagenwijd open staan. Het KunstenHuis is het kunstencen-
trum voor beeldende kunst (afdeling De Werkschuit), theaterlessen 
(Theaterschool Masquerade), muzieklessen (de Biltse Muziekschool) 
en danscursussen (de Dansschool) met vestigingen in Zeist en De Bilt 
(Lichtruim Planetenplein 2).

Tijdens het Open Huis op 5 september worden zowel in De Bilt als in 
Zeist verschillende activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Ieder-
een is welkom om uit te proberen, mee te doen, de sfeer te proeven, vra-
gen te stellen, zich te laten inspireren en natuurlijk in te schrijven voor 
het nieuwe seizoen. Voor meer informatie over tijden en een overzicht 
van de activiteiten per locatie: www.kunstenhuis.nl of e-mail info@
kunstenhuis.nl. 

4 meter zonnebloem

Max Elderhorst (11) schreef: ‘Dit jaar zijn onze zonnebloemen mega 
groot geworden. Dit wil ik graag met jullie delen. Door de verbouwing 
van onze achtertuin en het aanbrengen van nieuwe aarde en mest, groeit 
alles als kool. Onze hoogste zonnebloem is circa 4,05 meter geworden. 
Een record! Wie heeft er ook zulke hoge zonnebloemen’?

Ruim honderd kinderen beleefden twee superdagen tijdens het VakantieBijbelFeest bij de Hervormde 
Wijkgemeente Dorpskerk De Bilt. [foto Reyn Schuurman]

Het VakantieBijbelFeest in Westbroek kende dit jaar een recordaantal van plm. 150 deelnemers. [foto Reyn 
Schuurman]



Zesde Wielerronde Westbroek 
SPONSORS BEDANKT!

WUTHRICH Assurantiën

LAMA groep BV

Café De Poort

Tom van der Woude GroenserviceCafetaria De Gram

Henk J. vd Feest WebdesignJoyce BloemdecoratieEclipse Ballooning

Le Chemineau Groenvoorziening

Caravanstalling Stichtse Vecht Vink WitgoedCees Oudshoorn BouwbedrijfSDU Industrial CleaningAannemersbedrijf T. van Barneveld

CBW Cultuurtechniek Hoveniersbedrijf NymphaeaAbacusAndy’s Dierensuper

Cees Oudshoorn Bouwbedrijf
Kerkdijk 24
3615 BE Westbroek
0346 - 28 18 95

Van Oostrum Westbroek BV

MOB Consultancy

Sonam BV

2AT BV

Maintenance Management made easy!

Bouwbedrijf Nagel

Schoonheidssalon Voilá

De Bruijn Meubel- en Interieurbouw

WESTBROEK

0346 282526 / 06 22462576

Theo’s KlussenserviceDorpsmakelaar Karin vd Willigen

Praktijk voor Remedial Teaching - Hoek 11

Tripod MobilityJ.C. van Kooten Marktkraamverhuur

Walter van de Hoef TransportJ. Veldhuizen BVCaravanstalling Schuurman

Doe Het Zelf Garage P. PlooijBV Recreatieoord De Wilgenplas
Bungalowpark met zwem- en viswater

www.dewilgenplas.nl

Recreatieoord De WilgenplasKarin Bos Tekst

Zeldenrijk Schilderwerken

THEO’S KLUSSSEN SERVICE

De Graaf Metaalwerken BV

Blank Name

Bouwman’s Loonbedrijf BV

Wielerronde Westbroek

Hier had ook uw 
advertentie 

kunnen staan!

www.wielerrondewestbroek.nl

Neerland Verwarming Ko van den Berg Aanhangwagens

Rietdekkersbedrijf Teunis van Sligtenhorst

Achter Weteringseweg 56
3738 MA Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 87 03
Mobiel: 06 - 54 90 37 93
Email: derietdekker@hetnet.nl

Rietdekkersbedrijf
Teunis van Sligtenhorst B.V.

Steuler Catalyst Service Netherlands BV

Youp 
Chapin



Het Dorpshuis Westbroek

De Wilde Metaal

Marge Gym voor Health & Body

Herman Verhoef - Parket Tree

vof Nap ScanserviceCaravan Service Maarssen

D. van Vulpen Transport & Verhuur

M. Kuyf TransportLamcon Constructie & Montage BV

W. de Graaf Bestratingen Caravanstalling Belia

Autorijschool Van Noort

Kasius Loon- en Grondverzetbedrijf

Broekiesverhuur.nl

Studio Body Language Adviesbureau Soest-Zuid

Square Telecom & ICT

Gezond eten én afvallen én op gewicht blijven !!   

Geen pillen shakes of poeders 
maar gewoon met de pot mee eten?

Dat kan met de EGA.                                                            
                           
Al 10  jaar bij: Heleen Blaauwendraad                                                                                       
Kooijdijk 9                         
3615AA  Westbroek                                         
0346 281082 
Donderdag van 13.30-14.30/19.00-20.00

EGA Gezond afvallen!

Etos Kraaij

Administratiekantoor J. Strijk

Komt dat zien!

Startschot 16.00 uur 
zaterdag 29 augustus 

Schadenet BV

Bouwbedrijf Jan de Waal

J. Spruijt Loonbedrijf

Rijschool Van Seumeren

Jan Nefkens Assurantiekantoor

Van de Geest Grootverbruik

‘t Zand Maarssen

Café ‘t Kikkertje

Ataxaties

vof Verkroost

voedingsadviesgroep utrecht

Berna F loor
Diëtist

M 06-27522877 E berna@voedingsadviesgroep.nl
spreekuur op afspraak |  freelance activi teiten op locatie

Berna Floor - Diëtist Wim’s Dierenspeciaalzaak

Geluidservice.nl

Diverse gulle gevers

HARTELIJK DANK!

Wielerronde Westbroek

Hier had ook uw 
advertentie 

kunnen staan!

www.wielerrondewestbroek.nl

E N N I P M A N

G R A R I S C H
D V I E S

Samen werken aan strategische bedrijfsontwikkeling

ing. E.P. Hennipman
Kerkdijk 85
3615 BC Westbroek
Mobiel: 06-20287346
E: advies@hoeveheizigt.nl

Ontwerp en bouwkundig tekenwerk
Milieutekening

Constructieberekeningen
Verzorgen bouwaanvragen
Verzorgen milieu aanvragen

Opstellen bouwbeschrijving en bouwbegeleiding

Hennipman Agrarisch Advies

Electrotech. Inst. bedr. Nieuwhoff De Rijk BV

Coloradodreef 13-15
3565 BP  Utrecht
tel: 0346-282413 
mob: 06-52332226

voor al uw: 
staal
roestvrijstaal
aluminium
knip
zet
boor
zaag
laswerk

Verkroost Metaal BV
Wie zorgen er voor uw gezonde zuivel?

Melkveehouders natuurlijk!

Melkveebedrijf Hoeve Heizigt

De Gagel Vastgoed BV

De Vierklank
Wekelijks huis-aan-huis in: 

Mediapartner Opbrengst komt ten goede aan:

Oussoren Loon- en Verhuurbedrijf

Veehandel Gaasenbeek

Happy Little Kids

Autobedrijf De Pijper

RIJOPLEIDINGEN
Voor auto- en motorrijlessen

06-51368995  -  www.3-huis.nl

RIJOPLEIDINGEN
Voor auto- en motorrijlessen

06-51368995  -  www.3-huis.nl

3-HUIS RijopleidingenR&R Bikes

Rob Stijlaart

A vd Wilt Infra en Cultuurtechniek



Nootjes
 De Vierklank 14 26 augustus 2015

Te koop aangeboden
HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horloge-batterijtjes 
incl. inzetten. bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Wegens overlijden goede 
STA- OPSTOEL licht beige 
alcantara €150,-. Tel. 0346-
214042

Terrarium met 2 tamme ham-
stertjes met alles erop en eraan 
€ 25,-. Tel. 06-26140355

Kenwood vleesmolen voor 
keukenmachine chef/major. 
Type AT950A01. Nieuw in 
doos € 50,-. Tel. 030-2280838

Kenwood blender voor keu-
kenmachine chef/major. Type 
AT338002. Nieuw in doos € 
25,-. Tel. 030-2280838

Elektrisch bed 80x190 cm, in 
hoogte verstelbaar, 2 motoren 
lattenbodem, evt. 2 stuks €25.- 
per stuk. Tel. 030-2280838

Eiken buffet- drankkastje 
1.38x1.36 m, 31 cm diep. 
2 deurtjes, 1 besteklade en 
1 gewone lade € 30,-. Tel. 
06-33722819

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

Inventum brood- bakmachine 
BM06, bijna niet gebruikt € 
7,50. Tel. 06-33722819

1 doos kinderboeken +/- 50 
stuks. Voor alle leeftijden tot 
12 jaar. In een koop € 15,-. Tel. 
06-16380350

Nieuwe Paardrijlaarzen, maat 
35 € 25,-. Paardrijbroek, maat 
146 € 20,-. 5-delige paarden- 
borstelset in rugzakje € 7,50. 
Tel. 0346-213026 na 19.00 uur

Vitrinekast rood, 3 glazen 
planken 45x188 cm, 40 cm 
diep € 20,-. Tel. 0346-213026 
na 19.00 uur

Kinder- speelkleed met wegen, 
huisjes e.d. 95x198 cm € 5,-. 
Nieuw: Just Dance 2015 voor 
de Wii U € 15,-. Tel. 0346-
213026 na 19.00 uur

Mooie gezonde agaveplant in 
pot met wit/groen gestreep-
te bladeren € 5,-. Tel. 030-
2205540

Gratis af te halen een prachtige 
eettafel, uitschuifbaar tot 2,5 
meter. Marmer blad,
Incl. 6 zwart beklede stoelen. 
Tevens het bijbehorende dres-
soir met ook hetzelfde marmer 
blad. Tel. 035-5771623

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

Prachtige nieuwe complete 
wiegbekleding met sluier en 
versiering blauwe beertjes 
met strikjes € 15,-. Tel. 030-
2205540

Voor hobbyist doos vol aller-
lei nieuwe stofjes en restan-
ten lapjes € 15,-. Tel. 030-
2205540

Nieuwe bureaustoel met gas-
veer, kleur rood € 25,-. Tel. 
06-19691119 

Tafelbiljard € 25,-. Grote 
bench € 25,-. Tel. 0346-211738

All weather jas 1x gedragen, 
op vakantie gekocht, merk 
Mexx, maat XL € 50,-. Tel. 
0346-830120

Schelpzandbak en zak zand-
bakzand € 3,50. Tel. 0346-
211738

Massief eiken broodkast € 
49,-. Tel. 0346-214110

3-delig blauw kaststel € 49,-. 
Tel. 0346-214110

Personeel gevraagd
Record Automatische Deuren 
zoekt per direct een privé 
CHAUFFEUR voor ca. 2 
maanden. Bij voorkeur woon-
achtig in Hollandsche Rading 
e.o. Geschikt voor bijv. stu-
dent die tijdens de wachttijden 
in de boeken wil duiken. Bel. 
06-53244834

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

Bilthovense Boekhandel zoekt 
MAGAZIJNMEDERKER 
M/V. Werkzaamheden: uit-
pakken boekleveringen. Elke 
woensdagochtend vanaf 9.30 
tot gereedheid ca 3-4 uur per 
week. IBV rijbewijs, ervaring 
met de computer is een vereis-
te. U schrikt niet van 40 volle 
dozen. Wij zoeken iemand die 
netjes, accuraat, vlot en sys-
tematisch werkt. Uw reactie 
bij voorkeur per e-mail naar: 
info@bilthovenseboekhandel.
nl

Bilthovense Boekhandel zoekt 
KASSAHULP voor de koop-
avond. Werkzaamheden: klan-
ten helpen, opruimen, uitpak-
ken. Elke vrijdagavond van 
17.00-20.00 uur en eventueel 
tijdens vakanties overdag. 
Je bent niet verlegen en hebt 
ruime ervaring met de compu-
ter. Je leest graag, je bent op de 
hoogte van de algemene actua-
liteit. Je bent representatief en 
zit in 4/5 HAVO of VWO. Als 
je het leuk vindt en beschik-
baar bent om in de avond-

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

KOFFERS, EN NOG 
EENS KOFFERS bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

S C H O O LTA S S E N 
merken o.a. Eastpak, 
Converse en Enrico 
Benetti bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

uren te helpen bij lezingen 
(18.00-23.00) dan is dat een 
pré! Graag per email reageren:  
info@bilthovenseboekhandel.
nl t.a.v. Ike Bekking

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatievoor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

De vakantie is voorbij, kin-
deren gaan weer naar school. 
Tijd voor de kapper, kom naar 
BETTY’S CORNER! De kof-
fie staat al klaar! 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

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

GEVONDEN in struiken op 
20 augustus: zilverkleurige 
portemonnee. Inhoud goud-
kleurig armbandje met 2 
bedeltjes. Tel. 06-24545932

OPSLAGRUIMTE te huur 
in Groenekan voor het stallen 
van paardentrailers, caravans, 
boottrailers, huisraad etc. op 
een afgesloten buitenterrein 
en in zeecontainers. Bel voor 
informatie 06-14932766

T.h.a. WOONRUIMTE, evt. 
kantoorruimte voor 1 persoon 
met parkeergelegenheid, dou-
che, toilet en verwarming. 
Huisdieren niet toegestaan, 
mogelijkheid voor aparte 
slaapkamer. Tel. 035-6217629

ZONWERING reparatie 
en luxaflex reparatie. Tel. 
06-26604779. Groenekan

Wij KNIPPEN aan huis de 
nageltjes van uw hond(je) of 
konijn voor € 10,-. Bel gerust 
06-34562375 na 19.00 uur

VERMIST sinds zondag-
avond half 9. Rode kat met 
witte poten. Aan een kant vol-
ledig blind, andere kant staar. 
Marshof Maartensdijk. Tel. 
0346-211582

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

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

Noveen St. Clara. Belangrijk: vraag alleen positieve dingen. 
Bid 9 dagen het weesgegroet bij een brandende kaars, ook als 
U er geen zin in heeft. Vraag 2 dingen die vast onmogelijk 
lijken om te worden verhoord en iets dat U heel erg ter harte 
gaat. Laat de 9e dag de kaars geheel opbranden en publiceer 
dit bericht. U krijgt wat U vroeg. P&C

Cursussen/ trainingen 
Musical en Muziektheater in Groenekan! Cursus muziek-
theater op woensdagmiddag voor kinderen vanaf 8 jaar in 
Groenekan. Spelopdrachten, zingen, houding, expressie en 
het instuderen en opvoeren van een musical. www.carlijnstol-
ten.nl of Info: carlijnstolten@gmail.com

Cursus met metamorfosemassage! Op 3 oktober start 
Stichting Bodhisattva weer een cursus, op 6 zaterdagen. 
De techniek is eenvoudig te leren en bestaat uit een zachte 
cirkelende aanraking van de reflexzone van de wervelkolom 
op de voeten, de handen en het hoofd. De voeten staan voor 
het willen, de handen voor het voelen en het hoofd voor het 
denken. Kosten cursus € 175,-. Data: 3, 10 en 17 okt. En 14, 
21 en 28 nov. Info: www.stichtingbodhisattva.eu

In de tweede week van september begint dr. Marinus de 
Baar weer met een inleidende cursus filosofie (tien weken) 
in De Bilt. Deze keer bijna allemaal Nederlandse filosofen, 
met de nadruk op Spinoza, en hun invloed op onze cultuur 
en die van Europa. Een kijkje in onze “volksziel”: wie en wat 
zijn wij eigenlijk? Welke ideeën hebben ons gevormd? Info: 
www.cursusfilosofie-debaar.nl of telefonisch (0294-25 32 64)

Op ’t bankje
Aan de andere kant van de straat waar 
het bankje staat zie ik een wat oudere 
man doelloos aan komen kuieren. Hij 
bekijkt af en toe een bloem aan een 
struik zonder er verder iets mee te doen. Het lijkt wel een hondje dat uit-
gelaten wordt en hier en daar even moet snuffelen. Als hij mij ziet zitten 
zie je hem denken, daar kan ik iets mee. Hij komt regelrecht op me af en 
gaat zitten. ‘Goedemorgen, ook lekker genieten van het mooie weer’, zegt 
hij zonder een antwoord te verwachten. ‘Ik ben mijn verplichte nummer 
aan het doen. Mijn vrouw is druk bezig en dan heeft ze liever als ik er 
even uit ga’, vertelt hij ongevraagd. ‘We zitten twee weken in het huis van 
mijn dochter die in Frankrijk aan het wandelen is. We doen dat al een paar 
jaar zo. Voor mijn vrouw een goede gelegenheid om grote schoonmaak te 
houden en voor mij om kleine klusjes in het huis te doen.’ We wonen zelf 
in een appartement in Hilversum en gelukkig voor mij zonder tuin, want ik 
ben niet zo’n tuinman. Mijn dochter heeft een konijn en een kat dus daar 
moeten we nu ook voor zorgen.’ Hij kijkt even zwijgend voor zich uit en wil 
waarschijnlijk nu iets van mij horen. ‘Goed dat jullie niet ver weg wonen. 
Dan kun je gemakkelijk ook af en toe naar je eigen huis’, zeg ik maar. Hij 
knikt. ‘Inderdaad. Toevallig gaan we vanmiddag weer even naar huis. Maar 
we hebben fijne buren die een oogje in het zeil houden. Die komen ook af 
en toe hier naar toe en dan organiseren wij wat te eten in de tuin.’ Hij ver-
telt dat zijn dochter aan de universiteit werkt en het fijn vindt om alleen te 
wonen. ‘Alice heeft veel vrienden en vriendinnen, maar ze zegt altijd blij 
te zijn als ze komen maar minstens zo blij als ze weer weg gaan.’ Ik hoor 
het mijn zus zeggen die in Duitsland woont. Daar gaan familieleden ook 
altijd graag heen en dan is ze ook steeds weer opgelucht als ze naar huis 
gaan. ‘Vier jaar geleden wilde mijn kleinzoon Edwin een keer op het huis 
passen’, vertelt de man verder. ‘Alice vond het prima en wij hadden er ook 
geen moeite mee, maar het is geen succes geworden. Hij was toen 18 en 
had een feestje georganiseerd waar zoveel jongelui op afkwamen dat hij het 
niet meer in de hand kon houden. De buren kwamen klagen en de politie 
is er zelfs aan te pas gekomen. Het kostte heel veel moeite iedereen weg 
te sturen. Hij heeft daarna wel bij alle buren zijn excuus aangeboden, maar 
voor Alice was het eens maar nooit weer. Het hoort natuurlijk een beetje bij 
de leeftijd, want hij is nu een rustige jongen die heel hard studeert.’ De man 
vertelt dat hij drie kinderen heeft waarvan de vader van Edwin de oudste is. 
Een andere dochter woont met man en twee kinderen op Curaçao. De man 
gaat daar met zijn vrouw in de winter graag naar toe. ‘Als de kinderen in 
Nederland zijn willen ze altijd zo gauw mogelijk terug. Ze wonen er al tien 
jaar en ik denk niet dat ze hier nog kunnen wennen.’ De man heeft vroeger 
een eigen schoenenzaak gehad. ‘We hebben het altijd met heel veel plezier 
gedaan, maar ik heb de zaak precies op tijd verkocht en we genieten nu van 
allemaal fijne dingen. Maar nu moet ik opstappen, anders wordt ze onge-
rust. Hij wenst me een fijne dag die ik hem uiteraard ook toewens.

Maerten
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Tennisclinics op Maertensplein
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 22 augustus organiseerde Tennisvereniging Tautenburg uit Maartensdijk  
een gezellig tennisevenement voor jongeren op het Maertensplein. 

Vanaf 10.00 uur konden zij deelne-
men aan diverse activiteiten, zoals 
tennisclinics, leuke spelletjes, wed-
strijdjes en kon worden genoten 
van profdemonstraties. 

Niet alleen bdoeld voor de jeugd 
van TV Tautenburg, maar vooral 
ook om niet-tennissers kennis te 
laten maken de mooie tennissport.

Nieuwe leden
Het weer deed in elk geval zijn best 
om er een topdag van te maken. Dat 
was ook te merken aan het aantal 
kinderen dat meedeed. Jan Hoppen-
brouwer, voorzitter van TV Tau-
tenburg: ‘Maar liefst 60 kinderen 
hadden zich ingeschreven voor de 
diverse clinics, waar ik heel erg blij 
mee ben. Want wat is er leuker dan 

de jeugd lekker te zien sporten? En 
wat nog leuker is, ongeveer 25 tot 
30 niet-tennissende jongeren deden 
mee met de clinics. Wie weet hou-
den wij hieraan een aantal nieuwe 
leden over’.

Fedde
Natuurlijk zijn de clinics wel vaker 
georganiseerd door de tennisvereni-

ging, maar meestal op de club zelf. 
Dit jaar echter kon, dankzij een gift 
van de Biltse Sportfederatie, de ten-
nissport op een andere manier naar 
voren worden gebracht. Warner 
Harmsen, bestuurslid en voorzit-
ter van de Technische Commissie: 
‘Mijn zoontje Fedde (bijna 4 jaar) 
gaat dit jaar voor het eerst op ten-
nisles. En volgens mij heeft hij er 
ontzettend veel zin in. Naast een 
voetbal mag hij van ons ook op een 
individuele sport. Ik ben dus erg 
blij dat hij, net als zijn ouders, voor 
tennis heeft gekozen’. 

Ledenaantal
Dankzij de crisis heeft elke sport-
vereniging last van een dalend le-
denaantal. Binnen de tennissport is 
dat niet anders. Hoppenbrouwer: 
‘Daarom willen wij onze actie nog 
voortzetten met meerdere clinics. 

Op 2 september, 9 september en 16 
september is iedereen welkom op 
TV Tautenburg aan de Dierenriem 
6A in Maartensdijk, van 13.30 uur 
en 14.30 uur’. Meer informatie 
over de tennisvereniging kunt u 
vinden op www.tautenburg.nl 

Drukte bij het aanmeldpunt.

Onder begeleiding maken de kinderen kennis met tennis.

Goed begin voor SVM
Zaterdag 22 augustus was voor SVM uit Maartensdijk het 

officiële begin van de voetbalcompetitie 2015 – 2016.

Op hetzelfde veld, waar eerder dit jaar de kampioenswedstrijd tegen 
Bunnik met ruime cijfers werd gewonnen, traden de Maartensdijkers nu 
aan tegen de gastheren van toen, het Utrechtse UVV (zondag). Woens-
dag 26 augustus (vandaag om 19.30 uur) spelen de Maartensdijkers 
thuis tegen OSO en de laatste bekerontmoeting is zaterdag 29 augustus 
om 17.00 uur in Maartensdijk tegen UVV.  (Nanne de Vries)

Een Utrechtse poging tot scoren. SVM-goalie Stijn Orsel weet dit te 
voorkomen.

Jeugdteam van Irene Beach 
Nederlands Kampioen

 
Zaterdag 22 augustus werd in het Beachstadion in Scheveningen het gesloten  

Nederlands Kampioenschap beachvolleybal voor de jeugd georganiseerd.  
Vanuit iedere regio selecteerden de vier beste teams zich voor deze kampioenschappen. 

 Ook twee Irene teams uit Bilthoven plaatsten zich. 

In de categorie onder 16 jaar wa-
ren Femke Scharrenburg en Nadine 
Everaert geplaatst. In de categorie 
onder 18 jaar hadden Esmee Priem 
en Fuerra Everaert plaatsing afge-
dwongen. Het team Scharrenburg/
Everaert werd na een spannende 
wedstrijd in de 8e finale uitgescha-
keld. Meer succes was er voor het 
duo Everaert/Priem. Na een moei-
zame start in de poule fase kwam 
het Bilthovense duo in de elimi-
natieronde pas echt op stoom. Na 
drie overtuigende overwinningen 

stonden de Irene Beach meiden in 
de finale tegenover Julia Kuipers 
en Fleur van Asseldonk uit Eind-
hoven. De wind op het Scheve-
ningse strand was inmiddels flink 
aangewakkerd. Fuerra en Esmee 
wisten optimaal om te gaan met de 
wind waardoor de eerste set over-
tuigend naar Bilthoven ging. Ook 
de tweede set verliep aanvankelijk 
voorspoedig en op 20-16 hadden 
de Irene meiden hun eerste match-
point. Het laatste punt liet echter 
lang op zich wachten. Door het be-

sef dat het kampioenschap dichtbij 
was leek het team te verkrampen 
waardoor 3 matchpoints op rij ver-
loren gingen. Na een time out op 
20-19 maakte Fuerra Everaert met 
een risicovol maar listig tactisch 
balletje een einde aan alle onzeker-
heid. Na de tweede plaats van vorig 
jaar worden de Irene Beach meiden 
dit jaar voor al hun trainingsuren 
beloond met een Nederlandse titel 
die gevierd werd met vuurwerk op 
het Scheveningse strand. 

(Jack Asperdt)

Esmee Priem en Fuerra Everaert op de hoogste trede van het podium.

Motor-toertocht
De Biltse Motorrijders Vereniging organiseert op zondag 30 augustus 
haar jaarlijkse Grote Biltse Motor Toertocht. De motorrijders kunnen 
vanaf 10.30 uur inschrijven bij de Qwibus, Hessenweg 169 De Bilt. Om 
12.00 uur vertrekt de toertocht, na afloop wordt er door de Qwibus voor 
de liefhebbers een barbecue georganiseerd, hiervoor kan tot vrijdag 28 
augustus aangemeld worden bij de Qwibus. Voor meer info zie www.
bmvmotor.nl. Tel: 06-51348650

Twee postduivenvluchten
In de zgn. navluchten-reeks vlogen de duiven van Postduivenvereni-
ging De Bilt dit weekeinde vanaf het Belgische Feluy. De uitslag was: 
Ron Van Veggel & Zn. 1, 3, 8 en 9, Comb. van Grol & Zn. 2, 4, 5 en 7 
en Comb. Steenbeek & Zn. 6 en 10. 
De jonge duiven kwamen uit het Noord-Franse Niergnies. Hier was 
de uitslag J.A. de Rooy 1, Ron van Veggel & Zn. 2, 3, 4 en 8, P.C.A. 
Cooyman 5, Comb. Steenbeek & Zn. 6, Comb. van Grol & Zn. 7 en 
Peter van Bunnik 9 en 10.
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
26-08
Do.

27-08
Vr.

28-08

Saté van varkenshaas,
frietjes en sla

of
Pasta met roergebakken zalm,

spinazie en tomaat
of

Pasta met truffelsalsa en
parmezaanse kaas

€ 9,50

Woe.
02-09
Do.

03-09
Vr.

04-09

Runderbiefstuk met
champignonroomsaus

of
Roergebakken gamba`s met 

Indonesische kruiden
of

Avocado salade met
gekarameliseerde geitenkaas

€ 9,50

Laatste week maandmenu ''Tapas"

Nieuwe expositie Galerie Mi
Op zondag 6 september start een zeer gevarieerde expositie in Galerie Mi,  

Beethovenlaan 13 in Bilthoven. Er zal tijdens de vernissage live geschilderd worden  
door Justus Donker en Dali Donker. 

Justus Donker is een bekende schil-
der uit de stroming After Nature. 
Na het uiteenvallen van de groep 
begint hij met zijn twee broers het 
After Nature Collectief. Zij zijn 
veel in de Verenigde Staten voor 
tentoonstellingen en de zogeheten 
“Action Painting” shows totdat in 
1998 zijn broer Aad overlijdt. Jus-
tus trekt zich terug maar in 2001 
gaat hij weer schilderen. In 2011 
heeft hij ook mee gedaan aan het 
programma Sterren op doek. 

Dali Donker vormt samen met zijn 
twee broers Fela en Tun Donker al 
jaren het Donker Collective. Samen 

werken zij vaak aan één schilderij 
ergens op locatie. Hun werken zijn 
meestal verhalend. Dali Donker 
presenteert zijn werk sinds begin 
2015 met de naam ap!ART. Met 
ap!ART laat Dali al zijn soorten 
van kunsten zien. Schilderen, te-
kenen, beeldhouwen, film en foto-
grafie. Zijn focus ligt nu vooral op 
schilderen en tekenen. Met kleurige 
achtergronden en lange lijnen in 
zijn portretten is zijn stijl herken-
baar als ap!ART. Het kan grof en 
snel gemaakt zijn maar ook met 
veel detail. Vader Justus en zoon 
Dali zullen samen op de vernissage 
aan één doek schilderen!

Anderen
Er zijn nog meer kunstenaars aanwe-
zig die van alles over hun werk kun-
nen vertellen. Jan van Strien maakt 
abstracte bronzen mensfiguren in 
hun dagelijkse doen en laten. Antoi-
nette Hoff laat haar handen spreken 
en Marjon van Os maakt naakten van 
keramiek omdat daarin de eenvoud, 
het kwetsbare en de puurheid van 
de mens zichtbaar/voelbaar wordt. 
Susanne Bagaya laat een heel geva-
rieerde collectie aan sieraden zien; 
strak, mooi afgewerkt maar vooral 
voorzien van een dosis humor. Ook 
zal er weer werk van Mirande Wa-
terlaat zelf te zien zijn.

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

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

Hollandsche Rading

Na 1930 werd aan het begin 
van Hollandsche Rading de 
bebouwing dichter. Dat betrof 
met name de westkant. Op de 
hoek, nu Tolakkerweg 2, ligt het 
in 1916 gebouwde huis. De jonge 
kruidenier van Beek kocht het 
pand in 1930 en richtte het in als 
woonhuis en winkel. Hij durfde het 
aan in de Rading. Nog in datzelfde 
jaar werd naast de winkel een 
theehuisje gezet en een speeltuin 
gemaakt. [Uit de verzameling van 
Rienk Miedema]

De voor Hollandsche Rading 
karakteristieke grenspaal is niet 
zichtbaar meer aanwezig. [foto 
Henk van de Bunt]

Cantatekoor zoekt 
Het Cantatekoor Bilthoven is een projectkoor waarvoor aangemeld kan 
worden. Er wordt niet met lidmaatschappen gewerkt. Meezingen kan 
mits de zanger al enige koorervaring heeft opgedaan en bereid en in 
staat is om zelfstandig thuis de partij in te studeren. 

Voorafgaand aan een uitvoering zijn er doorgaans 8 (woensdag-)avon-
den en een (zater-)dag repetitiebijeenkomsten. De kosten voor deelna-
me aan een project zijn laag. Het 
koor is vooral op zoek naar men-
sen tussen de 25 en 60 jaar die de 
muziek van J.S. Bach graag willen 
leren kennen en zelf zingen. 
Voor informatie: website www.
cantatekoorbilthoven.nl of e-mail 
pvanderhoeven@solcon.nl.   

Muziek op Beerschoten 
Zondag 23 augustus werd tijdens 
het Zomerconcert op Beerschoten 
Tangomuziek gebracht door Trio 
Torno Tango. Het zomerconcert 
vond onder grote publieke belang-
stelling plaats op het gazon achter 
paviljoen Beerschoten. 

Na de pauze was er een optreden 
van de Weathertown Bigband van 
de Koninklijke Biltse Harmonie 
o.l.v. Marc van den Bosch met een 
swingend repertoire. 

Het laatste concert van dit seizoen 
is op zondag 6 september m.m.v. 
het koor Valsch en Gemeen en het 
Groot Harmonie Orkest KBH. Zie 
ook www.zomerconcertendebilt.nl

Het Trio Torno Tango bestaat uit de bekende Biltse zangeres Marlies 
Gadellaa en de gitaristen Jan Willem Dubbeldam en Dick Hermsen. [foto 
Henk van de Bunt]

Concert in Blauwkapel
Zondag 30 augustus van 15.00 tot 16.00 uur brengt Vocaal Ensemble 
Chouette o.l.v. Elodie Schuddeboom, met orgelbegeleiding van Piet 
van Helden een zomers programma muziek van oude en moderne En-
gelse componisten zoals Byrd, Purcell, Elgar en Rutter in ‘het kerkje 
van Blauwkapel’. Vocaal Ensemble Chouette is een klein ensemble uit 
Utrecht, opgericht in 2009 door dirigente Elodie Schuddeboom. Het 
ensemble treedt op in wisselende samenstelling: als octet (SATB), als 
sextet(SA) en rond de jaarwisseling wordt versterking gezocht om een 
kamerkoor te kunnen vormen. 

Het repertoire bestaat uit zowel geestelijke als wereldlijke muziek van-
af de renaissance tot heden. De toegang is gratis; is er een vrijwillige 
deurcollecte. Er is voldoende parkeerruimte in de parkeervakken op de 
Kapelweg en op het parkeerterrein aan het eind van de Kapelweg, ach-
ter de hekken.  

Concert in Weltevreden

Zondag 23 augustus 2015 presenteerde woon- en zorgcentrum 
Weltevreden een concert, uitgevoerd door Maria van den Broek (zang) 
en Marcus de Haard (piano) van ‘Music for People’. Het was een 
afwisselende middag met lichte klassieke luistermuziek en bekende 
klassieke meezingstukken. [foto Henk van de Bunt]

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

Openingstijden

Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 21.30 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

Maandag
2de kop koffie Gratis
Dinsdag
Kaassouffle 1,00
Woensdag
Bal gehakt 1,00
Donderdag
Bereklauw met saus 1,50
Vrijdag
Gezinszak friet met 4 fricandelle 
of vlees kroketten en saus 4,95
Zaterdag
Loempia Westbroekt 2,95
Wielrenners menu 7,25
Kinderwielrenners menu 3,23
Zondag
Slagroom of dip op ijs Gratis

wordt per
1 oktober 2015

Cafetaria Coen
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