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Het Lichtruim viert 
vijf-jarig bestaan

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 1 september gaat het nieuwe seizoen weer beginnen. Tussen 12.00 en 16.00 uur 
worden belangstellenden ontvangen in Het Lichtruim waar van alles te doen is. Aan de 

medewerkers zal het niet liggen. Zij staan al te popelen om iedere bezoeker 
wegwijs te maken bij onder andere Kinderopvang De Bilt, Basisschool Wereldwijs, 

Idea Bibliotheek of het KunstenHuis.

Het Lichtruim is het kloppend 
hart van gemeente De Bilt. In 
het gebouw is van alles te doen, 
van theatervoorstellingen tot mu-
ziekles, van beeldende kunst tot 
lezen en van breakdance tot Ara-
bische les. 'Zaterdag 1 september 
houden wij voor de vijfde maal 
Open Huis in het Lichtruim'. 
Aan het woord is Carla Heer-
schop, mediacoach bibliotheek. 
Zij vervolgt: 'Wij hopen dat zo-
veel mogelijk geïnteresseerden 
een kijkje komen nemen en mis-
schien wel meedoen met één of 
meer activiteiten'. 

Uitgebreid programma
'In verband met ons vijf-jarig 
bestaan hebben wij aanstaande 
zaterdag een uitgebreid program-
ma', laat Carla weten. 'Iedere or-
ganisatie binnen Het Lichtruim, 
zelfs bewoners op de 3e en 4e 
etage, stellen hun ruimte open 
voor belangstellenden'. De open 
dag begint voor de kinderen (6+) 
met een workshop bloemschikken 
in de Schaapskooi, terwijl in het 
Lichtruim vanaf 12.00 uur de ac-
tiviteiten beginnen. De hele dag is 
de tentoonstelling over "Het dorp 
De Bilt" te bezoeken, kunnen 
muziekinstrumenten worden uit-
geprobeerd, vindt een speurtocht 
plaats, kan een markt met tweede 
hands kinderboeken worden be-
zocht en kunnen geïnteresseer-
den informatie verkrijgen over 
diverse cursussen en workshops. 
Kinderen kunnen komen assiste-
ren bij de goochelaar en er zijn 
oosterse hapjes van kok Niro te 
proeven.Clienten van Reinaerde 
verzorgen de koffie en thee en bij 
de bus van CJG De Bilt zijn tosti's 
verkrijgbaar.

Workshops
Heerschop: 'Het Lichtruim huisvest 
diverse organisaties, bewoners zo-
als wij onderling zeggen. In januari 
is Steunpunt Vluchtelingen De Bilt 
bij ons ingetrokken. Om te laten 
zien hoe moeilijk het is om Neder-
lands te leren als Syrieër, kunnen 
belangstellenden een les Arabisch 
volgen'. Andere activiteiten: work-
shop Theater, workshop Spelen in 
een Bigband, robotjes maken voor 
kinderen, een meet & greet met 
Dolfje Weerwolfje, oosterse schil-
derkunsten, een workshop Kinder-
dans (voor kinderen van vier tot 
zeven jaar) en nog veel meer. 'Oh 
ja, kinderen kunnen bij ons een 
kleurplaat inleveren en een leuke 
prijs winnen. En als je niet meer 
weet welk boek je nog moet lezen, 
ga langs bij de bibliotheekdokter. 
Hij geeft je tips voor een leuk boek'. 
Voor de fans van Janneke Jager: aan 
het eind van de middag geeft zij een 
optreden. Wie meer wil weten over 
het programma, vanaf donderdag 
30 augustus staat het gehele pro-
gramma online op de site van Het 
Lichtruim: www.hetlichtruim.nl

Het Lichtruim biedt 
warm welkom

door Henk van de Bunt

Foto Guus Geebel 2013
Ruim tweehonderd genodigden waren op vrijdag 22 november 
2013 aanwezig bij de feestelijke opening van Het Lichtruim: de 
officiële start van het samenwerken onder één dak van de eerste 
gebruikers, zoals Basisschool Wereldwijs, kinderopvang De Bilt, de 
bibliotheek, het KunstenHuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het gebouw bevat ook een theaterzaal en een sporthal en biedt verder 
onderdak aan een aantal cliënten van zorgorganisatie Reinaerde. We-
zenlijk onderdeel van Het Lichtruim was ook de combinatie met 20 
huurwoningen voor de huisvesting van senioren. 
Dit jaar bestaat Het Lichtruim 5 jaar. Tijdens de Open Dag op zaterdag 
1 september wordt dit gevierd met een extra gevuld programma. 

Te koop
‘Het Lichtruim heeft alles in zich om het kloppend hart van onze ge-
meente te worden’, aldus Ad van Zijl, toentertijd directeur van Woon-
stichting SSW bij de officiële opening van Het Lichtruim. ‘Een echte 
broedplaats voor ideeën en acties. Door de vele functies die hierin zijn 
ondergebracht wordt het een herkenbaar ontmoetingspunt voor veel in-
woners van onze gemeente’. Van Zijl sprak bij de officiële opening van 
het gebouw van ‘een droom die is uitgekomen’. Een uittreksel uit het 
AD-UN van 09-01-2018 vermeldt: ‘Cultureel centrum Het Lichtruim in 
De Bilt staat te koop. Woningverhuurder SSW heeft het complex, met 
onder meer appartementen, culturele instellingen, scholen, de biblio-
theek, een sporthal en een theater aangeboden aan de gemeente De Bilt, 
die zich beraadt over aankoop’.                          Lees verder op pag. 3

Vertegenwoordigers van o.a. Kinderopvang De Bilt, Basisschool Wereldwijs, Idea Bibliotheek en het KunstenHuis 
als ook huurders van de woningen staan te popelen om bezoekers wegwijs te maken bij, in en om Het Lichtruim.



 De Vierklank 2 29 augustus 2018

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

02/09 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
02/09 • 09.30u + 18.30u - Ds. R.W. 
de Koeijer, bediening (ochtend) en 

dankzegging + nabetrachting (avond) 
Heilig Avondmaal 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
02/09 • 10.30u - ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

02/09 • 10.00u - de heer Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
02/09 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

02/09 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

02/09 • 10.00u - Ds. T. Jacobs
02/09 • 19.00u - Ds. G. H. Kruijmer

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
02/09 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
02/09 • 10.00u - Communieviering W. 

Sarot

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
02/09 10.00u - spreker Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
02/09 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

02/09 • 10.00u + 18.30u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
02/09 • 10.30u – Mevr. L.C. Spelberg

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

02/09 • 11.00 uur - Kerkgebouw 
gesloten, Samendienst om 09.45 uur in 
en met Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

02/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
02/09 • 18.30u - Ds. M.P.D. Barth 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

02/09 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra. In ochtenddienst viering 
+ dankzegging; in avonddienst 

nabetrachting Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
02/09 • 09.30u - ds. R. Alkema 

Samendienst met Kapel Hollandsche 
Rading

St. Maartenskerk
02/09 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

02/09 • 10.00u - ds. T. A. Viezee, 
verbindingsdienst

02/09 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

  PKN - Herv. Kerk
02/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

02/09 • 18.30u - Ds. T.C. de Leeuw

‘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

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.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. 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

in plaats van kaarten

leef

twijfel niet, neem een besluit
wankel niet, ga onderuit

blijf niet liggen, sta snel op
- zet je leven op zijn kop -
lanceer jezelf de wereld in
elke dag een nieuw begin

wees roekeloos en turbulent
vier feest tot aan je laatste cent
sta klaar als men je nodig heeft

en sterf niet voor je hebt geleefd.

 René Oskam

Josette van Eeuwen
Hilversum, 14 april 1972                                          Westbroek, 17 augustus 2018

 Westbroek  Wieger Boonstra

 Hollandsche Rading  Jaap & Edith van Eeuwen

 Leusden  Tanja van Eeuwen & Martin Velthuizen
  Noor

 Hilversum  Andrea van Eeuwen & Ernest-Jan Mutsaers
  Charlie & Jamie

  Wieco & Erna Boonstra

  Alexander Boonstra & Nienke Albrecht
  Tess, Sem & Jesse  
  Carolina & Bas Heemskerk
  Cian & Ceder

  Christiaan Boonstra & Rafaella Vlasblom

  Robin Boonstra & Charlotte Pelgrim

  Michel Boonstra & Sharon Bins

Het afscheid en de uitvaart hebben reeds plaatsgevonden. 

Collecte Woord en Daad

Van maandag 27 augustus tot 
en met zaterdag 1 september 
wordt er huis-aan-huis collecte 
gehouden voor Woord en Daad in 
Maartensdijk, Groenekan, Hol-
landsche Rading en Westbroek. 
De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor het project Sterk 
voor Werk Ethiopië. Dit pro-
gramma pakt de migratieproble-
matiek in het zuiden van Ethio-
pië doelmatig aan. Het ministerie 
van Buitenlandse Zaken heeft 
een subsidie verstrekt voor de 
uitvoering van twee derde van 
het project. Het overige deel 
hoopt men te kunnen financie-
ren met collecte- en donorgelden. 
Voor meer informatie zie: www.
woordendaadsoest.nl. 

Genieten van Genoeg

Bij de Budgetkring De Bilt op 
vrijdag 31 augustus om 10.00 
uur bij Mens, Prof. Debijeweg 1, 

De Bilt vertellen Arland Swaak, 
Marieke van Nimwegen en Rian-
ne Smit over de kunst van het 
genieten van genoeg. Een licht-
voetige workshop, waarin deel-
nemers ook uitgenodigd worden 
om tips te delen over hun eigen 
‘genoeg’. Meer informatie en 
aanmelden: debilt@budgetkring.
nl of 06 40221683.

Repair Café 
 
Op zaterdag 1 september is 
er Repair Café bij de WVT in 
Bilthoven. Je kunt hier kapotte 
spullen repareren met hulp van 
ervaren reparateurs. Zij helpen 
bij het repareren van kleding, 
elektrische apparaten, compu-
ters, fietsen, houtwerk, speel-
goed, en nog veel meer. In het 
RepairLokaal Ouder en Kind 
kan je samen met je kind aan de 
slag Je kunt gewoon binnenlo-
pen. Meer informatie op de site: 
debilt.ouderslokaal.nl

De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage welkom. Locatie: 
WVT, Talinglaan 10 in Biltho-
ven, Tijd Repair Cafe: 11.00 tot 
15.00u, RepairLokaal Ouder en 
Kind start om 12.00 uur. 

Rommelmarkt Maartensdijk

Op zaterdag 1 september orga-
niseert de Protestantse Gemeen-
te Maartensdijk - Hollandsche 
Rading weer de jaarlijkse boe-
ken-/rommelmarkt op het ter-
rein van de Ontmoetingskerk, 

Kon. Julianalaan 26 te Maar-
tensdijk, van 9.30 uur tot 15.00 
uur. Spullen kunnen aldaar wor-
den ingeleverd op donderdag 30 
augustus van 19.00 uur tot 21.00 
uur De opbrengst van de rom-
mel-/boekenmarkt zal dit jaar 
bestemd zijn voor Kerk en Mol-
davië; ieder 50%.

Varen door de Molenpolder

Op 1 september kunt u van 
10.00 - 12.00 uur met een gids 
van Staatsbosbeheer door de 
Molenpolder meevaren op een 
fluiterboot. Het oude veenge-
bied heeft een rijke historie. 
Samen met de gids speurt u 
naar de dieren en planten in dit 
gebied, zoals ringslang, purper-
reiger en zonnedauw, en onder-
weg kunt u een stukje lopen op 
het ‘drijvend land’. Voor meer 
informatie en het boeken www.
staatsbosbeheer.nl/activiteiten. 
Deze excursie is ook met een 
groep te boeken (maximaal 12 
personen). Neem hiervoor con-
tact op met utrechtwest@staats-
bosbeheer.nl.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het bericht van 
overlijden van een van onze brandweermannen

Stefan Boortman
Wij wensen zijn familie, vrienden en het brandweerkorps 

veel sterkte met dit verlies.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,
de secretaris, de burgemeester,

F.G. Wietses  mr. S.C.C.M. Potters
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Het Lichtruim biedt warm welkom
Vervolg van pagina 1

Ex-bestuurders
Wij spraken met een viertal ‘ex-be-
stuurders’, die allen op enige wijze 
bij de totstandkoming en de eerste 
jaren van Het Lichtruim betrokken 
waren: voormalig wethouder Her-
man Mittendorff (PvdA), die alge-
meen gezien wordt als de geestelijk 
vader van Het Lichtruim, voormalig 
wethouder Arie-Jan Ditewig (VVD) 
begeleidde de daadwerkelijke bouw, 
voormalig wethouder Bert Kam-
minga (D66): ‘Na mijn aftreden 
werd ik lid van het bestuur van het 
KunstenHuis, één van de organisa-
ties die in Het Lichtruim gevestigd 
zijn’ en met Ad van Zijl, die als 
directeur-bestuurder van de SSW 
voltijds bij de totstandkoming was 
betrokken. Bert Kamminga vindt 
het terecht, dat Herman Mittendorff 
gezien wordt als de geestelijk vader 
van Het Lichtruim. Herman Mit-
tendorff hierover: ‘De eerste jaren 
(2006-2010) is met vallen en op-

staan hard gewerkt aan een inhou-
delijk en economisch verantwoord 
concept voor een multiculturele ac-
commodatie aan de Melkweg. Uit-
gangspunt was draagvlak onder alle 
toekomstige gebruikers voor een 
gezamenlijk gedragen plan binnen 
financiële kaders, zoals aangegeven 
door de gemeenteraad. Welnu dat 
is uiteindelijk gelukt. Voor het suc-
cesvol verloop van dit proces was 
ik verantwoordelijk. Nadat de ge-
meenteraad inhoudelijk en financi-
eel had ingestemd met het plan kon 
de bouwfase van start gaan. In deze 
fase komt mijn collega Arie-Jan Di-
tewig in beeld. Hij is verantwoorde-
lijk voor de daadwerkelijke bouw’. 
Kamminga tenslotte: ‘Mijn rol be-
perkte zich toen tot de algemene be-
sluitvorming in het college’.

Horizon
‘Was het ooit de bedoeling, dat 
voordat er één lustrum zou zijn 
verstreken Het Lichtruim te koop 
zou staan?’ Arie-Jan Ditewig: ‘Nee, 

daar is naar mij bekend geen spra-
ke van geweest’. Bert Kamminga: 
‘Het bericht over de voorgenomen 
verkoop kwam voor mij volkomen 
onverwacht, vooral ook omdat de 
huurcontracten voor 15 jaar gesloten 
zijn’. Ad van Zijl: ‘Nee, dat was niet 
de oorspronkelijke intentie. Der-
gelijke projecten ga je nu eenmaal 
niet aan vanuit een korte tijdshori-
zon’ .Herman Mittendorff: ‘Nee, dat 
had niemand kunnen vermoeden. In 
de eerste jaren was de opzet, dat de 
gemeente eigenaar en tevens exploi-
tant zou worden van Het Lichtruim. 
SSW stelde later – niet ongewenst 
– voor: ‘Wanneer wij nu eens bouw-
heer en exploitant worden en niet de 
gemeente’? Afspraak was wel dat 
bij eventuele verkoop door SSW van 
Het Lichtruim de gemeente recht 
heeft van eerste koop’.

Dorpshuis
Vraag: ‘Heeft Het Lichtruim iets 
bijgedragen aan het één worden van 
de zes kernen? Iedere kern heeft nog 
een eigen Dorpshuis (gekregen) en 
iedere kern ‘vecht’ voor haar eigen 
voortbestaan? Ditewig: ‘De beoog-
de en functionele invulling van Het 
Lichtruim is niet te vergelijken met 
een dorpshuis’. Kamminga: ‘Dat is 
nooit de bedoeling geweest van dit 
project. De bedoeling was om de 
gemeente een behoorlijk cultureel 
centrum te geven en dat is naar mijn 
smaak gelukt. Dat iedere kern een 
eigen dorpshuis heeft (gekregen) 
vind ik logisch, gezien het eigen 
karakter van deze kernen’. Van Zijl: 
‘Door de vele functies die er zijn 
ondergebracht is Het Lichtruim een 
herkenbaar ontmoetingspunt voor 
veel inwoners van onze gemeente. 
Theater, filmvoorstellingen, activi-

Arie-Jan Ditewig en Ad van Zijl (r) waren functioneel verantwoordelijk 
voor de bouw.

Herman Mittendorff (r) en Bert Kamminga wonen beiden niet (meer) in 
De Bilt. 

teiten vanuit het Kunstenhuis etc. 
zijn voor iedere inwoner toeganke-
lijk. Of hier veel gebruik van wordt 
gemaakt durf ik niet te zeggen. De 
bezoekersaantallen uit De Bilt en 
Bilthoven liggen, denk ik, hoger 
dan uit de andere dorpen. Gelukkig 
heeft ieder dorp een eigen herken-
baar Dorpshuis bestemd voor activi-
teiten vanuit de directe omgeving’. 
Mittendorff: ‘Het Lichtruim heeft 
niet bijgedragen aan de eenwording. 
Maar was dat dan het doel? Wat wel 
beoogd werd was goede huisvesting 
voor een aantal door de gemeente 
gesubsidieerde instellingen, de 
huisvesting voor basisscholen, die 
op dat moment in zeer gedateerde 
gebouwen zaten, huisvesting voor 
de bieb, het benutten van de kracht 
van samenwerking tussen cultuur, 
onderwijs, zorg, kunst en de extra 
positieve stimulans die uitgaat van 
de bouw van zo n accommodatie in 
een licht verpauperende wijk’.

Exploitatie
Los van hun eigen politieke voor-
keur reageert men op het feit dat 
Het Lichtruim te koop staat. Bert 

Kamminga: ‘Naar mijn mening 
is zo’n complex niet iets voor een 
commerciële partij’ en Arie-Jan Di-
tewig: ‘Ik ken de afwegingen niet en 
heb er derhalve geen mening over’. 
Ad van Zijl: ‘Het Lichtruim is een 
gebouw waar je je welkom voelt, 
dat maatschappelijk relevant is, en 
perspectief biedt. Waar het eige-
naarschap dan ligt is daarom niet zo 
belangrijk. Wel dat Het Lichtruim 
in het hart van de gemeenschap 
blijft, met continuïteit in de onder-
linge samenwerking, de activiteiten 
en programma’s, de programma-
combinaties, het enthousiasme, en 
de gedrevenheid en inspiratie. Het 
gebouw blijft natuurlijk altijd het 
middel om de genoemde proces-
sen en activiteiten optimaal te on-
dersteunen’. Mittendorff tenslotte: 
‘Als de condities, de voorwaarden 
voor huur en verhuur gelijk blijven 
zal het mij om het even zijn wie de 
eigenaar is. Maar als gemeente De 
Bilt zou ik wel een bod uitbrengen. 
Of de gemeente de accommodatie 
ook moet exploiteren is weer een 
andere vraag. Dat zou wellicht be-
ter kunnen worden uitbesteed’.

Groots afscheid dominee Benedikte Bos
door Guus Geebel

Met voordrachten, toespraken, liederen en veel anekdotes nam de Protestantse Gemeente 
Bilthoven op zaterdag 25 augustus in de Centrumkerk in Bilthoven afscheid van Benedikte 
Bos. Zondag 26 augustus werd een afscheidsdienst gehouden waar Piet Stammes, voorzitter 

van de Algemene Kerkenraad een toespraak hield. De dominee vertrekt naar de Amstelkerk in 
Ouderkerk aan de Amstel waar op zondag 16 september de intrededienst plaatsvindt.

Benedikte Bos werd in 1967 in 
Harderwijk geboren. Haar vader 
was predikant en om de vier tot 
zes jaar verhuisde het gezin naar 
een andere plaats. Benedikte heeft 
daarom niet echt een plek waarvan 
ze kan zeggen, daar ben ik opge-
groeid. Telkens als ze ergens een 
beetje gesetteld was moest ze weer 
verhuizen. ‘Dat maakte je wel flexi-
bel.’ Benedikte studeerde acht jaar 
theologie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Die stad was voor 
het eerst een plaats waar ze langere 
tijd woonde. ‘Na Amsterdam heb 
ik in 1995 een beroep gekregen in 
Nijemirdum in de Zuidwesthoek 
van Friesland. Het was een agrari-
sche gemeente, maar ik zocht het 
toch wat meer in een ander type 
gemeente. Die vond ik in 2000 in 
Bilthoven.’

Ezel
‘Ik heb hier achttien prachtjaren 
gehad’, zegt Benedikte. Het mooi-
ste noemt zij het vertrouwen dat 
mensen haar gaven en wat zij voor 
mensen heeft mogen betekenen. Bij 
het afscheid werd ook nog ingegaan 

op een aantal opvallende gebeurte-
nissen, zoals de ezel die twee jaar 
geleden met Palmpasen de kerk in-
kwam. Tijdens die dienst vertelde 
Benedikte de geboeid luisterende 
kinderen een verhaal waarom ezels 
een witte neus hebben. Dat kwam 
omdat een ezel met zijn neus de 
hemelspoort had aangeraakt. Ook 
haar voorliefde voor mooie auto’s 
kwam uitgebreid aan de orde in de 
toespraken. Harold Oechies en Paul 
Wansink waarmee Benedikte Bos 
heeft samengewerkt voerden het 
woord, evenals haar vader.

Julianaschool
Ook directeur Ella Prins van de 
naast de kerk staande Julianaschool 
en Benedikte Bos hebben heel nauw 
samengewerkt. Ella vertelt over 
de maandopening die de school al 
sinds jaar en dag houdt. ‘Benedikte 
en ik zagen er het belang van in 
om dat te blijven doen. De manier 
waarop dat nu gebeurt is natuurlijk 
anders dan vroeger. Het is ooit be-
gonnen in de hal van de school met 
een orgeltje waar een Bijbelverhaal 
werd verteld en liederen werden ge-

zongen. Nu vindt de maandopening 
plaats in de Centrumkerk. Kinderen 
vinden de het prachtig en gaan er 
graag heen. Dat komt ook door het 
maatschappelijk belang wat we erin 
gebracht hebben. Het sociale ele-
ment krijgt ook aandacht, zoals het 
voorstellen van nieuwe leerlingen 
of een bepaalde verjaardag.’

Samen
Ook op een andere manier wer-
ken kerk en school samen. Zo gaf 
Benedikte filosofielessen aan leer-
lingen van de school. ‘Ze kwamen 
wekelijks naar de Centrumkerk en 
dan ging ik een uurlang met ze fi-
losoferen over levensvragen.’ Ella 
Prins: ‘Benedikte heeft door de 
maandopeningen de school heel 
goed leren kennen. In 2012 over-
leden twee leerkrachten van de 
school en hadden we met elkaar 
Benedikte nodig om dat te verwer-
ken. Het gebeurt ook dat kinderen 
waar een opa of oma van is over-
leden vragen of ze met Benedikte 
mogen praten.’ Ella benadrukt dat 
de contacten van de school niet al-
leen met de kerk bestaan, maar ook 

met de omgeving en ondernemers 
die daar gevestigd zijn. Benedikte 
noemt ook de Kerstviering in de 
openlucht die de kerk en de school 
twee jaar geleden organiseerden. 
Die  zorgde voor grote verbonden-

heid. De kindercantorij met leer-
lingen van de Julianaschool zingt 
bij kerkdiensten.’ Dominee Bene-
dikte Bos en haar man Tjeerd ten 
Brink verhuizen 4 september naar 
Ouderkerk aan de Amstel.

Dominee Benedikte Bos en schooldirecteur Ella Prins (rechts).
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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
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 30 augustus
t/m woensdag 5 september

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip tomaat mozarella
Filet Americain
Bieslook paté

Gebakken boterhamworst
Gegrilde spekrollade 
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

KLEINE VARKENS-
HAASJES

Special van de week!

ITALIAANSE BURGER, MET 
MOZZARELLA, PANCETTA 
EN OUDE KAAS. 

PER
KILO 9.99

ALLE VLUGKLAAR 
PRODUCTEN!
Bijv. hamburgers, gehaktschnitzels, 
gehaktballen, gehaktsstaven etc.

    VOORDEEL HELE WEEK

Kipdij saté

5 slavinken +
500 gr shoarma

Kipfilet 
(ook gemarineerd)

500
GRAM 7.98

500
GRAM 8.98

Magere runderlapjes

Varkenshaas 
medaillon spiezen

SAMEN 
VOOR 10.-

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.98

Heerlijke combinatie!

4 + 1 
GRATIS

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN CRANBERRY MIX

PISTACHE NOTEN

500
GRAM 6.50 250

GRAM 4.98

100
GRAM 2.25

ROOMBRIE
100

GRAM 1.25 Heerlijke Boerenkaas!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle 
Rauwkostsalades 
en
Alle Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Tarte au citroen  

Nu € 10,95

•  Kip- Pilav  
met groenterijst 

€ 1,25
  100 gram

•  Vers gewassen  
Hollandse Spinazie € 0,99

zak 400 gram

•  Hollandse  
Trostomaten € 0,99

500 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Lekker Lijnen….
Koolhydraatarm 
Desembrood 

Nu € 2,49

Nieuwe Oogst Hollandse

Delbarestivale 
APPELS 
of
Triomphe  
De Vienne 
HANDPEREN
Heel kilo  € 1,25

Vers Gesneden 
Meloenmix
Megabak 
500 gr.  € 2,99
Hollandse 
Rode Snoeptomaatjes 

500 g ram  € 0,99

Alleen donderdag
Pitloze 
Witte Druiven 
Bak 500 gr.

 € 0,99

Vers van de traiteur

•   Linquine met gevulde 
kip en groenten € 1,49

100 gram

•  Moussaka  € 1,49
100 gram

•  Witlof ham-kaas  
schotel € 0,99

100 gram

OP=OP



 De Vierklank 5 29 augustus 2018

advertentie

Felicitaties voor 
briljanten bruidspaar Verkuil

door Guus Geebel

Zondag 26 augustus was het vijfenzestigjarig geleden dat Kees Verkuil en Gerrie van der Laak 
in Bilthoven in het huwelijk traden. Hij was toen 24 en zij 22 jaar. Burgemeester Sjoerd Potters 

kwam het echtpaar maandag 27 augustus in woonzorgcentrum d’Amandelboom in Bilhoven 
feliciteren met dit bijzondere huwelijksjubileum. 

Beide echtelieden zijn geboren en 
getogen Biltenaren. Kees groeide 
op aan de Hessenweg en Gerrie in 
de Nieuwstraat. Een zus van Kees 
was de vriendin van Gerrie. Zij 
werd ernstig ziek en moest regel-
matig naar het ziekenhuis. Kees en 
Gerrie gingen dan met haar mee. 
Van het een kwam het ander, ze 
kregen verkering en zijn ook nog 
verloofd geweest. Gerrie weet nog 
waar de eerste kus was, onver-
wachts ‘s avonds in de burgemees-
ter De Withstraat. 

Woonruimte
Ze wilden trouwen, maar het vin-
den van woonruimte was een groot 
probleem in die tijd. Op een gege-
ven moment dachten ze een huisje 
gevonden te hebben aan de Hessen-
weg op de hoek van de Looydijk, 
maar toen Gerrie de volgende dag 
ging kijken bleek het huis al door 
een gezin bewoond te zijn. De po-
litie had het gevorderd en het ging 
dus niet door. Uiteindelijk gingen 
ze inwonen bij de ouders van Kees. 
Zijn ouders hadden een kwekerij 
aan de Hessenweg ongeveer op de 
plaats waar tot enkele jaren geleden 

het politiebureau was. Kees Verkuil 
volgde vijf jaar de avondschool 
voor machinebankwerker maar 
kwam uiteindelijk terecht in de rij-
wielbranche. Hij werkte 43 jaar bij 
een fietsenzaak op de Hessenweg. 
Gerrie werkte in de gezinsverzor-
ging en in de Kees Boekeschool 
maakte ze lokalen schoon.
    
Vrijwilligerswerk
Het echtpaar kreeg vijf kinderen. 
Ze hebben zeven kleinkinderen en 
zes achterkleinkinderen. Zaterdag 
25 augustus vierden ze de briljan-
ten bruiloft in restaurant ’t Jagers-
huys in Zeist. ‘Dat hadden we uit-
gezocht omdat we dachten dat de 
klein- en achterkleinkinderen dan 
in de speeltuin konden spelen, niet 
wetende dat het de hele dag zou re-
genen’, vertelt Gerrie. ‘Ze zijn niet 
buiten geweest, maar ze hebben 
zich toch prima vermaakt.’ 
Kees heeft volleybal gespeeld en 
nadat hij met pensioen was tien jaar 
vrijwilligerswerk gedaan in Huis 
ter Heide en Bosch en Duin bij 
zwakzinnige kinderen. ‘Ik verzorg-
de het fietsenpark en het was min 
of meer betaald vrijwilligerswerk.’ 

Ook Gerrie heeft heel lang vrijwil-
ligerswerk gedaan. Onder meer in 
De Duiventil in De Bilt waar ze het 
heel erg naar haar zin gehad heeft. 

Hobby’s
Het echtpaar woont nu ruim twee 
jaar in d’Amandelboom. Daarvoor 
woonden ze op verschillende adres-
sen op de Hessenweg. Het vijf-
enzestigjarig huwelijk is iets dat 
weinig voorkomt. Gerrie vertelt dat 
veel mensen vergeefs geprobeerd 
hebben een kaart te vinden voor een 
briljanten huwelijk. Tekenen is nog 
steeds een hobby van Kees. Gerrie 
heeft veel aan handwerken gedaan 
en heeft kaarten gemaakt. Na zoveel 
jaren op de Hessenweg gewoond te 
hebben was het voor Kees Verkuil 
wel wennen in d’Amandelboom. 
Hij was altijd heel handig. De eerste 
wasmachine die ze hadden heeft hij 
zelf gebouwd. Ook bouwde hij twee 
huiskamerpijporgels. Een ervan is in 
Zuid Korea terecht gekomen. Samen 
met zijn dochter heeft hij ook een 
harp gemaakt. Er waren felicitaties 
namens Koning Willem-Alexander, 
de commissaris van de Koning en 
bloemen van de gemeente. 

Het briljanten echtpaar met burgemeester Sjoerd Potters.

Klachten over
weghalen vuilnisbakken

door Walter Eijndhoven

In de maanden juni en juli plaatste de gemeente De Bilt 
op ruim 50 locaties in Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk 

bijna 90 extra ondergrondse verzamelcontainers 
voor restafval en PMD. 

‘Vuilnisbakken in parkjes en 
speeltuinen moe(s)ten echter het 
veld ruimen, zodat nu meer zwerf-
vuil op straat blijft liggen’, is een 
veel gehoorde opmrking.

Leijen
Een inwoonster in wijk De Leijen 
in Bilthoven ziet het zwerfvuil 
hand over hand toenemen in haar 
wijk en ergert zich groen en geel 
aan het gedrag van vooral hang-
jongeren in de omliggende park-
jes: ‘Het is heel fijn dat overal 
extra verzamelcontainers verschij-
nen, maar waarom de gemeente vuilnisbakken in parkjes en speeltui-
nen weghaalt, is mij een raadsel. De gemeente kan toch aan haar klom-
pen aanvoelen dat het dan helemaal een bende wordt?’ 

Jan Provostlaan
Bij controle van een parkje aan de Jan Provostlaan in Bilthoven blijken 
alle vuilnisbakken te zijn verdwenen. Ook in het speeltuintje achter de 
Jan Provostlaan is geen vuilnisbak meer te vinden. De inwoonster ver-
telt: ‘Ik ruim alle achtergelaten blikjes, plastic zakjes en dergeljke altijd 
op, maar daar is geen beginnen meer aan. Het is ook vervelend, omdat 
ik geen van deze jongeren ken. Na verloop van tijd vertrekken zij weer 
in groepjes richting ‘vlinders’ en de Plusmarkt aan de overkant van de 
Kees Boekelaan en laten zij hun troep in onze buurt achter. Jammer, op 
deze manier gaat onze buurt zienderogen achteruit’. 

Reactie
Communicatiewoordvoerder van de gemeente De Bilt Barry Smits 
geeft aan: ‘Het klopt dat de gemeente al in 2016 een aantal afvalbakken 
heeft verwijderd. Dit staat los 
van omslag naar ondergrondse 
inzameling van afval. Afvalbak-
ken in woonwijken en op speel-
plekken konden worden gehand-
haafd wanneer inwoners deze 
adopteerden. Per saldo zijn toen 
141 afvalbakken verwijderd.

Dat heeft er niet toe geleid, dat er 
meer zwerfafval op straat terecht 
kwam. Wel bleek dat op enkele 
speelplekken maatwerk nodig 
was. In overleg met omwonen-
den, scholen en wijkraden heeft 
de gemeente destijds direct enke-
le afvalbakken teruggeplaatst. Zo 
is ook de prullenbak in de speel-
tuin achter de Jan Provoostlaan 
behouden’. 

Zwerfafval in het parkje aan de 
Jan Provostlaan in Bilthoven is de 
bewoners een doorn in het oog.

BENG! bestaat vijf jaar
Lustrumseminar ‘Van Schattig naar Schaal’

Op woensdag 12 september zijn leden en relaties van energiecoöperatie BENG! welkom op 
het lustrumseminar over de energietransitie in gemeente De Bilt met inspirerende sprekers als 

Marjan Minnesma van Urgenda en weerman Reinier van den Berg. Woningen isoleren, zelf 
energie opwekken: welke uitdagingen liggen er in het verschiet voor de komende jaren? 

Het seminar ‘Van Schattig naar 
Schaal’ in het Lichtruim in Biltho-
ven wordt om 15.00 uur geopend 
door burgemeester Sjoerd Potters. 
Tijdens de bijeenkomst gaan deel-
nemers samen aan de slag met con-
crete ideeën voor de energietransitie 
in de komende jaren. Het program-

ma eindigt met een receptie vanaf 
17.15 uur. 

Lustrumactiviteiten
Het vijfjarig bestaan van energieco-
operatie BENG! wordt gevierd met 
lustrumactiviteiten in het najaar van 
2018. Zo kan op 8 september op ge-

paste wijze worden kennis gemaakt 
met ‘Biltstroom’ op de Kunstmarkt 
in het Van Boetzelaerpark in De Bilt. 
Biltstroom is opgericht door BENG! 
om collectieve opwek van groene 
energie mogelijk te maken in de 
gemeente. Meer informatie: www.
beng2030.nl en www.biltstroom.nl.

Het bestuur van BENG! in 2018. (foto: Hans Lebbe, HLP Images)
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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.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis | Snelle levering

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

70% KORTING*
70% KORTING*

OP DE DAMES-,
HEREN- EN BABY
ZOMERCOLLECTIE

*M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

DAMES EN 
HERENGEUREN 

VAN 

JIL SANDER 
NU MET

21% KORTING

SPAART U OOK MEE VOOR HET
ORIGINELE KEEZENSPEL?

Koop een heel SPELTBROOD
en ontvang 1 sticker 

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

Wandelexcursie

Utrechts Landschap (HUL) organi-
seert op zondag 2 september een 
wandelexcursie over Landgoed 
Houdringe. Start vanuit Paviljoen 
Beerschoten, gelegen aan de Holle 
Bilt 6 in De Bilt; voorbij de parkeer-
plaats van de Biltsche Hoek linksaf. 
De wandeling duurt anderhalf tot 
twee uur. Vertrektijd 14.00 uur. Voor-
af aanmelden is nodig in verband met 
het maximaal aantal deelnemers. Dit 
kan op de website van HUL bij ‘acti-
viteiten’. Deelname is gratis.

Muziek in Schutsmantel

Op zondag 2 september geeft het 
ensemble Trio Berend van den 
Berg een optreden in zorgcentrum 
Schutsmantel. Het concert begint 
om 15.00 uur. Adres: Gregorius-
laan 35, Bilthoven. Toegang is gra-
tis. Het ensemble Trio Berend van 
den Berg, bestaande uit Berend van 
den Berg - piano, Erik Robaard - 
contrabas, Joost Kesselaar - drums, 
brengt een gevarieerd programma. 
Het programma duurt één uur, zon-
der pauze. 
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Imker bij Zonnebloem 
Maartensdijk

Dinsdag 21 augustus was Imker 
Aart van der Linden te gast op een 
koffiemiddag van de Zonnebloem 
in Maartensdijk. Aart vertelde een 
boeiend verhaal over de Imke-
rij en het leven van de bijen in de 
kast. Hij leidde de aanwezigen de 
seizoenen door en liet zien welke 
werkzaamheden er allemaal zijn. 
Ook bracht hij in kaart waar zijn 
kasten de hele zomer door staan. De 
honing van imkerij Mellinde en ook 
andere spulletjes vonden na afloop 
gretig aftrek.

Hieraan voorafgaand presenteerde 
het Steunpunt Mantelzorg zich in 
de persoon van Liesje Nijenhuis. 
Zij riep de aanwezigen op hun 
mantelzorgers te registeren bij het 
Steunpunt Mantelzorg via email 
mantelzorg@mensdebilt.nl of via 
het inschrijfformulier in de folder 
die bij Mens in Dijckstate te ver-
krijgen is.         (Joke Calis)

Van bovengronds naar ondergronds
door Henk van de Bunt

De heer van Hesteren (85) woont in de Saturnuslaan in Bilthoven en is minder goed ter 
been. Wanneer hij de deur van zijn benedenwoning uitloopt kan hij zijn restafval in de 

bovengrondse container voor zijn deur aan de overzijde deponeren; een mogelijkheid voor alle 
41 huishoudens in deze straat die binnenkort komt te vervallen.

De gemeente geeft aan dat een aan-
tal zaken belangrijk is bij het bepa-
len van de precieze plaats van de 
nieuwe containers: de bereikbaar-
heid voor vuilnisauto’s, de afstand 
tot woningen, de aanwezigheid van 
kabels en leidingen in de bodem, 
de aanwezigheid van verlichting 
en bomen, de verkeersveiligheid 
en het sparen van parkeerplaatsen’. 
De bewoners van de Saturnuslaan 
moeten voortaan met hun afval naar 
de Plutolaan.

Locatieplan
Begin januari heeft het College 
van Burgemeester en Wethouders 
het locatieplan vastgesteld: ‘Op de 
kaart staan nieuwe containers, die 
de huidige bovengrondse contai-
ners vervangen. Maar ook bestaan-
de ondergrondse containers. Nieu-
we containers hebben we zoveel 
mogelijk geplaatst op de locaties 
van de huidige bovengrondse con-
tainers. Dat is voor de gebruiker het 
duidelijkst. We letten er ook op dat 
de ondergrondse containers voor 

iedereen goed bereikbaar zijn. Het 
kan wel zijn dat de afstand tot de 
dichtstbijzijnde ondergrondse con-
tainer wat groter is dan tot de oude 
bovengrondse containers.'

Vraag
De heer van Hesteren vraagt zich 
af waarom die restafvalcontainer 
bij hem aan de overkant niet omge-
bouwd wordt naar een nieuwe on-
dergrondse container. Dat scheelt 
voor de bewoners van de Saturnu-
slaan een toch met het restafval. 
Eenzelfde situatie geldt voor de 
noordelijker gelegen Uranuslaan. 
De gemeente reageert: ‘Het was 
vanwege de ondergrondse infra-
structuur van leidingen en kabels 
helaas niet overal mogelijk om on-
dergrondse containers te plaatsen 
op dezelfde plaatsen als de boven-
grondse containers. Dat pakt voor 
de één gunstiger en voor de ander 
soms minder gunstig uit. We heb-
ben ons in de locatiekeuzes wel 
aan de richtlijn gehouden dat de 
ondergrondse containers maximaal 

150 meter van de woning staan. 
Die locaties zijn in het voortraject 
ook aan de orde geweest tijdens in-
spraakavonden, op basis waarvan 
nog enkele aanpassingen zijn ge-
maakt. Dat neemt niet weg dat voor 
sommige inwoners de loopafstand 
groter is en dat dit als nadelig kan 
worden ervaren. Uiteindelijk blijft 
het doel de hoeveelheid restafval 
ten behoeve van het milieu terug 
te dringen en de kosten voor afva-
linzameling verder te beperken’. 
Wethouder Anne Brommersma: 
‘We zagen in de eerste drie maan-
den van het jaar al een daling van 
30% in de hoeveelheid aangeboden 
restafval na de wijziging in schei-
ding via de kliko’s. De verwachting 
is, dat deze daling zich dit jaar zal 
doorzetten dankzij de plaatsing van 
de ondergrondse verzamelcontai-
ners. Met de hulp van inwoners 
streven we ernaar om de hoeveel-
heid restafval uiteindelijk te halve-
ren. Zo werken we samen aan een 
duurzame gemeente en een schoner 
milieu’.

Barbecue bij 
d´Amandelboom

De ouderen van het woon-zorgcentrum d´Amandelboom genieten van 
een  heerlijke barbecue. Na een lange hete zomer was het 22 augustus 
een prachtige dag voor een buitenactiviteit.                      (Tina Bolks)

Activiteiten voor 
mantelzorgers 

Na de zomervakantie zijn er weer (nieuwe) activiteiten bij Steun-
punt Mantelzorg voor  mantelzorgers in gemeente De Bilt. Alle ac-
tiviteiten zijn gratis toegankelijk. 

Op 8 september zijn de mantelzorgconsulenten op de Marktdag in De 
Bilt. U bent van harte welkom voor een praatje, informatie, even aan-
landen of voor het maken van een afspraak.

Op donderdagmiddag 20 september (één dag voor Wereld Alzheimer 
Dag) wordt er, samen met andere organisaties, een middag over demen-
tie in Het Lichtruim gehouden. 

Donderdag 27 september is er een workshop ‘Veerkracht en Vitaliteit’: 
een actieve workshop gericht op vitaliteit, balans en meer energie. 

Aanmelden voor een activiteit of een folder aanvragen?  Mail naar 
mantelzorg@mensdebilt.nl  of bel 030 7271556. 

De bovengrondse container aan de Saturnuslaan kan niet vervangen 
worden door een ondergronds exemplaar. 

Aart van der Linden vertelt enthousiast over bijen.

Operaplezier in Het Lichtruim
Op vrijdag 7 september opent het nieuwe theaterseizoen in Theater Het Lichtruim 

traditiegetrouw met een avond puur operaplezier: ditmaal het ultieme 
liefdesverhaal Roméo et Juliette. 

De opera is een coproductie van 
de International Belcanto Aca-
demy (IBA) en Opera Noord-Hol-
land-Noord (NHN). De IBA bege-
leidt jonge, afgestudeerde zangers 
op hun weg naar de nationale en 
internationale operapodia. In sa-
menwerking met pianist Thijn 
Vermeulen en een strijkkwintet 
onder leiding van dirigent Lex 
Wiersma zorgt deze combinatie 
ongetwijfeld voor een prachtige 
avond met de vertolking van deze 
klassieker.

Modern
De samenwerking van de IBA, 
Opera NHN en Theater Het Licht-
ruim resulteert altijd in voorstel-
lingen, die zowel door het geves-
tigde als door een nieuw publiek 
zeer worden gewaardeerd. Jonge 
mensen vinden opera ‘zoals zij 
het doen’ wél leuk. Met de ver-
nieuwing van de enigszins vastge-
lopen operatradities gaan de deu-
ren open voor modern publiek.

Voor meer informatie en het  
bestellen van kaarten: 
www.theaterhetlichtruim.nl.

Wie kent de balkonscène niet.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is 
een aantal kaarten beschikbaar. 
Stuur een mail naar;
info@vierklank.nl met in het 
onderwerp ‘operaplezier’ om 
hiervoor in aanmerking te ko-
men. De kaarten worden verloot 
onder de inzenders. U ontvangt 
tijdig bericht.
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DE HELE MAAND
SEPTEMBERÁLLE TUINPLANTEN

25% KORTING

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

We horen het van álle kanten: “onze tuin heeft wel 
een tik gehad van die hete, droge zomer”. 
‘t Vaarderhoogt biedt de helpende hand (en plant)
met hemelshoge kortingen. Laad de fi etstassen 
vol, laad de bagageruimte vol, ... het kan en 
het mag de hele maand september!!!

Weet u dat het sowieso 
een uitstekend moment is 
om grote aanplanten te 
doen? De grond is warm, 
uw nieuwe aanplant 
slaat makkelijk aan.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KALFSKARBONADE

Kalfsentrecote met een beetje; zeer smaakvol en 

lekker mals, alleen zout & peper, kort bakken
100 gram 2,55

RUSSISCHE TARTAAR

Fijn gemalen biefstuk met o.a. zout, peper, uitje en een 

eitje, stevig kort rosé bakken!!
100 gram 1.55

VERSE KALFSLEVER

Lekker bijzonder! Even in de bloem; kort bakken met 

een uitje en spek; voor de liefhebbers!!
100 gram 2,95

RUNDER ENGELSE WORSTJES

Gemaakt van 100% rundvlees van de Utrechtse 

Heuvelrug, mild gekruid; even kort bakken
100 gram 1,50

HET ZOMER GEBRAAD

Stoer stuk malse rosbief, met speciale kruiden en 

ontbijtspek; ca. 25 - 30 min. 150°C
100 gram 2,15

VERSE LAMSRUGFILET

Vers uit Nieuw Zeeland; alleen zout & peper 

toevoegen, mag kort gebakken worden
100 gram 4,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 27 augustus t/m zaterdag 1 september. Zetfouten voorbehouden.

kortnieuws vervolg van pag. 2

Antiek- en Brocantemarkt

Op zondag 9 september orga-
niseert de Stichting Welzijn 
Bewoners Lage Vuursche een 
Antiek- en Brocantemarkt. 
Exclusief antiek en mooi bro-
cante treft u van 11.00 tot 17.00 
uur aanin de Dorpsstraat, mid-
denin in Lage Vuursche. De 
toegang is gratis en er wordt 
gezorgd voor voldoende par-
keergelegenheid op het weiland 
achter een restaurant. Tevens 
is op deze dag de eeuwenoude 
Stulpkerk van 14.00 tot 16.00 
uur open voor bezichtiging. 

‘Ontpillen’ bij Bilthovense 
Boekhandel

Maandag 10 september om 20.00 
uur geeft David van Bodegom een 
lezing bij Bilthovense Boekhan-
del over zijn onlangs verschenen 
boek ‘Ontpillen’. Hoe je door 
aanpassing van je leefstijl min-
der pillen kunt slikken en langer 
gezond blijft. David van Bode-
gom vertelt tijdens de lezing al-
les over het boek, zijn onderzoek 
en zijn werk. Er is gelegenheid 
tot het stellen van vragen. Vanaf 
19.30 uur staat de koffie en thee 
gereed. Om 20.00 uur start de le-
zing. Aanmelden kan via info@
bilthovenseboekhandel.nl of tel. 
030 2281014.

Kennismaken  
met vrijmetselarij

Op maandag 17 september geeft 
Alexander Münninghoff in de 
Woudkapel te Bilthoven een 
lezing met de titel 'Is een Rus 
ook een Europeaan?. U maakt 
kennis met twee loges. Loge de 
Unie van Utrecht organiseert 
de avond in haar sfeervolle 
werkplaats in samenwerking 
met haar moederloge, Utrechts 
oudste vrijmetselaarsloge Ultra-
jectina. Belangstellenden zijn 
van harte welkom vanaf 19.30 
uur in de Woudkapel, Beetho-
venlaan 21 in Bilthoven. Meldt 
u zich vooraf svp aan via secre-
taris.loge042@vrijmetselarij.nl.

ALLROUND E-COMMERCE MEDEWERKER M/V  32 - 40 uur

De Wiltfang ®

Industrieweg 7, 3738 JW  Maartensdijk

Telefoon: 0346 – 218111

De Wiltfang is sinds de oprichting in 1997 ontwikkeld tot dé leverancier van hoogwaardige tuinar-

tikelen voor de tuinliefhebber en de tuinprofessional. Onze artikelen zijn gemaakt van goede ma-

terialen. De Wiltfang verkoopt via dealers of via de eigen webshop. Wegens toename van diverse 

werkzaamheden zijn wij op zoek naar een spontane collega die van alle markten thuis is, zowel op 

gebied van e-commerce, verkoop, administratie en marketing.

Wij zoeken: Een leuke collega die een hands-on mentaliteit heeft, administratief onderlegd is, all-

round kan zijn en mee helpt onze website up to date te houden. Daarnaast kun je webbestellingen 

verwerken, klanten te woord staan, kennis van Microsoft Office producten, en je kunt omgaan met 

HTML, CSS en responsieve webtechniek. Heb jij al deze eigenschappen, dan zoeken wij jou.

Takenpakket:

 - Up date houden van onze CMS webshop

 - Optimaliseren van de website voor een beter zoek resultaat in de bekende zoekmachines

 - Verwerken van (web)bestellingen (King Enterprise)

 - Verkoop en advies kan geven per telefoon en in onze showroom

 - Kennis van outlook, excel en word

 - Engelse taal kunnen spreken en schrijven

Ben jij beschikbaar voor 32 - 40 uur per week en ga jij uitdagingen niet uit de weg, reageer dan 

binnen 14 dagen op deze vacature door een e-mail met je cv te mailen naar: info@dewiltfang.nl 

o.v.v. vacature De Wiltfang
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DE BILT

‘Vooral voor de ouderen is het 
volgen van de lessen erg belang-
rijk’: aan het woord is Rob Karstens 
van Fysiotherapie en Beweegcen-
trum Karstens en van der Meijden 
uit Maartensdijk, waar Jonne 
Rigter werkzaam is. ‘Het heeft al 
een gunstig eff ect op de gezond-
heid wanneer 45 minuten per week 
aan gezondheidsaspecten wordt 
gewerkt. 
Bovendien is het elkaar ontmoeten 
ook een belangrijk aspect wat zich 
veelal voortzet na de gymnastiek 
en beweeglessen in de foyer van 
Dijckstate wanneer gezamenlijk 
wordt koffi  egedronken en nog even 
gezellig nagepraat. Dat is goed 
voor de sociale binding onder-
ling. In de sport noemen we dat de 
derde helft’.

Mobiliteit
De gymnastiek en beweegles-
sen raken diverse aspecten van 
de gezondheid. Het is goed voor 
het bewaken en bevorderen van 
de mobiliteit, voor coördinatie en 
samenwerken, voor het uithou-
dingsvermogen, voor spierkracht 
en lenigheid maar ook voor verbe-
tering van het evenwicht en valpre-
ventie. Rob Karstens: ‘ook de men-
tale en cognitieve kant ontwikkelt 
zich zoals namen onthouden en 
dingen kunnen herinneren. Boven-
dien is het met elkaar bewegen 
en ‘gymnastieken’ heel plezierig 
en gebeurt het in een heel losse 
sfeer. Soms wordt er ook muziek 
gebruikt. Het deelnemen aan een 
van de groepen levert echt gezond-
heidswinst op voor de deelnemers’. 

Ruimte
In de groepen is weer ruimte ont-
staan voor nieuwe deelnemers. 
Ook mannen zijn van harte welkom. 
Het is voor mannen niet minder 
belangrijk dan voor vrouwen om 
regelmatig te bewegen. Ook de 
mensen die minder mobiel zijn 
hebben baat bij de beweeglessen. 
Er zijn ook groepen die bewegen 
vanaf de stoel. Ook dat is goed 
voor de diverse gezondheidsaspec-
ten. Rob Karstens: ‘Er zijn ook nog 
een gymnastiek- en beweeggroep 
in de zaal van de Ontmoetingskerk 
aan de Julianalaan en een groep in 
Toutenburg aan de Kievitlaan. In 
totaal zijn er drie groepen in Maar-
tensdijk waarin we onderscheid 
maken in zwaarte en intensiteit van 
de lessen. Wij hopen van harte dat 

DOOR GYMNASTIEK EN 
BEWEGEN BLIJF JE FIT
DOOR KEES DIEPEVEEN

De gymnastiek- en beweeglessen zijn weer begonnen na de vakantieperiode. Elke woensdag van 
9.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur werkt fysiotherapeut Jonne Rigter in de cursus-
ruimte van het Servicecentrum aan het Maertensplein in Maartensdijk aan de conditie van de 
deelnemers.

‘Naarmate je ouder wordt is regelmatig bewegen steeds belangrijker’: 
Rob Karstens kan het niet genoeg benadrukken.

velen ook het nut hiervan inzien en 
met ons mee gaan doen’. Belang-
stellenden kunnen twee maal een 
proefl es meedraaien. Dit geldt ook 
voor mensen met een U-pas.

Hiervoor kan contact worden 
opgenomen met Fysiotherapie en 
Beweegcentrum Karstens en van 
der Meijden tel: 0346 211913 of 
kijk op www.fysiomaartensdijk.nl.

Jonne Rigter (l) verzorgt de beweeg en gymnastieklessen in Dijckstate.

HET BELANG VAN 
ARBITREREN
Het arbitreren loopt als een rode draad 
door deze sportspecial. Elke sport, die in 
competitievorm wordt gespeeld heeft een 
arbiter die voor een correct verloop van de 
wedstrijd zorgt. 

Dat arbitreren niet altijd even makkelijk is zien we frequent op tele-
visie. En dat komt omdat er altijd twee partijen of personen zijn die 
willen winnen en vaak alleen oog hebben voor hun eigen belangen. 
Scheidsrechters die een goede balans weten te vinden tussen het 
aanvaardbare en het onaanvaardbare in het spel en die zoals popu-
lair gezegd in de geest van de wedstrijd kunnen fl uiten worden over 
het algemeen als goede arbiters bestempeld. 

Eigenlijk is het een vorm van direct rechtspreken op het speelveld. 
Dat vindt niet in alle sporten op dezelfde wijze plaats. In deze sport-
special maken we kennis met twee jonge scheidsrechters die beiden 
de top in Nederland  in hun sport korfbal en voetbal willen halen en 
daar veel voor over hebben. Zij vertellen wat hun drive is en wat ze 
hiervoor tot op heden gedaan hebben en nog moeten doen. 

Aan het woord komt ook een scheidsrechter die vorig jaar zijn inter-
nationale scheidsrechtercarrière in het Softbal heeft beëindigd. 
Hoe heeft hij zijn carrière kunnen vormgeven en wat heeft het hem 
gebracht. Als laatste komt een arbiter uit de bridgesport aan het 
woord. Hoe is zijn rol in het spel? Een hele andere invalshoek dan bij 
teamsporten. Veel leesplezier gewenst. 

KEES DIEPEVEEN
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In tegenstelling tot andere tennisverenigingen tennis je bij 
L.T.V. Meijenhagen op het moment dat jij dat wilt. We kennen 
geen afhangsysteem, waardoor je altijd kan komen tennissen 
op het moment dat het jou uitkomt. Je hoeft met niemand af 
te spreken, want je kan bij iedereen aanschuiven. De banen 
worden flexibel gebruikt over de verschillende speelsterktes
en elk half uur wisselen de spelers. Zo komt iedereen aan
spelen toe, speel je met veel verschillende leden en leer je 
gemakkelijk nieuwe mensen kennen.

Dit jaar viert L.T.V. Meijenhagen haar 65-jarig jubileum en dat 
viert ze graag samen met jou met een speciale jubileum actie: 
Wanneer je nu een jaarlidmaatschap afsluit voor 2019, betaal 
je geen inschrijfgeld en tennis je de rest van dit jaar gratis! 
Maak kennis met tennis bij L.T.V. Meijenhagen!

Lid worden?! Dat kan! Je kan je inschrijven via het inschrijf-
formulier op de website: www.meijenhagen.nl. Wil je graag 
meer informatie over tennissen op L.T.V.Meijenhagen?
Stuur ons dan een e-mail: bestuur@meijenhagen.nl
en we beantwoorden graag al jouw vragen!

SPECIALE
JUBILEUM ACTIE
maak kennis met tennis
Schrijf je nu in voor een
jaarlidmaatschap 2019,

betaal geen inschrijfgeld
en tennis de rest 
van 2018 gratis!

VELD EN KANTINE: 
DIERENRIEM 8
3738 TR  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212447

SPORTHAL ‘DE VIERSTEE’
NACHTEGAALLAAN 30
3738 EB MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212021

Tweemaal Zes is op alle niveaus 
korfbalactief. Meer weten?
Ga naar onze website: 
www.tweemaalzes.nl

Tweemaal Zes:
korfbal voor iedereen
Korfbalvereniging Tweemaal Zes is een begrip in 
Maartensdijk. Dit seizoen viert de in 1968 opgerichte
vereniging zijn 50-jarig bestaan waarin het doorgroeide 
tot een goed georganiseerde club met een breed aan-
bod. De selectie speelt hoofdklasse. Onze jeugdselecties 
presteren op niveau, maar ook de breedtesport heeft 
onze aandacht! 

Voor de allerkleinsten (4 t/m 6 jaar) is er op zaterdag-
ochtend het Kangoeroe-korfbal. Zij doen voornamelijk 
spelletjes met de bal, kring- en loopoefeningen.
De oudste kangoeroes vanaf 6 jaar krijgen al meer ge-
richte korfbaltraining en gaan regelmatig naar toernooi-
tjes, waar mono-korfbal (een vereenvoudigde vorm van 
korfbal) wordt gespeeld. Vanaf 7 jaar mogen de kinderen 
echt gaan korfballen. TZ heeft ook een enthousiaste 
groep recreanten, die wekelijks trainen en enkele malen 
per jaar deelnemen aan een toernooi.

Lid worden
Nieuw leden kunnen zich aanmelden via de website.
Wil je sfeer proeven, dan kun je vier keer gratis mee-
trainen. Neem daarvoor contact op met de secretaris 
Anouk Oostveen via secretaris@tweemaalzes.nl of
telefonisch 06-29735588

Aan het einde van de vorige eeuw 
gaat VSK ‘na 65 jaar vrijwillig met 
pensioen’. Na die eeuwwisseling 
hebben tot en met een jaar geleden 
- als een soort bouwval - de voor-
malige kantine en de kleedruimte de 
aandacht weten te blijven trekken. 
Het voetbal- en trainingsveld werden 
weer weiland. Ruim 18 jaar stonden 
gemeentelijke instanties het ver-
wijderen van de opstallen niet toe. 
Uiteindelijk heeft de gemeente die 
werkzaamheden zelf uitgevoerd.

Staketsel
In een column in het AD van 19 
december 2012 beschrijft de 
Utrechtse dichter en schrijver 
Ingmar Heytze zijn beleving daar-
over: ‘In de eerste bocht van de 
weg ligt een groene keet te ver-
gaan achter een wijd open ver-
roest hek. Dat staketsel van planken 
vol graffiti, stukgetrapte tegels en 
gescheurd golfplaat, is wat er nog 
rest van het clubhuis van voetbal-
vereniging VSK’. 

Beeld
Een tweewekelijks terugkerend beeld 
in de zeventig- en tachtiger jaren van 
de vorige eeuw op de zondagmid-
dag: fietsers en automobilisten, met 
name komend vanuit richting West-
broek, parkeren in de berm van de 
Burgemeester Huydecoperweg ter 
hoogte van het voetbalveld en genie-
ten voor, en na de (en in alle) rust van 
de op het lager gelegen sportterrein 
gespeelde voetbalwedstrijd. Het is 
de meestal onpartijdige supporter, 
want de clubgebonden adept windt 
zich op het speelveld langs de lijn 
in meer of mindere mate op. Ook dit 
beeld wordt door Heytze bevestigd: 
‘Op wedstrijddagen stond de berm 
vol met auto’s, in mijn herinnering 
allemaal pastelkleurige Opel Kadetts 
en Fort Taunussen’.  

Leven
Bij VSK werden vriendschappen voor 
het leven gesloten; toch hield de club 
in 1999 op te bestaan. ‘Ik kom er niet 
graag meer. Als ik er langsrijd zie ik 
alles weer voor mij. En dat doet pijn’. 
Als het even kan mijdt Dirk Mulder 
(74) de Burgemeester Huydecoper-
weg in Westbroek. Daar direct achter 

Fort de Gagel speelde zich een groot 
deel van zijn leven af, zo vertelt hij in 
het paviljoen van Elinkwijk, waar hij 
tegenwoordig met anderen hand- 
en spandiensten verricht: ‘De club 
VSK werd in 1934 opgericht door 
mijn opa, mijn ooms en mijn latere 
schoonvader. De club begon ooit in 
de Johannapolder (in het oosten van 
de stad Utrecht, waar nu de univer-
siteitswijk en een spinnenweb van 
wegen is), maar verhuisde later naar 
Westbroek, waar we een stuk grond 
huurden van een weduwvrouw, die in 
de Utrechtse Waterstraat woonde’. 
VSK was een club waar vriendschap-
pen voor het leven werden gesloten. 
Bij een verbouwing stond iedereen 
voor elkaar klaar; het onderhoud van 
de kantine en het veld verzorgde de 
familieclub zelf. 

Vrijwilliger
Dirk Mulder heeft veel voor de club 
gedaan, zoals gevoetbald, geflo-
ten, geklust en ook nog een periode 
bestuurd (voorzitter). Mulder: ‘Mijn 
vader was oprichter en jarenlang 
voorzitter van voetbalvereniging 
VSK. Bijna mijn gehele familie Mulder 

speelde voor VSK. Mijn vader wilde 
heel graag dat ik bij VSK ging voet-
ballen, ik had eigenlijk geen keus. 
Vanaf mijn veertiende verjaardag 
moest ik van mijn ouders vrijwil-
ligerswerk doen. Zonder morren 
deed ik dat, VSK was immers mijn 
familieclub’. In 1999 hield VSK op te 
bestaan. De club trok exact 65 jaar 
na de oprichting de stekker eruit. 
Mulder opnieuw: ‘De tijden waren 
ook toen al veranderd. Vooral toen 
VIOD (in Tienhoven) ‘op de zaterdag’ 
werd opgericht kregen we het een 
stuk moeilijker. 
En aantal leden - ook uit Westbroek - 
koos voor een andere club in Tienho-
ven of elders. We hadden nog slechts 
twee seniorenteams en één pupil-
lenelftal. Dat was te weinig om te 
overleven, maar het ging mij enorm 
aan het hart om de kantine definitief 
te moeten sluiten. We mochten van 
de gemeente zeker niet direct de 
opstallen slopen, maar ik hoefde de 
restanten van ons veld aan de B.H.-
weg ook niet meer te zien. Het heeft 
niet aan ons gelegen dat de uitein-
delijke sanering 18 jaar nadien is uit-
gevoerd’.

Het staketsel van planken vol graffiti. (foto Ingmar Heytze).

TOEN EN NU NIET MEER …
MET EEN FOTO VAN WELEER, DE CAMERA VAN NU EN TEKST VAN VELEN GAAN WE KRISKRAS
DOOR DE KERNEN VAN DEZE GEMEENTE; ‘DEZE KEER GAAN WE ZELFS IETS OVER DE GRENS’. 

HENK VAN DE BUNT

Aan het westelijk einde van de Burgemeester Huydecoperweg in Westbroek, daar waar de weg - 
eerst naar het westen en vervolgens naar het zuiden - aan de Gageldijk aansluit - heeft vanaf de 
jaren dertig van de vorige eeuw tot één jaar voor de laatste eeuwwisseling de Utrechtse voetbal-
club VSK (Vrienden Sport Kring) gespeeld: de locatie ligt eigenlijk deels op Utrechts en deels op 
Maarssens grondgebied. 

Een spelmoment van weleer: langs de Burgemeester Huydecoperweg 
wordt volop meegenoten. (foto J. Troost)
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Biltse Sport Federatie
Postbus 143

3720 AC Bilthoven
www.bsfnet.nl
info@bsfnet.nl

De Biltse Sport Federatie

is belangenbehartiger van de sport-
verenigingen en sporters in de gemeente en 
tevens adviesorgaan van de gemeente De Bilt

De BSF is o.a. direct zichtbaar door:
• Organisatie van Jeugdsportgala van de 

kampioenen (foto)
• Organisatie van kerstzaalvoetbaltoernooi 

basisschooljeugd
• Uitbrengen digitale nieuwsbrieven
• Netwerkbijeenkomsten met 

sportverenigingen

DOS is het afgelopen seizoen weer gegroeid in ledenaantal. 
Er is zelfs een hele nieuwe groep senioren leden bijgekomen, 
want sinds vorig seizoen zijn wij een recreantenteam rijk.
Daar zijn we heel blij mee. Voor komend seizoen zoeken wij 
nog jeugdleden, zodat we ook een extra jeugdteam kunnen 
laten spelen. Voor nieuwe jeugdleden hebben we een leuke 
actie. Zij mogen eerst een maand op proef meetrainen.
Word je direct lid omdat je het gelijk leuk vindt, dan hoef je 
deze maand geen contributie te betalen. Leuk meegenomen, 
terwijl DOS al één van de goedkoopste korfbalverenigingen is! 
Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op of kijk op 
onze website www.dos-westbroek.nl.

Korfballen bij DOS: jong en oud!

Reageer snel want de eerste trainingen zijn al weer gestart!

YOGA
Iedere week een moment voor jezelf

www.daantjelinschoten.nl 
Purpervlinder 10 • 3723 TZ Bilthoven
Telefoon 030-2284098 / 06-48392260

Om je spieren te versterken, 
je gewrichten soepel te houden 

en je geest te ontspannen.
Nu gratis proefles!

Kennismaken met korfbal deed Erik op 
5-jarige leeftijd bij de jongste jeugd van TZ in 
Maartensdijk. Hij heeft alle jeugdteams door-
lopen maar kwam er gaandeweg achter dat 
het eerste team van TZ voor hem niet haal-
baar was. Maar het fluiten van wedstrijden 
vond hij erg leuk. Op 19-jarige leeftijd heeft 
Erik zich aangemeld bij de Koninklijke Neder-
landse Korfbal Bond als bondscheidsrechter. 
Hij kon vanaf dat moment online inschrij-
ven op wedstrijden, die dan via TZ aan hem 
werden toegewezen. 

Korfballeague
Het fluiten ging Erik goed af en hij beleefde 
er veel plezier aan. Erik: ‘Dat stimuleerde mij 
enorm en ik zag hier toekomst in. Zo is bij 
mij de ambitie ontstaan om naar het hoogst 
haalbare in Nederland te streven, fluiten in 
de Korfballeague. Ik heb mij aangemeld bij 
de Korfbal Bond. Dan wordt je drie maal 
bekeken door beoordelaars van de Bond. 
Ik was er best wel trots op dat zij slechts 
twee beoordelingen nodig hadden om mij 
groen licht te geven voor het halen van het 
scheidsrechterdiploma’. 

Talentengroep
Zes maanden na het behalen van het diploma 
werd hij in januari 2017 ondergebracht 
in de Talentengroep. Erik: ‘Het leuke was 
dat ook mijn maatje bij TZ Milan Blauwen-
draat, die dezelfde ambitie heeft als ik, ook 
in de Talentengroep werd ondergebracht. 
Scheidsrechters in de hoogste klassen in het 
korfbal opereren in vaste duo’s. Je hebt een 
scheidsrechter en assistent scheidsrechter. 
We hadden samen de afspraak gemaakt dat 
wanneer één van ons als scheidsrechter het 

hoogste niveau haalt de ander zijn assistent 
gaat worden. We zullen wel zien hoe dat uit-
pakt. We worden allebei intensief begeleid 
door vier oud-topscheidsrechters’. 

Chinees Taipei
‘In de Talentengroep ben je wel in het voor-
deel´ aldus Erik ‘ Zo ben ik al uitgenodigd 
om een oefenwedstrijd van Chinees Taipei 
uit Taiwan te fluiten tegen een regioteam. 
Dat zijn mooie ervaringen. Normaal gespro-
ken kun je pas promoveren wanneer je een 
jaar op niveau hebt gefloten, maar het kan 
ook sneller. Vanaf aankomend seizoen ga ik 
Standaard 1ste Klasse en Reserve Hoofd-
klasse fluiten. Dat zijn teams met spelers 
en speelsters die naar het standaardteam 
van hun vereniging willen. Daar wordt echt 
op niveau gespeeld en dat vraagt opperste 
concentratie, maar daar doe ik het juist voor. 
Hoe hoger je komt des te sneller en scherper 
moeten je beslissingen zijn. Je moet een stijl 
van fluiten hebben waar je jezelf prettig bij 
voelt, die consequent is en zo duidelijk dat 
ook de teams merken waar ze aan toe zijn’. 

Spiegelen
Erik evalueert zijn wedstrijden met begelei-
ders heel graag. Soms is er ook in de rust 
een kort contact. ‘Begeleiders kijken naar 
de rode lijn in je wedstrijd en bespreken bij-
voorbeeld met je hoe het komt dat je op een 
bepaald moment een verkeerde beslissing 
neemt. Dat de beslissing verkeerd is snap je 
wel maar hoe komt het nu dat je dat doet. 
Daar heb ik heel veel aan.

Eén van mijn begeleiders maakt ook video’s. 
Dat werkt buitengewoon verhelderend om 

ERIK DE WILDE WIL NAAR 
DE KORFBALLEAGUE 
DOOR KEES DIEPEVEEN

Een jonge scheidsrechter met een missie. Zo kun je de 22-jarige Erik de Wilde 
wel typeren. Gedreven als hij is gelooft hij in zijn missie om binnen afzienbare tijd 
op het hoogste korfbalniveau in Nederland zijn wedstrijden te fluiten.

Erik de Wilde is goed op weg zijn doel te 
halen.

dingen te duiden en te verbeteren. Zelfre-
flectie doe ik bewust. Daar haal ik ook mijn 
aandachtspunten uit. Het spiegelen met 
anderen is belangrijk om te groeien. Voor 
mijn conditie ben ik zelf verantwoordelijk’.  

Doel
‘Mijn doel is om na het aankomend seizoen 
weer te promoveren naar de Overgangs-
klasse. Dat is het derde niveau in Nederland. 
Zo kom ik al aardig in de buurt van wat ik 
nastreef. Ik denk dat een nieuwe lichting 
jonge arbiters in de top van het korfbal 
welkom is. En dan heb ik ook nog de droom 
om ooit de finale van de Korfballeague in 
Ziggo Dome te fluiten’. 

BRUNO LAAT OPNIEUW 
ZIJN TANDEN ZIEN
Wie veel wint, is de opgejaagde in sport, maar Bruno Mulders toonde zich 
niet onder de indruk. De tienjarige karter uit Bosch en Duin won beide races 
tijdens de zesde ronde van het Nederlands kampioenschap Rotax Max en 
schreef zo weer een fraaie dagzege in de Micromax-klasse op zijn palmares. 

‘Het was een kwestie van concentreren en gewoon blijven pushen. Doen alsof er iemand 
voor je rijdt die je wilt inhalen’, verklaarde Bruno de twee eclatante zeges die hij zondag 
19 augustus op het circuit van Berghem had geboekt. In de finale kwam hij met een 
voorsprong van acht seconden als eerste over de finish, in de prefinale was dat zelfs 
twaalf seconden geweest. Niemand die ook maar enigszins bij hem in de buurt kwam. 
Hij had het op zich dus best rustiger aan kunnen doen, dan had hij nog gewonnen. Toch 
probeerde Bruno de voorsprong zo groot mogelijk te maken. ‘Een paar races geleden 
heb ik geleerd dat dat belangrijk is’, zei hij. ‘Want als je een foutje maakt, heb je tijd om 
die te herstellen’. 

Bruno Mulders: ‘Als je kunt wegrijden van de rest ben je de rest van de race veilig.
Dat voelt heel goed’.
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Dit jaar gaan we in de maand 
november met ruim 200 kinde-
ren van groep 5 van acht Bilt-
sche scholen twee maal naar de 
Vechtse banen om spelender-
wijs de eerste beginselen van 
het schaatsen onder de knie te 
krijgen. Zij worden, in het begin 
soms letterlijk, bij de hand ge-
nomen door IJBM-ers die graag 
hun schaatsvaardigheden over-
dragen. Afgelopen jaar waren 
kinderen, ouders en scholen 
enthousiast. Mede dankzij de 

Vechtsebanen en een bijdrage 
van het Fonds Sportbevorde-
ring de Bilt(FSB) hebben we 
ook de financiële drempel zo 
laag mogelijk kunnen houden 
Zo timmert IJBM aan de weg, 
want de schoolactie heeft ons 
afgelopen jaar nieuwe jeugdle-
den opgleverd, de toekomst voor 
onze vereniging. Voluit heet onze 
vereniging ijsclub “het Biltsche 
Meertje”, dat is onze oorspronke-
lijke thuisbasis. Mede naar aan-
leiding van de ervaring van af-

gelopen winter gaan we komend 
seizoen ook de baan openstellen 
als het meertje niet helemaal 
dicht ligt. Geen avondopenstel-
ling, wel overdag verzorging van 
de ijsvloer. Zodat we wat meer 
voor de schaatsliefhebbers kun-
nen betekenen. We hebben al 
eerder verteld dat we voortaan 
via sponsoring en donaties (niet 
meer met kaartverkoop en abon-
nementen) de middelen willen 
vergaren die nodig zijn om dit 
complex te beheren en om een 

openstelling te kunnen draaien. 
De eerste aanzet heeft afgelopen 
jaar een (nog bescheiden) be-
drag opgeleverd. In de komende 
maanden gaan we partijen en 
burgers meer gericht benaderen. 
Via de QR-code bij dit artikel of 
via de site https://ijbm.atavist.
com/vrienden-van-het-biltsche-
meertje nodigen wij lezers nu 
vast uit om ons te steunen. We 
zijn aan het broeden op ideeën 
om u te bereiken. De eerder ge-
noemde QR-code staat ook op 
ons bord aan de Vissersteeg, 
misschien brengt dit bezoekers 
van het landgoed Houdringe op 

een idee. Maar het is zeer wel-
kom om ons te inspireren met 
tips. De meest bruikbare belo-
nen we met een schaatsclinic op 
de Vechtse banen. (via onze site 
www.ijbm.nl kunt u via contact 
uw idee doorgeven) 

IJBM timmert aan de weg
Over een maand begint voor IJBM het schaatsseizoen alweer. Daar zien we naar uit.
Ook naar het schoolschaatsen waar we vorig jaar mee zijn begonnen.
En we vragen inwoners en bedrijven van de Bilt/Bilthoven om ons te steunen.

Trainingstijden

Jeugdschaatsen: zaterdag 17.30 - 18.30 uur

Toerschaatsen: woensdag 21.00 - 22.00 uur
 donderdag 19.15 - 20.15 uur
 vrijdag 16.30 - 17.30 uur
 zaterdag 7.00 - 8.00 uur

Wedstrijdschaatsen Volwassenen: maandag 18.00 - 19.15 uur
 woensdag 18.00 - 19.15 uur
 vrijdag 17.45 - 19.00 uur
 zaterdag 8.15 - 9.30 uur

Wedstrijdschaatsen Jongeren: maandag 16.30 - 17.45 uur
 maandag 18.00 - 19.15 uur
 woensdag 18.00 - 19.15 uur
 vrijdag 18.00 - 19.15 uur

Zin om mee te doen? Kijk op www.ijbm.nl
Pret op natuurijs is niet meer zo vanzelfsprekend. (foto Joyce Reimus)

Zowel mannelijke als vrouwelijke (ex)hart-
patiënten blijken in groepsverband een vorm 
van sporten te willen doen. Er zijn leden die 
vroeger aan sport hebben gedaan, maar 
er zijn ook leden die nooit aan enige sport 
hebben deelgenomen. Beweging en een 
goede conditie zijn belangrijk om de kans 
voor (ex)hartpatiënten op herhaling van 
hartklachten te voorkomen. Ook mannen en 
vrouwen met een andere lichamelijke beper-
king zijn welkom. De leeftijd van de groep is 
40+. Veel sporters hebben het zo naar hun 
zin bij de groep dat ze reeds lang lid zijn en 
dat houden ze tot op een hoge leeftijd vol.

Er worden diverse fitness en sportactiviteiten 
aangeboden, maar volleybal is bij de groep 
favoriet. Het programma is opgebouwd uit 

fitness-oefeningen (45 min.) gevolgd door 
spel (45 min.). Daarnaast wordt invulling 
gegeven aan een goede begeleiding van de 
sporters door gecertificeerde sportbegelei-
ders in samenwerking met Mensdebilt.

Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.30 
uur wordt er door de beweeggroep gesport 
in de Kees Boekehal in Bilthoven. De grootte 
van de groep is op dit moment 19 leden en 
nieuwe leden zijn welkom. Er is altijd iemand 
aanwezig die informatie kan verstrekken 
en een avondje meesporten behoort tot de 
mogelijkheden. Sommige zorgverzekerin-
gen vergoeden een deel van de kosten. Voor 
aanmelding of informatie: Jan Bol email: 
bol00401@planet.nl , of Peter Stadhouder 
secr.hvbgdebilt@gmail.com 

FITNESS EN SPORT BIJ 
BEWEEGGROEP
De Hart en Vaat Beweeggroep Bilthoven bestaat al bijna 40 jaar. Aan de start 
ervan ligt de vraag van vele (ex)hartpatiënten ten grondslag die na de revalida-
tie in het ziekenhuis wilden door gaan met sporten.

Volleybal is de favoriete beweegactiviteit bij de Hart en Vaat Beweeggroep

JONG EN OUD THUIS 
BIJ LTV MEIJENHAGEN
Op de hoek van de kruising Groenekanseweg en de Biltse Rading ligt het fraai 
aangelegde tennispark van L.T.V. Meijenhagen. Het park telt zes prestige gra-
velbanen, die omringd worden door prachtige bomen en struiken. 

De club telt circa 570 leden 
die onderverdeeld zijn in 
seniorleden, jeugdleden en 
ochtendleden met ieder hun 
eigen speelmogelijkheden. 
Ochtendleden spelen uit-
sluitend op doordeweekse 
ochtenden. De jeugd kan 
elke doordeweekse middag 
en op zaterdag spelen en 
de seniorleden mogen altijd 
spelen, behalve wanneer 
de jeugd over de banen 
beschikt. 

De tennisvereniging heeft 
een gezellig clubhuis met 
een ruim overdekt en ver-
warmd terras dat een mooi 
uitzicht geeft op de banen. 
De vereniging draait, met 
uitzondering van de trai-
ners, geheel op vrijwilligers. 
Dat betekent dat de bar-
diensten, maar ook de ver-
schillende evenementen als 
competitie en toernooien 
door eigen leden worden 

georganiseerd. Naast uitgebreide mogelijkheden om vrij te spelen zijn er gedurende 
het hele jaar verschillende mogelijkheden om wedstrijden te spelen. Zo kan je mee-
doen aan de KNLTB competities, de recreatiecompetitie of verschillende toernooien 
als het open toernooi of de clubkampioenschappen. Kijk voor meer informatie op 
www.meijenhagen.nl.

Op de in 2016 nieuw aangelegde en
verlichte banen kan tot ’s avonds
laat gespeeld worden.
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Kom vrijblijvendkijken of meedoenvanaf woensdag 5/919.00 - 20.30 uur.

Sport en bewegen
voor 50+

hart-, vaat-, diabetes of
luchtwegaandoening

Hart & Vaat
Beweeggroep

De Bilt
• Sport- en spelvormen
• Spierverstevigende 

oefeningen
• Conditietraining
• Grondoefeningen
• Circuittraining

Hart en Vaat Beweeggroep S.V. Irene | Kees Boekelaan 18, Bilthoven
Kosten per seizoen € 185 (wordt door sommige verzekeraars vergoed).
Informatie: Koos Schippers T: 030-2291910
 Peter Stadhouder T: 06-46733452 of
E-mail: secr.hvbgdebilt@gmail.com. Vraag naar onze folder!

Wij staan ook op de Vrijetijdsmarkt
De Bilt op 8 september

Biltse Sport Federatie  |  Postbus 143  |  3720 AC  Bilthoven
info@bsfnet.nl  |  www.bsfnet.nl

De Biltse Sport Federatie
BSF kent via fonds FSB subsidies toe

Het Fonds Sportbevordering De Bilt (FSB) 
stelt verenigingen en organisaties in de
gelegenheid een financiële bijdrage aan te 
vragen voor de ondersteuning en ont-
wikkeling van sportstimuleringsactiviteiten.

Tafeltennisvereniging voor actieve en enthousiaste 50-plussers. Elke maandag-
avond vanaf 20.00 tot 21.30 uur in de gymnastiekzaal van de Oranje Nassauschool, 
Overboslaan 15, 3722 BJ Bilthoven. Je bent van harte welkom op maandagavond om 
eens nader kennis te maken en een balletje te slaan. Ingang gymnastiekzaal is aan 
de zij-ingang, rechts van het schoolgebouw. Nadere informatie bij: Wim Kreuger, 
telefoon: 06-21967151 of mail: kreuger.w@worldonline.nl
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T A F E L T E N N I S V E R E N I G I N G

Op 4 jarige leeftijd begon 
Eric als voetballer bij SVM 
in zijn woonplaats Maar-
tensdijk. Hij doorliep de 
jeugdteams en wist het 
daarna tot het standaard-
team van SVM te schop-
pen. Omdat hij niet tot de 
basisspelers behoorde en 
veel op de bank zat ging 
hij na één seizoen naar het 
tweede team. Daar werd 
de ambitie minder en de 
focus steeds meer naar de 
arbitrage verlegd. Na het 
seizoen stopte Eric dan 
ook met voetballen om 
zich vol op het fluiten te 
storten.

Groei
Eric: ‘De liefde voor het flui-
ten is ontstaan tijdens het 
voetballen. Ik floot vanaf 
mijn 12de al wedstrijden 
bij de jeugd en dat ging mij 
wel goed af. Ik werd volop 

ERIC VAN DER VAART 
WIL NAAR TOP ALS 
VOETBALSCHEIDSRECHTER
DOOR KEES DIEPEVEEN

De 22 jarige Eric van der Vaart uit Maartensdijk heeft stevige ambities. Hij wil naar de top van de 
arbitrage in Nederland. Het fluiten van eredivisiewedstrijden is zijn doel. Hij is al aardig op weg 
en is opgenomen in een Ontwikkeltraject Challenge Program Scheidsrechters van de KNVB voor 
talentvolle scheidsrechters.

gesteund door Bram Hund bij SVM 
die mij motiveerde ook als het even 
niet zo lekker liep. Gaande weg 
voelde ik groei en ervaarde toch 
wel potentie bij mezelf. Toen heb 
ik me aangemeld voor de Scheids-
rechterscursus SO3. In het seizoen 
2015-2016 slaagde ik hiervoor en 
nam afscheid van de jeugd. In het 
daarop volgende seizoen ging ik 4e 
klasse zaterdag fluiten’.

Challenge Program
Inmiddels was Eric door de KNVB 
gevraagd deel te nemen aan het 
Ontwikkeltraject Scheidsrechter 
voor talentvolle arbiters. De eerste 
stap hierin is het Challenge Pro-
gram waarin pittige eisen worden 
gesteld aan fitheid, conditie en 
spelregelkennis. Eric: ’Ik hoop 
binnen afzienbare tijd de overstap 
te mogen maken naar het volgende 
traject: het Ontwikkelprogramma 
Scheidsrechters of misschien wel 
het ‘Talententraject Betaald Voet-
bal’, maar dat zal zeker niet dit of 
het volgend jaar zijn. 

Gepromoveerd
In het seizoen 2016-2017 heeft 
Eric 4e klasse zaterdag gefloten. 
Eric: ’Vanuit het Ontwikkeltra-
ject Scheidsrechters van de KNVB 
werd mij een coach toegewezen 
en werden mijn wedstrijden beoor-
deeld. Mijn coach was Wim de Boer 
een oud hoofdklassescheidsrech-
ter waar ik veel van geleerd heb. 
Aan het einde van het seizoen werd 
ik als derde van de groep scheids-
rechters beoordeeld en mocht 
afgelopen seizoen 3e klasse gaan 

fluiten. Ook daar heb ik het goed 
gedaan want ik ben gepromoveerd 
naar de 2e klasse. Dat is de klasse 
waar onder andere FC De Bilt in 
speelt. Ook is mij een nieuwe coach 
toegewezen namelijk Henny van de 
Schilden’. Om mijn conditie bij te 
houden train ik twee maal per week 
bij de SVDU (Scheidsrechters Ver-
eniging District Utrecht)’. 

Onvrede
Wat vooral heeft bijgedragen aan 
de keuze en de gedrevenheid voor 
de arbitrage was de eigen onvrede. 
Eric kon als voetballer slecht tegen 
zijn verlies en voelde zich altijd 
benadeeld door de scheidsrech-
ter. Eric: ‘Toen heb ik besloten om 
zelf te gaan fluiten om te laten zien 
dat je geen oneerlijke beslissingen 
neemt en zo onrecht tegen gaat’. 
Eric sluit af: ‘Ik heb goed om me 
heen gekeken en heb inmiddels een 
eigen stijl ontwikkeld die het goed 
doet en waar ik ook aan vast wil 
houden. Een favoriete scheidsrech-
ter heb ik niet. 

Ik kijk graag naar onze eredivi-
siescheidsrechters. Ook op hoog 
internationaal niveau volg ik de 
verrichtingen van scheidsrechters 
met aandacht zoals op het laat-
ste WK voetbal. Daarbij vond ik de 
VAR (Video Assistent Referee) een 
waardevolle toevoeging. Ik ben 
wel een voorstander van gebruik 
van dit systeem. Maar ik ben ook 
voorstander om meer bij andere 
sporten te kijken hoe zij technische 
hulpmiddelen bij hun sport inzetten 
zoals bij tennis en hockey’. 

Eric van der Vaart fluit een eigen stijl.

‘Toen heb ik besloten om zelf te gaan fluiten om te laten 
zien dat je geen oneerlijke beslissingen neemt en zo 

onrecht tegen gaat’
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VolleybalBen je jong of oud, 
ervaren of beginnend 
volleyballer, ambitieus of 

juist recreatief?

Wil je kijken of Irene jouw 
club wordt? Train dan vier 

keer vrijblijvend mee en 
ervaar ons. Contact:
secretaris@irene-volleybal.nl!

Naast volleyballen doen 
we onze naam als 
familievereniging eer aan 

door gezelligheid in ons 
clubhuis, tijdens onze thuis-
wedstrijddagen, toernooien 

en traditionele feesten.

www.irene-volleybal.nl

irenebeach.nl

SV Irene is een OMNI sportvereniging met 4 afdelingen:

badminton, beachvolleybal, gymnastiek en volleybal.

Wij bieden jong en oud de mogelijkheid om op elk niveau te sporten. 
Of je nu wil beginnen of al wedstrijden hebt gespeeld: je bent bij 

SV Irene van harte welkom!
Bij elke afdeling zijn er mogelijkheden om te trainen 

voor zowel de beginners als gevorderden.
Kom eens langs en speel of train één of 

meerdere keren mee om te kijken of 
SV Irene wat voor jou is!

Kijk voor meer informatie op 
de websites van de 

afdelingen.

Onze afdeling gymnastiek 
biedt turnlessen aan voor 
jongens en meisjes vanaf 
5 jaar. Het team van 
ervaren trainers verzorgt 
van maandag t/m vrijdag 
turnlessen op recreatief 
nivo.

Daarnaast zijn er voor de 
getalenteerden extra 
trainingen op een hoger 
wedstrijd-niveau. Voor 
alle kinderen geldt dat 
ze in ieder geval aan 
twee wedstrijden per jaar 
kunnen meedoen!

gymnastiek.sv-irene.nl

Badminton

Wist je dat badminton de 
snelste sport is van de wereld?

Kom badmintonnen en ervaar zelf hoe 
leuk deze sport is, een echte teamsport waar 
sportiviteit en gezelligheid centraal staan.

Op dinsdag, woensdag, donderdag en 
vrijdag wordt er door verschillende 
groepen getraind en gespeeld. 
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen 
al starten met badminton bij 
de mini’s.

badminton.sv-irene.nl

b i l t h o v e n
www.sv-irene.nl

Beachvolleybal

Hart- en Vaat
Beweeggroep

Voor meer informatie over Beachvolleybal 
bij SV Irene:

Gymnastiek

De Hart- en Vaat Beweeggroep 
van SV Irene vindt u elders 

in deze Sportspecial.

De Biltse Sport Federatie
Voordelen van het lidmaatschap zijn o.a.

• Lid zijn van de omvangrijke Biltse 
Sportfederatie waarin bijna alle sporten zijn 
verenigd

• Profiteren van de in de Federatie aan- 
wezige kennis van de sportbeoefening

• Deel kunnen nemen aan het regelmatige 
overleg over sport en accommodaties met 
het gemeentebestuur van De Bilt

• Bij alle belangrijke zaken adviseert de BSF 
gevraagd en ongevraagd

Biltse Sport Federatie
Postbus 143

3720 AC Bilthoven
www.bsfnet.nl
info@bsfnet.nl

STARTWEEKEND BIJ DOS
Op 7 en 8 september ben je van harte welkom op de velden van DOS om met 
de vereniging en de korfbalsport kennis te maken.

Vrijdagmiddag wordt er gestart met een gezellige middag voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar. Direct uit school ben je van harte welkom op het korfbalveld waar allemaal spelle-
tjes georganiseerd worden die iets met korfbal te maken hebben. Vanaf 19.30 uur is er 
een korfbalclinic. De hoofdtrainers van DOS leren je de basisbeginselen van het korfbal. 
Spelers van DOS 1 en DOS 2 zijn aanwezig om daarbij te helpen. 

Zaterdag 8 september zijn er de hele dag door korfbalwedstrijden. Om 9.45 uur start 
de eerste jeugdwedstrijd en om 15.30 uur begint de laatste wedstrijd van DOS 1. Aan-
sluitend aan de wedstrijden kan iedereen blijven voor een hapje en een drankje.
’s Avonds is er een gezellig feestje in het clubhuis met lekkere muziek. 

Kijk voor meer informatie en voor het aanmelden van de spelletjesmiddag op www.dos-
westbroek.nl. Ben je verhinderd, maar wil je graag een keer kijken tijdens de trainingen 
of bij een wedstrijd, neem dan contact op via info@dos-westbroek.nl

De DOS-velden liggen vlak bij de molen in Westbroek.

SVM ZET
SPONSOREN 
IN HET 
ZONNETJE
De sponsorcommissie van SVM heeft 
voor het sponsoren van de wedstrijd-
bal een nieuwe manier bedacht om de 
sponsor aan te kondigen. 

Voor aanvang van de wedstrijd wordt 
er een wedstrijdbalzuil met bal en de 
naam van de sponsor bij de ingang 
van het hoofdveld gereden. Zo is voor 
iedereen duidelijk zichtbaar wie er deze 
keer de bal heeft geschonken. 
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De eerste 2 lessen gratis, in de sportzaal van de Vierstee te Maartensdijk.

Bij Judo en Jiujitsu is een extra les mogelijk, kosten zijn €10,-

Info: www.judokan.nl    |    Inlichtingen: 06-50958111

Groep Leeftijd Lestijd Kosten per maand

Tuimeljudo 4-6 jaar 16.15-17.00 uur €15,-

Judo 7-80 jaar 17.00-19.00 uur €20,-

Jiujitsu 8-80 jaar 18.00-21.00 uur €20,-

Vrouwenjudo vanaf 18 jaar 19.00-20.00 uur €25,-

Karate vanaf 18 jaar 19.00-21.30 uur €30,-

Bij JUDOKAN Maartensdijk
kun je elke dinsdag de volgende 

sporten beoefenen:

NOVA is een korfbalvereniging in De Bilt/Bilthoven.
Een gezellige club waar sport, spel en plezier samenkomen.
Het voordeel van korfbal is dat jongens en meisjes samen

sporten. Het stimuleert de motoriek en sociale vaardigheden
van kinderen. De jongste leden van onze vereniging zijn

pas 3 jaar, maar er spelen ook volwassenen. 

Voor de kinderen van 3 tot 6 jaar is er de Kangoeroeklup.
Hierin maken de kinderen spelenderwijs kennis met korfbal. 
Iedereen vanaf 6 jaar gaat wedstrijden spelen tegen teams 

van andere clubs. Doordeweeks wordt er één of twee keer ge-
traind en de wedstrijden zijn altijd op zaterdag.

Wil je een keertje GRATIS meetrainen om te kijken of je korfbal 
leuk vindt? Dat kan! Mail dan naar: tc@kvnova.nl.

KV NOVA | www.kvnova.nl | nova.bilthoven@kvnova.nl
Adres veld: Tweelingen 142, 3721 WZ  Bilthoven.

KOM KORFBALLEN BIJ NOVA! 
WELKOM BIJ HATHA YOGA  

Ontspanning, zelfdiscipline, zelfbewustzijn,

bevordering doorstroming van energie in

het lichaam en nog veel meer.

Kelder in boekhandel Julianalaan 1 te Bilthoven 

Start september op de woensdagavond

GRATIS PROEFLES

www.corja-kuiken.nl   |   0655124303

Het begon allemaal in 1968 toen 
softbalvereniging VIPS in Maar-
tensdijk werd opgericht. Vooral 
Jean Rijksen was de drijvende 
kracht hierachter. Hij wist veel 
Amerikaanse militairen, die toen 
werkzaam waren op de vliegba-
sis Soesterberg, naar de VIPS te 
halen. Dat waren veelal spelers 
die in de Verenigde Staten ook de 
softbalsport beoefenden waardoor 
de club al snel op een hoog niveau 
stond. Arie: ’Mij werd ook gevraagd 
om eens te komen kijken. Dat heb ik 
gedaan. Softbal is een sla- en loop-
spel en dat vond ik direct heel leuk. 
Bovendien is het teamsport en daar 
houd ik van. Zo heb ik ook 5 jaar 
gekorfbald in de jeugd bij TZ en ben 
ook vrijwel mijn hele leven lid van 
volleybal-verenigng Salvo, waar ik 
nog wedstrijden fluit.’ 

Hoofdklasse
Gedurende zijn actieve periode 
als softballer ontstond de belang-
stelling voor het arbitreren. Eerst 
wedstrijden bij de jeugd en later 
bij toen bestaande regioteams. 
Dat ging hem goed af en koos hij 
bewust voor het scheidsrechteren. 

INTERNATIONAAL FLUITEN 
WAS ONTZETTEND LEUK
DOOR KEES DIEPEVEEN

Arie Nokkert uit Maartensdijk heeft een mooie carrière gemaakt in de softbalsport. Hij heeft het 
niet alleen tot internationaal scheidsrechter gebracht maar is zelf ook international geweest. 
Daardoor heeft hij veel van de wereld gezien. Vorig jaar heeft hij zijn internationale carrière als 
scheidsrechter beëindigd. Arie fluit nu alleen nog in Nederland in de Hoofdklasse.

Inmiddels is Softbalvereniging VIPS opgeheven. De Amerikanen ver-
lieten begin jaren negentig de vliegbasis en de vereniging raakte 
daardoor het grootste deel van zijn spelers kwijt. De animo voor soft-
bal liep terug en in 1995 hield de vereniging op te bestaan. Tijdens wedstrijden dragen scheidsrechters onder hun kleding

nog beenbeschermers, een toque en een borstbeschermer
en natuurlijk het masker.

De Koninklijke Nederlandse Base- 
en Softbal Bond bood een scheids-
rechtercursus aan waarvoor hij 
eind 1980 slaagde. Hij was toen 
Regionaal scheidsrechter. In 1995 
ging Arie naar de landelijke com-
petitie en ging Hoofdklasse fluiten. 
Eind jaren negentig verzocht de 
KNBSB hem internationaal te gaan 
fluiten. In 2000 slaagde hij voor 
het examen van de European Soft-
bal Federation en werd gelijk uit-
gezonden naar een internationaal 
toernooi in Wenen en aansluitend 
naar de Europacupwedstrijden 
voor dames en heren in o.a. Tsje-
chië, Bulgarije, Italië en Spanje.

Maccabiah Games
Arie: ‘Door het internationaal flui-
ten ben ik in veel landen geweest 
en heb veel van de wereld gezien.  
Ik heb speciale herinneringen aan 
mijn deelname als scheidsrech-
ter aan de Maccabiah Games, de 
Joodse Olympische Spelen in Tel 
Aviv waar sportploegen en spor-
ters met een joodse afkomst van 
over de hele wereld tegen elkaar 
streden. Dat heb ik 2009 en 2013 
mogen meebeleven. Ook de herin-
neringen aan de wedstrijden die ik 
heb gefloten in Kaapstad in Zuid-
Afrika zijn mij dierbaar’. 

Respect
Arie zegt van zichzelf dat hij een 
heel resolute scheidsrechter is. 
‘Het spel is voor de teams en moet 
binnen de spelregels gespeeld 
worden. Ik handelde altijd zoveel 
mogelijk in de geest van de wed-
strijd. Schelden accepteerde ik 
nooit. Onderling respect staat bij 
mij hoog in het vaandel en hoort 
bij softbal. Alle scheidsrechters 
hebben het woord ‘respect’ op 
hun scheidsrechtershirt. Is helaas 
nodig en is niet alleen bij voet-
bal een item’. ‘Fluiten heb ik altijd 
met veel plezier gedaan’, aldus 
de 62-jarige Arie Nokkert: ‘Ik fluit 
sinds medio 2017 geen internatio-
nale wedstrijden meer, maar alleen 
hoofdklassewedstrijden in Neder-
land. Dat hoop ik nog lang te doen. 
Zolang je dat nog aan kunt, blijft 
fluiten in de hoogste klasse van 
Nederland mogelijk. Per seizoen 
fluit ik bij elkaar nog zeker 80 tot 
100 wedstrijden waaronder wed-
strijden van het Nederlands team. 
Daar gaan veelal hele zaterdagen 
inzitten, afhankelijk waar de wed-
strijden gespeeld worden’.  
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Al 51 jaar lang zorgt volleybalvereniging Salvo ’67 dat het volleyballen 
bij Salvo ontzettend leuk en vooral gezellig is. Salvo staat bekend als 
één van de meest gezellige verenigingen van Maartensdijk. Dit doen 
we door het organiseren van uitdagende trainingen en de leukste
activiteiten. En de derde helft? Die is bij ons altijd een feestje.

Afgelopen seizoen bestond Salvo 50 jaar. Dit is uitgebreid gevierd met verscheidene ac-
tiviteiten, niet alleen voor onze huidige (jeugd)leden maar ook voor onze oud-leden en 
andere belangstellenden. Het jubileumjaar is begonnen met een groot feest met een live-
band in de pas gerenoveerde Vierstee in Maartensdijk. Op koningsdag is het bekende 
stratenvolleybaltoernooi weer georganiseerd en vóór de zomerstop zijn we gaan beach-

volleyballen met de hele vereniging. Als afsluiting is vlak na de jaarwisseling aansluitend 
op het jaarlijkse oudejaarstoernooi een gezellige avond met live-muziek georganiseerd.

Ook dit jaar staan er weer een tal van activiteiten en toernooien op de planning. Zo houden 
we op vrijdag 2 november weer ons jaarlijkse Herfsttoernooi in de Vierstee. Hier kan ie-
dereen aan meedoen, je hoeft geen ervaring met volleybal te hebben! Opgeven (per team) 
kan bij info@salvo67.nl Houd de website en facebook in de gaten voor meer informatie. 

Jong en oud zijn welkom bij Salvo ‘67. Iedereen kan namelijk leren volleyballen en voor ie-
dereen is er een geschikte plek te vinden of je nou graag in een gemengd recreantenteam 
speelt of voor de competitie gaat, alles is mogelijk. We zijn allemaal gek op volleybal en 
houden van gezelligheid. Ons streven is zorgen voor deskundige trainers en uitdagende 
trainingen voor al onze leden. Deze trainingen vinden altijd plaats op dinsdagavond in 
sporthal De Vierstee in Maartensdijk. De thuiswedstrijden spelen we daar op zaterdag. 
Ook onze jongste talentjes trainen enthousiast mee en voor hen zorgen we voor vol-
doende uitdaging en ontwikkeling. 

Om ook in de toekomst nog die gezellige vereniging in Maartensdijk te zijn, hebben we jou 
nodig! Wij spelen iedere week de spannendste wedstrijden waar jij natuurlijk ook aan kunt 
deelnemen en elke dinsdagavond is er volop sportiviteit en gezelligheid in de Vierstee.

Is jouw interesse gewekt en ben je benieuwd naar onze vereniging? Dan kan je drie keer 
gratis mee komen trainen. Op dinsdagavond 28 augustus beginnen de trainingen weer 
in de Vierstee. De trainingstijden variëren tussen 18.30 en 23.00. We hebben er al zin in! 
Zien we je daar?

Kijk voor meer informatie op de website www.salvo67.nl

Maar voor het zover was, mochten 
de jongste deelnemers, op vrijdag-
avond, nog hun kunsten vertonen 
tijdens de Juniorenwedstrijd van 6 
tot en met 12 jaar. ‘Afgelopen jaren 
reden de kids mee op hun racefiets, 
tot wij uiteindelijk vorig jaar nog 
slechts vier deelnemers hadden’, 
vertelt organisatielid Jan Hennip-
man. ‘Als organisatie vonden wij dat 
veel te weinig. Na wat brainstor-
men besloten wij een ‘Dikke Banden 
Race’ te organiseren, voor iedereen 
met een gewone fiets. Toen stroom-
den de inschrijvingen weer binnen’. 

Veertig
Totaal verschenen veertig deelne-
mers aan de start, in twee man-
ches van twintig fietsers. Dat er 
veel talent tussen zat, bleek al snel. 
De hoeken werden op zijn scherpst 
aangesneden en de snelheden 
waren aanzienlijk. Uiteindelijk 
kwam Julian Bouwman als eerste 
over de finish. Evan Hennipman 
en Elnathan Hennipman eindig-
den respectievelijk als tweede en 
derde, bij de zes-, zeven- en acht-
jarigen. Bij de negen- en tienjarigen 
eindigden op de eerste, tweede en 
derde plaats: Jacco Griffioen, Pleun 

Schuurman en Lois van Utrecht. Bij 
de elf- en twaalfjarigen eindigden 
Marcel Gaasenbeek, Thijs Evers en 
Toon van Dijk respectievelijk op de 
eerste, tweede en derde plaats.

Tijdrit
Bij de tijdrit, die daarna volgde, 
konden de senioren, op een par-
cours van acht kilometer, individu-
eel een snelle tijd proberen neer 
te zetten. Huib Zijderveld, Robbert 
Buts en Paul Dalebout eindigden, 
onder het toeziend oog van veel 
publiek, op de eerste-, tweede- en 
derde plaats. De activiteiten op vrij-
dagavond werden gecombineerd 
met een dorpsborrel in het Dorps-
huis, om gezellig bij te kletsen na de 
vakantie. 

Oliebollen
Zaterdagmiddag 25 augustus was 
het echter weer tijd voor de groten 
onder de renners. Zestig man stond 
zich weer te verdringen bij de start. 
Keer op keer vroeg de leiding van het 
evenement of de deelnemers iets 
naar achteren wilden gaan, achter 
de startlijn. Maar wat wil je ook, al 
die dampende lijven, vol spanning 
en adrenaline, de vezels in de spie-

ren strak gespannen, met de wil om 
weer tot het uiterste te gaan. Zij 
wilden knallen en laten zien wat zij 
konden. Maar eerst moest het West-
broekse Volkslied nog ten gehore 
worden gebracht. Na dit inmiddels 
welbekende lied, klonk het start-
schot en denderde de groep, in de 
stromende regen, van start, als een 
stel wilde op hol geslagen beesten. 
Links en rechts haalden de echte 
goden de iets mindere goden in, 
tot zij uit het zicht verdwenen, in 
het niets. Gelukkig begon alras de 
zon te schijnen en was al het leed 
snel vergeten. Het wachten begon, 
totdat de kopgroep voor de eerste 
keer het dorp binnenstoof. 

Peloton
Ondertussen werd er hard door-
gefietst, zodat uiteindelijk maar 
een klein peleton van twintig man 
overbleef. De winnaar van de laat-
ste twee Wielerrondes, Patrick 
Leeflang, moest de strijd staken 
vanwege een lekke band. Ondanks 
diverse aanvalspogingen van met 
name de leden van WTV Westbroek, 
werd na zes ronden gesprint om de 
winst. Tom van Lint vloog als eerste 
over de streep, vlak voor Casper 

van de Woude en Frank Nederveen, 
die tweede respectievelijk derde 
werden. Hennipman: ‘Helaas werd 
de vreugde van Tom naar de ach-
tergrond verdrongen, toen hij met 
volle vaart de dranghekken inreed. 
‘Gelukkig was Tom, gehavend en 
wel, in staat om het podium op te 
klauteren en zijn eerste prijs in ont-
vangst te nemen, inclusief de pech-
pet’, vertelt Hennipman. Ondertus-
sen baalde Adriaan Lam flink van 
zijn opgave, na vijf ronden. Lam: 
‘De kopgroep ging zo hard, dat ik in 
de vijfde ronde niet meer kon aan-
haken en dan kun je het vergeten, 
dat kost zoveel energie. Verderop 
stond de wind op kop en zakte zelfs 
onze kopgroep terug naar onder 
35 km/u’. Na de vraag wat zijn 
gemiddelde was in een uur tijd, ant-
woordde Adriaan: ‘40,2 km/u’. Een 
uur lang, meer dan 40 km/u fietsen, 
achterelkaar door. 

Diverse prijzen
Natuurlijk waren nog diverse prij-
zen te verdelen. Robbert Buts 
(meest strijdlustige renner), Jan 
Overeem (langzaamste deelne-
mer), eerste-, tweede- en derde 
plaats dames: Marleen Janssen, 
Ivonne Verheul en Marion Stolk. 
Jair van Utrecht uit Maartensdijk 
was de snelste jeugddeelnemer. 
Hennipman: ‘De opbrengst voor 
Spieren voor Spieren is nog niet 
bekend, maar het lijkt, net als 
voorgaande jaren, weer een mooie 
opbrengst op te leveren. Al met al 
kijken wij tevreden terug op deze 
negende editie. Volgend jaar wordt 
de jubileumeditie gehouden op 
vrijdag 30 augustus en zaterdag 
31 augustus’. 

(kijk voor meer foto’s op
www.vierklank.nl)

De kinderen deden hun best de tegenstanders af te troeven

WIELERRONDE WESTBROEK 
WEER GESLAAGD
DOOR WALTER EIJNDHOVEN

Zaterdag 25 augustus klonk voor de negende keer het startschot voor de Wielerronde van West-
broek. Deze editie echter, voor het eerst in jaren, onder natte omstandigheden en veel wind. 
Ondanks de regen, bij de start en tijdens de finish, stonden toch weer zo’n 60 renners te wachten 
op het startschot.
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G&CC De Biltse Duinen is een kleine maar actieve golfvereniging,
die Golfpark Biltse Duinen als haar thuisbaan heeft. Deze leuke 

9-holes par-3 baan is geschikt voor beginnende golfers, voor ervaren 
golfers voor wie het spelen op een grote 18-holes baan te lang

duurt of te inspannend is en voor iedereen die wil spelen.
De baan is gekwalifi ceerd voor de EGA-handicap.

Naast het golfen is het bevorderen van het gezelligheidsleven van 
haar leden een van de doelstellingen van de vereniging.

Daarom organiseert de club het hele jaar door wedstrijden. Veel van 
de wedstrijden zijn verbonden met gezelligheidsevenementen al dan 

niet gevolgd door een hapje en een drankje. Vaste wedstrijddagen 
zijn: 1e, 2e en laatste donderdagochtend van de maand,

donderdagavond in de periode van 1 mei t/m 31 augustus en elke 
laatste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 15.00 uur.

Daarnaast worden wedstrijden georganiseerd op onder andere
Pinksteren, Pasen, Koningsdag. Deelname aan de wedstrijden en
evenementen is geheel vrijblijvend, zodat u op uw eigen wijze

invulling kan geven aan de beoefening van deze uitdagende en
ontspannen sport in een fraaie en rustgevende omgeving. 

Een volledig senior lidmaatschap kost €550,- maar er zijn diverse 
andere soorten lidmaatschap voor o.a. de jeugd en ook
lidmaatschap met betaling van speelrecht per ronde. 

Bent u geïnteresseerd?
Voor informatie, bezoek de website: www.golfclubbiltseduinen.nl

of stuur een mail naar: info@golfclubbiltseduinen.nl.

In Servicecentrum Maartensdijk
• Koersbal: Lijkt een beetje op jeu de boules. Een uitdagend
 en verrassend spel. Het spel wordt ook in Groenekan
 en Westbroek gespeeld.
• Gymnastiek: Verbeteren van het uithoudingsvermogen,
 spierkracht, coördinatie en lenigheid.

In Servicecentrum De Bilt
• Gymnastiek: Bewegen op een aangename manier,
 ieder op zijn eigen niveau.
• Yoga voor senioren: Goed voor lichaam en geest.
• Yoga op/rondom de stoel: Bewegen en ontspannen samen.
• Fit, Sterk en Energiek 60+: Dansen, spierversterkende
 oefeningen, stretch- en ademhalingsoefeningen.

Kijk op onze website: www.mensdebilt.nl voor uitgebreide
informatie of neem contact op met onze servicecentra:
De Bilt 030-7440595   |   Maartensdijk 0346-214161

SPORTACTIVITEITEN
BIJ MENS DE BILT 
VOOR SENIOREN

De belangstelling en interesse voor 
het bridgen is bij Erik Polders ont-
staan in de tachtiger jaren toen de 
AVRO een bridgecursus uitzond 

op televisie. Jaren later is Erik lid 
geworden van Bridgevereniging 
Concordia ’86 in De Bilt en heeft 
zich daar als speler ontwikkeld. 

Gaandeweg ging zijn interesse uit 
naar het arbitreren en volgde hij via 
de Nederlandse Bridge Bond een 
arbitragecursus A. Erik: ‘Dat is voor 

BRIDGEARBITER ERIK POLDERS 
GENIET NOG STEEDS VAN HET SPEL
DOOR KEES DIEPEVEEN

Zoals bij veel arbiters in welke sport dan ook is bij Erik Polders uit Maartensdijk ook de interesse 
voor het arbitreren ontstaan vanuit de beoefening van dien sport. Arbitreren geeft de kans om 
meer met bridge bezig te zijn en te streven naar optimaal spelplezier bij deze denksport. Indien 
nodig past daar een rechtvaardig oordeel van de arbiter bij. Erik Polders gaat daar voor.

het regioniveau waarop ik arbitreer 
voldoende. Er is ook nog een arbi-
trage-cursus B, maar dat is meer 
voor arbiters van grote verenigin-
gen of mensen met ambitie naar 
een hoog arbitrair niveau. Je moet 
daar onder andere diepgaande 
spelregelkennis voor bezitten’. 

Kleur bekennen
Op de vraag aan Erik Polders of 
arbitrage in de bridgesport nodig 
is komt er direct een heel resoluut 
antwoord. Erik: ‘Zeer zeker. De spe-
lers dienen heel ‘to the point’ en 
serieus te zijn. Wanneer spelers 
dat niet zijn dan kunnen er allerlei 
onregelmatigheden optreden als: 
verzakingen, onjuist kleur beken-
nen, onjuist bieden, voor de beurt 
bieden om maar eens een aantal 
zaken te noemen. Wanneer spe-
lers dit soort zaken ervaren en zich 
benadeeld voelen kan arbitrage 
ingeroepen worden om te laten 
beoordelen wat rechtvaardig is en 
wat niet’. Dit doet men door ‘arbi-
trage’ te roepen. De kern voor mij is 
dan: trachten de onregelmatigheid 
recht te zetten zonder de bedoe-
ling daarvoor straf uit te delen. En 
meestal lukt dat ook wel’. 

Analyse
Erik arbitreert bij zijn eigen bridge-
vereniging in De Bilt en op verzoek 
bij de bridgevereniging in Hol-
landsche Rading. Hier worden de 
beslissingen van de arbiter vrijwel 
altijd geaccepteerd. Wanneer dat 
niet zo is bestaat daarvoor een pro-
cedure. Erik: ‘Dan wordt een arbi-
traire beslissing opnieuw gewogen 
binnen de Technische Commissie 
van de vereniging. 

Daar maken andere arbiters en 
een wedstrijdleider deel van uit. 
Zij maken een analyse van de situ-
atie en komen met een beslissing. 
Een eerdere beslissing kan dan 
herzien worden. Op hoog bridge-
niveau gebeurt dit nogal eens. Dan 
wordt zelfs de protestcommissie 
van de Bridge Bond ingeschakeld. 
Soms moet zo diepgaand overlegd 
worden dat een beslissing wordt 
aangehouden en de uitslag later 
volgt’. 

Denksport
Bridge is een kaartspel, dat onder 
de noemer denksport geplaatst kan 
worden. Het spel vereist concen-
tratie, geheugen en logisch denken 
en goede samenwerking tussen 
partners (bridge is een team-
sport: je speelt als paar tegen een 
ander paar). Bridgen bestaat uit de 
delen bieden en spelen. Een goed 
bridgepaar begrijpt en vertrouwt 
elkaar, zodat ze effectief tot een 
‘contract’ komen. Na het bieden 
wordt gespeeld, waarbij ieder paar 
zo veel mogelijk slagen probeert 
te maken. ‘Bridge is een ontzet-
tend leuke denksport’ aldus Erik 
‘Daarom bridge ik zelf nog steeds 
bij Concordia’86 in De Bilt. Dat doe 
ik in een schema met twee andere 
arbiters zodat ik 1 x per drie weken 
arbitreer en in Hollandsche Rading 
op verzoek. Maar als ik arbitreer 
zijn rechtvaardigheid en eerlijkheid 
belangrijke elementen die ik ook als 
norm hanteer in het dagelijks leven. 
Jammer dat de jeugd zo weinig 
belangstelling heeft voor bridge. 
Verjonging is goed voor de sport. 
Op de club ontvangen we jeugd en 
jeugdigen met open armen’. 

Aandachtig luistert arbiter Erik Polders naar de argumentatie van de spelers 
om daarna een beslissing te nemen.
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Al ruim 30 jaar houden we ons bezig met sportblessure adviseringen individueel als 
ook in samenwerking met collega`s en sportverzorgers bij sportverenigingen want juist 
de afstemming en communicatie met sporter en/of trainingsstaf is essentieel .

Na het ontstaan van een blessure kun je bij ons binnen 24 uur terecht 
(Fysiotherapie is direct toegankelijk al vanaf 2006). Na de screening van je blessure 
krijg je advies hoe met de blessure om te gaan, welke maatregelen je moet treffen, 
wel of niet trainen/spelen eventueel in overleg met fysiotherapeut/verzorger van de 
club. Mocht je direct behandeld moeten worden bespreken we het traject tot “Return 
to Sport” en plannen het behandel/revalidatie proces in ons centrum en de sportvel-
den. Mocht er medisch naar gekeken moeten worden dan adviseren we een consult 
bij de sportarts in het UMCU waar we mee samenwerken of via de huisarts een con-
sult bij een orthopeed met sportervaring.

U bent welkom in ons Fysiotherapie en Beweegcentrum voor:
• Sportblessure advies 
• Sportblessure behandeling
• Revalidatie/begeleiding van een blessure/operatie tot sportherstel
• Second opinie sportblessure 
• Fitheidscan; metingen van conditie, kracht, lenigheid en lichaamsstabiliteit 
• (Medical) Taping/braces
• Preventief advies om blessures te voorkomen

Fysiotherapie en Beweegcentrum
Karstens & van der Meijden
Melkweg 29
3738 XD  Maartensdijk
www.fysiomaartensdijk.nl
info@fysiomaartensdijk.nl
0346-211913

SPORTBLESSURES
DE BAAS !

Vanuit onze jarenlange ervaring als sporter en als begeleidend fysiotherapeut 
binnen de verschillende sporttakken constateren we dat de preventie,
behandeling en revalidatie van de sportblessures nog steeds te weinig

aandacht krijgen binnen de sportverenigingen. Vaak een gebrek
aan kennis, middelen en maatregelen.

Dierenriem 4

3738 TR Maartensdijk

0346 - 212 241

www.svmmaartensdijk.nl

IEDERE JEUGDSPELER VERDIENT
EEN GOEDE JEUGDOPLEIDING!

SVM een van de grotere verenigingen in Maartensdijk wil haar jeugd-
teams zo hoog mogelijk laten voetballen. SVM werkt met gediplomeerde 
trainers. Deze aanpak is zeer succesvol. Zo speelt JO 14 en JO 15 nu 
in de eerste klasse. De jeugdteams worden via ons scouting systeem elk 
jaar ingedeeld. Deze aanpak zorgt ervoor dat iedere trainer weet hoe 
vaak een speler traint, zijn sterke en zwakke punten kent en hoe hij /zij 
in de wedstrijden presteert. Een duidelijk beeld voor de teamsamen-
stellingen. Voelt een kind zich desondanks toch nog niet prettig in zijn 
team dan wordt met hem en zijn ouders gepraat.

Positief coachen is hierbij het sleutelwoord.
Plezier staat voorop en van fouten maken kun je leren.

SVM laat alle groeibriljantjes nog meer schitteren,
ongeacht of ze recreatief spelen of voor de prestaties gaan.

SVM doet meer: van een spetterend jeugdkamp, jaarlijks voetbalkamp, 
winterspelen en deelname aan toernooien! Te veel om op te noemen en 
kom gewoon gratis 4 weken mee trainen en kennismaken bij SVM

Meer weten info@svmmaartensdijk.nl

Het was best nog wel spannend of de pres-
tatiezwemtocht door kon gaan. Jan van de 
Hoogen van zwembad de Kikker: ‘Op maan-
dag 20 augustus heeft nog een bemonstering 
plaatsgevonden van het water. Donderdag 23 
augustus kregen we de uitslag en die bevatte 
een waarschuwing. Gelukkig geen afkeuring. 
De waarschuwing betekende dat de kwaliteit 
van het zwemwater nog goed was om in te 
zwemmen maar dat de concentratie blauwalg 
iets was gestegen. We hebben dit alle deelne-
mers verteld en aan hen de beslissing gelaten 
of zij de tocht toch wilde zwemmen. Iedereen 
deed toch mee aan de tocht. Maandag aan-
staande vindt er een her-bemonstering plaats’. 

Vijf
Om 13.30 uur gingen de deelnemers na elkaar 
in vijf shifts van 30 van start. Deelnemers 
kregen het advies om onderweg ook om zich 
heen te kijken omdat de prestatietocht een 
unieke kans geeft om de natuur rond het Fort 
vanaf het water te bekijken. De zwemmers 
werden begeleid door een vijftal bootjes die 
controle hielden op de deelnemers. De eerste 
zwemmers waren binnen 40 minuten weer 
binnen, de laatsten deden er ongeveer een uur 
over. Na afloop kregen alle deelnemers van Jan 
en Lies van de Hoogen een kleine trofee uit-
gereikt als herinnering aan hun prestatie. Lief-
hebbers konden aanschuiven bij de barbecue. 

Het zwemseizoen in De Kikker zit er bijna weer 
op. Zondag 9 september is de laatste zwem-
dag van dit seizoen en gaat het bad dicht tot 
mei 2019. 

PRESTATIEZWEMTOCHT 
FORT RUIGENHOEK
DOOR KEES DIEPEVEEN

Een recordaantal van 150 deelnemers is zaterdag 25 augustus de uitdaging 
aangegaan om de door zwembad De Kikker georganiseerde 1 kilometer lange 
zwemtocht rond Fort Ruigenhoek in Groenekan te zwemmen. Onder wisselende 
weersomstandigheden zijn alle deelnemers er in geslaagd om het traject suc-
cesvol af te leggen.

Onder toeziend oog in begeleidingsboten 
zwommen alle 150 deelnemers binnen het 

uur een kilometer rond Fort Ruigenhoek. 

Deze mooie trofee kregen alle deelnemers 
direct na afloop van de prestatietocht.

YOGA HELPT TE ONTSPANNEN
Yoga en – als je in verwachting bent 
– zwangerschapsyoga is een goede 
manier om je lichaam en geest te 
helpen ontspannen.

Fedde werd in juni geboren. Toen zijn 
moeder, Saskia, die bij Daantje Lin-
schoten op zwangerschapsyoga zat, 
een paar dagen overtijd was, begon de 
zwangerschap wel erg zwaar te worden. 
Ze kwam voor massage bij Daantje (die 
ook natuurgeneeskundig therapeut 
is). Ontspanning is sowieso bevorder-
lijk voor het op gang komen van de 
bevalling, maar ze gaf extra aandacht 
aan reflexzones in de voeten daarvoor. 
Fedde werd daarna, binnen een dag, 
thuis geboren.

De geboorte van Fedde kwam na
een massage op gang.

TAFELTENNISSEN BIJ ATHLON’66
Athlon’66 is een kleine actieve vereniging voor 50-plussers. Zonder competitiedruk 
wordt er getafeltennist in een gemoedelijke sfeer. Er worden enkel- en dubbelwedstrij-
den gespeeld, er wordt wat onderling getraind of gewoon over en weer gespeeld. Doel-
stelling is sportief bewegen en sociale contacten opdoen. Man of vrouw, het maakt niet 
uit. Heb je altijd al gedacht om wat aan sport te doen, ga dan gewoon een keer kijken 

bij tafeltennisvereniging Athlon’66 
en je zult zien dat je het virus zo te 
pakken hebt. 

Er is mogelijkheid om gratis een 
paar keer mee te spelen alvorens je 
beslist of je lid wil worden. Op die 
manier kun je kijken of de vereni-
ging bij je past. Er wordt gespeeld, 
op maandagavond vanaf 20.00 tot 
21.30 uur in de gymnastiekzaal 
van de Oranje Nassauschool, Over-
boslaan 15, Bilthoven.

Bij Athlon ‘66 wordt er in gemoedelijke sfeer zon-
der competitiedruk gespeeld.
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Beide teams zijn in voorbereiding voor belangrijke 
Europese wedstrijden. Voor het Nederlands Doven-
team staat er op 1 september een belangrijke wed-
strijd op het programma. Dan speelt het team in en 
tegen het nationale Doventeam van Polen een beslis-
sende wedstrijd voor plaatsing en deelname aan het 
Europees Kampioenschap in de zomer van 2019 in 
Griekenland. Bondscoach Raymond Lantinga schat 
de kans op kwalificatie hoog in. Met name de eerste 
helft van het oefenduel was voor hem bemoedigend. 
Tegenstander Polen heeft zeker niet zo’n een sterk 
elftal als het Oranje Learning Disability team.

Learning Disability Voetbalteam
Het Nederlands Oranje Learning Disabilityteam 
bestaat uit spelers van 15 jaar en ouder. Al deze spor-
ters hebben een leerbeperking. Een maximaal IQ van 
75. Deze spelers volgen praktijkonderwijs of hebben 
dit gevolgd. Door hun beperking en beperkende soci-
ale vaardigheden kunnen de spelers niet in bestaande 
vertegenwoordigende (Nederlands) elftallen mee-
draaien. Dit team is in opbouw en start met deze wed-
strijd de voorbereiding op het EK 2020 in eigen land.

Samenwerking
In 1994 is in samenwerking met Gehandicaptensport 
Nederland voor het eerst in ons land een EK georga-

niseerd met landen die Learning Disability voetbal-
lers hebben. Door de jaren heen zijn goede resultaten 
geboekt. Viermaal Europees kampioen en driemaal 
een tweede plaats op het WK. Inmiddels speelt het LD 

team onder de vleugels van de Stichting Pro Talents. 
Deze stichting staat voor: het talent in de leerling 
zoeken en deze kennis laten maken met zijn sportieve 
mogelijkheden teneinde mentale en sociale weerbaar-
heid te bevorderen en te leren omgaan met succes 
en tegenslag. Niet alleen voor voetbal maar ook voor 
vele andere sporten. Het team speelt op EK’s en WK’s 
onder dezelfde voorschriften van UEFA of FIFA. 

Paralympics
Het Nederlands Doventeam en het Nederlands Lear-
ning Disabilityteam spelen niet onder de vlag van de 
KNVB dat weigert de teams te erkennen. Argument 
hiervoor is dat voetbal geen Paralympische sport is. 
Beide teams werken samen om wel erkend te worden 
en zo ook structurele financiële ondersteuning te krij-
gen. Beide bonden zijn sterk afhankelijk van sponsor-
bijdragen.

Overwicht
De eerste helft was het leuke wedstrijd. Na een goede 
start van het LD team kwam het Doventeam redelijk in 
de wedstrijd en liet ook enkele kansen noteren. Duide-
lijk was wel dat er meer kracht, flexibiliteit, beweging, 
en handelingssnelheid bij het LD team zat. Dat werd 
pas in de tweede helft goed duidelijk. Het Doventeam 
ging met een 0-2 achterstand de rust in en maakte 
na aanvang tweede helft direct de 1-2. Daarna was de 
koek op en werd het éénrichtingverkeer op het doel 
van het Doventeam dat uiteindelijk met 1-6 zijn meer-
dere moest erkennen in het LD team. Beide teams zijn 
te volgen via: www.protalents.eu en www.kndsb.nl 

BIJZONDERE 
VOETBALWEDSTRIJD IN 
MAARTENSDIJK
DOOR KEES DIEPEVEEN

Op woensdagavond 22 augustus verzorgde wethouder Madeleine Bakker (Sport) op het nieuwe 
kunstgrasveld van SVM de aftrap van een bijzondere voetbalwedstrijd. Het Nederlands Dovenelf-
tal speelde tegen het Nederlands Oranje Learning Disability team. Het laatstgenoemde team won 
de wedstrijd afgetekend met 1-6. 

Het Nationaal Doventeam (blauw) en het Nederlands Oranje Learning Disability team (oranje) gebroederlijk op de foto. In het midden wethouder Madeleine Bakker.

BEACHVOLLEYBALSUCCES 
VOOR BAS VERPOORTEN 
TIJDENS NK 
Afgelopen weekend was het raak voor beachvolleyballer 
Bas Verpoorten. Tijdens de award uitreiking op zaterdag 
ontvingen Bas en zijn partner Eargenell Dearney de Cuba 
de titel ‘Overall Winnaar in de Dela Eredivisie Beachvolley-
bal Tour.’

Alsof dit nog niet genoeg was won het als 6e geplaatste duo de 
volgende dag de bronzen medaille tijdens het Dela NK Beachvol-
leybal. Dit was niet vanzelfsprekend voor Bas Verpoorten. Zo kreeg 
hij op jonge leeftijd te maken met epilepsie en begaf zijn rechteroog 
het als gevolg van een zwelling bij zijn oogzenuw. ‘In de eredivisie 
beachvolleybal spelen gaat je nooit lukken’, kreeg hij te horen.

Sinds 2016 is Bas Verpoorten personal trainer en helpt hij anderen 
met zijn bedrijf ‘Verpoorten Vitality’ hun doelen te behalen op het 
gebied van vitaliteit en leefstijl.

Wil jij ook je doelen behalen?
Kijk dan op www.verpoorten-vitality.nl

Blijdschap bij Bas Verpoorten, Eargenell Dearney de Cuba en een 
trouwe schare fans.
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DOUWE EGBERTS 
SNELFILTERKOFFIE 
M.u.v. duoverpakking en aroma variaties 
2 pakken à 425-500 gram

2 VOOR

849

 
 

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

Geldig van wo 22 augustus t/m di 2 oktober 2018

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

DR. OETKER BIG 
AMERICANS PIZZA’S
2 dozen

2 VOOR

400

KIES & MIX FRUIT 
Perssinaasappelen net à 1,5 kilo 
Kiwi sungold of green pak 3 stuks 
Blauwe bessen bakje 125 gram 
Frambozen bakje 125 gram

3 VOOR

450

KIES & MIX  
VLEES OF VIS 
3 bakjes met de sticker  
‘kies & mix 3 voor 7,50’

3 VOOR

750

3 VOOR

750
3 VOOR

750

3 VOOR

750

3 VOOR
50

3 VOOR

75050750

KNORR WERELDGERECHTEN  
OF TRATTORIA
2 pakken

1+1
GRATIS*

ZALMFILET MET HUID OF  
IERSE BIEFSTUK
Schaal zalmfilet 2 stuks of  
biefstuk 4 stuks

500
ASC-C-00007

BARTON & GUESTIER OF 
TUSSOCK JUMPER WIJNEN
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

3 VOOR

1200

PAGE TOILETPAPIER
Pak Original 24 rollen,  
Kussenzacht 18 rollen of  
Aloë Vera 16 rollen

699

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*
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Woonspraak zoekt 
bestuursleden

Huurdersvereniging Woonspraak zet zich in voor goede, betaalbare wo-
ningen en vormt een brug tussen huurders en woonstichting SSW. 

Woonspraak is dringend op zoek naar jonge enthousiaste, daadkrach-
tige bestuursleden, die op vrijwillige basis willen opkomen voor be-
taalbaar en goed wonen en het zichtbaar maken van Woonspraak. De 
vereniging is blij met actieve leden, die mogelijk ervaring hebben met 
financiële vraagstukken, maar ook geïnteresseerd of ingewerkt zijn 
voor wat betreft regels van bouwen en toewijzen. Er wordt regelmatig 
met woonstichting SSW (directie en raad van commissarissen) over-
legd en met de gemeente De Bilt. Jaarlijks wordt een ALV (Algemene 
Ledenvergadering (met de leden) van Woonspraak gehouden.

Het kantoor is gevestigd op de Prins Hendriklaan 142 te Bilthoven. 
Wanneer iemand belangstelling heeft voor de functie van bestuurslid: 
bel 06 51983127 (R. Rothe, secretaris) of mail richard@woonspraak.
nl of met P.R.-lid M.Clark, (marlene@woonspraak.nl); evt. ook voor 
meer informatie.

Volle containers veroorzaken problemen
door Henk van de Bunt

Begin jaren zestig werden aan de Kometenlaan in Bilthoven drie flats gebouwd, nu bekend als 
Zuidpool, Evenaar en Noordpool. Ze zijn identiek, behalve de kleuren en de naam, 

Noordpool (geel), Evenaar (groen) en Zuidpool (rood). 

Voor de bebouwing bevond zich op 
of aan de openbare weg een aantal 
vuilstortcontainers, bestemd voor 
het gewone huisvuil van de bewo-
ners. Indien zij grof vuil wilden 
aanbieden, dienden zij dat naast 
deze containers te deponeren op de 
daartoe door de gemeente aangewe-
zen ophaaldagen. Helaas kwam het 
echter voor dat ter plaatse ook op 
andere dagen grofvuil werd gede-
poneerd, dat dan bleef liggen. Hier-
over moest de Rijdende Rechter in 
2007 al eens een oordeel uitspreken 
naar aanleiding van een geschil tus-
sen een huurder en de verhurende 
Woningstichting SSW.

Herhaling
Het lijkt of de geschiedenis zich 11 
jaar nadien herhaalt; nu zijn er voor 
elke flat ondergrondse containers 
geplaatst en is er een reglement in-
zake het gebruik opgesteld. Maar 
hoe te handelen, wanneer geen van 
deze (3x2) containers toegankelijk 
zijn? De actieve bewonersgroep 

van m.n. de Evenaar, die zich inzet 
voor betere leefbaarheid rondom 
de flats aan de Kometenlaan con-
stateerde maandagochtend (20-8) 
dat bij alle drie de flats de klep van 
de restafvalcontainer vast zit en het 
daardoor onmogelijk is om huisvuil 
weg te gooien: ‘Heel vervelend 
en onhandig. Wij moesten naar de 
Milieustraat rijden, om het huis-
vuil kwijt te kunnen. En natuurlijk 
maakten wij een melding bij de 
gemeente. Deze reageerde via e-
mail met slechts als enige reactie: 
de zaak is behandeld en afgehan-
deld. Dus niet. Geen uitleg, geen 
antwoord, geen échte oplossing van 
het probleem’.

Milieustraat
'Toen wij ons huisvuil naar de 
Milieustraat brachten omdat alle 
drie de containers bij de drie flats 
dus vastzaten, kregen wij te ho-
ren, dat huisvuil daar niet gestort 
mocht worden. Bewoners gaan 
het vuil dus vast en zeker weer 

náást de containers zetten wan-
neer de kleppen weer vast zitten. 
Wij zochten contact met de klan-
tenservice van de gemeente, maar 
werden daar niet prettig te woord 
gestaan: iemand aan de lijn was 
heel zenuwachtig en gestrestst en 
had niet de vaardigheid van luis-
teren. We kregen een heel verhaal 
over hun computersysteem en de 
beperkingen daarvan - het zaak-
systeem zoals het werd genoemd 
- maar iemand te spreken krijgen, 
die verstand van zaken heeft of in-
formatie kon geven en antwoord 
op de vraag wát er met de melding, 
die wij hadden gedaan zou gaan 
gebeuren was niet mogelijk. Gead-
viseerd werd een e-mail te sturen 
naar de gemeente. Op donderdag 
23 augustus was het probleem nog 
niet opgelost.’

Reactie gemeente
Communicatieadviseur Dick de Ja-
ger reageert namens de gemeente: 
‘De ondergrondse containers voor 
elke flat aan de Kometenlaan zijn 
door de flatbewoners te openen met 
de milieupas. Alle huishoudens in 
onze gemeente hebben de nieuwe 
milieupas eerder dit jaar eenmalig 
gratis ontvangen. Een verzamel-
container die niet opent, kan men 
telefonisch of bij voorkeur via de 
website melden. Het streven is om 
een storing z.s.m. op te lossen. Juist 
om het de gebruikers zo gemakke-
lijk mogelijk te maken, hebben zij 
toegang tot alle andere verzamel-
containers, opdat zij hun restafval 
altijd kwijt kunnen’.

Toen en nu (nog)…..
De start van het Online Museum 
De Bilt - het eerste in Nederland 
- is op donderdag 30 augustus om 
16.00 uur in de Mathildezaal van 
Gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven 
in aanwezigheid van burgemeester 
mr. Sjoerd Potters en wethouder 
drs. Dolf Smolenaers. Tijdens deze 
bijeenkomst zal de site officieel in 
gebruik genomen worden en zul-
len de mogelijkheden voor wie 
in cultuur en geschiedenis van de 
gemeente De Bilt geïnteresseerd 
is, voor jong en oud, voor scholen, 
verenigingen, particulieren en be-
drijfsleven toegelicht worden. 

Roosendaal of rosendael
Op www.onlinemuseumdebilt.nl 
namen we alvast een kijkje; in de 
woonkern Westbroek treft men 
‘Ooit Achttienhoven: de buiten-
plaats Roosendaal’. In dit artikel 
vindt de geschiedenis van het huis 
Roosendaal aan de Vecht in Acht-
tienhoven. De plaats waar Roosen-
daal stond, maakt nu deel uit van 
het Vechtzoompark. De naam 
Roosendaal komt al in 1541 voor 
in verband met een boerderij aan 
de Vecht, ter hoogte van de Klop-
dijk. Tussen 1823 en 1832 werd het 
huis afgebroken Van de oude bui-
tenplaats bestaat nu nog alleen de 
theekoepel en het indrukwekkende 
toegangshek uit 1705, met borst-
beelden.

Inzamelaar
De Jager vervolgt: ‘Huishoudens, 
die zijn aangewezen op onder-
grondse containers, kunnen elke 
container voor restafval in de ge-
hele gemeente gebruiken. Nu nage-
noeg alle ondergrondse containers 
in de gemeente geplaatst of aange-
past zijn, ervaart de inzamelaar in 
de praktijk per locatie hoe intensief 
ze gebruikt worden. Voor verreweg 
de meeste locaties is dit conform de 
verwachtingen. Het lijkt erop, dat 
er in de beschreven restafvalcontai-
ners meer afval gedeponeerd is dan 
verwacht. Mits het goed gescheiden 
is, is dat niet erg. Op basis van dit 
soort ervaringen past de inzame-
laar de ophaalfrequentie op maat 
aan; dus waar het structureel nodig 
is, zullen specifieke ondergrondse 
containers vaker geleegd worden. 
Mocht een ondergrondse container 
vol zijn, dan gaat de container au-
tomatisch op slot. Een dergelijke 
voorval waarbij meerdere onder-
grondse containers in de straat niet 
geopend kunnen worden, zijn we 
elders in de gemeente niet tegenge-

komen. Op de ondergrondse con-
tainer of op www.debilt.nl/afval is 
aangegeven hoe men een storing 
of volle container kan melden. Dit 
wordt dan zo snel mogelijk opge-
lost’. 

Milieustraat
‘Op de Milieustraat wordt rest-
afval inderdaad al sinds lang niet 
aangenomen. Grof afval kan men 
uiteraard wél naar de Milieustraat 
brengen of gratis laten ophalen na 
een telefonische afspraak met onze 
inzamelaar via nummer tel. 030 
2142205. Het gebruik van de onder-
grondse containers aan de Kome-
tenlaan wordt met zorg gemonitord. 
Het gemeentelijke wijkserviceteam 
komt op deze locatie extra langs 
om de containers te controleren 
en illegaal naast de containers ge-
plaatst afval weg te halen. Niet om 
ongewenst gedrag te belonen, maar 
om de buurt te helpen de omgeving 
schoon en leefbaar te houden. Ook 
veel omwonenden en woningcor-
poratie SSW spannen zich daarvoor 
zeer in’.

Afgebeeld is het huis Roosendaal aan de Vecht in Achttienhoven in 
1718 (beeldbank Utrechts Archief; eigendom museum Flehite). Het lag 
ter hoogte van Vechtdijk 150 in Utrecht. Nu is deze plek onderdeel van 
Overvecht, het gebied dat in 1954 van de gemeente Maartensdijk naar 
Utrecht overging.

De naam Roosendaal leeft voort in een steen van de boerderij aan de 
Dokter Welfferweg 21 in Westbroek en in verpleeghuis Careyn Rosendael 
dat sinds een halve eeuw op de Indusdreef 5 in Overvecht staat. (foto uit 
de digitale verzameling van Rienk Miedema)

Met foto’s van weleer richten wij ons deze 
keer - als voorbeeld - op een item, dat voor-
komt op het te openen Online Museum De 
Bilt en constateren dat dit een welkome aan-
winst is voor iedereen die geïnteresseerd is in 
het culturele erfgoed van de gemeente; juist 
omdat daar en daarbij aandacht wordt besteed 
aan alle aspecten van het verleden.
[Henk van de Bunt]

Met de milieupas zijn álle containers in de gemeente te openen.

Een volle container gaat automatisch op slot. Restafval kan niet naar de 
gemeentewerf.

Toe aan nieuwe, leuke en zinvolle activiteiten na de zomer?

Het Koos Vorrinkhuis van het Nivon in Lage Vuursche (tussen 
Hilversum en Baarn) zoekt vrijwilligers voor diverse functies.
Het gaat onder meer om huiswachten (gasten ontvangen en hen 
wegwijs maken), groenverzorgers, de technische onderhouds-
groep, creatievelingen voor tal van (culturele) activiteiten etc.

Het Koos Vorrinkhuis is een van de dertien natuurvriendenhuizen 
van het Nivon (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en 
Natuurvriendenwerk), betaalbare verblijfsaccommodaties midden 
in de natuur op basis van zelfverzorging.

Meer info kunt u krijgen van vrijwilligerscoördinator
Herman Pieterson tel. 06 - 1092 7048 of e-mail:
cvw.koosvorrinkhuis@nivon.nl

advertorial
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Ford Van Woudenberg BV is een kleinschalig autobedrijf. Verkoop van nieuwe 
en gebruikte personen- en bedrijfsauto’s. Reparatie en onderhoud van alle 
merken. Beschikt over eigen schadewerkplaats en ESSO-benzinestation.
De service aan de klant staat hoog in het vaandel!

Voor onze werkplaats zijn wij op zoek naar
een enthousiaste, jonge

1e automonteur/autotechnicus met APK-diploma 

Functie omschrijving:
Deze functie omvat alle werkzaamheden die bij onderhoud en 
reparaties aan personen- en lichte bedrijfsauto’s kunnen voorkomen. 
In het bijzonder auto’s van het merk Ford maar ook andere merken 
komen regelmatig voor. Het diagnosticeren en verhelpen van 
storingen aan de hand van mechanische en met name moderne 
electronische meet- en regelapparatuur.

Functie eisen:
Afgeronde opleiding 1e Autotechnicus en APK-diploma.
Je hebt gevoel voor electronica en affiniteit met moderne techniek. 
Je bent klantvriendelijk, flexibel en stressbestendig. Daarnaast heb je 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je kunt zowel zelfstandig als 
in (klein) teamverband goed samenwerken. Ervaring met het merk 
Ford is een pré. Je bent bereid om 1x per 4 weken op zaterdagmorgen 
te werken alsmede tot het volgen van importeurscursussen via de 
Ford Academy.

Wij bieden:
Een marktconform salaris, 
afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Heb je belangstelling in deze vacature?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar
info@fordvanwoudenberg.nl t.a.v. de heer W.D. van Essen.

Autobedrijf van Woudenberg • Dorpsweg 134  Maartensdijk
Tel 0346-213144 • www.ford-vanwoudenberg.nl
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 10 op 11 september op 
het traject Utrecht - Den Dolder een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

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

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

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

Westbroekº; Van 21 t/m 23 augustus 2018 werd op het evenemententerrein van Westbroek de Vakantie 
Bijbel Week gehouden. Het thema was ‘Zoek Het Uit’. Meer dan 100 kinderen bezochten de tent om daar 
te luisteren naar de Bijbelverhalen, te zingen, naar sketchjes te kijken en knutsels te maken. In de avonden 
waren er spellen voor jongeren vanaf 12 jaar georganiseerd. [foto Reyn Schuurman]

Vakantie-Bijbel-Dagen

De Bilt; Op 22 en 23 augustus was het weer één groot feest in De Bilt rond de Biltse Dorpskerk met het 
VakantieBijbelFeest (VBF). Het thema van dit jaar was: 'Zoek het uit'. Het VBF was, voor de ruim 60 
leerlingen van de basisschool, twee dagen vol met muziek, gezelligheid, knutselwerkjes, toneel en een gaaf 
middagprogramma. [foto Reyn Schuurman]

Gezocht: part time office manager
BCE is een gerenommeerd organisatie-adviesbureau met 15 medewerkers. Ons kantoor bevindt zich op 
het bosrijke terrein Berg en Bosch in Bilthoven. Meer over ons bureau lees je op www.bcase.nl. Om de 

dagelijkse gang van zaken op het bureau te ondersteunen zoeken wij een Office Manager. 
In eerste instantie voor 2 dagen in de week, later mogelijk in overleg meer.

Wie zoeken wij?
Onze officemanager...

- is een echte aanpakker en neemt het initiatief
- werkt georganiseerd en secuur
- is communicatief sterk
- heeft HBO werk- en denkniveau
- heeft aantoonbare ervaring met office management

Wat worden je taken?
Je gaat in ons team meedraaien als ondersteuner. Hieronder een goede indicatie wat dat inhoudt: 

Ondersteuning van onze adviseurs
- agendabeheer: maken van afspraken, organiseren van vergaderingen
- inrichten en onderhouden van onze portal
- incidenteel redigeren rapporten/presentaties

Ondersteuning bureauleiding
- ondersteuning bij marketing en PR: website, nieuwsbrief en andere uitingen
- ondersteuning financiën: controle urenregistratie, facturatie, contact met accountant etc.
-  ondersteuning bij personeelszaken: personeelsdossiers, ondersteuning werving,  

operationele contacten met de leasemaatschappij

Bureau
-  facilitair: inkoop en contacten met leveranciers, op orde houden van het kantoor,  

verzorgen lunch/inkoop
- telefoon, post, correspondentie, archiveren

Wat bieden wij
Een dynamische en collegiale omgeving waarin je veel kan oppakken. De functie is in eerste instantie voor 
2 dagen per week. Werktijden in overleg en flexibel in te vullen. Salaris op basis van full time: afhankelijk 
van ervaring €2.500 tot €3.500 per maand.

Interesse of vragen?
Laat het ons weten op info@bcase.nl

Zoek jij een fijne stageplek en goede
begeleiding tijdens je opleiding?
Of wil je een switch maken?
 
Wij zoeken iemand die goed bij ons past. 
Waardering voor elkaar en prettig samen-
werken, is belangrijk in ons team.

Ben je enthousiast en heb je passie voor het 
kappersvak? Dan zoeken wij jou!
Kom je kennis maken?
Stuur een korte motivatie met CV naar: 
cy.spaan@live.nl

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

1e, 2e en 
3e jaars
junior-
kappers
opgelet!
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10de editie Marktdag 
Zaterdag 8 september is de 10de editie van de Marktdag in De Bilt. Het evenement vindt plaats 
in de Dorpsstraat en rond de Dorpskerk. De opbrengst komt ten goede aan kansarme kinderen 
in Nicaragua en Colombia en de aanschaf van een Duo-fiets voor Beth Shamar in Groenekan. 

De markt bestaat uit een grote 
tweedehands boekenmarkt, een 
kledingmarkt, een rommelmarkt en 
een bloemenkiosk. Op twee terras-
sen kunnen bezoekers terecht voor 
koffie, thee, gekoelde dranken, ijs 
en diverse belegde broodjes. Ook 
zijn er versgebakken oliebollen 
verkrijgbaar. The P.U.B. - een echte 
vintage band - speelt verdeeld over 
de dag goed in het gehoor liggende 
songs van bekende artiesten

Vrijetijdsbraderie 
Bedrijven, hobbyisten, verenigin-
gen en organisaties presenteren 

zich vanuit zo'n  160 kramen. Een 
overzicht van de deelnemers staat 
op de website www.marktdagde-
bilt.nl. 

Oldtimers en brommers 
De trotse eigenaren van ruim 100 
deelnemende oldtimers rijden 's 
ochtends en 's middags een rit door 
Midden-Nederland. De Oldtimers 
zijn na afloop daarvan te bezichti-
gen op de Dorpsstraat. Bezoekers 
zonder oldtimer kunnen in een 
oldtimerbus meerijden Kaarten via 
www.oldtimerdagdebilt.nl of op de 
dag zelf bij de informatiekraam. 

Meer
Het programma van de dag ver-
meldt verder: beklimmen van de 
kerktoren (vanaf 10.15 uur voor 
iedereen vanaf 10 jaar), Fototen-
toonstelling in de Dorpskerk met 
als thema ‘Het Dorpsleven in De 
Bilt’, middagrit Bus27 (14.30 uur), 
Marktdag for Kids (spellencir-
cuit), uitslag verloting (16.15 uur), 
uittocht oldtimers (16.30 uur). Tot 
16.30 uur is het publiek van harte 
welkom. De toegang is gratis. 

Meer informatie op www.markt-
dagdebilt.nl

Mama Lokaal Bilthoven
Bij het Mama Lokaal Bilthoven kunnen kersverse (en bijna) moeders 
elke woensdagochtend vrijblijvend binnenlopen en andere moeders 
ontmoeten die ook net (of bijna) een baby hebben gekregen. Moeders 
van peuters en kleuters zijn ook van harte welkom. De kinderen kun-
nen met elkaar spelen terwijl de moeders onder het genot van een kopje 
thee of koffie ervaringen kunnen uitwisselen of vragen stellen aan des-
kundigen die met regelmaat eventjes komen binnenlopen. Daarnaast 
wordt er voor kinderen van 2-4 jaar voorgelezen Opa's, oma's en papa's 
zijn uiteraard ook van harte welkom in het Mama Lokaal.
het rapairlokaal ouder&kind is a.s. zaterdag 1 sept. van 12-15 uur in 
vvso WVT. Voor meer informatie: www.ouderslokaal.nl

Het 'Stuk van het Jaar' 
komt niet uit De Bilt

Ruim twee weken lang kon het publiek beslissen met welk archiefstuk het RHC in oktober mee 
gaat strijden in de landelijke verkiezing voor het Stuk van het Jaar. Het thema luidt dit jaar 

‘Opstand’. Archivisten hadden een voorselectie gemaakt waarin elke gemeente 
uit het werkgebied van het archief vertegenwoordigd was: 

De Bilt, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Weesp. 

De winnaar van de voorronde met 
maar liefst 45% van de stemmen 
is een foto van een demonstratie 
in Nieuwersluis. Dit stuk zal het in 
oktober tijdens de landelijke wed-
strijd opnemen tegen de selecties 
van diverse andere archiefdiensten.

Uitslag
De archiefstukken uit de andere 
gemeenten behaalden de volgende 
percentages: Weesp (39%), De 
Ronde Venen (11%) en De Bilt 
(5%). De verkiezing van het Stuk 
van het Jaar maakt onderdeel uit 
van de Maand van de Geschiede-
nis. De Maand staat dit jaar in het 
teken van ‘Opstand’, een thema vol 
energie en gelaagdheid. Samen met 
meer dan duizend culturele instel-
lingen, brengen de archieven van 
Nederland kleine en grote verha-
len met hun topstuk tot leven. Van 
geschreeuw, kruitdampen, hoefge-
trappel en fakkels, tot stil protest. 
Van massabewegingen, opruiende 
pamfletten en de barricaden, tot 
voorzichtig opereren in de illegali-
teit. Van durf en de kracht om door 
te breken, tot onderdrukking, ver-
raad en moord. Oktober 2018 staat 
in het teken van opstand.

Het RHC Vecht en Venen is de 
archiefbewaarplaats voor de 
archieven van de gemeenten 
Stichtse Vecht, De Ronde Venen, 

De Bilt en Weesp. Bezoekloca-
ties zijn gevestigd in Breukelen 
en Weesp. [HvdB]

Burgemeester opent 
nieuwe locatie

Burgemeester Sjoerd Potters opende 23 augustus de 3+ locatie van 
Topkids in Maartensdijk. [foto Walter Eijndhoven]

Zomerconcert Beerschoten 
Het laatste zomerconcert van dit seizoen vindt plaats op zondag 
2 september. Mede dankzij de uitzonderlijke goede weersomstan-
digheden trokken de vorige 3 concerten veel bezoekers. Hopelijk 
vormt dit laatste concert hierop geen uitzondering. 

Voor de pauze Jazzband Count Who op bestaande uit: Anna Sonnemans 
(zang); Rik Bogers (gitaar); Lex Hemels (keyboards); Martijn Jordans 
(bas) en Peter Lingmont (drums). Het repertoire bevat een mengeling 
van klassieke jazz en blues met o.a. Light my Fire van Shirley en Cali-
fornia Soul van Marlena Shaw. 
Na de pauze is er een optreden van het Koor Valsch & Gemeen uit De 
Bilt. Het koor opgericht op 29 mei 2002 zingt verrassend veelstemmig. 
Bekende liederen klinken op geheel eigen wijze als Valsch & Gemeen 
ze zingt. Zonder instrumentale begeleiding, vier- of vijfstemmig ‘uit 
het hart’. Het koor staat o.l.v. dirigente Machteld van de Putte.

Het concert vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur op het gazon van de 
beeldentuin achter paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6A, De Bilt. 
Stoelen zijn aanwezig en de toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Bij 
slecht weer gaat het concert niet door. De beslissing hierover wordt om 
11.30 uur genomen zie https://www.facebook.com/zomerconcertende-
bilt. Voor inlichtingen of aanmelding optredens 2019: 06-51229733.

Ook in 2016 was er grote belangstelling voor de Marktdag. (foto Marktdagteam)

We ondergingen het weer heel gelaten
want klagen mocht echt niet veel baten
straks wordt het weer kil
en is iedereen weer stil
dus zal ik het hier ook maar bij laten

Guus Geebel Limerick

De plaatsing van twee dienstplichtigen (Hans Dona en Wim Schul), in het 
Depot voor Discipline te Nieuwersluis, mondde in december 1971 uit in 
een massale demonstratie van zo’n 1500 personen. Dona en Schul hadden 
in een soldatenblad kritiek geuit op de militaire leiders. Soldaten die zich 
volgens hun legerleiding onvoldoende hadden aangepast aan de militaire 
tucht, konden naar Nieuwersluis gestuurd worden om ‘heropgevoed’ te 
worden. Feitelijk stond de maatregel gelijk aan gevangenisstraf, maar 
dan zonder strafproces. Het Hoog Militair Gerechtshof schaarde zich 
achter de generaals, maar veel politici kozen de kant van de militairen, 
om te protesteren tegen deze ‘middeleeuwse’ strafmaatregel.

Documentaire in Koos Vorrinkhuis 
Op vrijdagavond 21 september wordt in het Koos Vorrinkhuis in Lage 
Vuursche de documentaire ‘Onder ongelovigen’ van Boris van der 
Ham vertoont. Het gaat om de wereldwijde, toenemende vervolging en 
discriminatie van vrijdenkers, humanisten en atheïsten. Die kan komen 
door hun sociale omgeving of door de overheid. Maker Boris van der 
Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, is die avond aanwezig 
en hij discussieert na de vertoning mee. Aanvang 19.30 uur. Informatie 
en aanmelden bij koosvorrinkhuis@nivon.nl 



24
!

Opheffings
UITVERKOOP

30 augustus t/m 29 september

KLUSWIJS MAARTENDIJK • Dorpsweg 170 • 3738 CL Maartensdijk • T 0346 - 211 579 • www.kluswijs.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 18:00 uur, zaterdag 09.00 - 17:00 uur, zondag gesloten

50%
KORTING

kluswijs 
MAARTENSDIJK

*Kortingen alleen geldig in KlusWijs Maartensdijk, m.u.v. DHL en Sandd producten, reeds bestelde maatwerkproducten en arbeidsloon.

KORTINGEN TOT 
MAAR LIEFST 70%!

KORTING
65%
KORTING70%KORTING
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Basisschool WereldKidz Kievit 
met vernieuwd elan gestart

door Henk van de Bunt

Basisschool WereldKidz Kievit is al meer dan 40 jaar een begrip in Maartensdijk. Naast het 
versterken van het Daltononderwijs wordt er volgens interim schoolleider Rosalie Alfons 

geïnvesteerd in talentontwikkeling en toekomstgericht onderwijs. Het predicaat Daltonschool is 
er al en daarbij willen ze Talent-fluisteraar-school worden. 

De leerkrachten zijn of worden op-
geleid als talentontwikkelaar. Zij 
vragen iedere leerling naar hun ta-
lenten. Die talenten kenmerken een 
kind en daar wordt volop aandacht 
aan besteed. Het weten wat jouw ta-
lenten zijn en deze ten volste te kun-
nen benutten, is iets wat ik elk kind 
gun en waar mijn onderwijshart 
sneller van gaat kloppen. Rosalie 
Alfons ‘De school is enorm in ont-
wikkeling, het nieuwe schooljaar 
is gestart met een vernieuwd team, 
er is geïnvesteerd in het opknap-

pen van het gebouw, er komt nieuw 
schoolmeubilair voor alle groepen 
en materiaal voor toekomstgericht 
leren, waaronder een 3D printer. 
Alles met als doel om in voorjaar 
2019 weer een voldoende te halen 
bij het inspectiebezoek en te zorgen 
voor goed toekomstgericht onder-
wijs voor alle leerlingen’.

Vuilnismannen
Net zoals alle basisscholen in deze 
regio gingen de deuren van de Kie-
vitschool in Maartensdijk ook weer 

open voor de plm. 80 leerlingen. 
Begonnen werd met de onthulling 
van een nieuw logo, waarna de ou-
ders en leerlingen een kijkje konden 
nemen in de opgeknapte school: 
bijna alles was van een nieuw likje 
verf voorzien, wat een veel lichter 
beeld geeft. Om 10.15 uur kregen 
de kinderen een voorstelling van 
‘De Vuilnismannen’. Zij gaven een 
drumshow weg op vuilnisbakken, 
kliko's, emmers, vaten etc. Vervol-
gens kregen de leerlingen per klas 
zelf een workshop drummen (ge-

Bridge in de zomer
Op woensdag 22 augustus werd door 21 paren de Zomerbridgereeks bij 
Bridge Comb. Concordia ’86 in De Bilt voortgezet. Nienke Franzen + 
Ad Franzen wonnen met 62,27%, gevolgd door Joke Koehorst + Titia 
Santema met 59,49%. De bronzen plak ging ditmaal naar Riet van He-
ijningen+ Wim Westland met 58,80%. 
Op woensdag 29 augustus wordt de reeks beëindigd in Gebouw de 
Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49-B. Aanvang 19.30 uur. Niet leden be-
talen 2,50 euro per persoon per avond, leden gratis. 

Hollandsche Rading
Donderdag 23 augustus waren 20 paren naar het Dorpshuis afgereisd: 
Ans + Jacques de Vogel wonnen met 65, 95%; het zilver was voor Irene 
Banken + Jan van der Heide met 63,87% en het bronzen eremetaal werd 
aan Albert de Vente + Josje Veringa (met 63,10%) overhandigd. Don-
derdag 30 augustus is de laatste avond. Bij voorkeur vooraf aanmelden 
via mail bij bchollandscherading@gmail.com voor 17.00 uur op de dag 
zelf en in het uiterste geval voor 19.00 uur aan de zaal. Aanvang brid-
gen om 19.30 uur. Kosten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-
leden en één euro voor leden van de organiserende club.

Sport en overgewicht
door Rob Klaassen

Op 19 juni was er een bijeenkomst van ‘gezond Maartensdijk’. De groep bestaat uit artsen, 
apothekers, fysiotherapeuten, sportleiders, leraren, verpleegkundigen en diëtiste(n) die als doel 
hebben de gezondheid van de Maartensdijkers te bevorderen en overgewicht te verminderen. 

Uit cijfers blijkt, dat er bij de jeugd 
in 11% van de gevallen sprake is 
van overgewicht. Bij volwassenen 
betreft dat 41%, waarvan 16% ern-
stig overgewicht. Sportbeoefening 
kan een belangrijke rol spelen om 
overgewicht te voorkomen of te be-
strijden. 

Aanpak
Werkgroep-deelnemer Berna Floor 
is als diëtist bij een dokterspraktijk 
in Maartensdijk werkzaam. Van 
haar werkgroep maken verder een 
arts, een apotheker, enkele fysiothe-
rapeuten, een verpleegkundige en 
iemand van de gemeente deel uit. 
Daar heeft het idee vorm gekregen 
om voor belangstellenden een zgn. 
health check (gezondheidsmeting) 
op te gaan zetten. Deze meting moet 
gaan plaatsvinden op locaties, waar 
de werkgroep-leden werkzaam zijn. 
Berna Floor: ‘We willen deze checks 
zo laagdrempelig mogelijk maken. 
Nadat de checks hebben plaatsge-
vonden, wordt er gezamenlijk een 
plan opgesteld om hun gezondheid 
zoveel mogelijk te bevorderen. We 
krijgen dit allemaal niet zomaar een, 
twee drie van de grond. We hebben 

daar o.a. de (subsidie-)hulp van de 
gemeente bij nodig en we moeten 
natuurlijk ook onderling het nodige 
afstemmen. We hopen in voorjaar 
2019 hiermee te gaan starten’.

Sport en overgewicht
Vraag: ‘Stel dat je overgewicht 
hebt, welke sport kun je het beste 
en in welke frequentie beoefenen?’ 
Berna: ‘Zo’n vraag kun je zo niet 
zo maar beantwoorden. Het is van 
persoon tot persoon verschillend. 
Hoeveel overgewicht heb je, hoe 
het is gesteld met je gezondheid en 
je conditie, wat kun je als persoon 
aan, hoe is het met je leefwijze (ro-
ken, drinken en eten), wat vind je 
leuk om te doen en hoeveel tijd heb 
je beschikbaar? Allemaal vragen die 
eerst moeten worden beantwoord, 
voordat je iets kunt adviseren over 
een sport en de mate van beoefening. 
Vooral bij zwaar overgewicht (obe-
sitas) is het van het grootste belang 
dat er een goede begeleiding is, ze-
ker wanneer je niet gewend bent om 
(intensief) te sporten. Bij ernstige 
obesitas is een zorgvuldige begelei-
ding vereist, omdat er dan een gro-
tere kans op blessures is. Bij ernstig 

overgewicht is altijd al beter te oe-
fenen met een lage intensiteit en dit 
op te bouwen naar een langere duur; 
joggen, fietsen, zwemmen, wande-
len. Beweging op een lage intensi-
teit zorgt ervoor dat je vet verbruikt 
en je energieniveau toeneemt. Als je 
begint met bewegen is de frequentie 
en duur belangrijker dan de inten-
siteit van de beweging. Je kunt dus 
beter vijf dagen per week 45 minu-
ten bewegen, dan twee of drie dagen 
1,5 uur. Voor echte beginners is het 
verstandig om je beweging over de 
dag te verdelen in blokken van bijv. 
15 minuten. Daarnaast is het natuur-
lijk van groot belang om je voeding 
aan te passen. Het is die combinatie 
van sport en leefwijze die kan gaan 
zorgen voor succes en daarmee bij-
voorbeeld het risico op diabetes doet 
verminderen. Daarnaast is het ver-
standig om oefeningen te doen om 
de spiermassa te versterken, waar-
door de verbranding, ook in rusttoe-
stand, gaat toenemen’. 

Bewegen, bewegen, bewegen
‘Wij hebben het tot nu toe over het 
bestrijden van overgewicht. We 
moeten juist zien te voorkomen dat 

De jongste en oudste leerling onthullen het nieuwe logo.

Trommelen op Rommel: tijdens de workshops werd een muziekstuk ingestudeerd, dat aan het einde van de dag 
door alle leerlingen werd uitgevoerd voor ouders, leerkrachten en andere genodigden. 

geven door de ‘Vuilnismannen’, 
met als spetterend hoogtepunt een 
eindvoorstelling door alle kinderen 
van de school, voor de ouders en 

belangstellenden om 15.00 uur op 
het schoolplein. Er was een filmbe-
drijf ingehuurd om dit alles vast te 
leggen, o.a. met een drone.

er overgewicht gaat ontstaan. Dus 
preventie; hiervoor geldt bewegen, 
bewegen, bewegen en gezond en 
verstandig eten. Daarnaast is rust en 
voldoende slaap van groot belang 
om zo stress te vermijden. Stress 
leidt tot een verhoogd cortisolniveau 
wat de vetopslag, m.n. rond de buik, 
stimuleert. Bovendien verhoogt cor-
tisol de eetlust. Volgens de laatste 
inzichten moet je minimaal 2,5 uur 
per week intensief bewegen en 2 
keer per week spier- en botverster-
kende activiteiten gecombineerd 
met balansoefeningen doen. Vooral 
voor ouderen is dat laatste van be-
lang. Bijv. om bij het poetsen van je 
tanden op een been te gaan staan. De 
ene mens heeft voldoende aan fiet-
send naar het werk te gaan om op 
gewicht te blijven, een ander moet 
er daarnaast nog iets extra aan doen. 
Bewegen is niet alleen gezond voor 
hart- en bloedvaten, het helpt bij het 
reguleren van de bloedsuikerspiegel 
en het vermindert stress. Dit laat-
ste werkt ook positief om minder 
goede voedingskeuzen te kunnen 

weerstaan. Van belang is om iets te 
zoeken dat bij je past, dan kun je dat 
ook langer volhouden. Doe het met 
plezier. Ontbreekt plezier, dan is het 
snel gedaan met het oefenen’.

Drinken tijdens en na
Berna: ‘Water is de beste dorstles-
ser als je in beweging bent. Men 
adviseert om een drankje met wat 
energiesuikers en wat mineralen, 
bijvoorbeeld natrium, te gebruiken 
als er meer dan twee uur achtereen 
intensief wordt gesport. Deze com-
binatie zorgt ervoor, dat het vocht 
sneller door het lichaam kan worden 
opgenomen en het daardoor effec-
tiever is. Na het sporten is het ver-
standig om je eiwitten aan te vullen. 
Maar dat dan wel zo snel mogelijk 
na de inspanning. Voor de meeste 
sporters is een portie kwark of yo-
ghurt van 200 ml voldoende. Ener-
giedrankjes zijn echt overbodig. Ze 
leveren vaak meer suikers aan, dan 
je tijdens de training hebt verbruikt. 
Zo zijn dan al je inspanningen voor 
niets geweest. 

Berna Floor raadt iedereen aan vooral te doen wat je leuk vindt om te doen. 



Nootjes
 De Vierklank 26 29 augustus 2018

Te koop aangeboden
Prachtige HOEKBANK beige 
€300,-. Tapijt rood goud wol,-
. 1.70 – 2.30 m €60
Tel. 030-2683798

Activiteitengym/speelkleed 
merk Playgro, met twee 
bogen en speeltjes, z.g.a.n. 
€17,50 Tel. 0346-212522

Kolfset van Medela, dubbele 
afkolfset, Symphony, z.g.a.n. 
€17,50 Tel. 0346-212522

Flessenwarmer merk Alecto, 
z.g.a.n., €7,50 Tel.0346-
212522

Kickbokszak  merk Sven 
lengte 150 cm. €20,-. Tel. 
0346-282656

Nepleren 2 zitbank. Kleur 
Antraciet L 140cm B 100cm  
H 0,80 cm €20,-. Tel. 0346-
282656

Woezel en Pip knuffels. 
Hoogte 30 cm. Beide voor 
€5,-. Tel. 0346-282656

Kussens voor tuinstoelen 
kleur blauw met gele bloe-
men in goede staat. l x b x 
zitgedeelte = 72x47x46 per 4 
€20,-. Tel. 06-10042332

Petroleumstel 2 stuks wit en 
grijs emaille. Per stuk €15,-. 
Tel. 06-10042332

Boek: meubels vernieuwen in 
een weekend. Tafels, stoelen 
en nog meer leuke dingen 
€6,50 Tel. 0346-243758

Boek margriet Remy 
Ludolphy kruissteek boek 
€5,-. Tel. 0346-243758

Betonnen beeld vrouw met 
kind aan de borst. De hoogte 
van het beeld is 40 cm €17,50 
Tel. 0346-243758

Lastrafo en lasmasker util 50 
20/380 volt. €50,-. Tel. 0346-
211738

Wedgwood theeservies en 
gebakschotels €40,-. Tel. 
0346-211738

Te koop gevraagd
40 grijze (STOEP) TEGELS 
over? Bel 06 10604464

Fietsen/ brommers
Gazelle Avignon Herenfiets 
frame 65cm kleur blauw. 

Ideaal voor student of 
treinreiziger: €49,-. Tel. 
06-55701549. Maartensdijk

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.

Wij zoeken iemand die 1 
maal per week (3,5 uur) ons 
huis in Maartensdijk kan 
SCHOONMAKEN. Graag 
reactie naar clarienboogaart@
casema.nl

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

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

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

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

Gratis af te halen diverse 
maten hard houten balken. 
Tel. 06-16658304

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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op
www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346-745355

Praktijk voor Mesologie in De Bilt Anneke van Winden / 
06-42104830 /www.praktijkvoormesologie.nl
Bij chronische klachten, voedingsadvies, gezondheidscheck.

Jezus zegt: U zult de HEER, uw God, liefhebben met geheel 
uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 

Pilates voor pijnklachten
Op woensdagavond 5 sept. geeft docente Eva Uppenkamp 
een proefles Pilates voor pijnklachten in de sportzaal van ‘t 
Lichtruim in Bilthoven van 19.30 tot 20.30 uur. Eva is gedi-
plomeerd danstherapeute en benadert de Pilatesoefeningen 
vanuit die discipline. Daardoor is de les geschikt voor mensen 
die anders nooit met een Pilatesles zouden kunnen meedoen, 
bijv., met reuma, fibromyalgie, artrose enz. Info www.anders-
beter.nl of mail info@andersbeter.nl

Tekenen met geometrische sjablonen.
Zo kun je je eigen prachtige werkstukken maken zonder pas-
ser. In De Oude School in De Bilt. Een korte cursus op maan-
dagmorgen of woensdagavond 17 of 19 sept, 15 of 17 okt en 
12 of 14 nov o.l.v. tekendocent. 10-delig set met sjablonen 
te koop of te leen. Info. en opgave bij truus.kreeft@hetnet.
nl 030-2541174

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles cello 
in ontspannen sfeer. Opendag 1 sept. 12.30-16.00 u. Voor 
basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en volwassenen. Tevens: 
4 weken opstap cursus met leen cello. De cello heeft een 
mooie warme zangerige klank en is een liedjes / melodie 
instrument. Bel: 06 19067441: Frank Linschoten cellodocent. 
celloles-franklinschoten.nl.  kunstenhuis.nl

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. 
Tel. 06- 50897262

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren! Bel 
0642501025 of stuur een mailtje

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden in Bilthoven.
Op 17 sept. 2018 starten weer bridgelessen. Voor beginners 
12 lessen op ma-avond (na Kerst vervolg mogelijk). Voor 
semi-gevorderden op vr-morgen. Ook privélessen voor alle 
niveaus met grote flexibiliteit. Wij hebben uitsluitend kleine 
groepen van max. ca 10 pers., waardoor persoonlijk aan-
dacht wordt gegarandeerd. www.bridgeschool-bilthoven.nl, 
ciska.zuur@gmail.com, 030281121, 0655193649

Bridgeles voor  Beginners
17 september (eindigend half december) start (bij voldoende 
aanmeldingen) een bridgecursus voor   beginners (boekje  1 van 
Berry Westra). 12 lessen, gegeven door Henk van de Bunt, op 
maandagavond in De Vierstee in Maartensdijk. Minimaal 12 
deelnemers (kosten dan 85 euro) en maximaal 16 deelnemers 
(kosten dan 65 euro). Belangstelling kan tot 12 september wor-
den aangegeven via avondcursusbridge@ziggo.nl.

Groentekraam Groenekan 
op Zaterdag
0610633432

Orgelmuziek-concert 

Zondag 2 september van 15.00 tot 16.00 uur wordt 
in het kerkje Blauwkapel, Kapeldwarsweg 21 in 
Utrecht een uniek orgelmuziek-concert gegeven. 
Blauwkapel beschikt over een bijzonder fraai 
Vlaams orgel uit 1711 én een ‘vaste’ groep orga-
nisten, die met veel passie dit orgel bespelen. 

De heren Piet van Helden, Han van IJcken, Frans 
Sellies, Han Siemons en Eddy Vliem spelen ieder 
gedurende maximaal 10 minuten één of meer van 
hun favoriete orgelwerken en geven een korte toe-
lichting bij hun muziekkeuze. De toegang is gratis. 
Aan het eind van het concert is er een vrijblijvende 
deurcollecte. Parkeren alleen in de parkeervak-
ken langs de Kapelweg en op het parkeerterrein 
aan het eind van de Kapelweg achter de ijzeren 
hekken.

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Parkinson en belangstel-
lenden zijn welkom op maandag 3 september in 
het Parkinson Café Bilthoven in de Koperzaal van 
zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. 
Student-onderzoek-assistent Jamie Jansen van het 
Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag, 
vertelt over het via EEG-analyse onderzoeken van 
het verschijnsel ‘freezing’ waar bij veel mensen 
met de ziekte van Parkinson bij opstaan en lopen 
de voeten aan de grond blijven plakken. De bijeen-
komst is van 14.30 tot 16.00 uur. 
Meer info bij Harm Scholten, tel. 030 6564406, 
www.parkinsoncafebilthoven.nl. 

Fietstocht

Op dinsdag 4 septem-
ber voert de tocht van 
de fietsclub naar de 
Leusder heide en Kamp 
Amersfoort. De Fiets-
club bestaat uit fietslief-
hebbers, die dagtochten 
maken in de (wijde) 
omgeving van Maar-
tensdijk. De start is om 
9.45 uur met een kopje 
koffie/thee in de ‘Ont-
moetingsruimte’ van het 
Servicecentrum Maar-
tensdijk, Maertensplein 
96, waarna om + 10.00 
uur de tocht gaat begin-
nen. Lunchpakket mee-
brengen. Voor info. of 
aanmelden: Servicecen-
trum Maartensdijk, tel: 
0346 214161 of service-
centrummaartensdijk@
mensdebilt.nl 

Lezing Josha Zwaan 

Donderdag 6 septem-
ber om 20.00 verzorgt 
Josha Zwaan een 
lezing bij Bouwman 
Boeken (Hessenweg 
168 De Bilt) over haar 
boek ‘Saturnusplein 3’. 

Josha Zwaan, onder 
meer bekend van haar 
debuut ‘Parnassia’, 
start haar lezing om 
20.00 uur. Daarna is 
er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 
Vooraf aanmelden via 
tel. 030 2200112 of 
e-mail info@bouw-
manboeken.nl. 

Expositie Macrolages

In september en okto-
ber exposeert Watze 
de Vries met bijzon-
dere foto’s onder de 
naam ‘Macrolages’ 
(macrofotografie en 
collages van vegetatie) 
bij Bouwman Boeken, 
Hessenweg 168 te De 
Bilt. Op vrijdag 7 sep-
tember om 16.00 uur 
zal hij de expositie offi-
cieel openen met een 
korte lezing. Entree: 
gratis. Graag vooraf 
aanmelden via info@
bouwmanboeken.nl of 
tel. 030 2200112.

Verkoopdag  
in Westbroek

Op zaterdag 8 septem-

ber van 10.00 tot 16.00 
uur vindt de jaarlijkse 
verkoopdag van de 
Hervormde Kerk in 
Westbroek plaats; zoals 
vanouds in en om het 
gebouw Rehoboth ach-
ter het kerkgebouw. De 
monumentale kerk is te 
bezichtigen en de toren 
is onder begeleiding 
van een gids te beklim-
men. De opbrengst 
van deze verkoopdag 
is voor de plaatselijke 
kerk en de zending. 

De kooi 
en beeldentuin open

De Stichting Jits Bak-
ker Collectie heeft als 
doel het huis, het ate-
lier en de collectie van 
Jits in stand te houden. 
Het atelier en de beel-
dentuin ernaast zijn tij-
dens Open Monumen-
tendag op zaterdag 8 
september opengesteld. 
Er zullen rondleidin-
gen worden gegeven. 
Muziek: duo Paul en 
Dirk, gitaar en zang. 
Het juiste adres is De 
Holle Bilt 16, De Bilt. 
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Wedvluchten PV De Bilt
Vier deelnemers gaven 34 duiven mee voor een wedvlucht vanuit Nier-
gnies op zaterdag 25 augustus. Er waren slechts 9 ‘prijswinnende’ dui-
ven. De uitslag was: Peter van Bunnik 1, M.J.J. van Zelst  2, 3, 6, Ron 
Miltenburg 4, 5, 7 en 8 en P.C.A. Cooyman 9. 
Vijf deelnemers lieten daarnaast die dag nog 66 duiven verschepen naar 
Lessines. Hier wonnen de vogels van M.J.J. van Zelst; hij werd 1, 2 en 
8. Ron Miltenburg scoorde op de plaatsen 3, 9 en 10, Peter van Bunnik 
op 4, G.M. Turk werd 5 en P.C.A. Cooyman 6 en 7. 

Gijs van Lennep Legend haalt fors 
bedrag op voor Cyberpoli

door Walter Eijndhoven

Zondag 26 augustus organiseerde Kiwanis Club Bilthoven, alweer voor de achtste keer, de 'Gijs 
van Lennep Legend', voorheen de 'Bilthoven-Classic'. Deelnemers die zich wilden inschrijven, 

moesten snel zijn, want in no-time was de rally alweer volgeboekt. En dat was goed nieuws voor 
de Stichting Artsen voor Kinderen.

'Inderdaad waren wij ver voor 
einde inschrijftijd alweer vol-
geboekt, met 115 auto's', begint 
Kiwanis-lid Adriaan Peijenburg 
zijn verhaal. Binnen iets meer dan 
twee weken. Alweer een nieuw 
record. Dat bewijst weer eens dat 
onze rally nu echt tot de top van 
de Nederlandse rally- en toerrit-
ten is doorgedrongen'. 

Goede doelen
Kiwanis Clubs halen geld op voor 
goede doelen, bij voorkeur voor 
organisaties in de directe omge-
ving, maar in ieder geval altijd voor 
projecten die te maken hebben met 
kinderen. Peijenburg: 'Afgelopen 
jaren hebben wij geld opgehaald 
voor onder andere het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis, Kinderhospice 
De Glindt in Barneveld, Christop-
horus in Bosch en Duin, ZonnaCare 
in Den Dolder, de Prinses Màxima 
Manege, ook in Den Dolder en dit 
jaar voor de Stichting Artsen voor 

Kinderen. Deze Stichting werkt 
aan een betere kwaliteit van leven 
voor kinderen met een chronische 
aandoening. Eén van haar projec-
ten is de Cyberpoli, een vraagbaak 
en ontmoetingsplek, waar kinderen 
informatie over hun ziekte kunnen 
ophalen, in contact kunnen komen 
met andere kinderen en waar zij 
anoniem vragen kunnen stellen aan 
een panel van 130 medisch behan-
delaren en ervaringsdeskundigen. 
Deze organisaties doen allen ‘iets’ 
voor kinderen en dat is toch waar 
wij het voor doen hè?' 

Bugatti
Inmiddels druppelden de rallyrij-
ders één voor één binnen. Vooral 
een Bugatti Veyron stal de show. 
Drommen, vooral mannen, kwij-
len bij de aanblik van deze supers-
portwagen. Maar ook de andere 
auto's mochten er zijn: een Bently 
S3 Continent uit 1962, Mg B uit 
1973, een Austin Healy uit 1953 

en een Austin Healy 3000 Mark uit 
1965, een TVR Chimaera uit 1997, 
een Aston Martin AMV8 uit 1974, 
een Maserati Ghibli uit 1967, een 
Jaguar XK150 uit 1960, Jaguar E-
type uit 1973, een Jaguar MK2 uit 
1965, een Alvis Speed uit 1936 en 
veel Porsches, heel veel Porsches. 
Logisch natuurlijk, omdat Porsche, 
samen met het autoblad Carros en 
kledingmerk State of Art, tot de 
hoofdsponsoren behoort. 

Winnaar
Peter Dutman en zijn bijrijder Jaap 
Jongman waren van de partij met 
hun Alfa Romeo 1750GTV uit 
1968 en reden mee met de sport-
klasse. 'Ik heb genoten vandaag. De 
rally was goed opgezet en ook de 
proeven waren leuk. Ik heb al vaker 
met dit bijltje gehakt, dus de proe-
ven gingen supergoed. Jaap, mijn 
bijrijder heeft volgens mij last van 
ADHD, maar ik ben de rust zelve. 
Ook tijdens de proeven'. Aan het 

Scouting Maartensdijk 
start weer

De welpen, jongens en meisjes van 7 tot en met 10 jaar (van Agger 
Martini Maartensdijk) beginnen zaterdag 1 september aan hun nieuwe 
seizoen van 9.00 uur tot 11.15 uur in het clubhuis aan de Dierenriem. 
Wanneer je het leuk vindt kun je na een paar keer lid worden en alle 
leuke en boeiende opkomsten mee maken. Voor meer informatie: mail 
naar akelajose@gmail.com .

Cannonball Run 
winnaars

Op zaterdag 25 augustus werd de allereerste Cannonball Run Rally bij 
SCHC gereden: een rally met ruim 55 bijzondere auto’s. De opbrengst 
(14.625 euro) wordt gedoneerd aan SCHC met als doel een nieuwe 
overkapping bij de Verre Velden te realiseren. Winnaars waren de heren 
Knuiman en De Ridder in een BMW 3 cabrio. [foto Reyn Schuurman]

Maak je eigen insectenhotel
Kinder-Natuur-Activiteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organiseert activiteiten voor 

kinderen in en over de natuur bij Paviljoen Beerschoten, de Holle Bilt 6, De Bilt
.

Woensdag 5 september - van 14.30 
tot 16.30 uur - gaat het over in-
secten. Ook kleine diertjes zoals 
insecten hebben hulp nodig. Veel 
insecten zijn voor de mens en de 
natuur heel nuttig: ze bestuiven 
bloemen en bestrijden andere 
vervelende insecten. Met een in-
sectenhotel kunnen insecten vei-
lig overwinteren en in de zomer 
vinden insecten er een nestplaats. 
Aanmelden kan alleen per email 
o.v.v.: naam en geboortedatum 
kind (6-10 jaar) tot en met zater-
dag 1 september via kindernatuur-
activiteiten@gmail.com

Bouw je eigen insectenhotel.

eind van de rally bleek dat het duo 
Peter Dutman en Jaap Jongman, 
met één strafpunt, winnaar was van 
de rally. 

Veiling
Naast zijn deelnemerschap aan de 
rally, nam Bas van Werven, be-
kend van televisie en radio, de 
veiling weer op zich. Met grote 
vakkundigheid werden de diverse 
veilingstukken van de hand ge-
daan: deelname aan de Tulpenrally 
volgend jaar voor 4.250 euro, ver-
zamelwerk van Pink Floyd in vinyl, 
gouden plakbordjes voor de auto, 
een rondvlucht van een uur boven 
Almere of een Cartier pennenset. 

Het leverde uiteindelijk een mooi 
bedrag op voor de Cyberpoli van 
de Stichting Artsen voor Kinderen: 
30.275 euro. Hester Noll, manager 
bij de Stichting, was verheugd over 
het grote bedrag. 'Wij zijn hier heel 
blij mee en kunnen weer veel extra 
doen voor onze patiëntjes'. Rond 
18.00 uur was het evenement weer 
voorbij en reden de vele klassiekers 
richting huis. Voor de leden van de 
Kiwanis begint alweer een nieuw 
seizoen. Alle deelnemers krijgen 
een bedankje via de app en in janu-
ari gaan alweer de eerste mails uit 
naar de oud-deelnemers, in de hoop 
dat zij ook in 2019 weer van de par-
tij zullen zijn.

Een bedrag van 30.275 euro werd opgehaald voor het goede doel; v.l.n.r. Bas van Werven, Joost Cohen, Herman 
van Workum, vertegenwoordigster Cyberpoli, Jaap de Jong, vertegenwoordigster Cyberpoli en Gijs van Lennep

Zo’n 350 gasten zijn aanwezig tijdens de veiling
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

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

advertenties

7 september 2018 is de grote dag...

Wij nodigen u uit om dit met ons te vieren!
Op donderdag 6 en vrijdag 7 september kunt u ouderwets
"AANSCHUIVEN" (€ 11,- incl. glas bubbels)

Als extra dimensie zullen wij ondersteuning in de bediening
krijgen van enkele oudgedienden, namelijk: 
Donderdag 6 september: Tim en Matthieu Jansen
Vrijdag 7 september: Sophie Bruijnes

Tevens zal Ted vrijdag de 3 felbegeerde kassabonnen trekken.
De winnaars krijgen een geheel verzorgd diner voor twee personen.

Reserveer tijdig! (ons restaurant zit snel vol).
Voor deze avonden is het alleen mogelijk om
telefonisch te reserveren: 0346-218821 / 06-12368755

7 september 2018 is de grote dag...

Wij nodigen u uit om dit met ons te vieren!

7 september 2018 is de grote dag...

Op donderdag 6 en vrijdag 7 september kunt u ouderwets

Open dag Rading Spoor 
gered door het weer

door Kees Diepeveen

Het klinkt een beetje vreemd maar de leden van Stoomgroep Rading Spoor waren maar wat 
blij met de weersomslag. De regen die in de dagen ervoor was gevallen en die op zaterdag 25 

augustus viel was de redding van de Open dag. Als de droogte zich had voortgezet 
was er geen vergunning verleend wegens brandgevaar.

‘De kleine brokjes gloeiende kolen 
die de stoomlocomotieven tijdens 
het rijden verliezen hadden gevaar 
voor bosbrand opgeleverd’ aldus 
Jan Velo lid van de Stoomgroep 
Rading Spoor. ‘Die regenbuitjes 
nemen we dus graag voor lief. We 
zijn zo blij dat de Open dag kan 
doorgaan. Vooral voor kinderen is 
het ontzettend leuk. De ritjes die 
ze met vader en moeder of opa 
en oma maken daar genieten ze 
enorm van en dat maakt het voor 
ons ook zo leuk’.  

Gratis
Het evenement was dit jaar makke-
lijker te bereiken. Een parkeerplaats 
naast het terrein van Rading Spoor 
scheelde een flinke wandeling voor 
mensen die het evenement met de 
auto bezochten. Dit in tegensteling 
tot vorige jaren. De parkeerplaats 
lag toen op afstand en moest er een 
flinke wandeling gemaakt worden 

om het terrein te bereiken. Zowel 
parkeren als het bezoeken van de 
Stoomdag was gratis. Alleen voor 
de horeca moest betaald worden.

Stoommachines
Het waren niet alleen de stoomlo-
comotieven die hun rondjes reden 
al dan niet met passagiers. Er wa-
ren ook kleine modeltreinen die 
op zogenaamde spoor 1 tafels hun 
rondjes reden. Ook stonden er veel 
kramen op het terrein waar van al-
les te koop en te zien was wat met 
de hobby ‘stoom’ te maken had. Er 
waren in aanbouw zijnde modellen 
te zien evenals kleine stoommachi-
nes. Veelal geheel zelf gemaakt tot 
in de kleinste onderdelen. En ook 
onderdelen waren volop te koop. 
Overleg

Er werd volop gesleuteld en on-
derhoud gepleegd aan de stoomlo-
comotieven op het ‘rangeerterrein’ 
om de locomotieven gaande en in 
conditie te houden . Niet alleen 
door de leden van Rading Spoor 
maar ook door gasten uit heel het 
land die met hun machines naar 
Hollandsche Rading gekomen wa-
ren. Elke woensdag komen de le-
den van Rading Spoor bij elkaar in 
het onderkomen op het terrein om 
onder andere aan hun modellen te 
werken, hierover te overleggen en 
onderhoud aan het terrein te ple-
gen. Voor nadere info over Rading 
Spoor zie www.radingspoor.nl 

Toen en nu (nog)….
De start van het Online Museum De Bilt - het eerste in Nederland - is op donderdag 30 augustus 
om 16.00 uur in de Mathildezaal van Gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven in aanwezigheid van 
burgemeester mr. Sjoerd Potters en wethouder drs. Dolf Smolenaers. Tijdens deze bijeenkomst 
zal de site officieel in gebruik genomen worden en zullen de mogelijkheden voor wie in cultuur 

en geschiedenis van de gemeente De Bilt geïnteresseerd is, voor jong en oud, voor scholen, 
verenigingen, particulieren en bedrijfsleven toegelicht worden. 

Westbroek
Westbroek was een zelfstandige 
gemeente t/m 30-6-1957. Per 1-7-
1957 werd het onderdeel van de 
gemeente Maartensdijk en in 2001 
(na samenvoeging van Maartens-
dijk en De Bilt werd het een van de 
zes dorpen van de nieuw gevormde 

gemeente De Bilt. Onder het dorp 
Westbroek valt ook de buurtschap 
Achttienhoven.

Aparte
Westbroek had altijd een beetje een 
‘status aparte’, omdat dit het enige 
dorp binnen de gemeente was dat 

West van de A27 ligt en omdat het 
langs de provinciale weg en dan 
nog eens over de dijk vanuit de an-
dere kernen een flink eind fietsen is.

Naamverklaring
Samenstelling van west 'westelijk 
gelegen' (gezien vanuit Utrecht en 
ten opzichte van Oostbroek onder 
De Bilt) en broek 'broekland, dras-
sig grasland'. In 1840 heeft de ge-
meente Westbroek, die slechts het 
dorp omvatte, 93 huizen met 686 
inwoners. Per 1-7-1957 is de ge-

Met foto’s van weleer richten wij 
ons deze keer - als voorbeeld - op 
een item, dat voorkomt op het te 
openen Online Museum De Bilt 
en constateren dat dit een welko-
me aanwinst is voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het culturele 
erfgoed van de gemeente; juist 
omdat daar en daarbij aandacht 
wordt besteed aan alle aspecten 
van het verleden.
[Henk van de Bunt]

advertentie

Alle ritten die werden gemaakt over het terrein door kinderen en hun 
begeleiders waren uitverkocht. 

meente opgeheven en grotendeels 
samengegaan met de gemeente 
Maartensdijk (met 1.279 hectare 
en 1.150 inwoners). Een zuidelijk 
deel is naar de gemeente Maars-
sen overgegaan (met 429 hectare 
en 662 inwoners). Tegenwoordig 
heeft het dorp Westbroek ongeveer 
1.200 inwoners en is daarmee het 
kleinste dorp van de gemeente De 
Bilt. In Westbroek, inclusief het 
voormalige dorp Achttienhoven, 
is veel van het oude bewaard ge-
bleven. 

Monument
Op www.onlinemuseumdebilt.
nl namen we alvast een kijkje 
bij en een artikel over Kerkdijk 

14 in Westbroek. Het is één van 
een aantal rijksmonumenten van 
Westbroek, dat een beschermd 
dorpsgezicht heeft met daarin een 
aantal bijzondere boerderijen. De 
boerderij op Kerkdijk 14 is daar 
een voorbeeld van. In Maartens-
dijk, Geschiedenis en Architectuur 
(Kruidenier en van der Spek) lezen 
wij: ‘Vermoedelijk was deze plek 
in de Middeleeuwen al bebouwd. 
Ook op de ontveningskaart van 
1770 is op deze plek een langhuis-
boerderij te zien. Het dwarshuis is 
in 1872 vóór de bestaande, oudere 
stal gebouwd. Gelet op de telmer-
ken in de kapconstructie dateert 
het achterhuis waarschijnlijk uit 
de 18de eeuw’. 

Kerkdijk 14 uit vroegere tijden. [foto uit de digitale verzameling van 
Rienk Miedema]

Kerkdijk 14 anno juli 2018.

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

LET OP! 6 en 7 sept. alleen aanschuiven!!

Woe.
29-08
Do.

30-08
Vr.

31-08
Za.

01-09
Zo.

02-09

Kalfssteak van de grill 
met Béarnaisesaus

of
“Bouillabaisse” (Zuid-

Franse visschotel)
of

Groente-loempia's,
mie en pindasaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
05-09
Do.

06-09
Vr.

07-09
Za.

08-09
Zo.

09-09

Kipsaté met frietjes 
en sla

of
Gebakken zalmfilet met 

citroen-bieslooksaus 
of

Bietjes met brie en 
dadel uit de oven

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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