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Burgemeester opent Open 
Monumentendag in Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 9 september vond de Open Monumentendag 2017 De Bilt weer plaats, met dit jaar 
als thema: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Oorspronkelijk was dit de roep waarmee een dorps- 

of stadsomroeper op het marktplein de aandacht trok voor een officiële mededeling. Dit jaar 
verrichtte burgemeester Sjoerd Potters de opening op Buitenplaats Rustenhoven.

Elk jaar wordt in gemeente De 
Bilt tijdens de Open Monumenten-
dag een aantal monumenten gratis 
opengesteld voor het publiek. Afge-
lopen weekend gaven vrijwilligers 
hier rondleidingen voor geïnteres-
seerden, kon men een boekje ko-
pen onder de titel “Buitenlui op de 
buitenplaats” en was een fietsroute 
uitgezet. Het geheel werd omlijst 
door tentoonstellingen en er traden 
diverse bands op. 

Rustenhoven
Dit jaar viel de eer te beurt aan 
burgemeester Potters om de Mo-

numentendag te openen op Bui-
tenplaats Rustenhoven, een statig 
monument, omstreeks de 18e eeuw 
gebouwd. Eén van de eerste bewo-
ners was Johan Schwaving, schout 
van Maartensdijk van 1715 tot 
1759. Daarna kende het landgoed 
nog vele, soms adellijke, eigena-
ren en bewoners. Koningin Juliana 
speelde hier weleens met haar to-
neelgroepje en Prins Bernhard ging 
hier op fazantenjacht met Fentener 
van Vlissingen. Potters was ver-
heugd om op dit mooie landgoed de 
aftrap te mogen doen. ‘De woorden 
buitenplaats en buitenlui zijn niet 

aan elkaar verwant’, vertelde Pot-
ters. Hij vervolgde ‘Buitenlui had-
den geen huis en trokken rond van 
stad tot stad. Buitenplaatsen werden 
gebouwd door een inwoner van de 
stad, die graag een beetje wilde bij-
komen van het drukke stadse leven. 
Denkt u zich eens in: toen al, vier- à 
vijfhonderd jaar geleden’. Potters 
gaf een mooi voorbeeld hiervan: 
Hofwijck bij Den Haag, gebouwd 
door staatsman Constantijn Huij-
gens. Hij wilde regelmatig letterlijk 
“de wijk van het hof nemen”, even 
uitrusten van de Haagse regerings-
beslommeringen.

Van alles te doen
‘Niet alle monumenten van de ge-
meente De Bilt zetten vandaag hun 
deuren open. Toch is er veel te be-
leven’, aldus Potters. Het publiek 
kon dan ook een kijkje nemen bij 
Historische Kring D’Oude School 
in De Bilt, Jagtlust opende haar 
deuren voor een rondleiding, er was 
een streekmarkt op Landgoed Oost-

broek, voor degenen met honger 
konden terecht in Molen De Kraai 
in Westbroek voor een boerenlunch 
en bij Boerderij Eyckenstein was 
vlees van Jersey-stieren te koop. 
Los van Open Monumentendag 
vond in De Bilt nog de jaarlijkse 
kunstmarkt plaats in het Van Boet-
zelaerpark en kon men old-timers 
bewonderen in de Dorpsstraat. 

 

In Westbroek was het druk in Molen De Kraai. Deze was van 10.00 tot 16.00 uur te bezichtigen, waarbij de 
molenaars Paulien Wiersma en Ron Leeuwenkamp de wieken lieten draaien om het graan te vermalen. Er 
waren ook demonstraties van oude ambachten, waarbij Irene Banken (foto) vertelde over het maken van quilts 
en Titia Vermeulen de kunst van het kantklossen toelichtte. [foto Henk van de Bunt]

De voorzitter van het Comité Open Monumentendag De Bilt, Romana 
Engeman, spreekt Boeren, Burger(s)(meester) en Buitenlui binnen toe.

Sterk Spul zingt uit volle borst.

Grote drukte marktdag

De Marktdag in De Bilt zorgde zoals gewoonlijk weer voor grote drukte 
op het terrein rond de Dorpskerk. Zie ook pag. 7
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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

17/09 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos + ds. 
C.H. Oechies, startzondag

Pr. Gem. Zuiderkapel
17/09 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

17/09 • 18.30u - Ds. A Beens

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/09 • 10.30u - Dienst met Jan Bodisco 
Massink, predikant en psychoanalyticus. 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

17/09 • 10.00u - de heer Kees de Vreugd

R.K. Kerk O.L. Vrouw
17/09 • 10.30u - Meditatieve viering, 

verzorgd door werkgroep Liturgie

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

17/09 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
17/09 • 16.30u - ds. M.Tel

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

17/09 • 10.00u - Ds. M. Paul, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

17/09 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers, 
jongerendienst

Pr. Gem. Immanuelkerk
17/09 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
17/09 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
17/09 • 10.00u - Eucharistieviering pastor 

P. Kuipers 

V.E.G. De Bilt e.o.
17/09 • 10.00u - Spreker dhr. Hans 

Somhorst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
17/09 • 10.30u - Mevr. T. Meijer

Herv. gemeente Groenekan 
17/09 • 15.30u - Prop. J.A. de Kruijf

Herst. Herv. Kerk Groenekan
17/09 • 10.00u - Kandidaat D.C. de Pater

17/09 • 18.30u - ds. H. Juffer, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Onderwegkerk Blauwkapel
17/09 • 10.30u - Prof. dr. J. Visser

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/09 • 11.00u - ds. R. Alkema, Viering 
Heilig Avondmaal

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
17/09 • 10.00u - Ds. A. Jonker 

17/09 • 18.30u - Ds. M van der Zwan 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

17/09 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
17/09 • 09.30u - ds. R. Alkema, Viering 

Heilig Avondmaal

St. Maartenskerk
17/09 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

 Westbroek
Ned. Ger. Kerk

17/09 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer 
17/09 • 18.30u - Dhr. H. Bijl

PKN - Herv. Kerk
17/09 • 10.00u - Ds. M van der Zwan, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
17/09 • 18.30u - Ds. A.A. Floor 

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

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Weeksluiting

Op vrijdagavond 15 september 
is er in Dijckstate Maartensdijk 
een weeksluiting, waarin kerke-
lijk werker Anton Verstoep voor 
gaat. Aanvang 19.30 uur en na 
afloop is er gelegenheid voor 
samenzijn en ontmoeting bij een 
kopje

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 16 september is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden

Verkeersveiligheid 
in Westbroek

Afgelopen 29 mei was er in West-
broek een dorpsbijeenkomst over 
de verkeersveiligheid in West-
broek. Om iedereen in Westbroek 
bij een op te stellen advies te 
betrekken, organiseert de daarop 
betrekking hebbende werkgroep 
een inloopbijeenkomst op don-
derdag 14 september om 20.00 
uur in het Dorpshuis van West-
broek om te informeren en reac-
ties te ontvangen. 

Tentoonstelling verlengd

De 10e expositie, die Kunstkring 
BeeKk in Het Lichtruim heeft 
ingericht en oorspronkelijk tot 
30 augustus duurt nog tot woens-
dag 27 september. De exposi-

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed 
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele 
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte 

en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Jan de Graaf
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren 

dat hij bij velen zo geliefd was.

Reinie de Graaf
Kinderen en kleinkinderen

Maarssen, september 2017

tie 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 te 
Bilthoven.

Spullen voor verkoopdag 

16 september is er een verkoop-
dag bij de Hervormde kerk te 
Westbroek, waarvoor men nog 
op zoek is naar spullen om te 
verkopen. Bel of ga langs bij: 
Reina van den Broek, Dr. Welf-
ferweg 21, tel 0346 280518 of 
Bep Otten, Kerkdijk 26, tel. 0346 
281897, beiden te Westbroek. 
 

Spreekuur gemeente 
in Maartensdijk

Elke donderdag tussen 8.30 en 
10.00 uur zit Lianne Oosterlee 
(wijkcontactambtenaar gemeente 
De Bilt) voor u klaar in het Ser-
vicecentrum (Dijckstate) aan het 
Maertensplein in Maartensdijk. 
Tijdens dit spreekuur kunt u zon-
der afspraak binnenlopen om uw 
idee, initiatief, zorg of probleem 
met haar te bespreken. 
Het mag over alles gaan, bij-
voorbeeld: de leefbaarheid in uw 
straat of wijk, het verkeer, uw 
gevoel van veiligheid of  het 
onderhoud van het groen. Mis-
schien heeft u wel goede sug-
gesties met betrekking tot sport, 
speelterreinen, jeugd of ouderen? 
Wissel van gedachten met Lianne 
en bekijk samen de mogelijk-

heden tijdens het spreekuur op 
donderdag. Buiten het spreek-
uur om kunt u ook een afspraak 
maken door haar te bellen op 
(030) 228 94 91 of te mailen naar 
l.oosterlee@debilt.nl.

Soefibijeenkomst

Op 20 september om 20.00 uur 
staat in de soefi-bijeenkomst De 
kunst van de persoonlijkheid 
centraal. Inayat Khan is de kunst 
van de persoonlijkheid en dat 
thema wordt op allerlei manieren 
samen onderzocht in de Woud-
kapel, Beethovenlaan 21, Bilt-
hoven.

Soefi-bijeenkomst

Op zond. 24 sept. verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25. Bilthoven. Aanvang 11.00 
uur. Het thema is: ‘Profeten, 
mens of heilige?’ Het Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dage-
lijks leven als bron van spirituele 
groei. (www.soefi.nl)

Schildercursus

Vrouwen van Nu Maartensdijk 
verzorgt vanaf woensdag 20 sep-
tember (van 13.30 tot 15.30 uur) 
een schildercursus in De Vierstee 
o.l.v. Christiena Driessen. Er is 
nog een aantal plaatsen vrij: ook 
niet-leden zijn van harte welkom. 
Er wordt met verschillende tech-
nieken geoefend, maar ervaring 
is zeker niet noodzakelijk. Info: 
hanstein@xs4all.nl of tel: 0346 
211937.

Reünie van Dijckschool

In 2017 bestaat de van Dijck-
school 100 jaar. Reden om met 
de oud-van-Dijckers (leerkrach-
ten, leerlingen, ouders en onder-
steunende medewerkers van de 
van Dijckschool) en de huidige 
generatie terug te kijken op een 
eeuw Van Dijck.
De reünie is op zaterdag 7 okto-
ber op de van Dijckschool van 
14.00 tot 17.30 uur. Oud en 
nieuwe van Dijckers zijn van 
harte uitgenodigd om dit bijzon-
der moment te beleven. Meer 
informatie en de mogelijkheid tot 
aanmelden, voor 7 oktober, is te 
vinden op www.vandijckschool-
bilthoven.nl. 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Politiek op Marktdag 
in de Bilt

De hevige regenbuien die af en toe neerkletterden weerhielden belang-
stellenden niet om op zaterdag 9 september de negende Markt- en Old-
timerdag in Het Oude Dorp De Bilt te bezoeken. De schaarse droge 
momenten waren ook hoogtepunten voor bijvoorbeeld de kramen van 
de politieke partijen als Beter De Bilt (foto), ChristenUnie, Groen-
Links, SGP en SP. [foto Reyn Schuurman] 

Heropening Bibliotheek 
Maartensdijk

Bibliotheek Maartensdijk is heropend. De bibliotheek is de afgelopen maanden verbouwd en 
vanaf 4 september is iedereen weer van harte welkom. De bibliotheek is nieuw ingericht en 

ingedeeld in werelden. 

Zo komen bezoekers in de wereld 
‘spannend & actief’ of de wereld 
‘literatuur & cultuur’. Alle werel-
den hebben hun eigen kleur. Biblio-
theek Idea Maartensdijk heeft ook 
een nieuwe vestigingscoördinator: 
Rena Breed. De verbouwing van 
de bibliotheek is onderdeel van de 

grondige renovatie van De Vier-
stee. De officiële opening van De 
Vierstee vindt plaats op vrijdag 27 
oktober om 16.00 uur. 

Uitleen
Voor de sluiting heeft de biblio-
theek de uitleentermijn van mate-

rialen verlengd. Klanten kunnen de 
materialen, die ze voor de sluiting 
leenden in Bibliotheek Idea Maar-
tensdijk tot 15 september terug-
brengen. De bibliotheek opent haar 
deuren met een feestelijke actie. In 
de maanden september, oktober en 
november krijgen nieuwe leden, 

die een Standaard-
abonnement of een 
Plusabonnement 
afsluiten in Maar-
tensdijk 10 euro 
korting op een 
jaarabonnement. 

Kunstwerk verfraait fietstunnel 
Vollenhoven

door Henk van de Bunt

Woensdag 6 september werd de fietstunnel bij landgoed Vollenhoven, gelegen aan de 
Utrechtseweg 59 in De Bilt op feestelijke wijze geopend door Jacqueline Verbeek - Nijhof, 

gedeputeerde van de provincie Utrecht. Voor de informele bijeenkomst die dag waren naast 
de leerlingen en medewerkers van de Stichtse Vrije School, ook vertegenwoordigers van de 

Provincie en de gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist en De Bilt uitgenodigd.

Op verzoek van de Provincie had 
de Stichting Wegh der Weegen het 
initiatief genomen om de wanden 
van de fietstunnel te laten verfraai-
en met tekeningen. De Stichting 
Wegh der Weegen zet zich in om 
de ‘Wegh, gelegen tussen Amers-
foort en Utrecht’ weer op de kaart 
te zetten en de bekendheid ervan 
te vergroten. Jacob van Campen 
ontwierp de Wegh in 1647. Van 
Campen is ook de bouwmeester 
van o.a. het stadhuis op de Dam en 
het Mauritshuis in Den Haag. Hij 

ontwierp een 11 km lange weg, 60 
meter breed met aan beide zijden 
drie rijen eikenbomen. 

Vrije School
De stichting had voor dit project 
contact gelegd met de Stichtse 
Vrije School in Zeist en vroeg, na 
een presentatie op de school, leer-
lingen een ontwerp te maken voor 
de aankleding van de fietstunnel. 
Daar zijn zij, onder leiding van do-
cent mevrouw van Dijken, bijzon-
der goed in geslaagd. Door grote, 

op de wanden geschilderde ramen, 
kijkt men in de richting van het 
landgoed bij Vollenhoven binnen 
en zie je onderdelen van het inte-
rieur. Vanuit het landgoed kijk je 
op de tegenover gelegen wand ge-
schilderde tekeningen door ramen 
naar de Wegh der Weegen. De pro-
vincie Utrecht reageerde enthousi-
ast op het ontwerp van de leerlin-
gen en zette zich gezamenlijk met 
de Stichting Wegh der Weegen in 
om van dit project een succes te 
maken.

Leerlingen van de Stichtse Vrije School in Zeist ontwierpen en realiseerden een kunstwerk in de fietstunnel bij 
landgoed Vollenhoven. [foto Reyn Schuurman]

Door grote, op de wanden geschilderde ramen kijk je in de richting van 
het landgoed bij Vollenhoven binnen en zie je onderdelen van het interieur. 
[foto Reyn Schuurman]

Tijden
Met de heropening van de biblio-
theek veranderen de openingstijden. 
De bibliotheek heeft de tijdstippen 
uitgekozen, waarop veel bezoekers 
naar de bibliotheek komen en heeft 
aan de klanten gevraagd wanneer 
zij de bibliotheek graag bezoeken. 
Tijdens deze nieuwe openingsuren 

kunnen de medewerkers de klanten 
zoveel mogelijk professionele en 
veelzijdige service blijven bieden. 
De openingstijden zijn: Maandag  
van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 
tot 20.30 uur, woensdag van 10.30 
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 
uur en vrijdag van 14.00 tot 17.00 
uur en van 19.00 tot 20.30 uur. 

Het aanbod aan 
jeugdboeken voor 
de jongste jeugd 
is ondergebracht 
in de fleurige 
jeugdhoek voor 
kinderen van 0 tot 
8 jaar. [foto Kees 
Diepeveen]

De collectie is ingedeeld in verschillende werelden, op basis van 
doelgroepen en interesses. Een blik op twee van de werelden die allen een 
eigen kleur hebben. [foto Kees Diepeveen]
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Oma’s draadjesvlees

Runder gehaktstaven

Diverse soorten 
varkenshaas

500
GRAM 7.98

500
GRAM 5.98

PER
STUK 1.10

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

Filet americain 
Hammousse
Ei-bieslook salade

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag  september
t/m woensdag  september

Gebraden rosbief
Gerookte achterham
Gegrilde kipfilet

500
GRAM 5.50

BOEREN JONG 
BELEGEN

500
GRAM 5.98 

KIPDIJFILET
1

KILO 7.98

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

VOORDEEL HELE WEEK

ITALIAANSE SPECIALS!

6 HALEN=
5 BETALEN

Lekker voor het weekend!

2
STUKS 7.-

2
STUKS 6.-

BROODJE 
PULLED PORK

ITALIAANSE WRAPS
Nieuw!

ELKE 5e GRATIS

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, gehaktstaven, 
slavinken, etc… 

Bij aankoop van 100 gram Italiaanse salami.

VLEESWAREN TRIO

OVERHEERLIJKE PARMA 
SALADE 100

GRAM 2.75

Italiaanse kalfs Merguez

Italiaanse kalfsvinken PER
STUK 2.25

GRATIS 
CAPPUCCINO 
MOK

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

Soepgroente
‘fijn of grof’

€ 1,25
per 100 gram

€ 1,49
per 100 gram

€ 2,49
per 100 gram

€ 0,99
per 500 gram

€ 1,99
Per bakje

• Pilav met groenterijst

• Vers gesneden Bietjes

• Vers gesneden Ananas

Vijgen Roodfruit 
taart

Van onze Patissier

Desem- Zaden - 
meergranen
Brood

Van onze Bakker

• Alle
-Rauwkost
- Stamppotten

- Jonagold
- Goudreinetten
- Delcorf

Er is weer Zuurkool 
en Hutspot!

Hollandse 
Sla soorten
op kluit

Alleen donderdag
Vers gesneden

Nieuw

€ 0,89 € 1,49
3 soorten

€ 0,80per 100 gram 250 gram Per stuk

TraiteurVers v/d

• Beef Strogano� met
Aardappels of 
Rijst en Groente

• Speciaaltje
Linguine met paddestoelen
echte tru�el en parmesan

€ 0,99
per 100 gram

• Prei-gehaktschotel
met Ham en Kaas

€ 1,49Per kilo € 12,50Nu € 2,50Per stuk

Alleen Ma Di Wo
Nieuw oogst 
Hollandse Appels

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

Ebbe Rost van Tonningen 
blijft wel politiek actief 

door Henk van de Bunt

Twee van de vier collegepartijen wezen ‘hun’ wethouder al aan als lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018; Hans Mieras wordt het boegbeeld bij D66 en 

Madeleine Smit-Bakker neemt het voortouw bij het plaatselijke CDA. Wie namens GroenLinks 
op het schild wordt gehesen is op dit moment nog niet bekend. voor Beter De Bilt zou hetzelfde 

gezegd kunnen worden, maar daar is het in ieder geval niet Ebbe Rost van Tonningen.

Betekent dit bericht gelijk een ein-
de aan de politieke loopbaan van 
Rost van Tonningen (74): ‘Nieuwe 
verkiezingen, nieuw gezicht voor 
Beter De Bilt’, dat betekent het; 
niets meer en niets minder. Ik ben 
eventueel wel beschikbaar als wet-
houder, indien Beter De Bilt zou 
deelnemen aan een nieuwe coalitie. 
Beter De Bilt komt in september 
van dit jaar met een nieuwe lijst-
trekker. Een belangrijke succesfac-
tor? ‘Ons sterke team’, aldus Ebbe. 

11 jaar
Ebbe Rost van Tonningen heeft 
vanaf 2006 in de Biltse gemeen-
teraad gezeten. Hij had als be-
langrijkste ambitie in de politiek 
om vanuit zijn brede bestuurser-
varing, wethouder te worden. Na 
ruim 10 jaar is dat dan gelukt: in 
november 2016. Nu draagt hij de 
rol van lijsttrekker van zijn par-
tij Beter De Bilt over. In 2006 is 
hij de lokale politiek ingegaan en 
kwam als opvolger van lijstrek-
ker Robert-Jan van Gent in de 
Gemeenteraad van De Bilt. Ebbe 
ontdekte steeds meer het belang 
van een echte lokale partij en 
stichtte voor de verkiezingen van 
2014 de partij Beter De Bilt. Daar-
mee boekte hij als lijsttrekker een 
winst van 0 naar 4 zetels. Daarmee 
werd de partij, samen met de VVD 
de één na grootste partij. Maar de 
coalitie ging niet met Beter De 
Bilt in zee. ‘Ebbe is te kritisch’, 
werd toen gesteld. 

Vragen
‘Waarom geen lijsttrekker meer’? 
‘Als lijsttrekker moet je ook in de 
Gemeenteraad willen zitten. Ik kies 
bij voorkeur de rol van bestuurder. 
Dus ik ben beschikbaar als wet-
houder en als dat niet gebeurt, is de 
kans groot dat ik uit de lokale poli-
tiek ga. Nu Beter De Bilt een sterk 
en ervaren team heeft, kan dat ook’.
‘Wat trekt je aan in het wethouder-
schap’? ‘Besturen is ideeën vorm-
geven in de praktijk. Daar staat het 
bordje: werk in uitvoering. Ik ben 
vooral een doener, die gaat voor 
maatschappelijk resultaat. Daar-
naast voel ik mij een verbinder, die 
de meest uiteenlopende groeperin-
gen bij elkaar brengt, vooral ook 
burgers. Maar als wethouder schaak 
je op diverse borden. Bijvoorbeeld 
naar bedrijven, lokale en regionale 
overheden. Die verbindende rol 
wordt voor een wethouder steeds 
belangrijker’. ‘Welk resultaat heb 
je behaald als wethouder’? ‘Het is 
te gemakkelijk om van een resul-
taat van één wethouder te spreken. 
Het is een team, dat daaraan werkt. 
Maar ik heb een versnelling kun-
nen brengen in een aantal dossiers. 
In november 2016 als wethouder 
gestart, loodste ik na felle debatten 
binnen drie maanden het al 10 jaar 
slepende dossier van het zwembad 
door de gemeenteraad. Twee wet-
houders waren daarop (al) gesneu-
veld, een lot waaraan ik ternauwer-
nood ontsnapte. ‘Het vizier van de 
oppositie was op mij gericht’. Maar 

volgend jaar komt er dan eindelijk 
een nieuw zwembad’. 

Voorbeelden 
‘Voorbeelden van mijn dossiers 
zijn verder de koopzondagen, het 
gemeentelijk armoedebeleid, pres-
tatieafspraken met de SSW voor 
sociale huurwoningen, waarvan 
deze dagen de bouw van 99 sociale 
huurwoningen van start is gegaan. 
En verder: een samenhangend wo-
ningbouwprogramma, de tunnel in 
De Leijen, het detailhandelsbeleid 
en verkoop van kavels op bedrij-
venterrein Larenstein. Volgende 
maand een concept voor een nieuw 
beleid speelplaatsen’. 

Duwer
Ebbe Rost van Tonningen: ‘Ik heb 
als econoom in de gemeenteraad 
jarenlang gewaarschuwd voor de 
almaar zwakker wordende finan-
ciële situatie. Het gevolg: ‘Veel 
verborgen achterstallig onderhoud 
en lange wachttijden. Ik constateer 
overigens verbeteringen’. Terug-
kijkend op mijn raadslidmaatschap 
kan de gemeenteraad nog veel aan 
kracht winnen. ‘Minder op de man 
en meer op de inhoud. Ik hoor het 
veel om mij heen’, zo blikt Ebbe te-
rug. Brede samenwerking gevraagd. 
De nieuwe burgemeester heeft een 
veelbelovende start gemaakt om dat 
voor elkaar te krijgen. Vermoedelijk 
krijgen wij bij de volgende verkie-
zingen lijst 3. Ik ga voorstellen dat ik 
als lijstduwer op plaats 6 kom.’

Kunstmarkt en Fotoclub
Kunstmarkt De Bilt 2017 werd 
een heel natte bedoening. Maar 
fotoclub Bilthoven bleef droog in 
de tent waarin een veldstudio was 
ingericht om portretten te fotogra-
feren. Heel  wat bezoekers wilden 
graag model staan. En menigeen 
was geïnteresseerd in hetgeen de 
fotoclub zoal doet, zoals natuurfo-
tografie. Daarom organiseerde de 
natuurwerkgroep van de Fotoclub 
een workshop voor bezoekers die 
graag meer wilden weten over fo-
tografie of over hun eigen camera. 

Tijdens de Kunstmarkt stond het 
thema ‘vriendschap’ centraal. De 
viering van het 40-jarig jubileum 
van de vriendschappelijke steden-
band tussen De Bilt en Coesfeld 
mocht niet ontbreken en kreeg 
tijdens dit evenement een speci-
ale plek aan de grote vijver. De 
vrijwillige brandweercorpsen van 
beide gemeenten verzorgden een 
spectaculair waterorgelshow van 
zwierende waterstralen, zinderende 
lichtbundels en prachtige muziek 
op de zaterdagavond.

Bilthoven gaat klassiek 
met Misha Fomin

‘De kracht om rijkdommen te scheppen is oneindig veel belang-
rijker dan de rijkdom zelf’, zei de bekende componist en pianist 
Franz Liszt, wiens muziek afgelopen zaterdagavond in de Woud-
kapel te horen was. Daarnaast klonken andere grote componisten 
als Schubert, Chopin, Bruch en Rachmaninov.

Zeker, aan ambitie ontbrak het niet tijdens Bilthoven Klassiek: een 
weekend vol kamermuziek, openbare lessen, concerten en zelfs een 
workshop a-capellazingen door Von Bilthoven – het sympathieke Bilt-
hovense a-capellakoor van vier mannen en vier vrouwen, die het zelfs 
aandurfden om een van de leerlingen uit de zaal uit te nodigen om een 
paar nummers mee te zingen.

Een van de topdocenten was de bekende Bilthovense pianist Misha Fo-
min, tevens artistiek leider van de stichting Mezzo Forte Piano, die het 
weekeinde organiseerde op sfeervolle locaties, zoals Huize Gaudeamus 
en De Woudkapel. De deelnemers varieerden van jonge professionele 
musici tot enthousiaste amateurs. 

Hoogtepunt van het concert vormde, naast uiteraard de intieme close 
harmony van Von Bilthoven, het optreden van het Balakirev Pianotrio, 
drie internationale topmusici die ook tijdens de masterclasses actief 
waren. De kracht om rijkdom te scheppen waarde rond in Bilthoven.
 (Peter Schlamilch)

Ebbe Rost van Tonningen in het gemeentehuis van De Bilt op weg naar 
zijn werkkamer in het gemeentehuis. [foto Henk van de Bunt]

Von Bilthoven in een prachtige 
vertolking Can’t help falling in 
love with you

Het waterorgel symboliseerde de vriendschappelijke samenwerking tus-
sen De Bilt en Coesfeld. (foto’s Piet van Trigt)

Het van Boetzelaerspark was tijdens de Kunst-
markt De Bilt 2017 een heel natte bedoening.

Voor één keer werd het park om-
gedoopt in ‘El Parque de los Ami-
gos’. Dat had alles te maken met de 
vrienden van Baron Van Boetzelaer. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

zaterdag 16 september

Bezoek ook onze

Locatie: Hervormd Centrum (achter de Herst. Herv. kerk)
Maartensdijk van 10.00-15.00 uur

Maak tijdens de verkoping een ritje in een
oldtimer van het Hervormd Centrum naar molen 

‘de Kraai’ in Westbroek!

Kringloopwinkel!
Molen ‘De Kraai’ Westbroek

A D U L L A M C O M I T É  M A A RT E N S D I J K

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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 M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen
 0346 - 281444 | 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl | www.kvdwmakelaardij.nl

WIE JARIG,
IS TRAKTEERT

Wie jarig is trakteert. Vanwege het 10-jarig 
bestaan van Karin van der Willigen Makelaardij 
o.z. zijn er 10 maanden lang prijzen te winnen.  

Dit is de 8e maand en deze maand is Primera 
Maartensdijk de winkel die een leuke prijs wil 
verzorgen. Een woonblad met een klusbon erbij. 
Als dat geen nieuwe plannen te weeg brengt… U 
kunt er natuurlijk ook altijd even binnen lopen voor: 
wenskaarten, postzegels, tijdschriften, boeken, 
dagbladen, tabak, Staatsloterij, Lotto, beltegoed, 
cadeaukaarten, tickets, kantoorartikelen en 
cartridges. 

KENT U IEMAND DIE U DEZE PRIJS ZOU GUNNEN? 
LAAT HET ONS DAN EVEN WETEN.

Primera Maartensdijk
Maertensplein 24
3738 GK Maartensdijk
0346 211 390

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

     Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883 www.vaarderhoogt.nl

NÚ

25%

IS HET BESTE PLANTMOMENT 
VAN HET JAAR !!!

KASSAKORTING OP 
ÁLLE TUINPLANTEN

DE HÉLE MAAND 
SEPTEMBER

Iedereen die graag en veel in de tuin werkt weet 
het: SEPTEMBER is de allerbeste maand voor nieu-
we aanplant in de tuin. De grond is zacht, vochtig 
en voedzaam en heeft de ideale temperatuur. Nú 
planten betekent een vroegere en rijkere wasdom. 
‘t Vaarderhoogt helpt u met een superaanbieding:

Vers vlees van 
Maartensdijkse bodem..!

 Zaterdag 30 september vanaf 14.00 uur.
 

Wij slachten een stier (Belgisch blauw) en 
twee varkens (bonte Bentheimer) dit vlees wordt 

door onze huisslager uitgebeend en bereid.
 

U kunt vooraf uw 
vleespakket bestellen v.a. 5 kilo

 

Hoeve Rustoord 
Dorpsweg 2  -  3738CE Maartensdijk

Tel 0622369773  -  gertjan@hoeverustoord.nl
www.hoeverustoord.nl

Dat gaat 

hard!

Sparen voor

zachte
handdoeken 

Bij elke 
5.- een 

spaarzegel

Die superzachte baddoeken, douchelakens 
of hamamdoeken spaar je zó bij elkaar!

jaar

2414200 DIO STPB wk37.indd   4 17-08-17   14:12

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Die superzachte 
baddoeken, 

douchelakens of 
hamamdoeken 

spaar je zo bij elkaar!

Het is SPELTEMBER

Er is weer SPECULAAS!!!
De lekkerste speculaas 
alleen dit weekend

nu slechts

€ 0,50

2e PAKJE
HALVE PRIJS

De lekkerste

SPELTSTOKJES

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

Maaien bermen 
en watergangen in 
gemeente de Bilt 

door Agterberg BV
Half september starten wij in opdracht van gemeente De Bilt met de 2e 
ronde maaien van de ruige bermen. In de eerste maaironde (juni) is de 
eerste meter van de bermen gemaaid, nu wordt alles gedaan. Vanuit de 
ecologie is dit de beste periode omdat o.a. kruiden dan uitgebloeid zijn. 
Aansluitend worden de gemeentelijke watergangen geschoond. De wa-
terschappen eisen dit en het gebeurt jaarlijks. Het is bedoeld om de 
doorstroming en waterberging te garanderen. Ook voor de flora en fau-
na is dit de beste periode. 

Medio oktober worden de bermen in Bilthoven Noord gemaaid. Dit ge-
beurt wat later zodat bij aanvang van de bladcampagne het gras kort is.  
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen heb-
ben, dan kunt u gebruik maken van het email adres maaiwerkdebilt@
agterberg.com. Wij staan open voor suggesties.  

Sfeerbeeld van rondleiding 
Op dinsdag 19 september vindt er een Alzheimer Café plaats in 
De Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. Een Alzheimer Café 
is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor 
mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en 
andere belangstellenden. 

Kijken naar kunst biedt mensen met dementie de mogelijkheid zich 
te uiten en om weer meer contact te maken met hun omgeving. Een 
rondleiding brengt niet alleen verbetering van de kwaliteit van leven 
van de deelnemers, maar heeft ook positieve effecten voor hun man-
telzorgers en de relatie tussen deelnemer en mantelzorger. Gabriëlle 
Kappelle, rondleider Centraal Museum, zal een sfeerbeeld geven van 
de Onvergetelijke rondleiding door te vertellen over de schilderijen en 
voorwerpen, maar ze ook te laten zien. 

Koffie en meer
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een 
drankje te nemen en even na te praten. De toegang is altijd gratis. Vra-
gen (ook over vervoer) Alida Melkert, tel.nr. 030 6562977. 

Nasrdin Dchar in Het Lichtruim
Theater Het Lichtruim presenteert met trots op donderdag 21 september DAD, een 

theatervoorstelling met Nasrdin Dchar. DAD is Nasrdins meest persoonlijke en urgente 
voorstelling tot nu toe. Nasrdin: ‘Mijn bedoeling was om een persoonlijk verhaal te vertellen, 
over een onderwerp dat mij na aan het hart ligt, op een manier die mensen in hun hoofd én 

in hun hart zou raken. Met emotie, openhartig en vooral met veel humor. Ik ben er heel trots 
op dat, gezien alle mooie recensies en de overweldigende reacties van hen die de voorstelling 

inmiddels hebben gezien, dat aardig is gelukt!’

De Nederlands-Marokkaanse ac-
teur Nasrdin Dchar (Steenbergen, 
1978) is vooral bekend door zijn 
rollen in Nederlandse speelfilms 
zoals Lotus, Tirza, Süskind en Ra-
bat. Voor de laatste won hij in 2011 
het Gouden Kalf voor beste acteur. 
Daarnaast was hij te zien in televi-
siefilms en in het theater waar hij 
rollen vertolkte in King Lear, Oe-
dipus en Ghetto (o.m. bij het RO 
Theater). Scenariste Maria Goos 
schreef in 2011 speciaal voor hem 

de succesvoorstelling Oumi. Ko-
mend seizoen is Nasrdin te zien in 
de theatersolo DAD, een voorstel-
ling die hij al met groot succes in 
2017 speelde in de grotere Neder-
landse theaters. Theater Het Licht-
ruim is dan ook bijzonder blij dat 
hij bereid was direct aan het begin 
van het nieuwe seizoen eenmalig 
naar Bilthoven te komen. Kaart-
verkoop via de ticketshop www.
theaterhetlichtruim.nl Theater het 
Lichtruim, Planetenplein 2, Bilt-

hoven email: info@theaterhetlicht-
ruim.nl 

(Jess van de Griend)

Kubus in WVT
Kubus is bedoeld voor volwassenen, die graag nieuwe vrienden willen 
maken maar die het soms lastig vinden contacten te maken. Dit kan 
bijvoorbeeld komen door een lichte beperking, autisme of niet aange-
boren hersenletsel. 
Op vrijdag 29 september is iedereen weer welkom bij Kubus waar 
Henk, Richard en Henk gaan nasi koening klaarmaken en daarna sjoe-
len en/of een ander gezelschapspel spelen. 
Aanvang vanaf 18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Meer informatie en 
aanmelden bij Gert- Jan Poppink (WVT), gj.poppink@vvsowvt.nl, tel. 
030 2284973 of Coby Merkens (Mens), c.merkens@mensdebilt.nl, tel 
0346 214161/06 19900676

Marktdag De Bilt 
trekt veel bezoekers

door Guus Geebel

De hevige regenbuien die af en toe neerkletterden weerhielden belangstellenden niet om 
op zaterdag 9 september de negende Markt- en Oldtimerdag in Het Oude Dorp De Bilt te 

bezoeken. In de wijde omgeving van de markt was geen parkeerplaats meer te vinden. 

De Marktdag begon om 10.00 uur 
en om 10.30 uur vertrokken de old-
timers voor een bijna negentig kilo-
meter lange tocht. Ze werden uitge-
leide gedaan met muziek van The 
P.U.B. In de stoet reed ook Bus27 
mee. De bus reed vroeger voor 
het Gemeentelijk Vervoerbedrijf 
Utrecht (GVU) en deed dienst in de 
Schepenbuurt. In de middag maakte 
de volgeboekte bus een rit van dertig 
kilometer door de gemeente De Bilt.

Kramen
Bij de ruim honderd kramen was 
een grote verscheidenheid aan 
spullen, hapjes en drankjes te koop. 
Over een halfjaar zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen, dus presen-
teerden de plaatselijke politieke 
partijen zich ook op de markt. Op 
de twee podiums vonden verschil-
lende optredens plaats. Aan de 
Markt- en Oldtimerdag zijn goede 
doelen verbonden. De opbrengst 
van de dag gaat dit jaar naar doelen 
in Colombia, Nicaragua en Malawi. 

Projecten
Een deel van de opbrengst van de 
Marktdag is bestemd voor de uit-
breiding van een wijkgebouw in 
een buitenwijk van de Colombiaan-
se hoofdstad Bogotá. Zo’n 70 kans-
arme kinderen  krijgen daar onder-
steuning en onderwijs. Een ander 
deel is bestemd voor een klaslo-

kaal in het dorp Nkhoma in het 
Afrikaanse Malawi. Malawi heeft 
onvoldoende regeringsscholen en 
de kwaliteit van het onderwijs is 
slecht. De school in Nkhoma is 
hard toe aan een nieuw klaslokaal. 
Verder gaat een deel van de op-
brengst naar een onderwijsproject 
in Nicaragua dat steun krijgt voor 
het verbeteren van de kwaliteit van 
het onderwijs. Het project fungeert 
ook als  naschoolse opvang. Verder 
krijgen de kinderen er iedere dag 
een warme maaltijd.

Emmaus
Kringloopwinkel Emmaus Biltho-
ven overhandigde op de Marktdag 
een cheque van 4.000 euro aan De 
Dorpskerk voor het project in Ni-
caragua. Inemie Gerards is bij Em-
maus lid van de projectcommissie 
die in Nicaragua ook een project 
steunt. Het project in Nicaragua 
vanuit De Dorpskerk past binnen 
de doelstelling van Emmaus en de 
kringloopwinkel wil het daarom van 
harte steunen.‘De Dorpskerk heeft 
contacten met de kerk in Nicaragua. 
Dat was voor ons de reden het be-
drag voor dit project te schenken. 
Als het via het kerkelijk verband 
loopt, komt het hele bedrag ten goe-
de aan het project’, vertelt Gerard 
Versteegh. ‘Hoe De Dorpskerk de 
opbrengst van de Marktdag over de 
drie projecten verdeelt is voor Em-
maus niet van belang, als er in ieder 
geval maar 4.000 euro naar Nicara-
gua gaat, want dat past binnen onze 
doelstelling.’ Dat zal vast wel luk-
ken want de opbrengt is maar liefst 
22.500 euro. Inemie Gerards: ‘Het 
project loopt in De Bilt en dan is het 
fijn dat wij daaraan bijdragen. Alles 
wat in De Bilt speelt en overeen-
komst heeft met onze doelstelling 
willen we steunen.’ 

Anco de Rooij ontvangt van Emmaus een bedrag van 4.000 euro. V.l.n.r. 
Gerard Versteegh, Jan Kuus, Inemie Gerards, Anco de Rooij en Frank 
Dujardin. 

Wachten op de bus voor een rondrit door de gemeente.

Lezersactie
Er is een beperkt aantal gratis 
kaarten beschikbaar voor de le-
zers van De Vierklank. Stuur een 
mail naar info@vierklank.nl om 
hiervoor in aanmerking te ko-
men. De kaarten worden maan-
dag 18 september verloot onder 
de inzenders.

GroenLinks trekt aandacht met een fiets uit vroegere tijden.
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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

079 449

159 400

Geldig van donderdag 14 sept. t/m zaterdag 18 sept. 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Sukadelappen
500 gram

Dr Oetker 
Ristorante 
pizza
2 stuks voor

Broccoli
500 gram

Goudeerlijk 
kornbrood
per stuk
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Kunstenhuis zoekt oud-leden KBH
door Walter Eijndhoven

In verband met feestelijkheden rondom het 40-jarig bestaan van het Jumelage Comité De Bilt-
Coesfeld in Het Lichtruim op zaterdag 4 november, zijn het Kunstenhuis en de Koninklijke Biltse 

Harmonie op zoek naar oud-leden van de KBH. 

Om de avond luister bij te zetten, is 
de afdeling ‘Muziek De Bilt’ (voor-
heen Biltse Muziekschool) gevraagd 
een muzikale bijdrage te leveren. 
Daar wilde zij graag iets aan bij-
dragen in de vorm van een reünie-
harmonie-orkest. In de jaren ‘90 van 

de vorige eeuw is een aantal uitwis-
selingen geweest tussen de Biltse 
Muziekschool en de Musikschule 
Coesfeld. Onder leiding van Martin 
de Boer en zijn Duitse collega Bernd 
Mertens werden jaarlijks, zowel in 
Duitsland als in Nederland, muzie-

kweekenden georganiseerd met een 
afsluitend orkest. 

Twintig jaar verder
‘Voordat het feest van start gaat, 
zijn wij nu dus op zoek naar oud-
leden die in de jaren ‘90 met het 
orkest hebben meegespeeld. Zo’n 
99% van de namen weten wij nog, 
maar de kunst is om alle namen te 
achterhalen’, vertelt Martin de Boer 
van het Kunstenhuis. ‘Dat valt nog 
niet mee, kan ik je wel vertellen. 
Wij zijn inmiddels twintig jaar ver-
der en velen kunnen in die tijd wel 
zijn verhuisd. Wij zijn ook nog van 
plan om via social media als Face-
book, Instagram en Twitter en der-
gelijke oud-leden te op te sporen’, 
vult KBH-lid Jetty de Vries aan. 
‘En dan hopen wij natuurlijk dat 
iedereen wil meespelen op 4 no-
vember’. 

Het theater van het Kunstenhuis 
is ook van de partij. Voor zowel 

Monopolyspel 
Bilthoven

Deze week wordt het eerste Monopolyspel Bilthoven uitgereikt aan 
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De 
Bilt. Wie snel spaart bij Plus Bilthoven kan binnenkort ook zelf ei-
genaar worden van de Gezichtslaan of van De Parklaan, geld incas-
seren bij een van de vier bushaltes, huizen en hotels bouwen op de 
Donsvlinder of onbetaalbare huur vragen voor de Soestdijkseweg.

Het wereldberoemde Monopolyspel - wie kent het niet - heeft in deze 
unieke versie een extra dimensie: Bilthovense straten en geld van de 
lokale bank. De spaaractie blijkt een schot in de roos: van de 1500 be-
schikbare spellen is ruim de helft al gereserveerd. De eerste spellen zijn 
deze week uitgegeven. ‘Er zijn veel mensen die samen sparen’, weten 
de Plus-medewerkers.

Licentie
Achter de schermen is Plus-ondernemer Gert Smit al een jaar bezig 
om het Bilthovense collectors item rond te krijgen: ‘Licentiehouder 
Hasbro, die het monopolie van Monopoly heeft - moest toestemming 
geven. We moesten met Engeland corresponderen en aan allerlei voor-
waarden voldoen. Vandaar dat er maar 1500 spellen beschikbaar zijn. 
Veel gedoe, maar als we iets willen dan gaan we ervoor’.

Tunnel
Smit vervolgt: ‘Met de start van de actie hebben we bewust gewacht tot 
de tunnel aan de Leyenseweg gereed was, zodoende kan heel Bilthoven 
bij de Plus terecht om te sparen voor dit unieke spel’. Klanten krijgen 
bij besteding van 10 euro een spaarzegel en extra zegels bij bepaalde 
A-merk artikelen. Bij een volle kaart met 40 zegels kan het spel tegen 
een gereduceerde prijs worden gekocht. Sparen kan tot 4 november, 
eventueel kan er vooraf een spel gereserveerd worden. 

Gert Smit van PLUS heeft het monopolyspel aan wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen (l) overhandigd en licht e.e.a. toe. 

[foto Henk van de Bunt]

Oh, kom er eens kijken..
door Henk van de Bunt

Met deze eerste regel van het lied, dat eerst over een kleine drie maanden uit volle (kinder-) 
borst zal worden gezongen, nodigt voorzitter Henk van Gend aan het begin van een nieuw 

seizoen van Bridgeclub Maartensdijk (vaste gebruiker van de toneelzaal) zijn leden uit zelf te 
komen zien ‘wat er in De Vierstee is geschied’. In afwachting van de officiële opening met alle 
toeters en bellen op vrijdag 27 oktober - precies 39 jaar na de eerste ingebruikname - namen 

wij met een aantal vaste gebruikers alvast een kijkje 

Maandag 4 september gingen de 
Viersteedeuren weer open en was 
er weer ruimte voor (denk-)sport, 
spel, bibliotheek en ontmoeting; 
de pijlers en fundamenten onder 
het al 39 jaar durende bestaans-
recht van dit gebouw in Maar-
tensdijk, dat een metamorfose 
heeft ondergaan. Henk van Gend 
verwoordt het nog eens duidelijk: 
‘Ons vertrouwde ‘speelhonk’ ken 
je niet meer terug. Niet bij binnen-
komst van De Vierstee, laat staan 
wanneer je de toneelzaal betreedt. 
Licht, luchtig en ruim ogend, met 
een unieke sfeerverlichting langs 
de wand, door onszelf gesponsord 
met geld verkregen uit de twee 
Open Drives’. De preses vervolgt 
afrondend: ‘Even wennen maar u 
zult zien dat, net als bij een nieuw 

huis, al gauw door de vriendschap 
die er onderling heerst er bliksem-
snel de sfeer weer inzit. Geniet van 
de nieuwe, comfortabele stoelen 
en ons oude vertrouwde bridge-
spel’.

Vierstee 2.0
Edwin Plug, namens Stichting 
Vierstee 2.0 verwoordt het weer 
anders: ‘Het is fijn, mooi en bij-
zonder te zien en te horen, dat 
mensen die voor het eerste na de 
renovatie weer binnen komen op-
recht verrast en blij zijn hoe De 
Vierstee er nu uitziet en hoe goed 
de renovatie heeft uitgepakt. Wij 
waren al bijna 2 jaar bezig en za-
gen de voortgang tijdens de reno-
vatie, maar de meeste mensen za-
gen pas afgelopen week hoe het is 

geworden. Vooraf was een aantal 
mensen sceptisch, maar dat is niet 
meer aan de orde. Vanuit de kant 
van de gebruikers van de toneel-
zaal komen alleen maar positieve 
geluiden. De zaal is sowieso veel 
lichter en ruimer geworden en ook 
de akoestiek is sterk verbeterd. Het 
mobiele podium en de flexibele 
gordijnen geven de mogelijkheid 
om de toneelzaal en eventueel ook 
de andere zalen heel erg flexibel te 
gebruiken’. 

Sport
Ook vanuit de gebruikers van de 
sporthal komen positieve geluiden. 
De kleedkamers en de sporthal zelf 
zijn dan ook flink onder handen 
genomen. Sportambtenaar Wim 
Tigelaar krijgt ook namens de 
scholen alleen maar complimenten 
voor de mogelijkheden die er zijn 
voor het oude vertrouwde gymnas-
tiekonderwijs. Ook de eerste zaal-
voetbalwedstrijden zijn er alweer 
gespeeld. Edwin Plug: ‘In zowel 
de sportzaal als de sporthal komen 
vanuit Stichting Vierstee 2.0 nog 
professionele geluidsinstallaties. 
Dankzij het nieuwe ventilatiesys-
teem in zowel de grote sporthal als 
de toneelzaal en het horecagedeel-
te zal het verblijf daar nog aange-
namer zijn dan vroeger. Op het dak 
van de kleine sportzaal zijn ruim 
230 zonnepanelen gemonteerd. 
Verder is er overal LED-verlich-
ting geplaatst, is het gebouw flink 
geïsoleerd en zijn er overal wa-
terbesparende douchekoppen ge-
plaatst. De renovatie heeft er aan 
bijgedragen dat het gebouw mili-
euvriendelijker is geworden’. 

muziek als theater wordt een 
half uur gereserveerd tijdens de 
feestavond. Verder zijn diverse 
sprekers uitgenodigd. Via ouders, 
familie en/of vrienden hoopt het 
Kunstenhuis/ KBH alle namen 

en adressen te krijgen van oud-
leden. Voor meer info kunt u bel-
len: 030-2283026, of via www.
kunstenhuis.nl (en dan zoeken 
op Coesfeld) of via mailen naar: 
coesfeld@kunsthuis.nl

Martin de Boer en Jetty de Vries hopen nog een aantal oud-leden te 
vinden. 

Lachende en tevreden gezichten bij Harmonie Kunst en Genoegen op de 
eerste oefenavond in een nieuw seizoen en een vernieuwde ruimte.

De leden van Badmintonvereniging Reflex zijn blij met de ruimte en het 
licht in De Vierstee.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

GOUD BEKROONDE ROOKWORSTEN

Het rookworst seizoen is geopend! U mag het zeggen; 

fijn of grof, ca. 25 min. wellen.
3 stuks 6,75

RUNDER RIBLAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug, iets doorregen en grof 

van draad, ca. 2½ tot 3 uur stoven
500 gram 6,75

SPEENVARKEN SPEKLAPJES

Van ons bekende varkensvlees. Om krokant te 

bakken, ook lekker door een gerecht heen
100 gram 0,99

ITALIAANS SLEETJE

Met o.a. varkenshaas, zon tomaat, pijnboompitjes, 

parmaham & panchetta; ca. 25 min. 150°C
100 gram 1,85

LAMSHAASJES

Vers uit N. Z. Een delicatesse voor de liefhebbers; heel 

kort bakken en weinig kruiden toevoegen
100 gram 4,50

GEHAKT GORDONBLEU'S

Gekruid gehakt gevuld met ham & kaas en rondom 

gepaneerd, zachtjes braden in ruim boter
3 stuks 4,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 11 september t/m zaterdag 16 september. Zetfouten voorbehouden.

(Medisch) pedicure heeft 
ruimte voor nieuwe clienten.

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor

advies.

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

George In der Maur BeterlopenwinkelGeorge In der Maur Beterlopenwinkel

Meedoen en meepraten 
over de toekomst van 
uw eigen dorp De Bilt?

Samen aan de slag: 
Gebiedsconferentie op 2 oktober!
De omgevingswet komt eraan. 
Daarmee wil de overheid de regels 
voor ruimtelijke ontwikkeling 
makkelijker maken. Ook biedt de 
wet straks meer ruimte voor lokale 
initiatieven en maatwerk. 
In de kern De Bilt is de gemeente al  
aan de slag met een pilot-project.  
Doel is samen met bewoners, 
ondernemers, organisaties en directe 
partners een omgevingsvisie voor het 
dorp te ontwikkelen.

Er zijn intussen interviews gevoerd met 

en partners als ODRU, BENG, GGD, 

Woonstichting SSW en Mens De Bilt. Deze 

gesprekken leverden een lijst van ruim 300 

vraagstukken op. Kijk voor alle vraagstukken 

op https://debilt.onzeomgevingsvisie.nl. Kom 

ook op 2 oktober om deze vraagstukken 

verder uit te werken; samen met uw buren en 

andere bewoners, winkeliers, ondernemers, 

organisaties uit het dorp De Bilt, de gemeente 

en haar directe partners.

https://debilt.onzeomgevingsvisie.nl

Datum
2 oktober 2017

Locatie
H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein

Tijdstip
19.00 uur

Aanmelden
https://debilt.onzeomgevi gsvisie.nl

Meer bedrijvigheid of juist wonen in het dorp?
Groen veranderen in een buurtmoestuin?
Denkt de gemeente voldoende met u mee?
Meer ruimte voor spelen?

Woont of werkt u in kern De Bilt?  Kom naar 
de gebiedsconferentie Omgevingsvisie De Bilt

Kernwethouder Anne Brommersma
‘Het is een uitdaging om er echt een
visie van bewoners, ondernemers,
organisaties en alle andere partners  
van te maken. Voor mij staat voorop:
we kunnen alleen een samenleving zijn
als we het samen doen.’



 De Vierklank 11 13 september 2017

Ambassadeurs verkiezing 
ondernemer van het jaar 2017

Drie bijzondere Biltse ondernemers zijn ambassadeur van de verkiezing voor de Ondernemer 
van het Jaar 2017. Op duidelijk zichtbare plaatsen in het dorp prijken zij op posters met een 

oproep om ondernemers te nomineren voor deze prijs. 

De dames op de poster zijn Maaike 
Dekkers (SilverFit), Ike Bekking 
(Bilthovense Boekhandel - winnaar 
2013) en Vivienne van Eijkelenborg 
(Difrax - winnaar 2007 en Zaken-
vrouw 2016 Prix Veuve Cliquot).

Toen de drie ondernemers  uit De 
Bilt gevraagd werden of zij als am-
bassadeur voor de verkiezingen wil-
len optreden hoefden ze niet lang na 
te denken. Alle drie geven ze aan dat 
ze de verkiezingen en het onderne-
merschap een warm hart toedragen. 
Maaike: “Het ondernemerschap is 
belangrijk voor de lokale bedrij-
vigheid en vernieuwing binnen de 
gemeente. Deze prijs stimuleert het 
ondernemerschap”. 

Prijswinnaars
Vivienne van Eijkelenborg en Ike 
Bekkering wonnen de prijs in res-

pectievelijk 2007 en 2013. Vivien-
ne: “ De prijs levert publiciteit op, 
maar is ook een mooie leerervaring 
voor de ondernemer. Daarnaast be-
loont de prijs de ondernemer die 
zich, voor eigen rekening en risico, 
met hart en ziel inzet voor zijn/haar 
bedrijf”. Ike vult aan: “De prijs heeft 
me veel naamsbekendheid en waar-
dering opgeleverd. Het leukste vond 
ik dat bestaande klanten trots op hun 
boekwinkel waren. Ik ben namelijk 
hun boekwinkel!  Dit gaf mij ener-
gie en vertrouwen voor de toekomst. 
Waardering is beter dan geld!”

Awards-avond
Op 29 november vindt de uitreiking 
van de awards plaats. De dames roe-
pen alle ondernemers uit de Bilt op 
om naar deze avond te komen: 
Vivienne: “ Het is altijd een mooie 
gelegenheid om elkaar als Biltse 

ondernemers te ontmoeten, erva-
ringen uit te wisselen en elkaar te 
inspireren”. “ Het zijn immers niet 
de eersten de besten die de prijs win-
nen, dus zo’n avond levert je weer 
ideeën op voor je eigen bedrijf”, vult 
Maaike aan.
 
Naast de uitreiking is doel van de 
avond om verrassende en waar-
devolle ontmoetingen tussen on-
dernemers te stimuleren. “Toon 
belangstelling voor je collega on-
dernemer, ga in gesprek en kijk 
wat je voor elkaar kunt beteke-
nen”, aldus Ike, “Zoek verbinding 
met anderen: samen staan we ster-
ker en is het leuker!”

Kijk voor meer informatie op www.
debiltseondernemer.nl. Hier kun je 
je als ondernemer ook gratis aan-
melden voor de Award-avond.

Onderhouds- en dieetvoer 
voor hond en kat

Dierenkliniek Midden Nederland heeft sinds kort een volledige lijn diervoeder van Calibra in 
het assortiment. Calibra levert hét alternatief voor de prijzige dieetvoeders die momenteel in de 

handel zijn en heeft ook een aantrekkelijk geprijsd onderhoudsvoer in het assortiment.

Dr. Anna Lagendaal van de kli-
niek is blij met het dealerschap 
van Calibra. ‘De Calibra onder-
houdsvoeding is nieuw op de 
markt en heeft een zeer goede 
prijs-kwaliteitverhouding, zeker 
voor voeding van dit niveau’, 
vertelt Anna. De fabrikant inves-
teert met name in de kwaliteit en 
ontwikkeling van de voeding en 
kiest er bewust voor om geen dure 
marketing te voeren. Dat de ver-
koop uitsluitend via dierenartsen 
verloopt is dan ook geen toeval. 
De voeders zijn ontwikkeld met 
kwaliteitsvolle, hypoallergene 
ingrediënten en zijn onderver-
deeld in een breed productassor-
timent, aangepast aan de leeftijd, 
grootte en lichamelijke conditie 
van hond en kat. Er is zowel nat 
als droog voer leverbaar. Anna: 
‘Calibra is kwalitatief hoogwaar-

Comfortabele schoenmode 
voor komende herfst

De leukste schoenmodellen van Nederlandse, Duitse en Italiaanse ma-
kelij staan bij George In der Maur Beterlopenwinkel klaar om gepast 
te worden. Het inkoopteam heeft zijn uiterste best gedaan om een mo-
dieuze collectie samen te stellen met voetproblematiek en houdings-
klachten in het achterhoofd. Het motto is daar immers ‘beter lopen’.

Het concept voor de kledingmode dit najaar is vrouwelijk met een stoe-
re twist. Opvallend zijn de mode-trends: wijde rokken, jassen, vesten 
en truien waar je in kunt ‘wonen’, de mouwen vallen lang en worden 
met strikjes bijeen gehouden, veel ton-sur-ton combinaties van kleding, 
denim met applicaties (beetje jaren 70-stijl) en het zakelijke grijze man-
nenpak blijft een topper. Op schoenengebied vallen de talloze schoe-
nen, booties en laarsjes met veters op, soms een extra ritsje voor het 
gemak. Bovenal lekker comfortabel maar ook met een modieus hakje. 
Alle schoenmodellen bij de Beterlopenwinkel zijn in meerdere breedte-
maten verkrijgbaar en hebben een uitneembaar voetbed. Daarmee zijn 
ze geschikt zijn voor eigen podotherapeutische zolen en orthopedische 
steunzolen. De kleurstellingen voor de herfst/winter-collectie hebben 
verrassende namen gekregen: grenadine, port, butterum, peony, spruce, 
lime en maple. De cappuccino wordt voor iedere klant vers getapt.

Burendag in 
Hollandsche Rading

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest, dat je samen viert met je 
buren en de buurt. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en 
waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en/of de buurt. Woon-
wijken worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten 
en zich samen inzetten voor hun buurt.

Dit jaar nodigt het Oranjecomité Hollandsche Rading alle inwoners 
uit Hollandsche Rading uit om zaterdag 23 september vanaf 16.00 uur 
burendag samen te vieren op het plein naast het dorpshuis. Er is een 
gezellig terras met een nieuwe (mobiele) bar en lekkere muziek zorgt 
voor een vrolijke noot. Er mag natuurlijk gedanst worden. Er hoeft ook 
niet gekookt te worden want de BBQ wordt aangestoken. Meld je van 
tevoren wel even aan als je wilt mee-eten. Voor de kinderen is er een 
springkussen. Deelnemen aan de BBQ kan via email: oranjecomitehr@
gmail.com tot 21 september. Deelname aan de BBQ zonder aanmelding 
is niet mogelijk.               (Titia Kok)

Maaike Dekkers, Ike Bekking en Vivienne van Eijkelenborg zijn het gezicht voor de ondernemersverkiezing. 
( foto Inge Pont)

dig voer op basis van natuurlijke 
ingrediënten. Omdat het voer zo 
goed mogelijk is afgestemd op de 
voedingsbehoeften van de dieren 
voorkom je op de lange termijn 
problemen. We zijn ook enorm 
blij met de lijn dieetvoeders. Dat 
was lang voorbehouden aan een 
beperkt aantal leveranciers. Met 
Calibra hebben we een aantrek-
kelijk alternatief in huis.’

Supermarkt
Dierenkliniek Midden Nederland 
heeft het brede assortiment ruim 
op voorraad aan de Tolakkerweg 
in Maartensdijk. Met de ruime 
openingstijden wordt het heel 

gemakkelijk om 

even aan te gaan. Anna: ‘We ho-
pen hiermee de tendens een beetje 
te kunnen doorbreken dat honden- 
en kattenvoeding -en passant- bij 
het doen van de boodschappen of 
bij een bezoek aan het tuincen-
trum worden meegenomen. Dat is 
al wat lastiger als er sprake is van 
een voedselallergie of gevoelige 
spijsvertering, maar ik weet zeker 
dat de dieren baat hebben bij een 
onderhoudsvoer wat afgestemd 
is op de behoefte. Je kan bij ons 
6 dagen per week terecht en op 
maandag, dinsdag en donderdag 
zelfs tot 20.30 uur. En voor vra-
gen of overleg zijn we natuurlijk 
beschikbaar.’

Het team van Dierenkliniek Midden Nederland staat pal achter de voedingslijn van Calibra.
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Spaar nu voor 
Monopoly Bilthoven

* Beperkte oplage beschikbaar, reserveren is mogelijk met een speciale voucher. ** Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, 
toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

Vanaf zondag 10 september tot en met zaterdag 4 november kunt u sparen voor het Monopolyspel Bilthoven*. 
Bij iedere €10.00 aan boodschappen** ontvangt u een Monopoly spaarzegel. Met 40 zegels is uw spaarkaart al vol.
U ontvangt ook extra spaarzegels op diverse A-merk producten! Tegen inlevering van een volle spaarkaart en een
bij betaling van €24.95 heeft u het Monopolyspel Bilthoven in bezit!
Met 2 volle spaarkaarten betaalt u slechts €19.95 bij.

Deze week een extra zegel bij:
Honig Mexicaans 
Wraps of Mix 
combineren 
mogelijk
2 stuks**

Conimex Kroepoek
Alle zakken à 73-75 gram, combineren 
mogelijk
3 zakken**

Le� e 
Alle sets 6 fl esjes 
à 30 cl,
liter 2.77
Per set

Campina
Boer en Land
Alle pakken à 1,5 liter, 
combineren mogelijk
2 stuks***

2.29
3 voor

5.69
vanaf

1.25
2 voor

HALVE
PRIJS

2e

*** De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Bij 2 pakken een 
Monopoly zegel extra

Bij een sixpack een 
Monopoly zegel extra

Bij een 2 pakken een 
Monopoly zegel extra

Bij 3 zakken een 
Monopoly zegel extra

In Cooperation with Winning Moves             and Hasbro Gaming

Bilthoven�/�Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Gesteggel over de grens
door Henk van de Bunt

Op 23 mei 2017 was het 100 jaar geleden, dat de naamsverandering van het stationsgebied 
in de gemeente De Bilt voor het eerst ter sprake kwam. Om deze historische gebeurtenis 

te vieren, stelde de Historische Kring D’Oude school een tentoonstelling over die 100 jaar 
Bilthoven samen. Deze reizende tentoonstelling is van 17 september t/m 15 oktober te zien in de 

Centrumkerk Julianalaan 42 te Bilthoven. 

De tentoonstelling toont Bilthoven 
van 100 jaar geleden, toen Bilthoven 
officieel haar naam kreeg. Men ziet 
unieke foto’s, die nog niet eerder zijn 
vertoond. In het bij de tentoonstel-
ling behorende boekje wordt door 
Ellen Drees ook dieper ingegaan op 
de vraag, waar precies de grens lag 
tussen Bilthoven en De Bilt: ‘Helaas 
is het antwoord niet zo gemakkelijk 
te vinden. En dat kwam omdat er 
van gemeentewege geen officiële 
grens was. Wel waren er een postale-
en een telefoongrens, maar die lie-
pen niet gelijk. De gemeente wilde 
geen standpunt innemen over een 
grens tussen De Bilt en Bilthoven. 

Voor hen was het geen issue. Het 
was gewoon gemeente De Bilt en 
daarmee basta. Om praktische rede-
nen was het gebied rond het station 
Bilthoven genoemd, maar het was 
nooit de bedoeling geweest, dat die 
grens zo zuidelijk zo lopen als de 
postale grens’.

Verkeerswegen
‘In 1952 kwam er een nieuwe pro-
blematiek bij. Een nieuw verkeers-
wegenreglement bepaalde dat op 
duidelijke wijze in de aanduiding 
van gemeenten en gemeentedelen 
werd voorzien. Plaatsnaamborden 
met de naam ‘De Bilt’ werden bij 

de gemeentegrenzen gezet. Daar-
naast stonden er in de gemeente zelf 
borden om de bebouwde kommen 
aan te duiden. Het gebied rondom 
het station was Bilthoven en het 
gebied bij het oude dorp De Bilt. 
Als het dan toch moest, dan ging de 
voorkeur van de gemeente uit naar 
een grens bij de nieuw aan te leg-
gen Anthonie van Leeuwenhoek-
weg. Maar het waren Gedeputeerde 
Staten, die bepaalden waar de bor-
den moesten komen. De gemeente 
plaatste de borden alleen maar’.

Niemandsland
‘Het eigenaardige was alleen dat 
de borden niet op elkaar aansloten. 
De lokale krant had geconstateerd 
dat er borden Bilthoven waren ge-
plaatst op de Soestdijkseweg nabij 
de hoek Noord Houdringelaan en 
aan het eind van de 1e Brandenbur-
gerweg nabij de hoek Hertenlaan. 
Maar richting De Bilt stonden de 
borden De Bilt op de Groenekanse-
weg nabij de hoek Dr. Letteplein 
en op de Eerste Brandenburgerweg 
precies voor de uitrit van de Stenen 
Camer. Nog zuidelijker stond een 
grensbord De Bilt aan het begin 
van de Looydijk, nabij de Soest-
dijkseweg. Er was dus een stuk 
niemandsland ontstaan waarvan 
niemand precies wist tot welke 
kern dit hoorde. Bewoners hadden 
de indruk dat de borden lukraak 
werden neergezet en dit wekte vaak 
ergernis of lachlust op. Waarschijn-
lijk is daarna besloten om een meer 

duidelijke grens tussen de 
twee woonkernen in te stel-
len. Wanneer precies is niet 
duidelijk, maar in de tijd dat 
Brandenburg-West gebouwd 
was, stonden er borden Bilt-
hoven bij de Grote Beer en 
op de 1e Brandenburgerweg 
net voorbij de ingang naar 
het Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid’.

Kernen
‘De postale grens werd vermoede-
lijk in 1967 naar de Groenekanse-
weg verlegd. In 1976 verzocht de 
PTT de gemeente de grens met 
Bilthoven ook te verplaatsen. Op 
24-6-1976 ging de raad akkoord 
en begin 1977 werden de borden 
verplaatst. De Bilt had eindelijk 
een rechte grens tussen de beide 
woonkernen. Ondanks het feit 
dat de gemeente vond dat er één 
gemeente was, was er duidelijk 
sprake van twee heel verschillende 
woonkernen. In Bilthoven woonde 
de gegoede burgerij, in De Bilt de 
arbeiders. Uitingen van arbeiders-
woningen werden in Bilthoven niet 
op prijs gesteld. Er was niet voor 
niets een ‘Comité van verweer 
tegen het bederf van Bilthoven’, 
een groep ongeruste Bilthovena-
ren die zich in 1923 had verenigd. 
De lokale pers publiceerde op 18 
mei hun bezorgdheid onder de kop 
‘Een Kreet’. Zij richtten zich in 
de brief tegen de speculanten die 
de terreinen in bedenkelijk kleine 
stukken verkavelden en deze be-
bouwden ‘met leelijke huizen, lee-
lijk in hun wezen, in hun onderlin-
ge ligging, in hun kleur vaak een 
dissonant in de omgeving en alom 
berucht om hun slechte structuur’.

Belachelijk
Ook de goedkope arbeiderswonin-
gen waren een doorn in het oog. 
Het Jodenkerkhof werd door veel 
Bilthovenaren gezien als een lelijke 

puist, die gelukkig grotendeels ver-
scholen ging achter de Julianalaan. 
Tuindorp lag ver genoeg weg voor 
de Bilthovenaar om daar niet mee 
geassocieerd te hoeven worden. 
Bij een naderende grenswijziging 
in de jaren ‘20 van de vorige eeuw, 
was er zelfs een groep bewoners uit 
Bilthoven, die een zelfstandige ge-
meente wilde vormen, wanneer de 
kern De Bilt door de grenswijzing 
bij Utrecht gevoegd zou worden. 
Delen van Zeist zouden zich bij 
deze nieuwe gemeente kunnen aan-
sluiten. Bosch en Duin, Den Dolder 
en Huis ter Heide vertoonden veel 
overeenkomsten met Bilthoven 
‘wat aard, samenstelling en belan-
gen betreft’. De gemeente Zeist 
was ‘not amused’: De burgemeester 
van Zeist noemde de Bilthovenaren 
‘ingezetenen, die aan ongemoti-
veerde landhonger lijden en wier 
fantasie geen grenzen kent’. Hij 
vervolgt zijn relaas met de woor-
den: ‘Het is toch immers meer dan 
belachelijk, dat een buurtschap, die 
40 jaar geleden amper bestond, de 
pretentie heeft ongeveer een derde 
van de gemeente Zeist, die een ge-
schiedenis van eeuwen achter zich 
heeft in te palmen met het eenig 
motief het verkrijgen van een bloei-
ende gemeente met een behoorlijk 
afgerond grondgebied‘. [Bron: Het 
Vaderland, 25-07-1925 en andere 
kranten]. Anno 2017 is er veel ver-
anderd. ‘De Bilthovenaar’ kent vele 
gezichten en is te vinden in een 
veelheid aan wijken’.

Kernen en Tentoonstellingen
De tentoonstelling 100 jaar Bilthoven is van 17 
september t/m 15 oktober in de Centrumkerk, Ju-
lianalaan 42 te Bilthoven bewonderen.
Vanaf zaterdag 29 september zal er in Dijckstate 
aan het Maertensplein te Maartensdijk de kern-
tentoonstelling gehouden worden over het ont-
staan en de geschiedenis van Maartensdijk. En 
in Westbroek 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 Cen-
trum een tentoonstelling worden ingericht over 
het ontstaan en de geschiednis van De Bilt. Defi-
nitieve data, tijdstip van de officiële openingen en 
de overige data en openingstijden is te vinden op 
website www.vanzoddetotpleisterplaaats.nl.

Fractie Schlamilch 
overlegt met burgers

De Biltse gemeenteraads-
fractie van Peter Schlamilch 
start vanaf september met 
het houden van maandelijkse 
openbare fractievergaderin-
gen voor burgers. Hoewel de 
fractie momenteel nog klein 
is (één persoon), zijn burgers 
van harte welkom om hun 
problemen aan hem te ko-

men voorleggen. Leidraad hierbij is 
de agenda van de eerstkomende ge-
meenteraadsvergadering, maar ook 
alle andere zaken waar burgers mee 
zitten kunnen aan de orde worden 
gesteld. Forza heeft zich ook aan-
gemeld voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen; de bijeenkom-
sten kunnen mogelijk daarom ook 
gelden als kennismaking’. 

De eerstkomende bijeenkomst is op 
woensdag 20 september om 20.00. 
Burgers die willen langskomen 
kunnen zich aanmelden via info@
forzadebilt.nl. De overige ontmoe-
tingen staan steeds op elke derde 
woensdag van de maand gepland. 
Steeds om 20.00 uur. Aanmelden 
noodzakelijk: mail naar info@for-
zadebilt.nl.

De ‘achtertuin’ van wijk Vogelzang was het gebied waar nu de wijk 
Jachtplan ligt. De straten kregen namen die verband hielden met de 
jacht. De Nimrodlaan is vernoemd naar Nimrod, een achterkleinzoon 
van Noach. Hij werd gezien als een geweldig jager die door niemand 
overtroffen werd. We zien de straat hier in 1952. (foto uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema)

Achter de Vinkenlaan en de Julianalaan tegen de bosrand aan lag Het 
Jodendom (Koekoeklaan, Koekoekdwarslaan en de Lange Buurt); een 
karakteristieke arbeiderswijk. 
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Geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 september 2017

Hollandse 
aardbeien

Ariel 
wasmiddel

Schaal 500 gram

3 pakken met 13 – 16 stuks, 
 1125 gram of fl essen 1170 ml

Bewezen de
goedkoopste!

Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

2.49 

500 GRAM

Per kilo
4.98

SPAAR alle 140 stickers 
en 7 Ocean Buddies 

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.

8.99 

3 STUKS

16.59 – 20.85

33
EXTRAZAKJES

Speciale uitzending 
BinnensteBuiten

Voor een speciale uitzending van BinnensteBuiten gaat het program-
ma naar buiten. Op 16 en 17 september organiseert KRO-NCRV het 
BinnensteBuiten-Festival waar tv-opnamen van worden gemaakt. Al-
les wat BinnensteBuiten als tv-programma zo populair maakt, is ver-
zameld op het nieuwe festival midden in het bos van Lage Vuursche. 
Inspiratie om op een aangename en duurzame manier te leven staat 
centraal. De makers en de experts zijn er om bezoekers te inspireren.

Er zijn kookdemonstraties van chef-koks Sharon, Leon en Alain en wijn-
proeverijen met sommeliers Milton en Lendl en wandelingen met bos-
wachter Marieke en vogelaar Camilla. Tuinexpert Martin is er voor alle 
‘groene’ vragen en de interieur-stylist deelt haar woonideeën. Bij Bin-
nensteBuiten hoort overheerlijk eten, dus zijn er diverse foodtrucks. En 
voor de radioliefhebbers zijn er radioworkshops. Het BinnensteBuiten 
Festival is op 16 en 17 september ‘Buiten in de Kuil’ (Zevenlindeweg 9) 
in Lage Vuursche. Zie voor meer info de website www.kro-ncrv.nl.

Kampeer- en 
Caravanbeurs

De nieuwste caravans bekijken, een nieuwe tent uitzoeken, wegdromen in 
de cabine van een prachtige camper, de laatste trends op kampeergebied 
ontdekken of gewoon een dagje lekker genieten van de nieuwste snufjes 
op kampeergebied. Dat kan op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs.

Kampeerliefhebbers kunnen van alles bekijken en testen op het event. Zo 
kunnen er proefritten gemaakt worden rond het Jaarbeurscomplex in een 
camper of caravan en de nieuwste elektrische (vouw)fietsen en scooters 
worden getest op het Fietsparcours. In het KampeerTheater worden di-
verse workshops en clinics gegeven en bezoekers kijken ook mee met het 
uitvouwen van vouwwagens. 

Langs de Innovatieroute zijn de nieuwste gadgets en de winnaar van de 
Start Up Contest te vinden. Bovendien kan dit jaar iedereen op de ‘Kam-
peer & Caravan Jaarbeurs’ camping blijven overnachten direct naast het 
beurscomplex. 11 t/m 15 oktober in de Jaarbeurs te Utrecht.

De kampeerliefhebber kan zijn hart binnenkort weer ophalen in de Jaar-
beurs. (foto: Jaarbeurs Utrecht)

Groenekans 
Running Dinner

Op zaterdag 30 september is er weer een Groenekans Running 
Dinner. Een groot aantal Groenekanners fietst dan weer door hun 
dorp op weg naar een culinaire verrassing. 

Het principe van het Running Dinner is eenvoudig. Het diner wordt 
deze avond op vier verschillende locaties geserveerd. Elke gang heeft 
een wisselende samenstelling van tafelgenoten. Eén van die vier gan-
gen wordt door de deelnemers zelf gekookt en geserveerd. De deelne-
mers mogen zich volledig uitleven op hun culinaire kwaliteiten als ook 
op een mooi gedekte tafel. Iedere deelnemer hoeft maar één keer te 
koken, één keer de tafel te dekken en te versieren en één keer als gast-
heer of gastvrouw op te treden. De andere drie gangen is de deelnemer 
zelf te gast.

Het Running Dinner is al enkele jaren succesvol met ongeveer 60 kop-
pels die meedoen. De avond is naast een culinaire beleving ook een 
uitstekende manier om andere Groenekanners te leren kennen. Aanmel-
den of informatie via angela.vervoorn@gmail.com

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een beperkt aantal vrijkaarten be-
schikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar 
info@vierklank.nl. De kaarten worden per 2 onder de inzenders verloot 
op maandag 25 september.
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Leerlingen bezoeken 
landgoed Vollenhoven

door Walter Eijndhoven

In het teken van het Monumenten Scholenproject bezochten leerlingen uit groep 7 en 8 van de 
basisscholen uit gemeente De Bilt op woensdag 6 en vrijdag 8 september Landgoed Vollenhoven 

in De Bilt. Wethouder Madeleine Bakker-Smit bezocht dit 130 hectare grote landgoed met de 
eerste groep leerlingen van de Julianaschool uit Bilthoven. 

Het scholenproject is een bijzon-
dere manier om monumentenzorg 
en cultureel erfgoed bij kinderen 
onder de aandacht te brengen. Vaak 
zijn zij zelfs zo enthousiast dat zij 
ook op Open Monumentendag een 
bezoek willen brengen aan een 
museum, een molen of een andere 
monument. Tussen woensdag 6 
september en vrijdag 8 september 
bezochten zij drie locaties: Boerde-
rij Maartenshoeve, Museum Vrede-
goed en Landgoed Vollenhoven.

Vragenlijst
Woensdag 6 september gaf wet-
houder Madeleine Bakker-Smit het 
startsein op Vollenhoven. Dit jaar 

deden 12 groepen mee, van negen 
verschillende Biltse scholen. Na 
een korte inleiding maakten de kin-
deren op een interactieve manier 
kennis met de geschiedenis van het 
gebouw en de directe omgeving. 
Diverse vrijwilligers begeleidden 
de leerlingen en vroegen hen het 
hemd van het lijf over het koets-
huis, het woonhuis, de ijskelder 
en de moestuin. ‘Wij hebben voor 
ieder onderdeel een vragenlijst ge-
maakt voor de kids, in de hoop hen 
te informeren over het vroegere le-
ven op het huis en de geschiedenis 
daarvan, maar deze kinderen weten 
bijna alle vragen goed te beant-
woorden. Heel bijzonder. Het lijkt 

wel of zij zich echt hebben verdiept 
in de geschiedenis van het huis, 
of zij zijn zo slim’, vertelt Arjen 
van Heeringen, vrijwilliger bij het 
koetshuis. Hij vervolgt: ‘Deze och-
tend kan weleens heel snel voorbij 
zijn. Wij dachten voor elke groep 
een half uurtje nodig te hebben, 
maar volgens mij is een kwartiertje 
meer dan genoeg’. 

Weetjes
Alle leerlingen werden meegeno-
men in de geschiedenis van het 
huis. Na een korte les over het le-
ven op het landhuis en wie daar 
allemaal woonden en werkten, 
kregen de diverse groepen leerlin-
gen vragen als: waarom wilden de 
bewoners van het huis in de zomer 
op Landgoed Vollenhoven wonen? 
(en niet in Amsterdam, waar zij de 
rest van het jaar werkten?), welke 
vervoersmiddelen waren er in die 
tijd?, wat is een roef? (een kajuit op 
een trekschuit), wat is een karos? 
(een koets). Ook over de ijskelder 
en de moestuin werden diverse vra-
gen gesteld: waarom staat een muur 
om de moestuin? (antwoord: op 
deze manier blijft warmte hangen 
in de tuin, de tweede reden is dat 
de vroegere bewoners de arbeiders 
in de tuin niet wilden zien). Via al 
deze weetjes kwamen de basisscho-
lieren veel te weten over het leven 
in en om het landhuis.

In Jagtlust, het 
gemeentehuis van 
De Bilt, werden 
tijdens Open Mo-
numentendag, to-
taal vier rondlei-
dingen gehouden. 
De eerste twee 
werden verzorgd 
door burgemeester 
Sjoerd Potters, die 
bij hun portretten-
galerij alles over 
zijn voorgangers 
kon vertellen. [foto 
Henk van de Bunt]  

Boerenlunch bij 
‘De Kraai’ 

Passend bij het gemalen graan werd op Open Monumentendag op  
9 september in Molen De Kraai in Westbroek voor plm. 50 liefhebbers 
een heuse boerenlunch geserveerd van 12.30 tot 14.00 uur. Tijdens de 
lunch was er vermaak van theatergroep Sojater uit Maartensdijk en 
brachten Paul en Lettie Egberts met hun band Closer uit Westbroek 
folkloreliederen ten gehore. [Foto Henk van de Bunt]

Reacties over De Eskem
Over de geschiedenis van De Es-
kem in Groenekan vertelden Wim P. 
Hoebink en Fred Meijer in De Vier-
klank van woensdag 24 augustus. 
Het verhaal eindigde met een op-
roep contact op te willen nemen met 
Fred Meijer (fred@familie-meijer.
eu of tel. 030 2200606), indien men 
over nog meer gegevens beschikte. 
Meijer bericht nu, dat er inmiddels 
al drie reacties zijn; één zelfs met 
foto’s. Nog meer reacties zijn nog 
steeds welkom. [HvdB] 

Arjen van Heeringen vertelt hoe het er in het koetshuis toegaat

Vrijwilligster Milja legt van alles uit over de moestuin. 

Zang veredelt

Ook voor Zang Veredelt is het nieuwe zangseizoen begonnen. Zang Ver-
edelt heeft een zeer gevarieerd repertoire en repeteert iedere donder-
dagavond in de Opstandingskerk aan de Eerste Brandenburgerweg 34 
te Bilthoven. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Bel voor meer info 
030 2200153.

Verkoopdag in Westbroek
Zaterdag 16 september van 10.00 tot 16.00 uur is in Westbroek de jaar-
lijkse verkoopdag van de Nederlands Hervormde Gemeente aan de 
Kerkdijk 12; in en om het gebouw Rehoboth achter de het kerkgebouw 
in Westbroek. 

Er is van alles te koop en ook het Rad van Avontuur ontbreekt niet. De 
monumentale kerk is te bezichtigen en de toren (onder begeleiding van 
een gids) te beklimmen. De opbrengst van deze verkoopdag is voor 
de zending en de plaatselijke kerk. Info: Reina v.d. Broek, tel. 0346 
280518.
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Begraven worden in de natuur, 
eeuwige rust en geen onderhoudskosten

Begraven worden midden in de 
vrije natuur. Het is een wens die 
steeds meer mensen hebben. 
Op de natuurbegraafplaats blijft 
het boskarakter behouden. 
Geen hekken, geen kunstmatige 
verlichting en geen graven 
met grafstenen. Graven blijven 
voor altijd onaangeroerd. Het 
enige dat het aangezicht van de 
begraafplaats verandert, is de 
wisseling van seizoenen.

Een bijzondere plek
Begraven worden op een plek die 
bij u past. Bijvoorbeeld onder die 
mooie oude den of juist op die 
lichte, open plek waar de zon zo 
mooi door de bomen schijnt. Op 
een natuur begraafplaats komen 
dood en leven in harmonie samen.  
Natuurbegraafplaats Den en Rust 
in Bilthoven in het bos van het 
Utrechts Landschap is zo’n natuur- 
begraafplaats. Maar hoe werkt dat 
eigenlijk? Begraven worden in de 
natuur? En waar moet je allemaal 
rekening mee houden? Mensen 
weten vaak niet eens dat je kunt 
kiezen voor een natuurbegraafplaats. 

Inspiratie en advies
Wij vertellen u graag meer over 
de mogelijkheden van natuur-
begraven. Maar ook inspireren 
en adviseren wij u graag bij uw  
persoonlijke uitvaartwensen. 
Daarom organiseren we inloop-
spreekuren waabij we al uw vragen 
rondom de uitvaart beantwoorden.  
Ook uw naasten zijn van harte 
welkom, want  door uw wensen  

Marieke Norel | uitvaartverzorger

Inloopspreekuren
De inloopspreekuren vinden elke  
donderdag in september en oktober  
plaats tussen 10.00 en 11.30 uur  
in het uitvaart centrum van Tap 
DELA aan de Soestdijkse weg- 
Zuid 265 in Bilthoven. 
 
De inloopspreekuren zijn toegan-
kelijk voor iedereen, of u nu lid 
bent van coöperatie DELA of niet. 
Deelname is gratis en vrijblijvend. 
Kunt u niet naar ons toekomen, 
maar zou u het wel fijn vinden 
als er iemand bij u thuis langs-
komt? Bel dan 030 210 97 65  
om een afspraak te maken.

nu al met hen te delen, voorkomt 
u dat zij later voor allerlei vragen 
komen te staan. Ook ontvangt u 
van ons een wensen boekje waarin 
u uw uitvaartwensen zelf vast kunt 
leggen. Binnen de thuiszorg hebben wij 

vacatures in De Bilt, Bilthoven 
en Maartensdijk voor:

Verzorgende IG (schaal 35)
Verpleegkundige niveau 4 (schaal 45)
Wijkverpleegkundige niveau 5 (schaal 50)

Vast contract – persoonlijke ontwikkeling –  
goed salaris – flexibele werktijden

Wil jij een baan die voelt als ‘thuys’? 
Solliciteer bij De Bilthuysen! Mail naar 

vacature@debilthuysen.nl of bel 06 122 192 67.  

Kijk voor meer info en andere vacatures op 

debilthuysen.nl
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Ontwerp Subsidieprogramma 2018 ter inzage 
Burgemeester en wethouders hebben op 5 september jl. het Ontwerp Subsidie-
programma 2018 vastgesteld. In het subsidieprogramma staan de instellingen 
aan wie in 2018 een subsidie wordt verleend op grond van de Algemene subsi-
dieverordening De Bilt 2012.  

Het Ontwerp Subsidieprogramma 2018 ligt 
tot 6 oktober a.s. voor een ieder ter inzage 

in het gemeentehuis bij het Informatiecen-
trum. Ook is het subsidieprogramma terug te 

vinden op de gemeentelijke website: 
www.debilt.nl > zorg, werk en jeugd > 
subsidie.

Gedurende de aangegeven periode kan ie-
dereen schriftelijk zienswijzen op het ont-
werp subsidieprogramma indienen bij Burge-
meester en wethouders. Er is geen 
inspraakbijeenkomst. Wilt u toch mondeling 

reageren, dan kunt u zich wenden tot me-
vrouw M. Elmellahi van de afdeling Publieks-
zaken. 

Informatie
Informatie over het subsidieprogramma kan 
worden ingewonnen bij de afdeling Publieks-
zaken van de gemeente, telefoon 
(030) 2289541.

Sinds Kapper Hans 
vanaf 16.00 uur 
Happy Hour heeft, 
zit ik ’s avonds 
te wachten 
met het 
eten.

Meeborrelen? 
Bel 0346–212455

Opbrengst collecte

Van 28 augustus tot en met 2 september was 
er weer de jaarlijkse aan huis-aan-huis collecte 
voor Woord en Daad in de vier kernen van de 
voormalige gemeente Maartensdijk met dit jaar 
de prachtige opbrengst van maar liefst 3.469,95 
euro. De opbrengst van de collecte is bestemd 
voor een werkgelegenheidsproject in Burkina 
Faso: ‘Cashew, de noot aan de man’. De overheid 
verdubbelt de opbrengst.

Prettig bewegen 

Fysiotherapeut Rob Karstens geeft op woensdag-
ochtend aan 3 groepen gymnastiek c.q. beweegles-
sen, bestaande uit het verbeteren van het uit-
houdingsvermogen, spierkracht, coördinatie en 
lenigheid. 
Tijden: 1ste groep 9.00 uur - 10.00 uur, 2de groep 
10.00 uur - 11.00 uur en de 3de groep 11.00 uur 
- 12.00 uur. Locatie: Cursusruimte van Service-
centrum, Maertensplein 96 te Maartensdijk. Meer 
informatie: Tel. 0346 214161 of servicecentrum-
maartensdijk@mensdebilt.nl

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 begeleiden, individueel en in orga-
nisaties. Tijdens hun lezing zullen zij hier meer 
over vertellen en gaan zij graag in gesprek. Entree 
is gratis: aanmelden s.v.p. via tel. 030 2200112 of 
info@bouwmanboeken.nl.

Biltsheerlijk bij Vrouwen van Nu

Willy Douma woont in Groenekan en is opgeleid 
als bioloog. Ze werkt al jaren aan allerlei duur-
zaamheidsvraagstukken. De afgelopen tijd waren 
dat vooral vragen over voedsel en over zaaigoed. 
Op de ledenavond op 13 september in dorpshuis 
‘De Groene Daan’, Grothelaan 3 te Groenekan 
vertelt zij hier meer over en over de betrokkenheid 
van Biltsheerlijk hierbij. Aanvang: 20.00 uur, zaal 
open v.a. 19.30 uur. 

Gemeentelijke bekendmakingen
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Superkids en AMV 
Kids van start 

De Koninklijke Biltse Harmonie start in september weer met de Super-
Kids en AMV Kids. Kinderen uit groep 2 en 3 van de basisschool kun-
nen deelnemen aan Superkids, en groep 4 en 5 aan AMV Kids. 

Tijdens de cursus SuperKids maken de kinderen op jonge leeftijd spe-
lenderwijs kennis met muziek, zang en dans. De cursus bestaat uit 10 
lessen. De eerste les is een proefles op  vrijdag 15 september van 15.30 
tot 16.15 uur ( groep 2) en van 16.30 tot 17.15 uur (groep 3). 
AMV Kids is een muzikale basiscursus (Algemene Muzikale Vorming) 
ter voorbereiding op muzieklessen op een instrument. De cursus bestaat 
uit 10 lessen. De eerste les is een proefles en wordt gehouden op woens-
dag 20 september van 16.30 tot 17.15 uur.  Alle lessen worden gegeven 
in gebouw ‘De Harmonie’ (Jasmijnstraat 6B in De Bilt,). Info  Tatiana 
van der Heijde via opleidingen@biltseharmonie.nl.

Scout-mee-day 
extra feestelijk

Zaterdag 16 september houdt scouting Agger Martini in Maartens-
dijk weer de jaarlijkse open dag; de ‘scout-mee-day’. Deze dag is 
voor iedereen die eens een keertje wil komen kijken wat er zoal op 
scouting gebeurt.

Dit jaar start de scout-mee-day met een bijzondere gebeurtenis. De 
groep krijgt namelijk om 15.00 uur het certificaat ‘Fair Trade scou-
tinggroep’ uitgereikt door de burgemeester van De Bilt. Hiermee is 
scouting Agger Martini de eerste scoutinggroep in Nederland, die deze 
titel mag dragen. Vanaf 12.30 uur tot 16.00 uur is iedereen welkom 
om scouting te beleven, zoals stokbrood bakken boven het kampvuur, 
pionieren, pannenkoeken eten in een echt scoutingkamp, leuke scou-
tingdingetjes kopen in het winkeltje en nog veel meer leuke dingen.

Scouting Agger Martini Groep (kortweg AMG) is een scoutinggroep 
met jeugdleden van 7 tot 18 jaar. In drie leeftijdsgroepen verdeeld doen 
zij elke donderdagavond en zaterdag een enorm aantal verschillende 
dingen. Er worden spelletjes gespeeld, zowel binnen als buiten, er 
wordt gepionierd (bouwwerken maken van touw en hout), speurtoch-
ten worden uitgezet en gelopen, er wordt geknutseld, gefietst, gehakt 
en gezaagd, kortom: je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt bij 
scouting. En dat mag iedereen een dagje meemaken!
De scout-mee-day is niet alleen voor kinderen die zelf graag op scouting 
willen. Ook kinderen en volwassenen die gewoon zin hebben in een ge-
zellige middag zijn van harte welkom. Schrijf het vast in de agenda: zat. 
16 sept. vanaf half één ’s middags. Het clubhuis staat aan de Dierenriem 
10, achter de sportvelden in Maartensdijk.                         (Kris Hekhuis)

Schooljudo is leren (door te) stoeien
door Henk van de Bunt

Maandag 4 september is op Basisschool De Rietakker het Schooljudo gestart. Alle kinderen van 
de school krijgen 6 weken lang les van een echte judoka, waarbij de waarden van de judosport 
worden geleerd: vertrouwen, discipline, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid en 

plezier. Judo-entertrainer Laura gaf de leerlingen van onder andere groep 4 hun eerste judo les.

Ook wethouder Madeleine Bakker-
Smit was aanwezig om de eerste les 
van deze groep 4 bij te wonen: ’Ik 
vind het heel belangrijk dat kinde-
ren bewegen. Met de judolessen ga 
je nog een stapje verder en neem 
je de normen en waarden van deze 
sport mee in het onderwijs. Deze 
normen zijn heel belangrijk ook 
voor het omgaan met winnen én 
met verliezen’. Directeur Jan Buis 
over deze stap: ‘Het sluit perfect 
aan op de schoolwaarden van De 
Rietakker. Judo leert je ook hoe je 
met elkaar omgaat én heel belang-
rijk het bewerkstelligt het gevoel: 
ik mag er zijn’.

Zelfredzaamheid
Over de Rietakker: ‘Wij willen, 
dat iedereen die onze school bin-
nenstapt zich welkom weet. Er 
heerst binnen onze school een sfeer 
waarin je je prettig voelt. Wij gun-
nen het een ieder zijn eigenheid te 
behouden. Door samen te werken 
leer je van elkaar, doe je ideeën op, 

word je sterker. Deze bagage geeft 
je handvatten die je zelfredzaam-
heid bevorderen. We genieten van 
wat goed gaat. Hier leggen we sa-
men de fundering voor je toekomst, 
waardoor je tot grote hoogte kunt 
reiken. 

Preventief
Sebastiaan Klok, sportleraar van 
De Rietakker, leidt de judo-les 
in: ‘Schooljudo is hét programma 
om aan de mentale en fysieke ge-
zondheid van kinderen te werken. 
Schooljudo werkt preventief en cu-
ratief. Zo draagt het programma bij 
aan de sociaal-emotionele ontwik-
keling van kinderen en verbetert het 
de sociale veiligheid op de school. 
Echte judomatten, judopakken en 
een uitgebreide leerlijn zorgen voor 
onvergetelijke en leerzame lessen. 
Gewoon in het gym- of speellokaal 
van een school. Waarbij kinderen 
geïnspireerd, getraind en geënter-
taind worden. Voor de leerkracht 
biedt Schooljudo inspiratie en geeft 

het handvatten om met de klas en 
de school op een vernieuwende 
manier te werken aan essentiële 
thema’s’.

Groepsdynamiek
Jan Buis en Sebastiaan Klok vervol-
gen: ‘Schooljudo levert een belang-
rijke bijdrage aan de motorische en 
sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Met echte judomat-
ten en complete School-judopakken 
wordt de gymzaal van de school om 
getoverd tot een dojo (judozaal) en 
wordt gezorgd voor een totaalbe-
leving. Afgelopen schooljaar werd 
dat al gedaan op 400 basisscholen, 
voor 36.000 kinderen. Steeds meer 
scholen zetten Schooljudo structu-
reel in om bijvoorbeeld de groeps-
dynamiek te verbeteren, pesten te-
gen te gaan, kinderen veilig te leren 
vallen en het bewegingsonderwijs 
een kwaliteitsimpuls te geven. 

Samenwerken
Alle leerlingen trekken, voor de 
les begint, een judo-pak aan. Klok: 
‘Nog voordat de les begint, zie je 
al samenwerking. De kleineren uit 
groep 1 en 2 worden in hun pak ge-
hesen door de leerlingen uit hogere 
groepen. Ook respect voor de an-
der wordt hen al direct bijgebracht, 
door elkaar de hand te geven, voor 
en na de les’. Tijdens de les van 45 
minuten voor groep 1 en 2 en een 
uur voor groep 3 t/m 8, wordt niet 
alleen geleerd samen te werken, 
maar ook hoe je je val kunt breken, 
voor jezelf op te komen en allerlei 
behendigheidsoefeningen gedaan’. 
Buis tenslotte: ‘Door voor jezelf op 
te komen, krijg je ook meer zelf-
ververtrouwen en dat straal je uit. 
Binnen Schooljudo noemt men dat 
‘Skills voor Life’, vaardigheden 
opdoen voor de rest van je leven’

Bilthovense Laura in bioscoopfilm
door Henk van de Bunt

Laura Weerstra uit Bilthoven (rechts op de foto) is te zien in de tweede bioscoopfilm ‘De 
Confrontatie II’ van Assenaar Brian op de Dijk. Deze tweede film heeft als thema pesten 
op middelbare scholen. Brian op de Dijk is verantwoordelijk voor zowel het verhaal als 

de productie en regie. De eerste bioscoopfilm met als titel ‘De Confrontatie’ ging juni 2015 
succesvol in première en heeft daarna nog in 5 bioscopen door het land gedraaid.

Laura Weerstra: ‘Ik ben in contact gekomen met de 
film door een scoutingbureau; dat was van mening, dat 
het project wel bij mij zou passen. Ik vind toneelspelen 
erg leuk en zat daarom bij dat scoutingbureau. Ik vond 
het interessant om de rol als meeloper te hebben omdat 
je je echt gaat bedenken wat je nou eigenlijk kunt of 
moet doen’. 

Pesten
Brian: ‘Ik heb zelf vroeger veel te maken gehad met 
pesten. Dit verhaal in de film is achteraf gezien toch 
een soort verwerking geweest, want pesten laat altijd 
een stempel achter. Schoolgenoten zeiden dat ik mijn 
passie en dromen toch nooit waar zou maken. Dit is 
dan wel mooi een statement om te laten zien dat je als 
je je dromen waar maakt en je door niets of niemand 
laat tegen houden, dat ze dan ook echt uitkomen. Ik 
ben enorm trots op het resultaat dat we met ons team 
bereikt hebben en ik kan niet wachten om de film aan 
iedereen te laten zien. Ik hoop dat het, ook al is het 
maar een beetje, helpt tegen het maatschappelijke pro-
bleem pesten.”

Op zaterdag 16 september gaat de film groots in premi-
ère in Pathé Cinemec, Berlijnplein 100 in Utrecht. Na 
deze première zal de film een tour maken langs biosco-
pen en middelbare scholen.

Judo-entertrainer Laura gaf de leerlingen van groep 4 hun eerste judo 
les en Sebastiaan Klok, sportleraar van De Rietakker, leidt de judo-les in.

Vallen en opstaan moet je leren en je omgeving heeft daar invloed op.

Broodjes bakken boven het vuur tijdens scout-mee-dayLaura Weerstra speelt één van de klasgenoten in de 
film. 
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Te koop aangeboden
Horloge batterijen en 
HORLOGEBANDJES bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672

AANHANGER bakmaat 
200 x 100 met achterklep 
staat in de weg €65,-. Tel. 
06-40555588

Diverse Utrechtse wandelin-
gen €1,-. Tel. 06-45937138

Wollen olijfgroene Milo 
damesjas Mt 44 z.g.a.n. €25,-. 
Tel. 06-40730084

Nike Air Max 90 sneakers 
wit mt. 38,5 z.g.a.n. in doos. 
€40,-. Tel. 06-40730084

Twee toegangskaarten voor 
de Apenheul, geldig tm 
30 september. €25,-. Tel. 
06-19691119

Nieuwe lattenbodem, hoofd-
einde verstelbaar. Prijs €35,-. 
Tel. 06-19691119

Twee perzische kleedjes. De 
maat is 29,5/30,5 samen €10,-
. Tel. 06 14040516

Borduurwerk/lente vogels/
vlinders/bloemen €10,-. Tel. 
06-14040516

Eettafel + 4 stoelen. De 
maat is 71/129 €10,-. Tel. 
06-14040516

platte T.V. in goede staat, 48 
cm beeld. merk JVC. Slechts 
€15,-. Tel. 030 2258916.

Logeerbed inklapbaar met 
houten lattenbodem €15,-. 
Tel. 030-2203659

5 kussens nieuw groen, 
bruin, oranje. €10,-. Tel. 030-
2203659

Waldmann AVL 122, verstel-
bare (soldeer)damp ventila-
tor met verlichting. 230V, 
lamp 22W, ventilator 20W. 
In goede staat. €23,- Tel. 030-
2288994

Delta Dual Power Supply 
E018-0,6D. 18V dual 0,6A 
of 36V enkel 0,6A. In prima 
staat en zeer betrouwbaar. 
€49,- Tel. 030-2288994

Gratis uit te graven: 2 bol-
buxussen d100cm en/of 1 
cypresachtige struik h&b 
150cm Tel. 06-44980097

Creusen dubbele bankslijp-
machine in goede staat. 3000 
rpm; 230 V, 275 W.
Vraagprijs €42,-. Tel. 030-
2288994

Stalen, zilverkleurig fiets-
mandje voor aan de voorkant/
stuur, gebruikt €10,-. Tel. 06 
53441095

Stalen, gebruikt, fietsen-
rek voor 2 fietsen, ach-
terop de auto €47,50. Tel. 
06-53441095

Vor de kerst of spoorbaan 
lemax bergen met bomen 1 
voor tegen achterwand €15,-. 
Tel. 030-2287086

Lemax staande berg met 
verlichting €20,-. Tel. 030-
2287086

Draaiorgel met lichtjes en 
kerstmuziek merk: typisch 
hollands. In prima staat, 
nog in doos €20,-. Tel. 030-
2287086

Stevig kaartenrek H1.72cm 
dia m. 40 cm voor 55 kaarten, 
verschillende afmetingen het 
rek is verrijdbaar met rek. 
€30,-. Tel. 030-2204887

Haardroogkap Philips com-
fort op statief H1.30m uit-
klapbare poten €15,-. Tel. 
030-2204887

4 ravensburger puzzels van 
nijntje 6,9,12 en 16 stukjes. 
Geschikt voor 2,5 jaar €4,50 
Tel. 0346-243758

Een boek om houten speel-
goed te maken van houten 
figuren en beestjes. Het boek 
is van Cantecleer €5,-. Tel. 
0346-243758

Kindervloer speelkleed leuk 
om met auto’s op te spe-
len. Is nog niet gewassen. 
Afbeelding is een dorp €5,-. 
Tel. 0346-243758

Nieuwe regenmantel maat 
38/40 kleur: beige €25,-. 
Tel.0346-211011

Coupons kledingstoffen naar 
keuze €3,-. Per stuk Tel. 
0346-211011

Te koop gevraagd
Ik ga op mezelf wonen en ben 
op zoek naar een goedwer-
kende WASMACHINE en 
droger. (samen max €150,- )
Tel. 06-44991479

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

Vrijwillige CHAUFFEURS 
gezocht; Bent u op zoek naar 
mooi en zinvol vrijwilligers-
werk in een gemotiveerd 
team, denk dan eens aan 
ons. Wij zoeken Vrijwillige 
Chauffeurs m/v, in het bezit 
van een 4-deursauto. Dit 
voor het vervoer van oude-
ren naar ons dagcentrum in 
Groenekan. Vanzelfsprekend 
ontvangt U hiervoor een 
goede onkostenvergoeding. 
Wilt u meer weten? kijk dan 
eens op www.bethshamar.nl 
Grothelaan 1a in Groenekan 
of bel ons op tel. nr. 0346-
211755

Personeel aangeboden
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. 

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

SENIOREN REISJE met 
vertrek op 15 september 
voor onze mooie vijfdaagse 
hotel-excursie reis zijn door 
annulering een paar kamers 
vrij gekomen. Reisclub 
55+ Maartensdijk – De Bilt 
tel.0346 – 212288

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

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

Jopie’s wonen op grote Adullam verkoping 
Met veel leuke oude en nieuwe woonaccessoires. Aanstaande 
zaterdag 16 september 10.00 – 15.00 uur. Achter de dorpskerk 
aan de dorpsweg 40 te Maartensdijk. 

Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie 
in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die 
leeft en in Mij gelooft, 
zal in de eeuwigheid niet sterven! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 

Wilt u na de vakantie uw taille smaller, uw lichaam sterker 
en flexibeler maken? Uw houding en uithoudingsvermogen 
verbeteren? Dit in een laagdrempelige professionele sfeer? 
Kom dan naar Pilates op de Kon. Julianalaan 26. Voor mensen 
met geen tot veel sportervaring, van jong tot oud. De lessen 
worden elke woensdag gegeven. Meldt u aan voor een gratis 
proefles. Voor meer informatie/vragen, bel 06 30 44 34 85 of 
surf naar www.drbm.nl.

Cursus Spaans bij Stichting Casa Latina in De Bilt begint 
20 en 21/9. Ideaal voor mensen die op vakantie of werkbe-
zoek gaan naar Spanje of Latijns Amerika. Cursusdocent 
heeft Spaans als moedertaal en bestaat uit 10 lessen van 
anderhalf (1,5) uur per week. Beginners: woensdag 11.00 - 
12.30 uur, Half gevorderden: donderdag 11.00 - 12.30 uur en 
Gevorderden: woensdag 20.30 - 22.00 uur. Voor informatie: 
Tel. 06-22 62 77 67, www.casalatina.nl

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.

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

Engels een beetje weggezakt? 
Met Frans kom je niet verder 
dan 2 croissants et du fro-
mage? Ervaren DOCENTE 
moderne talen (in de Leyen) 
poetst je basiskennis flink op, 
helpt met spreekvaardigheid, 
verbeteren van grammatica, 
woordenschat en zinsbouw. 
Ik werk veel met de moderne 
media. 20 Euro per uur. Tel. 
0651412055

Diversen
Weghalen en SNOEIEN 
van bomen - coniferen etc. 
Leveren van bomen en plan-
ten. Tuinservice van Vliet. 
Tel. 0654751296

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

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!

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

VERLOREN in Maartensdijk: 
zilverkleurig Fossil-horloge 
met zilver- en goudkleurige 
schakelarmband. Gevonden? 
Bel: 0346-213198

Wie heeft in juli donker-
blauwe Paul Green pumps 
maat 6,5 ter reparatie bij Kok 
gebracht en heeft hetzelfde 
model maar dan in zwart en 
een maat kleiner teruggekre-
gen? Ik heb dan die van u. 
Tel: 0346-214663

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

Fietsen naar de Leusderhei en 
Kamp Amersfoort

Fietsclub Maartensdijk bestaat uit 
fietsliefhebbers die dagtochten 
maakt in de omgeving van Maartens-
dijk. Dinsdag 19 september wordt 
het een tocht naar de Leusderhei en 
Kamp Amersfoort. De start is om 
9.45 uur met een kopje koffie/thee 
in de ‘Ontmoetingsruimte’ van het 
Servicecentrum Maartensdijk, Maer-
tensplein 96, waarna om + 10.00 uur 
de tocht gaat beginnen. Lunchpakket 
meebrengen. Informatie c.q. aanmel-
dingen tel: 0346 214161 of service-
centrummaartensdijk@mensdebilt.nl 

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.

Concert

Op zondag 24 september organiseert 
de Vereniging Vrienden van Blauw-
kapel om 15.00 uur het laatste gratis 
toegankelijke concert dit seizoen in 
het kerkje Blauwkapel, Kapeldwars-

weg 21 in fort Blauwkapel / Utrecht. 
Het Gemengd koor Nootabene o.l.v. 
Evert van Merode verzorgt een fees-
telijk slotconcert met veel afwisse-
ling; muziek uit alle windstreken. 
Parkeren alléén in de parkeervakken 
op de Kapelweg en op het parkeer-
terrein achter de hekken aan het eind 
van de Kapelweg. Vrijwillige deur-
collecte na afloop en bij droog weer 
gelegenheid om na te praten. Info. 
www.onderwegkerkblauwkapel.nl

Bingo in Servicecentrum 

Er is Bingo op vrijdag 15 september 
in het Servicecentrum Maartensdijk. 
Speel gerust een rondje mee. In de 
pauze kunt u gezellig even bijpraten 
en een kopje koffie of thee drinken. 
Aanvang 14.15 uur en de kosten zijn  
3,50 euro voor 5 speelrondes. Info 
tel: 0346 214161 of servicecentrum-
maartensdijk@mensdebilt.nl 

Lezing over dementie

In het kader van Wereld Alzheimer 
Dag organiseert Bouwman Boeken 
op vrijdag 22 sept. om 20.00 uur een 
lezing over dementie. Evelien Pul-
lens presenteert haar boek De vierde 
dementie, over intuïtie en dementie. 
Zij deelt haar ervaringen als man-
telzorger en haar kennis als leraar 
intuïtieve ontwikkeling. Verhalen en 
talloze voorbeelden uit haar praktijk, 
waarin ze familieleden en mantel-
zorgers begeleidt, laten zien welke 
betekenis dementie kan hebben.
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SVM wint tweede bekerwedstrijd
SVM presenteerde zich in deze eerste officiële thuiswedstrijd aan de Maartensdijkse Dierenriem 

onder trainer Kevin de Liefde zeer verdienstelijk; eigenlijk viel alleen het weer tegen. 

Scheidsrechter de Jong kwam, 
evenals het bezoekende BZC’13 
uit Hilversum, in een geheel zwart 
tenue het veld op; een (omgekeerd) 
SVM-shirt bij de leidsman moest 
de verwarrende gelijkheid camou-
fleren. 

Al direct in het begin van de wed-
strijd drukten de gastheren hun 
stempel op de wedstrijd door van 
meet af aan de wedstrijd naar zich 
toe te trekken. Toch waren het de 
bezoekers, die de openingsscore op 
het digitale scorebord lieten aante-
kenen. Het antwoord van de Maar-
tensdijkers was; schouders eronder, 
mouwen oprollen en er tegenaan. 
Deze instelling leverde 10 minuten 
voor de rust de gelijkmaker op van 
Diederick Hafkemeyer. 

Alex Temme en Jordy Beckers wis-
selden hun plaats uit met Chester 
Kemp en Wessel Huigen. In de 
tweede helft was SVM beduidend 
sterker. Danny de Bie stond zijn 
plaats af aan Mike de Kok en de to-
tale omzetting maakte het spel nog 
sneller en verzorgder en resulteerde 
in doelpunten van Marcel Melis-

sen en Mike de Kok. De bezoekers 
scoorden de aansluittreffer (3-2) 
en brachten de spanning daardoor 
enigszins terug. Tien minuten voor 
tijd viel Bas Temme uit; SVM was 
uitgewisseld en moest het laatste 
deel van de ontmoeting met 10 man 

verder. Diederick Hafkemeijer nam 
de laatste twijfel weg door de be-
vrijdende 4-2 voor zijn rekening te 
nemen. Het applaus van het droog 
zittende publiek op de tribune voor 
het team en het resultaat klinkt 
dankbaar.              (Nanne de Vries)

Nova komt tijd en 
puntje te kort

Dit weekend stond de 2e wedstrijd van Nova 1 op de planning tegen 
Telstar, een bekende tegenstander uit het oefenprogramma. Het oefen-
potje werd met een punt verschil gewonnen. Ondanks het zure verlies 
van vorige week, haalde de ploeg uit Bilthoven toch vertrouwen uit die 
wedstrijd. Het was zaak om tegen Telstar net zo te spelen als de week 
ervoor. 

Nova kreeg in de eerste helft moeilijk grip op de gemakkelijk scorende 
spelers van Telstar, maar wist dit naarmate de wedstrijd vorderde on-
der controle te krijgen. Het scorend vermogen bij Nova kwam niet ge-
noeg op gang, waardoor de ploeg uiteindelijk met lege handen kwam 
te staan.

In tegenstelling tot vorige week startte Nova dit keer scherp aan de 
wedstrijd en kon uitlopen tot een 4-1 voorsprong. Door scherpe scho-
ten van de aanvallende heren kon Telstar deze stand omzetten in een 
gelijkspel, 7-7. Daar had Nova een antwoord op door twee keer snel te 
scoren. Toen begon de opmars van Telstar, welke een reeks van vier af-
standsschoten binnen vijf minuten kende. Het was een scherpe Maarten 
van Brenk, die Nova in de strijd hield met drie schoten. Hij schoot net 
voor rust de 14-12 binnen.

Nova kwam verdedigend sterk uit de kleedkamer door de scorende 
heren van Telstar lam te leggen. Dit was het moment voor Nova om 
de wedstrijd te keren, maar kon dit niet waarmaken. Er werden goede 
aanvallen neergezet en goede kansen genomen, maar deze kansen wer-
den niet omgezet in goals. Hierdoor lukte het Nova niet om langszij te 
komen. Twintig minuten voor tijd maakte Nova nog een opmars door 4 
doelpunten achter elkaar te scoren, waardoor Nova voor de laatste keer 
gelijk kwam, 19-19. Met nog vijf minuten te spelen stond Nova met 22-
20 achter. In de laatste minuut scoorde Richard van der Pas zijn laatste 
treffer waardoor Nova het gat kleiner maakte tot een verschil van een 
punt. Helaas was er geen tijd meer voor de gelijkmaker.     (Job Paauw)

Nederlaag met perspectief
Na de nederlaag tegen DOS (Westbroek) stond voor TZ de lastige uitwedstrijd tegen DeetosSnel 

op het programma. DeetosSnel is een ploeg, waarin het nodige talent rondloopt. En dan was 
er ook nog de wetenschap dat TZ de nodige basisspelers miste. Joep Gerritsen was geschorst, 

Luke van Kouterik geblesseerd en Milenka Meering afwezig vanwege werk. 

Op hun plaatsen speelden Geert 
Drost, Matthias van Beest en An-
toinette Enschede. Voor TZ was het 
dus niet zo zeer een wedstrijd waar 
het om de punten ging, maar veel 
meer hoe het zou reageren op deze 
aanpassingen.

Er werd onbevangen aan de wed-
strijd begonnen. In de beginfase 
kwam TZ twee keer op voorsprong. 
Helaas werden er al snel wat meer 
fouten gemaakt en nam DeetosSnel 
het initiatief over. De ploeg kwam 
gemakkelijker aan doelpogingen 
en schoot simpelweg beter. TZ kon 
op 6 - 4 nog even aanhaken. Na 
een kwartier kwam de volgende te-
genslag voor TZ. Bart Drost moest 
geblesseerd het veld verlaten. Rei-

nier Enschede, die net gearriveerd 
was, van zijn eigen wedstrijd in 
Hoevelaken, moest gelijk het veld 
in. Door de mogelijkheid om acht 
keer door te wisselen besloot Iwan 
Hazendonk de vak-samenstelling te 
wijzigen. Daarbij kwam Marco de 
Rooij ook nog even in het veld en 
wist direct handig een strafworp te 
versieren. Het restant van de eerste 
helft was verder niet goed. Bij rust 
zochten de ploegen de kleedkamer 
op met 11 - 5.

In de tweede helft was DeetosSnel 
nog steeds de betere ploeg. Het was 
niet zo dat TZ bij machte was om 
de terug te komen in de wedstrijd, 
maar er werd beter gespeeld dan 
de eerste helft. Daarbij was het 

mooi om te zien dat de invallers 
ook meerdere doelpunten voor hun 
rekening namen. Zeker de combi-
naties tussen Geert Drost en Mat-
thias van Beest leverde de nodige 
doelpunten op. Uiteindelijk floot de 
scheidsrechter af bij 26 - 18. 
Een wedstrijd die zeer waardevolle 
informatie opleverde voor trainer/
coach Iwan Hazendonk. De inval-
lers kunnen terugkijken op een pri-
ma wedstrijd. Volgende week zal de 
ploeg grotendeels weer compleet 
zijn. Als je dat samenvoegt met 
het sterke spel van de invallers kan 
het niet anders dan dat het niveau 
weer omhoog gaat. Dat moet er toe 
leiden dat Top (A) het vuur aan de 
schenen gelegd wordt volgende 
week zaterdag in Maartensdijk. 

DOS pakt punt tegen Oranje Wit
Na de goede start vorige week trad DOS Westbroek nu voor het eerst deze korfbalcompetitie 
thuis aan. De wedstrijd begon een half uur later vanwege onweersbuien gedurende de eraan 

voorafgaande wedstrijd. Nadat het weer was opgeknapt zagen de vele toeschouwers een 
aantrekkelijk en spannend duel.

Oranje Wit was gebrand op een 
goed resultaat, want vorige week 
hadden zij een flinke oorwassing 
geïncasseerd. Zij begonnen goed 
en fel aan de wedstrijd. Het groot-
ste deel van de wedstrijd hadden de 
gasten ook het initiatief, maar door-
dat DOS steeds aanhaakte bleef het 
bijzonder spannend.

Na een 11-11 ruststand kwam DOS 
slecht uit de kleedkamer. In het be-
gin van de tweede helft waren de 
Westbroekers teveel met randza-
ken bezig. In deze periode misten 
zij ook een strafworp en Oranje 
Wit scoorde driemaal op rij. Bij 

een 12-15 voorsprong greep coach 
Andreas van Grootheest in met zijn 
eerste time-out. Dat had resultaat 
want bij 16-16 had DOS de stand 
weer gelijk getrokken. Richting het 
eindsignaal was het steeds Oranje 
Wit dat als eerste scoorde waarna 
DOS de stand weer gelijk trok. 

Vijf minuten voor tijd was een 
21-21 stand bereikt en dit leek de 
eindstand te worden. Echter in de 
laatste minuut wist eerst Oranje 
Wit te scoren. Gelukkig toonde 
aanvoerder Tim Nap zijn goede 
vorm deze wedstrijd door direct 
tegen te scoren en hiermee de 22-

22 eindstand op het scorebord te 
brengen. Een puntendeling waar 
DOS tevreden mee kan zijn gezien 
het wedstrijdbeeld. Toch waren er 
wat gemengde gevoelens bij DOS 
omdat niet alle spelers hun gebrui-
kelijke niveau haalden en er anders 
wellicht iets meer in had gezeten. 
DOS kent zo een goede start als 
nieuwkomer in de Hoofdklasse 
met drie punten uit twee wedstrij-
den 

Aanstaande zaterdag speelt DOS 
thuis om 15.30 uur. Tegenstander 
is wederom een Dordtse ploeg. Nu 
komt DeetosSnel naar Westbroek.

Fraternitas 100 jaar
Op 17 september is het precies honderd jaar gelden, dat in De Bilt 
de Christelijke gymnastiekvereniging Fraternitas werd opgericht. 
Er was al een vereniging in Utrecht, maar er kwam behoefte om 
ook in De Bilt aan gymnastiek te gaan doen. Zodoende richtte Fra-
ternitas Utrecht een afdeling in de Bilt op, die dus in september 
1917 een zelfstandige vereniging werd. 

In de loop der jaren waren er uiteraard hoogte- en dieptepunten, zo-
als de diverse jubilea en financieel mindere tijden. Maar tegenwoordig 
is ‘Frat’ een bloeiende sportvereniging met meerdere afdelingen. Wie 
daar meer over wil weten: zie www.fraternitasdebilt.nl

Dankbaarheidsdienst 
In de reguliere samen-dienst van de wijkgemeenten Immauelkerk en 
Opstandingskerk op zondag 17 september (om 10.00 uur in de Immau-
elkerk) zal mevr. ds. Stam samen met enige leden van Fraternitas enige 
aandacht aan de jubilaris schenken. Alle leden, oud(-bestuurs-)leden, 
(oud-)leidinggevenden en andere belangstellenden zijn van harte uitge-
nodigd hierbij aanwezig te willen zijn. 

Een beeld van DOS-Oranje Wit van tussen de buien door.

Inval-doelman Frank van Klaren geniet van de bal-veroverende inzet van 
Chester Kemp en Jorn Brefeld.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
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,-

Woe.
20-09
Do.

21-09
Vr.

22-09

Kalfsbiefstuk 
met béarnaisesaus

of
Gamba`s in knoflookboter 

met pasta
of

Provençaalse quiche 
met tomatensaus

€ 11,-

September: Speciale actie op zaterdag!

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Ada en Pieter Pols 
maakten van de nood een deugd

Achterblijvend groenonderhoud
door Rob Klaassen

Ada en Pieter Pols wonen al ruim 
11 jaar aan de Tweelingen in Bilt-
hoven. Pieter vroeg eens langs te 
komen om kennis te komen ne-
men van het groenonderhoud rond 
de Tweelingen en tevens wilde 
hij laten zien hoe het ook anders 
kan. Ada en Pieter hebben het stuk 
gemeentegroen voor hun woning 
geadopteerd. Samen met andere 
familieleden is dit omgetoverd tot 
een prachtige tuin inclusief een 
bankje.

Pieter: ‘Het gemeentelijk groen 
rond de flats aan de Tweelingen is 
de laatste jaren sterk door de ge-
meente verwaarloosd. De door de 
gemeente ingehuurde BIGA-groep 
zie je de laatste tijd ook al niet 
meer en wanneer zij komen, schof-
felden ze niet verder dan twee 
meter vanaf de stoep; alles in op-
dracht van de gemeente. Een groot 
deel van de beplanting bestaat uit 

zeer doornige struiken, waaraan 
na de bloei gele appeltjes komen. 
Het is de Japanse Sierkwee, offi-
ciële naam Chaenomeles Japonica. 
De ratten zijn dol op die appeltjes. 
Deze struiken zijn indertijd ge-
plant om inbrekers buiten de deur 
te houden. Helaas vinden ratten en 
ander ongedierte dit een paradijs. 
Het stikt er hier letterlijk van’. 

Lokdozen
Pols vervolgt: ‘De gemeente heeft 
daarom het bedrijf Mega Des uit 
Lelystad ingeschakeld. Iedere 
maandag komt dit bedrijf langs om 
lokdozen te plaatsen, zowel in het 
plantsoen als bij de greppel aan 
de overzijde van de Tweelingen. 
Hier zal best veel geld mee zijn 
gemoeid. Mega Des heeft de ge-
meente geadviseerd om korte met-
ten te maken met zowel dit groen 
als met het overtollige onkruid, 
zoals bramen, brandnetels en pis-

potjes. Ik heb de gemeente hier 
ook al menigmaal om gevraagd De 
heer Ruud Bron van de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte heeft mij 
gezegd, dat hij deze situatie verve-
lend vindt, maar dat het hem ver-
boden is iets aan de brandnetels, 
bramen en dergelijke te doen. Hij 
zei me wel te willen, maar niet te 
mogen. Kortom, een patsituatie.

Adopteren:
‘In navolging van een buurvrouw 
van drie woningen verderop heb 
ik de gemeentelijke groenstrook 
geadopteerd. Je bent dan verant-
woordelijk voor het onderhoud. De 
gemeente heeft wel eerst alle strui-
ken en onkruid uit de groenstrook 
verwijderd. Tevens is afgesproken 
dat er geen hek of schutting om de 
tuin geplaatst mag worden. Helaas 
is het niet voor iedereen wegge-
legd om de groenstrook te adop-
teren en er een mooie tuin van te 

Natuurwandeling 
in Panbos

Op zondag 17 september organiseert Utrechts Landschap een natuur-
wandeling in het Panbos. Bij velen is dit gebied bekend om te sporten 
of te wandelen. Tijdens deze wandelexcursie worden minder bekende 
aspecten van dit gebied belicht. Ter sprake komen de ontstaansgeschie-
denis, flora en fauna, beheer door Utrechts Landschap. Ook het verhaal 
achter Tannenberg met zijn bijzondere dennen komt aan bod.
De wandeling begint om 14.00 uur bij de parkeerplaats gelegen aan de 
Jozef Israëlslaan te Bosch en Duin, t.o. huisnr. 7. De wandeling duurt 
ongeveer anderhalf uur.

Vooraf aanmelden is nodig in verband met het maximaal aantal deelne-
mers. Dit kan op de website van Utrechts Landschap bij ‘activiteiten’. 
Deelname is gratis. Gezien de aard van het terrein is deze wandeling 
ongeschikt voor wandelwagens, rollators e.d.

Motorritten
Op zondag 27 augustus organiseerde de Biltse Motorijders Vereni-
ging haar jaarlijkse Grote Biltse Motor Toertocht. Er waren ruim 50 
deelnemers die richting Noord Brabant vertrokken. Na de lunch in 
het Brabantse land werd de tocht voltooid en keerden de rijders rond 
17.30 uur weer terug op de Hessenweg, alwaar nog een barbecue werd 
gehouden.
Zondag 17 september is er weer een kans. Dan organiseert de BMV 
de Na-zomerrit en 15 oktober is de laatste rit van dit jaar. Meer infor-
matie hierover www.bmvmotor.nl of Jan Verheul, nr. 06 51348650.

Hessenweg vol motoren. 

Maak je eigen 
insectenhotel

KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en 
over de natuur. Dit wordt gedaan onder leiding van vrijwilligers van 
Utrechts Landschap en IVN De Bilt. Woensdag 20 september wordt er 
een Insectenhotel gemaakt. en is er wat lekkers met limonade. Leeftijd: 
6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten, 
De Holle Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden per email kan tot en met zater-
dag 16 september via kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Kinderen maken een insectenhotel.

maken. Mijn buurvrouw zou ook 
wel graag willen, maar zij kan het 
gezien haar leeftijd niet meer on-
derhouden. Zij is dus gedoemd om 
tegen de brandnetels, bramen e.d. 
te blijven aankijken.
Ik vind dit onrechtvaardig en hoop 
dat er voor mensen zoals zij oplos-
singen worden bedacht,
zodat ook zij om een beter uitzicht 
kunnen krijgen. De gemeente moet 
zich schamen het gemeentelijk 
groen zo te laten verloederen’.

Pieter Pols voor zijn fraaie tuin met bloemen, gras en bank.

De groenstrook voor de huizen bij Tweelingen.

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

advertentie
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