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Rading Spoor op stoom
De Opendag Stoomgroep Rading Spoor bofte afgelopen zaterdag. De 
weersvoorspelling was niet juist. Daardoor waren er vooral ’s morgens heel 
veel kijkers bij de kraampjes en de vaste banen in het bos in Hollandsche 
Rading. In één van de kraampjes stond de in aanbouw zijnde Baureihe 23 
van Mike de Kok. Aan deze stoomloc is hij in 2009 begonnen en hij ver-
wacht dat de loc volgend jaar nog niet af is maar al wel kan rijden. Alles aan 
deze stoomloc is handmatig gemaakt. De Stoomgroep is een groep men-
sen die actief bezig zijn met hun hobby. Een grote groep leden is volgend 
weekend alweer bij een volgend evenement: ze nemen deel aan het grootste 
Stoomtreinenfestival van Nederland in Apeldoorn dat georganiseerd wordt 
door de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij.

Een rondje meerijden op een miniatuur stoomtrein blijft een feest.

De Open Monumentendag was in Ne-
derland één van de eerste instrumen-
ten om de bevolking op grote schaal 
in contact te brengen met monumen-
ten. Om de organisatie uit te kunnen 
voeren werd de landelijke Stichting 
Open Monumentendag opgericht, 
gehuisvest in Amsterdam. De Open 
Monumentendag werkte vanaf het 
begin met een decentrale opzet. Per 
gemeente werd er een comité opge-
richt, dat verantwoordelijk was voor 
zijn eigen programma Open Monu-
mentendag en werd ondersteund door 
de landelijke stichting. De decentrale 
opzet was en is een sterk punt. De 
lokale gemeenschap werd optimaal 
betrokken bij de organisatie van het 
evenement, waarbij de rol van vrij-
willigers cruciaal was. 

Voorzitter van het Biltse comité Ma-
ria Limborgh beaamt dat: ‘Zonder 
vrijwilligers was en is de Open Mo-
numentendag ondenkbaar, zowel bij 
de voorbereiding als op de dag zelf, 
bijvoorbeeld bij het ontvangen van 
mensen, het geven van rondleidin-
gen, het bemensen van stands, het 
maken van tentoonstellingen, kran-
ten enzovoorts’.

De Bilt
Tijdens de Open Monumentendag is 
ook in De Bilt te zien, hoe monumen-
ten die hun oorspronkelijke functie 

hebben verloren een nieuwe bestem-
ming hebben gekregen. Wat eens een 
luxe oord was waar gegoede lieden 
uit de stad zich ontspanden, is nu 
omgetoverd in een gemeentehuis. De 
nieuwe functies in het oude zieken-
huis (sanatorium) Berg en Bosch en 
het tot woning verbouwde voorma-
lige gemeentehuis annex postkantoor 
in de Bilt zijn andere voorbeelden. 
Dankzij de moderne bestemmingen 
die deze monumenten hebben gekre-
gen is er nu nog veel monumentaals 
te ontdekken.

Op gemeentehuis Jagtlust verzorgt 
Jagtlustkenner Karel Beesemer op 
10 september a.s. een drietal rondlei-
dingen; om 11.00 uur, 13.00 uur en 
15.00 uur. Aanmelden is niet nodig 
en een rondgang duurt maximaal een 
half uur.

Scholenproject
Op 7, 8 en 9 september a.s. vindt het 
scholenproject plaats. Dan zal d.m.v. 

opdrachten een groot aantal leerlin-
gen van groep 8 van basisscholen in 
onze gemeente kennismaken met het 
thema: ‘Nieuw gebruik – Oud ge-
bouw’. 

Marjan Bosma is lid van het Biltse 
comité: ‘In de Bilt is een aantal jaren 
achtereen een pilot gehouden over 
een aanpak, die sinds vorig jaar  lan-
delijk is overgenomen’. Marjan laat 
een drietal fraai uitgevoerde folders 
zien, die ook betrekking hebben op 
de drie Biltse projecten 2011, t.w. 
boerderij Maartenshoeve in West-
broek, de St. Michaëlkerk in De Bilt 
en Fort Ruigenhoek in Groenekan. 
De folders bevatten allerlei ‘onder-
zoeksvragen’, waardoor de scholie-
ren op speelse wijze wegwijs worden 
gemaakt in deze monumentale we-
reld. Marjan Bosma: ‘Omdat wij het 
landelijk programma toch wat sum-
mier vonden, hebben wij nog e.e.a. 
toegevoegd. De koster van de Micha-
elkerk gaat nog op allerlei details in 

en het kerkhof (ook een monument) 
wordt bezocht. Op de boerderij wordt 
nog een rondleiding gegeven, allerlei 
oude gereedschappen getoond en er 
wordt verteld over het leven op een 
boerderij vroeger. Op het fort wordt 
eerst nog een verhaal gehouden over 
Fort Ruigenhoek en daarna gaan de 
leerlingen aan de slag met de lande-
lijk verstrekte folders’.

Fietsroute
Op Open Monumentendag is er ook 
een fi etsroute. Deze is te downloaden 
van de gemeentelijke website (www.

debilt.nl) of op woensdag, donderdag 
of vrijdag tijdens de openstellings-
uren af te halen op het gemeente-
huis, de bibliotheekvestigingen in 
Bilthoven en Maartensdijk en op het 
gemeentelijk servicepunt in Maar-
tensdijk. 

Ook op de ‘deelnemende’ monumen-
ten is deze op 10 september beschik-
baar. De deelnemende en opengestel-
de monumenten zijn te vinden in de 
Open Monumentendag-krant, die op 
woensdag 7 september wordt opge-
nomen in De Vierklank.

25ste editie 
van Open Monumentendag

door Henk van de Bunt

In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. 
Een dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op de tweede zaterdag van september. 

Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor 
monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Op zaterdag 10 september staat 
de deur van vele monumenten in de gemeente De Bilt van 10.00 uur tot 16.00 uur open. Het thema 

van dit jaar is ‘herbestemming: oud gebouw - nieuw gebruik.’ 

Een deel van het comité Open Monumentendag ‘op’ Jagtlust. V.l.n.r. Hans Los, 
Marjan Bosma, Maria Limborgh, Geert Boorsma en adviseur monumenten 
Christiaan de Jong.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

4/9 • 10.30u - 
Mw. ds. M.M. Vroom, Bilthoven

Pr. Gem. Zuiderkapel
4/9 • 9.00 en 18.30u - 

Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
Viering + nabetrachting Heilig Avondmaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
4/9 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

4/9 • 10.00u - Dhr. Ron de Graaff

R.K. Kerk O.L. Vrouw
4/9 • 10.30u - Pater G. Oostvogel

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

4/9 • 9.30 - Ds. H.J. Room, Harderwijk
4/9 • 16.30 - Ds. H.S. Wiersma, Spakenburg

Hervormde Gemeente Dorpskerk
4/9 • 10.00u - Ds. G.J. Codée

4/9 • 19.00u - Ds. B. Oosterom, Oudewater

Pr. Gem. Immanuelkerk
4/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
4/9 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
4/9 • 11.00u - Eucharistieviering

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

4/9 • 10.30u - Dhr. B. van Empel, Vleuten

PKN - Herv. Kerk
4/9 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel

4/9 • 18.30u - Ds. C. Stelwagen, Damwoude

Herst. Herv. Kerk
4/9 • 10.30  en 18.00u - 
Dhr. A. van de Galiën

Onderwegkerkje Blauwkapel
4/9 • 10.00u - Ds. K. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

4/9 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

4/9 • 10.00u - Ds. G. Mulder, Kootwijk
4/9 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

4/9 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
3/9 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
4/9 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

4/9 • 10.00u - Ds. W.D. Omta, Bunschoten
4/9 • 18.30u - Ds. J. de Lange, Nijkerk

PKN - Herv. Kerk
4/9 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

4/9 • 18.30u - Ds. E.K. Teygeler, Huizen

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 2 september a.s. wordt 
er in de recreatieruimte van Dijck-
state weer een ontmoetingsdienst 
gehouden. De plaatselijke predi-
kant ds. R. Alkema is de voorgan-
ger. 
De dienst begint om 19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur zijn de deuren van 
de recreatiezaal open. Na afloop is 
er nog gelegenheid voor ontmoe-
ting met elkaar en een kop koffie. 
De dienst/viering (uitgaande van 
de Protestantse Gemeente i.w.) is 
er voor iedereen, jong en oud dus. 
Voor vervoersvragen: Jan Grooten-
dorst, tel. 0346 212904.

Rommelmarkt Maartensdijk

Op zaterdag 3 september organi-
seert de Protestantse Gemeente 
Maartensdijk - Hollandsche Rading 
weer de jaarlijkse boeken-/rommel-
markt. Een gezellig markt met o.a. 
veel tweede handsspullen, mooie 
boeken en een Rad van Avontuur. 
De markt vindt plaats op het ter-
rein van de Ontmoetingskerk, kon. 
Julianalaan 26 te Maartensdijk, 
van 9.30 uur tot 15.30 uur. De 
opbrengst zal bestemd zijn voor de 
Zideris, Stichting Help Mabel en 
Kerkelijke activiteiten. Heeft u nog 
spullen voor de markt, dan kunt 
u die donderdag 1 september van 
19.00 uur tot 21.00 uur inleveren 
bij de Ontmoetingskerk te Maar-
tensdijk. Er worden echter geen 
grote meubels, grote elektrische 
apparaten en kleding in ontvangst 
genomen.

Muzikale Startzondag 

Het nieuwe seizoen bij de Imma-
nuëlkerk gaat op 4 september van 
start met veel muziek. Alle zang 
wordt begeleid door een orkest, 
bestaande uit gemeenteleden van 
jong tot oud. Het gemeenteorkest 
staat o.l.v. Joke Firet-Stegeman, ds. 
Gert Landman gaat voor. Iedereen 
is welkom op Soestdijkseweg 49, 
De Bilt!

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt behar-
tigt de belangen van de ouderen in 

de gemeente en adviseert daarover 
het College en de Gemeenteraad. 
De Ouderenraad vergadert woens-
dag 7 september, om 14.00 uur in 
de Coesfeldzaal in het gemeen-
tehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. Een week voor de 
vergadering wordt de definitieve 
agenda gepubliceerd op de web-
site van de Ouderenraad: www.
ouderenraad-debilt.nl. De vergade-
ringen zijn openbaar.

Voorlichting over Helende Reis

De Helende Reis is een door Bran-
don Bays ontwikkelde manier om 
ziekten en innerlijke conflicten op 
te lossen. In het weekend van 8 
en 9 oktober is Brandon Bays in 
Nederland om een workshop te 
geven over de door haar ontwik-
kelde methode ‘ the Journey’ ; 
ofwel de Helende Reis. In septem-
ber worden 2 introductieavonden 
georganiseerd in Bilthoven over 
deze methode. Op vrijdag 9 sep-
tember om 20.00 in de praktijk 
Mirre - van Daantje Linschoten 
- en twee dagen eerder (op 7 sep-
tember om 20.00) door Mireille 
Netelbeek. Er zijn geen kosten ver-
bonden aan deze bijeenkomsten. 
Voor 9 september kun je je aanmel-
den op daantjelinschoten@gmail.
com of tel. 030 2284098. Voor 7 
september bij Mireille Netelbeek 
praktijk-doen@casema.nl of op 
06 45984922. Meer informatie op 
www.daantjelinschoten.nl of www.
nvjt.nl-kies therapeuten - regio 
utrecht - mireille netelbeek.

Fotoclub

Maandag 12 september komen de 
leden van fotoclub Bilthoven e.o. 
weer bijeen voor een eigen-werk-
avond. Elk lid zal tenminste 1 foto 
presenteren in kleur en of zwart wit 
van diverse onderwerpen. De foto’s 
zullen worden besproken en er kun-
nen vragen over gesteld worden. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. De avond 
begint om 20.00 uur. Voor meer 
info op de website www.fotoclub-
bilthoven.nl of 035 5771318 of 
0346 213363.

ZZP-bijeenkomst

Namens de gemeente De Bilt, de 
kamer van Koophandel Midden-
Nederland en de Stichting ZZP-
netwerk De Zes Kernen De Bilt is 

‘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
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er een vrij toegankelijke ZZP-bij-
eenkomst in de oude raadszaal van 
gemeentehuis Jagtlust van 17.00 
tot 19.30 uur op woensdag 14 sep-
tember a.s. Erik Ziengs, Tweede 
Kamerlid voor de VVD verzorgt 
een inleiding over ‘Wet- & regel-
geving voor ZZP’ers’.

Zending in Indonesië
 
Ronny Heyboer is een Nederland-
se Australiër, die met zijn vrouw 
Kay sinds 1995 in de zending op 
Borneo werkt. Woensdag 14 sep-
tember vertelt het echtpaar op de 
zendingsavond van de Evangeli-
sche Gemeenschap in ‘ De Koper-
wiek’ aan de Koperwieklaan 3 te 
Bilthoven over hun werk aldaar. 

Om 19.30 wordt begonnen met een 
kopje koffie/thee. Bus 77 stopt vlak 
bij ‘ De Koperwiek’ .

Aziatische kookproducten 
in Wereldwinkel

Wereldwinkel De Bilt gaat het 
najaar in met een gloednieuw assor-
timent Aziatische kookproducten. 
Met de twee Woksauzen, de Rode 
en Groene Curry, de Sweet Chili 
Saus en de Ketjap Manis maakt 
iedere liefhebber moeiteloos een 
originele Aziatische maaltijd. Extra 
ingrediënt: de boeren die de peper-
tjes, suiker en sojabonen leveren, 
ontvangen een eerlijke prijs en een 
ontwikkelingspremie om te inves-
teren in hun toekomst. 

U wilt iets 
'effe' kwijt

Dat kan! Deze rubriek staat open 
voor lezers van De Vierklank en 
kan ingezet worden om opmerke-
lijke zaken onder brede aandacht te 
brengen. Er wordt niet gescholden, 
persoonlijke zaken zijn niet wel-
kom en het is ook niet de bedoe-
ling dat er oeverloze discussies in 
de krant ontstaan. Stukken dienen 
in Word per mail ingezonden te 
worden naar info@vierklank.nl en 
mogen niet meer dan 500 woorden 
bevatten. De redactie behoudt zich 
- zonder opgave van reden - het 
recht voor om niet tot plaatsing 
over te gaan.

Zij die ons het leven gaf is heengegaan.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde, is rustig ingeslapen onze lieve moeder, 
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Johanna Jacoba Eekhof - Dansen
~ Coby ~

weduwe van Ton Eekhof

’s-Gravenhage, 11 april 1918  Bilthoven, 29 augustus 2011

 Dirk en Marianne
 Ad en Dick
 Mary en Bram
 Netty en Peter
 Kleinkinderen en
 achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Utrechtseweg 323 
3731 GA  De Bilt

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op zaterdag 3 september 
van 13.30 tot 14.00 uur in het uitvaartcentrum van de Gooische 
Uitvaartverzorging ‘Den Hull’ aan de Utrechtseweg 11
te Hilversum.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden om 15.00 uur in 
crematorium ‘Den en Rust’ aan de Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afl oop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de 
ontvangkamer van het crematorium.
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Na	de	openingsviering	is	er	een	aan-
tal	workshops	over	de	levensweg	en	
wat	 vernieuwing	 op	 dat	 levenspad	
kan	 betekenen.	 Er	 worden	 nieuwe	
liederen	gezongen	en	er	is	de	moge-
lijkheid	 om	 in	 te	 schrijven	 voor	 de	
gespreksgroepen,	lezingen	en	andere	
activiteiten.	Een	nieuwe	schrijfgroep	
van	 Amnesty	 International	 presen-
teert	zich.	Daarnaast	wordt	de	eerste	
tentoonstelling	van	het	seizoen:	Spi-
rituele	Zeegezichten	van	natuurgene-
zer,	 kunstschilder	 en	 dichter	 Johan	
Borgman	 geopend.	 De	 openingsdag	
wordt	afgesloten	met	een	eenvoudige	
lunch.	
	
Vrijzinnigheid
Ds.	Tina	Geels	(58)	werd	in	septem-
ber	 vorig	 jaar	 bevestigd	 als	 voor-
ganger	van	De	Woudkapel.	Zij	 is	 in	
Friesland	 geboren.	 Haar	 vader	 was	
predikant	 en	 haar	 moeder	 maat-

schappelijk	werkster.	Tina	studeerde	
in	 Brussel	 aan	 de	Vrije	 Universiteit	
van	België	en	 later	 in	Leiden	om	in	
Nederland	 beroepbaar	 te	 zijn	 voor	
de	protestantse	kerk.	 ‘Ik	heb	me	 la-
ten	vormen	door	een	brede	religieuze	
oriëntatie.	 Wel	 vanuit	 het	 instituut	
kerk,	maar	ik	heb	daar	altijd	een	am-
bivalente	verhouding	mee	gehad.	 Ik	
zocht	 als	 vanzelf	 de	 vrijzinnigheid	
steeds	op	en	heb	veel	buiten	het	 in-
stituut	 gewerkt	met	workshops,	 stu-
dieweken,	 dans	 en	 meditatie.’	 Tina	
Geels	was	 twintig	 jaar	predikant	bij	
de	Remonstrantse	Gemeente	Utrecht.	
Daarbij	hield	zij	zich	ook	bezig	met	
spiritualiteit	 en	 internationale	 con-
tacten.	

Transsylvanië
‘Ik	 ben	 de	 afgelopen	 tien	 jaar	 zeer	
betrokken	 geraakt	 bij	 de	 internatio-
nale	 vrijzinnigheid’,	 vertelt	 zij.	 ‘De	

oudste	roots	van	de	christelijke	vrij-
zinnigheid	 liggen	 in	 Transsylvanië,	
het	Hongaars	sprekende	gedeelte	van	
Roemenië.	 Gelovigen	 daar	 hingen	
het	 unitarisme	 aan,	 een	 christelijke	
stroming	 die	 de	 leer	 van	 de	 godde-
lijke	drie-eenheid	verwerpt.	Zij	zien	
Jezus	niet	als	zoon	van	God	maar	als	
mens.	In	Nederland	ontstond	de	Vrij-
zinnige	 Geloofsgemeenschap	 NPB,	
waartoe	 De	 Woudkapel	 behoort,	 in	
1870	 toen	 zij	 oficieel	 uit	 de	 her-
vormde	kerk	 trad.	Men	wilde	de	re-
ligieuze	ervaring,	die	toen	binnen	de	
kerken	helemaal	niet	gevonden	werd,	
veel	breder	honoreren	te	midden	van	
de	 eigen	 cultuur	 en	 in	 het	 veld	 van	
brede	religieuze	stromingen.’	

Eigen traditie
	‘Er	is	een	enorme	golf	van	kerkver-
lating	 geweest	 en	 nog	 aan	 de	 gang.	
De	Woudkapel	wil	 een	vangnet	zijn	
voor	zoekers	en	zieners	die	zich	niet	
meer	 herkennen	 in	 het	 instituut.	 In	
de	tuin	van	De	Woudkapel	staat	een	
stenen	 tafel	 met	 de	 symbolen	 van	
de	 grote	 religieuze	 tradities.	 ‘Daar-
mee	 wordt	 uitgedrukt	 dat	 er	 binnen	
de	 open	 geloofsgemeenschap	 van	
De	 Woudkapel	 bewust	 wordt	 ge-
zocht	naar	verbinding	met	de	andere	
grote	 wereldgodsdiensten’,	 vertelt	
Tina	 Geels.	 ‘Wij	 willen	 een	 open	
geloofsgemeenschap	zijn	vanuit	 een	
vrijzinnige	 traditie.	 De	 Woudkapel	
heeft	een	unieke	geschiedenis	en	een	
heel	 eigen	 traditie.	 Daarbij	 zoeken	
we	 nauwe	 aansluiting	 bij	 wat	 er	 in	
de	 samenleving	 speelt.	We	 zijn	 niet	
zomaar	 een	 groepje	 zwevers,	 maar	
we	zijn	geankerd	in	onze	eigen	leef-
omgeving	en	in	onze	eigen	samenle-
vingsvragen.’	

Programma
Als	 jaarthema	 voor	 de	 zogenaamde	
bezinningssamenkomsten	is	gekozen	
voor:	 ‘De	 tegenstellingen	 voorbij’.	
Hoe	gaan	we	als	mens	en	als	samen-
leving	om	met	afnemende	tolerantie,	
gespannen	 relatie	 tussen	 volksgroe-
pen,	 gevoel	 van	 onveiligheid	 in	 het	
publieke	domein	en	wat	is	de	achter-
grond	van	deze	ontwikkeling.	Daar-
om	 is	 een	 aantal	 sprekers	 uitgeno-
digd	die	in	plaats	van	een	kerkdienst	
een	 verhaal	 komen	 houden	 vanuit	
hun	eigen	biograie.	
‘Er	is	daarbij	ruimte	voor	eigen	vra-
gen	 en	 er	 is	 levende	 muziek.	 Niet	
naar	 een	 verhaal	 komen	 luisteren,	
maar	delen	hoe	we	daar	zelf	instaan	
en	wat	we	ervan	vinden.	Daarin	her-
ken	 je	 ook	 dat	 we	 een	 open	 religi-
euze	 gemeenschap	 willen	 zijn.’	 De	
Woudkapel	gaat	dit	seizoen	van	start	
met	een	ilmhuis.	 In	het	programma	
zijn	zeven	actuele	ilms	opgenomen.	
‘Nieuw	is	ook	de	uitbreiding	van	het	
sociale	gebeuren	rondom	de	zondag-
morgen.	Dat	gaan	we	Social	Sunday	
noemen,	 omdat	 we	 zien	 dat	 veel	
mensen	die	de	kerk	hebben	verlaten	
een	eigen	weg	zoeken	 in	het	gebied	
van	 religie	 en	 zingeving.	 Wij	 staan	
open	 voor	 pluriformiteit	 op	 religi-
eus	 gebied.	 Bij	 veel,	 vooral	 jonge,	
mensen	 zien	 we	 een	 zogenaamde	
meervoudige	 religieuze	 identiteit.	
Het	gaat	in	deze	tijd	niet	meer	om	die	

ene	waarheid	van	een	bepaalde	gods-
dienst	of	levensovertuiging.	Daarom	
vinden	 we	 ook	 het	 interreligieuze	
gesprek	 tussen	 christenen	 en	 mos-
lims	wezenlijk	en	waardevol.	 In	het	
nieuwe	programma	is	dit	 thema	 	bij	
de	 bezinningssamenkomsten	 promi-
nent	aanwezig.’	

Vieringen
‘Naast	ontmoeting,	aandacht	en	zorg	
voor	 elkaar,	 bieden	 we	 geestelijke	
begeleiding.	 Er	 is	 gelegenheid	 zelf	
vorm	te	geven	aan	de	viermomenten	
van	het	leven.	Er	is	hier	gelegenheid	
om	 kinderen	 te	 laten	 dopen,	 maar	
ook	 een	 levensverbintenis	 vorm	 te	
geven,	op	wat	voor	manier	dan	ook.	
Ikzelf	 	ben	de	vaste	predikant	en	ga	
veel	 zondagen	 voor.	 De	 vieringen	
zijn	 verschillend.	Op	de	 eerste	 zon-
dag	 van	 de	maand	 is	 er	meer	 eigen	
inbreng	 van	 de	 aanwezigen,	 daar	
waar	doorgaans	de	gebeden	een	vas-
te	plaats	hebben.	Er	is	dan		gelegen-
heid	om		naar	voren	te	komen	en	een	
lichtje	aan	te	steken.	Mensen	kunnen	
kiezen	voor	een	eigen	meditatief	mo-
ment,	maar	kunnen	dit	ook	delen	met	
anderen.	Het	nagesprek	met	elkaar	is	
daarbij	belangrijk.	Op	de	website	van	
De	 Woudkapel,	 www.woudkapel.nl	
is	naast	veel	informatie	ook	het	jaar-
programma	te	raadplegen.	Het	adres	
van	 De	 Woudkapel	 is:	 Beethoven-
laan	21,	3723	JJ	Bilthoven.

Woudkapel start seizoen
met boeiend programma

door Guus Geebel

Vrijzinnig christendom, bezinning en verdieping. duurzame samenleving, cultuur en ontmoeting. 
Met deze elementen is het uitgebreide programma 2011-2012 van De Woudkapel ingevuld.

Op zondag 4 september leidt dominee Tina Geels de openingsdienst van het nieuwe seizoen,
die Vernieuwing als thema heeft. 

Ds. Tina Geels is de vaste predikant van De Woudkapel.

De Woudkapel dateert van 1923 en is ontworpen door architect 
George van Heukelom.

Op	dinsdag	20	 september	om	20.00	
uur	begint,	nu	in	de	consistoriekamer	
van	de	Zuiderkapel,	een	nieuwe	cur-
sus	De	Bijbel	 voor	Dummies,	 geor-
ganiseerd	door	de	Commissie	Leren	
van	 de	 Protestantse	 Gemeente	 Bilt-
hoven	(i.o.).	

Omdat	de	vorige	keer	al	diverse	ge-
meenteleden	 van	 hun	 belangstelling	
blijk	gaven	-	en	toen	moesten	worden	
geweerd	-	komen	dit	keer	de	mensen	
‘van	de	kerk’	aan	de	beurt.	Omdat	die	
toch	wel	iets	meer	van	de	Bijbel	we-
ten	wordt	de	opzet	van	de	cursus	licht	
gewijzigd.	

Docenten
Ook	 het	 docententeam	 heeft	 een	
andere	 samenstelling:	 omdat	 ds.	

Meeuse	(Zuiderkapel	Bilthoven)	met	
emeritaat	is	gegaan	kwam	er	een	va-
cature;	deze	wordt	opgevuld	door	de	
predikant	 van	 de	 Biltse	 Dorpskerk,	
ds.	Gert-Jan	Codée.	De	 overige	 do-
centen,	 de	 theologen	 ds.	 Benedikte	
Bos,	Hans	Bouma	en	ds.	Paul	Wan-
sink	 blijven	 meewerken.	 Opnieuw	
gaat	 het	 om	 acht	 cursusavonden,	
nu	 in	 een	kerkelijk	 gebouw.	 In	 acht	
avonden	kan	de	Bijbel	niet	uitputtend	
worden	 behandeld,	 maar	 de	 docen-
ten	 hopen	 wel	 aan	 hun	 toehoorders	
nieuwe	dingen	over	de	Bijbel	mee	te	
geven.	

De	 aanmelding	 opent	 op	 1	 septem-
ber	en	kan	zowel	per	telefoon	als	per	
email	plaatsvinden	bij	Hans	Bouma,	
telefoon	030-220	44	96	of	email	hans.

bouma@wxs.nl	Uiteraard	is	ook	hier	
een	maximum	gesteld.	Maar	de	com-
missie	Leren	hoopt	op	een	ruime	be-
langstelling.

Terugblik en verwachtingen
Hans	Bouma:	‘Het	succes	van	de	vo-
rige	cursus	was	niet	alleen	af	te	lezen	
aan	het	steeds	bomvolle	lokaal,	maar	
ook	 aan	de	 aandacht,	 die	bleek	niet	
uit	ademloze	stilte,	maar	juist	een	le-
vendige	interactie	met	de	‘dummie’-
toehoorders’.	

Nieuwkomer	 Gert-Jan	 Codée:	 ‘Be-
zig	zijn	met	de	basis	van	het	geloof	
vind	 ik	altijd	heel	mooi.	Dat	 is	echt	
niet	iets	alleen	voor	‘Dummies’,	voor	
mensen	die	er	nog	nooit	over	gehoord	
hebben.	Al	moet	je	misschien	wel	de	

houding	hebben	alsof	je	het	voor	het	
eerst	 hoort!’	 En	 Paul	 Wansink:	 ‘Ik	
merk	 altijd	 weer	 dat	 de	 Bijbel	 een	
lastig	 boek	 is.	 Mensen	 vinden	 het	
‘moeilijk’.	 Dat	 geldt	 voor	 kerkgan-
gers	 en	 niet-kerkgangers.	 Tegelijk	
vinden	 mensen	 de	 Bijbel	 ook	 intri-

gerend.	De	cursus	‘Bijbel	voor	dum-
mies’	vond	ik	een	prachtgelegenheid	
om	de	achtergronden	en	verhalen	van	
de	Bijbel	op	een	frisse	manier	over	te	
dragen.	Echt	top.	De	deelnemers	wa-
ren	ook	zeer	enthousiast.	Graag	nog	
een	keer.

‘De Bijbel voor Dummies’
opnieuw van start

door Henk van de Bunt

De cursus ‘De Bijbel voor Dummies’ wordt wegens enorm succes herhaald. Wel in licht 
gewijzigde vorm: hij is nu bestemd voor leden van de Protestantse gemeenten De Bilt en Bilthoven en 

andere ‘genabuurde’ christenen. Het zijn weer acht avonden in september en oktober. 
Aanmelden kan per 1 september.

V.l.n.r. Paul Wansink, Hans Bouma en Gert-Jan Codée. Benedikte Bos was 
door studieverlof afwezig 
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advertentie

In	 vergadernotulen	 van	 15	 februari	
2011	 schrijft	 de	 wijkvereniging	Vo-
gelzang:	 ‘In	 de	 plannen	 van	 de	 ge-
meente	zouden	aanvankelijk	Leijen-
seweg	nummer	32,	34	en	36	gesloopt	
moeten	 worden	 in	 verband	 met	
de	 rotonde	 2e	 Brandenburgerweg/
Leijenseweg.	 Sinds	 het	 bijna-onge-
luk	een	paar	weken	geleden	waarbij	
een	busje	met	schoolkinderen	betrok-
ken	was,	is	de	gemeente	van	mening	
dat	 de	 tunnel	 er	 snel	 moet	 komen.	
Daarvoor	 is	de	gemeente	 in	gesprek	
met	 het	 Rijk,	 Provincie	 en	 Prorail.	
Daarnaast	 heeft	 de	 gemeente	 naar	
alle	waarschijnlijkheid	 de	mogelijk-
heid	om	een	stukje	grond	uit	te	ruilen	
met	 de	 projectontwikkelaar	 van	 het	
Inventumterrein.	Door	het	realiseren	
van	een	verschoven	kleinere	rotonde	
(2e	Brandenburgerweg/Leijenseweg)	
zou	 de	 sloop	 van	 de	 drie	 bovenge-
noemde	 huizen	 voorkomen	 kunnen	
worden.	Dit	heeft	de	wethouder	Di-
tewig	ook	besproken	met	een	aantal	
bestuursleden	van	Vogelzang.’

Alternatieven
Dat	er	meer	haast	bij	de	ondertunne-
ling	van	de	overweg	Leijenseweg	is	
gekomen,	is	ook	te	lezen	in	De	Pro-
vinciale	 Ruimtelijke	 Structuurvisie	
van	 de	 Bestuursregio	 Utrecht	 van	
juni	 2011:	 ‘Gezien	 de	 veiligheids-
problematiek	en	de	ontwikkeling	van	
Randstadrail	 is	 het	 daarnaast	 zeer	
wenselijk	 ook	 de	 spoorkruising	met	
de	Leijenseweg	te	ondertunnelen.	De	
gemeente	voert	daarover	gesprekken	
met	betrokken	partijen	om	dit	zo	snel	
mogelijk	 gerealiseerd	 te	 krijgen.’	
Mogelijk	gaat	het	College	van	B	en	
W	teruggrijpen	op	een	inventarisatie	

door	gemeenteambtenaren	van	janu-
ari	 2009,	 getiteld	 Kruispuntoplos-
sing:	VRI	of	Rotonde.	Hierin	worden	
suggesties	 gedaan	 voor	 een	 aantal	
kruispunten	in	de	gemeente	De	Bilt.	
Het	stuk	noemt	voor-	en	nadelen	van	
VRI’s	 (Verkeersregelinstallatie,	 met	
andere	woorden	stoplichten)	 ten	op-
zichte	van	rotondes.
Wat	 het	 kruispunt	 Leijenseweg/2e	
Brandenburgerweg	 betreft,	 staat	 er:	
‘De	 aanleg	 van	 een	 rotonde	 zorgt	
voor	 beperkte	 verbetering	 van	 de	
doorstroming	 ten	 opzichte	 van	 de	
huidige	 situatie	 met	 voorrangsrege-
ling.	Ook	als	gerekend	wordt	met	een	
VRI,	 scoort	 een	 rotonde	 iets	 beter.	
Het	nadeel	is	wel	dat	met	een	bestaan-
de	overweg	het	gevaar	bestaat	dat	de	
rotonde	vastloopt	als	gevolg	van	een	
overwegsluiting.	 In	de	bestaande	si-
tuatie	kan	een	weggebruiker	nog	wel	
bepaalde	bewegingen	maken	(Leijen-

seweg	 naar	 de	 2e	 Brandenburger-
weg).	Het	heeft	dus	de	voorkeur	om	
deze	rotonde	te	realiseren	als	er	een	
tunnel	onder	het	spoor	komt.”	Bij	het	
ontwerp	van	een	rotonde	is	uitgegaan	
van	een	 iets	kleiner	ontwerp	(9	me-
ter	binnenstraal	in	plaats	van	10,5	m)	
om	hem	passend	te	krijgen	binnen	de	
particuliere	percelen.	Bij	aanleg	van	
een	rotonde	zal	van	het	Inventumter-
rein	 een	 stuk	 grond	 nodig	 zijn.	 Dit	
kan	met	de	herontwikkeling	van	dit	
gebied	worden	meegenomen.’	

Andere opties
Voorzitter	 Bloothooft	 van	 de	 Wijk-
vereniging	 Vogelzang	 meldde	 het	
mogelijk	afblazen	van	de	 sloop	van	
Leijenseweg	 32,	 34	 en	 36	 tijdens	
het	 wijkfeest	 op	 27	 augustus	 2011.	
“Ik	heb	via	via	van	ambtenaren	ver-
nomen	dat	het	Collegebeleid	veran-
derd	is	en	dat	de	sloop	niet	door	zou	

gaan.”	Ook	heeft	hij	van	ambtenaren	
vernomen	 dat	 de	 projectontwikke-
laar	van	het	Inventumterrein	een	stuk	
grond	 afstaan	 geen	 goede	 oplossing	
vindt:	‘Dat	zou	hem	te	veel	geld	kos-
ten,	want	dan	zou	een	aantal	huizen	
niet	 gebouwd	kunnen	worden.’	Zelf	
lijkt	hem	een	VRI,	een	installatie	met	
verkeerslichten	dus,	een	haalbare	op-
lossing.	‘Wethouder	Ditewig	is	bang	

dat	er	dan	iles	in	de	tunnel	onder	het	
spoor	zouden	ontstaan,	maar	ik	denk	
dat	dat	niet	zal	gebeuren.	Als	de	over-
weg	er	niet	meer	 is,	 zal	het	verkeer	
daar	normaal	kunnen	doorstromen.’	

Een	 bewoner	 van	 een	 van	 de	 drie	
panden	 vindt	 feestvieren	 nog	 te	
vroeg:	 ‘Eerst	 maar	 eens	 afwachten	
hoe	de	beslissing	gaat	uitvallen.’

Sloop huizen Leijenseweg
lijkt van de baan

door Lilian van Dijk

Het leek er geruime tijd op dat bij de komst van een spoortunnel onder de overweg Leijenseweg drie 
huizen, de nummers 32, 34 en 36, onteigend en gesloopt moesten worden. Voorzitter Bloothooft van 
Wijkvereniging Vogelzang heeft van gemeenteambtenaren vernomen dat het Collegebeleid voor dit 

gebied kortgeleden is aangepast en dat de huizen niet afgebroken zullen worden.

De drie panden aan de Leijenseweg blijven waarschijnlijk gespaard.

Dat wil de BOF ‘effe’ kwijt…
Als	BOF(	Biltse	Ondernemers	Federatie)	willen	wij	reageren	op	het	inge-
zonden	stuk	van	Hetty	Loeb,	secretaris	van	de	Wijkraad	De	Leijen,	gepu-
bliceerd	op	27	juli	j.l.	in	De	Vierklank,	met	als	thema	‘En	weer	is	De	Leijen	
aan	de	beurt’.	In	het	artikel	wordt	ongenoegen	uitgesproken	over	de	door	de	
BOF	voorgestelde	Westelijke	Rondweg.

Als	BOF	kijken	wij	naar	de	belangen	van	‘de	Ondernemers’,	maar	ook	naar	
het	welzijn	van	de	inwoners	van	de	gemeente	De	Bilt.	Dus	ook	naar	de	2000	
inwoners	van	De	Leijen.	 Immers	het	 is	onze	opvatting,	dat	 je	beter	kunt	
samenwerken	en	overleggen,	als	te	polariseren.	Dit	laatste	kost	alleen	maar	
een	hoop	energie	en	het	resultaat	is	meestal	gering.

Achterhaald
De	Westelijke	Rondweg	zou	een	achterhaald	plan	zijn.	 In	onze	ogen	zou	
deze	 er	 eigenlijk	 al	 moeten	 liggen!	 Mede	 ook	 gezien	 de	 ontwikkelingen	
in	het	centrum	van	Bilthoven	en	de	plannen	voor	het	gebied	van	de	Rem-
brandtlaan.	Door	de	toegenomen	verkeersintensiteit	in	de	gemeente	is	deze	
rondweg	nu	wenselijker	dan	ooit.	Dus	destijds	een	gemiste	kans!
In	de	voorstellen	van	de	BOF	aan	de	gemeente	is	de	Westelijke	Rondweg	
een	onderdeel	van	een	totaalplan	n.l.	een	rondweg(	N234-N238-N237)	om	
De	Bilt,	Bilthoven,	Den	Dolder	en	Bosch	en	Duin.	Ontsluiting	en	bereik-
baarheid	staan	hierbij	centraal.

Visie
Het	 is	 onze	visie,	 dat	 auto-	 en	 vrachtverkeer	 in	 de	 gemeente	 alleen	daar	
moet	rijden,	waar	het	nodig	is:	in	de	woonwijken	alleen	bestemmingsver-
keer	 voor	 de	 inwoners	 en	 in	 de	 winkelcentra	 alleen	 autoverkeer	 van	 de	
bezoekers	en	vrachtauto’s	voor	de	bevoorrading.	Een	rondweg	met	goede	
ontsluitingen	naar	de	woon-	en	winkelgebieden	zorgt	er	voor,	dat	er	geen	
doorgaand	verkeer	of	sluipverkeer	meer	in	de	woonwijken	en	winkelcentra	
is.	Ook	de	Leijen	en	de	omliggende	wijken	proiteren	hiervan!	Een	Weste-
lijke	Rondweg	zal	bijdragen	aan	een	afname	van	de	verkeersdruk,	waarmee	
de	bewoners	van	De	Leijen	omliggende	wijken	belasten.

Sociaal
Los	van	economische	motieven	is	het	ook	vanuit	sociaal	oogpunt	naar	de	
omliggende	wijken	toe	een	positief	gegeven,	wanneer	de	Westelijke	Rond-
weg	dus	wordt	aangelegd.	Tevens	proiteren	de	2000	inwoners	van	de	Leijen	
middels	de	aanleg	van	de	Westelijke	Rondweg	van	een	betere	ontsluiting	
van	hun	eigen	wijk,	waarmee	hun	eigen	reistijd	afneemt.
Bovendien	is	voor	De	Leijen	een	betere	bereikbaarheid	voor	ambulance	en	
brandweer	van	belang.	Kortom,	de	aanleg	van	de	Westelijke	Rondweg	dient	
een	groter	algemeen	belang	en	biedt	tevens	een	voordeel	voor	de	inwoners.

Weilanden
Wat	 de	BOF	betreft,	 hoeft	 een	Westelijke	Rondweg	niet	 door	 het	mooie	
Leijense	bos	te	lopen,	maar	kan	deze	ook	verderop	door	de	weilanden	wor-
den	aangelegd.	Natuurlijk	moet	dit	alles	uitvoerig	bestudeerd	worden!	Onze	
insteek	is:	denken	in	mogelijkheden	in	plaats	van	onmogelijkheden.	Anders	
gezegd:	je	laten	leiden	door	bedreigingen	of	‘angstdenken’	,	leidt	nooit	tot	
een	goed	resultaat!	Voorlopig	moet	eerst	de	gemeente	nog	met	de	GVVP-
nota	komen	en	daarna	praten	we	verder.

Gaat	u	ook	mee	aan	tafel	zitten?

Het Bestuur van de Biltse Ondernemers Federatie.

Aan	het	woord	is	Marjolein	Tonk,	ad-
vocaat	 en	 mediator,	 gespecialiseerd	
in	 het	 personen-	 en	 familierecht.	De	
nadruk	van	haar	werkwijze	ligt	in	het	
vinden	 van	 de	 gezamenlijke	 oplos-
sing,	met	speciieke	aandacht	voor	de	
positie	 van	het	 kind.	Tonk	heeft	 een	
pedagogische	 achtergrond	 en	 ruime	
ervaring	 op	 het	 gebied	 van	 het	 om-
gangsrecht.	
‘Duidelijke	 afspraken	 en	 een	 goede	
communicatie	 zijn	 essentieel	 om	 tot	
een	 werkbare	 omgangsregeling	 te	
komen’,	aldus	Tonk.	 ‘Ik	bied	ouders	
begeleiding	 tijdens	 het	 hele	 traject.	
Zo	weten	zij	precies	waar	zij	aan	toe	
zijn.	Alles	in	één	hand,	tot	en	met	de	
afwikkeling	bij	de	rechtbank’.	

Uniek
Uniek	 is	de	eendaagse	 scheiding	die	
Tonk	verzorgt.	Wanneer	men	besluit	
te	kiezen	voor	een	gezamenlijke	op-

lossing	biedt	de	eendaagse	scheiding	
de	 kans	 om	 snel	 en	 in	 goed	 overleg	
afspraken	vast	 te	 leggen	 in	een	con-
venant	en	eventueel	ouderschapsplan.	
Een	voordeel	 hiervan	 is	 een	vast	 ta-

rief.	 Geen	 verrassingen	 in	 een	 tijd	
waarin	er	toch	al	genoeg	zorgen	zijn.	
Tonk	 werkt	 ook	 buiten	 kantooruren,	
op	zaterdag	en	zij	komt	bij	 clientèle	
thuis,	wanneer	men	daar	prijs	op	stelt.	
‘Want	 het	 kan	 ijn	 zijn	 in	 uw	 eigen	
vertrouwde	 omgeving	 met	 elkaar	 in	
gesprek	te	gaan’.	

Familierecht
Naast	 het	 begeleiden	 en	 afhandelen	
van	 (echt-)scheidingen	 kan	 men	 bij	
Tonk	advocatuur	&	mediation	ook	te-
recht	voor	andere	zaken	die	onder	het	
familierecht	vallen.

Meer	 informatie	 hierover	 is	 te	 vin-
den	op	www.advocatuurmediation.nl.		
Uiteraard	kan	ook	telefonisch	contact	
worden	 opgenomen	 voor	 speciieke	
vragen	 of	 om	 een	 afspraak	 te	 ma-
ken:	tel.	030	2680591,	of	per	e-mail:	
info@advocatuurmediation.nl.	

Tonk advocatuur & mediation
‘Samen werken aan een oplossing’

‘Een (echt-)scheiding is van grote invloed op het leven, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn. 
Naast de emotionele last, die een scheiding met zich meebrengt, is het van groot belang dat een en 

ander in goed overleg wordt afgehandeld om verder te kunnen. In gesprek blijven met elkaar, samen 
afspraken maken. Partners bent u straks niet meer, ouders blijft u beiden. Maar hoe dan’? 

Marjolein Tonk, advocaat en mediator

Elly Voorend en Piet van Haaster. 

Over hun boek ‘Kleine ego’s, grote zielen’

Locatie:  Bouwman Boeken | Hessenweg 168 
3731 JN  De Bilt

Aanvang: 20.00 uur  (deur open 19.30 uur)
Toegang: Kaarten € 5,00 

www.bouwmanboeken.nl

Donderdag 1 september

Een avond met…
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‘Het rijk legt de gemeenten nog maar 
beperkte en geleidelijke bezuinigin-
gen op via de algemene uitkering’, 
schrijft Rost van Tonningen Hij is 
van mening dat de keuze gemaakt 
moet worden om tot een sluitende 
begroting te komen. Hij noemt een 
tekort van € 650.000 een symptoom 
van een bestuur dat keuzen vermijdt 
en dat opnieuw een ontoelaatbare 
greep in de algemene reserve doet. 
Het gemeenteraadslid stelt een aantal 
oplossingen voor waarover hij met 
de raad het debat wil aangaan. 

Bijstellen
‘Wat mij bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota 2011 niet lekker zat, 
was dat wij onvoldoende hebben in-
gespeeld op de economische crisis. 
Ik verwacht dat er een nieuwe dip 
komt. Dat betekent dat we ons moe-

ten afvragen hoe de gemeentepolitiek 
daar het beste op kan reageren. Ik 
heb het idee dat we veel minder het 
traditionele uitgavenpatroon moeten 
volgen en dat we daarin verschuivin-
gen moeten doorvoeren’, aldus Rost 
van Tonningen in een toelichting. Hij 
vindt dat het collegeprogramma op 
een aantal punten fors moet worden 
bijgesteld. ‘Gewijzigde omstandig-
heden vragen om een nieuwe aan-
pak. Het zou tamelijk star zijn om te 
zeggen, we hebben nu eenmaal een 
verkiezingsprogramma en een coali-
tieprogramma voor vier jaar gemaakt 
en daar gaan we gewoon mee door, 
ongeacht de maatschappelijke veran-
deringen.’

Economie
‘Om de economie in opwaartse rich-
ting te stuwen moeten consumenten 

voldoende vertrouwen hebben om 
hun geld uit te geven’, zegt Rost van 
Tonningen. ‘Door lastenverlichting 
voor burgers en bedrijven door te 
voeren stimuleer je de koopkracht.’ 
Voor burgers denkt hij daarbij aan de 
OZB. ‘Die is in het verleden omhoog 
gegaan omdat de prijzen van de hui-
zen stegen. Nu die dalen moet je niet 
het percentage gaan verhogen. Dat-
zelfde  geldt voor de bedrijven, dus 
ook geen toeristenbelasting invoe-
ren. Bedrijven gaan investeren naar 
de verwachting van de uitgaven van 
de consumenten. Als die weinig uit-
geven zullen bedrijven weinig inves-
teren.’ Rost van Tonningen vindt so-
wieso dat het economisch beleid veel 
centraler moet worden aangepakt.

Keuzen
Rost van Tonningen wil de crisis veel 
meer bij de voorjaarsnota betrekken 
en zoeken naar alternatieven om te 
kunnen bezuinigen. ‘Het bedrag van 
in totaal zeven miljoen voor cultuur 
en sport gaat de komende jaren nog 
licht verhoogd worden. De subsidie-
gelden die daarvoor beschikbaar ge-
steld worden komen vooral ten goede 
aan de hogere inkomensgroepen. Die 
gelden kun je wat meer inkomens-
afhankelijk maken. Dat is een be-
langrijke kostenpost in de begroting 
waarop bezuinigd kan worden. De 
besluitvorming heeft wel plaatsge-
vonden, maar je kunt als er plotseling 
een dreiging is niet zeggen, dat is nu 
eenmaal een paar maanden geleden 

vastgesteld. Ik vind de economische 
situatie voldoende ernstig om op-
nieuw te kijken waar we onze keuzen 
moeten maken.’

Creativiteit
‘De woningmarkt zit behoorlijk vast. 
De gemeente telt veel te koop staan-
de grotere woningen. Er is echter ook 
een groot tekort aan kleinere koop-
woningen. Het zou daarom aantrek-
kelijk gemaakt moeten worden gro-
tere woningen in twee woningen te 
splitsen. Het hoeft niet alleen om geld 
te gaan, ook regelgeving kan proble-
men verlichten. Al eerder pleitte ik 
voor de mogelijkheid grotere wonin-
gen geschikt te maken voor ZZP’ers.’ 
Er ontstaat een nieuwe manier van 
gezamenlijk ondernemen. Rost van 
Tonningen ziet daarbij graag een sti-
mulerende rol van de overheid.  ‘Ik 
wil veel meer creativiteit zien en dat 
geldt met name ook voor de gemeen-
teraad. De denktrant is veelal geba-
seerd op historische besluitvorming. 
Vaak blijven zaken hetzelfde omdat 
het altijd zo geweest is. Ik vind dat 
veel fl exibeler moet worden inge-
speeld op veranderende situaties. 
Binnen B en W zou economische 
zaken veel krachtiger moeten wor-
den ingezet. Kijk maar eens naar De 
Kwinkelier. Het duurt allemaal vre-
selijk lang. Zit projectontwikkelaars 
achter de broek. Gebruik bij planont-
wikkeling de kennis van bewoners en 
wees duidelijk in de beginfase ervan. 
Dat voorkomt veel bezwaren.’

Rost van Tonningen 
pleit voor beleidsaanpassingen

door Guus Geebel

In een bericht aan fractievoorzitters gaat gemeenteraadslid Ebbe Rost van Tonningen in op de 
economische crisis en de gevolgen daarvan voor onze gemeente. Hij stelt de raad voor om tegen de 
achtergrond van de huidige fi nanciële crisis en de dreiging van een nieuwe crisis een onderzoek te 

laten uitvoeren naar de ‘toekomstbestendigheid’ van de gemeente. 

Ebbe Rost van Tonningen wil een 
debat met de raad over de fi nanciële 
crisis.

Eurofi ber is in 2000 opgericht en 
heeft een eigen glasvezel netwerk in 
Nederland en Belgie met verbindin-
gen naar Duitsland. Zij is op het ge-
bied van data transmissie een van de 
grootste aanbieders in Nederland. In 
Groenekan willen ze een datacentrum 
vestigen ter ondersteuning van dat 
netwerk. Daar zijn ondernemers en 
omwonenden ook niet op tegen. Waar 
ze zich wel zorgen overmaken is het 
gebrek aan voorlichting.

Vergunning
Bij toeval las Jeroen Elslo van Voor-
daan advocaten dat er een vergunning 
werd aangevraagd voor bouwactivi-
teiten op het betreffende perceel. Uit 
de tekeningen bleek dat de nieuw-
bouw zelfs over de erfgrens was ge-
pland. Reden voor Eurofi ber om de 
vergunningaanvraag weer in te trek-

ken en zich eerst beter te verdiepen 
in de situatie ter plaatse. Ook diende 
zich toen een van de directeuren van 
Eurofi ber bij Voordaan advocaten aan 
om eens kennis te maken. Van nog 3 
aanliggende bedrijven is bekend dat 
ze benaderd zijn. Alle andere omwo-
nenden en bedrijven aan de Koningin 
Wilhelminaweg, maar ook aan de an-
dere zijde van het spoor zijn niet be-
naderd. 

Heel veel stroom
Uit gesprekken met Eurofi ber blijkt 
dat het om een niet gering project 
gaat. Als het datacentrum volledig in 
gebruik is wordt er net zo veel stroom 
afgenomen als door de stad Gronin-
gen. Om dat allemaal mogelijk te 
maken moet er een heel nieuw tech-
niekgebouw aan het reeds bestaande 
pand worden aangebouwd met daarin 

5 transformatoren. Om daar voldoen-
de vermogen aan te kunnen leveren 
moet zelfs het verdeelstation van de 
netbeheerder in Overvecht worden 
aangepast.

25.000 liter diesel
Om haar klanten in geval van stroom-
storingen continuïteit te bieden wor-
den er ook de nodige noodstroom 
diesel aggregaten geplaatst. Parallel 
aan de spoorlijn komen een 5-tal die-
seltanks te liggen van elk 5000 liter 
die bij een stroomstoringen de ver-
schillende noodaggregaten moeten 
voorzien van brandstof. Om de bin-
nentemperatuur onder alle omstan-
digheden op een constante waarde te 
kunnen houden komen op het dak 24 
koelunits en 5 koelsystemen te staan. 
Uit de geluidsberekening die horen 
bij de vergunningaanvraag blijkt dat 
die samen een geluidniveau produce-
ren van ca 44 dB. 

Miljoenenproject
Daarnaast biedt Eurofi ber haar klan-
ten de op een na hoogste beveili-
gingsgraad. Wat inhoud dat er hekken 
en camera’s komen rond het gebouw. 
Al met al een gigantisch project dat 
een investering met zich meebrengt 
van ca 29 miljoen. 

Jeroen Elslo en Sandy Gadella maar 
ook andere belanghebbenden en om-
wonenden maken zich zorgen over 
het grootschalige karakter van het da-
tacentrum. Wellicht dat gemeente en 
Eurofi ber meer openheid van zaken 
willen geven en de zorgen bij bedrij-
ven en omwonenden kunnen wegne-
men.

Mistige berichtgeving omtrent 
bouw datacentrum Groenekan

Ondernemers en omwonende van de Kon. Wilhelminaweg in Groenekan maken zich zorgen 
over de vestiging van een grootschalig datacentrum van Eurofi ber. Het betreffende pand, Kon. 

Wilhelminaweg 471, stond geruime tijd leeg. Een pand met ca 2400 m2 opslag en ca 400 m2 kantoor 
heb je in deze tijd ook niet zomaar verhuurd. Eurofi ber uit Maarsen zag er wel brood in en is al 

begonnen aan de eerste fase van de verbouwing. 

De afgegraven vervuilde grond is met plastic afgedekt.

advertentie

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Natte jaargang Culinairie

Burgemeester Arjen Gerritsen, die de Culinairie opende, toast op een goed 
verloop, samen met voorzitter Onno Hektor.

Voor de 11e keer organiseerde Kiwanis Bilthoven de Culinairie waarvan de 
opbrengsten ten goede komen aan de Stichting Doe een Wens. Hét culinaire 
evenement van Midden-Nederland vond afgelopen weekend plaats op de 
hoek van de prof. Bronkhorstlaan en de Maartensdijkseweg gelegen ter-
rein. Onder het motto ‘Tasting Different Worlds presenteerden diverse to-
prestaurants uit de regio hun kookkunsten. Op zondag 28 augustus werd de 
eerste ‘Gijs van Lennep Legend’ gereden! Een jaarlijks terugkerende rally, 
samengesteld door autosportlegende Gijs van Lennep en de organisatie van 
de Culinairie Bilthoven.
Vrijdagavond startte de festivitei-
ten. Het evenement speelde zich af 
onder drie grote zwevende tenten 
op een prachtig terrein en dat was 
maar goed ook want daaronder 
bleef het lekker droog. Ook aan de 
kinderen was gedacht: een poffer-
tjeskraam, diverse creatieve activi-
teiten en optredens. [RS]



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

 NIEUWE 
NAJAARS COLLECTIE 2011

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

L'ORÉAL: 
Alle mascara's 

van € 16,99 voor € 12,99

NIEUW: 
Jil Sander Eve 
eau de toilette

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Kwaliteit & Vakmanschap

Als het goed moet
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C5 BREAK 1.6 HDIF 2006 110.000 D GRIJS MET,ZWART LEDER,ABS,AIRBAGS,ER,ESP,

CLIMATE C,TREKH,PARKEERS,LMV,  € 11.950,00 

PEUGEOT 106 1,1I 3DRS 2001 171.000 D BLAUW MET,AIRBAG  € 2.225,00 

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS 2010 12.640 BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS  € 8.450,00 

PEUGEOT 207 1.6 16V XS PACK 2006 68.000 GEEL/GROEN MET,CLIMATE C,MLV,ER,CV,SB,ESP,

LMV,RAD/CD,MLV,ABS,AIRBAGS,  € 8.750,00 

PEUGEOT 5008 ST 1,6 HDIF 2011 68 D BLAUW MET,ER,CV,E SP,GETINT GLAS,CLIMATE C

PDC V&A,ROETF,BOORDCOMP,ABS,ESP,GR NAVI  € 29.500,00 

RENAULT SCENIC 1.6 16V 2004 128.000 ZWART MET,BEIGE LEDER,CRUISE C,ER,CV,SB,

AIRCO,RAD/CD,SCHUIFDAKEN,ESP,ABS,AIRBAGS,  € 5.750,00 

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 82.000 GRIJS MET,CLIMATE C, ER,CV,SB,RAD.CD,ABS  € 5.950,00 

VOLVO V70 2.4 D5 GEAR-TRONIC 2005 153.000 ZILVER GRIJS MET,AIRCO,ABS,LEDER GRIJS,ABS,

LMV,ESP,RAD/CD,LMV,REGENS,PARKEERS,  € 16.250,00 

RENAULT GRAND SCENIC 2.0 16V

2006, 94.000 KM, 

CLIMATE C, CRUISE, ER, CV, SB, 

ESP, ABS, AIRBAGS, 7 PERSOONS, 

RAD/CD, REGENS, TREKH

€ 10.950,00

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Nieuwe oogst!
Geurende Lavendel

gedroogd per bos  4,95

Alstroemeria 
bos  4,95

Zonnebloemen 
2 bossen  7,95

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

3,95

De lekkerste boterkoek

naar keuze

4 + 1
Gratis

Bos z’n bollen, Zonnebollen, 
Waldkornpuntjes 

van 4,50 nu
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Bowlen	 bestaat	 sinds	 1875	 en	 is	
afkomstig	 uit	 Amerika.	 Biltenaar	
Warner	 Belger	 en	 Jan	 van	 den	 Berg	
(Zeist)	 zijn	 al	 jaren	 verslingerd	 aan	
het	spelletje	en	willen	hun	passie	bre-
der	 uit	 kunnen	 dragen.	 Warner	 Bel-
ger:	‘Bij	velen	van	ons	ouderen	schiet	
de	beweging,	noodzakelijk	voor	onze	
gezondheid,	 er	 nog	 wel	 eens	 bij	 in.	
Bridgen,	 televisie	kijken	en	de	com-
puter	 bieden	 ons	 veel	 ontspanning	
maar	 de	 hoognodige	 lichaamsbewe-
ging	ontbreekt	daarbij’.	

SEBOSO
Jan	 van	 den	 Berg:	 ‘Elke	 donderdag	
van	10.30	tot	12.30	uur	vindt	men	bij	
de	Senioren	Bowling	Sociëteit,	afge-
kort	SEBOSO,	gelegenheid	een	paar	
uur	gezellig	te	bowlen.	Men	treft	daar	
een	aantal	gezellige	generatiegenoten	
aan,	 die	 ook	 daardoor	 proberen	 de	
spieren	zo	lang	mogelijk	soepel	en	in	
functie	te	houden.	Naast	de	resultaten	
van	het	bowlen	gaat	het	er	vooral	om	
dat	de	club	een	sfeer	van	pure	gezel-
ligheid	 uitstraalt.	 Dat	 maakt	 het	 zo	
de	moeite	waard	om	altijd	weer	met	
genoegen	 de	 uurtjes	 op	 de	 donder-
dag	 met	 elkaar	 door	 te	 brengen.	 En	
dat	 draagt	 op	 die	 manier	 bij	 aan	 de	
gezondheid	 van	 lichaam	 en	 geest.	
Het	biedt	bovendien	de	mogelijkheid	
tot	het	maken	van	nieuwe	contacten;	
voor	sommigen	van	ons,	bij	het	ouder	
worden,	een	niet	onbelangrijk,	nood-
zakelijk	aspect’.	

Competitie
De	 competitie	 loopt	 van	 septem-
ber	 tot	 mei	 en	 wordt	 begonnen	 en	
geëindigd	 met	 een	 clubtoernooi.	 In	

diezelfde	 geest	 organiseert	 men	 ook	
het	Nieuwjaarstoernooi.	Het	lidmaat-
schap	 geldt	 vanaf	 de	 leeftijd	 van	 55	
jaar.	 Het	 oudste,	 nog	 spelend,	 lid	
(een	dame)	is	momenteel	98	jaar!	De	
jongste	 (een	 heer)	 is	 kortgeleden	 60	
geworden.	Voor	2	uur	bowlen	op	don-
derdag	 betaalt	 men	 per	 persoon,	 op	
basis	 van	 maximaal	 4	 personen	 per	
baan,	een	bedrag,	dat	volgens	Belger	
en	van	den	Berg	zelfs	voor	de	‘kleine	
beurs’	 geen	 bezwaar	 zal	 zijn:	 ‘Wan-
neer	men	‘s-zomers,	buiten	het	com-
petitieverband,	als	 lid	van	SEBOSO,	
individueel	wil	bowlen	op	donderdag,	
dan	kan	dat	tegen	hetzelfde	tarief’.	

De	 toernooien	 -	 drie	maal	 per	 jaar	 -	
worden	versierd	met	snacks	en	drank-
jes,	die	het	geheel	uitermate	gezellig	
maken.	 Overigens	 vindt	 deelname	

aan	de	toernooien	plaats	op	basis	van	
vrijwilligheid.

Zeist
Om	een	indruk	te	krijgen	van	de	sfeer	
tijdens	het	bowlen	in	het	bowlinghuis	
aan	 de	 Geyserlaan	 te	 Zeist	 (De	 Bilt	
kent	 al	 een	 aantal	 jaren	 geen	 bow-
lingbaan	meer)	kan	men	geheel	vrij-
blijvend	 op	 donderdag	 vanaf	 10.30	
uur	een	ochtend	meespelen.	Passende	
schoenen	en	een	bowlingbal	zijn	aan-
wezig.	
De	 eerste	 competitiedag	 van	 het	
nieuwe	 seizoen	 is	 op	 15	 september	
a.s.	Vanaf	die	datum	zijn	belangstel-
lenden	 van	 harte	 welkom.	 Voor	 in-
formatie	 vooraf	 kan	 contact	 worden	
opgenomen	 met	 Warner	 Belger,	 tel.	
030	2291454	of	Jan	van	den	Berg,	tel.	
030	6955206.

SEBOSO: Senioren Bowling Sociëteit
door Henk van de Bunt

Bowling, ontstaan uit het aloude spel kegelen, is een sport waarbij de speler door middel van een 
bowlingbal moet proberen om alle tien de pins omver te gooien. In deze regio probeert SEBOSO deze 

sport - voor met name senioren - de aandacht te geven, die het - in hun ogen - niet alleen verdient, 
maar meer dan waard is  

Biltenaar Warner Belger en Jan van den Berg (Zeist) zijn al jaren verslingerd 
aan bowlen. [foto Reyn Schuurman]

‘De	hele	voormalige	gemeente	Maar-
tensdijk,	 maar	 inmiddels	 ook	 velen	
daarbuiten,	 kent	 jou	 in	 een	 heleboel	
hoedanigheden.	 Je	 bent	 buitenge-
woon	 ambtenaar	 van	 de	 burgerlijke	
stand	 bij	 de	 gemeente	 en	 hebt	 een	
heleboel	 mensen	 op	 een	 gelukkig	
pad	 gezet	 vanuit	 dit	 mooie	 gemeen-
tehuis’,	aldus	de	burgemeester.	‘Maar	
er	is	veel	meer	over	jou	te	zeggen	en	
dat	gaat	terug	tot	het	ontstaan	van	het	
jeugd-	 en	 jongerenwerk	 in	 de	 voor-
malige	 gemeente	 Maartensdijk	 waar	
jij	een	drijvende	kracht	achter	was.’

Razem
‘Toen	 er	 waarnemers	 bij	 de	 eerste	
vrije	 gemeenteraadsverkiezingen	 in	
Polen	 gezocht	 werden	 meldde	 je	 je	
aan.	 Je	 was	 raadslid	 van	 Maartens-
dijk	 en	 werd	 waarnemer	 in	 het	 dis-
trict	 rondom	 Mieścisko.	 Dat	 heeft	
een	 zaadje	 bij	 je	 geplant	 dat	 ertoe	
heeft	 geleid	dat	 je	 al	 heel	 snel	 na	 je	

terugkeer	 aan	 de	 wieg	 stond	 van	 de	
Stichting	 Razem,	 die	 de	 jumelage	
met	 Mieścisko	 onderhoudt.	 Al	 die	
jaren	 ben	 je	 betrokken	 geweest	 bij	
jumelageactiviteiten	 in	 een	 dorp	 dat	
op	een	aanzienlijke	achterstand	stond	
vergeleken	 met	 hier.	 Ze	 zijn	 inmid-
dels	heel	veel	verder	dan	hoe	het	er	in	
het	begin	uitzag.	Je	bent	altijd	in	staat	
geweest	om	gezelschappen	enthousi-
ast	te	maken	en	letterlijk	en	iguurlijk	
mee	 te	 nemen	 naar	 Mieścisko.	 Daar	
zijn	 over	 en	 weer	 veel	 vriendschap-
pen	uit	voortgekomen.	Jumelage	gaat	
niet	 om	 zoveel	 mogelijk	 fondsen	 te	
vinden,	maar	jumelage	staat	of	valt	in	
termen	van	goede	vriendschap.	Daar-
bij	 is	 inspiratie	 en	 motivatie	 onont-
beerlijk.	Bestuurlijk	betekent	dat	ook	
nogal	 wat,	 want	 activiteiten	 moeten	
ook	 georganiseerd	 worden.	 Die	 ver-
antwoordelijkheid	 heb	 je	 vanaf	 het	
begin	af	genomen,	als	bestuurslid	en	
vanaf	2002	als	voorzitter.’	

In het zonnetje
Burgemeester	Gerritsen	noemt	Tineke	
Cramer	een	voorbeeld	voor	de	gemeen-
schap.	 ‘Mensen	 binnen	 die	 gemeen-
schap	 moeten	 zich	 kunnen	 spiegelen	
aan	 wat	 goed	 is.	 Goede	 voorbeelden	
mogen	we	belonen	en	in	het	zonnetje	
zetten	om	dat	tot	uitdrukking	te	bren-
gen.	 Iedereen	mag	weten	en	zien	wat	
jij	voor	die	gemeenschap	hebt	gedaan.	
Hier	en	in	Mieścisko.	Het	college	van	
Burgemeester	en	wethouders	heeft	be-
sloten	om	je	voor	 je	verdiensten,	met	
name	 op	 het	 vlak	 van	 de	 jumelage,	
maar	ook	je	verdiensten	voor	de	lokale	
politiek	en	het	jeugd-	en	jongerenwerk,	
de	 hoogste	 lokale	 onderscheiding	 te	
verlenen.	De	Medaille	van	Verdienste	
in	zilver.	Op	de	ene	kant	van	de	me-
daille	staat	het	wapen	van	De	Bilt,	aan	
de	ander	kant	staat	jouw	naam	en	daar-
onder:	 grenze(n)loos	 actief.’	 Tineke	
Cramer	ontvangt	ook	een	oorkonde	en	
een	boeket	bloemen.	

Medaille van Verdienste
voor Tineke Cramer

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen onderbreekt donderdag 25 augustus op Jagtlust een informatieavond 
over de Biltse bijdrage aan de jaarlijkse St. Michaelsmarkt in het Poolse Mieścisko. ‘Ik kom voor 

iemand die de grote animator is van hetgeen hier vanavond gebeurt en ik heb het dan over mevrouw 
Tineke Cramer.’ Zij ontvangt de Medaille van Verdienste in zilver, de hoogste lokale onderscheiding. 

Tineke Cramer met de Medaille van Verdienste en de bijbehorende oorkonde. 

Gewijzigde gezondheid 
en het rijbewijs

	
Wie als 70-plusser graag auto wil blijven rijden, moet zich 
onherroepelijk een keer medisch laten keuren. Dat kan een 

langdurige, ingewikkelde en kostbare procedure zijn. 
Het is wel raadzaam 4 maanden voordat het rijbewijs 

verloopt af te spreken. 
	
Aparte	aandacht	verdient	de	categorie	automobilisten	-	van	alle	leeftijden!	
-	van	wie	de	gezondheidstoestand	is	gewijzigd	terwijl	het	rijbewijs	nog	gel-
dig	is.	Mensen	die	te	maken	krijgen	met	CVA’s	(beroerten),	oogaandoenin-
gen,	multiple	sclerose,	dementie,	maar	ook	suikerziekte	of	ADD/ADHD,	
doen	er	goed	aan	om,	dit	tussentijds	bij	het	CBR	te	melden.	Voor	hun	eigen	
veiligheid	en	die	van	anderen,	maar	ook	met	het	oog	op	hun	verzekering.	
Wanneer	er	onverhoopt	een	ongeluk	gebeurt	en	er	komt	een	niet-gemelde	
aandoening	aan	het	licht,	kan	dat	nare	gevolgen	hebben.	Deze	zgn.	tussen-
tijdse	melding	kan	men	doen	door	het	kopen	van	een	Eigen	Verklaring	bij	
de	gemeente.	Een	arts	moet	dan	een	aantekening	hierop	plaatsen.	
	
Keuring
Sinds	2005	is	een	medische	keuring	ook	verplicht	bij	het	behalen	van	en	
het	verlengen	van	het	rijbewijs	C/D/E.	Veel	chauffeurs	zijn	hiervan	niet	op	
de	hoogte	en	komen	hier	pas	achter	op	het	moment	dat	zij	bij	de	gemeente	
het	rijbewijs	willen	laten	verlengen.	Deze	groep	komt	hierdoor	in	tijdnood.	
Heeft	 men	 dit	 rijbewijs	 beroepshalve	 nodig	 dan	 kan	 het	 helpen	 om	 een	
werkgeversverklaring	of	een	uittreksel	van	de	KvK	naar	het	CBR	te	sturen	
waarin	dit	wordt	vermeld.	
	
SWO
Voor	automobilisten	uit	De	Bilt	en	omgeving	die	een	gemakkelijke	en	voor-
delige	manier	 zoeken,	organiseert	Regelzorg	 regelmatig	 een	keuringsdag	
bij	SWO	De	Zes	Kernen	De	Bilt,	Jasmijnstraat	6	te	De	Bilt.	De	keuringen	
vinden	2	x	per	maand	plaats,	de	eerstvolgende	gelegenheid	is	16	septem-
ber	2011.	Een	afspraak	maken	kan	tijdens	kantooruren	met	het	landelijke	
afsprakenbureau	van	Regelzorg,	via	088	2323300	of	via	www.regelzorg.
nl.	Let	op:	niet	rechtstreeks	bij	de	locatie.	Regelzorg	organiseert,	in	nauwe	
samenwerking	met	daartoe	bevoegde	artsen,	overigens	rijbewijskeuringen	
door	heel	Nederland	op	meer	dan	170	locaties.	Overige	locaties	in	de	om-
geving	zijn	o.a.	Utrecht,	Zeist	en	Houten.

Waterige GBMTT

Afgelopen zondag verzamelden zich ’s ochtends zo’n 50 motorrijders van 
de Biltse Motorrijders Vereniging (BMV) voor de 17e ‘Grote Biltse Motor 
Toertocht’ vanuit en vanaf de Qwibus in De Bilt. Het aantal lag beduidend 
lager dan verwacht en dat had vermoedelijk te maken met de slechte 
weersomstandigheden. Ook tijdens de tour viel er veel water uit de hemel. 
[Reyn Schuurman]



Hessenweg 121 • 3731 JG  De Bilt

Tel: 030 22 030 11 • info@kooklust121.nl

www.kooklust121.nl

Begin de dag 
gezond 
met JuicePresso
 
De JuicePresso slowjuicer zorgt 
voor een vliegende start van 
iedere dag. Maak in enkele 
seconden een heerlijk gezond 
en vers glas sap en geniet van 
nieuwe energie uit de natuur. 
De unieke persing garandeert 
dat alle beschermende 
stoffen in het sap aanwezig 
blijven. Gezondheid is tenslotte 
een kostbaar bezit. De 
unieke koude persing zorgt 
ook voor een fantastische 
smaakbeleving. De pure 
smaak van vers fruit ervaart u 
optimaal met vers sap uit de 
JuicePresso.

Zaterdag 3 september 
vanaf 10.00 uur

Demonstratie van de 
JuicePresso

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.debilt.wereldwinkels.nl

Fairtrade kof� e
Snelfi lterkoffi e en 
koffi epads van Fair Trade 
Original
 

20% korting

Sieraden
Uit Nepal en 
Mexico, 
handwerk 
zilver
v.a. € 25,00

Geluk binnen handbereik
De Wereldwinkel heeft veel 
producten die geluk brengen of 
geluk symboliseren. 
In september staat het assorti-
ment ‘geluksartikelen’ centraal.

De Wereldwinkel is zo goed als nieuw
We hebben de wereld aan cadeaus, sieraden, sjaals, serviezen 
kaarsen, vazen, speelgoed, snuisterijen en levensmiddelen. 
Altijd op basis van fairtrade en met een verhaal. Fijn om te 
krijgen maar nog mooier om te geven. Kom maar eens kijken!

DIK servies (van Piet Hein Eek)
Speciaal ontworpen voor Fair Trade Original.
Het servies is simpel, strak en inderdaad DIK. 
Verkrijgbaar in de kleuren grijs, lichtblauw en 
crème.

de hele maand september 10% korting

Cadeaus met een verhaal

Geluk 
binnen 
handbereik

3

1

Ik ben geïnteresseerd. Neem contact op met:

2

Kiezen voor kerst!

Kerstpakketten
Keuze uit 25 stan-
daard pakketten, 
speciaal op maat 
gemaakt of pak-
ketten waarbij de 
ontvanger de inhoud bepaalt. Bel of 
kom langs voor de mogelijkheden.

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 16 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

UITSCHIETERS ?!

Heeft u iets te veel zout in uw 

stoofgerecht, soep of saus gedaan? Laat 

dan klein gesneden rauwe aardappels 

mee stoven. Het teveel aan zout trekt 

dan in de aardappel. U kan ook eventueel 

suiker meekoken om de zoute smaak 

iets vervlakken. 

UIT ONZE TRAITEURHOEK: 
Met gekruide kippendijvlees, gesneden prei 

ringen en verse puree

GEGRATINEERDE PREISCHOTEL

 500 GRAM  4,95

Lekker traditioneel gekruid en gezouten; braadtijd 

ca 30 minuten

RUNDERBIEFROLLADE 

 100 GRAM  1,85

Uit onze specialiteitenhoek; verrassend gevuld 

met o.a. stukjes appel

APPEL GEHAKT VINKJES

 100 GRAM   1,10

Iets aparts voor de kenners: bakken als biefstuk

KALFSRIBEYE 100 GRAM  2,65

Een Griekse lekkernij; voor in de oven of op de 

barbecue 

SOUFLAKI’S 4 STUKS NU   5,00

In een jasje van gekibbelde uitjes, lekker van 

smaak...

BOSCHE BOLLEN 3 STUKS   3,75

Lekker beleg, gezouten en gerookt; een 

delicatesse voor uw boterham

BRABANTSE PLAATHAM

 100 GRAM  2,75

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 3 september.

WORD VIERKLANK

BEZORGER! 

Voor de volgende wijk 

zoeken we nog een bezorger:

Bilthoven: Frans Halslaan - Rembrandtplein 

Vermeerlaan - Vermeerplein - Hobbemalaan 

Terborchlaan - gedeelte Albert Cuyplaan tot aan 

Gezichtslaan

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl
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De	keukens	worden	‘binnenstebuiten’	
gedraaid	 en	 hiermee	 kan	 aansluiting	
gevonden	 worden	 bij	 de	 moderne	
visie	 op	 de	 zorg	 voor	 mensen	 met	
dementie	 van	 Dr.	 Anneke	 van	 der	
Plaats,	 een	 landelijke	 autoriteit	 op	
het	gebied	van	dementiezorg.	Anneke	
van	 der	 Plaats	 vond	 een	 manier	 om	
het	 leven	 van	 dementerende	mensen	
en	hun	verzorgers	beter	te	maken.	Zij	
richtte	 ‘loopcircuits’	 in	 waar	 de	 ou-
deren	tijdens	hun	wandelen	voor	hen	
interessante	dingen	tegenkomen.

Teams
De	keuze	voor	het	wonen	en	het	zorg	
verlenen	 in	 kleinere	 teams	 komt	 het	
werkplezier	 en	 de	 persoonlijke	 aan-
dacht	voor	bewoners	ten	goede.	Per-
soneelsadviseur	 Bianca	 Braakhuis:	
‘Het	Leendert	Meeshuis	sluit	aan	bij	
ontwikkelingen	 in	 de	 verpleeghuis-
sector;	 de	 organisatie	 als	 werkgever	
wordt	 aantrekkelijker.	De	unieke	 as-
pecten	 van	 de	 antroposoische	 zorg	
worden	gecombineerd	met	de	voorde-
len	van	kleinschalige	zorg.	De	woon-
kamer	en	de	keuken	is	een	onderdeel	

van	het	thuis	van	de	bewoner;	bezoe-
kende	 familie	 en	 vrienden	 kunnen	
er	 ook	 gebruik	 van	maken.	Dat	 past	
binnen	 onze	 visie	 om	 familie	 waar	
mogelijk	te	betrekken	bij	de	zorg,	wat	
een	 plezierige	 woonomgeving	 cre-
eert.	Dus	bijvoorbeeld	zelf	een	kopje	
kofie	 zetten	 of	 een	 keer	 een	 taartje	
bakken	behoort	tot	de	gewone	moge-
lijkheden’

Huiskamer
In	 kleinere	 groepen	 kunnen	 de	 me-
dewerkers	van	de	zorg,	huiskamer	en	
keuken	gezamenlijk	de	zorg	 rondom	
één	 bewoner	 en	 een	 kleinere	 bewo-
nersgroep	 uitvoeren.	 De	 sfeer,	 be-
geleiding	 en	 ‘hechtingsiguur’	 voor	
bewoners	in	de	woonkamer	is	daarbij	
belangrijk.	 Ook	 vrijwilligers	 krijgen	
hierdoor	meer	ruimte	voor	de	extra’s	
met	bewoners	in	de	woonkamers.
De	verandering	waarin	een	groep	be-
woners	door	een	team	van	medewer-
kers	wordt	begeleid	is	een	belangrijke	
ontwikkeling	die	in	Nederlandse	ver-
pleeghuizen	is	ingezet;	dit	naar	tevre-
denheid	 van	 bewoners,	 familie,	 me-

dewerkers	en	vrijwilligers.	Dit	wordt	
gezien	 als	 een	 kwaliteitsverbetering	
van	 het	 woon-	 en	 het	 zorgklimaat	
op	 de	 afdelingen	 en	 tegelijkertijd	
is	 dit	 een	 opmaat	 als	 voorbereiding	
van	 vervangende	 nieuwbouw	 in	 de	
wijk	 De	 Leijen	 Zuid	 in	 De	 Bilt,	 al-
dus	 Nicole	 de	 Koning,	 locatiemana-
ger.	 De	 vervangende	 nieuwbouw	 in	
De	Leijen	Zuid	wordt	samen	met	de	
Woonstichting	SSW	voorbereid.

Managers
Lianne	van	Dorp,	Joos	van	der	Zee	en	
Anneke	 Zuidema	 zijn	 de	 drie	 team-
managers	 die	 leiding	 geven	 aan	 de	
woonzorgafdelingen	 in	 het	 Leendert	
Meeshuis.	 Zij	 bevestigen:	 ‘Kleinere	
bewonersgroepen	dragen	bij	aan	een	
plezierige	 leefomgeving.	 Ook	 een	
zichtbaar	 aanwezige	 hechtingsiguur	
voor	 dementerende	 ouderen	 en	 een	
zichtbaar	 aanwezige	 (zorg-)mede-
werker	 in	 de	 huiskamer	 zijn	 onder-
deel	 van	 onze	 zorgvisie.	 Zij	 zijn	 de	
verlengde	 arm	 van	 mensen	 met	 een	
ernstige	chronische	ziekte	of	ernstige	
fysieke	beperking’.	

Leendert Meeshuis verbouwt 
door Henk van de Bunt

In het Leendert Meeshuis op het Berg & Bosch terrein in De Bilthoven wordt verbouwd. 
Op de woonafdelingen worden de bestaande huiskamers opgeknapt met nieuwe keukenblokken. 

Ook komen in het Leendert Meeshuis twee extra woonkamers: hiermee is deinitief de keuze gemaakt 
voor het wonen en het zorg verlenen in kleinere teams.

Teammanagers Joos van der Zee en Anneke Zuidema in de ruimte van een 
verbouwde huiskamer, waar straks een ‘eigen’ open keuken zal worden 
geplaatst.

Voordat	 Gerjanne	 Nagel	 en	 Marco	
van	 Ginkel	 samen	 de	 zaak	 van	 hun	
ouders	c.q.	schoonouders	overnamen	
is	 veel	 onderzocht	 o.a.	 de	 reële	mo-
gelijkheden	die	een	nieuwe	zaak	aan	
het	 Maertensplein	 in	 Maartensdijk	
hen	zou	kunnen	bieden.	De	stap	is	ge-
nomen	en	het	is	goed	om	te	zien	dat	
de	verwachtingen,	ook	in	een	slechte	
economische	 periode,	 uitgekomen	
zijn.	Dat	beide	jonge	ondernemers	nu	
doorpakken	 en	 dat	 verder	 ontwikke-
len	waar	vraag	naar	 is,	 	 is	ook	goed	
voor	 het	 gehele	 Maertensplein.	 Nog	
net	niet	de	helft	van	het	aantal	klanten	
komt	 namelijk	 al	 van	 buiten	 Maar-
tensdijk.

Nieuwe merken
Naast	 de	 bekende	 merken	 waarvan	
Esprit	 en	 Sandwich	 de	 best	 lopende	
zijn,	is	er	nu	ook	een	contract	afgeslo-
ten	 met	 het	 Nederlandse	 merk	Yaya	
en	 het	 Duitse	 broekenmerk	 Anna	
Montana.	 Yaya	 is	 gestart	 in	 1992	
en	 wordt	 behalve	 in	 Nederland	 ook	
verkocht	 in	 het	 buitenland.	Zij	 biedt	
vlotte	 damesmode,	 met	 een	 goede	
prijs/kwaliteit	verhouding.	Er	worden	
vooral	 natuurlijke	 kleuren	 gebruikt,	
waarbij	in	bijna	elk	stuk	wel	iets	spe-
ciaals	is	verwerkt.	
Anna	 Montana	 is	 een	 in	 1975	 in	
Duitsland	 opgericht	 bedrijf:	 zij	 ver-
kopen	uitsluitend	broeken	die	in	meer	
dan	 30	 landen	 in	 de	 winkels	 liggen.	
‘Het	 prettige	 van	 dit	 merk	 is	 dat	 de	
pasvorm	 uitstekend	 past	 bij	 die	 van	

de	Nederlandse	vrouw.	Drie	verschil-
lende	modellen	hangen	in	de	zaak,	net	
als	nieuwe	kleding	van	het	merk	Yaya	
en	 de	 eerste	 herfst/winter	 collectie	
van	 de	 andere	 merken’,	 vertelt	 Ger-
janne	Nagel.	Naast	de	mode	van	deze	
merken	 is	 er	 ook	 voldoende	 aanbod	
voor	 de	 wat	 meer	 klassiekere	 mode	
voor	de	wat	oudere	vrouw.	

Heren casual
‘De	 herenmode’,	 vertellen	 Gerjanne	
Nagel	 en	 Marco	 van	 Ginkel,	 ‘komt	
altijd	net	iets	later	binnen	dan	de	da-
mesmode,	maar	in	september	zal	eer-

ste	 de	 kleding	 worden	 aangeleverd’.	
Er	 wordt	 daarnaast	 nog	 druk	 onder-
handeld	om	twee	nieuwe	merken	bin-
nen	 te	 halen.	 ‘Er	 is	 gebleken	 dat	 er	
steeds	meer	mannen	even	komen	kij-
ken	of	ook	zij	in	Maartensdijk	de	ge-
wenste	kleding	kunnen	kopen.	Dicht	
bij	 huis	 en	 dus	 snel	 en	 gemakkelijk	
bereikbaar.	Graag	voldoen	wij	aan	die	
wens.	Een	heel	groot	aanbod	hebben	
we	 echter	 nog	 niet	 heel	 snel	 omdat	
onderhandelingen	 toch	 al	 gauw	 een	
half	 jaar	 duren.	 Maar	 ook	 mannen	
kunnen	hier	al	goed	slagen	in	septem-
ber’,	besluit	Marco	van	Ginkel.	

Nieuwe Najaarscollectie
bij Nagel Fashion

door Marijke Drieenhuizen

Het eerste half jaar aan het Maertensplein is goed verlopen voor Gerjanne Nagel en  
Marco van Ginkel van Nagel Fashion. Dat is te zien aan het kleine aanbod aan uitverkoopartikelen 
in de winkel in Maartensdijk. Voor hen is nu de tijd gekomen om door te ontwikkelen: twee nieuwe 

damesmodemerken worden gepresenteerd en vanaf september is er casualmode voor heren. 

Gerjanne Nagel is blij dat het gelukt is om de nieuwe modemerken Yaya 
en Anna Montana binnen te halen.

Parijse Snuffelmarkt,
van mooi tot zooi

Op	 de	 Parijse	 Snuffelmarkt,	 die	 op	 zaterdag	 28	 augustus	 op	 de	 Hessen-
weg	en	de	hoek	met	de	Looydijk	werd	gehouden,	 is	nostalgie	 troef:	veel	
spulletjes	dateren	uit	de	eerste	helft	van	de	vorige	eeuw.	De	ene	stalhouder	
heeft	 zich	gespecialiseerd	 in	kristal	 en	 (plate)	 zilver,	 een	ander	 staat	met	
oude	boeken	en	weer	een	ander	heeft	een	kraam	vol	oud	speelgoed.	Iemand	
heeft	rozenkransen	in	alle	soorten	en	maten	en	iemand	anders	grossiert	in	
heiligenbeelden.	Opvallend	 is	het	aantal	deelnemers	uit	Zeist	en	het	ons-
kent-ons	gebeuren:	de	meeste	kraamhouders	kennen	elkaar	en	komen	even	
bij	elkaar	‘buurten’.	Bakkerij	Van	Ingen	verkoopt	verse	oliebollen	en	ap-
pellappen	en	een	stukje	verderop	klinkt	de	grote	hit	van	Anneke	Grönloh:	
Brandend	Zand.	Niet	geheel	 toepasselijk,	want	nog	een	stukje	verder	 ligt	
allerlei	kennelijk	al	afgedankte	doorweekte	koopwaar	op	het	trottoir.	Op	de	
hoek	van	de	Looydijk	en	de	Hessenweg	staat	om	een	uurtje	of	drie	Joke	uit	
Zeist	met	een	gevarieerd	aanbod	op	haar	markttafel.	Om	een	uur	of	twee	
heeft	het	al	behoorlijk	gehoosd	en	nu	begint	de	wind	op	te	steken:	een	ikse	
vlaag	waait	een	plastic	voorwerpje	op	de	grond.	Ze	blijft	er	opgewekt	bij.	
‘Vanmorgen	ging	het	best	lekker	en	ook	al	is	het	weer	nu	wat	minder,	de	
aanloop	is	gelijk	gebleven.’	[LvD]

Nostalgie troef op de snuffelmarkt.

Braderie De Kwinkelier

De zon die de voorgaande dagen verstek had laten gaan kwam tijdens de 
braderie in De Kwinkelier weer af en toe tevoorschijn. Daardoor werd het 
toch nog gezellig druk bij de kraampjes. 
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Veilig Hollandsche Rading (VHR) 

zet in op 30-km

De betrokken buurtbewoners in Hollandsche Rading (verenigd in 

VHR) hebben in samenwerking met de gemeente en de Bosberg-

school een actieplan opgesteld tot het verhogen van de bewustwor-

ding dat er een 30-km zone is in Hollandsche Rading.

Al langere tijd bestond het vermoeden, dat er veel te hard werd 

gereden in Hollandsche Rading en dan niet alleen op de Tolak-

kerweg, maar ook in het gebied ten oosten van de het spoor. Op 

verzoek van Veilig Hollandsche Rading (VHR), de bewonersgroepe-

ring, die zich actief inzet voor het vergroten van de veiligheid in Hol-

landsche Rading, heeft de gemeente aan het begin van de zomer 

gedurende een aantal weken de gereden snelheid gemeten op de 

spoorlaan. Daaruit is gebleken dat er veel te hard wordt gereden.

Gebied

Dat gebeurt in een gebied waar alle verkeer gebruik maakt van de 

weg, voetgangers, fietsers, scooters en auto’s. Onder de wegge-

bruikers zijn veel kinderen, inclusief peuters en kleuters, die allen 

lopen, fietsen én spelen op de weg.  Te hard rijden levert volgens 

VHR voor velen  een veiligheidsrisico op, voor kinderen in het bij-

zonder. Kinderen kunnen snelheid van naderende auto’s immers niet 

goed inschatten en het risico is groot dat zij door onverantwoord 

verkeersgedrag van medeweggebruikers letterlijk het kind van de 

rekening worden. Het is daarom dat VHR acties voert om middels 

bewustwording bij de automobilisten te werken aan bewustwording 

en attitudeverandering teneinde een veiliger verkeersgedrag te 

realiseren.

Acties

Afgelopen weekend is er allereerst een spandoek opgehangen 

worden om aan te geven dat de kinderen van het dorp weer naar 

school gaan. Andere acties zijn:

-  ophangen snelheidsmeter aan de spoorlaan van 24 augustus tot 

en met 7 september

-  voorlichtingsbrief vanuit VHR (via de school en d.m.v. flyer huis 

aan huis)

-  30-km stickers verspreiding via de school, voor bijvoorbeeld op 

de vuilcontainers

Verder hoopt VHR dat er ook snelheidsmeters op Dennenlaan en 

Vuursche Dreef geplaatst worden, evenals mogelijke borden nabij 

school qua parkeergedrag en attentie voor spelende kinderen.

Woensdag 24 augustus werd (voor 14 dagen) op de Spoorlaan een 

snelheidsmeter geplaatst.

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Buren BBQ Versteeglaan, Groenekan

Afgelopen zaterdag is in de Versteeglaan in Groenekan een oude traditie in ere hersteld: de Buren BBQ! 

Wonen in de Versteeglaan is een waar feest! Aardige mensen, jong en oud en met of zonder (kleine) kinderen. 

Ondanks dat iedereen elkaar in meer of mindere mate al kent leek het een drietal bewoners toch eens tijd om 

gezamenlijk met de hele straat het glas te heffen en bij te praten. Zo gezegd, zo gedaan en het feest begon 

al ’s ochtends toen er een springkussen van 40 m2 werd neergezet op het grote veld. Een groot succes voor 

zowel de ouders als de kinderen! In verband met de verwachte regen waren er een groot aantal partytenten 

neergezet en samen met de feestverlichting werd dit een sfeervol geheel.

Om 17 uur werd de BBQ aangestoken en kon het feest echt beginnen. Mede dankzij de heerlijke salades 

van Landwaart uit Maartensdijk en vlees van slager Vreeken uit De Bilt werd het een geweldig succes. Tot 

in de late uurtjes bleven buren hangen en er gaan al stemmen op voor een vervolg volgend jaar. Vanuit de 

feestcommissie ook nog dank aan de Gemeente De Bilt voor de prettige samenwerking bij de organisatie van 

dit burenfeest!

Het Overbosfeest

Eens in de twee jaar wordt er in het Overboskwartier 

een feest door de buurtbewoners georganiseerd, 

elke keer met een andere samenstelling. Meestal 

spelen de verschillende activiteiten zich buiten af, 

maar dit jaar lag de klemtoon op ‘binnenwerk’. 

Nieuw was namelijk dat verschillende ‘workshops’ 

binnen werden gegeven. Er was een breed scala aan 

mogelijkheden voor de deelnemers o.a.: culinaire 

les, sport van Tai Chi tot Line dancing en kunstzin-

nige mogelijkheden: zand, filten, schilderen, spellen. 

Tussendoor werd ieder van alles voorzien in de grote 

feesttent met zoet en zout en tot groot genoegen 

van klein en groot, besprenkeld met het een en 

ander.

Het Overbosfeest gaat steeds gepaard met het 

uitreiken van de Ad Boer trofee aan een sociaal mee-

denkend persoon. Dit keer overhandigde de vorige 

beheerder van de wisseltrofee, Pierre Abbink Spaink, 

de beker aan Ansèl Sandberg. Een van de kunstzin-

nige mogelijkheden speelde zich ook af in het atelier 

van Ansèl. Zij liet 2 groepen kennismaken met haar 

manier van schilderen waarna de deelnemers dit zelf 

mochten toepassen, wat tot verbluffende staaltjes kunst leidde. De feestavond werd besloten met een quiz 

en ook daarna bleven de mensen nog geruime tijd genieten van het een en ander.

Verrassende resultaten tijdens het schilderen bij Ansèl.

Voor de kinderen stond er een springkussen in het 

Overboskwartier.
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Citaten
Ons schoolgebouw was een heel oud 
gebouw uit de jaren ‘50. Voorts wa-
ren er barakken aangebouwd als een 
soort noodbouw. Toen ik op school 
kwam waren die barakken al twin-
tig jaar afgekeurd. Maar het gaf wel 
sfeer. Zo kwam je bij het lokaal van 
aardrijkskunde in een gang en de 
vloer boog helemaal door. En had je 
een muur van houten ribbels. Wat een 
voldoening om daar even langs te rit-
sen met je vingers en dat zo iedereen 
die daar les had dat kon horen ….
(H. Schaap, Ouders Online – En hoe 
was het op school?, 1999)

‘s Jonge, dat was een groot gezin 
daar! Allemaal broertjes en zusjes? 
Later bleek dat het allemaal Joodse 

onderduikertjes waren. Wat ik toen 
nog niet kon weten was dat Kees en 
Betty Boeke de oprichters waren van 
die beroemde ‘Werkplaats’. Ook wist 
ik niet dat later onze drie prinsesjes 
daar op school zouden gaan. Het was 
ijn op die school, het was ontspan-
nen, het was harmonieus. Je mocht 
iedereen bij de voornaam noemen. Nu 
is dat ongeveer gewoon, maar toen 
was het pas 1942! Mijnheer Boeke 
was gewoon ‘Kees’ en mevrouw Boe-
ke was gewoon ‘Betty’.
(Dit fragment is afkomstig uit het 
boek ‘Hoe heette ik ook alweer’ van 
Karel Beesemer.) 

Schrijfopdracht
De	gemeente	De	Bilt	 kende	 en	kent	
nog	 steeds	 vele	 scholen	 van	 divers	

pluimage,	 lager	 en	 middelbaar	 on-
derwijs,	 bijzonder	 en	 openbaar.		
‘Gewone’	of	 bijzondere	vormen	van	
onderwijs,	 de	 gangbare	 én	 speciale	
gebeurtenissen	op	school,	wij	ontvan-
gen	ze	graag	van	u.	En	ook	als	u	op	
latere	 leeftijd	weer	 naar	 school	 ging	
in	 avond-	 of	 volwassenenonderwijs	
valt	er	over	uw	ervaring	vast	veel	 te	
vertellen.

Waar	 ging	 u	 naar	 school	 in	 West-
broek,	Hollandsche	Rading,	Groene-
kan,	Maartensdijk,	De	Bilt	of	Biltho-
ven	en	wat	maakte	u	er	mee?	

Hoe	ging	het	er	gewoonlijk	aan	 toe,	
wat	 heeft	 een	 onuitwisbare	 herinne-
ring	 achtergelaten,	wat	 heeft	 u	mee-
genomen	uw	verdere	leven	in?

Dit	zijn	slechts	enkele	vragen	om	u	op	
een	idee	te	brengen.	Schrijf	uw	eigen	
verhaal	 van	 maximaal	 400	 woorden	

(een	half	A4’tje)	en	stuur	het	naar	ons	
toe,	liefst	met	een	foto.

Verhaal insturen?
Dit kan via de mail of als u geen computer hebt via de post. Als u graag 
een verhaal wilt vertellen, maar het zelf niet op kunt schrijven, vragen we u 
contact met ons op te nemen. Dan zoeken wij een schrijver in overleg met u.

De Bilt Schrijft
Copijnlaan 13
3737 AV Groenekan
T: 0346-573040 
E: info@debiltschrijft.nl

Hebt u meer inspiratie nodig? 
Ga dan naar onze website www.debiltschrijft.nl voor tips, verhalen en de 
maandelijkse nieuwsbrief. Zo kunt u hier het verhaal ‘Bonjour mes petites 
enfants’ lezen van Lia Copijn-Schukking en vindt u er schrijftips en –trucs 
van een van onze schrijfdocenten.

Weer naar school in Maartensdijk, 
Hollandsche Rading, Westbroek

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. In de aanloop naar 
de festiviteiten gaat De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit een van de 
zes kernen van de gemeente. In de laatste krant van de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht 

die u hopelijk inspireert tot een mooi verhaal.  Verhalen worden gepubliceerd op de website 
www.debiltschrijft.nl  en misschien in De Vierklank. Uit alle verhalen wordt eind 2012 een selectie 

gemaakt voor het jubileumboek dat begin 2013 verschijnt.

De openluchtschool van Berg en Bosch in 1942. Bron foto: Rienk Miedema, 
Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek in oude 
prentbriefkaarten, p. 21 (deel HR).

Ook	 in	 de	 zomer	 van	 2011	 organi-
seerde	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 voor	
ouderen	 drie	 rondleidingen	 in	 het	
gemeentehuis	 op	 verzoek	 van	 en	 in	
samenwerking	met	de	Stichting	Dag	
van	de	Ouderen.	

Dinsdag	23	augustus	jl.	was	de	derde	
en	laatste	van	het	drieluik.	Waren	de	
eerste	 twee	 gewoon	 goed	 ‘gevuld’	
(plm.	20	personen);	de	derde	uitvraag	
was	met	31	personen	duidelijk	over-
tekend.	 Maar	 ook	 deze	 grote	 groep	

had	 een	 luisterend	 oor	 voor	 rondlei-
der	 Karel	 Beesemer	 en	 was	 geïnte-
resseerd	toehoorder	bij	de	uitleg	van	
leden	 van	 fotoclub	 Bilthoven	 bij	 de	
tentoonstelling	in	de	Traverse	van	het	
gemeentehuis.	[HvdB]

Derde rondleiding overweldigend succes

Met maar liefst 31 deelnemers werd het ‘rondje gemeentehuis’ afgesloten.

Al	 spoedig	 bleken	 alleen	 de	 West-
broekse	 dames	 sportief	 en	 haakte	
dhr.	Van	’t	Land	af.	Wel	 is	gebleken	
hoe	 vooruitstrevend	 hij	 was	 en	 van	
de	gymclub	heeft	al	jaren	een	trouwe	
groep	dames	gebruik	gemaakt.	

Eenmaal	 per	 week	 komen	 zij	 sa-
men	 om	 de	 spieren	 te	 verster-

ken,	 het	 evenwicht	 te	 oefenen,	 het	
bloed	 sneller	 te	 laten	 stromen	 en	
elkaar	 te	 ontmoeten.	 De	 laatste		
jaren	 gebeurt	 dit	 in	 het	 Dorpshuis	
iedere	 woensdagochtend	 om	 9	 uur.		
Een	 aantal	 deelnemers	 gebruikt	 dit	
uurtje	 als	 ‘warming-up’	 voor	 het	
koersbal,	dat	daarna	 in	de	grote	zaal	
wordt	gespeeld.	

De	 eerste	 woensdag	 van	 september	
beginnen	we	weer,	ondanks	de	werk-
zaamheden	 vanwege	 de	 uitbreiding	
van	het	Dorpshuis.	Laat	u	zich	hier-
door	 niet	 weerhouden	 en	 kom	 mee	
oefenen	 onder	 leiding	 van	 Karien	
Scholten.	 Iedere	 woensdagochtend	
in	het	Dorpshuis	van	Westbroek	van	
9.00	-	10.00	uur.

Meer Bewegen voor Ouderen Westbroek
Ruim 41 jaar geleden werd op initiatief van dhr. Van ’t Land, in Westbroek een gymclub opgericht voor de wat 
ouderen. Onder leiding van zuster Overbeeke werden de eerste oefeningen gedaan in het Groene Kruisgebouw. 

Regionale natuurexcursie
Op	zondag	4	september	organiseert	Stichting	Het	Utrechts	Landschap	een	
natuurexcursie	over	het	 natuurgebied	 ‘De	Krakeling’	 in	Zeist.	De	ook	 in	
deze	regio	bekende	boswachter	Aalt	van	den	Hoorn	vertelt	over	de	ontwik-
kelingen	van	de	afgelopen	 jaren	 in	dit	natuurgebied.	Aan	de	orde	komen	
het	 realiseren	 van	meer	 heidegebieden	 op	 de	Utrechtse	Heuvelrug	 en	 de	
invloed	daarvan	op	de	ontwikkeling	van	lora	en	fauna.	De	wandeling	be-
gint	om	14.00	uur	en	duurt	ongeveer	anderhalf	uur.	Deelname	is	gratis.	Het	
startpunt	van	de	wandeling	is	bij	de	ingang	van	Bouwbedrijf	Hagens	aan	
de	Krakelingweg	in	Zeist.	Deelname	is	gratis.	Wegens	de	herinrichting	van	
de	Krakelingweg	kunnen	auto’s	het	startpunt	van	de	wandeling	uitsluitend	
bereiken	via	de	ingang	aan	de	Woudenbergseweg.	U	vindt	meer	activiteiten	
op	www.utrechtslandschap.nl.

Cursus Muziektheater
Op	7	september	zal	in	Dorpshuis	De	Groene	Daan	te	Groenekan,	weer	de	
cursus	Muziektheater	voor	kinderen	vanaf	7-12	jaar	van	start	gaan.	De	cur-
sus	bestaat	uit	 twee	delen.	 In	het	eerste	deel	wordt	er	gewerkt	aan	stem-
vorming:	ademhaling,	houding,	eenvoudige	zangoefeningen	en	samenzang.	
Daarnaast	worden	er	spelopdrachten	en	improvisaties	gedaan,	waardoor	de	
kinderen	zich	bewust	worden	van	hoe	ze	zich	op	het	toneel	kunnen	bewe-
gen	en	hoe	ze	zich	aan	het	publiek	kunnen	presenteren.	In	het	tweede	deel	
wordt	 er	 gewerkt	worden	 aan	 een	voorstelling,	 die	 eind	 april	 2012	 twee	
keer	gespeeld	zal	worden.	Afhankelijk	van	het	aantal	aanmeldingen	zullen	
er	2	groepen	gevormd	worden	van	8-15	kinderen	waarbij	we	in	1e	instantie	
uitgaan	 van	 een	 indeling	 naar	 leeftijd.	De	 lessen	worden	 gegeven	 op	 de	
woensdagmiddag.	De	lessen	worden	gegeven	door	Carlijn	Stolten.	Infor-
matie	en	inschrijfformulieren:	carlijn.stolten@tiscali.nl

Cursus Pottenbakken
Paul	Werner	(1961)	is	vanaf	1980	bezig	met	pottenbakken	en	is	lid	van	de	
NVK.	Vanaf	1990	is	zijn	werk	regelmatig	te	zien	op	keramiekmarkten	en	
galeries	in	Nederland,	Duitsland	en	België.	Ook	hebben	verschillende	win-
kels	en	galeries	zijn	werk	in	stock	en	is	hij	winnaar	van	de	Keramuze	en	de	
Parelboomprijs.	Paul	geeft	keramieklessen	en	verzorgt	workshops	 in	zijn	
atelier	in	de	Bilt.	In	zijn	atelier	aan	huis	in	de	Bilt	verzorgt	Paul	lessen	pot-
tenbakken	De	lessen	zijn	op	dinsdagavond	en	donderdagochtend.	Er	wordt	
in	kleine	groepen	(max.	4	personen)	gewerkt.	Ook	is	er	de	mogelijkheid	om	
een	workshop	pottenbakken	te	volgen.	Naast	het	draaien	op	de	draaischijf	
komt	ook	het	decoreren,	glazuren	en	bakken	aan	bod.	Adres;	Kerklaan	79	
De	Bilt	(tel	030	2129968).	Zie	verder	www.pwkeramiek.nl



www.detwaalfgaarden.nl • www.despeelgaarden.nl

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

Achterweteringseweg 70

3738 MA Maartensdijk

T 0346 21 00 07

F 0346 21 03 09

info@detwaalfgaarden.nl

info@despeelgaarden.nl

DE TWAALF 
GAARDEN RUIMT OP!

Sla je slag

kortingen van 50% en meer 
op showmodellen

OP = OP

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

‘t Vaarderhoogt verlengt uw 
tuinseizoen met aantrekkelijke 

“tuinplussers” Deze week: 

VASTE PLANTEN+ + +

‘t Vaarderhoogt heeft 
een oceaan aan diverse vaste 

planten voor u klaar staan. Ontelbaar 
veel soorten en kleuren. Ook najaarsbloeiers die u 
tot vér in het najaar hun bonte bloeipracht tonen.

Neem maar extra veel laadruimte mee bij uw bezoek, want
onze aanbieding deze week is  VAN DE GEKKE :

ALLE VASTE PLANTEN

met vierkante potmaat 9/9 of 11/11

HALVE PRIJS

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

Geldig t/m dinsdag 6 september.

Tuinplussers +

Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur en zaterdag 09.00 - 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Heeft u de (BOVAG) Beun de 
Haas-tv spot al gezien?

 
Maak nu een afspraak bij uw 

BOVAG-bedrijf voor de 
onderhoudsbeurt en/of 

schadereparatie.
 

Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.nl

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

06 - 53 14 67 33

Op zoek naar een mooie 

locatie om iets te vieren?

CAFE-BISTRO DE EGEL 
IS DE PLEK OM EEN 
FEESTJE TE GEVEN

Arrangementen zoals buffetten, 
koffi etafel of lekker borrelen
maken wij samen met u op maat 
en naar ieders budget
bel voor info 06-55853123 of kijk op 
www.bistro-egel.nl

Cafe- Bistro De Egel

Graaf Floris V weg 32

Bungalowpark de Egelshoek 

its sport

Meld je aan of kom kijken bij:
Its sport
Industrieweg 11a tel: 06 46 10 46 00
3738 JW  Maartensdijk email: itsfarida@hotmail.com

NIEUW           NIEUW           NIEUW
Fatburning, kick&fun en voedingsadviseuze

kom vrijblijvend langs voor advies over gezonde voeding,afvallen, en 
sport mogelijkheden.

 

NIEUW           NIEUW           NIEUW 
60 plussers, kom uit je stoel en doe mee aan onze groeps fi tness en 
cardio training. voor 20euro per maand kan je trainen op maandag, 

woensdag en vrijdag ochtend.
het zijn, buiten dat het voor iedereen goed is, 

heel gezellige trainingen.

Onze sportactiviteiten: zumba, fi tness, kickboksen, steps, fysiofi tness, 
bodyshape, fatbuning, kick&fun, personaaltraining.

Familie all in abonnement 26 euro / studenten all in abonnement 18 euro.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 
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.
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Voordat	die	middag	de	wedstrijd	om	
15.00	uur	begint	is	het	op	de	Kerkdijk	
al	druk	 in	café	De	Poort	en	cafetaria	
De	Gram.	De	bewoners	 zijn	 er	mas-
saal	op	af	gekomen.	Ze	leven	er	naar	
toe	en	willen	dit	niet	missen.	De	ge-
luidsinstallatie	wordt	 opgebouwd,	 de	
vlaggen	uitgestoken	 en	het	Volkslied	
van	 Westbroek	 uitgedeeld,	 dat	 door	
Lia	 Verheul	 wordt	 gezongen,	 bijge-
staan	door	al	die	mensen	die	geen	on-
derdeel	van	het	spektakel	willen	mis-
sen.	Het	 doorgaande	 verkeer	 is	 druk	
en	vergt	wat	manoevreren,	maar	daar	
trekt	niemand	zich	iets	van	aan.	Tege-
lijk	met	wat	regendruppels	komen	ook	
de	renners	aan	de	start.	

Perfect verloop
Het	zijn	niet	alleen	maar	mannen	die	
gaan	rennen.	Er	is	ook	een	aantal	da-
mes	 bij.	 Terwijl	 de	 voorbereidingen	
worden	afgerond	gaan	auto’s,	vracht-
wagens	 en	 tractoren,	 alsof	 er	 niets	
bijzonders	 gebeurt,	 hun	 eigen	 weg.	

Tweemaal	toert	er	ook	een	motorclub	
voorbij.	Het	cafetaria	deelt	snacks	uit.	
In	het	café	wordt	de	dorst	gelest.	De	
organisatoren	hebben	alles	in	de	hand.	
Het	 verloopt	 perfect	 terwijl	 er	 toch	
ook	nog	zo	nu	en	dan	wat	regendrup-

pels	 vallen.	 Dan	 beginnen	 iets	 meer	
dan	twintig	renners	om	15.00	uur	aan	
de	race	van	50	kilometer.	
	
Volgend jaar opnieuw
De	rit	gaat	zes	maal	via	de	Burgemees-
ter	Huydecoperweg,	 de	Molenpolder	
en	het	einde	van	de	Kerkdijk,	waarna	
ze	langs	de	juichende	menigte	snellen.	
Diep	 over	 het	 stuur	 gebogen,	 waar	
uit	de	massa	de	aanmoedigingen	luid	
weerklinken.	Zelfs	voor	de	pitspoezen	
die	 droog	 ietsend	 op	 een	 vrachtwa-
gen	meerijden.	Ook	al	een	wonderlijk	
gezicht.	Onderweg	 zorgt	 de	volgmo-
tor	met	achterop	de	omroeper	ervoor	
dat	de	wachtenden	op	de	hoogte	blij-
ven.	Wat	blijft	is	de	beheerste	vrolijke	
chaos	terwijl	de	muziek	tot	ver	buiten	
het	 parcours	 te	 horen	 moet	 zijn.	 Na	
de	huldiging	van	de	winnaars	op	het	
schavotje	 stroomt	 het	 café	 volledig	
vol	om	er	na	te	praten.	Een	mooie	dag.	
Een	mooie	 race.	Volgend	 jaar	 op	 25	
augustus	is	de	volgende.

Groot feest rond Westbroekse wielerronde
door Kees Pijpers

Jongstleden zaterdag werd in Westbroek de traditionele wielerronde afgewerkt onder hilarische 
omstandigheden. Terwijl een massa dorpsgenoten langs beide kanten van de weg bij start en 
doorkomst de renners ronde na ronde vreugdevol aanmoedigend toejuichte, passeerde het 

doorgaande verkeer alsof er niets bijzonders gebeurde. Het feest verliep perfect 
en de winnaar van vorig jaar werd ook ditmaal de kampioen.

Terwijl de renners op volle snelheid over het parcours suizen, passeert het 
doorgaande verkeer alsof er niets aan de hand is.

Winnaar Andre Los (20) Voor de tweede maal achtereen kampioen, Gert Clasens 
(66), tevens oudste deelnemer (2) en op de derde plaats Jan van Vliet (48).

In	 de	Beatrixlaan	waren	open	dans-
lessen	 voor	 peuters	 en	 kleuters	 en	
workshops/demonstraties	 van	 klas-
siek	 ballet,	 buikdans,	 musicaltoneel	
en	 musicaldans.	 Docenten	 potten-
bakken,	 keramiek/boetseren,	 beeld-
houwen	 en	 tekenen	 en	 schilderen	
gaven	uitgebreid	informatie	over	wat	
hun	 cursussen	 inhielden.	 Ondanks	
het	 slechte	weer	 schreven	zich	deze	
dag	 toch	 evenveel	 nieuwe	 cursisten	
in	als	vorig	jaar,	een	mooi	resultaat.	
Ook	was	er	informatie	over	de	Kun-
stExpress,	 een	 maatjesproject	 voor	
kinderen	van	negen	tot	en	met	dertien	
jaar	die	een	talent	hebben	op	het	ge-
bied	van	muziek,	toneel	of	beeldende	
kunst	uit	gezinnen	die	het	niet	breed	
hebben.	 KunstExpress	 Maatjespro-
ject	koppelt	ieder	kind	aan	een	maat-
je.	 Deze	 maatjes	 zijn	 tussen	 de	 ne-
gentien	en	dertig	jaar	oud,	zijn	vooral	

geïnteresseerd	 in	 kunst,	muziek,	 to-
neel	of	dans	en	zijn	zelf	actief	in	de	
kunstwereld.	Zij	vinden	het	leuk	om	
met	kinderen	activiteiten	te	onderne-
men	en	krijgen	daarvoor	een	training.	
Een	schooljaar	lang	gaat	ieder	maatje	
met	de	aan	hem	of	haar	gekoppelde	
jongere	wekelijks	op	onderzoek	in	de	
kunstwereld.	 Ze	 bezoeken	 een	 kun-
stenaar,	bekijken	kunst	in	een	muse-
um	of	bezoeken	voorstellingen.	Ou-
ders,	 leerkrachten,	 maatschappelijk	
werkers	of	intern	begeleiders	kunnen	
een	kind	aanmelden.	Voor	het	kind	is	
het	gratis,	het	enige	wat	is	vereist,	is	
de	toestemming	van	de	ouders.

Aanbod De Bilt
Het	Kunstenhuis	in	de	Bilt	heeft	een	
breed	 aanbod	 voor	 zowel	 kinderen	
als	volwassenen.	In	de	muziekschool	
wordt	les	gegeven	op	diverse	instru-

menten.	Er	 is	ook	speciale	keyboar-
dles	voor	kinderen	met	een	verstan-
delijke	 beperking.	 Ook	 zangles	 en	
musicalles	 behoort	 tot	 de	mogelijk-
heden.	Daarnaast	geeft	Het	Kunsten-
huis	nog	cursussen	en	het	is	mogelijk	
deel	te	nemen	aan	ensembles.	Ook	op	
kunstgebied	zijn	in	het	gebouw	aan	de	
Beatrixlaan	veel	opties	op	het	gebied	
van	tekenen	en	schilderen,	waaronder	
ook	Open	Atelier	Vlakke	Vormen	en	
een	Modelacademie.	Ook	worden	er	
cursussen	gegeven	op	het	gebied	van	
boetseren,	 keramiek,	 beeldhouwen	
en	pottenbakken.	Tevens	is	deelname	
aan	 het	 Open	 Atelier	 Ruimtelijke	
Werkvormen	mogelijk.	Dan	wordt	in	
De	Bilt	 dansles	 gegeven	 in	 de	 gen-
res	 peuter-	 en	 kleuterdans,	 klassiek	
ballet	en	buikdansen.	Voor	bijzonder	
getalenteerde	leerlingen	die	overwe-
gen	van	dans	hun	beroep	te	maken	is	

er	 een	 Oriëntatie	 vakopleiding.	 De	
cursussen	in	De	Bilt	worden	gegeven	
vanaf	maandag	5	september	2011.	De	
Biltse	Muziekschool	gaat	al	op	vrij-
dag	 2	 september	 van	 start.	 Nieuwe	
cursisten	 kunnen	 zich	 opgeven	 via	
030-6958393	 of	 via	 info@kunsten-

huis.nl.	Voor	de	Biltse	Muziekschool	
bellen	naar	 2283026	of	mailen	naar	
info@biltsemuziekschool.nl.	 Ook	
voor	meer	informatie	kunt	u	bellen	of	
kijk	 op	 www.kunstenhuis.nl,	 www.
werkschuit.nl	en	www.biltsemuziek-
school.nl	.

Open Dag Werkschuit laat 
kennismaken met cursussen en lessen

door Lilian van Dijk

Bij de Werkschuit, tegenwoordig Het Kunstenhuis De Bilt/Zeist geheten, was op alle drie locaties: 
twee in De Bilt en een in Zeist, van alles te beleven tijdens de Open Dag op zondag 28 augustus.  

In de gemeente De Bilt konden bij de Muziekschool aan de Henrica van Erpweg 2 de Beatrixlaan 1 
geïnteresseerden demonstraties bekijken en in sommige gevallen ook zelf meedoen of iets uitproberen.

Docente Marjan Nagtegaal legt aan de hand van een boek aan een 
geïnteresseerde bezoekster uit wat haar cursus Gemengde Technieken precies 
inhoudt.

Concert Beerschoten op 
laatste moment afgelast

Een	grote	truck	vol	instrumenten	was	bij	het	Paviljoen	van	landgoed	Beer-
schoten	 gearriveerd,	 evenals	 de	 leden	 van	 het	 zestig	 amateurmuzikanten	
tellende	NS	Harmonieorkest,	die	op	eigen	gelegenheid	uit	alle	hoeken	van	
het	land	kwamen.	Op	de	Buienradar	leek	het	’s	ochtends	nog	of	het	zondag-
middag	28	augustus	op	zou	klaren.	Maar	helaas,	het	bleef	tegen	aanvangs-
tijd,	14.00	uur,	onafgebroken	regenen,	zodat	uiteindelijk	de	voorzitter	van	
het	orkest	moest	besluiten	het	concert	af	te	gelasten.	Omdat	dit	in	twee	jaar	
tijd	al	de	tweede	keer	was	dat	een	concert	in	Beerschoten	van	het	NS-Har-
monieorkest	niet	kon	doorgaan	vanwege	de	regen,	beloofde	hij	de	voorzit-
ter	zijn	orkestleden	nog	eens	goed	na	te	denken	of	ze	nog	een	derde	keer	de	
gok	zouden	wagen	om	in	De	Bilt	te	komen	optreden.	Ook	het	optreden	van	
de	Weathertown	Bigband	van	de	Koninklijke	Biltse	Harmonie	met	zangeres	
Lisanne	de	Jong	kon	geen	doorgang	vinden.	[LvD]

De voorzitter van het NS Harmonieorkest legt aan de muzikanten uit dat het 
optreden vanwege de regen geen doorgang kan vinden. 

Arbeidscentrum van start

Het voor het Sojosgebouw gelegen Arbeidscentrum Maartensdijk aan de 
Dorpweg is afgelopen maandag echt van start gegaan. Yvonne van Belt 
(met theedoek) werkt sinds deze week in de keuken en de wasserij van 
het Arbeidscentrum. Ze woont in Zideris Maartensdijk en is blij met haar 
nieuwe werkplek. Het Arbeidscentrum Maartensdijk is bereikbaar op 
telefoonnummer 0346-214457 of via de mail acmaartensdijk@reinaerde.nl
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Van	 Soerland	 begon	 op	 zijn	 zesde	
met	 badminton	 bij	 BC	 Neunen.	 Op	
zijn	achttiende	mondde	dit	uit	in	een	
voltijds	 sportcarrière.	 Hij	 deed	 voor	
Nederland	 mee	 aan	 de	 Olympische	
Zomerspelen	 1996	 en	 werd	 in	 1999	
Nederlands	kampioen	enkelspel,	 een	
half	 jaar	 nadat	 hij	 was	 gestopt	 met	
internationale	 toernooien.	 In	 de	 Ne-
derlandse	 competitie	 speelt	 hij	 sinds	
2002	in	het	tweede	van	BV	Van	Zij-
derveld	uit	Amstelveen	waar	hij	ook	
trainer	is	van	de	hoogste	teams.

SV Irene
Bij	 SV	 Irene	 zal	 Van	 Soerland	 de	
competitiespelers	bij	de	 Jeugd	en	de	
hogere	 teams	 bij	 de	 senioren	 gaan	
trainen.	Ook	zal	hij	de	(eigen)	jeugd-
trainers	van	Irene	gaan	ondersteunen.	
De	 Senioren-recreanten	 en	 lagere	
competitieteams	worden	al	jaren	suc-
cesvol	getraind	door	Rene	Lapre.	

Op	vrijdag	2	september	zal	Van	Soer-
land	oficieel	het	seizoen	openen	met	
trainingen	en	wedstrijden	op	de	Bad-

minton-Instuif.	 Iedereen	 is	van	harte	
welkom	om	mee	te	doen	en	te	ervaren	
hoe	leuk	badminton	is.	Om	18.00	uur	
begint	de	Instuif	met	een	Open	Jeugd	
Toernooi.	 Vanaf	 20.00	 uur	 zijn	 de	

Senioren	van	harte	welkom	voor	een	
training	 en	 wedstrijden.	 Kijk	 voor	
meer	 informatie	 op	 kombadminton-
nen.sv-irene.nl	

(Bertien van de Kerk)

SV Irene trekt Van Soerland
aan als trainer

De Badminton-afdeling van SV Irene legt al jaren veel nadruk op het geven van goede trainingen 
aan zowel de senioren als de jeugd. De afgelopen jaren zijn er helaas door omstandigheden veel 

trainerswisselingen geweest. Met oud-international Joris van Soerland heeft SV Irene een zeer goede 
en ervaren trainer binnengehaald die voor de komende jaren het trainingsbeleid zal uitzetten. 

Tijdens de badminton-instuif op vrijdag 2 september speel Van Soerland 
samen met Judith Meulendijks een demonstratiepartij met het 1e team. [foto 
Reyn Schuurman]

Op	de	 laatste	 avond	van	het	Zomer-
bridge	 2011	 reikte	 de	 voorzitter	 van	
organiserende	 bridgevereniging	Hol-
landsche	Rading	Gerard	van	der	Laan	
(midden)	 de	 wisselbeker	 uit	 aan	 de	
Zomerbridgekampioenen	Toon	Smits	
en	Anneke	de	Jong-Leenslag.	Er	was	
deze	 avond	 verder	 vrij	 bridge,	 met	
Piet	Douma	+	Nans	Lelie	met	70,83%	
‘op	afstand’	als	winnaars.	
Vanaf	donderdag	1	september	begint	
de	interne	competitie	van	Bridgever-
eniging	Hollandsche	Rading	weer.	Er	
is	 in	 het	 nieuwe	 seizoen	 nog	 plaats	
voor	 één	 of	 twee	 nieuwe	paren.	Be-
langstellenden	 hiervoor	 kunnen	 zich	
(als	paar)	aanmelden	op	bridgehollra-
ding@casema.nl.

Zomerbridgekampioenen

Hockeyprimeur in Bilthoven
Afgelopen weekend heeft hockeyclub SCHC in Bilthoven het 
eerste LONDON 2012 blauwe waterveld in gebruik genomen. 
Vanaf het moment dat bekend werd dat het hockeytoernooi 
tijdens de Olympische Spelen in Londen op een blauw veld 
wordt gespeeld, heeft SCHC in overleg met de gemeente De 

Bilt besloten om ook een blauw waterveld aan te leggen. 

Met	dit	nieuwe	veld	is	SCHC	in	staat	om	zijn	top-	en	breedtehockeyam-
bities	waar	te	maken,	omdat	meer	teams	nu	op	een	waterveld	kunnen	spe-
len	en	trainen.	SCHC,	met	ongeveer	2300	leden,	speelt	zowel	met	Dames	
1	 als	met	Heren	1	 in	de	hoofdklasse	 en	heeft	 daarnaast	 vele	 jeugdteams	
in	de	hoogste	klasse	spelen.	 In	het	komende	seizoen	kan	de	club	nu	ook	
teams	ontvangen	die	zich	op	de	Olympische	Spelen	in	Londen	voorberei-
den.	SCHC	is	de	gemeente	De	Bilt	zeer	erkentelijk	voor	het	gezamenlijk	
mogelijk	maken	van	dit	nieuwe	veld.	De	Bilt	maakt	daarmee	de	titel	‘Sport-
gemeente	van	Nederland’	helemaal	waar.

De oficiële opening werd in de stromende regen op zondag 28 augustus 
door wethouder Herman Mittendorff verricht. [foto Reyn Schuurman]

Koos	 van	 Tamelen	 (52)	 treedt	 met	
ingang	van	1	september	a.s.	in	dienst	
als	 Technisch	 Coördinator	 van	 de	
Technische	 Commissie	 (TC)	 bij	 FC	
De	Bilt.	
Voor	 een	 periode	 van	 twee	 seizoe-
nen	zal	hij	zich	richten	op	het	verder	
professionaliseren	van	de	jeugdoplei-
ding.	Hij	 zal	 samenwerken	met	Ron	

Groenewoud	 die	 al	 een	 technische	
functie	vervult	bij	FC	De	Bilt.	Koos	
voetbalde	 jarenlang	 voor	 FAK	 (één	
van	 de	 fusieclubs),	 was	 trainer	 van	
de	 zaterdagsenioren	 van	 FC	 De	 Bilt	
en	 vervulde	 een	 functie	 als	 Hoofd	
Jeugdopleiding	bij	FC	De	Bilt	bij	de	
start	 van	 de	 fusie,	 ruim	 twaalf	 jaar	
geleden.	 Maandagavond	 werd	 hij	

bij	 FC	 De	 Bilt	 gepresenteerd	 bij	 de	
jeugdtrainers	 en	 andere	 mensen	 van	
de	technische	staf.	

Op	 de	 foto,	 voorafgaand	 aan	 deze	
bijeenkomst	 zit	 Koos	 van	 Tamelen	
(r.)	gehurkt	naast	hoofdtrainer	Gerrit	
Plomp.	Links	van	Gerrit	Plomp	staat	
Ron	Groenewoud.	[HvdB]

FC De Bilt breidt uit

Primera sponsort SVM 6

SVM 6 is dankzij sponsoring van Primera voorzien van fonkelnieuwe shirts. 
Het team poseerde dan ook gewillig met sponsor Alie Kuipers voor de deur 
van de Primera op het Maertensplein te Maartensdijk. (foto: Jeroen Kemp)

Gymma 45 jaar
Gymma is op 7 september 1966 opgericht en bestaat dit jaar 
45 jaar. Locoburgemeester Ditewig gaf tijdens de eindshow 

‘Moviestars’ al aan dat de vereniging nog volop in beweging is.

‘Moviestars’	was	een	een	swingend	optreden	van	alle	dansgroepen	waarbij	
je	moeilijk	in	je	stoel	kon	blijven	zitten.	Wervelende	muziek,	prachtige	ach-
tergrondbeelden,	mooie	kleur-	en	lichtcombinaties.	Dit	jaar	trad	de	break-
dance	jongensgroep	voor	het	eerst	op	voor	een	groot	publiek.	Het	publiek	
kwam	zelfs	naar	voren	om	deze	jongens	aan	het	werk	te	zien.	Deze	groep	is	
in	april	jl.	voor	het	eerst	gestart	met	de	lessen	en	het	enthousiasme	sprong	
er	 direct	 van	 af.	Maar	 alle	 deelnemers	 hebben	heel	 hard	 geoefend	onder	
leiding	van	de	docenten	en	dat	was	ook	wel	te	zien!
De	lessen	gaan	volgende	week	weer	van	start:	o.a.	 turnen,	dansen,	body-
shape	en	zumba.	Tevens	zal	Gymma	binnenkort	een	workshop	geven	om	
kennis	te	maken	met	een	Dance	Workout	o.l.v.	Joyce	Geurtsen.	Deze	trai-
ning	is	speciaal	voor	volwassenen.	
Ben	je	benieuwd	naar	de	lessen	kijk	voor	meer	informatie	op	www.gymma.
nl.	Wil	 je	 gelijk	 kennismaken	met	Gymma,	 geef	 je	 dan	op	voor	 2	 gratis	
proelessen	via	Pauline	Top:	ledenadministratie@gymma.nl.
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Te koop aangeboden
SUBWOOFER jbl met mono-
blok versterker i.z.g.s. € 125,-. 
Tel. 06-29506849

Nieuw: De kleine Winkler 
Prins, 20-delig. € 25,-. Tel. 
030-2202996

Nieuwe attaché koffer zwart 
+ slot ‘Berghoff’ 45x32x11. € 
12,50. Tel. 030-2202996

Metalen kolenkit wit geschil-
derd. € 10,-. Nieuwe dames 
bootschoenen, bruin leer, maat 
38. Van € 89,- voor € 49,-. Tel. 
030-2202996

Philips stereo meubel grijs 
76x42x36 fm radio, platenspe-
ler en cassettedeck. € 39,-. Tel. 
030-2202996

15 leuke breiboeken o.a. steek, 
ouders, diana. € 10,-. Nieuwe 
ovale witte rieten mand, met 
witte bekleding. € 10,-. Tel. 
030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 38, zwart leer. € 
25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. 
€ 7,-. Klittenband, 2cm breed, 
op rol van 25 m. in wit en 
zwart. € 10,- per rol. Tel. 030-
2202996

Keukenstoel donkerbruin 
+ chroompoten. € 5,-. 3 
Fitnessbanden van Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Tel. 030-2202996

2 Lieve tijgerpoesjes (5) 
zkn nieuw baasje vanw. 
Verhuizing. Echt knuffelkat-
ten, gester. + gezond. Gratis + 
toebeh. 06-21210352

Mooi hamsterkooitje met 
blauwe plastic bak, nog hele-
maal intact voor € 5,-. Tel. 
06-49908444

Mooie verzameling flesjes bier 
met bijbehorende glazen, wel 
80 verschillende binnenlandse 
en buitenlandse soorten, gratis 
af te halen. Tel. 06-49908444

Siemens Gigaset 3035 ISDN 
zonder losse handsets gratis 
af te halen. Holl. Rading 035-
5772098.

Handmaaier voor gras, z.g.a.n.  
€20,-. Tel. 0346-211678 

Gardena Accu kooimes gras-
maaier. In goede staat, nieuwe 
accu, ook als handmaaier te 
gebruiken. € 49.-. Tel. 030-
2287603

Nootjes 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.)

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

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

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

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

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

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

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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

Z.g.a.n. Harry Horse paardrij-
cap, maat 54 voor kind van 
8 of 9 jaar. € 25,-. Tel. 030-
2210303 

Philips senseo voor 1 of 2 kop-
pen koffie model wit, werkt 
nog prima overcompleet. € 
20,-. Tel. 030-2718364

Boerenbontservies, 5 eetbor-
den, 3 soepborden, 1 ovale 
platte schaal. € 30,-. Tel. 0346-
212492

Diaprojector merk Paximats 
+ tafel + diaviewer elektr. 
Paterson Viscount. € 35,-. Tel. 
0346-212492

Johnson impellerpomp voor 
de boormachine in originele 
verpakking. € 30,-. Tel. 035-
5772844 na 19.00 uur. 

Elektr. Verf-, lakafbrander 
220v, met 3kw instelbare hea-
ter. € 49,-. Tel. 035-5772844 
na 19.00 uur

Z.g.a.n. naaimachine. € 50,-. 
Porseleinen vaas. € 7,50. Tel. 
030-2716810.

Verticuteerhark. € 25,-. Tel. 
035-5772844 na 19.00 uur

Videobanden van Swiebertje. 
Ze zitten in cadeauverpakking. 
Deel 1 t/m 5 vhs. € 12,50. Tel. 
0346-214084

Minidroger met slang en 
opvangbak. Werkt prima met 
tijdklok en 2 standen. € 35,-. 
Tel. 0346-214084

Nieuwe ned. Vlag geschikt 
voor vele doeleinden. Afm. 
90x150 cm. € 5,-. Tel. 0346-
214084

Salontafel licht eiken, afm. 
75x130. Tel. 06-23455040

Auto’s/motoren
Te koop DAIMLER (3.6; 
1987) in goede staat, 160.000 
km. APK gekeurd. Prijs 
nader overeen te komen. Bel 
06-53232740 

Personeel gevraagd
Notarissen Houwing 
van Beek zoekt een 

secretaresse en een junior 
secretaresse. Kijk op www.
lokalebedrijvendebilt.nl

Notarissen Houwing van Beek 
zoekt een secretaresse en een 
junior secretaresse. Zie p. 16

Personeel aangeboden
REPARATIE Luxaflex, lamel-
len, rolluiken en zonnescher-
men, ook elektrisch. Hans 
06-26604779 Groenekan

Voor al uw dakwerk en 
LOODGIETERWERK. Tel. 
06-30679915

Diversen
Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

Wespen, houtworm, muizen,
ratten of ander ONGEDIERTE?
www.vermex.nl 
06-27007678

YOGA. Ervaren wat yoga 
is of je ervaring verdiepen? 
Speciale herfstserie van 6 les-
sen. Werken met de energie 
van het hart. Start op dinsdag 
6 september in Groenekan. 

Raaijen 
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Bel voor informatie 
of bezoek onze 

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267. Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 90%  
reparaties in een dag klaar. Levering alle merken NIEUWE en 
gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestra-
ting, afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrij-
blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knippen, verven, 
epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, permanent 
make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, bruidskapsels, 
etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust Erwin 030-2290395 
(Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 
en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Senioren reisjes, waarom teveel betalen voor uw dagje uit? 
Bij de reisclub 55+ heeft u kwaliteit voor de laagste prijs. 
www.reisclub55plus.nl - Tel. 0346-212288

Touringcar vip show zaterdag 10 september. Voor de ingang 
van Dijckstate, gratis koffie 10.00 uur – 13.00 uur.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Voor particulieren en bedrijven. Voor meer informatie kunt u
bellen naar 06-27480128 of kijken op
www.hoveniersbedrijfkevinvantveld.nl

Martktdag en Oldtimerdag rond de Dorpskerk in 
De Bilt. Op zaterdag 10 september van 10:00 tot
17:00 uur. Ca  60 kramen, onder meer:  rommelmarkt,
 kledingmarkt,  grote boekenmarkt en heel veel bloemen.
Er is een  Kinderprogramma met o.a. optreden van 
Herman Boon.  Op de Dorpsstraat vindt de Oldtimerdag 
plaats en zijn er diverse kramen van  Biltse ondernemers.
Meer informatie: www.dorpskerkdebilt.nl

Cursussen
Cursus EHBO. Dinsdag 27 september 2011 start er weer een 
cursus EHBO. Tijdens de cursus leert u alles over het verlenen 
van eerste hulp bij ongevallen en bij reanimatie. De cursus is 15 
avonden, de kosten bedragen € 200,00. De locatie is Wooncentrum 
Dijckstate, Maartensdijk. Voor informatie/aanmelden: www.bege-
opleidingenhulpverlening.nl, tel. 0346-213148/06-52011545 of 
neem een brochure bij Apotheek Maertensplein mee.

Spaans voor beginners, mensen met  basiskennis en gevor-
derden. Met name mensen die naar Spanje of Latijns Amerika 
op vakantie gaan of werken, zullen hun voordeel kunnen doen 
met deze cursussen. De cursus bestaat uit lessen van anderhalf 
uur per week. Eerste lessen beginnen op woensdag 7 sep-
tember. Voor meer info: Stichting Casa Latina 06-22627767 / 
spaansopmaat@casalatina.nl / www.casalatina.nl

Najaarscursus boetseren en/of speksteenbewerken. Wilt u al 
heel lang en komt het er niet van? Hak nu de knoop door! Kom 
werken met uw handen vanuit uw hart met klei of speksteen. 
In kleine groepen, dus met veel tijd en aandacht speciaal voor 
u. De cursus start september in eigen atelier in Westbroek bij 
Marianne Loggers. Verwen en verras uzelf, u bent creatiever 
dan u denkt ! Koffie thee en iets lekkers staat klaar. Bel 0346-
281266 of 06-11168249

Mindfulnesstrainingen. Leren omgaan met stress, pijn, teleur-
stelling of verlies. De eerstvolgende Mindfulnesstraining van 
Eén&Al start eind september 2011 in Bilthoven. Kijk voor meer 
informatie op www.eenenal.nl of bel 06-22914285.

Qigong en taiji in De Bilt. Je kunt op dinsdagavond lessen 
qigong en taiji in de Patioschool volgen. Qigong en taiji zijn 

Open dag
Salon Looking Great en 

Psychotherapie praktijk De witte lotusbloem 
openen hun deuren op:

Vrijdag 2 september  &  Zaterdag 3 september 
10.00 tot 17.00 uur

Bosuillaan 58 3722 XP Bilthoven Tel. 030 228 86 62 
welkom@looking-great.nl  welkom@dewittelotusbloem.nl

www.looking-great.nl   www.dewittelotusbloem.nl

Opgave bij: Camee Michon. 
Tel : 0575-494751

Altijd gezellig en goed gekapt 
bij BETTY’S CORNER! Elke 
woensdag en vrijdag + avond 
in Maartensdijk. Bel voor een  
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

Man zoekt iemand die ook 
bezig is met de programma 
(Magix VIDEO de Luxe). Tel. 

06-42993854 Harry.

T.h.a. BEDRIJFSHAL/
magazijnruimte/werkplaats 
met overheaddeur, kan-
toor, toilet, krachtstroom. 
Totaal 85 m². € 8,50 per m² 
excl. Gas/water/licht. Tel: 
06-21580441

Caravanstalling te huur in 
Groenekan tot juni 2012. Voor 
inlichtingen 06-29444640

Chinese bewegingskunsten, die je energie geven en stress ver-
minderen. Resultaten die je hiervan mag verwachten zijn: rust 
in je hoofd, meer zelfvertrouwen, goede lichaamshouding, meer 
energie, meer weerstand, beter slapen, afname pijnklachten en 
ontspannen ademhaling. Interesse? www.vol-ledig.nl of bel 
030-2341912.

Muzieklessen in Maartensdijk. Pianist Arthur Bouma en 
blokfluitiste Jacqueline Dubach zijn professionele musici die 
muziekles geven in Maartensdijk en omgeving. De muziekles-
sen zijn voor kinderen en volwassenen, voor beginners en 
gevorderde spelers, voor blokfluit zijn er groepslessen voor 
kinderen. Mailt u voor informatie over tarieven en lestijden of 
een gratis proefles naar ambouma@orange.nl (piano) of jacque-
linedubach@live.nl (blokfluit)

De Stichting Bodhisattva organiseert een cursus: metamorfo-
semassage ouder en kind (vanaf 6 jaar). Data: 1, 8 en 15 okto-
ber 2011. Plaats: Patioschool “De Kleine Prins”, Weltevreden 
8, 3731 AL, De Bilt. Kosten: € 75,- (één ouder, één kind). Info: 
Mevrouw A. Dijkstra, tel. 0347-371492 of Mevrouw S. van der 
Laan, tel. 035-6934294 of via www.stichtingbodhisattva.eu De 
inschrijving sluit op 23 september 2011.

Aquarelleren en schilderen. Ervaren docent/beeldend kunste-
naar te Bilthoven geeft privéles en les aan kleine groepen (max. 
4 personen). Zowel beginners als gevorderden. Lestijden in 
overleg. Inl. 030 2292461

Ik heb je-lief. Op 23 september start Maelique de training 
‘Ik heb je-lief’. Deze 5 avonden zijn bedoeld voor paren die 
hun relatie willen verdiepen en weer opnieuw het ’ja-gevoel’ 
willen beleven. Overige avonden op 7 en 28 oktober, 11 en 
25 november. Locatie: Looijdijk 146, De Bilt van 19.45 tot 
22.30 uur. Kosten € 150,- per persoon. Voor aanmelden of meer 
informatie: Monique Mizee 030-2213415 of 06-48509921 of 
info@maelique.nl 

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij
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Bij	 Curves	 is	 de	 opstelling	 van	 de	
toestellen	 zodanig	 dat	 vrouwen	 on-
gedwongen	 met	 elkaar	 in	 contact	
komen	 en	 de	 muziek	 stimuleert	 om	
vooral	in	beweging	te	blijven.	Na	de	
eerste	workout	onder	persoonlijke	be-
geleiding,	loop	je	binnen	wanneer	het	
jou	schikt.	Er	blijft	altijd	begeleiding	
voor	de	juiste	instructies	om	vrouwen	
zowel	fysiek	als	mentaal	te	helpen	de	
beste	resultaten	te	bereiken.

Samen
Mede	 daarom	 gaat	 Curves	 ook	 sa-
men	 met	 La	 Couronne	 van	 Els	 van	
der	Lans	voor	vrouwen	die	speciiek	
willen	werken	aan	gewichtsverlies	en	
daar	 wat	 extra	 begeleiding	 bij	 kun-
nen	 gebruiken.	 Zij	 is	 gediplomeerd	
voedings-	en	gewichtsconsulent.	Blij-
vend	afvallen	met	een	opgelegd	(hon-
ger)dieet?	Els	van	der	Lans:	‘Het	gaat	
om	het	zelf	maken	van	de	juiste	voe-
dingskeuzes.	Schrijf	je	in	voor	de	me-
thode	die	het	best	bij	 je	past:	 indivi-
dueel	met	een	op	maat	gesneden	plan	
of	in	groepsverband	door	middel	van	
zes	 intensieve	 avondworkshops.	 De	
eerstvolgende	gaat	eind	september	op	
de	woensdagavond	van	start.	Inschrij-
ving	 voor	 deze	 cursus	 is	 nog	moge-

lijk’.	 In	25	stappen	word	je	begeleid	
naar	 een	 gezondere	 leefstijl.	 Rele-
vante	 informatie	 over	 allerlei	 zaken	
betreffende	 afvallen	 en	 gezond	 eten.	
Geen	 opgelegde	 diëten	 maar	 bezig	
zijn	met	het	leren	variëren	met	behulp	
van	 een	 voorbeeld	 dagmenu	 en	 het	
maken	 van	 thuisopdrachten.	 Steeds	
meer	 ziektekostenverzekeraars	 ver-
goeden	een	deel	van	de	tarieven	voor	
begeleiding	bij	La	Couronne.

Fysio
Daarnaast	 kunnen	 vrouwen	 bij	TRC	
fysiotherapie	van	Diederik	Kromme-
dijk	terecht	indien	er	sprake	is	van	li-
chamelijke	klachten.	Diederik	zal	op	
vaste	tijden	bij	Curves	aanwezig	zijn	
om	zo	extra	begeleiding	en	adviezen	
te	geven.	TRC	Fysiotherapie	bevindt	
zich	 sinds	 februari	 2011	 in	 De	 Bilt.	
De	 praktijk	 is	 gevestigd	 boven	 de	
zonnestudio	op	de	Molenkamp	46	en	
is	geopend	zowel	overdag	als	avonds	
en	op	afspraak	in	het	weekend.	Het	is	
een	1e	lijns	praktijk,	wat	betekend	dat	
men	ook	 zonder	verwijsbrief	 van	de	
huisarts	terecht	kan.	Bij	Curves	hoopt	
TRC	laagdrempelig	te	zijn	voor	men-
sen	met	 vragen	over	 klachten,	 zodat	
het	 sportproces	 niet	 direct	 hoeft	 te	

worden	 onderbroken.	 Het	 tel.nr.	 van	
TRC	is	030	2201612.

Curves en Zumba
Bij	 Curves	 staan	 ze	 letterlijk	 en	 i-
guurlijk	 niet	 stil.	 Continue	 zijn	 er	
ontwikkelingen	 die	 het	 sporten	 nog	
effectiever	en	leuker	maken.	Speciaal	
ontwikkeld	voor	Curves	is	het	nieuwe	
Curves	 Circuit	 met	 Zumba	 Fitness.	
De	enige	30	minuten	training	die	het	
ritme	van	Zumba	combineert	met	de	
effectieve	krachttraining	van	Curves.	
Je	traint	je	spieren,	verbrandt	honder-
den	 calorieën	 en	 je	 doet	 dit	 met	 zo	
veel	plezier	dat	je	niet	eens	door	hebt	
dat	je	aan	het	sporten	bent.	Om	Cur-
ves	voor	nog	meer	vrouwen	mogelijk	
te	maken	zijn	zij	na	de	zomer	ook	’s	
avonds	wat	langer	geopend.
Voor	 vrijblijvende	 informatie	 of	 in-
schrijving	 m.b.t	 La	 Couronne	 kun	
je	 terecht	 bij:	 Els	 van	 der	 Lans-van	
Croonenburg	Telefoon:	030-2213820.	
Email:	 lacouronne@planet.nl.	 Meer	
weten	 over	 La	 Couronne?	 Kijk	 dan	
op:	www.gewichtenhuid.nl
Curves	De	Bilt	 (Hessenweg	9,	 3731	
JC	De	Bilt,	 tel.	030	2746772).	Word	
nu	lid	en	ontvang	50%	korting	op	de	
begeleidingskosten.

Curves samen met La Couronne en TRC
Curves is de itnessvorm, speciaal ontworpen voor vrouwen van alle leeftijden die hun doel willen 

bereiken in slechts dertig minuten, twee à drie keer per week. Bij Curves vind je andere vrouwen net 
als jij én word je voortdurend begeleid en gestimuleerd. Curves is dé aangewezen plek waar vrouwen 
alle steun krijgen om hun beste ik boven te laten komen. Curves gaat nu ook de samenwerking aan.

Om het beste boven te laten komen werkt Curves inmiddels samen met 
Diederik van fysiotherapie TRC en voedingsconsulent Els van La Couronne.

De	 selectie	 van	 trainer	 Wout	 van	
Dronkelaar	 van	 het	 Maartensdijkse	
SVM	sleepte	een	kleine	3-2	overwin-
ning	uit	de	strijd	tegen	het	Utrechtse	
Elinkwijk.	 De	 door	 lichte	 blessures	
geteisterde	 selectie	 (de	 middenvel-
ders	 Tom	 Jansen,	 Jeroen	 Geurtsen	
bleven	 uit	 voorzorg	 langs	 de	 kant).	
Ondanks	een	wat	onwennig	begin	aan	
de	wedstrijd	was	het	al	na	5	minuten	
raak.Uit	een	snelle	en	aanval	met	een	
assist	 van	 Roy	 Wijman	 kopte	 Mike	
de	Kok	de	1-0	binnen.	SVM	liet	het	
initiatief	 te	 veel	 aan	 Elinkwijk	 over	
en	kreeg	onvoldoende	controle	op	het	
middenveld.	De	goed	spelende	Wes-
sel	Schuller	maakte	uit	een	assist	van	
good	old	Rick	Lith	de	2-0	halverwege	

de	1ste	helft.	Vlak	voor	de	rust	strafte	
Elinkwijk	 slordig	 verdedigen	 van	
SVM	 af	 (2-1).	 Kansen	 kreeg	 SVM	
wel	tot	de	rust.	Harm	Vellinga	mistte	
een	 paar	 fraaie	 kansen	 en	 ook	 een	
strak	afstandsschot	van	weer	Mike	de	
Kok	ging	 er	 niet	 in.	Nog	 een	 treffer	
van	Mike	de	Kok	werd	afgekeurd.	

Na	de	thee	en	met	Max	Koetze	in	de	
goal	en	Marco	Willemse	als	2e	spits,	
bleef	 het	 van	 beide	 kanten	 erg	 rom-
melig.	 SVM	 kreeg	 wel	 wat	 kleine	
kansjes,	 maar	 Elinkwijk	 scoorde	 de	
2-2	 met	 een	 buitenspelluchtje.	 In	 de	
75e	 minuut	 bracht	 Wout	 van	 Dron-
kelaar	Ricardo	van	de	Goede	in.	Dat	
SVM	in	de	85ste	minuut	toch	de	winst	

veilig	stelde	was	meer	voor	de	statis-
tiek.	Doelpuntenmaker	en	man	van	de	
wedstrijd	was	Mike	de	Kok.

SVM	 heeft	 heeft	 in	 8	 dagen	 3	 be-
kerwedstrijden	 gespeeld:	 Fair	 Play	 -	
SVM	3-4,	SVM	-	IJFC	0-4	en	SVM	
-	Elinkwijk	(zat)	3	-	2.	Aanstaande	za-
terdag	wacht	de	1ste	competitiewed-
strijd	 uitwedstrijd	 achter	 het	 stadion	
van	 FC	 Utrecht	 tegen	 Sterrenwijk	
om	 14.30	 uur.	 Zaterdag	 10	 septem-
ber	speelt	SVM	thuis.	SVM	is	 in	de	
derde	klasse	C	 ingedeeld	samen	met	
Abcoude,	Almere,	Altius,	Cobuboys,	
FC	Driebergen,	De	Meern,	Nita,	Ou-
dekerk,	 De	 Posthoorn,	 Sterrenwijk,	
Vliegdorp,	Waterwijk	en	FC	Weesp.	

SVM sluit af met overwinning

Vrijdag	 2	 september	 organiseert	 SV	
Irene	 haar	 jaarlijkse	 Badminton-
Instuif.	De	 Instuif	vormt	de	opening	
van	 het	 seizoen	 en	 een	 uitgelezen	
kans	voor	nieuwe	leden	om	kennis	te	
maken	met	SV	Irene.	Topper	dit	jaar	
is	 de	 komst	 van	 Judith	 Meulendijks	
naar	Bilthoven.	Nederlands	nr.2	in	het	
damesenkelspel	zal	een	Jeugd-Clinic	
verzorgen.	Tevens	zal	de	nieuwe	trai-
ner	 van	 SV	 Irene,	 oud-international	
Joris	 van	 Soerland	 het	 seizoen	 ofi-
cieel	openen	met	een	Open	Training	
en	 wedstrijden.	 Vanaf	 18.00	 uur	 is	
de	jeugd	van	harte	welkom.	Het	pro-
gramma	voor	de	Senioren	 start	 rond	
20.00	uur.	Wil	je	wel	eens	weten	hoe	
badminton	 er	 op	 topniveau	 uitziet?	
Ga	gezellig	even	 langs	en	speel	 lek-
ker	mee.	SV	Irene	speelt	 in	de	Kees	
BoekeHal	 in	 Bilthoven,	 naast	 de	
Werkplaats.	 Voor	 meer	 informatie	
kijk	op	kombadmintonnen.sv-irene.nl

Jeugd-clinic op Badminton-Instuif

Judith Meulendijks geeft een jeugd-clinic bij SV Irene.

Yoga
Er	start	een	nieuwe	serie	van	6	yogalessen	op	dinsdag	6	september	in	De	
Groene	Daan	in	Groenekan.	Vanwege	het	overdragen	van	de	lessen	per	1	
november	a.s.	is	dit	een	laatste	serie	yogalessen,	gegeven	door	Camee	Mi-
chon,	waarin	gewerkt	zal	worden	met	de	energie	van	het	hart.	De	serie	be-
gint	op	dinsdag	6	september	en	loopt	tot	de	herfstvakantie.	De	eerste	groep	
is	van	19.15	uur	tot	20.30	uur	en	de	2de	groep	van	21.00-21.45	uur.	Aanmel-
den	graag	zo	spoedig	mogelijk:	tel.	0575	494751.

Lightbody
Naast	deze	korte	serie	yogalessen	wordt	er	door	Camee	Michon	nog	2x	een	
speciale	avond	gegeven,	waarin	gewerkt	wordt	met	de	Lightbody	energie,	je	
lichaam	van	Licht.	Deze	avonden	zijn	bedoeld	voor	iedereen	die	ooit	eerder	
op	 enige	manier	 hiermee	gewerkt	 heeft	 en	 tevens	 in	 beperkte	mate	 voor	
belangstellenden	die	de	helende	en	harmoniserende	energiedouche	van	de	
lightbody	willen	ervaren.	De	eerste	avond	is	op	25	oktober	en	de	2e	avond	
op	 29	 november	 in	 Groenekan.	 De	 avonden	 zijn	 afzonderlijk	 te	 volgen.	
Nadere	informatie	en	opgave	op	eerder	gemeld	telefoonnummer	of	e-mail	
camee.michon@hccnet.nl.

Fietstocht over 
Vliegbasis Soesterberg

Vrijwilligers	van	Het	Utrechts	Landschap	organiseren	namens	de	samen-
werkende	partners	op	zaterdag	3	september	een	ietsexcursie	over	Vlieg-
basis	Soesterberg.	Tijdens	deze	ietstocht	 kunnen	belangstellenden	onder	
begeleiding	nader	kennis	maken	met	het	militaire	verleden	van	de	voor-
malige	 vliegbasis,	 zoals	 sporen	 uit	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 en	 uit	 het		
NAVO-tijdperk.	Na	een	korte	toelichting	in	het	informatiecentrum	Hart	van	
de	Heuvelrug	volgt	een	ietstocht	van	ongeveer	2	uur.

De	excursie	vindt	op	zaterdag	3	september	plaats	van	13.30	tot	ca.	16.00	
uur.	Neem	zelf	uw	iets	mee!	Het	maximaal	aantal	deelnemers	is	twee	maal	
25	personen,	deelname	 is	gratis.	Heeft	u	 interesse	voor	deze	unieke	iet-
stocht?	Meld	u	dan	 aan	via	www.utrechtslandschap.nl/reserveren.	Verza-
melpunt	 is	het	 informatiecentrum	in	de	voormalige	brandweerkazerne	op	
Vliegbasis	Soesterberg,	ingang	Batenburgweg	te	Soesterberg.	Kom	op	tijd,	
het	toegangshek	is	na	13.30	uur	gesloten.	Een	volgende	ietsexcursie	wordt	
georganiseerd	op	zaterdag	17	september.

Fietsdagtocht ‘Naarder Eng’
Fietsgilde	 ‘t	Gooi	 rijdt	 zaterdag	3	 september	de	dagtocht	 ‘Naarder	Eng’,	
vertrek	10.00	uur	van	station	 ‘Bussum-Zuid’	 (hotelzijde)	en	op	zondag	4	
september	de	middagtocht	‘Rondom	Naarden’,	vertrek	om	13.30	uur	van	
station	 Naarden-Bussum.	Voor	 meer	 informatie	 over	 deze	 en	 de	 overige	
tochten	van	Fietsgilde	’t	Gooi,	zie	www.ietsgilde.nl

Van	schillen,	hakken	en	kloven
raakt	Willem	Kuus	niet	ondersteboven
zeven	keer	kampioen
ik	geef	‘t	je	te	doen
het	is	toch	bijna	niet	te	geloven

Guus Geebel Limerick
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Woe.
31-08 Saté met frietjes en sla

of
Zalmilet met kreeftensaus

11,00
Do.

01-09
Vrij.

02-09
Woe.
07-09 Gebakken eendenborst met 

sinaasappelsaus
of

Gamba's op Spaanse wijze

11,00
Do.

08-09
Vrij.

09-09

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

De	 geschiedenis	 van	 een	 zwemfaci-
liteit	 in	De	 Bilt	 gaat	 terug	 tot	 1898.	
Toen	plaatste	de	gemeente	of	het	erf	
van	 boer	 Groen	 bij	 de	 Biltse	 Grift	
een	gebouwtje	waar	mensen	die	in	de	
Biltsche	Grift	gingen	zwemmen	zich	
konden	aan-	en	uitkleden	en	hun	kle-
ren	konden	bewaren.	Over	het	onder-
houd	 van	 het	 gebouwtje	 werd	 veel-
vuldig	geklaagd.	De	Biltse	arts	H.W.	
Melchior	 richtte	 op	 21	 juni	 1914	 de	
Biltsche	 Zwemvereeniging	 op,	 ook	
wel	de	Biltsche	Zwemclub	genoemd.	
Hij	 wilde	 de	 locatie	 die	 toen	 als	
zwembad	in	gebruik	was	vernieuwen,	
maar	 eigenlijk	 wilde	 hij	 nog	 liever	
dat	 er	 een	 heel	 nieuw	 gemeentelijk	
zwembad	zou	komen.	

De	 Eerste	Wereldoorlog	 gooide	 roet	
in	het	eten	en	de	zwemclub	werd	op-
geheven.	Na	de	oorlog	werd	de	club	
heropgericht	 onder	 de	 bezielende	
leiding	van	dokter	Melchior.	Novem-
ber	1919	begon	de	club	opnieuw	met	
de	gemeente	plannen	 te	maken	voor	
een	 nieuw	 te	 bouwen	 gemeentelijk	
zwembad	 en	 deze	 keer	 werden	 die	
gerealiseerd.	 Helaas	 overleed	 dokter	
Melchior	voordat	het	nieuwe	zwem-
bad	aan	de	Oude	Brandenburgerweg	
op	 1	 augustus	 1925	 werd	 geopend.	
De	gemeente	droeg	de	exploitatie	van	
het	bad	over	aan	de	Biltsche	Zwem-

vereeniging,	 die	 op	 2	 februari	 1925	
speciaal	voor	dit	doel	de	Stichting	De	
Biltsche	 Zweminrichting	 had	 opge-
richt.

Zwembad Brandenburg
Op	14	mei	1926	kwam	er	een	tweede	
vereniging	bij,	de	Biltsche	Zwemclub	
(BZC),	en	op	18	augustus	1926	werd	
de	 Biltsche	 Zwemclub	 Brandenburg	
opgericht.	 Het	 Zwembad	 Branden-
burg,	 zoals	 het	 bad	 al	 gauw	 in	 de	
gemeente	 bekend	 stond,	 is	 sinds-
dien	 vele	malen	 verbouwd	 en	 uitge-
breid.	Omdat	 er	 in	die	 eerste	decen-
nia	 nog	 een	 onverwarmd	 buitenbad	
bij	was,	kon	er	’s	zomers	volop	in	de	
open	 lucht	 worden	 gezwommen	 en	
gezonnebaad.	 Hier	 werden	 ook	 de	
zwemlessen	 gegeven	 en	 het	 diplo-
mazwemmen	 afgenomen.	 Ook	 heb-
ben	generaties	Biltse	basisscholieren	
nog	schoolzwemmen	in	Brandenburg	
gehad,	wat	in	latere	jaren	weer	werd	
afgeschaft.	 Na	 het	 verdwijnen	 van	
het	 buitenbad	 heeft	 het	 buitenterrein	
een	andere	bestemming	gekregen	en	
is	deels	bebouwd.	Het	is	de	bedoeling	
van	het	College	van	B	en	W	dat	ook	
het	 zwembadgebouw	 zelf	 tegen	 de	
vlakte	gaat	en	vervangen	wordt	door	
woningbouw.	 Een	 nieuw	 bad	 wordt	
waarschijnlijk	in	de	wijk	Weltevreden	
in	De	Bilt	gebouwd.

Jubileummaand
September	 is	 de	 maand	 dat	 Combi-
bad	 Brandenburg	 35	 jaar	 geopend	
is.	 Het	 feestjaar	 wordt	 ingeluid	 met	
het	 besluit	 om	 de	 tarieven	 niet	 met	
de	 jaarlijkse	 index	 te	 verhogen.	 In	
september	wordt	 er	op	verschillende	
manieren	 aandacht	 besteed	 aan	 het	
lustrum.	 Iedere	zondag	 in	 september	
mogen	 gezinnen	 voor	 €	 5	 per	 gezin	
komen	 zwemmen.	 Op	 zondag	 is	 het	
bad	van	10.00	tot	12.00	uur	open	voor	
banen	zwemmen	en	’s	middags	tussen	
12.00	en	14.00	uur	is	er	speelmiddag	
met	speelmateriaal	in	het	water.	Voor	
de	vroege	zwemmers	staat	er	op	5,	6,	
8	en	9	september	van	7.30	tot	8.30	uur	
een	gratis	ontbijt	klaar.	Van	12	tot	en	
met	 16	 september	 mag	 iedereen	 die	
deelneemt	 aan	 een	 doelgroep	 gratis	
een	 introducé	 meenemen	 om	 gezel-
lig	samen	te	sporten.	Dit	geldt	alleen	
voor	een	introducé	die	niet	eerder	aan	
het	zwemmen	voor	doelgroepen	heeft	
meegedaan.	Op	maandag	19,	dinsdag	
20	 en	 donderdag	 22	 september	 van	
12.00	tot	13.30	uur	mogen	zwemmers	
aanschuiven	bij	een	gratis	lunch.	Van	
26	 t/m	 30	 september	 is	 er	 voor	 alle	
bezoekers	kofie	met	cake.	Ten	slotte	
organiseert	 Zwembad	 Brandenburg	
in	de	herfstvakantie	op	woensdag	19	
oktober	 van	13.00	 tot	 16.00	uur	 een	
speciaal	kinderfeest	speelmiddag.

Zwembad Brandenburg jubileert 
met leuke aanbiedingen

door Lilian van Dijk

Omdat het personeel van Zwembad Brandenburg nog geen idee heeft of er over vijf jaar 
nog wel een veertigjarig jubileum kan worden gevierd, is besloten het vijfendertigjarig jubileum 

met leuke activiteiten te vieren. De toekomst van het bad is immers onzeker en pas op de reünieborrel 
voor huidige en oud-personeelsleden op 4 september zal wethouder Mittendorff uitsluitsel geven 

over de nieuwbouwplannen.

Een geliefde activiteit in Zwembad Brandenburg is de jaarlijkse zwemvierdaagse, waaraan door zowel senioren als 
volwassenen, kinderen en soms zelfs hele gezinnen wordt deelgenomen.

Landschap Erfgoed 
Utrecht zoekt begeleiders

‘Je school kan de boom in’ is een project van Landschap 
Erfgoed Utrecht, waarbij basis- en middelbare scholieren in 
de gehele provincie Utrecht een dagje gaan zagen en knotten 
in de natuur. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding. 
Om het team begeleiders te versterken is Landschap Erfgoed 

Utrecht nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 

Jaarlijks	gaan	zo’n	1.600	leerlingen	aan	de	slag	in	het	landschap.	Zij	onder-
steunen	boeren	en	particuliere	grondeigenaren	bij	het	onderhoud	van	kleine	
landschapselementen,	zoals	knotbomen,	houtsingels	en	hakhoutbosjes.	Het	
doel	hiervan	is	om	jongeren	actief	te	betrekken	bij	vrijwilligerswerk.	Bo-
vendien	helpen	zij	zo	mee	aan	de	instandhouding	van	natuur	en	landschap	
in	de	provincie	Utrecht.

Jaarlijks gaan zo’n 1.600 leerlingen aan de slag in het landschap.

Enthousiast
Dirk	Abbing,	vrijwillig	coördinator	van	het	project:	‘U	werkt	op	de	mooiste	
plekken	in	de	provincie	Utrecht.	Doordat	we	in	kleine	groepen	samen	met	
de	scholieren	werken,	ontstaat	er	snel	een	band.	Veel	scholieren	raken	zeer	
enthousiast	voor	het	voor	hen	ongewone	werk.	U	kunt	aan	het	welslagen	
van	de	werkdag	een	belangrijke	bijdrage	leveren.	En	u	wordt	al	snel	opge-
nomen	in	het	hechte	team	van	begeleiders’.

Aanmelden
Het	werkseizoen	loopt	van	half	november	tot	en	met	maart.	Lijkt	het	u	leuk	
met	enige	regelmaat	scholieren	te	begeleiden	tijdens	hun	buitenwerk?	Doe	
dan	mee	 aan	de	 cursusdag	die	 half	 oktober	 plaatsvindt.	Hier	 kunt	 u	 alle	
kennis	opdoen	die	een	begeleider	nodig	heeft.	Deelname	is	kosteloos.	Bent	
u	geïnteresseerd?	Informatie	en	aanmelding:	Landschap	Erfgoed	Utrecht,	
contactpersoon:	 Dick	 van	 Stegeren,	 tel	 030	 2205534	 of	 d.vanstegeren@
landschaperfgoedutrecht.nl.	Of	kijk	voor	meer	informatie	over	de	organi-
satie	en	‘Je	school	kan	de	boom	in’	op	www.landschaperfgoedutrecht.nl.

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl


