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Optimalisatie rotonde 
Groenekanseweg - Biltse Rading

door Henk van de Bunt

Eind 2013 is de rotonde met één rijstrook op het kruispunt Groenekanseweg - Biltse Rading 
in gebruik genomen. Tijdens de spitsuren zorgde het samenkomen van het autoverkeer en 
overstekende fietsers op de rotonde voor vertraging en wachtrijen voor het autoverkeer.

Het College nam eerder meerdere 
maatregelen om de veiligheid te 
verhogen en kondigde tegelijk 
onderzoek aan naar een meer 
structurele oplossing. In eerste 
instantie zullen uitsluitend korte-
termijn maatregelen uitgevoerd 
worden. 

Het onderzoek wijst uit dat het 
bepalen van toekomstige verkeer-
sintensiteiten op de rotonde met 
de huidige inzichten moeilijk in 
te schatten of te modelleren is. 
Vanwege deze onzekerheid, de in-
vloed op de omgeving en de hoge 
kosten van aanpassing van de ro-
tonde beperkt het College zich tot 
de korte-termijn. 

Termijn
Zo zal het fietspad ten noorden van 
de Groenekanseweg noordelijker 
aansluiten op het fietspad richting 
het Beukenlaantje en de fietsdoor-
steek tussen het Beukenlaantje en 
Larenstein beter zichtbaar en be-
rijdbaar worden gemaakt. Voor de 
middellange en lange termijn denkt 
het College aan het doortrekken 
van de Asserweg naar de Biltse Ra-
ding (planning 2016/2017). 

Via tellingen zal het effect daarvan 
op de rotonde worden geëvalueerd. 
Als vervolgens nog aanleiding be-
staat voor grote aanpassingen aan 
de rotonde, zal dan naar de dan 
actuele inzichten worden bepaald 

welke variant het best aansluit bij 
de verkeerssituatie.

Verkeersdruk
Wim Mastop reageert namens de 
Biltse afdeling van de Fietsers-
bond: ‘In het verkeersplatform 
van de gemeente is het rapport van 
de Grontmij aan de orde geweest. 
De gemeente wil twee van de drie 
voorstellen overnemen, t.w. het 
fietspad Groenekanseweg komt 
straks verder van de rotonde uit op 
het Beukenlaantje, zodat auto’s be-
ter op fietsers van die kant kunnen 
reageren. Dat zal mogelijk wel iets 
helpen op de doorstroming van de 
auto’s. Daarnaast wordt de door-
steek van het Beukenlaantje naar 

Larenstein  aangepast. Die gevaar-
lijke betonblokken gaan eindelijk 
weg. Het voorstel was om daar een 
midden-geleider en twee paaltjes 
te plaatsen. De Fietsersbond is fa-
liekant tegen paaltjes. Plaats eerst 
maar eens een bord om duidelijk 
te maken, dat het een fietspad is. 
De kans dat auto’s daar dan toch 
inrijden is gering, ze kunnen daar 
nergens naar toe. Ofwel: het risico 
van een botsing met een inciden-
tele auto is veel kleiner dan met een 

permanent aanwezig obstakel. De 
doorsteek naar Larenstein wordt 
trouwens vooral veel gebruikt, 
omdat de rotonde voor fietsers 
maar half is. In plaats van om te 
rijden kiest men voor de route 
over Larenstein. De Fietsersbond 
heeft steeds gepleit voor een hele 
fietsrotonde. De andere verkeers-
groepen in het overleg waren het 
met ons eens maar de gemeente 
wil daar vooralsnog geen geld aan 
besteden.’

De doorsteek naar Larenstein wordt veel gebruikt, omdat de rotonde voor fietsers maar half is.

Fietsenstalling geopend

Per 1 augustus is de nieuwe fietsenstalling bij station Bilthoven geopend. 
Fietsen kunnen achter een poortje veilig in de stalling worden gezet. 
Gert Verhoef, inwoner van Bilthoven: ‘Wat een mooie fietsenstalling 
hebben wij weer in ons dorp. Toevallig was ik op weg naar het dorp en 
besloot direct een kijkje te nemen. Volgens mij is er weer een goede stap 
gezet richting een modern station in Bilthoven’. [Walter Eijndhoven]

Herdenking
Japanse Capitulatie

Op zaterdag 15 augustus vindt om 13.30 uur de herdenking van de Capi-
tulatie van Japan plaats en daarmee het werkelijke einde van de Tweede 
Wereldoorlog. In de gemeente De Bilt wordt de herdenking gehouden 
bij het monument voor het gemeentehuis te Bilthoven. In 2010 is voor 
het monument een nieuwe steen met plaquette geplaatst. Onder het mo-
nument is de aarde gemengd met grond van het Ereveld Kalibanteng op 
Java. Hiermee worden de vele duizenden Nederlanders en Nederlandse 
onderdanen herdacht die ten gevolge van de Japanse bezetting in Azië 
het leven lieten, dan wel anderszins hierdoor werden getroffen. 

Aanwezig
Namens het provinciale bestuur wordt de herdenking bijgewoond door 
de commissaris van de Koning, de heer van Beek. Namens het gemeen-
tebestuur is burgemeester Gerritsen aanwezig, die ook het woord zal 
voeren. Harmonieorkest Kunst en Genoegen uit Maartensdijk verzorgt 
de muzikale omlijsting en de taptoe. U bent van harte welkom de her-
denking bij te wonen. Verzoeke om 13.15 uur aanwezig te zijn zodat 
de herdenking om precies 13.30 uur kan aanvangen. Na het slotwoord 
van mevrouw De Groot staat het iedereen vrij bloemen te leggen bij het 
monument en desgewenst te genieten van koffie of thee met spekkoek 
en kwee lapis.

In 2010 werden 65 rode en 1 witte roos bij het vernieuwde monument 
geplaatst.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

9/8 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
9/8 • 9.30u - ds. A. v.d. Meer

9/8 • 18.30u - prop. G.A. van Ginkel

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
9/8 • 10.30u - Dr. R.M. Nepveu

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

9/8 • 10.00u - Dhr. E. Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw
9/8 • 10.30u - Dhr. J. Ham en

Mevr. A. Veldhuis

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

9/8 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
9/8 • 17.00u - Ds. D.T. Vreugdenhil

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

9/8 • 10.00u - Ds. H. Vreekamp
9/8 • 19.00u - Ds. W. Dekker

Pr. Gem. Immanuelkerk
9/8 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
9/8 • 10.00u - gezamenlijke dienst

in Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
9/8 • 10.00u - Communieviering 

Volle Evangelie Gemeente
9/8 • 10.00u - Dhr. F. Damen

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

9/8 • 10.30u - mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
9/8 • 10.00u - Kand. J.P. de Man 
9/8 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk
9/8 • 10.30 en 18.00u -
Ds. R.P. van Rooijen

Onderwegkerk Blauwkapel
9/8 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

9/8 • 10.00u - Dhr. Leo Fijen

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

9/8 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
9/8 • 18.30u - Prop. H.J. Teeuwissen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

9/8 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
9/8 • 10.00u: Dhr. Leo Fijen in een 

gezamenlijke dienst in Kapel in 
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
9/8 • 10.00u - Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

9/8 • 10.00u - Dhr. C. Veldhuizen
9/8 • 18.30u - Dhr. J. van Ooyen

PKN - Herv. Kerk
9/8 • 10.00 en 18.30u -
Ds. M. van der Zwan
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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

& 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
Groenekan
Op zaterdag 8 augustus haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 8 augustus oud pa-
pier op in Maartensdijk. De papier-
wagens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

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

De herinneringen blijven

Na moeizame weken voor Wijnand en ons allemaal is hij 
ingeslapen. Mijn allerliefste, onze vader, schoonvader en opa

Wijnand Busscher

Majoor van de Technische Dienst
Oud Commandant EOD

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden

* 18 mei 1932 † 29 juli 2015

‘Eens EOD-er altijd EOD-er’

Ans

Dick en Erica
Laura

Ad en Marion
Jelmer

Maertensplein 14
3738 GJ  Maartensdijk

De crematieplechtigheid heeft heden plaatsgevonden in 
crematorium Den en Rust te Bilthoven.

Bazaar in Tienhoven

Iedere tweede zaterdag van de 
maand is er bij de Protestantse 
gemeente Tienhoven een bazaar/
rommelmarkt. Deze maand dus 
op 8 augustus op de Laan van 
Niftarlake 42 van 10.00 tot 13.00 
uur. De toegang is gratis. De 
opbrengst komt ten goede aan 
het restauratiefonds van de Pro-
testantse Kerk Tienhoven; de 
restauratie is inmiddels in volle 
gang. Ook goede bruikbare spul-
len worden weer graag in ont-
vangst genomen; deze kunnen 
bij de achteringang van de kerk 
worden ingeleverd.

Brabantse safari-dagtocht

Op donderdag 20 augustus 
organiseert Dagtochtenservice 
Maartensdijk een vakantiedag 
voor alle leeftijden in Safari 
park Beekse Bergen. 
Aanmelden kan op vrijdag 7 

augustus van 10.00 tot 11.30 
uur in Weltevreden, De Bilt 
(Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1) 
en op zaterdag 8 aug. van 10.00 
tot 11.30 uur in Dijckstate aan 
het Maertensplein in Maar-
tensdijk. Info vooraf tel. 0346 
212288 (familie Broekhuizen). 

 Waar de weg mij brengen moge,
 aan des Vaders trouwe hand
 loop ik met gesloten ogen,
 naar het onbekende land.

Heden heeft de Heere tot Zich geroepen onze lieve,
zorgzame moeder en oma

Merrigje Luitje Bos-van Schaik
sinds 14 november 2012 weduwe van Gerrit Bos 

op de leeftijd van 72 jaar.

 Baarn: Gerrit en Lionne
  Mick, Britt

 Lage Vuursche: Martin en Linda
  Julia, Tomas

 Hoogland: Henk en Monique
  Luna

3 augustus 2015
Correspondentie adres:
J.F. Kennedylaan 57
3741EB  Baarn

Gelegenheid tot condoleren op donderdag 6 augustus van
19.00 tot 20.00 uur in het dorpshuis De Furs,
Slotlaan 2a te Lage Vuursche.

De rouwdienst, welke geleid zal worden door ds. G.H. Kruijmer, 
zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 7 augustus om 11.30 uur in de 
Hervormde Kerk, Hoge Vuurscheweg 4 te Lage Vuursche.

Aansluitend aan de rouwdienst zal de teraardebestelling
plaatsvinden op de naastgelegen begraafplaats.

Geen bloemen

Geboren

4 augustus 2015

Eliander
Zoon van Jan en Karin Bos

Versteeglaan 140
Groenekan
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Stichting Stop Geluidhinder 
Maartensdijk stopt 

door Henk van de Bunt 

De Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk werd in 1999 met name opgericht om de 
belangen van de kernen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading te behartigen ten 

aanzien van de overlast van de A27. Met twee bestuursleden,
Hein Banken en Frits Jansen, blikken wij terug.

‘Geluidhinder is subjectief. De één 
wordt wakker van het geritsel van 
een muis en de ander slaapt door 
naast een ronkende dieselmotor. 
Toch wordt bij beide personen 
boven een bepaald geluidsniveau 
ernstige gezondheidsschade aange-
richt. Afgezien van de psychische 
gevolgen staat de beleving van hin-
der los van de schadelijke gevolgen 
op het lichaam. Het vegetatieve 
zenuwstelsel wordt beïnvloed, met 
name in de bloedsomloop waarbij 
vaatvernauwing, verhoogde hart-
frequentie etc. optreedt. Gewen-
ning treedt hierbij niet op. Maar al 
te vaak wordt geluidhinder afge-
daan met: Als je er niet op let, went 
het vanzelf wel’. Dit citaat is uit een 
artikel van Henk van Gend en Rob 
Klaassen (St. Maerten dec. 2005). 
Beiden lid van het eerste uur van 
de Werkgroep Milieubeheer Maar-
tensdijk, die de geluidhinder van de 
A27 al in een vroeg stadium te lijf 
ging. In het artikel wordt nader in-
gegaan op het begrip geluidshinder. 

Nooit meer
In het inleidende gedeelte van dat 
artikel omschrijft men de invloed 
en betekenis ervan op de directe 
omgeving: ‘Grommend rukken 
de bulldozers de laatste bomen uit 
de grond en halveren daarmee de 
tuinen van de woningen aan de 
Spoorlaan in Hollandsche Rading 
en de Oranjelaan in Groenekan. 
Wekenlang smeulen de, in de brand 
gestoken, hoog opgetaste stapels 
bomen, nog na. Daar waar eens 
koeien hun trek door het weiland 
maakten, zullen met veel lawaai 
voertuigen door het landschap gaan 
razen. De Spoorlaan verliest zijn 
naambetekenis en de huizen van 
de drie kernen aan de oostzijde van 
de N417 verliezen hun geluidsluwe 
zijde. De gemeentelijke bouwgrond 
en de woningen zijn, zonder enige 
compensatie, miljoenen guldens 

in waarde gedaald. In 1972 wordt 
de weg, zonder geluidwerende 
voorzieningen, geopend. In het 
Maartensdijkse zal het nooit meer 
stil zijn, de lucht verontreinigd, de 
fauna verstoord en het wordt nooit 
meer donker. Dit alles heeft bewo-
ners in beweging gezet. Een suc-
cesvol burgerinitiatief is geboren.’

Grond
Al die 16 jaar was Frits Jansen 
voorzitter: ‘Onlangs heeft de Raad 
van State uitspraak gedaan ten aan-
zien van enkele procedures rondom 
de komende verbreding van de A27 
waarmee wij als Stichting probeer-
den met name voor Maartensdijk 
oost en Groenekan oost nog wat 
additionele geluidsvoorzieningen 
te bewerkstelligen. Daarbij hebben 
wij en met ons enkele andere instan-
ties geen gelijk gekregen. Rijkswa-
terstaat kan nu starten met de daad-
werkelijke verbreding van de A27. 
De Stichting was in 1999 met name 
opgericht om de belangen van de 
kernen Groenekan, Maartensdijk 
en Hollandsche Rading te beharti-
gen ten aanzien van de overlast van 
de A27. Nu de toekomstige ontwik-
kelingen definitief vaststaan en wij 
daarop geen invloed meer kunnen 
uitoefenen menen wij dat er geen 
grond meer is om de Stichting te 
laten voortbestaan’.

Bescherming
Hein Banken was de laatste 10 jaar 
secretaris: ‘In de afgelopen 16 jaar 
is er veel gebeurd en zijn er mede 
door onze inzet een aantal posi-
tieve resultaten te melden, maar 
er zijn zeker ook een aantal zaken 
die we helaas niet hebben kunnen 
realiseren. Met betrekking tot de 
toekomstige maatregelen die met 
de verbreding worden gerealiseerd 
zijn de positieve ontwikkelingen 
dubbel laags ZOAB op het ge-
hele traject, dat het weggeluid met  

2 dB vermindert en verder geluids-
schermen langs de Tolakkerweg in 
Hollandsche Rading (1375 meter), 
aan de westzijde van Maartensdijk 
ter hoogte van het viaduct bij de 
Dorpsweg (260 meter) en langs de 
Koningin Wilhelminaweg in Groe-
nekan (800 meter). Al deze scher-
men liggen aan de westkant van de 
A27 en betreffen grotendeels voor-
zieningen voor bewoners die tot op 
heden nog geen enkele geluidsbe-
scherming hebben’.

Zes ton
Jansen: ‘Wij hebben ook geijverd 
voor verbeteringen van de geluids-
voorzieningen voor Groenekan 
oost en Maartensdijk oost. Echter, 
volgens berekeningen van Rijks-
waterstaat en ook de milieudienst 
die de gemeente De Bilt adviseert, 
zijn langere of hogere schermen 
dan de huidige daar niet doelma-
tig. Wij betwijfelen dat, maar we 
zijn dus nu in het ongelijk gesteld. 
Het Maartensdijkse scherm wordt 
wel vervangen vanwege de verbre-
ding, maar zal ongeveer dezelfde 
lengte hebben. Naast onze inspan-
ningen naar Rijkswaterstaat toe 
om zoveel mogelijk voor elkaar te 
krijgen, hebben we ook druk uitge-
oefend op de Provincie Utrecht en 
Gemeente De Bilt om zogenaamde 
bovenwettelijke maatregelen te be-
werkstelligen, waartoe RWS inge-
volge de wet niet verplicht is maar 
die voor de omwonenden toch een 
beter leefklimaat kunnen beteke-
nen. Dat heeft geresulteerd in een 
toezegging van in totaal € 600.000, 
waarmee in Hollandsche Rading 
west en Groenekan west nog wat 
extra voorzieningen zullen worden 
gerealiseerd.

Vliegveld
Banken: ‘Tot slot hebben we ons 
ingezet voor reductie van de ge-
luidsoverlast van het vliegveld Hil-

versum, met name door de parachu-
tistenvluchten in het weekeinde. 
Daarbij hebben wij steun gevraagd 
bij de bevolking, maar die steunbe-
tuigingen bleven beperkt tot zo’n 
30 inwoners, afkomstig uit alle ker-
nen van de gemeente De Bilt. Dat 
was onvoldoende om een vuist te 
kunnen maken. Blijkbaar onder-
vindt het overgrote deel van de in-
woners weinig of geen hinder van 
overlast van parachutistenvluchten 
en daarom hebben wij onze inspan-
ningen daartegen dan ook al eerder 
in de ijskast gezet. De 5 huidige 
bestuursleden van SSGM doen dit 
werk al vele jaren en aangezien er 
op dit moment niet of nauwelijks 
nog iets kan worden gedaan, meent 
het bestuur dat het nu een goed mo-
ment is zijn taak als volbracht te be-
schouwen. Bij de lokale bewoners-

groepen in Hollandsche Rading en 
bij de Dorpsraad in Groenekan is 
inmiddels voldoende expertise aan-
wezig om in de toekomst in actie te 
komen als dat nodig mocht zijn’.

Frits Jansen en Hein Banken zetten zich al vele jaren in voor het 
leefklimaat langs de A27 in deze gemeente.

Met de verbreding van de A27 wordt het asfalt vervangen door dubbellaags ZOAB om de geluidsoverlast terug 
te dringen.

Leesgroep Schrijvers 
In oktober begint in de Bilthovense Bibliotheek de literaire leesgroep 
met een nieuw thema: Latijns- Amerika en De West. Deze leesgroep 
neemt de deelnemers mee naar Zuid-Amerikaanse sferen. Op het pro-
gramma staan vier Nederlandse auteurs; drie daarvan zijn  afkomstig 
uit Curaçao en Suriname. Daarnaast worden drie uit het Spaans ver-
taalde romans gelezen. Elke bijeenkomst wordt één werk aan de hand 
van eigen leeservaring en achtergronden besproken. 

De leesgroep wordt begeleid door Ceciel Boudewijn, Neerlandica en 
docent. Sinds 2000 leidt zij verschillende leeskringen o.a. bij Volksuni-
versiteit Utrecht. Daarnaast geeft zij poëziecursussen en schrijfbegelei-
ding. Meer informatie: www.inhetlabyrint.nl. De bijeenkomsten vinden 
plaats in Bibliotheek Bilthoven, Planetenplein 2 vanaf woensdag 23 
september. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website 
www.ideacultuur.nl, via e-mail: activiteiten@ideacultuur.nl of in Bi-
bliotheek Idea.

Vriendschap en gedichten
 
Voor de liefhebbers van Ida Gerhardt is onlangs het boekje ‘Een Ster-
renstelsel van Schepen’ verschenen. Gaf de uitgebreide biografie van 
Mieke Koenen al een prachtig portret van de grote dichteres, de brief-
wisseling (1974 – 1988) tussen Ida Gerhardt en Angrid Tilanus bevat 
nieuwe brieven en twee zeer precies genoteerde verslagen van de be-
zoeken, die Ida Gerhardt aan Angrid Tilanus bracht. Dat deze bezoeken 
en brieven een zeer persoonlijk beeld schetsen van Gerhardts leven met 
literatuur zal niet verbazen. Ook de interpretatie die Ida Gerhardt geeft 
aan ‘Cheops’ het monumentale gedicht van haar oud-docent Leopold, 
is uniek. 

Angrid Tilanus (1938) studeerde tuin en landschapsarchitectuur, werkte 
o.a. bij tuinarchitect Mien Ruijs, en tot aan haar pensioen bij de Gront-
mij in De Bilt. Net als in de tijd van de correspondentie met Ida Ger-
hardt staat haar leven in het teken van vriendschap en gedichten. 

Een ‘Sterrenstelsel van Schepen’ is heel fraai uitgegeven en voorzien 
van een kort voorwoord van de Bilthovense schrijver Marijn Backer. 
Het is o.a. verkrijgbaar bij de Bilthovense Boekhandel en Bouwman 
Boeken.

Cartoon van Opland uit een 
speciale uitgave van het ministerie 
van VROMIL met als titel ‘ontwerp-
geluidhinderwet ingediend’ d.d. 2 
oktober 1975.
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te
maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 14 op 15 augustus op het 
traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de buurt 
van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het 
slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

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

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

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie | Snelle levering
Gratis boeken mee naar huis | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 
Parel Promotie

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

Nieuwe boeken met geboortekaartjes
en letterpress kaartjes.

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak.

Hip
&

Trendy

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

HUISGEMAAKTE SALADE TRIO

HUISGEMAAKTE VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip tomaat mozzarella salade
Kip walnoot salade
Filet american 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

Maartensdijkse metworst
Ossenworst
Runderrollade 3 x 100

gram 5.49

VOORDEEL HELE WEEK

Biefstukspiezen

Sucadelappen

Varkenshaassaté 

Slavinken

500
gram 5.98

500
gram 6.98

6
stuks 6.00

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 augustus
t/m woensdag 12 augustus

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

4.98250
gram

3.49500
gram

DJAKARTA MIX

PINDA’S 
GEZOUTEN EN ONGEZOUTEN

BOEREN ZACHT BELEGEN
BOEREN EXTRA BELEGEN
BOEREN STOLWIJKER

HUISGEMAAKTE VLEESWAREN TRIO

STOMPETOREN OUD SNIJDBAAR

5.004 
stuks

KIPSCHNITZELS
Extra donderdag voordeel:

(echte scharrel)

Heerlijk 
uit de 
oven!!!

BOURGONDISCHE
VARKENSHAAS
KATENHAAS

Extra lekker!

Special van de week: Heerlijke kazen!

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd

500
gram 4.98

500
gram 8.98

Gehakt cordonbleu 
Kip cordonbleu 
Runder cordonbleu

4 halen / 
   3 betalen!

10% 
korting

6.00500
gram

Ook Vierklank bezorger worden?
Voor deze wijken zoeken wij bezorgers

PER DIRECT
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

PER 2 SEPTEMBER
Wijk 105:  Julianalaan 102 t/m 282, Paltzerweg

De komende weken hebben we ook hulp nodig om
een aantal wijken i.v.m. vakantie in te vullen. 

Heb je interesse bel dan even naar:
0346 - 211992 of stuur een mail naar info@vierklank.nl.
We sturen je dan zo snel mogelijk een overzicht van
de beschikbare wijken en de bijbehorende verdiensten.

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 ge-
meente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen en
recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan 
• GroenRijk Hollansche Rading • Primera Maartensdijk 
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Ook in vakantieperiode is
het Rode Kruis actief

door Henk van de Bunt

Vakantietijd, heerlijk op vakantie gaan, uitstapjes, overal naar toe. Voor veel, vooral oudere 
mensen, een onmogelijkheid. Ook in de gemeente De Bilt. Vooral de niet zelfredzame 

mensen komen niet uit hun huis. Gelukkig zijn er vrijwilligers, nooit genoeg, die ook in de 
vakantieperiode voor de ouder wordende medemens klaar staan.

Ook in de gemeente De Bilt

Veel ouderen gaan nog wel eens 
met hun kinderen of kleinkinderen 
op vakantie. Dertig procent van de 
senioren zegt zo nu en dan een paar 
dagen samen met de kinderen weg 
te gaan. Veertien procent gaat een 
week of langer (mee) op vakantie. 
Ruim de helft (56 procent) gaat ech-
ter nooit met de kinderen of klein-
kinderen op een korte of langere 
vakantie. Dat blijkt uit een enquête 
onder het Ouderenpanel van het Na-
tionaal Ouderenfonds, waaraan ruim 
zevenhonderd ouderen hebben deel-
genomen. Opvallend is dat ouderen, 
die nog een partner hebben, vaker 
met de kinderen of kleinkinderen op 
vakantie gaan dan senioren die al-
leen zijn. Van de alleenstaanden gaat 
37 procent nog met de kinderen/
kleinkinderen weg, van de ouderen 
die nog samen zijn is dit 46 procent. 
Vaak zijn dit de nog wat jongere ou-
deren, die zelf nog mobieler zijn en 
ook jongere kleinkinderen hebben, 
blijkt alweer uit genoemd onder-
zoek. 

Rode Kruis
Verder valt op dat in de provincie 
Utrecht meer ouderen met hun kin-
deren op vakantie gaan dan in an-
dere provincies. 40 procent van de 
Utrechtse ouderen gaat nooit één of 

meerdere dagen weg met de kinde-
ren en/of kleinkinderen. In Gelder-
land en Noord-Brabant gaat 54 pro-
cent nog op vakantie met zijn kroost. 
In Flevoland, Friesland en Drenthe 
wordt veel minder gezamenlijk va-
kantie gevierd. In deze provincies 
gaat slechts zo’n 30 procent met 
de kinderen op vakantie. Het Rode 
kruis afdeling De Bilt probeert in 
deze vakantieperiode ook positief 
bij te dragen aan deze vaak stille pe-
rioden voor ouderen en alleen gaan-
den door vooral voor niet zelf red-
zame mensen, tegen een laag tarief, 
uitjes te organiseren. Hierbij wordt 
vaak, maar niet genoeg, gebruik ge-
maakt van de met Groenekans op-
gehaald oud papier verdiende Rode 
kruis rolstoelbus. 

Locaties
De afgelopen weken gingen ‘gasten’ 
vanuit twee locaties in deze uit zes 
kernen bestaande gemeente De Bilt 
naar het leder- en schoenenmuseum 
in Waalwijk. Er werd verzameld en 
gestart vanuit de Rode Kruis recre-
atiezaal van Toutenburg in Maar-
tensdijk en vanuit het Rode kruis ge-
bouw aan de St. Laurensweg 13 in 
de Bilt. De aan een rolstoel gebon-
den deelnemers werden o.a. met de 
Rode kruis rolstoelbus van huis op-

gehaald. Er was een gezellig begin 
met een kopje koffie voor de gasten 
en een kopje thee voor voorzitter 
Douwe Tijsma naast iets lekkers en 
een dagindeling + uitleg van reisleid-
ster Henny van Engelen. Vervolgens 
ging men met een grote touringcar 
(incl. rolstoelmogelijkheden) en de 
Rode Kruis rolstoelbus naar het Le-
der- en Schoenenmuseum in Waal-
wijk. Ook daar was de ontvangst al-
lerhartelijkst en de lunch met echte 
Brabantse worstenbroodjes heerlijk. 
In het museum was het allemaal leer 
wat de klok sloeg. 

Flauw 
De geschiedenis van het Nederlands 
Leder en Schoenen Museum begint 
in het midden van de 20ste eeuw 
bij Antoon Hendriks (1905-1965) 
uit Waalwijk. Hendriks is leraar 
schoenmaken aan de ambachts-
school in die gemeente en verzame-
laar van allerlei voorwerpen, die met 
schoenen en schoenmaken van doen 
hebben. Naar aanleiding van eer-
dere exposities roepen Waalwijkse 
industriëlen een museumstichting 
in het leven roept om te bewerkstel-
ligen dat Hendriks zijn verzameling 
permanent kan tonen. De geschiede-
nis van de leer fabricage, van thuis-
werkers tot grote schoenenfabrie-

ken wordt er verbeeld. Tijdens het 
bezoek wordt een ‘flauw gevallen 
bezoeker’ door het Biltse Rode kruis 
weer bijgebracht. Tegen ‘het avond-
eten’ waren de ‘gasten’ weer terug in 
Maartensdijk en De Bilt: vermoeide 
en voldane gasten en vrijwilligers. 

Volgende
Op naar een volgend uitje: met vijf-
tig mensen naar Sail Amsterdam. De 
rolstoelbus staat er weer klaar voor. 
Voorzitter Douwe Tijsma: ‘Helaas te 
vaak stilstaand in onze garage. Hij is 

met chauffeur beschikbaar. Niet als 
taxi, maar wel in combinatie met een 
vorm van zorg. Heeft u rolstoelver-
voer nodig met een vorm van zorg, 
vraag op tijd bij het Rode Kruis af-
deling De Bilt wat de mogelijkheden 
zijn. Misschien kunnen wij u hel-
pen. We werken samen met de Rode 
kruis afdelingen Heuvelrug, Zeist 
en Utrecht. Verder gaat het Rode 
Kruis de hele vakantie door met de 
woensdag-activiteiten voor ouderen 
in Toutenburg en het Rode kruis-
gebouw De Bilt’. 

Vrijwilliger en voorzitter Douwe Tijsma: ‘De rolstoelbus staat te vaak 
stil’.

Zonnebloem zorgt 
voor grandioze hi-tea

De afdeling Maartensdijk van de Zonnebloem bood haar gasten woens-
dag 29 juli een grandioze Hi-tea aan. Bij de inschrijving was al duide-
lijk dat de belangstelling overweldigend zou zijn. 

Meer dan 70 gasten meldden zich en met eigen vervoer zorgden een 
aantal vrijwilligers dat de gasten naar Westbroek werden vervoerd. 
Normaal wordt deze hi-tea gehouden in de prachtige tuin van de fami-
lie Kalisvaart, maar de weergoden waren dit keer niet erg goed geluimd 
en werd er uitgeweken naar de kassen van de familie Verheul. Bertus 
Verheul en een flink aantal vrijwilligers hadden een deel van de kas om-
getoverd tot een soort minicamping en een aantal dames was al dagen 
bezig geweest om heerlijke hapjes te maken.

Muziek
Ebbe Rost van Tonningen verzorgde, zoals vaker, de muziek en mede 
door de prachtige locatie zat de stemming er meteen goed in. Er werd 
heerlijk gegeten en gedronken en vooral ook uit volle borst met Ebbe 
meegezongen. Bij het lied ‘als ik boven op de dom sta’- bijna het lijf-
lied van de zonnebloemgasten - werd er zelfs enthousiast een polonaise 
ingezet. Aan het einde van de middag kwamen twee vrijwilligers in 
schort en koksmuts ten tonele en werden er bitterballen gebakken. Ook 
een heerlijk glas advocaat of een ander drankje ging er in als koek. Het 
echtpaar Verheul, de vrijwilligers en Ebbe werden aan het einde uitbun-
dig bedankt voor hun inzet. Hi-Tea 2015 was weer een buitengewoon 
geslaagd evenement.

(Joop Vesters)

Ebbe laat de zon schijnen in de Westbroekse kassen. (foto Ido Huitenga)

Penvriendin werd levensgezel
door Henk van de Bunt

Maandag 3 augustus bezocht locoburgemeester Hans Mieras het bruidspaar Willem en 
Willemien de Ruiter – van Vliet vanwege hun 65-jarig huwelijksjubileum van een dag eerder. 

Het eigenlijke feest was op de trouwdag zelf uitbundig gevierd bij een in De Bilt wonende zoon. 

Willem de Ruiter (88) is een ge-
boren en getogen Biltenaar. Wille-
mien van Vliet (89) komt uit Lien-
den. Tijdens zijn driejarig verblijf 
in Indonesië was Willemien de 
‘penvriendin’ van Willem de Rui-
ter. Er bestonden in die tijd meer-
dere ‘vriendschappen op papier’, 
die veelal ook overgingen in lang-
duriger relaties. Door Willem en 
Willemien werden ook foto’s uit-
gewisseld, maar eerst na terugkeer 
in Holland ging het ‘pennen’ over 
in een heuse verkering, met als uit-
eindelijk resultaat een trouwpartij 
op 2 augustus 1950. 

Tuinieren
Voor haar huwelijk werkte Wille-
mien op een boerderij in Lienden 
en Willem ging na terugkeer aan de 
slag bij de Rijksmunt in Utrecht. 

Na 12 jaar verruilde hij deze baan 
voor een 25-jarig dienstverband 
bij de PUEM (PUEM werd opge-
richt op 7 oktober 1916 en is in 
1992 opgegaan in de Regionale 
Energie Maatschappij Utrecht 
(REMU). In de provincie Utrecht 
herinneren verschillende transfor-
matorhuisjes nog aan het bestaan 
van dit energiebedrijf. Uiteindelijk 
is de REMU door middel van fu-

sies opgegaan in ENECO). Toen 
hij niet meer hoefde te werken kon 
hij al zijn vrije tijd gaan besteden 
aan zijn grootste hobby tuinieren.

Zingen
De jonggehuwden ‘trokken eerst 
in’ bij de ouders van Willem om 
daarna gedurende 51 jaar te gaan 
wonen in de Lathyrusstraat. In hun 
huidige woning aan de Plutolaan 
woont het echtpaar alweer 13 jaar. 
Tot het opheffen ervan was Willem 
lid van het Biltsch Mannenkoor 

Zanglust en Willemien een enthou-
siast korfballend lid van BIKO 
(later Nova). Op 45-jarige leeftijd 
behaalde Willemien haar zwem-
diploma. Willem neemt, door het 
wegvallen van de eerste huishou-
delijke hulp sinds 1 april, steeds 
meer huishoudelijke taken op zich 
vanwege de reuma bij Willemien. 
Om zelf ook e.e.a. bij te kunnen 
benen bezoekt hij driemaal in de 
week de sportschool. Willemien is 
zelf ook redelijk vaak ‘gast’ bij het 
Rode Kruis en Zonnebloem.

Willem en Willemien de Ruiter – van Vliet in hun prachtige tuin.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

6
Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak gebruik van 

onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Wil jij  in een leuk team onzelekkere brood en banket-produkten  verkopen reageer dan snel per e-mail naaronderstaand adres.
Tevens zoeken wij voor de maand september een chauffeur om 5 ochtenden te bezorgen.
Meer info en reacties aan:bakkerij@bosmaartensdijk.nl
Bakkerij Bos
Dorpsweg 118
3738 CJ Maartensdijk

Voor onze winkels zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste

VERKOOPSTER
voor 24 uur per week.

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

GRATIS
Wil jij deze zomer

maximaal genieten van
je favoriete muziek? 

Bij al je zomeraankopen krijg je 
nu de Primera beach 
speaker cadeau, 
die je muziek uit je 
smartphone laat 
knallen!

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)

Cakestrip
met frambozen ofbosvruchten

€ 3,95
Voor bij de BBQ
Turks breekbrood

€ 2,10

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

Kapper Hans
Wim en Hans zijn weer uitgerust! 

Dus er kan weer geknipt en aan te-
nen gepeuterd worden! Bel 212455

the art of haircoloring

Wat bij je past maakt je mooi!

Met een frisse coupe en zonnige kleur
de zomer door! Wij adviseren u graag!

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

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

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

Kijk op
www.parelpromotie.nl

Wilt u ook een mooie
Website?

of misschien een nieuwe
Huisstijl?

Drukwerk?
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Ook in 2015 rijdt Bus27
door Henk van de Bunt

Ook in 2015 is er in De Bilt weer een Oldtimerdag: deze keer viert men alweer het eerste 
lustrum als onderdeel van de Biltse Marktdag en zullen weer vele tientallen

‘liefhebbende hobbyisten’ een hele dag in deze regio genieten.

Tijdens deze dag zullen, vaak na 
jarenlange restauratie, diverse oude 
voertuigen van bouwjaren van 
voor 1990 weer in volle glorie te 
bewonderen zijn. De Oldtimerdag 
vindt plaats op de Dorpsstraat in 
De Bilt die hiervoor afgesloten zal 
zijn voor het doorgaande verkeer. 
De Markt- en Oldtimerdag zet zich 
in 2015 in voor hulp in Afrika. Dit 
jaar gaat de opbrengst naar doelen 
in Malawi en Zuid-Afrika.

Bus
Dit jaar zal ook Bus27 weer mee-
rijden. In 2014 mocht Karel Beese-
mer reisleider zijn tijdens de eerste 
rondrit met dit ‘voertuig’ van het 
type Worldmaster van het merk 
Leyland. Met hem maakten wij 
in gedachten onderdelen van die 
reis nogmaals. Karel Beesemer: 
‘Overal was van alles te doen. Het 
weer was die dag de belangrijkste 
‘vrijwillige medewerker’, een uit-
bundig schijnend zonnetje zorgde 
er voor dat nagenoeg iedereen vro-

lijk gestemd was. Ik mocht tijdens 
de rit door een gedeelte van de ge-
meente vermeldenswaardige zaken 
toelichten’ zoals over gemeente-
huis Jagtlust’.

Liefhebbers
Bus 27 maakte deel uit van een 
serie van 15 bussen van het type 
Worldmaster van het merk Ley-
land. In de jaren 50, 60 en 70 reed 
Bus27, als onderdeel van het wa-
genpark van het Gemeentelijk Ver-
voerbedrijf Utrecht (GVU), in de 
Schepenbuurt in Utrecht. Beese-
mer: ‘In 2001 ontfermde zich een 
aantal liefhebbers rondom deze 
bus, waarna de bus grondig werd 
gerestaureerd. Volgens die enthou-
siastelingen loopt de bus weer als 
een zonnetje.  Als Safaribus heeft 
de bus ruim 10 jaar dienst gedaan 
in de Beekse Bergen. Die bus is 
feitelijk een rijdend monument. 
Maar ja, het blijft natuurlijk wel 
een oude bus zónder stuurbekrach-
tiging en zónder rembekrachtiging 

en zonder nog zo het een en ander! 
Daar had ik even niet aan gedacht 
toen ik mij voorbereidde’. 

TomTom
‘De beide chauffeurs - vrijwilli-
gers voor de instandhouding van 
de bus - kwamen niet uit De Bilt. 
Dus werd één van mijn taken hen 
als een soort TomTom de geplande 
route te wijzen. Overijverig had ik 
van tevoren de hele route gereden, 
zodat we niet voor verrassingen 
zouden komen te staan. De start 
was in de Dorpsstraat en de eer-
ste mogelijkheid om in te stappen 
was bij serviceflat De Akker. Met 
zo’n logge bus is het moeilijk ma-
noeuvreren, dus bedacht ik dat de 
handigste route naar De Akker was 
door de Tuinstraat, dan stond de 
bus bij De Akker met zijn neus in 
de goede rijrichting naar de Soest-
dijkseweg. 

Manoeuvreren 
Maar ja, niet alles is zoals het 
schijnt. De eerste paar honderd 
meter de Tuinstraat inrijden ging 
voortreffelijk, maar toen stonden 
er links en rechts zoveel auto’s ge-
parkeerd dat we met geen moge-
lijkheid verder konden. Achteruit-
rijden dus met links en rechts een 
paar centimeter manoeuvreerruim-
te, ik geef het je te doen. Nou, de 
chauffeur dééd het en hoe. In één 
woord: bewonderenswaardig’.

Reisleider
Zoals van mij als ‘reisleider’ op de 
bus verwacht werd moest ik we-
tenswaardigheden vermelden van 
gebouwen etc. die wij ‘op reis’ pas-
seerden. Na De Akker voerde de 
tocht vervolgens langs of naar het 

Biltsche Meertje, over de Soest-
dijkseweg-Zuid, over de Juliana-
laan, langs de Koperwiek, langs 
Huize het Oosten en over de 1ste 
Brandenburgerweg en Hessenweg. 
Anco de Rooij vertelt namens de 
organisatie: ‘De route zal dit jaar 
iets langer en anders zijn. We doen 
dit jaar niet de verzorgingshuizen 
aan, maar rijden door Maartensdijk 
en Groenekan, langs de rotonde 
met Herbie terug. Eind augustus 
zullen we meer informatie over de 
route verspreiden. De route krijgt 
wel het karakter van vorig jaar; al-
leen opstappen en uitstappen op de 
Dorpsstraat’.

Lokkertjes
Naast bezienswaardigheden vertel-
de Beesemer ook over de historie 
van Bilthoven. Volgens hem ging 
er toentertijd nogal wat gesteggel 
vooraf aan de definitieve keuze 
van de naam Bilthoven. Beesemer: 
‘Toenmalige raadsleden kwamen 
met de volgende spitsvondigheden: 
Biltoord, Biltwijk, De Bilt-Buiten, 
Vogelzang, De Leyen, Leyenwou-
de, Biltsche Duinen, Nieuwerbilt, 
Bilterduin, De Bilt Hoog en Bilt-
hof. Het raadslid dr. Melchior won 
met de naam Bilthoven en zo is het 
tot op de dag van vandaag. In de 
Vinkenlaan (iedereen zegt ten on-
rechte Vinkenplein) in Bilthoven 

staat als eerbetoon aan dr. Melchior 
de ‘Melchiorbank’. Het gemeente-
bestuur was er veel aan gelegen 
zoveel mogelijk mensen te lokken 
om zich in Bilthoven te gaan ves-
tigen. Op grote reclameborden bij 
de tennisparken stond: ‘Vestig u 
in Bilthoven, Lage Belastingen!’ 
En een ander kernachtig wervende 
tekst op passagiersboten met repa-
trianten uit Nederlands Oost Indië 
luidde: Uw weekend hier, Gij zijt 
tevreden | Uw vacantie hier, Gij zijt 
verrukt | Uw woonplaats hier, Gij 
zijt ons dankbaar! Dat was in de 
tijd dat een retourtje Utrecht-Bilt-
hoven 25 cent kostte en dat waren 
nog niet eens eurocenten!

Opnieuw
Bus27 rijdt in 2015 tijdens de Old-
timerdag in De Bilt op zaterdag 
12 september 2 ritten. ‘s Ochtends 
rijdt Bus27 samen met meer dan 
100 oldtimers mee in de Herbie-
route en ‘s middags zal vanwege 
het eerste lustrum van de Oldtimer-
dag Bus27 een mooie route van 60 
minuten door de gemeente De Bilt 
rijden. Op beide ritten zijn passa-
giers welkom. In de voorverkoop 
zijn de kaarten te verkrijgen via 
www.oldtimerdagdebilt.nl. Indien 
nog beschikbaar zijn de kaarten 
ook te koop op 12 september tij-
dens de Oldtimerdag.

De Mechiorbank anno 2010.

Die bus is feitelijk een rijdend monument.

‘Mijn vrouw verdiende meer’
door Henk van de Bunt

Maandag 3 augustus was het 65 jaar geleden, dat Piet Oudhof (93) en Jannie Plooij (87) elkaar 
het jawoord gaven. ’s Ochtends werd het bruidspaar door locoburgemeester Jolanda van Hulst 

gelukgewenst, in de namiddag was er een receptie in het Westbroekse Dorpshuis 
waarna een etentje volgde met de 6 kinderen (drie jongens en drie meisjes),

 9 kleinkinderen een 6 achterkleinkinderen.

Piet Oudhof en Jannie Plooij zijn 
beiden geboren en getogen West-
broekers en hebben de laatste tijd 
dankbaar uitgekeken naar deze 
briljanten hoogtijdag. ‘Het was 
vroeger zo, dat je zondagsavonds 
op de weg liep, om het weekeinde 
af te sluiten. Ik met een stel vrien-
den en mijn vrouw met een vrien-
din’, vertelt de bruidegom. ’Na-
tuurlijk wisten we wat er mogelijk 
te wachten stond; we raakten aan 
de praat en eigenlijk was dat het 
begin en ging daarna het vuur 
branden’.

Hard werken
Voor hun trouwen was Piet Oudhof 
‘boerendaggelder’ (een dagloner, 
die als knecht bij een boer het geld 
voor zijn gezin verdiende). ‘Dat 
was een heel zware tijd van hard 
werken en heel weinig verdienen. 

Ook na ons huwelijk ben ik dat 
eerst blijven doen. Dat heb ik 18 
jaar gedaan. Mijn zwager werkte 
toentertijd op het RIVM in Biltho-
ven en vertelde dat er een functie 
vrij kwam als verzorger van koei-
en, pinken, schapen en varkens. 
Dat heb ik 24 jaar gedaan en op 
64-jarige leeftijd kon ik stoppen. 
Dat heb ik toen maar gedaan. Jan-
nie heeft altijd het huishouden en 
de verzorging van de kinderen op 
zich genomen’.
 
Introuwen
Voor haar huwelijk had Jannie 
Plooij verschillende werkhuizen. 
Na 3 augustus 1950 was dat voor-
bij. Piet Oudhof: ‘Zij heeft zoveel 
meer verdiend dan ik door haar 
manier van zorgen voor man, kin-
deren en huishouden; dat is niet in 
geld uit te drukken’. Het echtpaar 

‘trouwde in’ bij de ouders Oud-
hof. Na een jaar of vijf verhuis-
den zij naar hun huidige woning 
met prachtig uitzicht aan de West-
broekse Kerkdijk. Piet Oudhof was 
jaren actief in de (Gereformeerde) 
kerk en ook een flinke tijd in het 
bestuur van de basisschool. Het 
echtpaar is gezond; ‘maar als je 
rond de 90 bent, gaat het niet meer 
zo soepel’. 

Het houden en verzorgen van die-
ren (de grootste hobby van het 
bruidspaar) werd van lieverlee af-
gebouwd of overgenomen door de 
kinderen. Met handwerken (breien, 
haken en naaien) vulde mevrouw 
Oudhof haar schaarse vrije tijd. De 
kinderen met aanhang en de klein-
kinderen bezoeken hen trouw; iets 
waar het bruidspaar zich erg ge-
lukkig mee prijst. Het briljanten bruidspaar met locoburgemeester Jolanda van Hulst.
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Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 19 92, mail naar info@vierklank.nl

De Vierklank op Facebook

De Vierklank is inmiddels actief op facebook. 
Dagelijks worden daar highlights uit de krant geplaatst 
en het aantal volgers stijgt met de week. 
Twee berichten van de afgelopen tijd steken qua 
populariteit met kop en schouders boven alle andere 
uit met een bereik van tegen de 4.000, een grote 
hoeveelheid likes en reacties. 

Aan kop gaat Sam de Geus als bezorgheld van de 
week in een bericht van 2 juli, een goede tweede is 
Bertha 382 die100.000 liter melk produceerde.

Hip
&

Trendy

ZOMERSE WOKSCHOTEL
Met o.a. dagverse kip� let, aubergine, paprika en kruiden olie.
Kort roerbakken en smullen maar... 500 gram 4,99

DE KALFSKOTELETTEN
Malse kalfsentrecote met een botje, voor de liefhebbers.
Kan ook op de BBQ. 100 gram 2,45

LEKKERE LAMSSPIESJES
Lamsbiefstukje gemarineerd en op een stokje geregen:
oven, pan of BBQ? Mag rosé gebakken worden. 100 gram 2,45

DE ECHTE VAKANTIE STEAKS
Bakken als biefstuk: lekker gemarineerd en gekruid.
In de pan of op de BBQ. 4 stuks 7,00

ONZE PROCUREURLAPJES
Heerlijk van de BBQ of uit de pan. Ook lekker om saté
van de maken. Wordt niet droog! 500 gram 4,98

TIP:
CEVAPCICI

Gehakt op de stokje, lekker met sis kebab kaneelsaus. per stokje 0,85 
KIP GRILL BURGERS

100% Pure kip� let: mager, mals en mega lekker. 100 gram 1,25

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 3 t/m zaterdag 8 augustus 2015. Zetfouten voorbehouden.

STOERE MALSE ROSBIEF
Malse magere stukken: puur natuur, zelf te braden en kruiden.
Op maat afgesneden voor u. 100 gram 1,85

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

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

Van 5 t/m 9 aug. zijn wij in Verden, Duitsland

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots on Tour!

In de aankomende periode kan het voorkomen dat
in verband met vakanties niet alle wijken bezorgd worden.

Op de volgende adressen kunt u een krant afhalen:
De Bilt
Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 183 - Verzorgingshuis De Akker, 
Soestdijkseweg 87 - Zorgcentrum de Bilt, Burgemeester de Withstraat 59 - Hotel de 
Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1 - Boekhandel Bouwman, Hessenweg 168 - Mens, Prof. 
Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1.

Bilthoven 
SSW, Waterman 45 - Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 20 - Autobedrijf De Rooij, 
C. de Haasweg 12 - V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10 - Radio Roulette, Grote Beer 33a 
- Spar, Bilderdijklaan - Schutsmantel 'Warande, Gregoriuslaan 35 - Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Planetenplein 2 - Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan - Primera, 
Kwinkelier 29 - Gemeentehuis, Soestdijkseweg zuid 173 - De Bremhorst, Jan van 
Eicklaan 31 - Plus, Donsvlinder 2.

Groenekan
van de Neut, Groenekanseweg 5 - Tankstation De Haan, Nw. Weteringseweg 1 - Fysio 
Fitness Visscher, Ruigenhoeksedijk 21 - Texaco Tankstation, Kon. Wilhelminaweg en 
bij ons op kantoor Kon. Wilhelminaweg 461.

Hollandsche Rading
Bungalowpark Kleine Bos, Graaf Floris V weg 36 - Karel Hendriksen Tuincentrum, 
Tolakkerweg 138 - Perron Peet.

Maartensdijk
Primera, Jumbo, Van Rossum en Dijckstate op het Maertensplein - Bibliotheek 
Maartensdijk, Nachtegaallaan 30 - , Tankstation, Dorpsweg 134.

We proberen zoveel mogelijk vervanging te vinden.
U kunt De Vierklank ook online lezen op www.vierklank.nl

Gezellig vakantie-uitje of 
familie-/kinderfeestje.

Midgetgolfen op een mooie baan in een bosrijke omgeving.
Ook gezellig terras voor koffie, drankje, snacks of  ijsjes.
Dagelijks geopend vanaf 10:00 uur, bij goed weer tot
22:00 uur, u kunt tot ongeveer 20:30 uur beginnen. 
030-2281154, b.g.g. 06.20963766

Tegen inlevering van 
deze bon  elke 2de 

toegangskaart  voor de 
halve prijs
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Cornelle schildert visitekaartje
Cees Vermeulen, eigenaar van Cornelle, kreeg het vak met de paplepel ingegoten. Cees’ vader 
was eigenaar van een groot schildersbedrijf in Zeist en als jochie mocht hij al mee ‘op klus’. 

Daar leerde hij de basisbeginselen van het schilderwerk, maar een echte vakman werd 
hij pas door jarenlang in de praktijk de kwast te hanteren.

Cees is gek op zijn materialen en 
vertelt gepassioneerd over zijn vak. 
Hij kiest graag de beste producten 
omdat daar snel en effectief mee 
gewerkt kan worden. Bovendien 
is hij kieskeurig in de keuze van 
kwasten en rollers en werkt hij al-
leen samen met een vaste ploeg 
vakmensen. Daarmee schept hij de 
voorwaarden om zijn werk tot in de 
puntjes uit te voeren.

Pietje precies
Cornelle staat bekend om de nette 
manier van werken en het streven 
naar perfectie. Daarbij zijn het 
de kleine dingen die het verschil 
maken. Wat los kan wordt van de 
muur afgehaald en na het schilde-
ren weer netjes teruggeplaatst. Voor 

schuurwerk wordt gebruik gemaakt 
van geavanceerde apparatuur waar-
mee het stof direct en vakkundig 
wordt afgezogen. Slim afdekken 
en secuur werken zorgen voor een 
minimum aan rotzooi. Kamers en/
of kantoren hoeven voor normaal 
schilderwerk dan ook niet volledig 
ontruimd te worden. Sterker nog, 
soms kan gewoon op de werkplek 
doorgewerkt worden. ‘Ieder z’n 
vak’, stelt Cees. ‘Als je nauwkeurig 
doseert, dan kan je netjes werken. 

Aan het eind van de dag verwijde-
ren we afdekzeilen en ruimen we 
onze materialen weer op. Over het 
algemeen ruik je alleen de verf nog, 
voor de rest heb je weinig last van 
ons.’

De entree
Een snelle omgevingsscan is dan 
ook het eerste wat Cees doet als 
hij binnenkomt. Cees: ‘Die eerste 
indruk is belangrijk, zowel voor 
een bedrijf als een woning. Als je 
ervoor zorgt dat je entree er tip top 
uitziet, heb je de helft al gewonnen. 
Als je dag in dag uit in die omge-
ving bent, dan heb je vaak niet in 
de gaten dat een likje verf de boel 
behoorlijk op kan frissen. Ik advi-
seer mensen dan ook regelmatig 
om eens als een soort van ‘eerste 
bezoeker’ in hun pand naar binnen 
te stappen. Kijk maar eens kritisch, 
dat kan geen kwaad. Ik kom ook 
graag even langs om te adviseren, 
kan ik meteen even aan de muren 
voelen wat ze nodig hebben.’

Alles heeft een vaste plek in de mobiele werkplaats van Cornelle: ‘Dan kan je snel en efficiënt werken’.

Subsidie voor Biltse initiatieven
Maar liefst 1.115 jongeren in de regio Utrecht-Midden (waaronder gemeente De Bilt)

vonden in de afgelopen twee jaar een baan, leerwerkplek of stage via het regionale Actieplan 
Jeugdwerkloosheid. Reden genoeg om hier in 2015–2016 mee door te gaan. 

Om deze succesvolle aanpak voort 
te zetten heeft het Actieplan Jeugd-
werkloosheid regionale initiatieven 
nodig. Deze bepalen het succes en 
vormen de kern van het Actieplan. 
Daarom is 250.000 euro subsidie 
beschikbaar voor initiatieven die 
bijdragen aan het terugdringen van 
de jeugdwerkloosheid in de regio 
Utrecht-Midden. 

De subsidie is bedoeld voor initia-
tieven die zich richten op een baan, 
stage of leerwerkplek voor jonge-
ren in de leeftijd van 15-27 jaar in 
de arbeidsmarktregio Utrecht-Mid-
den. Specifiek voor jongeren die 
werkloos zijn of werkloos dreigen 
te raken, en jongeren die op school 
dreigen uit te vallen. Het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid heeft voor de 
jaren 2015-2016 drie duidelijke 
doelen opgesteld. Allereerst jonge-

ren beter kwalificeren voor de ar-
beidsmarkt, daarnaast jongeren in 
kwetsbare posities begeleiden naar 
werk en tot slot het fit houden van 
jongeren voor de arbeidsmarkt.

Aanvragen subsidie
Geïnteresseerden kunnen tot uiter-
lijk 1 september 2015 een aanvraag 
voor subsidie indienen. Het is be-
langrijk dat de activiteiten worden 
uitgevoerd tussen 1 september 
2015 en 1 januari 2017. Het to-
taal beschikbare budget is 250.000 
euro. De aanvraag moet bestaan uit 
een activiteitenplan en gespecifi-
ceerde begroting. Aanvragen kun-
nen worden ingediend via het digi-
taal loket www.utrecht.nl/subsidie.
 
Beoordeling
Na 1 september worden alle sub-
sidieaanvragen beoordeeld. Het 

ideale initiatief betrekt jongeren 
bij de uitvoering van de subsidie-
activiteiten en werkt daarbij samen 
met andere partijen. Efficiëntie en 
effectiviteit zijn belangrijk. Het 
doel is om zoveel mogelijk jonge-
ren te bereiken met de inzet van zo 
min mogelijk middelen. Tot slot is 
het belangrijk dat de aanvrager in 
de toekomst, ook zonder subsidie 
van het Actieplan Jeugdwerkloos-
heid verder kan gaan met de acti-
viteiten. 

Deelnemende gemeenten
De gemeenten die samenwerken 
voor het Actieplan Jeugdwerkloos-
heid zijn: De Bilt, Bunnik, Hou-
ten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, 
Nieuwegein, Oudewater, Stichtse 
Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvel-
rug, Vianen, Wijk bij Duurstede, 
Woerden en Zeist. Met name in de ambachtsvakken liggen er mogelijkheden voor de jeugd.

Het leven begint bij 40

Kapper Hans Stevens uit Maartensdijk heeft in 2015 voor de 40ste 
keer de wereldberoemde Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Reden voor 
echtgenote Marian hem van een speciale outfit te voorzien. 

Cees Vermeulen komt graag even langs om te voelen wat de muren nodig 
hebben.
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Mededeling besluit tot wijziging tracébesluit A27/A1 aansluiting Utrecht 
Noord – Knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg 

Dit besluit tot wijziging van het tracébesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant van 
5 augustus 2015.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het besluit tot wijziging van het tracébesluit  
A27/A1 aansluiting Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg 
op 15 juli 2015 vastgesteld. Het wijzigingsbesluit ligt van 5 augustus tot en met 16 september 
2015 ter inzage op vijf verschillende locaties in de regio en op het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu in Den Haag.
 
Wijziging van het tracébesluit
Het tracébesluit beschrijft de infrastructurele voorzieningen en maatregelen aan de A27 tussen 
aansluiting Utrecht Noord en Knooppunt Eemnes en aan de A1 tussen Knooppunt Eemnes en 
aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Daarnaast geeft het tracébesluit aan welke maatregelen 
worden getroffen op onder andere het gebied van geluid en natuur en wat het effect daarvan is. 
Het tracébesluit lag van 11 september tot en met 23 oktober 2014 ter inzage. 

Op 10 juni 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak 
gedaan met betrekking tot het tracébesluit. De tussenuitspraak is te vinden op de website 
van de Raad van State, onder het kopje ‘uitspraken’. Ten aanzien van twee beroepen heeft de 
rechter aan de minister een nadere motivering gevraagd. Het betreft de volgende twee onder-
werpen en locaties. De locatie van de wijzigingen correspondeert met de cijfers op het kaartje. 

1.  Het geluidsscherm Hollandsche Rading westzijde. Dit scherm wordt uitgevoerd in absorberend  
materiaal. Dit was echter niet vastgelegd in het tracébesluit. 

2.  Het geluidsscherm Groenekan westzijde langs de verzorgingsplaats. De reflectie van het transparante 
deel van dit geluidsscherm was niet voldoende beschreven in het tracébesluit. 

In het besluit tot wijziging van het tracébesluit worden deze twee punten hersteld en nader 
gemotiveerd. Voor het overige blijft het bepaalde in het tracébesluit onverminderd van 
kracht. Hiertegen kan geen beroep meer worden ingesteld.

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden kunnen van 6 augustus tot en met 16 september 2015 beroep instellen tegen 
het besluit tot wijziging van het tracébesluit  A27/A1 aansluiting Utrecht Noord – Knooppunt 
Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg door het indienen van een beroepschrift bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling  
beroepsrechtspraak. Digitaal beroep instellen is uitsluitend mogelijk voor burgers.  
Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Op het wijzigingsbesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden binnen de beroepstermijn 
bekend moeten zijn. Het is niet toegestaan buiten de beroepstermijn nog (aanvullende) 
beroepsgronden aan te voeren. 

Een beroepschrift moet aan bepaalde eisen voldoen. Informatie hierover vindt u op 
www.platformparticipatie.nl onder ‘begrippenlijst/beroepschrift’. Ook zijn er kosten  
(griffierechten) verbonden aan een gang naar de rechter. Actuele informatie hierover  
vindt u op www.raadvanstate.nl onder ‘onze werkwijze/bestuursrechtspraak/ruimtelijke  
ordeningskamer’.

NB:  Mocht u reeds beroep hebben ingesteld tegen het tracébesluit A27/A1 aansluiting Utrecht 
Noord – Knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg, dan bepaalt de wet 
(artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht) dat dat beroep geacht wordt 
mede te zijn ingesteld tegen het nieuwe besluit, tenzij het gewijzigde besluit aan het  
beroep geheel tegemoetkomt. Dat betekent dat diegenen die beroep hebben ingesteld en 
ook bezwaren hebben tegen het wijzigingsbesluit, niet opnieuw beroep hoeven in  
te stellen. 

Waar kunt u het besluit tot wijziging inzien?
Het besluit tot wijziging van het tracébesluit inclusief bijlagen kunt u vanaf 5 augustus tot en 
met 16 september 2015 tijdens de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
- provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht;
- provincie Noord-Holland, Ceylonpoort 5-25, Haarlem;
- gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven;
- Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2, Utrecht;
- ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag. 

Meer informatie
U kunt het besluit tot wijziging van het tracébesluit A27/A1 aansluiting Utrecht Noord – 
Knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg downloaden van de website 
www.platformparticipatie.nl/a27a1. 

Ook kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat. 
Bel gratis 0800 8002 (7 dagen per week geopend, maandag tot en met vrijdag bereikbaar 
van 07.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag [inclusief feestdagen] van 10.00 uur 
tot 18.30 uur).

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 89 99.
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De schoonheid
van de insectenwereld

Kevers (Coleoptera)
Wim Westland

De grootste groep onder de insecten bestaat uit ke-
vers (torren) , boktorren, lieveheersbeestjes, vuur-
kevers, snuitkevers, haantjes), ook wel torren ge-
noemd. Kevers hebben meestal twee paar vleugels, 
hoewel sommige vleugelloos blijken. De voorste 
vleugels, die ze bijna allemaal hebben zijn name-
lijk zeer hard geworden (dekschilden); daarom he-
ten kevers schildvleugelige.

Bij de meeste kevers zitten daaronder vliezige 
vleugels, waarmee ze vliegen; niet alle kevers heb-

ben dekschilden die het lichaam beschermen, bv. 
Oorwurmen (familie kort-schildigen) De Citine, 
waaruit de harde schilden zijn opgebouwd mag 
dan zeer licht materiaal zijn, erg groot kunnen 
kevers niet worden. Ze zouden anders nauwelijks 
kunnen lopen of vliegen. De meeste snuittorren en 
boktorren zijn vegetarisch, zij leven van planten 
en stengels. De andere kevers leven van insecten, 
de wants, cicade, is een ondersoort van de kever. 
Wim's macrolens 'ving' weer prachtige beelden die 
hiernaast staan afgebeeld.

WIJ 
ZIJN 
WEER 
OPEN

Geheel vernieuwde wasinstallatie! 
Bussen met max. h: 2.80 en l: 7.10mtr

NIEUW! Programma 6 uitgebreid met een 
Bojo’s ‘wetlook’ tegen dezelfde prijs van €14.50

Nieuw Loosdrechtsedijk 76A‚ 1231 LA Loosdrecht‚ 035-5823009
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op 
www.hoogvliet.com/openingstijden.

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

Acties zijn geldig van woensdag 5 t/m dinsdag 11 augustus 2015

Alleen geldig op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,
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 Hollandse 
aardbeien 
Bak 500 gram 

Heineken 
Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
13.69

9.499.499.499.
per krat

Per liter 1.32
1.991.991.991.
500 gram

Per kilo 3.98

Mars, Snickers, 
Twix of Bounty 
ice cream  
van: 5.18 - 5.58
voor: 2.59 - 2.79

1+1
GRATIS

Rhododendron cicade

9746A kever

Goudhaantjes

Rozenkever

Snuittor

Zwartpoot Soldaatje
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ER IS NOG WEL  
EEN EXPERT OP  

HET GEBIED VAN
WITGOED! 

Nogal wat mensen kopen tegenwoordig hun wasmachine of koelkast via een 
webshop. Daardoor moet een flink aantal witgoedzaken hun deuren sluiten. 
Wilt u echter gedegen advies van een specialist die ook nog zorgt dat uw  
apparatuur, indien nodig, gerepareerd wordt? Dan bent u bij ons aan het  
goede adres!

Vink Witgoed is in de regio uitgegroeid tot een begrip en de klanten komen van hein-
de en ver naar Westbroek voor de beste apparatuur en een vriendelijke prijs. In de 
prachtige showroom hebben zij voldoende keus en een uitgebreid assortiment.

De inbouwspecialist
Wie ooit een inbouwapparaat heeft vervangen, weet hoe lastig dit is. De grote ketens 
bieden nauwelijks inbouwapparatuur aan omdat dit gewoonweg veel werk met zich 
meebrengt. Bovendien moet je veel verstand van deze apparatuur hebben om met 
het juiste model aan de klant te adviseren. Vink Witgoed heeft zich de laatste jaren 
ontwikkeld tot specialist op de vervangingsmarkt van inbouwapparatuur. 

En nog veel meer!
Naast inbouwspecialist is Vink Witgoed natuurlijk dé leverancier voor al het witgoed 
en huishoudelijke apparatuur. Daarbij staat steeds één belangrijke factor voorop:  
kwaliteit! Vink Witgoed levert uitsluitend het beste op het gebied van koelen, vriezen, 
wassen, drogen, afwassen, koken, etc., etc., De merken die we tegenkomen zijn  
bijvoorbeeld Asko, Siemens, Miele,  Bosch, Beko en Liebherr, Atag, Pelgrim etc.. 
Maar ook kleine huishoudelijke apparaten kunnen worden geleverd door Vink zoals 
stofzuigers (groot assortiment), koffiezetautomaten (Siemens, Severin en Miele),  
fornuizen (van het Italiaanse designmerk Steel), broodroosters, scheermachines,  
elektrische tandenborstels, strijkijzers, friteuses en noem maar op. 
      

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag 09.30 – 16.00 uur 
Let op! Woensdagmiddag en op zondag is Vink  
Witgoed gesloten.
  

Veel apparatuur is bij Vink Witgoed op voorraad en 
direct te leveren. Als er besteld moet worden dan 
duurt dat in de meeste gevallen 2 à 3 dagen. In 
spoedgevallen is er altijd een mouw aan te passen.

Kom gerust eens langs in de nieuwe showroom van 
Vink Witgoed en laat u vakkundig voorlichten over 
de aanschaf van witgoed. Wij weten zeker dat het 
een verademing is. En dat beetje meer euro’s dat 
een apparaat kost is snel terug verdiend met de 
vergaande service van Vink Witgoed. ‘Ouderwetse 
dorpsservice’ volgens Ruth Nagel, de eigenaar van 
Vink Witgoed. 

Altijd gratis parkeerruimte voor de deur!

Pr. Christinastraat 3  |  3615 AE Westbroek  |  Tel. 0346-281459  |  www.vinkwitgoed.nl

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  
Daar zetten de mensen van Vink Witgoed zich voor in.
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Kruimeltaart op Vaderdag
Een zomerverhaal door Karel Beesemer

Gemakkelijk gezeten in zijn schom-
melstoel heeft opa alle tijd terug te 
denken aan gebeurtenissen uit voor-
bije tijden, dingen uit lang vervlogen 
tijden en dingen van recentere datum. 
Opa heeft veel te overdenken en hij 
beseft dat hij meer verleden heeft dan 
toekomst. Daar heeft hij vrede mee. 
Nu overdenkt hij vaderdag van 2015 
die alweer ongeveer een maand ge-
leden wereldwijd werd gevierd. Vaak 
overziet en bepeinst hij de dingen als 
ware het of hij naar een film ziet te 
kijken, waarin hij en zijn vrouw figu-
ranten zijn, geen hoofdrolspelers dus. 
En ook daarmee heeft opa vrede. 

Het was de zaterdag voorafgaande 
aan vaderdag. Vaderdag was dus de 
volgende dag op zondag. Het oude 
echtpaar schuifelde die ochtend als 
gebruikelijk op de zaterdagochten-
den, naar de vlak bij hun woonhuis 
gelegen supermarkt om boodschap-
pen te doen. De niet kleine winkel-
wagen was al aardig volgeladen. Dat 
zou bij een oppervlakkige beschou-
wing de indruk kunnen wekken dat 
die twee oudjes het zo slecht nog niet 
hadden. Ach, wat is slecht hebben? 

Ze hadden de Tweede Wereldoorlog 
meegemaakt, bloembollen gegeten 
en daar waren ze toen zelfs blij mee. 
Bloembollen hielpen ze te overleven. 

Toen
Toen - zo vonden ze - mochten ze 
met recht spreken dat ’t niet best was. 
Nee, ze hadden het niet breed, maar 
met hun AOW en een klein pensi-
oentje konden ze zich net redden. 
Oppassen moesten ze wel en gekke 
fratsen bij hun inkoopbeleid kon-

den ze zich nooit permitteren. Die 
bijna volle boodschappenkar was dus 
bepaald geen teken van grote wel-
vaart. ‘Schijn bedriegt’; dat gezegde 
was dus ook hier van toepassing. 
Het echtpaar haalde de boodschap-
pen voor zo ongeveer de hele week 
ineens in huis. Dan hoefden ze die 
afstand naar het winkelcentrum niet 
twee keer te lopen. Het leek wel of 
de supermarkt steeds verder weg 
kwam te liggen, maar dat was onzin 
natuurlijk. Ze wisten zelf wel dat het 
aan hun gevorderde leeftijd lag. Net 
zoiets als de letters van de krant of 
van een boek, daarbij was het ook 
maar schijn dat die letters steeds klei-
ner werden. Dat lag gewoon aan hun 
steeds slechter wordende ogen. Ook 
dat wisten ze deksels goed. En zo 
was er nog zo wat: de liftdeuren wa-
ren steeds moeilijker open en dicht te 
duwen, de trap bij hun dochter leek 
steeds steiler te worden en de vuilnis-
zaken steeds zwaarder... 

Lijstje
De volle wagen namen ze altijd mee 
naar huis. Maar het nadeel daarvan 
was dat je de winkelwagen weer lo-

pend terug moest brengen naar de 
supermarkt. Dat betekende voor hem 
dat die afstand vier maal moest wor-
den afgelegd. Maar voor hem was 
dat minder bezwaarlijk dan voor 
haar, omdat hij geen last had van zijn 
knieën. Hij was wel benieuwd hoe-
lang zij die wandeling heen en terug 
nog zou volhouden. Als het niet meer 
ging moest hij het maar alleen probe-
ren. Daarbij zag hij vooral op tegen 
het uitzoeken van de boodschappen. 
Maar een boodschappenlijstje zou 

ze ook dan nog wel weten te maken, 
tenminste dat hoopte hij. 

Vroeger 
Vroeger, ja vroeger was het allemaal 
wat simpeler toen ze zich nog een 
kleine auto konden veroorloven. Een 
tweedehandsje, dat wel. Maar lopen 
dat die kar deed, fantastisch. ‘Als 
een naaimachine’ zei hij altijd. Toen 
konden ze de boodschappen heerlijk 
in de kofferbak leggen. Natuurlijk 
werden ze vanuit de winkelkar direct 
in van die grote boodschappentassen 
geladen. Dat was handiger bij het 
weer uitladen. Toen ook was het al-
lemaal wat gemakkelijker om zo nu 
en dan op bezoek te gaan bij hun kin-
deren of hun schatten van kleinkinde-
ren. Nu zou een auto, ook een kleine 
tweedehandsje, veel en veel te duur 
zijn. Dat kan Bruin niet meer trekken. 
Maar, zo bedacht hij, wat loop ik toch 
in mezelf te zeuren. Ik mag gezien 
mijn leeftijd sinds mijn hersenbloe-
ding niet eens meer autorijden! 

Vaderdag
‘Zullen we zo’n heerlijk taartje mee-
nemen, morgen is het vaderdag en 
dan hebben we iets lekkers in huis 
als de kinderen komen’, zei ze tegen 
hem. ‘Goed idee’ bromde hij. Trou-
wens, hijzelf lustte ook wel weer 
eens een stukje gebak. Eigenlijk 
mocht hij dat van de dokter niet heb-
ben vanwege zijn diabetes. Er mocht 
wel meer niet van de dokter en daar 
had hij voor een keertje eens lekker 
maling aan! Die dokter was best wel 
een aardige vent, vond hij. Hij kwam 
al jaren bij zijn huisarts voor van al-
les en nog wat. Maar ook al had die 
man doorgeleerd, een beetje soepeler 
mocht hij wel zijn. En trouwens, dat 
hij morgen heerlijk een stuk taart zat 
te eten, zag de goede man immers 
toch niet!

Alleen dierendag is genoeg
Fijn dat het morgen vaderdag was. 
Niet dat ze aan een vader- of moeder-
dag zoveel waarde hechten, dat was 
maar gewoon flauwekul en bedoeld 
om de omzet van de winkeliers te 
vergroten. Ongelooflijk hoeveel van 
die bijzondere dagen er inmiddels al 
bestaan en er komen er steeds meer 
bij. Straks zijn alle dagen van het hele 

jaar ontoereikend voor al die bedenk-
sels, bedacht hij met een brede grijns. 
Alleen dierendag, dat was een dag 
om wél in ere te houden. En daarbij 
dacht hij aan hun hond van destijds. 
Bruno hadden ze al jaren geleden in 
moeten laten slapen, maar wat had-
den ze een lol gehad zo samen. Ein-
deloze wandelingen maakten ze en 
onderweg haalde die gekke hond de 
meest vreemde capriolen uit.

Luxe
Prima om zich eens een keer de luxe 
van een taart te veroorloven. Het uit-
zoeken wélke was nog een heel ge-
doe. Er lagen zoveel verschillende 
taartsoorten in de koeling, de een 
nog lekkerder om te zien dan de an-
dere. Ook de prijsverschillen waren 
groot. ’t Moest niet te duur worden 
natuurlijk! Na enige tijd maakte zij 
de keuze, het werd een heerlijke krui-
meltaart en de prijs leek niet te gek. 
Het moest wel leuk blijven. Hij was 
het, zoals altijd, volkomen eens met 
haar keuze. Langzaam sloften ze 
weer huiswaarts. Daar was de flat en 
wat een geluk dat ze al jaren in een 
flat wonen. Alles was gelijkvloers, 
dus hoefden ze geen trappen te lopen. 
Dat zou moeilijk zijn als ze dat elke 
dag moesten doen. De flat had geluk-
kig een lift en in de lange jaren dat 
ze hier woonden had de lift nog nooit 
geweigerd. Het duurde niet lang en 
de gekochte spulletjes lagen keurig 
in de koelkast. ‘Voorzichtig bij het 
uitladen’ maande ze hem, anders is 
de kruimeltaart aan kruimels voordat 
onze kinderen daarvan genieten. De 
taart kwam ongeschonden boven en 
in de koelkast.

Stofzuigen
Het huis was gestofzuigd, een bloe-
metje stond op tafel, alles lag netjes 
op z’n plaats. De kinderen konden 
zien dat hun hoogbejaarde pa en ma 
zich nog uitstekend samen konden 
redden en nog lang niet toe waren 
aan een verzorgingshuis en nog min-
der aan een verpleeghuis! Trouwens, 
als ze er wél aan toe zouden zijn 
geweest, zou er noch in het verzor-
gingshuis noch in het verpleeghuis 

plaats zijn geweest. Pa had zijn ‘nette 
pak’ aangetrokken en een stropdas 
vervolmaakte het geheel. En ook ma 
had haar best gedaan om er zo perfect 
mogelijk uit te zien voor de kinderen. 
Haar kapsel was keurig opgemaakt. 

Geen
Maar… niemand van hun vijf kin-
deren kwam opdagen. Kinderen? Ze 
waren allemaal al lang volwassen, 
waren getrouwd en hadden zélf kin-
deren die voor een belangrijk deel 
de middelbare school al hadden ver-
laten. Logisch dat die kinderen - de 
kleinkinderen dus van het oude echt-
paar - bij hún vader vaderdag gingen 
‘vieren’. Ieder op zijn eigen wijze liet 
wel even weten wat de reden was 
waarom ze helaas beslist niet konden 
komen. Dat deden ze telefonisch; per 
mail kon niet want een computer was 
het oude echtpaar, ánders dan hun 
kinderen, niet rijk. Omstandig legden 
hun nazaten uit waarom het volstrekt 
onmogelijk was dat ze even binnen-
wipten. ’t Klonk logisch allemaal en 
tot vijfmaal toe gaf het oude echtpaar 
als respons dat ze het volkomen be-
grepen. Sterker nog: ze zouden gek 
zijn als ze wél kwamen. Het werd al-
dus voor het oude echtpaar een rustig 
dagje. Quasi humoristisch mompelde 
hij wel even: ‘Ach, misschien komen 
ze met kerst wel. Tenminste, als we er 
nog zijn dan... 

Lang
Duurde de dag lang? Verveelden ze 
zich? Nee, het was een dag als alle 
anderen en goeddeels knikkebollend 
(ook net als anders) kwamen ze wel 
door de dag heen. Soms veerden ze 
wel even op als de telefoon ging op 
momenten dat een van de kinderen 
zich afmeldde. Het kruimelgebak 
hebben ze die dag zélf maar opgege-
ten. ’t Was erg lekker, maar voor twee 
mensen wel wat veel. ’t Was maar 
goed dat zijn dokter er geen weet van 
had… 

Veranderd maar herkenbaar
In deze vakantieperiode blikken we 
- met hulp van de kern-historie-des-
kundigen Hans de Groot (Biltho-
ven) en Koos Kolenbrander (Maar-
tensdijk) terug aan de hand van een 
foto van ‘toen’ en brengen we met 
een actuele foto het ‘nu’ in beeld.

Er bestaan foto’s (1922) van dit 
‘bruggetje van Evertse’ voor de 
dubbele woning Groenekanseweg 
133/135 in Groenekan. In 1999 
werd het bruggetje gerestaureerd 
en feestelijk heropend. De huizen 
133 en 135 hadden in de zeventiger 
jaren brede, voor een auto 
begaanbare bruggen gekregen. 
[Uit de verzameling van Rienk 
Miedema]

Hoewel dit vooral na de komst van de auto niet meer zo praktisch was 
is het oude bruggetje echter tussen de nieuwe bruggen in blijven liggen.

[foto Henk van de Bunt]
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

2 tamme hamsters, vrouwtjes, 
wit en crèmekleurig met terra-
rium, verlichting en toebeho-
ren € 25,-. Tel. 06-26140355

Gratis af te halen ± 100 kloos-
termoppen. Tel. 030-2290653

Hondenbench € 25,-. 
Biljardtafel met nieuw laken 
€ 30,-. Tel. 0346-211738

Zwarte houten lage zitstoel 
voor buiten. Kan ook bin-
nen i.z.g.st. € 15,-. Tel. 030-
2202996

Nieuwe Adidas dames- sport-
schoenen. Maat 38, wit met 
roze strepen € 15,-. Z.g.a.n. 
BK koekenpan Ø28 cm van 
€ 39,- voor € 10,-. Tel. 030-
2202996

Puzzels Europe- boxlanden. 5 
x 1000 stukjes nieuw in doos 
€ 12,50. Sportief waterdicht 
damesjack. Roze- wit- blauw-
getreept, maat M € 25,-.Tel. 
030-2202996

1940-1945 stapel oude kran-
ten € 20,-. Tel. 030-6976217

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

Solex 2 metalen drukplaten 
en boekje voor reparatie € 
20,-. Tel. 030-6976217

Nieuw leren damesjasje, kleur 
cerise, maat 40 € 45,-. Tel. 
06-54375233

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

Grenen boekenkastje 
55x35x110 cm € 30,-. Tel. 
06-22212232

Solide fietsendrager voor 2 
fietsen, 7/13 polige stekker € 
50,-. Tel. 06-49757450

4 nieuwe dikke tuinstoelkus-
sens nog in de verpakking, 
hoge leuning, mooie kwali-
teit, pastel kleur samen € 30,-. 
Tel. 030-2205540

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

Chromen wasmand, nieuw, 
55 cm hoge, doorsnee 33 cm 
€ 15,-. Tel. 030-2205540

Mooie agaveplant in pot, met 
wit/groene bladeren € 5 ,-. 
Tel. 030-2205540

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Z.g.a.n. 2 moderne 
bureaustoelen samen € 50,-. 
Tel. 06-19691119 na 18.00 
uur

2 prachtgordijnen voor meis-
jeskamer, zware kwaliteit, 
kleur roze met gele vlin-
ders. 1.50x2.30 incl. plooi 
en met haken € 25,-. Tel. 
06-19691119 na 18.00 uur

Fietsen/ brommers
Stationsfiets voor € 25,-. Tel. 
06-19691119 na 18.00 uur

Personeel gevraagd
Parttime MAGAZIJN- 
MEDEWERKER. Ten 
behoeve van onze assemblage 
werkzaamheden zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste 
medewerker voor ca. 3 mid-
dagen per week (bv. naast 
school en tijdens vakanties). 
Gezien de werkzaamheden 
is gevoel voor en/of affini-
teit met techniek gewenst. 
Ben je geïnteresseerd, bel of 
schrijf naar VCE techniek 
B.V., Industrieweg 9, 3738 
JW Maartensdijk, tel. 0346-
286333 – directie@vcetech-
niek.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vakantietocht voor jong en oud. Brabantse Safari 
Dagtocht. Donderdag 20 aug. Incl.Luxe busvervoer -Koffie 
met gebak- lunchpakket- entree park Beekse Bergen. Prijs: 
€. 38,50 – jeugd tot 12 jr €.27,50. Info: Broekhuizen 
Reisclub 0346-212288 -email: hmbroekhuizen@kpnmail.nl. 
Aanmelden en betalen vrijdag 7 aug. 10.00 uur -11.30 uur 
Huize Weltevreden – Rest. “ Bij de Tijd “ Zaterdag 8 aug. 
Dijckstate 10.00 uur -11.30 uur. Tevens kunt u dan terecht 
voor inlichtingen over ons Herfstreisje van 4 dagen naar De 
Bonte Wever. All. incl. Hotelreis

Brabantse safari dagtocht op donderdag 20 aug. Geschikt 
voor jong en oud, veel incl. deze dag. Info: Broekhuizen 
Reisclub 0346-212288, email hmbroekhuizen@kpnmail.nl 
Aanmelden en betalen vrijdag 7 aug. In rest. Bij de Tijd 
– Huize Weltevreden De Bilt. Tijd: 10.00 uur 11.30 uur. 
Zaterdag 8 aug. Dijckstate Maartensdijk 10.00 uur – 11.30 uur 
Tevens inlichtingen over onze 4 daagse herfstreis 5-8 oktober, 
naar De Bonte Wever. All Incl. Hotel reis

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

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

Stormschade
Tijdens de storm van zaterdag 25 juli 
waaide een halve kroon uit de top van een 
ca. 80 jaar oude beuk op de hoek van de 

Vijverlaan en de Kastanjelaan in Groene-
kan. Wat overbleef van de boom was niet 
sterk genoeg om hem te behouden. Ho-

veniersbedrijf Hoefakker werd door de 
gemeente verzocht de ca. 20 meter hoge 
boom te verwijderen.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

vol frisse
ideeën!

Hoveniersbedrijf Hoefakker schakelde Modern in voor een 70 tons telekraan om de enorme beuk veilig te kunnen rooien.

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

KIJK op onze  

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Een dagje fietsen in Coesfeld Zaterdag 18 juli reisde een aan-
tal sportievelingen naar Coesfeld 
voor een gezellige fietsdag. De 
fietstocht in de omgeving van 
Coesfeld werd afgewisseld met 
een bezoek aan Gelato Mio, een 
Bio-IJsfabriek waar ecologisch-
biologisch ijs wordt gemaakt. 

Er was een tussenstop bij het 
huisje van de in 2004 heilig ver-
klaarde Anna Katharina Emme-
rick (1774-1824). De tocht ging 
voor een deel over de 12 kilo-
meter lange kruisweg, die Anna 

Katharina in de nachtelijke uren 
liep, op klompen waarin zij een 
laag harde erwten had gelegd. De 
dag werd afgesloten met heerlijke 
salades en gegrilde worstjes in de 
tuin van de Pulverturm waar ‘s 
ochtends ook de ontvangst was. 

Zaterdag 15 augustus is er een 
fietstocht in De Bilt en 10 oktober 
een bustocht naar Coesfeld. Infor-
matie hierover vindt u op www.
jumelage-debilt-coesfeld.nl.

(Joke Nederhof)

IJsmakers uit Coesfeld en De Bilt lieten het zich goed smaken.

Zomerbridge gaat laatste maand in 
Bridgeclub Hollandsche Rading 
organiseerde de negende avond Zo-
merbridge in het dorpshuis op don-
derdag 30 juli. Vanwege de belang-
stelling had de organisatie opnieuw 
gekozen voor het spelen van een 
Top-Integraal in twee lijnen. Uschi 
Röhrs + Wim Westland (A) wer-
den winnaar met 69,77%, gevolgd 

door Els van den Berg + Carel 
Cronenberg (B 65,68%), Henk van 
de Bunt + Wout van Dronkelaar 
(B 58,77%), Erik Polders + Nico 
Verhaar (B 58,45%), Jan Berk + 
Nans Lelie (A 56,55%) en Anneke 
de Jong-Leenslag + Toon Smits (A 
56,06%). Deze zomerreeks loopt in 
Hollandsche Rading ook nog in au-

gustus door en eindigt 27 augustus. 
De eerstvolgende avond is donder-
dag 6 augustus. 

Vooraf aanmelden via: 
bchollandscherading@gmail.com 
is gewenst. Kosten per avond be-
dragen 2 euro per persoon voor 
niet-leden en één euro voor leden. 

Voetbal start op
Bij de voetbaltak van SVM uit 
Maartensdijk zijn zaterdag 1 au-
gustus de trainingen voor een 
nieuw seizoen hervat. Nog niet 
iedereen was terug van de zomer-
vakantie; er resteren nog 28 dagen 
voorbereidingstijd, want de eerste 
‘beker’-wedstrijden zijn op zater-
dag 29 augustus. Tussendoor zijn er 
oefenwedstrijden, zoals bijv. uit op 
dinsdag 11 augustus om 20.00 uur 
tegen HSSC’61 in Leerdam. 

De eerste competitiewedstrijd is 
op zaterdag 5 september uit tegen 
OSM uit Maarssen. Er zijn meer 
regionale derby’s te verwachten: de 
Maartensdijkers zijn ingedeeld met 
o.a. DOSC (Den Dolder), SEC en 
Vliegdorp (Soest) en Maarssen en 
OSM (beiden uit Maarssen).

(Nanne de Vries) Na een lange stop strekt de ploeg de benen weer.

Zonnig finaleweekend
LTV Meijenhagen

Het Meijenhagen Open toernooi 
2015 werd afgelopen zondag 
afgesloten met schitterend weer. 
Daar zag het aan het begin - een 
week eerder - nog niet naar uit. 
Vanwege de storm en vele regen 
moest voor een groot deel van de 
wedstrijden worden uitgeweken 
naar de Keeshal en naar ‘goede 
buurvereniging’ FAK. 

Maar uiteindelijk konden de 
finalepartijen met veel publiek 
in de volle zon worden gespeeld. 
Winnaar in de hoogste categorie 
heren enkelspel werd Terence 
Jacometti van ULTV Rhijnauwen.

(Henk Zandvliet)

Nieuw bridgeseizoen 
in Hollandsche Rading

Op donderdag 3 september start het nieuwe seizoen van bridgeclub 
Hollandsche Rading met de openingsdrive. Er is nog plaats voor 
nieuwe leden. Plezier in het spel en serieuze competitie gaan hand 
in hand. 

Er wordt in twee (of meerdere) lijnen van verschillende sterkte ge-
speeld in het Dorpshuis in Hollandsche Rading aan de Dennenlaan 
57 vanaf 19.30 uur. In de maand augustus is er nog iedere donder-
dagavond zomerbridge; een mooie gelegenheid om bridge in (club-)
wedstrijdverband te ervaren. 

Belangstellenden (u hoeft niet direct lid te worden, maar kunt eerst 
een paar keer meespelen) kunnen zich (aan-)melden via bcholland-
scherading@gmail.com.

Zomerbridge
bij BCC’86

Op de woensdagen 19 en 26 augustus zijn er nog Zomerbridge-
avonden bij BCC’86 in Wijkgebouw De Schakel aan de Soestdijkse-
weg Zuid in De Bilt. Er is vrije aanmelding tot 19.15 uur op de 
speelavonden. 

Twee vluchten
vanuit België

Postduivenvereniging De Bilt kende dit weekeinde twee vluchten: 
één voor de zgn. ‘Jonge Duiven’ vanaf Feluy (een dorp in de Bel-
gische gemeente Seneffe) en vanuit dezelfde plaats vlogen ook de 
‘oudere’ vogels. In beide gevallen was de afstand gemiddeld 180 
km.

De uitslag van de jongere vlucht was: J. A. de Rooij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, en 10, Ron van Veggel en Zoon 3 en Van Grol en Zoon 8.

De oudere vogels kwamen winnend terug in de volgorde: Ron van 
Veggel en Zoon 1, 7, en 10, Steenbeek en Zoon 2, 3, 5, 6, J.A. Pouw 
4 en Van Grol en Zoon 8 en 9.
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Krachten bundelen voor 
verandering

door Henk van de Bunt

De (Biltse) Fietsersbond sluit aan in de rij van inwoners die een dam willen opwerpen tegen 
de groei van afsluitingen en obstakels op het pad van de ‘meer-wielige’ fietsen. In het komende 

jubileumjaar zal dit een belangrijk thema worden.

Woordvoerder Wim Mastop: ‘Wij 
zijn al tijden aan het strijden te-
gen hekken, betonblokken en 
paaltjes. Ze lijken het niet te wil-
len begrijpen. Zoveel betutteling 
door zo’n ‘liberale’ gemeente. En 
het lijkt eerder erger dan minder 
te worden. Ik heb al verschillende 
driewiel-fietsers, scootmobielers 
en rolstoelers gevraagd om knel-
punten aan ons te melden (de-
bilt@fietsersbond.nl) en enkelen 
hebben al gereageerd. Daarvoor 
zouden wij graag met nog meer 

anderen in contact willen komen. 
Zij hebben mogelijk ook andere 
problemen ervaren zoals scheve 
drempels, diepliggende putten, 
‘varkensruggen’ op ongelukkige 
plekken enz. Allemaal zaken waar 
je op tweewielers niet zoveel last 
heb maar op drie of vier wielen 
wel’. 

Verandering
Wim legt graag nog even uit wat 
een varkensrug is: ‘Een varkens-
rug (ook wel jumboblok of big-
genrug genoemd) is een ovaalvor-
mige betonnen afscheiding, die 

dient om weggedeelten van elkaar 
te scheiden. Bij de toegang van 
gebouwen worden varkensrug-
gen gebruikt als beveiliging tegen 
ramkraken. Verder worden ze ge-
bruikt om te voorkomen dat een 
voertuig te ver doorrijdt in een 
parkeervak’. Organisatorisch ligt 
één en ander straks bij de fietsers-
bond in handen van Pieter Pols. 
‘Pieter is zelf actief scootmobie-
ler en juist lid geworden, omdat 
hij zoveel gebruik maakt van 
fietspaden. Hij kent die obstakels 

ook. We moeten krachten bunde-
len om verandering mogelijk te 
maken’. 

Hek open
Een andere ervaring komt uit Hil-
versum: Johan Tjepke Engwer-
da (90) trekt er samen met zijn 
vrouw Gesien (85), die een drie-
wieler berijdt, zoveel mogelijk op 
uit: ‘Hans Velo uit Maartensdijk 
is een oud-collega van mij. Hij 
attendeerde mij op de artikelen in 
De Vierklank over de obstakels 
en belemmeringen op het pad van 
de wielerliefhebber. Ook wij ont-

dekten, dat wij er niet meer door 
konden, daar waar wij dat nu juist 
wilden. Wij hebben met iedereen 
gebeld en kregen steeds nul op het 
rekest. Ik was het meer dan zat en 
besloot de ombudsman (van dag-
blad De Gooi- en Eemlander) in 
te schakelen. Ombudsman Brou-
wers heeft het voor elkaar gekre-
gen, dat wij iemand mogen bellen. 
Wanneer ik een dag van tevoren 
contact opneem met Natuurmonu-
menten, dan zorgt Niels Schouten 
van Natuurmonumenten ervoor, 
dat de sloten van de hekken zijn 
verwijderd en dat wij onbelem-
merd bijvoorbeeld langs het Tien-
hovens kanaal kunnen fietsen’. 

Plannen
‘Dat hebben we één keer gedaan. 
Ik vind het belachelijk, idioot ge-
woon. Je weet toch van tevoren 
niet, dat je morgen wil gaan fiet-
sen. Zoiets plan je niet . Als het 
mooi weer is, dan wil ik gaan fiet-
sen’. Engwerda vertelt wel eens 
naar Hans Velo op de fiets te gaan: 
‘Dan komen we door Hollandsche 
Rading. Daar hebben ze ook zo’n 
fietsluis gemaakt, maar daar kan 
mijn vrouw met de driewieler 
wel door heen. Het kan dus wel’. 
Engwerda is blij met alle bijval: 

‘maar ik wil dat het verandert. Ik 
vraag me af of we de ANWB niet 
moeten inschakelen. Ik vraag me 
af of zij weten wat al die natuur-
freaken en beheerders allemaal 
bedacht hebben. Ik probeer straks 
nog wat moed te verzamelen en 
ben echt van plan de ANWB te 
informeren.’

Bakfiets
Steeds meer en meer wint ook de 
bakfiets aan terrein in deze omge-
ving. Dit gezellige vervoersmid-
del, dat luistert naar namen als 
Boemboembak en Babybolderve-
hikel, biedt plaats aan kinderen 
en een boodschappentasje voor 
de supermarkt. Ook deze groep 
‘fietsers’ ondervindt hinder van 
de obstakels en hindernissen op 
hun weg. 

Om langs het Tienhovensch Kanaal te fietsen bellen Gesien en Johan 
Engwerda de boswachter die de hekken voor hen komt ontsluiten.

Pieter Pols komt regelmatig obstakels tegen.

De Fietsersbond maakt van 
toegankelijkheid voor meerwielers 
een speerpunt in het jubileumjaar 
volgens Wim Mastop.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Paard en wagen op het 
fietspad.

De vrijheid van de één, de onvrijheid van de ander.
Wanneer het maar even mooi weer is stap ik op mijn driewielerligfiets 
en maak een tochtje door de prachtige omgeving. Er zijn meer mensen, 
die graag naar buiten gaan. Ook ruiters gaan er op uit, sommigen erva-
ren, maar sommigen onervaren. Paarden zijn niet echt gecharmeerd van 
een driewielerligfiets, die ook nog eens voorzien is van een wapperende 
oranje vlag. En dat zorgt soms voor vervelende en gevaarlijke situaties. 
Wanneer een paard me tegemoet komt zoek ik vaak een goed heenko-
men en strijk soms zelfs de vlag. 

Onlangs reed ik op de Voordorpsedijk achter een rijtuig met twee pit-
tige paarden. Veiligheidshalve bleef ik er achter. Tot mijn grote schrik 
boog hij af naar het Hogekampsepad en wurmde zich links van het 
paaltje het fietspad op, welk hij vervolgens volledig in beslag nam. Wat 
moet een tegemoet komende fietser, die dit gevaar op zich af ziet ko-
men in vredesnaam beginnen? 

De koetsier was zich mogelijk niet eens bewust van het gevaar, waar 
aan hij anderen met dit onverantwoorde gedrag bloot stelt. Het gebeurt 
vaker dat een paard - soms zelfs twee naast elkaar - of soms met wa-
gen, fietsers op het fietspad tegemoet komt, waardoor er erg weinig 
ruimte overblijft voor de fietser, voor wie dit pad is aangelegd. Ik ben 
altijd opgelucht, wanneer het passeren weer zonder ongelukken heeft 
plaatsgevonden. Wanneer je dan als ruiter al van het fietspad gebruik 
maakt, doe het dan minstens in de rijrichting. Vaak zijn er fietspaden 
aan weerszijden van de weg. Dat geeft een achterop komende fietser 
de mogelijkheid om een keuze te maken er al dan niet voorbij te gaan 
(wanneer daar überhaupt de ruimte voor is). Het kan toch niet zo zijn, 
dat de vrijheid van de één onvrijheid en gevaar voor de ander oplevert.

Helene Cornelder, De Bilt

Soms wordt wurmen langs 
paaltjes vergemakkelijkt, doordat 
het (rechter) paaltje er gewoon 
uit te tillen is.

[foto Henk van de Bunt]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
05-08
Do.

06-08
Vr.

07-08

Oosterse ossenhaaspuntjes
met teriyaki-saus

of
Duo van heilbotfilet en

schelvisfilet met garnalensaus
of

Flammkuchen met Italiaanse kaas, 
pesto, tomaat, champignon

en truffelolie

€ 9,50

Woe.
12-08
Do.

13-08
Vr.

14-08

Big American hamburger,
steakhouse friet, gebakken ei,

ui en koolsla
of

Zalmfilet met kruidenkaas
in bladerdeeg 

of
Carpaccio van zomerbiet,

geitenkaas, komkommersalsa
en pijnboompit

€ 9,50

Maandmenu aug.: “ Tapasmenu"

advertentie

Door het obstakel op de Oude Gezichtslaan is een meerwieler 
genoodzaakt een alternatieve en gevaarlijke omweg te nemen via de . 
Maartensdijkseweg en Prof. Bronkhorstlaan.
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