
Voortbestaan brandweerposten 
De Bilt en Groenekan bedreigd

door Henk van de Bunt

De brandweer in de gemeente De Bilt maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht; 
een samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in de regio Utrecht op het gebied van 

brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Er werken 
ongeveer 2400 medewerkers, waarvan ongeveer 80% zich bezighoudt met brandweerzorg. 

Het grootste gedeelte van de me-
dewerkers bestaat uit vrijwillige 

brandweermensen, die naast hun 
reguliere baan dag en nacht be-
schikbaar zijn om uit te rukken 
als nood aan de man is. Het meest 
zichtbare deel van het werk is ‘re-
pressie’, het bestrijden van brand 
en het verlenen van hulp aan mens 
en dier. In de gemeente De Bilt zijn 
er vijf brandweerkazernes; uitval-
bases van de korpsen Bilthoven, De 
Bilt, Groenekan, Maartensdijk en 

Westbroek. Het Algemeen Bestuur 
van de Veiligheidsregio Utrecht 
(hierna: VRU) heeft besloten om de 
brandweerkazernes en uitrukposten 
van de gemeenten onder de huidige 
condities te blijven gebruiken. 

Huisvesting
In deze gemeente zijn er thans vijf 
brandweerkazernes in Bilthoven 
(Leijenseweg 40), De Bilt (Henri Du-

nantplein 4C), Groenekan (Koningin 
Wilhelminaweg 439), Maartensdijk 
(Koningin Wilhelminaweg 9) en 
Westbroek (Dokter Welfferweg 38). 
De kosten van beheer en exploitatie 
van de betreffende gebouwen blijven 
voor rekening van de gemeenten: dat 
betekent dat het aan de gemeenten is 
om hun kazernes en uitrukposten op 
het noodzakelijke onderhoudsniveau 
te brengen.

Samen
Eerder al ging het College van 
Burgemeester en Wethouders van 
De Bilt in dit verband een intentie-
overeenkomst aan met de gemeente 
Stichtse Vecht betreffende een ge-
zamenlijke brandweerpost West-
broek/Tienhoven op een nader te 
bepalen locatie. Het College heeft 
nu aan de VRU het voorlopige 
standpunt uitgebracht over de in 
stand te houden brandweerposten 
en de daartoe uit te voeren onder-
houdswerkzaamheden.
Lees verder op pagina 3
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www.peterbrouwer.nl

Start nieuwbouw appartementen 
De Leijen Zuid

door Walter Eijndhoven

Met het slaan van de eerste paal startte woensdag 30 augustus officieel het nieuwbouwproject 
appartementen De Leijen Zuid aan de Van Heukelomlaan in Bilthoven. Woonstichting SSW 

realiseert, in samenwerking met De Vries en Verburg Bouw BV, een nieuw 
complex met 99 appartementen. In het najaar van 2018 krijgen de eerste 

huurders de sleutel van hun nieuwe woning. 

De afgelopen jaren lukte het de 
gemeente De Bilt maar niet om te 
voldoen aan de vraag naar meer 
sociale huurwoningen. Tot 2030 
moeten er ieder jaar meer dan 30 
huurwoningen bijkomen in de ge-
meente De Bilt. Deze eerste stap 
van de woningbouwvereniging 
SSW is dan ook meer dan welkom 
in de bijna vastgelopen huurwo-
ningmarkt in de gemeente.

Voeten
Voordat de eerste paal de grond in-
ging, vertelde SSW-directeur Jes-
sie Bekkers-Van Rooij: ‘Wij zijn 
trots, dat wij vandaag kunnen be-
ginnen met dit grote project in De 
Leijen Zuid, met de realisatie van 
99 appartementen, met 2-,3- en 4 
kamerwoningen en een oppervlak-
te van 60 tot 93 vierkante meter. 
Dit project had dan ook heel wat 
voeten in aarde. Wij zijn niet voor 
niets uitgegaan van de vier D’s: 
doorzettingsvermogen, duurzaam-

heid, doorstroming en doen!’. Het 
bouwen van huurwoningen kost 
jaren werk, en doorzettingevermo-
gen is inderdaad gewenst bij dit 
soort grote projecten. Alle wonin-
gen worden duurzaam gebouwd, 
zonder gas, want de woningen 
worden verwarmd met een indivi-
duele warmtepomp, huurders ko-
ken elektrisch en op het dak staan 
zonnepanelen. Ook over het wonen 

is nagedacht. In de binnentuinen 
kunnen bewoners elkaar ontmoe-
ten, zodat het prettig wonen is voor 
de huurders. Om doorstroming te 
bevorderen krijgen woningzoe-
kenden met een medische urgentie 
en oudere huurders die een sociale 
huurwoning achterlaten voorrang 
bij de toewijzing. ‘En nu gaan wij 
met het hele team beginnen met de 
bouw van de appartementen, de 
vierde ‘d’ van “doen” vervolgde 
Bekkers- Van Rooij. 

Groen
Ook wethouder Hans Mieras is 
verheugd over de realisatie. ‘Men-
sen willen graag wonen in De Bilt, 
omdat De Bilt zo’n groene ge-
meente is. Daarom moeten wij bij 
de bouw van huizen goed naden-
ken. Waar kunnen nog woningen 
worden bijgebouwd? Kost dat niet 
teveel groen? En moeten wij alleen 
bouwen in De Bilt/ Bilthoven? Of 
ook in de andere kernen? Dit zijn 
vragen waar onze ambtenaren zich 
continu mee bezighouden, want 
zonder veel groen is De Bilt zich-
zelf niet meer’. 

Wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen, SSW-directeur Jessie 
Bekkers-Van Rooij en wethouder 
Hans Mieras bij het slaan van de 
eerste paal.

Het ligt niet voor de hand om in de post Groenekan voor de lange termijn 
te investeren.
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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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

10/09 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/09 • 09.30u - Proponent Joh. Van 

Eysden
10/09 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
10/09 • 10.30u - Bezinningsamnkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

10/09 • 10.00u - de heer Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw
10/09 • 10.30u - Voorgangers: Jan Ham en 

Astrid Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

10/09 • 10.15u - ds. C. van Breemen
10/09 • 16.30u - ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

10/09 • 10.00u - Ds. H. E. Dankers 
Opening Winterwerk 

10/09 • 19.00u - Prop. P. J. Verhagen

Pr. Gem. Immanuelkerk
10/09 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
10/09 • 10.00u - Ds. D. Neven, Afscheids- 

en Samendienst met Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
10/09 • 10.00u - Communieviering W. 

Sarot

V.E.G. De Bilt e.o.
10/09 • 10.00u - Spreker dhr. Wouter van 

de Fliertr

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

10/09 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Groenekan 
10/09 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
10/09 • 10.00u - Kandidaat J. Lankhaar

10/09 • 18.30u - ds. N.A. Donselaar 

Onderwegkerk Blauwkapel
10/09 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/09 • 11.00u - ds. Kees ‘t Lam
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer Viering 
Heilig Avondmaal

10/09 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 
Dankzegging Heilig Avondmaal

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

10/09 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
10/09 • 09.30u - Ds. Kees ’t Lam

St. Maartenskerk
10/09 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering Pastor Jan Houben

 Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/09 • 10.00u - Dhr. A. Doornebal 
10/09 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
10/09 • 10.00u - Ds. M van der Zwan

10/09 • 18.30u - Ds. P. Nagel 
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Meer informatie: 
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Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging TZ haalt zat. 9 
sept. oud papier op in Maartens-
dijk. De papierwagens gaan om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
papierkliko of goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zat. 9 sept. haalt het Rode 
Kruis afd. Maartensdijk weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nw Weteringseweg, Voordorpse-
dijk, Ruigenhoeksedijk en Ach-
terweteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf u verzekerd bent of waar. U mag mij altijd bellen 

op 06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

&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

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Excursies op 
Landgoed Oostbroek 

Tijdens ‘De Ontdekking van 
Oostbroek’ op zat. 9 sept. is 
er ieder uur een excursie van 
Utrechts Landschap. Een ideale 
manier om het prachtige land-
goed te ontdekken. Om 11.30 
en om 13.30 uur vertrekt er een 
excursie met het thema ‘De rol 
van bomen in mythen en volks-
geloof’. Om 12.30 en om 14.30 
uur zijn er excursies over de 
geschiedenis van het landgoed en 
de bijzondere natuur. De excur-
sies zijn gratis en duren ongeveer 
een uur. Vooraf inschrijven is 
wenselijk, want het aantal plek-
ken is beperkt. Inschrijven kan 
via www.utrechtslandschap.nl. 
Landgoed Oostbroek ligt aan de 
Bunnikseweg 45a in De Bilt. 
Geadviseerd wordt met de fiets te 
komen. Parkeren met de auto is 
op 9 september elders geregeld. 

Spelenderwijs 
Nederlands leren

In het kader van de Week van de 
Alfabetisering organiseert Taal-
punten De Bilt een gezellige bij-
eenkomst voor mensen die moei-
te hebben met de Nederlandse 
taal. Donderdag 7 september van 
10.00 - 12.00 uur in wijkcentrum 
Bij de Tijd, Prof. Dr. H. Kamer-
lingh Onnesweg 14 in De Bilt. 
De PubQuiz bestaat uit vragen 
over Gemeente De Bilt, Alge-
mene vragen en Nederlandse uit-
drukkingen waarbij plezier en 
gezelligheid de boventoon voert. 
Ter afsluiting van de ochtend 
worden met elkaar Nederlandse 
liedjes gezongen.  Aanmelden 
kan via j.jurgens@mensdebilt.nl

Open tuin

De moeras- en stinzenplantentuin 
in Westbroek is op 9 september 
opengesteld. Van 10.00 - 17.00 
uur bent u welkom op de Kerk-
dijk 132.

Verken fort Ruigenhoek

Op 9 september is Fort Ruigen-
hoek voor publiek geopend van 
12.00 tot 16.00 uur. Er is die dag 
geen rondleiding, maar u kunt het 
fort op eigen houtje verkennen 
en een duik in de geschiedenis 
nemen. Ook de natuur eromheen 
is heerlijk om doorheen te dwa-
len. De beplanting op het fort 
werd vroeger handig gebruikt als 
camouflage en als hindernis. De 
toegang is die dag gratis. Zie 
ook: staatsbosbeheer.nl.

Vergadering Beheerscommissie

Op maandag 11 september vindt 
om 20.00 uur in het dorpshuis 
de Openbare vergadering van de 
beheercommissie Dorpshuis De 
Groene Daan plaats. Informatie 
E.G. Verschuur-Bunte, tel. 0346 
211435.

Open dag

Op De Noord-hoeve aan de Rui-
genhoeksedijk in Groenekan valt 
op 9 september meer te leren over 
het leven van en met paarden. De 
deuren staan tussen 11.00 uur 
en 15.00 uur wagenwijd open. 
Bezoekers zijn welkom om naar 
de paarden en meerdere demon-
straties te kijken, mee te doen 
aan een workshop coaching met 
paarden of om een ritje te maken 
met een ponykar. 

Tour mee met Bus 27

Dit jaar kunt u tijdens de oldti-
merdag in De Bilt op zaterdag 9 
september zowel ‘s ochtends als 
‘s middags meerijden met Bus27.
Om 10.30 uur start de toertocht 
van ca. 70 km vanaf de Dorps-
straat door de mooiste plekjes 
van onze regio. Een unieke erva-
ring om samen met meer dan 100 
olditmers deze rit te rijden. Om 
14.30 uur rijdt Bus27 nog een 
mooie route door de gemeente 
De Bilt. Deze route is ca 30 km 
en duurt ongeveer een uur. Zie  
www.oldtimerdagdebilt.nl voor 
meer informatie.

Themawandeling Bomen 
in de herfst

Op zondag 10 september is er 
bij Beerschoten, Holle Bilt 6 te 
De Bilt, een themawandeling: 
‘Bomen in de herfst’. Deze wan-
deling wordt door het Utrechts 
Landschap georganiseerd door 
Christien Hidding. Deelnemers 
kunnen zich aanmelden via chris-
tien.hidding@gmail.com. De 
wandeling begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer anderhalf uur. 
Deelname is gratis.

Tentoonstelling verlengd

De 10e expositie, die Kunstkring 
BeeKk in Het Lichtruim heeft 
ingericht en oorspronkelijk tot 

30 aug. zou duren is verlengd 
tot woensdag 27 sept. De expo-
sitie omvat schilderijen van Rob 
Moorer en Paul Reeskamp, Art 
Photography van Kees van Gogh, 
keramiek van Cathy Worrell en 
beelden van Nell Verbeek. In Het 
Lichtruim, Planetenplein 2

Spullen voor verkoopdag 

16 sept. is er een verkoopdag bij 
de Hervormde kerk te Westbroek. 
Spullen voor de verkoop zijn van 
harte welkom. Bel of ga langs 
bij: Reina van den Broek, Dr. 
Welfferweg 21, tel 0346 280518 
of Bep Otten, Kerkdijk 26, tel. 
0346 281897. 

Nieuwe filmreeks

Het SKC Filmhuis in Het Licht-
ruim start op 13 sept. een nieu-
we cyclus van art-house films, 
waaronder drie boekverfilmingen 
die kort zullen worden ingeleid. 
Meer info is te vinden op www.
skc-debilt.nl. Het Filmhuis ver-
toont op 13 sept. om 20.00 uur 
’Manchester by the sea’. Losse 
kaarten v.a. een uur voor aanvang 
aan de kassa. Ook online via de 
website van het Lichtruim: 

Meditatief zingen

Vanaf 7 sept. komt men twee-
wekelijks op donderdagavond 
samen in Zendo ‘Prajna Karuna’ 
van frater Ton Oostveen. Het 
gaat vooral om samen zingen: de 
schoonheid en ruimte te ervaren 
van zingen in eenheid. Er worden 
ook oefeningen gedaan om het 
contact met jezelf, de ander, en 
de ruimte te ervaren en zo een 
uitnodiging te vormen voor een 
fijnere aanwezigheid. 
De avonden vinden plaats in 
het fraterhuis in De Bilt, Schor-
teldoeksesteeg 1 van 19.45 tot 
21.30 uur. Aanmelden en info 
janduindam@hotmail.com

Meer kort nieuws op pagina 18
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Voortbestaan 
brandweerposten 

Vervolg van pagina 1 In het gemeentelijk Mede delingenblad ver-
woordt zij het als volgt: ‘Allereerst onderschrijven wij het belang, dat 
de brandweervrijwilligers hun werkzaamhedenheden kunnen verrich-
ten in en vanuit een bruikbare en functionele werkomgeving. In het 
licht van de regionalisering van de brandweer en de voorbereiding van 
het nieuwe regionale dekkingsplan, zetten wij vraagtekens bij de nood-
zaak van het voortbestaan van de posten De Bilt en Groenekan. Zonder 
garanties over het voortbestaan, ligt het niet voor de hand om in deze 
posten voor de lange termijn te investeren. Ter wille van een zo opti-
maal mogelijke besteding van middelen geven wij prioriteit aan het 
op orde brengen van de brandweerposten Bilthoven, Maartensdijk en 
de nieuwbouw van de gezamenlijke post Westbroek/Tienhoven. Over 
deze vertrekpunten willen wij in het kader van de beheer- en onder-
houdspakketten het gesprek aangaan met de VRU’.

Krediet
Het College vervolgt aangaande de kosten: ‘De actuele inventarisatie 
van de per brandweerpost benodigde onderhoudswerkzaamheden 
wijst uit dat het beschikbare investeringskrediet van 609.235 euro 
onvoldoende is voor het op het vereiste onderhoudsniveau te brengen 
van de brandweerposten Bilthoven en Maartensdijk en ons aandeel 
in de nieuwbouw van de post Westbroek/Tienhoven. Wij zullen het 
krediet daarom gebruiken voor het renoveren van de post Bilthoven, 
de voorbereiding van de renovatie van de post Maartensdijk en een 
ruimtelijke verkenning voor de nieuwe post Westbroek/Tienhoven. 
Over het dekken van de overige kosten zullen wij de gemeenteraad een 
voorstel doen bij de begroting 2018’.

Er wordt een vraagteken gezet bij de noodzaak tot voortgang van de 
post De Bilt.

Minder regels en meer ruimte 
voor lokale initiatieven

Denk mee met omgevingsvisie voor De Bilt 
De omgevingswet komt eraan. Daarmee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling 

makkelijker maken. Daarnaast biedt de wet straks meer ruimte voor lokale initiatieven en 
maatwerk. In de kern De Bilt zijn de gemeente, bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, 

partners waarmee de gemeente samenwerkt, maatschappelijke en belangenorganisaties alvast 
aan de slag. Doel is samen een omgevingsvisie voor de kern te ontwikkelen. 

Wethouder Anne Brommersma 
kijkt uit naar de omgevingsvisie 
voor De Bilt: ‘Ik ben als kernwet-
houder trots op de levendige kern 
De Bilt en vind het leuk om hier zo 
ambitieus aan de slag te gaan. Het 
is een uitdaging om er echt een vi-
sie van bewoners, bedrijven en ge-
meente van te maken. Maar voor 
mij staat voorop: we kunnen geen 
samenleving zijn zonder dat we het 
samen doen.’ 

Slag
De gemeente wilde al vroeg 
aan de slag met de komst van 
de omgevingswet. In de kern 
De Bilt speelt veel en is er 
volop bedrijvigheid. Er zijn 
intussen gesprekken gevoerd 
met ‘sleutelfiguren’. De meeste 
gesprekken hebben bij mensen thuis 
plaats gevonden. Het gaat immers 
om hun directe leefomgeving. Ook 
zijn er interviews gehouden met 
samenwerkingspartners als ODRU, 
BENG, GGD, Woonstichting SSW, 
Mens De Bilt. 

De uitkomst van deze gesprekken 
is een lijst van ruim 300 vraagstuk-
ken. Het gaat bijvoorbeeld om on-
derwerpen als het gebruik van de 

openbare ruimte, het groen, de (ver-
anderende) rol van de overheid en 
diversiteit in het dorp. Alle vraag-
stukken zijn te lezen op de website 
https://debilt.onzeomgevingsvisie.
nl. Ook is het mogelijk vraagstel-
lingen aan te leveren via deze site.

Gebiedsconferentie 
Tijdens een gebiedsconferen-
tie wil de gemeente de opgehaal-
de vraagstukken toetsen en verder 
uitwerken met de bewoners van 
de kern De Bilt en de eigen sa-

menwerkingspartners. Binnenkort 
is er meer informatie beschikbaar 
over het exacte programma van de 
avond. De gebiedsconferentie vindt 
plaats op 2 oktober, 19.00 uur in het 
H.F. Witte Centrum.

Bewoners, ondernemers, initiatief-
nemers, maatschappelijke en be-
langenorganisaties uit kern De Bilt 
zijn welkom om actief mee te den-
ken en te doen. Aanmelden kan via 
https://debilt.onzeomgevingsvisie.
nl of s.lachman@debilt.nl.

Inwoners van De Bilt zijn welkom om mee te denken over de omgevingsvisie 
van hun leefomgeving.

GroenLinks wil meer 
groen in de tuinen

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil graag dat ook De Bilt 
zich aansluit bij de actie ‘Operatie Steenbreek’, die tot doel heeft om 
burgers te stimuleren hun tuin te ‘vergroenen’. Ruim 40 gemeenten 
gingen De Bilt daarin al voor.

Aanleiding voor de actie zijn de steeds vaker voorkomende hoosbuien, 
zoals deze week nog in Overijssel. Daarbij moet het regenwater snel 
worden afgevoerd om overlast te overkomen en dat betekent een 
enorme druk op het riool, dat deze hoeveelheden vaak niet zo snel kan 
verwerken. Dit wordt in de hand gewerkt door de trend om tuinen te 
betegelen en zo ‘onderhoudsvrij’ te maken. Burgers die (een deel van) 
hun tuintegels verwijderen en hun tuin vergroenen leveren ook nog 
eens een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Meer 
groen in de tuin betekent meer vogels, insecten en andere dieren.

Rioolheffing
Raadslid Henk Zandvliet (GroenLinks) pleit er bij het College van 
Burgemeester en Wethouders voor dat de gemeente mee gaat doen aan 
Operatie Steenbreek en daarbij gaat samenwerken met onder meer de 
woningcorporatie SSW, de wijk- en dorpsplatforms, geïnteresseerde 
individuele bewoners en de tuinbranche. Verder vraagt hij om in 
navolging van gemeenten als Nijmegen en Altena te onderzoeken of de 
rioolheffing kan worden gekoppeld aan de vergroening van tuinen en 
daken, aangezien deze leidt tot minder belasting van het riool.

Tweede Kamerleden 
op werkbezoek in De Bilt

door Guus Geebel

Op 31 augustus bracht op uitnodiging van burgemeester Sjoerd Potters en wethouder 
Anne Brommersma een aantal Tweede Kamerleden, een gedeputeerde en een fractielid van 

Provinciale Staten een werkbezoek aan enkele partners van het Bilts Energie Akkoord. 

Klimaatverandering, landelijk be-
leid, energie en lokale dilemma’s 
stonden centraal tijdens het werk-
bezoek. De Tweede Kamerle-
den waren Agnes Mulder (CDA), 
Thierry Baudet (FvD), Remco 
Dijkstra (VVD) en Martin Wörs-
dörfer (VVD). Van de provincie 
Utrecht waren gedeputeerde Pim 
van den Berg en Statenlid Huib 
van Essen (GroenLinks) aanwe-

zig. Met elektrische auto’s wer-
den het KNMI, ingenieursad-
viesbureau Sweco (voorheen 
Grontmij) en de zonneweide van 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden bezocht.

Van globaal naar lokaal
Bij het KNMI werd gesproken 
over de laatste wetenschappelij-
ke inzichten over weer en klimaat 

en de uitdagingen waar Neder-
land voor staat. Bij Sweco werd 
de stad van de toekomst belicht 
en legde de lokale energiecoöpe-
ratie BENG! via de energietransi-
tie de brug naar de regierol voor 
de gemeente. Bij de zonneweide 
van De Stichtse Rijnlanden ging 
het onder meer over landelijke be-
lastingregels in relatie met inves-
teringen in zonne-energie.

Klimaatcentrum Nederland
Het bezoek werd afgesloten met 
een lunch bij het KNMI en een 
bezoek aan de weerkamer van het 
instituut. Burgemeester Sjoerd 
Potters kijkt tevreden terug op het 
bezoek. ‘We hopen deze Tweede 
Kamerleden een inkijkje te heb-
ben gegeven in de lokale uitwer-
king van hun inspanningen en 
hopen dat ze deze inzichten mee-
nemen naar Den Haag. Daarnaast 
hebben we laten zien dat we sa-
men met onze partners onze ge-
meente met recht als het klimaat-
centrum van Nederland zien en 
ervaren.’

Het gezelschap op bezoek bij Sweco 
in De Bilt. 

De R in de maand maar niet treuren
bomen gaan heel mooi verkleuren
daarna worden ze kaal
dat is heel normaal
en geen reden om over te zeuren

Guus Geebel Limerick
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WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Filet americain
Ei-truffel salade

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 7 september
t/m woensdag  september

Noten & kaas!

Gebakken boterhamworst 
Gegrilde honingham
Gebraden rosbief

500
GRAM 6.25

BOEREN EXTRA 
BELEGEN

500
GRAM 5.98 

RIBLAPPEN

CRANBERRY MIX 250
GRAM 5.25

250
GRAM 4.98PISTACHENOTEN

STOMPETOREN OUD 
SNIJDBAAR

Lekker voor het weekend!

2
VOOR 5.-

LASAGNE

ITALIAANSE SMULPLAAT

GEVULDE 
ITALIAANSE BOLLEN

    VOORDEEL HELE WEEK

Lamsfilet / lamshaas

Hollandse biefstuk

Procureurlapjes
Gemarineerd of naturel

500
GRAM 4.98

500
GRAM 3.75

100
GRAM 2.25

Kip cordon bleu, runder cordon 
bleu of gehakt cordon bleu

5 HALEN= 4 BETALEN

2
KILO 20.-1

KILO 11.-

volgens Italiaans recept

Gevuld met salami, pancetta, 
olijven en tomaat!

500
GRAM 5.98 

PER
STUK 4.95 

VLEESWAREN TRIO

NU BIJ AANKOOP VAN 500 GRAM KIPFILET OF RUNDERGEHAKT EEN GRATIS PAK PASTA!

GRATIS 100 GRAM 
MORTADELLA!

POLLO BANADORA
Italiaans kiprolletje gevuld met gerookte 
kipfilet, rucola en oude kaas

TRUFFELSPREAD
met Parmezaanse kaas

ITALIAANSE CHIPOLATA
met venkel

middel grof met heerlijke 
zongedroogde tomaatjes

PATÉ DI NAPOLI

100
GRAM 1.49 

150
GRAM 1.99 

100
GRAM 2.98 

PER 
STUK 0.75 

Italiaanse delicatessen!

Bij aankoop van 100 gram Parmaham 

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

O P E N I N G ST I J D E N Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Vers gewassen 
Spinazie

Hollandse
Komkommers

€ 1,25
per 100 gram

€ 1,25
per 100 gram

€ 0,99
per 100 gram

€ 0,99
per 400 gram

€ 0,99
HÉÉl Kilo

• Italiaanse gehaktschotel

• Vers gesneden Andijvie

•  Turbana bananen

Mille-feuille

Van onze Patissier

De echte Franse Desem-Mais
brood

Van onze Bakker

• Alle
-Rauwkostsalades
- Stamppotten

Alleen donderdag

€ 0,79 € 0,992 voor€ 0,80per 100 gram Zak 300 gram

TraiteurVers v/d

• Penne Pasta
met kip, spinazie en 
zongedroogde tomaat

• Witlof ham-kaas schotel

€ 1,49
per 100 gram

• Varkenshaas in 
champignonsaus en 
gebakken aardappels

€ 1,98bak 500 gram € 2,95Nu € 2,50Per stuk

Alleen Ma Di Wo
Hollandse smaak
Aardbeien

K o m  i n  d e  w i n ke l  k i j ke n  v o o r  n o g  v e e l  m e e r  a a n b i e d i n g e n
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advertenties

De Biltse Ondernemer 
van het jaar 2017 komt er aan

Op woensdag 29 november aanstaande vindt voor de zesde keer de Award avond 
voor de Biltse Ondernemer van het jaar plaats. 

Alle Biltse ondernemers: bedrijven, 
winkeliers, investeerders en ZZP-
ers zijn welkom op deze feestelijke 
bijeenkomst. Via de website www.
debiltseondernemer.nl kunt u zich 
aanmelden voor deze avond. De 
Award avond vindt plaats in de Ma-
thildezaal van het gemeentehuis. 

De Biltse Ondernemer van het Jaar 
prijs stimuleert, inspireert, viert 
en geeft bekendheid aan het suc-
cesvol ondernemerschap in de ge-
meente De Bilt. Dit jaar worden in 
vier categorieën winnaars gekozen. 
Prijswinnaars mogen zich De Biltse 
ondernemer van het Jaar 2017 noe-
men. Ook krijgen de winnaars een 
bronzen wereldbol, gemaakt door 
beeldhouwer Luigi Amati.

Categorieën
Er zijn vier verschillende catego-
rieën:
- Biltse starter van het jaar. Welke 
starter onderscheidt zich en is een 
voorbeeld voor anderen?
- Biltse middenstander van het 
jaar. Welke retail specialist biedt 
onze gemeente iets bijzonder en 
waarom?
- **Nieuw** Duurzaamste on-
dernemer van het jaar. Wie heeft 
het meest oog voor de wereld van 
straks door nu al maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen?
- De Biltse ondernemer van het 
jaar. Wie mag deze felbegeerde titel 
voeren?
Medio oktober worden de genomi-
neerden bekend gemaakt. De jury 
zal uit alle kandidaten vijf onder-
nemers per categorie selecteren, die 
door juryleden bezocht worden. Per 

categorie kiest de jury vervolgens 
drie genomineerden.

Award avond
Op 29 november zullen de win-
naars per categorie bekend ge-
maakt worden tijdens de fees-
telijke Award avond. Naast de 
uitreiking is doel van de avond 
om verrassende en waardevolle 
ontmoetingen tussen ondernemers 
stimuleren. Met de uitreiking van 
deze prijs vieren we het onderne-
merschap in De Bilt”, aldus wet-
houder Ebbe Rost van Tonningen. 

‘Naast het uitreiken van de awards 
willen we dat ondernemers uit 
onze gemeente zich gewaardeerd 
voelen, vult Alexander Knottenbelt 

van Lionsclub De Bilt/Bilthoven 
aan. ‘Ook willen we verrassende 
en waardevolle ontmoetingen tus-
sen ondernemers stimuleren. Het 
programma hebben we vernieuwd, 
verfrist en eigentijds gemaakt. Zo 
begint het bijzondere welkom voor 
alle gasten al bij hun ontvangst op 
de rode loper.’

Kijk voor meer informatie op www.
debiltseondernemer.nl. En meld 
je als ondernemer gratis aan voor 
de Award avond van 29 november 
aanstaande. 

De borden waarmee aandacht voor 
de Biltse Ondernemersverkiezing 
wordt gevraagd zijn afgelopen 
weekend in de gemeente geplaatst.

Vrijwilligersbanenmarkt 
komt langs

Voor de zesde keer organiseert de vrijwilligerscentrale van Mens De 
Bilt de banenmarkt voor vrijwilligers. Dit jaar wordt het een route langs 
deelnemende organisaties zodat vrijwilligers kennis maken met de or-
ganisatie en ervaren hoe het is daar vrijwilligerswerk te doen.
Vorig jaar hebben ruim dertig maatschappelijke organisaties mee ge-
daan. De vrijwilligersbanenmarktroute vindt plaats op vrijdag 6 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag 7 oktober van 11.00 tot 13.00 
uur. Organisatie die willen deelnemen kunnen zich tot 1 september aan-
melden via j.jurgens@mensdebilt.nl. Voor meer informatie: Jolijn Jur-
gens, tel. 06 17007462.

Verkeersveiligheid in 
Westbroek

Afgelopen 29 mei was er in Westbroek een dorpsbijeenkomst over de 
verkeersveiligheid in Westbroek. Naar aanleiding daarvan is een werk-
groep verkeersveiligheid geformeerd, bestaande uit betrokken inwoners 
en ondernemers uit Westbroek. Afgelopen maanden is deze werkgroep 
druk bezig geweest om een advies op te stellen, waarin maatregelen 
worden voorgesteld voor de knelpunten en problemen in de verkeers-
situatie van Westbroek. 

Om iedereen in Westbroek bij het advies te betrekken, organiseert deze 
werkgroep een inloopbijeenkomst op donderdag 14 september om 20.00 
uur in het Dorpshuis van Westbroek om te informeren en reacties te ont-
vangen. Op basis van de ontvangen reacties zal het advies worden bij-
gesteld, waarna dit eind september wordt overhandigd aan wethouder 
verkeer en mobiliteit Ebbe Rost van Tonningen. Later zal de wethouder 
in een dorpsbijeenkomst aangeven hoe hij dit advies gaat verwerken. 

Oog voor elkaar in 
Hollandsche Rading

‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform Respectvol samenleven. In een tweewekelijkse 
column lees je over een inspirerend buurtinitiatief in De Bilt. Deze week: Oog voor elkaar

Begin augustus kregen alle inwo-
ners van Hollandsche Rading een 
folder door de bus met een simpele 
boodschap: laten we in ons dorp een 
beetje voor elkaar zorgen. Oog voor 
elkaar heet het initiatief van Ver-
eniging Samen voor Hollandsche 
Rading. Doel is tijdelijke en acute 

hulp organiseren voor en door alle 
inwoners van Hollandsche Rading.

Snel opgelost
Uit de eerste reacties valt vooral 
op dat mensen niet weten wat er 
al is aan hulp binnen de gemeen-
tegrenzen, vertelt Natasja, één van 

de organisatoren: “We kregen bij-
voorbeeld een vraag over vervoer 
naar het ziekenhuis. We konden 
mevrouw meteen voor die dag hel-
pen en voor daarna hebben we haar 
doorverwezen naar Meldpunt ver-
voer De Bilt. Of een alleenstaande 
man die graag af en toe met andere 

Antiek- en Brocante-
markt in Lage Vuursche

Op zondag 10 september organiseert de Stichting Welzijn Bewoners 
Lage Vuursche voor de eerste keer een Antiek- en Brocantemarkt in 
Lage Vuursche.

Wie op zoek is naar exclusief antiek of mooi brocante kan daarvoor van 
11.00 tot 17.00 uur terecht in de Dorpsstraat, middenin in het pittoreske 
dorpje Lage Vuursche, dat een beschermd dorpsgezicht heeft en waar 
het wel lijkt of de tijd er heeft stil gestaan. Ruim 50 gespecialiseerde 
handelaren en verzamelaars in antiek, curiosa en brocante uit Neder-
land etaleren, presenteren en verkopen hun mooiste stukken.

De toegang is gratis en er wordt gezorgd voor voldoende parkeergele-
genheid op het weiland achter een restaurant. Tevens is op deze dag de 
eeuwenoude Stulpkerk van 14.00 tot 16.00 uur open voor bezichtiging. 
Onlangs is de kerktoren(-spits) nog prachtig gerestaureerd. Info: Gea 
van Vulpen, Tel. 06 12322115 e-mail gea.v.vulpen@casema.nl 

V.l.n.r. Mede organisatoren Lotte Stuurman, Petra Lage Venterink, Lies Nijnens en Kees Floor.

mensen samen eet. Dat daar eens 
per maand een middag voor is in 
ons dorp wist hij niet.” 

Kleine dingen
Er is ook al aanbod voor hulp. “Een 
mevrouw van 85 wilde in eerste 
instantie informatie over wat Oog 
precies inhield. Ze had geen acute 
hulpvraag. Tijdens ons gesprek 
bood ze spontaan aan om bood-
schappen te doen voor een buurt-
bewoner als die daar even niet toe 
in staat is.” Kleine dingen voor 
elkaar doen, daar gaat het om, be-
nadrukt Natasja. “Daarbij is het 
belangrijk dat mensen wel de ei-
gen regie houden. We nemen geen 
dingen structureel over. Maar er 
kan zomaar iets structureels voort-
komen uit een eerste contact.”

Match
Binnenkort komt de vernieuwde 
website www.hollandscherading.
com online, waar mensen zich als 
vrijwilliger kunnen aanmelden. 
Oog voor elkaar zorgt vervolgens 

voor een match met iemand die een 
hulpvraag heeft. Meer weten? oog-
voorelkaar@hollandscherading.
com                         (Julie Houben)

Suggesties voor een volgende co-
lumn? 
hallobuur@respectvoldebilt.nl



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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)

Verhuisd
Na 18 jaar op de Patrijslaan vindt u

Pauline Haarmode vanaf nu op
Dorpsweg 128 – Maartensdijk samen met

Ro Lashes & Brows

Openingstijden:
maandag 19.00 – 21.30 uur
do en vr   9.30 – 18.30 uur
Bel voor een afspraak      06 – 21317175

Dorspweg 128
Maartensdijk
Tel. 06 – 21317175

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

LIKE US ON FACEBOOK 

VAN MAAT 34 T/M 46
KOM GAUW KIJKEN EN LAAT UW INSPIREREN!

Het is SPELTEMBER!
Daarom bij aankoop van 2 spelt producten
een mooie boodschappen tas gratis!!

Keuze uit:

Desem speltbol
€ 2,50

5 Krokante Speltpuntjes € 2,50

Spelt aardbeien-
yoghurttaartje

€ 8,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Beluister 
rust en ruimte

De Italiaanse multi-instrumentalist Ciro Perrino 
(1950) componeert neoklassieke, meditatieve mu-
ziek. Intiem van sfeer en puur ontspannend. 

Op dit moment creëert hij een muzikale trilogie 
gewijd aan de magie van de piano. Op 9 septem-
ber geeft Ciro een pianoconcert in de Woudkapel, 
Bilthoven om 20.00 uur. Voor informatie: www.
ciroperrino.nl.

Beter De Bilt
op Marktdag 

Bezoekers aan de Vrijetijdsmarkt in de Biltse 
Dorpsstraat zijn van harte welkom bij de kraam 
van Beter De Bilt om ervaringen en meningen 
(over Beter de Bilt) met elkaar te delen en uit te 
wisselen. 

Met gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in aan-
tocht kunt u uw stem laten horen, een mening ge-
ven, kritiek uiten en punten inbrengen. 

Lezing over zingeving 
Op vrijdag 15 september om 16.00 
uur presenteren Ilse Vooren en 
Merlijn Koch hun boek ‘Zin kun 
je maken’ bij Bouwman Boeken, 
Hessenweg 168 in De Bilt. In hun 

boek geven Ilse Vooren en Mer-
lijn Koch concrete handvatten om 
processen van zingeving te bege-
leiden, individueel en in organisa-
ties. Tijdens hun lezing zullen zij 

hier meer over vertellen en gaan 
zij graag in gesprek. Entree is gra-
tis: aanmelden s.v.p. via tel. 030 
2200112 of info@bouwmanboe-
ken.nl.
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Deplorabele staat van het groen 
bij Grote- en Kleine Beer 

door Rob Klaassen

Grote Beer-bewoner Rien Griffioen verzorgde maandag 28 augustus een rondleiding, waarbij 
hij de ‘tragische stand van zaken’ liet zien waarin het groen rondom de flats van Grote 
en Kleine Beer zich bevindt. Rien: Ík woon hier al zo’n 10 jaar en zo slecht als het er nu 

uitziet heeft er nog nooit eerder uitgezien. Je schaamt je kapot. Vreselijk. Het dreigt zo een 
achterstandswijk te gaan worden’. 

Rien: ‘Ik heb hier jarenlang deel 
uitgemaakt van de bewonerscom-
missie. Ik ben nu bijna 83 en eigen-
lijk boven de leeftijd dat je nog in 
commissies of iets dergelijks zit. 
Bovendien is voor zover mij be-
kend, er nu geen commissie meer. 
Vijf jaar lang hebben wij wekelijks 
onderhoud gepleegd aan de straat 
en de plantsoentjes. We begonnen 
met zeven mensen en eindigden 
met z’n drieën. Als voorbijgangers 
dan vroegen wat we aan het doen 
waren, vertelden we dat we een 

taakstraf hadden. Mensen hebben 
er geen zin meer in. Dit komt mede 
doordat ze na jarenlang tevergeefs 
tegen muren aan zijn gelopen en 
gedesillusioneerd zijn afgehaakt. 
Omdat ik dit gewoon verschrik-
kelijk vind, trek ik aan de bel. Van 
de ooit zo fraaie, in het groen gele-
gen, entrees van de flats is vrijwel 
niets meer over. Plantsoentjes zijn 
kaal geworden door grondwerk-
zaamheden. Nadat het werk gereed 
was zijn de verdwenen struiken en 
planten niet meer teruggeplaatst. 

Onderhoud wordt nauwelijks ge-
pleegd. Zo is er, al dan niet met 
toestemming van gemeente, op de 
hoek Kleine-Grote Beer een stuk 
groen verwijderd en is van een 
woning van de Eerste Brandenbur-
gerweg een achteruitgang gemaakt 
naar de Grote Beer. Bovendien zijn 
hoge begroeiingen zodanig gekort-
wiekt, dat we nu, in plaats van op 
groen, uitkijken op kippenhok-
ken en schuurtjes. Zwerfvuil zie je 
waar je ook maar kijkt. Het groen 
is van de gemeente, maar er is de 
laatste jaren nauwelijks onderhoud 
gepleegd en elke vorm van toezicht 
ontbreekt. Onlangs kwam hier ie-
mand, die is opgegroeid in het voor-
malige Oost-Duitsland. Hij zei me: 
ik ben hier weer helemaal thuis. Het 
is hier nu net zo’n rotzooitje, zoals 
het vroeger bij ons was’.

Anders
Rien: ‘Enige tijd geleden is hier-
achter Het Lichtruim geopend. Een 
gemeentelijk prestigeobject. Helaas 
bezorgt dat ons de nodige geluids-
overlast. Maar dat terzijde. Je moet 
nu eens zien hoe mooi daar het on-
derhoud plaatsvindt. Samen met de 
Dierenweide is er dan wel sprake 
van een goed toezicht en een goed 
onderhoud. Men weet dus wel de-
gelijk hoe het moet. Maar in de 

achtertuin van Het Lichtruim, waar 
wij wonen, wordt vrijwel niets ge-
daan. Het is een regelrechte puin-
hoop. Het is mede zo ver gekomen 
toen ons contact bij de gemeente, 
de heer Jansen, bij een reorganisatie 
het veld heeft moeten ruimen. Met 
het verdwijnen van hem is helaas 
ook elke vorm van onderhoud en 
instandhouding van het groen ver-
dwenen’. Rien laat zien, dat als je de 
Grote Beer nadert het fraai gescho-
ren gras plotseling verandert in een 
brandnetelveld. Hij zegt: ‘Hier is het 
nog West-Duitsland en bij de brand-
netels is het Oost-Duitsland’. Dat 
het anders kan laten enkele bewo-
ners zien. Zij hebben zelf het initia-
tief genomen een eigen tuintje aan te 
leggen, wat er prachtig uitziet. 

Verandering
Rien: ’De flats zijn eigendom 
SSW. Het is ook het belang van 
de SSW dat het woongenot van 
hun huurders wordt gewaarborgd. 
De SSW zou de gemeente moeten 
aanspreken op hun verplichting 
om het groen voor onze woningen 
in de oude luister te herstellen. Ik 
ben blij dat ik recent van zowel de 
gemeente als de SSW bericht heb 
gehad. Zowel de gemeente als de 
SSW verwoorden, dat ze mijn zor-
gen delen. Zij zeggen toe om ter 
plaatse met mij zich op deze kwes-
tie te willen oriënteren. Ik hoop 
van harte dat het hier niet bij zal 
blijven. En dat er daadwerkelijk op 
korte termijn tot actie zal worden 
overgegaan’. 

Rommel- en boekenmarkt 
met prachtige opbrengst 

door Kees Diepeveen

Zaterdag 2 september heeft de Protestantse Gemeente Maartens-
dijk-Hollandsche Rading op het terrein en in de gangen en kof-
fieruimte van de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan de jaarlijkse 
rommel- en boekenmarkt georganiseerd. Het aanbod van spullen 
was groot. Dit jaar was er voor het eerst ook tweedehands kleding 
te koop. Alle activiteiten hebben in totaal 6.250 euro opgebracht.  

Naast veel tweedehands spullen,  mooie boeken en kleding was er ook 
het Rad van Avontuur  waar gebaksdozen verloot werden die door leden 
van de kerkgemeente waren gevuld met een heerlijk baksel of andere 
leuke prijs. Bezoekers konden in de koffieruimte terecht een kopje kof-
fie of thee met iets lekkers. 

Opbrengst
De opbrengst van de markt gaat elk jaar voor 50% naar een plaatse-
lijk goed doel; dit jaar naar de Zonnebloem afdeling Maartensdijk. 
Eenzelfde bedrag komt ten goede aan de kerk. De opbrengst van deze 
markt is nog nooit zo hoog geweest. Een prachtig resultaat voor de 
organisatie.

Dankzij het grote aantal bezoekers en het ruime aanbod werd de jaar-
lijkse rommel- en boekenmarkt een groot succes. Het mooie weer heeft 
hier zeker aan bijgedragen.

Paaltjes doen het werk
door Henk van de Bunt

In het kader van het VerkeersCirculatiePlan (VCP) De Bilt is in 2015 besloten een plateau aan 
te leggen op de locatie van de sluis aan de Blauwkapelseweg in De Bilt. Nu, ruim twee jaar later, 

wijst niets op de uitvoering van dit genomen besluit.

Het voornemen van het College riep toentertijd met-
een al een serie vragen op. Erik Ferguson meldde po-
sitieve ervaringen met wegversmallingen te hebben: 
‘Wanneer ik naar mijn zoon ga in De Bilt, maak ik mij 
iedere keer boos als ik zie hoe sommige verkeersdeel-
nemers gewoon voorrang ‘nemen’, in plaats van netjes 
af te wachten of zij wellicht voorrang krijgen van een 
medeweggebruiker. Bij ons (in Zeist) hebben wij twee 
zelfde soort wegversmallingen. Hier heeft niemand 
voorrang op de ander - in tegenstelling tot de verkeers-
sluis in De Bilt - en dus wordt netjes afgewacht of de 
tegenligger eventueel voorrang verleent aan jou’. 

Gemeente
Communicatieadviseur Barry Smits van de gemeente 
meldt nu: ‘In het kader van het VerkeersCirculatiePlan 
(VCP) De Bilt is inderdaad destijds voorgesteld een 
plateau aan te leggen op de locatie van de sluis op de 

Blauwkapelseweg. Actiegroep ‘Beloofd=Beloofd’ van 
de Blauwkapelseweg heeft de gemeente hier toen over 
benaderd. Uiteindelijk is met de omwonenden afge-
sproken vooralsnog enkel paaltjes te plaatsen, die het 
langsrijden van de sluis via de stoep verhinderen. De 
situatie zal zo blijven tot de maatregelen uit het VCP 
De Bilt zijn uitgevoerd, zoals het doortrekken van de 
Prof. Dr. T.M.C. Asserweg en het instellen van een-
richtingsverkeer. Er was geen enthousiasme bij de om-
wonenden voor het verwijderen van de voorrangsrege-
ling en dus ook niet voor het (eerder) realiseren van 
een plateau’.

Uitzicht op kippenhokken en schuurtjes i.p.v. groen. Een bewoner aan de 
Eerste Brandenburgerweg heeft de groenstrook gekortwiekt.

Rien Griffioen staat bij een stuk verdwenen groenstrook. Ooit hebben hier 
grondwerkzaamheden plaatsgevonden, waarna er niets meer is herplant.

Ruim twee jaar nadien vormen de twee paaltjes aan 
de zuidzijde van de weg het enige verschil.

De oude situatie bij de sluis.
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1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis opgratis opgratis

Jumbo.com/spaaractiemax

Wees er snel bij OP = OP

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

695 600

049 189

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

vers uit 
eigen oven

Geldig van donderdag 7 sept. t/m zaterdag 9 sept. 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
Gehaktcordon 
bleu
2 pak 4 stuks

Oerbrood 
dubbel 
donker,
pompoen of 
zonnepit

Woudvruchtenslof

Sperziebonen
500 gram
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Jubileumconcert in 
Schutsmantel

Het ensemble Rodion Trio gaf zondag een jubileumconcert met een 
gevarieerd klassiek programma met werken van o.a. Mozart, Brahms, 
Dvořák en Ravel in zorgcentrum Schutsmantel aan de Gregoriuslaan 
35 in Bilthoven. [foto Reyn Schuurman].

Lezing door 
Jorn Copijn

Op dinsdagavond 12 september houdt de heer Jorn Copijn uit 
Groenekan ter gelegenheid van het jubileum van de twee histori-
sche verenigingen in de Gemeente De Bilt een lezing in het Dorps-
huis De Groene Daan, Grothelaan 3 in Groenekan. De lezing ’Met 
levend materiaal’ gaat over 250 jaar Copijn, tuinlieden, boomkwe-
kers, boomverzorgers en tuin- en landschapsarchitecten.

Vanuit het boomkwekersvak ontstaat bij Jan Copijn rond 1850 de tuin- 
en landschapsarchitectuur in het Copijn- bedrijf. Zowel bij stedenbouw-
kundige projecten als bij zeer grote particuliere buitenplaatsen werden 
veel grote oude bomen aangeplant met de mallejan. Ontwerpen van 
parken op oude vestingwerken en begraafplaatsen, kweken van bomen 
en de uitvoering werden door het bedrijf Copijn gedaan. Momenteel 
worden veel daktuinen, gevel-begroeïng, binnen-beplanting ontworpen 
en parken worden gerenoveerd. De ecologie speelt daarbij een grote 
rol, maar ook oude bomen moeten worden verzorgd omdat ze belang-
rijk zijn voor de luchtkwaliteit en voor de gezondheid van de bewoners 
in steden en dorpen. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de lezing begint 
om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Johan en Corrie Kraaikamp 
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Johan Kraaikamp was bij de marine en tijdens een vrij weekend in 1954 vroeg een vriend hem 
of hij meeging naar een buurtfeest in Utrecht. Daar zouden leuke meisjes zijn. Hij kwam toen 

Corrie van den Brink tegen en ze kregen verkering. 

Johan Kraaikamp is een geboren 
Biltenaar en groeide op in de buurt 
van de Looydijk. Corrie van den 
Brink komt uit Utrecht. ‘In 1955 
ging ik voor twee jaar naar Curaçao 
en voor die tijd hebben we ons nog 
verloofd’, vertelt Johan. ‘Toen ik 
weer terugkwam zijn we op 29 au-
gustus in Utrecht getrouwd.’ Johan 
was 20 en Corrie was twee dagen 
daarvoor 22 jaar geworden.

‘Na het trouwen ben ik gestopt bij 
de marine omdat je verplicht werd 
in Den Helder te gaan wonen en 
dat wilde Corrie niet.’ Johan ging 
eerst bij de Demka werken, werkte 
daarna als chauffeur bij transport-
bedrijf Van Rijnsoever en bij kraan-
bedrijf Van der Tol in De Meern. In 
1969 werd hij tot zijn pensionering 
kraanmachinist bij Frans van Se-
umeren in De Meern. ‘Ik heb nog 
nooit zo’n fijne baas gehad.’ Corrie 
werkte negen jaar bij een confectie-
bedrijf in Utrecht. 

Na eerst een half jaar ingewoond 
te hebben kregen Johan en Corrie 
een woning aan het Anthonieplein 
in Utrecht. Daar woonden ze twee 
jaar en verhuisden toen naar het 
geboortehuis van keeper Hans van 
Breukelen in het Burgemeester 
van Heemstrakwartier in De Bilt. 
Vandaar verhuisden ze naar de Jas-
mijnstraat in De Bilt waar ze der-
tig jaar woonden. Johan en Corrie 

Kraaikamp wonen nu elf jaar in 
het Burgemeester Fabiuspark in 
Bilthoven. Ze kregen vier zonen, 
hebben zes kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen.

Corrie sport nog elke week bij 
Curves op de Hessenweg in De 
Bilt. Dat doet ze al negen jaar. 
Anton heeft duiken altijd als hob-
by gehad maar heeft dat ook voor 
Van Seumeren gedaan. Hij was 
daarvoor al eens drie maanden 
in Afrika. ‘Ik begon bij Van Seu-
meren als tweede kraanmachinist 
en werd na een jaar al eerste. Het 

meest heb ik met een 250 tonner 
gewerkt. Ik was vaak in het bui-
tenland aan het werk en daardoor 
heel vaak van huis. Ik had we-
ken dat ik 110 uur draaide, maar 
mijn werk was mijn hobby.’ Johan 
werkt nu nog een ochtend in de 
week bij hotel Mitland in Utrecht. 
Ze hebben jarenlang een caravan 
gehad waarmee ze door Europa 
trokken. Het diamanten huwe-
lijksfeest vierden ze met veertig 
mensen gelijk met de verjaardag 
van Corrie op 27 augustus met 
prachtig weer bij café Van Mil-
tenburg in Bilthoven. 

Kernen en 
Tentoonstellingen

Op het ogenblijk reist de tentoonstelling 100 jaar Bilthoven door de 
kern Bitlhoven. De tentoonstelling is tot en met maandag 11 september 
te zien in Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 en van 17 september t/m 15 
oktober is de Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven. 
Op zondag 10 september om 15.00 uur verzorgt Lies Haan een lezing 
over de jarige kern Bilthoven in Schutsmantel. 

Vanaf zaterdag 29 september zal er in Dijckstate aan het Maertensplein 
te Maartensdijk de kerntentoonstelling gehouden worden over het ont-
staan en de geschiedenis van Maartensdijk. En in Westbroek - als laatste 
kern van de voormalige gemeente Maartensdijk - zal er eind oktober in 
Molen de Kraai een tentoonstelling worden gehouden over het ontstaan 
en de geschiedenis van Westbroek. Tenslotte zal er in november in het 
HF Witte Centrum een tentoonstelling worden ingericht over het ont-
staan en de geschiednis van De Bilt. Definitieve data, tijdstip van de 
officiële openingen en de overige data en openingstijden is te vinden op 
website www.vanzoddetotpleisterplaaats.nl.

200 bezoekers voor Carillonconcert
Vrijdag 25 augustus was het groot feest in de tuin van d’Amandelboom in Bilthoven. Met het 

mooie weer genoten meer dan 200 mensen van een gevarieerd carillonconcert. Beiaardier 
Boudewijn Zwart gaf samen met het Franse gezelschap Carrinoleurs een prachtig optreden. 

De muziek nodigde uit tot bewe-
gen en na het raden van de mu-
ziek werd er volop meegezongen. 
Dit concert op een mobiel carillon 
werd aangeboden aan de jarige 
Henri Groen door zijn oud-collega 
beiaardier Boudewijn Zwart. Na 
wat oefeningen zat de sfeer er ge-
lijk goed in. De jarige werd uit vol-
le borst toegezongen. Daarnaast 
vertelde Boudewijn Zwart allerlei 
wetenswaardigheden. Hij legde uit 
waarom het klokkenspel carillon 
genoemd wordt en dat dorpen en 
gemeentes konden laten zien hoe 
rijk ze waren door het aantal klok-
ken die ze hadden. 

Oud Hollandse en geestelijke lie-
deren klonken over het terrein. 

De vrolijke middeleeuwse muziek 
werd gespeeld door 3 mannen uit 
Frankrijk, les Carrinoleurs. Zij 

speelden in middeleeuwse kleding 
op een klokkenspel, luit en op de 
schalmei.         (Jiska van Dorssen) 

Burgemeester Sjoerd Potters met het diamanten bruidspaar. 

Het publiek geniet volop van het concert in de tuin van d’Amandelboom.

Bouwplannen Kwinkelier openbaar
De politieke beweging Forza De Bilt wil de bouwplannen voor de Kwinkelier zo spoedig 

mogelijk online beschikbaar maken. Nu zijn die alleen op afspraak in te zien door burgers, 
terwijl dit een ingrijpende eerste fase van de nieuwbouw is.

‘Het is niet juist, dat zo’n belangrijk 
plan in augustus, wanneer iedereen 
op vakantie is, ter inzage wordt ge-
legd,’ zegt gemeenteraadslid Peter 
Schlamilch, verbonden aan de be-
weging Forza. ‘Daarnaast is het niet 
eens digitaal beschikbaar en liggen 

ze niet gewoon bij de balie, maar 
moet er een aparte afspraak voor 
worden gemaakt. Omdat de dead-
line voor inspraak op 13 september 
al afloopt moet alles op alles wor-
den gezet om het plan de komende 
dagen al online te krijgen’. 

‘Burgers moeten deze openbare in-
formatie makkelijk kunnen inzien 
en er geen vrij voor hoeven te ne-
men,’ zegt Schlamilch. ‘Het is niet 
goed, dat dit niet digitaal beschik-
baar is, zodat burgers gemakkelijk 
hun zienswijzen en bezwaren kun-

nen indienen. Daar komt nog bij dat 
de gemeenteraad besloten heeft de 
afhandeling van de zienswijzen aan 
het College te delegeren. 

Beweging Forza raadt betrokken 
burgers aan om voor 13 september 

de plannen te gaan inzien, op het 
gemeentehuis - of indien te realise-
ren - op de site van de gemeente. 
Eventuele bezwaren en zienswijzen 
kunnen dan nog op tijd ingediend 
worden. Meer informatie? Mail 
naar: info@forzadebilt.nl
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Boeren, burgers en buitenlui;
Dat was van oudsher de uitroep waarmee de dorpsomroeper de
aandacht van het volk trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen 
genoemd de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen 
zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties en 
op voedsel en volksvermaak. 

Wat kunnen wij hier nu in Westbroek op Open Monumentendag
verwachten? Een uitgebreide “boerenlunch” voor Jan en Alleman op
zat. 9 september a.s. vanaf 12.30u bij molen de Kraai te Westbroek met
ludiek theater van “Sojater” uit M’ dijk en folkmusic van trio “Closer”
met o.a. Paul en Lettie Egberts uit Westbroek.

Kosten voor deze lunch:
voor volwassenen € 5,- p/p 
voor kinderen t/m 10 jaar: € 3,-

Komt dat zien, komt dat zien:
Boeren, burgers en buitenlui en 
bezoek dan ook onze fraaie molen 
de Kraai met de molenaars
Paulien en Ron.

Aanmelden via Ineke van Bemmel;
inekevanbemmel45@gmail.com of Robert Schuller:

Robert.schuller@ziggo.nl, Tel; 06-51157688

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Vink Witgoed is een kleinschalig 
bedrijf dat service en klantvriendelijkheid hoog in het 

vaandel heeft staan. Voor onze vestiging in Westbroek 
zijn we op zoek naar een enthousiaste

Bezorger/Witgoedmonteur
voor het bezorgen, installeren en repareren van diverse 

witgoed- en inbouwapparatuur. 
(38 uur)

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste bezorger en witgoedmonteur 
met een servicegerichte en klantvriendelijke instelling en een 
gedegen technische kennis. Je bent in staat reparaties uit te 
voeren aan diverse witgoedapparaten en je bezorgt apparaten 
en installeert deze. Daarnaast bouw je diverse apparaten in 
bij onze klanten. We waarderen het als je initiatief toont en 
meedenkt over de verdere ontwikkeling van Vink Witgoed.

Informatie en reageren:
Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je 
contact opnemen met dhr. Ruth Nagel, 
mail: info@vinkwitgoed.nl of telefoon 0346 28 14 59 
/ 06 28 348 002.

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3    3615 AE Westbroek    Tel. 0346-281459    vinkwitgoed.nl

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

 

Vind de uitgebreide 

vacaturetekst: 

www.vinkwitgoed.nl/nieuws

Doe mee met BENG!
Coöperatie zoekt nieuwe Energieambassadeurs

Het team zoekt versterking. Zeker nu gewaardeerd col-
lega, John Neeft, door een verhuizing gaat stoppen met 
zijn werk voor BENG! Hij is al jaren actief, zelfs al 
voor de oprichting van energiecoöperatie BENG! in 
2013. Zo wist hij in zijn eigen buurt medebewoners te 
enthousiasmeren om samen de spouwmuren te isole-
ren. Dat leverde een gunstige prijs op voor de 16 buurt-
genoten die uiteindelijk meededen. 

In het begin deed hij allerlei klussen, van kieren dich-
ten tot advies op maat. “Het gaat om de mensen”, 
zegt hij, “Ik wil ze graag verder op weg helpen met 
de verduurzaming van hun huis.” John was actief voor 
BENG! naast een fulltime baan. De laatste tijd was hij 
vooral aanspreekpunt voor de informatieavonden zon-
nepanelen en verzorgde hij de administratie daarvoor. 
Op de vraag wat je nodig hebt om energieambassadeur 
te worden, heeft John een stellig antwoord.
“Enthousiasme voor het onderwerp, betrokkenheid bij 

de gemeenschap en een technische inslag: dat is het 
belangrijkste. Het leuke is dat iedereen in het team zijn 
rol pakt. Je doet wat je kan.” 

Dat enthousiasme werd eerder dit jaar beloond. De 
energieambassadeurs ontvingen de prijs voor beste 
energie-initiatief in de provincie. Bewoners van De 
Bilt weten BENG! dan ook te vinden met hun energie-
vragen. Vooral de opnames met de infrarood camera 
zijn populair: op koude avonden worden warmteopna-
mes gemaakt van de gevel . Zo wordt zichtbaar waar de 
warmte ontsnapt uit het huis. Met name op dit project 
kan de energiecoöperatie nog extra hulp gebruiken!

Zin om mee te doen met BENG?
Geef je interesse door en stuur een e-mail met jouw 
motivatie en contactgegevens naar
info@beng2030.nl. Meer informatie over het werk 
van BENG! op www.beng2030.nl.

John Neeft: “Energieambassadeurs helpen bewoners met hun energievragen.”Foto: Jenny Senhorst

Energieambassadeur worden: iets voor jou? Het stookseizoen nadert en dat betekent weer werk aan de 
winkel voor het team van BENG!. Warmtelekken opsporen met de infrarood camera, woningen scannen 

op stroomverbruik, antwoord geven op vragen van buurtgenoten: alles in het teken van
energiebesparing en duurzame energie in de zes kernen van de gemeente.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RUNDERBIEFROLLADE

Malse biefstukrollade, lekker gekruid en mag rosé 

gebraden worden; ca. 25 min. op 150°C
100 gram 1,95

KIPFILET CORDONBLEU

Traditioneel gevuld met ham en kaas, rondom 

gepaneerd; zachtjes braden in ruim boter
100 gram 1,50

ITALIAANSE LASAGNE

Laagje voor laagje vers opgebouwd, met gehakt, 

bechamelsaus, tomaten; 30 min. 150°C
100 graam 0,99

VERSE LAMSBOUT UIT NIEUW ZEELAND

Puur natuur; met een botje erin, op maat gesneden 

voor u! Ca. 5 kwartier op 150°C braden
100 gram 1,98

COTE DE BOEUFF

Stoer smaakvol genieten van de Utrechtse heuvelrug! 

In de pan of op de BBQ! Rosé bakken
100 gram 1,95

MAGERE RUNDER STOOFLAPPEN

Uit de Limousin; hormoonvrij, fijn van draad en lekker 

mager; mag ca. 2½ tot 3 uur stoven
500 gram 5,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 4 september t/m zaterdag 9 september. Zetfouten voorbehouden.
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Seizoen 7 Repair Café Bilthoven
Zaterdag startte bij de WVT het zevende seizoen van Repair Café Bilthoven. De ervaren 

reparateurs hadden weer veel voldoening van het helpen van alle deelnemers die 
met hun dierbare kapotte spullen binnen kwamen.

Zo kwam er een mevrouw met een 
kapotte dictafoon van haar overle-
den echtgenoot. Ze wilde heel graag 
ontdekken wat daarop te horen was. 
Reparateur Aart Veerman maakte 
intern een nieuwe verbinding zodat 
het apparaat weer stroom kreeg en 

mevrouw kon luisteren naar wat 
haar man had opgenomen.

Reparateur Roel Simons boog zich 
over een Airfryer die wel aan, maar 
dan direct weer uit ging. Roel ging 
het internet op voor ideeën hoe dit 

op te lossen en vond daar een ver-
haal van Repair Café Hardinxveld 
Giessendam, die een Airfryer had 
gerepareerd door het display heel 
secuur schoon te maken met een 
tandenstoker. De eigenaar van de 
Airfyer kon zich niet voorstellen 
dat de oplossing zo simpel zou zijn 
en inderdaad, na een eerste schoon-
maakbeurt gebeurde er niets. Maar 
toen nogmaals de randjes van de 
display extra waren schoongespo-
ten met hete lucht werkten alle 
functies weer volledig.

Repair Café Bilthoven wordt geor-
ganiseerd door Transition Town de 
Bilt in samenwerking met welzijns-
organisatie WVT. Het volgendeR-
epair Café is op 30 september. 
(Sofie Bakker)

Aart Veerman repareert met plezier 
een hakselaar waarvan een draad 
was doorgebrand in de motor. (foto 
Frans Poot)

Parijse Markt 
op de Hessenweg

Zaterdag was het een gezellige drukte op de Hessenweg in De Bilt. De 
bezoekers schuifelden in de najaarszon langs de kramen. Zo vond me-
nig artikel weer een nieuwe eigenaar.

Nanda’s Haircare opent salon 
in Maartensdijk

door Kees Diepeveen

Maartensdijk is een kapster rijker. Nanda heeft huis en kapsalon aan de Patrijslaan 16 
overgenomen, waar voorheen Pauline’s Haarmode gevestigd was. Het bijzondere is dat Nanda 

haar ouderlijk huis heeft teruggekocht, waar haar moeder de Kapsalon van Yperen is begonnen 
en ruim 25 jaar heeft gehad. Na 15 jaar in Maarssenbroek gewoond te hebben is ze nu weer 

terug in het dorp.

Direct nadat de verhuizing had 
plaatsgevonden zijn Nanda en haar 
man aan de slag gegaan en hebben 
er flink wat energie ingestopt om de 
salon weer een frisse en strakke uit-
straling te geven. Een nieuwe vloer 
en kraakwitte wanden en plafonds 
met een fraaie inrichting geven het 
geheel een mooie uitstraling. Een 
koffiecorner maakt het helemaal af. 

20 Jaar kapster 
Nanda vertelt: ‘Ik was op zoek naar 
meer ruimte. Toen ik hoorde, dat 
mijn ouderlijk huis te koop stond 
was dit een unieke kans. Ik kende 
dit dorp natuurlijk al omdat ik hier 
ben opgegroeid maar bleef ook op 
de hoogte van de gebeurtenissen 
omdat mijn broer en zus hier ook 
wonen. Ik ben al 20 jaar kapster en 
ben begonnen toen ik 16 was in de 
salon van mijn moeder. Daarna ben 
ik in verschilde salons werkzaam 
geweest en in 2014 voor mij zelf 
begonnen met een salon aan huis’. 

Barista
‘Op 22 sept. is er een open mid-
dag van 13.30 tot 16.00 uur’ vertelt 
Nanda verder. ‘Iedereen die kennis 
wil komen maken is van harte wel-
kom en wordt ontvangen met een 

lekkere kop koffie vervaardigd door 
een echte barista. De openingstijden 
zijn vooralsnog aangepast aan de 
zorg voor mijn twee kinderen. Af-
spraken kunnen per mail, telefoon 
of persoonlijk gemaakt worden’. 

Cora Terlouw in 
Bouwman Cultureel Café

Boekhandel Bouwman in De Bilt stroomde vrijdagmiddag vol met belangstellenden naar het 
verhaal van Groenekanse Cora Terlouw. Al vele jaren is schrijven, fotograferen en schilderen 
een passie, die in Azië is ontstaan. Voor die tijd was ze werkzaam bij diverse tijdschriften en 

reclamebureaus als modeontwerpster en styliste.

Cora woonde vier jaar in Maleisië 
met haar gezin en schilderde ruim 
100 tulpschilderijen. Zij vertelde 
bevlogen over haar manier van 
naar de wereld kijken. Jaren ge-
leden is zij met schrijven begon-
nen. Later is zij gaan schilderen 

en fotograferen. Vanuit die erva-
ring probeert zij de verbinding te 
leggen tussen woord en beeld. Zij 
noemt dat dan ook de ‘beeldtaal’. 

In haar fotografie stelt zij zich al-
tijd de vraag: fotografeer je wat 

je ziet, of wat je wilt laten zien? 
In de boekhandel zijn haar foto’s 
nog tot eind september te zien. 
Wat daarbij opvalt zijn de beelden 
over licht, lucht en rust.

(Frans Poot)

Asian Delight 
serveert Tapas

De Groenekanse buren van het nieuwe restaurant Asian Delight maak-
ten vrijdag 1 september op uitnodiging van de eigenaren kennis met de 
keuken. Het was een perfecte setting om het team op gang te helpen. In 
een gemoedelijke sfeer konden bezoekers, de bediening en de keuken 
wennen aan de geautomatiseerde doorgang van de vele gerechten die 
via een tablet aan tafel besteld konden worden. Het All You Can Eat 
concept werd dan ook door menigeen grondig uitgetest. 

Chan Jien Li, Ana Lei en Liu Kiu verzorgen een gastvrij onthaal in hun 
nieuwe restaurant.

Trots staat Nanda voor haar geheel vernieuwde kapsalon. Zij is klaar om 
nieuwe klanten te ontvangen.

Lezing over Bilthoven
Op zondag 10 september is er van 15.00 tot 16.00 uur een lezing over 
het ontstaan van De Bilt en Bilthoven in de Bechstein Zaal van woon-
zorgcentrum Schutsmantel. De lezing wordt gehouden door mevrouw 
Lies Haan. Deze lezing is ontstaan uit de samenwerking met De Histo-
rische Kring D’Oude School, De Bilt en sluit aan bij de expositie 100 
jaar Bilthoven die nog tot en met 11 september te zien is in deze zaal. 
De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd 
welkom. Vooraf aan de lezing of aansluitend hieraan is er gelegenheid 
om de expositie te bekijken in Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 in Bilt-
hoven.                (Marlies Dijkkamp-Berns)

Een drukbezochte en interactieve lezing. [foto Henk van de Bunt]
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Bestel je boodschappen ook online op hoogvliet.com. Kijk voor actuele 
openingstijden en zondagopeningen op hoogvliet.com/openingstijden.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

+  GRATIS ALBUM
t.w.v. 1.49
bij deze aanbiedingen

Bewezen de
goedkoopste!

Coca-Cola 
of Fanta

Rivella

Alle fl essen 
van 1 liter
Alle combinaties 
mogelijk

Alle soorten 
2 fl essen van 1 
of 1.5 liter
Van 2.78 – 3.50
Voor 1.39 - 1.75 

Unox soep in zak
Biologische broccoli, Hollandse 
erwten, Hollandse groente, 
kruidige tomaten, romige 
pompoen of Franse ui 
Zak 570 ml
Van 1.83 – 2.39

SPAAR
alle 140 stickers 
en 7 Ocean Buddies 
Van woensdag 6 september tot en met dinsdag 
10 oktober 2017 spaar je 140 verschillende 
gratis stickers, die je in het speciale Ocean 
Buddies stickeralbum kunt plakken. Ook kun 
je de 7 superzachte Ocean Buddies knuffels 
verzamelen. Veel spaarplezier!

Ontdek alles over Ocean Buddies op 
Hoogvliet.com/oceanbuddies.

Geldig van donderdag 7 t/m zondag 10 september 2017

0.99 

PER ZAK

Per liter
1.74

1.83 – 2.39

1+1 
GRATIS*

2 STUKS

Per combinatie kan de prijs verschillen. *Je krijgt 50% korting op de totaalprijs

 **m.u.v. koffi emelk

5.00 

6 FLESSEN

8.70 – 9.12

Geldig van woensdag 6 t/m dinsdag 12 september 2017

BIJ 3
STUKS

Becel of Blue 
Band boter

Alle soorten** 
2.79 – 14.85
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Rondleiding Michaelkerk
Wim Elsing verzorgt op zaterdagmiddag 9 september om 14.00 uur een rondleiding in de 

Michaelkerk aan de Kerklaan te De Bilt. In het kader van de landelijke actie ‘kerkproeverij’ is 
er gelegenheid om de kerk ook van binnen te bekijken.

De Michaëlparochie is opgericht 
in 1893 en kreeg zijn eerste paro-
chiekerk in 1894. In die tijd steeg 
het aantal katholieken met het jaar 
en daarmee ook de wekelijkse en 
doordeweekse kerkgang. In 1938 
kwamen vanuit de Michaëlparochie 
elke zondag 1200 parochianen naar 
de kerk maar de in 1894 gebouwde 
kerk had ruim 200 zitplaatsen. De 
dienstdoende pastoor en zijn ka-
pelaans hielden daarom op zondag 
vier tot vijf eucharistievieringen. 

Hoog tijd dus om na te denken over 
een nieuw kerkgebouw dat een veel 
grotere capaciteit zou hebben. Pas 
op 13 juni 1954 kon begonnen wor-
den met de bouw van de nieuwe 
kerk met 800 zitplaatsen die in au-
gustus 1955 in gebruik kon worden 
genomen. Elementen van de eerste 
kerk zijn nog terug te vinden in de 
huidige kerk. Ook de pastorie is 
bijna 125 jaar oud. De rondleiding 
begint om 14.00 uur en is gratis. De 
kerk is open van 13.30 tot 16.30 u. 

De (1ste) Michaelkerk, (1893archi-
tect Tepe) was de eerste RK kerk in 
de gemeente De Bilt. Toen die kerk 
te klein werd is deze huidige kerk in 
1955 gebouwd.

Pompoenfeest
Op zaterdag 9 september houden Tuinderij Eyckenstein en Agnes 
Kruiden Open Dag; deze dag valt samen met Open Monumenten-
dag met het thema Boeren, Burgers en Buitenlui. De officiële ope-
ning van Open Monumentendag is om 10.00 uur op Buitenplaats 
Rustenhoven in Maartensdijk schuin tegenover Tuinderij Eycken-
stein en Agnes Kruidentuin. 

Deze Open dag staat in het teken van de pompoen. Op het veld waar de 
pompoenen groeien zijn sinds een aantal weken allemaal oranje bolle-
tjes te zien van de pompoenen. Tuinderij Eyckenstein teelt ook dit jaar 
diverse soorten eetbare pompoenen. De bekendste daarvan is de oranje 
hokkaidopompoen die uit Japan, van het eiland Hokkaido, komt.  

Rondleidingen
Tuinder Luuk 
Schouten houdt 
om 13.00 uur een 
rondleiding door 
de groentetuin en 
Agnes Looman 
om 14.00 uur een 
rondleiding door de 
kruidentuin. Deze 
rondleidingen zijn 
gratis. Tot en met 
zaterdag 21 oktober 
zijn Tuinderij Eyc-
kenstein en Agnes 
Kruidentuin elke 
woensdag van 13.00 
tot 16.00 uur en za-
terdag van 10.00 tot 
16.00 uur geopend. 
Op Dorpsweg 264  
achter in Maartens-
dijk hangt de vlag 
uit en verwijst het 
bloemenbord naar 
de kruidentuin.

Marktdag De Bilt voor goed doel
Zaterdag 9 september wordt om klokslag 10.00 uur de Marktdag met Oldtimers 2017 in De Bilt 
geopend. Het evenement vindt plaats in de Dorpsstraat en rondom de Dorpskerk. De opbrengst 

is voor projecten, die kansarme kinderen in Nicaragua, Colombia en Malawi ondersteunen. 

Het evenement bestaat uit drie on-
derdelen: de Vrijetijdsbraderie, de 
Oldtimerdag en Marktdag rond de 
kerk. De markt bestaat o.a. uit een 
grote tweedehands boekenmarkt, 
een kledingmarkt en een rommel-
markt. Op de vrijetijdsbraderie pre-
senteren bedrijven, verenigingen en 
organisaties hun aanbod.

Oldtimers
De eigenaren van ruim 100 deelne-
mende oldtimers rijden in de och-
tenduren (start 10.30 uur) een rit 
door Midden-Nederland. Na terug-
keer zijn de oldtimers ‘s middags te 
bezichtigen op de Dorpsstraat. Be-
zoekers kunnen ‘s ochtends mee-
rijden met Bus27 in een stoet van 
oldtimers en ‘s middag is er een 
speciale route door De Bilt. Kaar-
ten kunnen in de voorverkoop wor-
den verkocht via www.oldtimer-
dagdebilt.nl of op de dag zelf bij de 
informatiekraam. 

Programma
Het programma vermeldt verder: 
beklimmen van de Dorpskerktoren 
( vanaf 10.15 uur), middagrit Bus27 
(14.30 uur), Marktdag for Kids, uit-
slag verloting (16.15 uur), uittocht 

oldtimers (16.30 uur). Het gehele 
programma wordt muzikaal opge-
luisterd door The Pub. Tot 16.30 
uur is publiek van harte welkom. 
Meer informatie op www.markt-
dagdebilt.nl.

Kunstmarkt De Bilt
Vrienden vinden elkaar in het Van Boetzelaerpark tijdens de Kunstmarkt De Bilt op vrijdag 8 

en zaterdag 9 september. Bijna honderd kunstenaars exposeren hier hun waren. Naast meedoen 
aan diverse workshops is er volop theater en muziek te zien en te horen op het jaarlijkse 

culturele festival. Dit jaar staat het thema ‘Vriendschap’ centraal. 

De invulling van het programma 
is tot stand gekomen door lokale 
samenwerkingen met onder an-
dere Kunstenhuis De Bilt-Zeist, de 
Biltsche Harmonie (KBH), Wees-
huis van de Kunst, Theater in ’t 
Groen, Fotoclub Bilthoven, Wind 
Mee Werken en anderen. Het the-
ma Vriendschap komt op diverse 
manieren terug in het Kunstmarkt-
programma.
Voor één keer wordt het park omge-
doopt in ‘El Parque de los Amigos’. 
Dat heeft alles te maken met de 
vrienden van Baron Van Boetzelaer 
die voor het eerst neerstrijken in De 
Bilt. Alles wordt uit de kast gehaald 
om het de vrienden van de Baron 
naar hun zin te maken. 
De vriendschappelijke stedenband 
De Bilt-Coesfeld bestaat 40 jaar en 
daarom brengt de vrijwillige brand-
weer uit Coesfeld een spectaculaire 
show met water, licht en muziek. 
De foto-expositie in het park bevat 
beelden waarin het thema Vriend-
schap centraal staat. Een groep 

jonge enthousiaste artiesten treedt 
op met een circus voor jong en 
oud. Zoals gebruikelijk is er volop 
theater in het park, kun je diverse 
workshops volgen en luisteren naar 
spannende, echt gebeurde verha-
len over vriendschappen. Of schuif 
aan tafel bij bekende of onbekende 
vrienden. Uiteraard liggen de wa-
terballen weer in het water en draait 
de zweefmolen overuren. Zaterdag 
9 september vanaf 12.00 uur vormt 
het park de expositieruimte van 
kunstenaars waar zij een gevarieerd 
aanbod met onder andere schilde-
rijen, beelden, glas, sieraden, fo-
tografie, vilt, hout, leer en zullen 
presenteren.

Muziek
De Kunstmarkt start op vrijdag-
middag met Boetz Beatz waar op-
tredens zijn van Heavy Whipped 
Cream, A Brighter Light, Project-
manager, Neighbours, The Curious 
Incident en Mom’s Finest. 
Vrijdag 8 september 17.00-00.00 

uur. Op zaterdag van 12.00 tot mid-
dernacht wederom volop muziek en 
dan van onder andere Judy Blank, 
Abanicos, The Streetbeat Empi-
re, Ben Reazun, Biltse Harmonie 
(KBH) en KDMB Huisband. Tradi-
tioneel gaan de voetjes van de vloer 
met DJ Luc die Kunstmarkt De Bilt 
2017 afsluit.

Boetzcafé
In het Boetzcafé spreek je af om 
bestaande vriendschappen aan te 
halen of juist nieuwe vrienden te 
ontmoeten. Neem ondertussen een 
drankje en geniet van Italiaanse, In-
diase, Surinaamse of Marokkaanse 
lekkernijen. Dit alles onder het ge-
not van de diverse optredens op het 
podium, grenzend aan het café.

Het zal de vrienden van Kunst-
markt De Bilt en van Baron Van 
Boetzelaer nergens aan ontbreken 
tijdens hun verblijf in ‘El Parque de 
los Amigos’. De toegang is gratis. 
Zie ook www.kunstmarktdebilt.nl 

GroenLinks met oudste 
fiets op Oldtimerdag

Op geheel eigen wijze doet GroenLinks De Bilt mee aan de Markt- en 
Oldtimerdag op zaterdag 9 september. In de GroenLinks-kraam bij de 
Dorpskerk is een hoge bi te bezichtigen, de ouderwetse fiets met een 
zeer hoog voorwiel en zeer klein achterwiel.

Op zaterdag zijn in de Dorpstraat vele klassieke auto’s te bewonderen. 
Maar ook de fiets heeft haar glorieuze historie. Precies honderdvijftig 
jaar geleden werd op de wereldtentoonstelling in Parijs de eerste vélo-
cipéde gepresenteerd, ofwel de hoge bi, het vervoermiddel dat mensen 
in een gezonde conditie houdt en dat geen schade aanricht aan het mi-
lieu. En dat is precies wat GroenLinks voorstaat: een eerlijk, gezond en 
vooral groen De Bilt.

Behalve de hoge bi (leuk voor een foto!) is in de marktkraam van 
GroenLinks informatie te vinden over de standpunten van GroenLinks. 
Bezoekers kunnen met leden van GroenLinks van gedachten wisselen 
over lokale en landelijke thema’s. 
Voor nadere informatie: Rinus Scheele, tel: 06 15484189, e-mail:mp.
scheele@xs4all.nl.

De zweefmolen is ook dit jaar weer te vinden op de kunstmarkt. (foto HLP 
Images - Hans Lebbe)

De diverse activiteiten trekken veel bezoekers. 
De pompoenenoogst is al volop bezig.
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kuNst, Workshops, KnutseleN   
Muziek, DanS, THEATER, EteN & DrinkeN 

ZweEfmolEn, waterballen • en nog veEl mEer
Van boeTzelAeRpark de bilt

El Parque 
de Los Amigos

                                                        www.kunstmarktdebilt.nl

 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
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Tenoren tekort bij jubilerend koor
Het Projectkoor Midden Nederland, voorheen Cantatekoor Bilthoven, organiseert sinds 
1997 jaarlijks twee projecten, koormuziek van J.S.Bach en tijdgenoten. Dit najaar is ter 

gelegenheid van het 20-jarig bestaan gekozen voor het instuderen en uitvoeren van Bach’s 
Magnifi cat met daarbij cantate 1 uit het Weihnachtsoratorium. 

Een jubileumprogramma dat goed 
past in de kersttijd, de uitvoering 
vindt in Bilthoven plaats op 17 de-
cember 2017, om 15.30 uur in de 
Opstandingskerk. Het Magnifi cat 
is één van Bach’s grote meester-
werken, een uitdaging om te zin-
gen. Voor het begeleidende orkest 
is samenwerking gezocht met de 
Utrechtse Bachcantate Diensten, 
waardoor er een uitvoering ‘op ni-
veau’ kan worden geboden. 

Er is vooral bij de tenoren een te-
kort, maar ook basstemmen kun-
nen nog geplaatst worden. Sopra-
nen en alten kunnen zich alleen 
nog aanmelden samen met een 

tenor of bas. Er zijn ook vrouwen 
die een tenorpartij kunnen zingen. 
Alle informatie over deelname, 

kosten, oefenen en tijden; zie pro-
jectkoormiddennederland.nl. Tel. 
Hans Bosman, 06 24336131. 

Tentoonstelling tekeningen 
Pieter Reinier Rijksen 

Vanaf 9 september om 16.00 uur wordt in het dorpshuis De Groene Daan in Groenekan 
het kleurrijke en inventieve tekenwerk van Pieter Rijksen tentoongesteld. Zijn visie op het 

leven, en speciaal zijn leven, heeft Pieter tot uitdrukking gebracht in zeer menselijke en 
kleurrijke weergaven van de werkelijkheid zoals hij die ziet en ervaart. 

Pieter Reinier Rijksen, geboren 
in1966 in De Bilt, heeft met een 
computertekenprogramma ge-
leerd hoe je tekeningen op een 
computer kunt maken die je daar-
na kunt projecteren of afdrukken. 
Al eerder heeft de kunstcommis-
sie van de RIVM in De Bilt het 
unieke van zijn werk ontdekt en 
Pieter de gelegenheid tot pro-
jectie van zijn tekeningen in een 
RIVM-tentoonstelling geboden. 
Met het afdrukken van zijn teke-
ningen, gestimuleerd door Ma-
rilyn van Doesburg, is het werk 
van Pieter in een andere meer 
toegankelijke fase gekomen. De 
computertekeningen zijn sterk 
mens- en relatiegericht en hebben 
veel te maken met zijn omgeving 
en zelfbeeld.

Positief
Niettegenstaande dat Pieter zijn 
leven door een ongeval danig 
heeft moeten bijstellen, ademt 

zijn tekenwerk een positieve sfeer 
met melancholische ondertonen. 
Zijn op het eerste gezicht wat 
nonchalante werkwijze biedt juist 
daardoor een inkijk op hoe zijn 
leven verloopt, een leven met een 
vlotte en losse toets. Daardoor en 
tevens het vrolijke kleurgebruik 

maken zijn werk toegankelijk en 
een feest om te zien. De tentoon-
stelling is te bezichtigen tijdens 
de opening en op dinsdagen van 
9.30 tot 12.00 uur en op woens-
dagen van 14.30 tot 16.30 uur tot 
6 oktober.       

(Cor van Doesburg)

Samuze zoekt musici
Samuze, huismuziekorkest in deze gemeente, bestaat uit een groep enthousiaste 

amateurmuzikanten. Het repertoire bestaat vooral uit licht klassieke- en volksmuziek. Er 
wordt gemusiceerd onder de enthousiaste leiding van dirigente Noortje Braat. 

Samuze is op zoek naar nieuwe 
muzikanten, Amateurs, die al 
voldoende speelervaring heb-
ben, kunnen misschien al met 
het orkest meespelen. De repeti-
tiebijeenkomsten zijn tweeweke-
lijks op woensdag om 20.00 uur. 
Jaarlijks is er een uitvoering in de 
regio. 

Er is Open Huis op woensdag 
20 september in de Woudkapel, 
Beethovenlaan 21 in Bilthoven 
om 19.454 uur. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via huis-
muziekorkest@samuze.nl of tel. 
Tjeerd Mijnster (030 2288511) of 
Wim Hesselink 030 2290911).

Samuze bracht eerder dit jaar een 
lenteconcert.

Het projectkoor zoekt versterking in de lage regionen.

Pieter Rijksen bij zijn werk.

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

De vakanties zijn voorbij.
We staan graag weer voor u klaar met:

 
- Een goed advies
- Fijne service
- Betrokkenheid
- Oprecht en persoonlijk geholpen
-  Volgens de laatste trends gekleurd 

en geknipt
- Curlsys gespecialiseerd

 

Maak nu tijdig een afspraak 
in verband met de drukte.
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Zomerconcert op 
Beerschoten

Zondag was al weer het laatste zomerconcert van dit seizoen. Het was 
heerlijk weer om aan de rand van de Beeldentuin te genieten van de 
muziek. Voor de pauze speelde de Weathertown Bigband van de KBH 
lekker in het gehoor liggende muziek. Dan weer swingend en soms ook 
zomers zwoel. 
Omdat de zangeres op het laatst verhinderd was, viel Conny van Dijk 
voor haar in. Zij zong haar partijen alsof ze al jaren met deze groep had 
opgetreden. 
Na de pauze was er een optreden van het Klein Harmonieorkest van de 
KBH en het leerlingenorkest van de KZHM (de Koninklijke Harmonie 
uit Zeist). Ook deze orkesten speelden met groot gemak met elkaar sa-
men. De veelal jeugdige spelers bliezen met genoegen hun partij mee.

(Frans Poot)

De Weathertown Bigband met Conny van Dijk.

Optreden Heavy Whipped Cream 
op Kunstmarkt

door Walter Eijndhoven

De Bilts/ Bilthovense roots-, folk- en bluesrockband Heavy Whipped Cream treedt zaterdag 
9 september op tijdens de Kunstmarkt in De Bilt. De vierkoppige band uit zich in soms 

lome, soms energieke losjes jammende songs, waarin veel ruimte is voor zowel harmonieuze 
samenzang als scheurende gitaarsolo’s. 

‘Onze band bestaat uit vier leden, 
Ryan, Patrick, Pim en ik’, begint 
Thomas zijn verhaal. ‘Pim en Ryan 
ken ik al vanaf de basisschool. Om-
dat wij alle vier van muziek houden 
en allemaal ook een instrument be-
spelen, zijn wij vorig jaar bij elkaar 
gekomen om wat te gaan jammen, 
en dat beviel ons zo goed dat wij 
vaker bij elkaar kwamen. Nu oefe-
nen wij één keer in de week, schrij-
ven teksten voor onze nummers en 
jammen wij wat. Uiteindelijk komt 
er altijd wel een leuk nummer uit, 
hoewel wij het vaak nog bijscha-

ven. In januari besloten wij uitein-
delijk om samen een band te vor-
men. Sindsdien hebben wij al zo’n 
tien optredens gegeven in Utrecht, 
Zeist en Bilthoven’. 

Headbangend
‘Ons laatste optreden was tijdens de 
Open Dag van Het Lichtruim, za-
terdag 26 augustus’, vult Pim aan. 
‘Helaas waren Ryan en Patrick met 
vakantie, dus Thomas en ik moes-
ten samen het publiek vermaken’. 
Veel stukken die de band speelt, 
zijn te herleiden naar de jaren ‘60 

van de vorige eeuw, met een knip-
oog naar onder andere de Beatles, 
maar soms kunnen de bandleden 
zich ook overgeven aan snellere 
stukken en headbangend het pu-
bliek vermaken. ‘Wij spelen inder-
daad regelmatig covernummers van 
de Beatles, maar ook gewoon losse 
improvisaties vinden wij leuk. Dat 
gaat natuurlijk niet altijd zoals wij 
dat willen, maar het grote publiek 
heeft dat meestal niet in de gaten’, 
legt Thomas uit. 

Kunstmarkt
De band speelt aanstaande zaterdag 
op de Kunstmarkt en hoopt dat veel 
publiek op hun muziek afkomt. 
Pim: ‘Ja, dat zou mooi zijn. Wij 
hopen dat iedereen geniet van onze 
muziek, Wij hebben er in elk geval 
zin in’. Na de Kunstmarkt is het de 
bedoeling dat optredens worden 
gegeven in Utrecht. Wie meer wil 
weten of horen over de band, kan 
op Facebook terecht. Thomas, Pa-
trick, Pim en Ryan hebben al zo’n 
tien nummers geschreven en zijn te 
beluisteren via Spotify. Voor meer 
info: www.heavywhippedcream.nl 

Pim en Thomas hopen op een mas-
saal publiek tijdens hun optreden

Spectaculaire Carmen
De opera Carmen van Georges Bizet heeft vanaf de première in 
1875 een onophoudelijke populariteit genoten en afgelopen zater-
dag werd duidelijk waarom: pakkende melodieën, zoals de Haba-
nera en de Toreador-aria, afwisselende scènes (kroegen, arena’s en 
gebergten) en dan het verhaal: een soldaat wordt tegen beter weten 
in smoorverliefd op een zigeunermeisje waarvan hij weet dat ze 
hem zal ruïneren. Hij ziet in zijn gekmakende jaloezie uiteindelijk 
geen andere uitweg dan haar te vermoorden.

Na de succesvolle productie van vorig jaar leidde de ervaren Biltho-
vense dirigent Peter Schlamilch zijn tweede kamer-opera-productie in 
Het Lichtruim. Een klein instrumentaal ensemble en solisten van de 
International Belcanto Academy volgden de afgelopen weken een mas-
terclass waarbij ze zich onder leiding van een zanger, een regisseuse 
en de genoemde dirigent hebben bekwaamd in het opera-vak, uiteraard 
aan de hand van Carmen.

Aanstekelijk
Hoogtepunten vormden de vurige tenor Roberto Abate (de jaloerse Don 
José), mezzo Margrét Brynjars als de verleidelijke maar oh zo ongrijp-
bare Carmen en Rosemary Carlton-Willis, die met haar aangrijpende 
sopraan diep tot in de ziel wist door te dringen. 
Aangevuld met de aanstekelijke flamencodans van het Biltse Casa Fla-
menca een vlotte en gepassioneerde voorstelling die door iemand uit 
het ruim opgekomen publiek als volgt werd samengevat: ‘Ik wist niet 
dat opera zó leuk kon zijn!’ [HvdB]

Peter Schlamilch tijdens zijn tweede kamer-opera-productie. [foto 
Reyn Schuurman]

Cultuurseizoen kan beginnen
door Henk van de Bunt

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt presenteert haar nieuwe culturele programma 2017-2018 op 
zaterdag 9 september op de Kunstmarkt in De Bilt. 

SKC-secretaris Joke Lith vertelt: 
‘Het komend seizoen zet de Stich-
ting Kunst en Cultuur (SKC) weer 
een prachtig programma neer: 
films, kunstlezingen, muziekvoor-
stellingen, kunsttentoonstellingen, 
een schrijverslezing en het jaar-
lijkse evenement Gluren bij de Bu-
ren. De SKC wil zoveel mogelijk 
inwoners van de gemeente De Bilt 
in aanraking brengen met kunst en 
cultuur. Dat doet zij op veel ver-
schillende manieren. En altijd met 
passie voor kunst en cultuur in de 
brede zin, voor jong en oud. Een 
aantal activiteiten wordt gepro-
grammeerd samen met Bibliotheek 
Idea, KunstenHuis De Bilt-Zeist 
en de Bilthovense Boekhandel/
Bouwman Boeken’.

Het Lichtruim
Voorzitter Ellen Thier: ‘Veel, maar 
niet alle activiteiten vinden plaats 
in Theater Het Lichtruim. In de 
theaterzaal programmeert SKC-
Filmhuis elke derde woensdag 
van de maand een arthouse-film. 
Het zijn films buiten het reguliere 
commerciële aanbod van de grote 
bioscopen, divers wat betreft genre 
en land van herkomst. Op 13 sep-
tember wordt gestart met de film 
Manchester by the Sea (Kenneth 
Lonergan). Er worden ook drie 
boekverfilmingen van literaire ro-
mans vertoond, zoals op 4 oktober 
de film Tonio, een bewerking van 

de gelijknamige roman van A.F.Th. 
van der Heijden’. 

Kunst
Joke Lith vervolgt: ‘De vier kunst-
lezingen richten zich op moderne en 
hedendaagse kunst aan de hand van 
spraakmakende tentoonstellingen 
die komend seizoen in Nederlandse 
musea te zien zijn. Voorbeelden 
zijn de tentoonstellingen WeerZien 
in Museum De Pont en de tentoon-
stelling over glaskunst van Maria 
Roosen in Kunsthal KAdE. Mis-

schien minder bekend is dat SKC 
ook zelf komend seizoen weer vier 
tentoonstellingen op het gebied van 
hedendaagse kunst inricht in de tra-
verse van het gemeentehuis onder 
de naam ArtTraverse. Daarbij wor-
den ruimtelijk werk en schilderijen 
getoond van professioneel actieve 
kunstenaars. De tentoonstellingen 
zijn gratis te bezichtigen’. 

Gluren
Ellen Thier: ‘Noteer ook alvast in 
uw agenda het derde weekend van 

maart 2018, wanneer de tiende edi-
tie van het jaarlijkse Gluren bij de 
Buren evenement plaats vindt. Ver-
der staan op het programma drie 
concerten in Huize Gaudeamus en 
een schrijverslezing van Griet op de 
Beeck, schrijfster van het Boeken-
weekgeschenk 2018. Een tip: abon-

neer u via de geheel nieuwe website 
www.skc-debilt.nl op de maande-
lijkse digitale SKC-Nieuwsbrief. Zo 
blijft u op de hoogte van het laatste 
nieuws. De programmafolders voor 
het nieuwe culturele seizoen zijn 
binnenkort op verschillende plaat-
sen in de gemeente af te halen’.

Wethouder Hans Mieras krijgt uit handen van (v.l.n.r. Ellen Thier en Joke 
Lith het SKC-programma 2017-2018 uitgereikt. (foto Kees van Gogh)
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Start gefaseerde overname velden 
hockeyclub Voordaan door gemeente

door Kees Diepeveen

Het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt en het bestuur van de 
hockeyvereniging MMHC Voordaan uit Groenekan hebben overeenstemming bereikt over 
een gefaseerde overname van de hockeyvelden door de gemeente. Vrijdag 1 september is de 

overdracht gestart met de ondertekening van de huurovereenkomst en is het eerste 
vernieuwde veld officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van 

wethouders Madeleine Bakker en Anne Brommersma.

Deze zomer is het eerste veld over-
genomen en in opdracht van de ge-
meente voorzien van een nieuwe 
kunstgrasmat. Vrijdag 1 september 
is het vernieuwde veld officieel 
in gebruik genomen. Wethouder 
Madeleine Bakker gaf hiervoor 
het startsein samen met bestuurs-
voorzitter Hallers-van den Broek 
van Voordaan, die tevens met 
wethouder Anne Brommersma de 
huurovereenkomst ondertekende, 
zodat Voordaan het veld vanaf dat 
moment huurt van de gemeente De 
Bilt. 

Sentimenten
Voorzitter Pauline Hallers-Van 
den Broek is erg blij met de over-
dracht van de hockeyvelden aan de 

gemeente. Voordaan is de laatste 
buitensportvereniging in de ge-
meente die een huurovereenkomst 
heeft afgesloten. ‘Dat heeft ook te 
maken met de sentimenten die er 
bij leden leven. We hebben altijd 
alles zelf gefinancierd. Echter ver-
vanging van veld 1 heeft enorm 
veel inspanning gekost. We hadden 
hiervoor gespaard en de Rabobank 
heeft een deel gefinancierd. Daar-
buiten hebben we enorme acties 
opgezet waarbij de leden uiteinde-
lijk 80.000 euro bij elkaar gebracht 
hebben. Zo is dat veld vernieuwd. 
Tegelijkertijd verscheen een rap-
port dat ons huidige veld 2 zodanig 
versleten was dat dit binnen twee 
jaar vervangen moest worden. Hoe 
ga je dat dan weer financieren? 

Toen hebben we besloten om met 
de gemeente in gesprek te gaan en 
de mogelijkheden te verkennen’

Bondgenoot
De voorzitter vervolgt: ’We zijn 
begonnen met het uitnodigen van 
de gemeenteraad om toelichting te 
geven over de situatie. We vonden 
al snel een bondgenoot in de fractie 
van de SP: met name Menno Boer 
heeft zich gedurende het traject op-
geworpen als adviseur om ons te 
ondersteunen in onze afwegingen 
en invalshoeken in gesprekken met 
de gemeente’ Menno Boer - ook 
aanwezig bij de bijeenkomst - ver-
klaarde: ’De SP vond dat er verschil 
bestond met SCHC en dat vonden 
wij onrechtvaardig. Ik heb dat in de 
raad aangekaart en naar steun ge-
zocht bij de fracties. Uiteindelijk is 
het gelukt een meerderheid van de 
raad achter de overnameplannen te 
krijgen’. 

Dossier overgedragen
Na de ondertekening van de huur-
overeenkomst door wethouder 
Anne Brommersma mocht wet-
houder Madeleine Bakker offici-
eel het vernieuwde veld openen. 
Zij deed dit samen met voorzitter 
Pauline Hallers-van den Broek 
door het doorprikken van enkele 
ballonnen. Wethouder Madeleine 
Bakker: ‘Ik heb dit dossier overge-
dragen aan mijn collega, die de on-
derhandelingen heeft gevoerd en 
de contacten had met Voordaan. Ik 
ben vicevoorzitter van de Hockey-
bond. Wanneer Voordaan daar om 

advies vraagt is het niet gewenst 
dat ik mij in die functie en in de 
functie van behandelend wethou-
der met deze zaken bemoei. Dat 
is werken met twee petten op en 
ik vind dat dat niet kan. Vandaar 
dat ik dit dossier heb overgedragen 
aan mijn collega. Het openen van 
het vernieuwde veld wilde ik wel 
graag doen’. 

Ledverlichting
Tot slot wees voorzitter Pauline 
Hallers-Van den Broek nog op de 
Ledverlichting die is aangebracht 
rond het vernieuwde veld. ‘Deze 

verlichting is veel beter te richten. 
We hebben dit mede gedaan op 
verzoek van onze buren en hiermee 
flink wat overlast teruggebracht. 
Bovendien hebben we ook nog 
twee kleine hockeyvelden voor de 
jeugd laten maken aan beide zij-
den van onze clubhuis. Dat moest 
wel want we hebben een hele grote 
jeugdafdeling’. Hockeyvereniging 
Voordaan is blij met de overeen-
komst en de gemeente is tevreden 
dat nu alle sportverenigingen on-
der de standaardvoorwaarden val-
len die voor de veldsportvereni-
gingen in De Bilt gelden.

Wethouder Anne Brommersma en voorzitter Pauline Hallers - van den 
Broek ondertekenen de huurovereenkomst waarmee het eerste van de vier 
hockeyvelden van Voordaan aan de gemeente wordt overgedragen. 

Het vernieuwde veld ligt er prachtig bij. Rondom het veld zijn masten met 
ledverlichting geplaatst. In de loop van de jaren komen de overige drie 
velden onder het beheer van de gemeente.

Aan de slag met nieuw 
zwembad Brandenburg 

Bouwbedrijf Vaessen mag het nieuwe zwembad Brandenburg in 
Bilthoven gaan bouwen. Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft deze aannemer uit Raamsdonksveer hierover op 25 au-
gustus per brief geïnformeerd nadat het na de voorlopige gunning 
geen bezwaren ontving.

Vaessen wordt verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering en het 
meerjarig onderhoud van het nieuwe zwembad. De voorlopige planning 
is erop gericht om het zwembad eind 2018 te openen. Voor wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen is een belangrijke mijlpaal bereikt: ‘Ik ben 
blij dat we de aanbesteding succesvol kunnen afsluiten en nu echt aan 
de slag gaan. Ik heb er vertrouwen in dat Vaessen een mooi, modern en 
volwaardig zes-baans-zwembad realiseert waar op afzienbare tijd onze 
inwoners kunnen sporten, zwemmen en ontspannen.’

Commercieel adjunct-directeur Jeroen Geurts van Vaessen is trots op 
de opdracht: ‘Dit is niet ons eerste project voor de gemeente De Bilt. 
Wij zijn blij met het gestelde vertrouwen en gaan samen met onze part-
ners een prachtige nieuwe zwemvoorziening realiseren voor de inwo-
ners van de gemeente.’ De komende maanden werken gemeente De 
Bilt en Vaessen het ontwerp van het plan verder uit. Zij zullen hierbij 
de huidige gebruikers betrekken. Omwonenden en belangstellenden 
zullen in een later te houden informatieavond worden bijgepraat over 
onder meer het plan en de bouwtijd. 

Impressie van het nieuwe zwembad.

Jumelage Golfwedstrijd 
op De Biltse Duinen

Een ruim 20 jarige traditie is het jaarlijkse golfevenement/Freundschaftsturnier van Golf & 
Country Club ‘De Biltse Duinen’ en Golfclub Coesfeld in het kader van de stedenband tussen 
deze gemeenten. Jaarlijks spelen teams van 12 spelers afwisselend in Bilthoven en Coesfeld 

tegen elkaar om een wisselbokaal. Op 27 augustus viel de eer te beurt aan Bilthoven.

Bij het welkom benadrukte voorzit-
ter Tine Rigter van het Jumelage 
Comité De Bilt – Coesfeld het be-
lang van deze stedenband, die dit 
jaar haar 40 jarig jubileum viert. 
Onder stralende weersomstandig-

heden werd vervolgens om 10.00 
uur gestart met de koppelwedstrijd. 
Na afloop van de wedstrijd vond 
de prijsuitreiking plaats in aanwe-
zigheid van burgemeester Sjoerd 
Potters. Moest men de wisselbeker 

vorig jaar nog in Coesfeld achter 
laten, nu bleek de totaal netto-score 
van het Bilthovense team van 316,2 
slagen voldoende om het team van 
Coesfeld (337,8 slagen) te ver-
slaan.         (Bert van Klingeren)

De teams van Coesfeld en De Bilt.
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Brandweer 
maakt kinderen brandwijzer

Vorig schooljaar heeft de brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) op meer dan de 
helft van alle scholen in de provincie Utrecht aan bijna 12.000 kinderen in groep 4 voorlichting 
gegeven. Kinderen leren spelenderwijs hoe belangrijk het is voorbereid te zijn op brand. Want 

voorkomen is beter dan blussen. 

De lessen werden vorig jaar zo goed 
ontvangen, dat de doelen voor ko-
mend schooljaar zijn bijgesteld. 
Als het aan de brandweer ligt, wor-
den alle kinderen in alle groepen 4 
in de provincie Utrecht bezocht. 
Dat doet VRU brandweer met een 
nieuwe methode. Via www.brand-
weeropschool.nl kunnen docenten 
werkboekjes per groep bestellen. De 
nieuwe werkboekjes leren de kin-
deren over brandveiligheid op het 
niveau van hun belevingswereld. 
Ze leren om bewust om te gaan met 
het voorkomen van brand en wat te 
doen als er toch brand uitbreekt. Bij 
het lesmateriaal is voor groep 4 een 
brandveiligheidsles door een echte 
brandweerman of -vrouw inbegre-

pen. Zij nemen dan een schatkist vol 
verhalen mee naar school. 

Actief
De les is leuk, informatief en de 
kinderen doen actief mee. Diana 
Bouwman, voorzitter themagroep 
Onderwijs: ‘Tijdens de lessen wordt 
aandacht besteed aan het voorkomen 
van brand, er wordt uitgelegd wat je 
moet doen bij een ‘vlam in de pan’, 
wat het gevaar is van rook en wat het 
belang van een vluchtplan is. Met een 
werkboek kunnen ze er ook echt zelf 
mee aan de slag en er thuis over ver-
tellen. Deze lessen moeten zorgen dat 
er minder branden uitbreken en als er 
toch brand uitbreekt, dat kinderen 
weten wat ze moeten doen’. 

Investeren
Meer investeren in het voorkomen 
van brand: dat is de koers die de Ne-
derlandse brandweer is ingeslagen. 
De jeugd is daarbij de toekomst. 
Onderzoek heeft aangetoond dat 
voorlichting aan kinderen effect 
heeft op het verhogen van het vei-
ligheidsbewustzijn. De VRU is een 
samenwerkingsverband van de 26 
Utrechtse gemeenten en coördineert 
de veiligheid van alle inwoners in de 
provincie Utrecht. De Veiligheidsre-
gio Utrecht heeft de brandweermen-
sen speciaal getraind om deze lessen 
te geven. Meer informatie op www.
vrubrandweer.nl/jeugd/brandveilig-
heidsles. 

(Jurriaan van Wakeren)

Reünie van Dijckschool
In 2017 bestaat de van Dijckschool 100 jaar. Reden genoeg om met de 
oud-van-Dijckers (leerkrachten, leerlingen, ouders en ondersteunende 
medewerkers van de van Dijckschool) en de huidige generatie, tijdens 
een reünie op zaterdag 7 oktober, terug te kijken op een eeuw Van Dijck.

De Van Dijckschool heeft het afgelopen jaar een succesvol jaar gehad 
en tal van investeringen zijn er gedaan om het onderwijs, sfeer en kwa-
liteit van de school nog beter te maken. Er wordt vooruitgekeken naar 
de toekomst van de school, maar er wordt ook met veel genoegen terug-
geblikt op de jaren die voorbij zijn gegaan.

Decennia
De afgelopen 10 decennia hebben honderden mensen les gehad en/of 
zijn werkzaam geweest op de van Dijckschool. Ook zijn er tal van ou-
ders actief geweest. Met veel enthousiasme wordt daarom een bijzon-
dere reünie georganiseerd, waarbij met alle aanwezigen en betrokkenen 
stil wordt gestaan bij dit jubileum. De reünie is op zaterdag 7 oktober 
2017 op de van Dijckschool van 14.00 tot 17.30 uur. Oud en nieuwe van 
Dijckers (leerkrachten, leerlingen, ouders en ondersteunende medewer-
kers) zijn van harte uitgenodigd om dit bijzonder moment te beleven. 
Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden, voor 7 oktober, is 
te vinden op www.vandijckschoolbilthoven.nl. 

Scouting Rover Crofts Groep 
start nieuw seizoen

Op 26 augustus is het nieuwe seizoen bij De Rover Crofts Groep gestart. Vanaf dan zijn alle 
leden wekelijks weer welkom op het clubhuis in Bilthoven om avontuurlijke activiteiten te 

ondernemen waarmee ze worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. 

Gedurende het komende seizoen 
worden door de vrijwillige leiding-
gevenden weer heel veel leuke 
activiteiten georganiseerd voor 
de verschillende leeftijdsgroepen. 
Buitenleven, spelenderwijs leren 
en jezelf uitdagen staan er centraal. 
De activiteiten zijn heel divers. Van 

levend Kolonisten van Catan tot het 
lopen van een spannende natuur-
tocht. Maar ook primitief koken 
op houtvuur, een toren van hout en 
touw bouwen (en deze beklimmen) 
en weekendkampen staan op het 
programma.

Uitdagen
Hou je van buiten zijn en kan je 
wel tegen een stootje. Ga dan eens 
kijken. Op 9 september leden van 
Rover Crofts op de Braderie in De 
Bilt. Het clubgebouw kun je vinden 
aan (Verlengde) Ruysdaellaan 26 in 
Bilthoven. 

Kijk voor meer 
informatie op 
w w w. r o v e r -
crofts.nl.
 (Justin 

Groot)

Welkom burgemeester

Burgemeester Sjoerd Potters bracht op 1 september een kennisma-
kingsbezoek aan de Julianaschool in Bilthoven. Hij werd verwelkomd 
door Noah en Maryse. [GG]

Een actieve les aan groep 4 door een echte brandweerman.

Scouting biedt 
leuke en span-
nende activi-
teiten waarmee 
meiden en jon-
gens worden 
u i t g e d a a g d 
zich persoon-
lijk te ontwik-
kelen. 

Groot, groter, grootst 

Inmiddels is er nog een andere (hogere) zonnebloem in de achtertuin 
van Bert Gasenbeek in Hollandsche Rading gesignaleerd; inmiddels 
3,75m lang. Deze foto van zondag 13 augustus, genomen door vriend 
Erwin Kamp uit Doorn, die samen met zijn zoon hierbij de maat nam.
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Te koop aangeboden
Bij Boekbinderij Kok 
Dorpsweg 46 horloge batterij-
en en HORLOGEBANDJES. 
Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten Tel. 0346-212672

Te koop aangeboden 
in M’dijk: ruime, goed 
onderhouden, 5-kamer 
É É N G E Z I N S W O N I N G , 
woonoppervlakte  132 m², met 
ruime tuin en terras aan water, 
nabij scholen, dierenweide en 
winkels. Aanvaarding medio 
2019. Prijs € 319.000 k.k. 
Info na 18.00: 06-25425023.

Houten kastje zonder deu-
ren met twee planken. H73,5 
B71 D43 cm €5,-. Tel. 
06-14040516

Kapstok zwart gietijzer. B81 
cm €5,-. Tel.06-14040516

Drie Chinese vazen. H1x38 
en 2x 31 Kleur geel/groen 
€5,-. Tel.06-14040516

Bureaustoel geheel verstel-
baar €30,-. Tel. 06-15458450

Wipstoeltje, als nieuw. Merk: 
Banini Hippo roze met speel-
boog. €15,- Tel. 06-42448590

Fietstassen z.g.a.n. dubbel, 
extra stevig canvas, water-
dicht. merk: Basil €15,- Tel. 
06-42448590

Presse-papier van glas rond 10 
cm van Rosina Wachtmeister 
met 3 poezen
in mooie doos €12,50 Tel. 
030-2284138

Piano gratis op te halen in 
Groenekan. Tel. 0346-213848

Partij kookboeken ca. 40 
stuks, zeer oude en nieuwe. 
€19,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Luxe tweepers. Luchtmatras 
met automatische opblaas-
pomp, nieuw €30,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Antieke decoratieve hand-
boomzaag 150 cm. €25,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Zwaar metalen geldkist 
40x16x12 cm. €25,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Kinderbijbel in 365 vertel-
lingen nieuw, voorzien van 
kleurrijke afb. €12,50 Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Zaanse klok €25,-. Tel. 030-
2292338

Speelkleed van Bob de 
Bouwer. Zit nog in de verpak-
king en ziet er nog netjes uit 
€5,-. Tel. 0346-243758

2 in opbergzak visstoeltjes of 
strandstoeltjes kleur: groen 
samen €15,-. Tel. 0346-
243758

Poppen wandelwagen kleur 
roze. Voor kinderen vanaf 1 
jaar €5,-. Tel. 0346-243758

Enkel eenden dons dek-
bed 240x220 €50,-. Tel. 
06-29506849

Dubbelglas 106,5 x 72,5 €22,-
. Tel. 06-25194081

3 Verstelbare steunen o.a. 
voor gipsplafonds €7,50 per 
stuk. Tel. 06-25194081

Fietsen/ brommers
Gezocht voor asielzoekers: 
28” FIETSEN. Bel s.v.p. 
0346-218022.

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

SCHOONMAAKMEDE-
WERK(ST)ER gezocht. 
Ter versterking van ons 
team zoeken wij per direct 
een medewerk(st)er voor 
min. 3 avonden in de week 
(vanaf 18.00 uur) voor een 
bedrijfspand in Bilthoven. 
Meer info of direct reageren: 
info@my-cleaningservice.nl

Gezocht: OPPAS/HULP in 
huishouding in Bilthoven. 2 
tot 4 d/pw in overleg. 14.30-
18.30u. Fam. Kits-Bollen 06 
13001055‘‘

Gevraagd voor de don-
derdag en vrijdag: lief en 
betrouwbaar iemand die 
onze LABRADOR wil uit-
laten in de bossen achter de 
Pimpelmeeslaan in Bilthoven. 
Tel: 06-24833550

TFI Vitaler Groen BV in 
De Bilt is op zoek naar een 
HOVENIER/boomverzorger 
in bezit van een rijbewijs C 
of bereid deze te halen. Voor 
informatie: Gert Veldhuizen 
06-1096 1851 of info@tfi.nl.

OPPAS gevraagd in Bilthoven 
voor jongens 6 en 4 jr na 
school, meisje 2 jr overdag.
20-30 uur/2-3 dg pw. Ervaring 
gewenst: pedagogische opl of 
eigen (volw) kinderen.
Wie wordt de rots in de bran-
ding voor ons drukke, jonge 
gezin? 06-13262519

Personeel aangeboden
RENOVATIE binnenhuis. 
Heeft u hulp nodig? Bel 
06-10305960

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/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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 Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Bedrijfsruimte 400m2 
en kantoorruimte 
200m2, Industrieweg 
Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

*nieuw*nieuw*nieuw*
Kringloop Maartensdijk
don - vrij - zat 
12.00 - 16.00 uur
Industrieweg 11B4 - 
Maartensdijk

Inloopbijeenkomst 
Verkeersveiligheid 

Westbroek. Zie pag. 5

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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• Agenda 
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Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, najaarsbeurt, bestraten 
enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689.

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

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

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

TE HUUR in Groenekan. 
Ruimte voor atelier en/of 
opslag 54 m2 €350,- excl. 
g/w/l Tel. 06-18083385

WESTBROEK De kringloop/
Adullamwinkel in de molen 
is elke zaterdag van 10.00 - 
16.00 uur geopend. Vrijwel 
iedere zaterdag is de mole-
naar aanwezig om u het een 
en ander te vertellen over de 

molen. Tevens is er koffie, 
thee en ijs verkrijgbaar. Van 
harte welkom!

Wegens verblijf in het bui-
tenland zoeken wij voor onze 
cabrio een betaalbare droge 
STALLING van eind okto-
ber 2017 tot eind april 2018. 
Reacties gaarne aan Fam. 
Vos  tel. 035 5772428 of 06 
19467478

Kringloop Maartensdijk 
vraagt spullen. Geen meubels. 
Open: Don. t/m Zat. 12.00 
tot 16.00 Industrieweg 11B4 
Maartensdijk

Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden in 
Bilthoven. Half september starten weer bridgelessen. Voor 
beginners (boekje 1 Berry Westra) 12 lessen op maandag-
avonden. Daarna vervolgcursus mogelijk. Ook privéles-
sen voor alle niveaus met grote flexibiliteit. Wij hebben 
uitsluitend kleine groepen van max. ca 10 pers., waardoor 
persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. Info: www.brid-
geschool-bilthoven.nl / ciska.zuur@gmail.com / 030281121 
/ 0655193649

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 8 september kan men weer klaver-
jassen bij SVM. In de kantine van deze sportver-
eniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent 
u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 
20.00 uur en meedoen kost 3 euro. Er is ook een 
loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 06 51832063.

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: Ik geef Mijn schapen Eeuwig Leven en zij 
zullen zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 
ze uit Mijn hand roven! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Yoga Dorpshuis Hollandsche Rading, iedere maandag-
avond van 19.30 20.30 uur. Meld je aan voor een gratis proef-
les! Yoga; de remedie tegen vele (spannings) klachten. Yoga 
doen maakt dat je je beter en energieker voelt. Spieren worden 
sterker, de ademhaling verbetert en je bent meer ontspannen. 
Kijk voor meer info op www.soepelengezond.nl, stuur een 
e-mail naar info@soepelengezond.nl of bel (06) 57 31 47 74.

Kinderkleding- en  
speelgoedmarkt

Op het erf van zorgboerderij Nieuw 
Bureveld en Landwinkel de Hooi-
erij in De Bilt wordt zaterdag 23 
september van 10.00 tot 13.00 uur 
een tweedehands Kinderkleding- en 
speelgoedmarkt gehouden. Nieuw 
Bureveld is te vinden aan de Uni-
versiteitsweg 1 in de Bilt en is goed 
bereikbaar per fiets. De auto kan 
geparkeerd worden aan de overzijde 
van de boerderij. De entree is gratis.

Collecteweek Spierfonds 

Van 10 t/m 16 september is de col-
lecteweek van het Prinses Beatrix 
Spierfonds in Maartensdijk. Het is de 
grootste jaarlijkse actie voor mensen 
met een spierziekte in Nederland. 
Ruim 30.000 vrijwilligers gaan op 
pad om geld op te halen voor weten-
schappelijk onderzoek naar spier-
ziekten. Lees meer over het Prinses 
Beatrix Spierfonds op www.prinses-
beatrixspierfonds.nl. 

Bilthoven klassiek

Een weekend vol kamermuziek, 
openbare lessen, concerten en een 
lezing, die plaats zullen vinden op 
sfeervolle locaties in Bilthoven 
Noord. Concerten op zaterdag 9 sep-
tember in De Woudkapel (aanvang 
20.00 uur) en zondag 10 september in 
Villa Gaudeamus (WMH) (aanvang 

16.00 uur). Kaarten verkrijgbaar bij 
Bilthovense Boekhandel en Bouw-
man boeken, via tel. 06 54397074 
of op www.mfpiano.nl  

Middag over dementie 

Donderdag. 21 sept. Wereld Alz-
heimer Dag, organiseert het Steun-
punt Mantelzorg De Bilt samen met 
verschillende andere organisaties 
een middag voor iedereen die met 
dementie te maken heeft.. Tijdens 
deze middag ligt de focus op wat 
nog wél kan met dementie. De 
middag wordt geopend door bur-
gemeester Sjoerd Potters. Vervol-
gens vertelt journalist Johan Carbo 
over zijn eigen ervaringen over wat 
nog wél mogelijk is, ondanks de 
diagnose dementie. Ook wordt de 
documentaire ‘Van Waarde’ ver-
toond met voorbeelden van vrijwil-
ligers met geheugenproblemen in 
gemeente De Bilt, en is er gelegen-
heid om met een aantal hoofdrol-
spelers in gesprek te gaan. Aanmel-
den kan mantelzorg@mensdebilt.nl

Soefibijeenkomst

Op 20 september, om 20.00 uur 
staat in de soefi-bijeenkomst De 
kunst van de persoonlijkheid cen-
traal. Inayat Khan is de kunst van 
de persoonlijkheid en dat thema 
wordt op allerlei manieren samen 
onderzocht in de Woudkapel, Beet-
hovenlaan 21, Bilthoven.
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Uitslag Wedvluchten 
 
PV De Bilt hield een wedsvlucht van af Niergnies over een gemiddelde 
afstand van plm. 255 km. De uitslag was Comb. van Grol en zoon: 1, 
Ron van Veggel en Zoon 2, 3, 4, 6, 7 en 10, Combinatie Turk en van 
Zels 5, Ron Miltenburg 8 en J.A. Pouw 9. 
Ook was er een vlucht vanuit Melun Andrezel (gemiddelde afstand 420 
km. Hier was de uitslag: Comb. van Grol en zoon: 1, Ron van Veggel 
en zoon 2, 3, 4, 6, 9 en 10, Peter van Bunnik 5, Michel van Putten 7 en 
Combinatie Turk en van Zels 8

SVM begint bekercompetitie 
met gelijk spel

Ook voor de Maartensdijkse voetbaltrots SVM gaat het vanaf nu weer ‘om het echie’. ’t Mag 
dan nog wel  de bekercompetitie zijn, de resultaten van de wedstrijden vanaf nu zijn toch wel 

de input van de winst-en-verliesrekening van het seizoen 2017 - 2018.  De eerste bekerwedstrijd 
van de geelblauwe equipe tegen het Utrechtse VVJ eindigde in een gelijke stand.

Trainer Kevin de Liefde beschikt 
nog niet over alle selectiespe-
lers: Sjoerd Burgers, Alexander 
McLean, Mike de Kok, Fons van 
Klaren, (doelman)Stijn Orsel en 
Jordi van der Lee zijn om uiteen-
lopende redenen nog niet beschik-
baar. Erno Steenbrink en Derk de 
Brauw hebben voor hun studie 
gekozen, Björn Engel verkoos 
lager te gaan voetballen en broer 
Djoey Engel verblijft in het bui-
tenland. De selectie is aangevuld 
met talentvolle spelers uit de eigen 
jeugd. 

Gelijk-opgaand
In de eerste helft was er sprake van 
een gelijk opgaande strijd met wei-
nig uitgespeelde kansen voor beide 
teams. SVM loerde zaterdag op de 
counter en 4de-klasser VVJ speel-
de de Engelse variant met veel 
hoge voorzetten richting de SVM 
verdediging. Uit een hoekschop 
kwam VVJ onverwachts op de 
1-0 voorsprong. In eerste instantie 
wisten de Maartensdijkse gasten 
hier niet veel tegenover te stellen 
op een enkel schot van Marcel Me-

lissen na, waardoor met de 1 - 0 
stand de rust werd bereikt. 

Gelijkmaker
In de 2e helft ging een feller SVM 
op jacht naar de gelijkmaker. Toch 
benutte VVJ een terecht gegeven 
strafschop en bouwden de gast-
heren daardoor de voorsprong uit 
naar 2-0. Dit was kennelijk de 
prikkel voor SVM: eerst soleerde 
Marcel Melissen knap door de 
VVJ-defensie en scoorde fraai de 
aansluittreffer, waarna een wak-
ker-geschud SVM op jacht ging 
naar de gelijkmaker. Die kwam 
van de voet van Kevin van Dron-
kelaar, die een vrije trap onberis-
pelijk in schoot (2-2).  SVM kreeg 
nog mogelijkheden de winst mee 
naar huis te nemen, maar het bleef 
bij enkel kansen. 

Programma
Aanstaande zaterdag speelt SVM 

om 14.30 uur thuis in de volgende 
bekerontmoeting tegen vierdeklas-
ser BZC ‘13 uit Hilversum. Zater-
dag 16 september om 14.30 uur 
wordt de poulewedstrijdenreeks in 
de bekercompetitie beëindigd met 
een thuiswedstrijd tegen het Hil-
versumse Altius.

Meijenhagen heeft 
nieuwe herenkampioen

Maarten Moggré is bij de heren de nieuwe clubkampioen van de 
Biltse tennisvereniging Meijenhagen. Dankzij een zwaarbevochten 
overwinning op Sjoerd van Eijken werd Moggré afgelopen zondag 
de opvolger van 12-voudig kampioen Jesper Schuurman die dit 
jaar ontbrak.

In de finale van het herendubbel ging het net andersom: samen met 
Arjen Zegers won Van Eijken van het duo Maarten Moggré / Jeroen 
Vermeer. In het dames enkelspel ging de overwinning voor het zesde 
jaar op rij naar Jolanda van Angelen, die in de finale Minke van der 
Waals versloeg. Deze laatste slaagde er, samen met Barbara Post, wel 
in om bij het damesdubbel de titel te behalen. 

Aan de clubkampioenschappen namen dit jaar maar liefst 192 tennissers 
deel. De langste partij duurde niet minder dan 3,5 uur, maar dankzij 
het goede weer kon het toernooi op zondag, met veel publiek langs de 
baan, op tijd worden afgesloten voordat op tv de voetbalwedstrijd van 
het Nederlands voetbalelftal begon.              (Henk Zandvliet)

Op de foto staan alle winnaars in de diverse sterktegroepen, in het 
midden Jolanda van Angelen met het rode jack en rechtsachter haar 
Maarten Moggré.

DOS wint streekderby van TZ
Het debuut van DOS in de Hoofdklasse kende een prachtig affiche. Voor de eerste wedstrijd 

werd vijf kilometer gereisd naar Maartensdijk. Na afloop van een zinderende wedstrijd tegen 
buurman TZ werden de twee punten ook nog meegenomen naar Westbroek.

De supporters van de beide teams 
waren er al de hele week druk mee. 
Op ludieke wijze waren er acties 
geweest. Ook zaterdag werden 
beide teams door een grote groep 
supporters aangemoedigd met 
Bengaals vuurwerk in de kleuren 
van de beide verenigingen. 

Verschillende speelstijlen
Het werd een mooie sportieve 
wedstrijd tussen twee teams met 
verschillende speelstijlen. De 
thuisploeg heeft veel meer ervaring 
en speelt vanuit een goede rebound 
met in elk vak een schutter. DOS 
heeft een lichting, die bulkt van het 
talent en speelt een dynamischer 
spel. De eerste twintig minuten 
waren duidelijk voor de thuisploeg. 
DOS-aanvoerder Tim Nap 
schakelde schutter Randy Bruintjes 
volledig uit, maar in het andere 
vak had Robin de Rooij het veel 
moeilijker tegen de beste speler 
van TZ Luke van Kouterik. TZ 
bouwde rustig aan een voorsprong 
en pakte bij 8 - 4 een maximale 
vier punten voorsprong. DOS gaf 
niet op en bleef geloof houden in 
eigen kunnen. Het team oogde fitter 
dan TZ en richting het rustsignaal 
kwamen de Westbroekers langszij 
bij 13 - 13.

Na rust 
Dit gaf vertrouwen voor de tweede 
helft waarin DOS duidelijk het 
betere van het spel had. DOS bleef 
druk geven op de schutters en het 
afstandsschot van TZ werd steeds 
onzuiverder, terwijl DOS juist 

steeds beter ging schieten. DOS 
pakte een 15-19 voorsprong maar 
groter werd de voorsprong niet. 
Bij 18-22 was het gat nog steeds 
vier punten en waar TZ met de 
moed der wanhoop aanzette voor 
een slotoffensief sloop bij DOS de 
twijfel in het spel. Coach Andreas 
van Grootheest bracht Jeroen 
Groot in. Hij was de afgelopen 
twee weken door de fysiotherapeut 
klaargestoomd voor dit duel. Ook 
Lisanne Groot werd bij 19-22 
ingebracht om meer aanvallende 
power te geven. Helaas scoorde 
DOS niet meer en kwam het 
eindsignaal steeds dichter bij. De 
voorsprong werd niet meer uit 
handen gegeven, want bij 21-22 
beëindigde de arbiter van dienst de 

streekderby en ontplofte het uit-vak. 
Een prachtige overwinning en gelet 
op het gehele wedstrijdbeeld ook 
geenszins onverdiend. Al maakte 
dat laatste niemand zaterdagmiddag 
wat uit. 

Aanstaande zaterdag speelt DOS 
thuis om 15.30 uur. Tegenstander is 
Oranje Wit uit Dordrecht.
TZ had zich een andere start 
gewenst in de hoofdklasse. Het 
spel was onder de maat om potten 
te breken. Dit zal anders moeten de 
komende wedstrijden. Daarnaast 
is de eerste derby sinds tijden 
een prooi voor de Westbroekers. 
TZ zal moeten wachten tot na de 
zaalcompetitie om zich te kunnen 
revancheren.

Bridgecursus voor beginners
BCC’86 (vaste speelavond woensdag in De Schakel) organiseert 
gezamenlijk met Rookvrije Bridgeclub Open Kaart (vaste speelavond 
donderdag in het HF Witte-centrum) een veertien avonden-durende 
bridgecursus voor beginners. Voor deze parallel-cursus zijn twee 
mogelijkheden: op woensdagavonden (start 20 september) of op 
donderdagavonden (start 21 september), telkens in het H.F. Witte-
centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Info c.q. aanmelden kan via 
jmbevers@kpnmail.nl of tel. 06 51369314.

TZ heeft het moeilijk met de druk van DOS.

Jordi Beckers (5) en Chester Kemp 
proberen (met succes) VVJ de bal 
te ontfutselen. (foto Nanne de Vries)
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De Bilt bindt de strijd aan 
met de reuzenberenklauw

De gemeente De Bilt werkt aan een plan van aanpak voor de bestrijding van de 
reuzenberenklauw en andere invasieve uitheemse planten en dieren. Dat gebeurt in nauwe 

samenwerking met het Utrechts Landschap, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
ProRail en de andere Utrechtse gemeenten. 

De gemeente De Bilt gaat ook de 
inwoners actief informeren over 
de bedreiging van de biodiversiteit 
door de zogenaamde invasieve 
exoten en over de manier waarop 
zij kunnen bijdragen aan de 
bestrijding hiervan. Zelf werkt 
de gemeente hier al aan door het 
uitsteken van de reuzenberenklauw, 
het afzagen van de Amerikaanse 
vogelkers en het vernietigen van 
de resten van verschillende soorten 
duizendknoop.

Risico
GroenLinks-raadslid Henk 
Zandvliet is blij met de serieuze 

aandacht voor dit probleem: ‘Ik ga 
ervan uit, dat ook de medewerkers 
van de Milieustraat hierover goed 
worden geïnformeerd. Onlangs 
kreeg ik namelijk een klacht van 
mensen, die veel moeite hadden 
gedaan om een grote hoeveelheid 
van de Japanse duizendknoop te 
verwijderen. Die wilden ze als 
restafval aanbieden, zodat dit spul 
zou worden verbrand. Ze wisten dat 
dit ook in bijvoorbeeld Amersfoort 
de richtlijn was, maar hier kregen 
ze te horen dat het bij het groenafval 
moest worden gestort, waardoor ze 
de planten volgend jaar bij wijze 
van spreken via de compost weer 

terug kunnen krijgen. Ik vind dat 
dat risico moet worden uitgesloten’. 

Publicatie
GroenLinks had tot een actieplan 
opgeroepen naar aanleiding van de 
recente publicatie van een EU-lijst 
van verboden uitheemse planten 
en dieren die een bedreiging 
vormen voor de bestaande flora 
en fauna. Hiertoe behoren onder 
meer de reuzenberenklauw, de 
reuzenbalsemien en de Amerikaanse 
rivierkreeft. Deze mogen niet meer 
verhandeld en toegepast worden 
en moeten door de lidstaten actief 
worden bestreden. [HvdB]

Heide is terug op de 
Heijntjeskamp 

Na vier jaar geduldig schoonmaken door vrijwilligers en leden van 
de werkgroep De Heikrekels, heeft het Langoed Beerschoten in De 
Bilt weer een echt heideterrein.

Op een volkomen overgroeid gebied tussen Beerschoten en het 
stuifduingebied Panbos lag een strook onzichtbare heide, die 100 
jaar geleden door boeren is afgeplagd voor de potstal. In de loop der 
jaren rukten bosgebieden op en vielen er boomzaden op de heide. Zo 
verdween het heidegebied langzaam.

Resultaat
Omdat de provincie Utrecht dit als een bosgebied beschouwt was 
een geen beleid en geld om de heide weer terug te krijgen. Vijftien 
vrijwilligers kwamen echter als Heikrekels met zagen en snoeitangen 
en maakten zo de eerste hectare heide schoon. Oude heidezaadjes 
gingen door het licht weer kiemen en het resultaat is nu te zien. In goed 
overleg met de boswachter van Het Utrechts Landschap wordt door 
de Heikrekels, scholieren en vrijwilligers buiten het broedseizoen het 
heidegebied verder vrijgemaakt.

Nieuwe heide op oude grond.

De Ontdekking van Oostbroek
Utrechts Landschap bestaat 90 jaar en viert haar jubileum op zaterdag 9 september met ‘De 
Ontdekking van Oostbroek’. Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 16.00 uur kennismaken met 

het eeuwenoude landgoed en zijn rijke natuur tijdens wandelexcursies, een bezoek aan Huize 
Oostbroek (1887), een streekmarkt en diverse kinderactiviteiten.

Landgoed Oostbroek ligt aan de 
rand van de stad Utrecht, vlak aan 
de A28. Utrechts Landschap heeft 
haar kantoor hier gevestigd. Niet 
iedereen weet dat het landgoed 
vrij te bezoeken is. Tijdens ‘De 
Ontdekking van Oostbroek’ wil 
Utrecht Landschap iedereen kennis 
laten maken met deze prachtige 
plek. Landgoed Oostbroek ligt 
aan de Bunnikseweg 45a in De 
Bilt. Er kan op deze dag niet met 
de auto geparkeerd worden op het 
landgoed: dat is elders geregeld. 
Meer informatie hierover vindt u 
op de website. Fietsers kunnen wel 
op het landgoed parkeren. 

Activiteiten 
In de oude oranjerie van het 
landgoed is ’t Winkeltje van 
Oostbroek gevestigd. Dit vormt 
het middelpunt van alle activiteiten 
tijdens ‘De Ontdekking van 
Oostbroek’. Rondom ’t Winkeltje 
is een markt met kraampjes vol 

streekproducten, een friet- en 
ijskraam en een knutselkraam. 
Ieder uur vertrekt er een 
wandelexcursie met gids. De gidsen 
vertellen u over de geschiedenis en 
waardevolle natuur op landgoed 
Oostbroek. Speciaal voor deze 
dag zijn een aantal bijzondere 
kamers van Huize Oostbroek 
(1887) te bezichtigen. Ook 
kunnen kinderen hier deelnemen 
aan de muziekvoorstelling 
‘Boeffie trommelt’. Inschrijven 
voor de wandelexcursies en 
kindervoorstelling kan via www.
utrechtslandschap.nl. 

Programma zaterdag 9 sept.
11.00-16.00 uur
Streekmarkt met kinderactiviteiten 
rond ’t Winkeltje van Oostbroek
11.00-16.00 uur
Huize Oostbroek (1887) open 
voor publiek
11.30 uur 
Excursie over het landgoed ‘De 

rol van bomen in mythen en 
volksgeloof’ 
12.30 uur
Wandelexcursie; de geschiedenis 
van het landgoed en bijzondere 
natuur
13.00 uur 
Kindervoorstelling in huize 
Oostbroek: Boeffie trommelt 
13.30 uur
Excursie over het landgoed ‘De 
rol van bomen in mythen en 
volksgeloof’ 
14.15 uur
Kindervoorstelling in huize 
Oostbroek: Boeffie trommelt 
14.30 uur 
Wandelexcursie; de geschiedenis 
van het landgoed en bijzondere 
natuur

Landgoed Oostbroek is vrij 
toegankelijk en kent een rijke 
geschiedenis en waardevolle 
natuur. (foto Henk van de Bunt 
2013)

Invasieve niet-inheemse planten, zoals reuzenberenklauw zijn steeds 
vaker de oorzaak van bezorgdheid.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
06-09
Do.

07-09
Vr.

08-09

Indische kipsaté 
met nasi en kroepoek

of
Kabeljauwfilet 

met garnalen-bieslooksaus
of

Gevulde paprika
met bonen en taleggio-kaas

€ 11,-

Woe.
13-09
Do.

14-09
Vr.

15-09

Entrecote v.d. grill
met kruidenboter

of
Gebakken scholfilet
met peterseliesaus

of
Gevulde portobello
met gruyèrekaas

€ 11,-

September: Speciale actie op zaterdag!

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!
Eerste 2 drankjes van het huis*

* Geldig van 1/9 - 1/10 en uitgezonderd gedisti lleerd

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur
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