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Mishandeling
Maartensdijker
HOUTEN/MAARTENSDIJK - De
politie in Houten zoekt getuigen van de mishandeling
van een 23-jarige man uit
Maartensdijk. Het slachtoffer werd op 31 mei vlakbij een supermarkt aan de
Spoorhaag in elkaar geslagen door vier mannen. De
Maartensdijker bleef achter
met een gescheurde wenkbrauw, een dichtgeslagen
oog en kneuzingen aan rug
en benen. De politie heeft
niemand op kunnen pakken. Het bekendmaken van
hun signalementen moet
daar verandering in brengen. De politie wil de zaak
oplossen. Volgens de politie
hebben de vier mannen een
lichtgetinte huidskleur. De
eerst verdachte heeft een
smal gezicht, kort bruin
haar en opvallend lichtbruine ogen. Hij heeft een
smal gezicht, een tenger
postuur en is ongeveer 1.80
meter lang. Nummer twee
heeft een stevig postuur, is
ongeveer 1.70 meter lang en
tussen de 20 en 25 jaar oud.
Hij heeft een breed gezicht
met bolle wangen en droeg
zijn haar opgeschoren aan
de zijkanten met stekels
bovenop. Hij droeg een opvallende blauwe jas. Een
derde verdachte is kalend,
tussen de 30 en 35 jaar oud
en rond de 1.70 meter lang.
Hij droeg een open vestje
met capuchon en sprak in
het Arabisch. Mensen die
de mishandeling hebben gezien wordt gevraagd contact
op te nemen met de politie.
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In memoriam
Lies Hahn-Poolen
Op 2 augustus 2013
overleed in haar huis
te Bilthoven mevrouw
Elizabeth Hendrika HahnPoolen (1920 - 2013).
BILTHOVEN - Zij groeide op

in het huis van de meester
naast de lagere School te
Leuvenum waar haar vader
hoofd van de Lagere School
was. Haar normen en waardenpatroon werden gestempeld door deze confessioneel Hervormde omgeving.
Haar ouders behoorden er
samen met de bewoners van
de landgoederen en huizen
Leuvenum, Het Rode Koper, Staverden en Ullerberg
tot de notabelen. Zij gaven
haar een voor die tijd open
opvoeding en brachten haar
een kritische geest bij. Een
onbezorgde jeugd in een
geborgde omgeving. Na het
Christelijk Lyceum te Harderwijk doorlopen te hebben
ontmoet zij Jan van Benthem
met wie zij zich in de Tweede Wereldoorlog verloofde.
In de oorlog komen Jan en
Lies in het verzet in Groningen. Door verraad komt Jan
in Kamp Vught terecht waar
hij bij de ontruiming van het
Kamp door de Duitse bezetter vanwege de nadering van
de geallieerde legers, samen
met de andere mannelijke

gevangenen op 22 augustus
1944 gefusilleerd werd. Lies
zou dit pas na de bevrijding
in 1945 vernemen. Ontreddering. Zij waren drie jaar
verloofd geweest en wilden
na de bevrijding trouwen.
Na de oorlog moest Lies
haar leven weer oppakken
en kwam als lerares in het
bijzonder onderwijs terecht.
In de jaren ‘70 keren keert de
oorlog terug. Zij moet stoppen met werken maar blijft
maatschappelijk actief. Op
een receptie in het Utrechtse Provinciehuis ontmoet zij
Henne Hahn uit Bilthoven.
Henne is een taalkundige,
diplomaat en politicus die
in 1939 uit Duitsland gevlucht is en via Utrecht in
Bilthoven terecht komt. De
Tweede Wereldoorlog brengt
hij er samen met zijn eerste echtgenote deels op een
onderduikadres onder de
grond door. Jarenlang werkt
hij in Rome. Lies en Henne
trouwen in 1987 en wonen
in Bilthoven. Als de Berlijnse muur valt in 1989 wordt
Henne met al zijn contacten
in Midden- en Oost Europa
ondanks zijn pensioen gereactiveerd. Lies stimuleert
hem en helpt hem. Samen
onderhouden zij vele contacten waarbij hun beider
zo verschillende kringen
samenkomen. Henne over-

lijdt in 2001. Lies houdt op
4 mei 2004 een toespraak in
v.m. Kamp Vught. In 2009
verschijnt het boek ‘Herinneringen Aan Mijn Jan ...’
dat met hulp van Stichting
Kamp Vught, familie en relaties door haar geschreven
wordt. De herinneringen
zijn haarscherp weergegeven. Ze geven ook een goed
beeld van deze krachtige,
hartelijke en meelevende
vrouw. Twee en een half jaar
geleden vierden wij in de
Zwarte Boer in Leuvenum
haar 90e verjaardag tijdens
een feestelijke bijeenkomst.
Na een herdenkingsdienst
onder leiding van pastor
Gerard Weersink in de Kapel van Staverden die zij
als jong meisje bezocht had,
hebben we haar gisteren samen met haar broer, neven
en nichten, de dochter van
Henne Hahn en vrienden en
bekenden naar haar laatste
rustplaats gebracht. Naast
haar ouders op de begraafplaats van Staverden.
Theo Kralt, Utrecht, 8 augustus 2013
E.H. Hahn,-Poolen, Herinneringen Aan Mijn Jan ...,
Uitgeverij Profiel, Bedum,
2009; K.J. Hahn, Standplaats
Europa, memoires van een
Christen-Democraat, Uitgeverij De Haan (Unieboek),
Weesp, 1984

brasserie

dé Weekkrant is overal welkom

Culinaire vrijdag
in roomboter gebakken

sliptong twee stuks
€ 12,50
Of kijk op de site voor
de andere culinaire dagen!
Biltsestraatweg 102 (030) 276 09 25
3573 PS Utrecht
info@brasserie-vink.nl

Hessenweg 202 De Bilt

Telefoon: 2211489

En zoals vanouds Knippen zonder afspraak!!!!
Openingstijden:
's Maandags
Dinsdag t/m Donderdag van 08.30 tot 17.30 uur
gesloten
Vrijdag
van 08.30 tot 19.30 uur
Zaterdag
van 08.00 tot 16.00 uur

Onze grote klimaatkamer houdt ons breed assortiment
sigaren op smaak. Naast handgemaakte sigaren uit Cuba (o.a.
Cohiba’s) en de Dominicaanse Republiek, kunt u bij ons ook
terecht voor Hajenius en De Olifant.

KOM HET BIJ ONS ERVAREN…..
….DE SMAAK VAN DE BESTE SIGAREN!
Vivant F. vd Kant, G. van Amstelstr. 161, Hilversum

BILTHOVEN - Maandag 2 sep-

tember wordt gestart met
de maandelijkse bijeenkomsten van het Parkinson
Café Bilthoven. Deze zullen
plaatsvinden in de Koperzaal van Zorgcentrum De
Koperwiek, Koperwieklaan
3 in Bilthoven.
Het thema van deze middag
is: “Hoe is het om aan de
andere kant van de streep te
komen?”
Voormalig huisarts Paul
Meuwese uit Zeist zal verslag doen van zijn verwerkingsproces, van zijn ervaringen van de switch van
zorgverlener naar patiënt en

zijn omgang met de ziekte.
Ook zal zijn ervaring met
mindfullness ter sprake komen.
Aanvang 14.30 uur tot 16.00
uur. Zaal open om 14.00 uur.
U hoeft zich niet van tevoren op te geven. De toegang
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.
Vooraf aan deze bijeenkomst is er vanaf 13.30 tot
14.00 uur een inloop met
informatie voor degenen die
meer over de ziekte van Parkinson willen weten.
Info bij Ankie van Dam, tel.
0346-211814 of per e-mail
b.van.dam@hetnet.nl

Kaarten Herman Boon
Cabaretier Herman Boon verzorgt zaterdag 14 september,
15.00 uur, in de Dorpskerk in De Bilt een optreden voor
kinderen: ‘Steengoed’, vol grappige verhalen en leuke
liedjes. Toegangskaarten zijn te koop bij Boekhandel
Bouwman, Hessenweg 168 in De Bilt. Meer informatie: www.
marktdagdebilt.nl/hermanboon

Vincent wint ghettoblaster bij
zomeractie Van Eijken Optiek

94% VAN DE
CONSUMENTEN
ONTVANGT
DÉ WEEKKRANT
GRAAG!

ink

Start Parkinson Café: de
andere kant van de streep

Tel.nr. 035 – 621 47 88

Vincent van Rijnbergen
is de gelukkige winnaar
van de ‘Never Hide
Ghettoblaster’ bij Van
Eijken Optiek.
DE BILT - Van Eijken Optiek
heeft ook dit jaar weer een
uitgebreide en complete
zonnebrilcollectie. Ronde
vormen en frisse kleuren
vormen dit jaar dé trends
van deze zomer. Naast fraai
en opvallend adviseert Van
Eijken Optiek de klant ook
welke zonnebril het beste
past. Een goede zonnebril
is namelijk niet alleen fraai
maar ook functioneel, weet
de opticien. “Kom vrijblijvend langs voor het juiste
advies.”
Iemand die al profiteerde
van dit advies is Vincent
van Rijbergen. Naast bezitter van een mooie Ray-Ban
is hij de gelukkige winnaar
van een originele Ray-Ban
Ghettoblaster.
Afgelopen periode organiseerde Van Eijken Optiek, in

Vincent van Rijnbergen: de gelukkige winnaar van de ‘Never Hide
Ghettoblaster’ bij Van Eijken Optiek.

samenwerking met Ray-Ban,
een leuke zonnebrillenactie.
Bij aankoop van een RayBan zonnebril maakten de
klanten kans op een originele Never Hide Ghettoblaster.
Veel proﬁjt
Vincent kwam afgelopen
week uit de bus als winnaar
en ontving uit handen van
Peter van Eijken zijn prijs.
Niet alleen is Vincent de

gelukkige bezitter van deze
prachtige outdoor installatie, tevens heeft hij naar
eigen zeggen veel profijt van
zijn nieuwe Ray-Ban zonnebril met een duidelijk prettiger kijkcomfort en een veel
betere pasvorm. Van Eijken
Optiek wenst Vincent heel
veel plezier met de gewonnen Ghettoblaster en wenst
tevens al haar cliënten een
prachtige zomer.

ONTDEK DE STILLE KRACHT VAN ONZE E-BIKES - NERGENS ZO GOEDKOOP - DIRECT VAN FABRIKANT

130811 / 33

De SilentForce 0103 - ter introductie voor een spotprijs
Profiteer nu het nog kan! Deze elektrische fiets heeft een
krachtige 36 Volt/10 Ah afneembare Lithium Ion accu,
waarmee u op uw gemak afstanden tot 100 Km kunt afleggen. 3 Shimano versnellingen en voorzien van ideale
voorvering. Met actieve 3 stappen regelbare trapondersteuning kunt u een snelheid van 25 kilometer per uur
bereiken. Gewicht 25 Kg. Gesloten kettingkast.
TER INTRODUCTIE MET 60% KORTING

matraBIKE.NL DE BILT

VAN 199
9,NU SLEC
HTS

799,-

Burg De Withstraat 33 -

MatraBIKE is de grootste en goedkoopste online leverancier
van merkfietsen in elke categorie. Stadsfietsen, Hybrides,
Racefietsen, Mountainbikes, Cruisers, Kinderfietsen, BMX
Schoolbikes, Opa & Oma, Transporters en nog veel meer.
ALTIJD MET 100% GARANTIE - KOM, KIJK en VERGELIJK

☎ 030 2204322 - Din. t/m Vrij. 17.00 - 20.00 uur - Zat. 10.00 - 16.00 uur

