
Leerlingen Werkplaats 
debatteren in Ridderzaal

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 14 september, tijdens Kleine Prinsjesdag, debatteerden 
werkers van de Werkplaats Kindergemeenschap uit Bilthoven 
met kamerleden in de Ridderzaal in Den Haag. Na urenlange 
voorbereiding mochten zij het woord voeren, nadat zij in april het 
UNICEF Kinderrechtendebattoernooi wonnen. Ter voorbereiding 
trainden medewerkers van het Nederlands Debatinstituut hen in 
het debat.

Alle leerlingen waren op hun paasbest gekleed, de meisjes droegen een 
hoed en de jongens een das. Net als de kamerleden op echte Prinsjes-
dag. Rens Raemakers (D66), Judith Tielen (VVD), Lammert van Raan 
(PvdD), Kirsten van den Hul (PvdA), Michel Rog (CDA) en Lisa Wes-
terveld (GL) beoordeelden de jonge debaters. 

Supergaaf
Docente Evelien Edelbroek was supertrots op haar werkers (leerlingen) 
na hun winst in april. ‘Als docente vind ik het heel belangrijk dat mijn 
werkers in klas 1 en 2 nadenken over belangrijke onderwerpen en dat 
natuurlijk goed kunnen verwoorden. En dat deden zij dan ook tijdens de 
voorronden’, vertelt Edelbroek. ‘Er deden 30 teams mee en wij eindig-
den uiteindelijk op de vijfde of zesde plaats, zodat wij konden meedoen 
met het debat in de Ridderzaal. Echt supergaaf’, vult werkster Mikki 
Raasveld aan. 

Kinderarbeid
Een tijd van training brak aan. Onder leiding van oud-werkster Sofie 
Buesink werd het team voorbereid op het debat in de Ridderzaal en 
werden de puntjes op de i gezet. Dinsdag 14 september was het dan 
zover, de vuurdoop van het team, bestaande uit Mare Lagrand, Max 
Wagener, Desi Slotboom, Mikki Raasveld, Dina Gijswijt en Wies Bue-
sink van de Werkplaats. ‘Vooraf waren wij natuurlijk best zenuwach-
tig’, vertelt Mikki. ‘Maar het ging heel goed. Wij debatteerden met een 
team uit Papendrecht over “Kinderarbeid in de kledingindustrie”. Het 
debat bestond uit diverse fases. Eén minuut voor de opzetfase, vier mi-
nuten om te spreken en zeven minuten waren bedoeld voor reacties uit 
de zaal. ‘Op welke plaats wij uiteindelijk eindigden, weten wij niet’, 
vertelt Nikki. ‘Een ander team won uiteindelijk het debat, die waren 
echt goed. Op welke plaats de overige teams eindigden, is niet bekend’. 
Na de debatten wachtte de voltallige ministerraad om alle jongeren te 
ontmoeten. 
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Uw lokale
drukwerkspecialist

Of op zoek naar toffe aankleding voor je beurs, evenement 

of winkel? Wij leveren de oplossing met diverse materialen. 

Zowel voor binnen- als buitengebruik. Naast een 

rechthoekig bord, kunnen we ook een op 

vorm gesneden bord leveren of een 

bord met uitsparingen. Neem contact 

op voor de mogelijkheden.

Reclameborden nodig?

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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Tel: 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Het Nieuwe Lyceum organiseert 
Project Plastic Soepe

door Walter Eijndhoven

Tussen maandag 17 september en vrijdag 21 september gingen alle brugklassers van
Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven de strijd aan met het zwerfafval rond hun school. De school 
heeft maar één doel voor ogen, namelijk jongeren aanzetten tot een mentaliteitsverandering 

voor wat betreft zwerfafval en plastic soep. 

Leerlingen van de brugklas met hun kunstwerk ‘Stinkvis’. 

De eerste dag werd heel wat zwerf-
afval opgehaald door de meer dan 
200 brugklassers. In groepjes van 
zes leerlingen liepen zij met vuil-
niszakken rond school en in de 
wijk. 

Stinkvisjes
‘Sommige leerlingen haalden 
twee vuilniszakken op aan plastic 
en ander afval’, vertelt docente 
Luciënne van de Sluis, ‘door ons 
“stinkvisjes” genoemd’. Tijdens 
het afval opruimen moesten alle 
leerlingen, via een turflijst, pre-
cies aangeven wat voor soort afval 
werd gevonden. ‘Natuurlijk gaat 

het niet alleen om het opruimen 
van alle afval in de wijk. Wij wil-
len dat onze leerlingen zich rea-
liseren wat zwerfafval en plastic 
soep is, wat de gevolgen zijn van 
plastic soep voor het milieu, na-
denken over het voorkomen van 
afval, verantwoordelijkheid dra-
gen over de eigen leeromgeving en 
dat zij een oplossing verzinnen tot 
gedragsverandering in hun eigen 
leeftijdsgroep’. Van alle gevonden 
zwerfafval werd ‘s middags een 
kunstwerk gemaakt met als thema: 
‘Stinkvisjes’.

Omniversum
Donderdag 20 september bekeken 
alle leerlingen de film ‘A Beautiful 

Planet’ in het omniversum in Den 
Haag. ‘Tijdens de film zagen wij 
dat vissen plastic binnenkrijgen 
via hun voedsel en dat niet alleen 
vogels, maar ook de mens plas-
tic binnenkrijgt, door de vis op te 
eten’, legt brugklasser Hugo uit. 

Vrijdag 21 september was het Plas-
tic Soep Dag op Het Nieuwe Ly-
ceum. Van de Sluis: ‘Alle leerlin-
gen bereiden een presentatie voor 
van ongeveer vijf minuten, met als 
doel een mentaliteitsverandering 
voor hun eigen leeftijdsgroep. Een 
lastige opdracht. Daarna werden 
alle kunstwerken bekeken en werd 
activiteitenweek afgesloten met 
tomatensoep’.

Het debatteam van De Werkplaats in Den Haag.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

30/09 • 10.30u - Ds. R. van den Beld
30/09 • 19.30u - Taizéviering met koor 

en instrumentalisten o.l.v. Els Firet.

Pr. Gem. Zuiderkapel
30/09 • 09.30u - Ds. G. van Wijk

30/09 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
30/09 • 10.30u - OntMoeten met 

zangpedagoge José Scholte

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

30/09 • 10.00u - de heer Jaap de Vreugd

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
30/09 • 10.30u - Pastoor J. Skiba

Ger. Ker
(wijkgemeente d’Amandelboom)
30/09 • 10.15u - Ds. S.M. Alserda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
30/09 • 10.00u - Ds. M. van Duijn 
30/09 • 19.00u - Ds. A. Vastenhoud

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
30/09 • 10.00u - Mevr. ds. M. Oskam - 

Zwol

R.K. St. Michaelkerk
30/09 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastor J. Wissink

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
30/09 • 10.00u - Spreker Hans Somhorst

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
30/09 • 15.30u - Ds. M. Goudriaan 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

30/09 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra Viering 
+ Dankzegging Heilig Avondmaal
30/09 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra 
Nabetrachting Heilig Avondmaal)

Onderwegkerk Blauwkapel
30/09 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

30/09 • 09.309u - Kerkgebouw gesloten 
i.v.m. oecumenische viering in de 

Ontmoetingskerk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

30/09 • 10.00u - Proponent J. Domburg
30/09 • 18.30u - Ds. P.A. van Trigt

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
30/09 • 10.00u + 18.30u -

Ds. D. Heemskerk. 

PKN - Ontmoetingskerk
30/09 • 09.30u - oecumenische viering 

met Kapel Holl. Rading en RK St. 
Maartenskerk

30/09 • 17.00u - Speciale middagdienst

St. Maartenskerk
30/09 • 09.30u - Kerkgebouw gesloten 

i.v.m. oecumenische viering in de 
Ontmoetingskerk 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

30/09 • 10.00u - Ds. T.A. Visee
30/09 • 18.30u - de heer J. van Ooyen

PKN - Herv. Kerk
30/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
30/09 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

‘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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Te midden van zijn gezin is heengegaan 

Jan van den Brink
op de leeftijd van 88 jaar.

 Greet

 Tineke en Herman

 Gerard
  Danny 
  Nicky
  Shanna

 Anja en Piet
  Rick en Claartje
  Charelle en Simon
  Lex
  Koen

 Arnoud (in herinnering)

 Remco en Esther
  Kars

 Ans en Koos

Maartensdijk, 22 september 2018
Pr. Margrietlaan 26
3738 VL  Maartensdijk

In gevolge de wens van Jan heeft de crematie
in familiekring plaatsgevonden.

Onze grote dank gaat uit naar de medewerkers
van de Vitras en de huisartsen voor hun
betrokkenheid en liefdevolle verzorging.

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 29 september wordt door 
de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen weer oud papier inge-
zameld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundeld papier voor 8.30 
uur aan de weg te zetten. Heel 
prettig voor de papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Op zaterdag 29 september zame-
len leden van muziekvereniging 
De Vriendenkring weer oud pa-
pier in. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Soefi-bijeenkomsten

Woensdag 26 september verzorgt 
ervaringsdeskundige Sakya van 
Male een inleiding over ervaren 
tijdens de soefi-bijeenkomst vanaf 
20.00 uur in de Woudkapel aan de 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven. 
Zondag 30 september verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een universele eredienst in 
Huize het Oosten, Jan Steenlaan 
25, Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het thema is: ‘De bijzondere tijd 
waarin wij leven’. (www.soefi.nl) 

Man over boord in 
Lage Vuursche

Stichting Welzijn Bewoners Lage 
Vuursche organiseert op donder-
dag 27 september vanaf 13.30 uur 
een inloopmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis ‘De Furs’ aan de 
Slotlaan in Lage Vuursche. Deze 
middag is er een optreden van het 
Piratenkoor ‘Man Over Boord’ uit 
Driebergen, bekend om zijn zee-
mansliedjes en shanty’s. Entree-
prijs bedraagt 3 euro p.p. (incl. 
koffie c.q. thee).

Open avond Zang Veredelt

Zang Veredelt houdt op 27 sep-
tember van 20.00 tot 22.00 uur 
een open-zang-avond. Zang Ver-
edelt is een vierstemmig gemengd 
koor van 35 personen met een 
breed scala van liederen, van klas-
siek tot hedendaags, al dan niet 
met piano. Het koor oefent elke 
donderdag in een zaal van de 
Opstandingskerk, 1e Brandenbur-
gerweg 34 in Bilthoven. Zie ook 
www.zangveredelt-debilt.nl.

Film bij De Woudkapel

Donderdag 27 september om 
19.30 uur vertoont De Woudka-
pel de film ‘Manchester by the 
Sea’: een Amerikaanse film uit 
2016, geregisseerd en geschreven 

door Kenneth Lonergan. Na het 
plotse overlijden van zijn broer 
Joe krijgt Lee Chandler, een klus-
jesman die een strijd voert met 
zijn verleden en zijn angsten, te 
horen dat hij het voogdijschap 
heeft gekregen over zijn neefje 
Patrick. Lee wordt zo verplicht 
om weer deel uit te maken van 
een leven en familie die hij voor-
goed leek opgegeven te hebben. 
Het is een film over familieban-
den, verlies, pijn en vergeving. 
Kaartverkoop: www.woudkapel.
nl of aan de deur. 

Workshop voor mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg organiseert 
samen met een vitaliteitscoach 
een workshop voor mantelzorgers 
om vitaal en in balans te blijven 
met tips die direct in het dagelijks 
leven kunnen worden toegepast. 
27 september van 10.00 tot 12.30 
uur in Rinnebeek, St. Laurensweg 
13 in De Bilt. Speciaal voor wer-
kende mantelzorgers en mensen 
die overdag verhinderd zijn wordt 
deze workshop ook in de avond-
uren aangeboden op 16 oktober 
a.s. De toegang is gratis. Aanmel-
den kan per e-mail, mantelzorg@
mensdebilt.nl of tel. 030 7271556. 

Speciale Middagdienst

Op zondag 30 september is er 
in de Ontmoetingskerk, Konin-
gin Julianalaan 26 in Maartens-
dijk een speciale middagdienst. 
Jan Grootendorst (Maartensdijk) 
gaat voor de band HoMe verleent 
muzikale medewerking. Aanvang 
17.00 uur. Na afloop is er een 
ontmoetingsmoment met brood 
en soep. 

Proeverij in Dijckstate

In het Servicecentrum Maartens-
dijk wordt 4 dagen per week ‘s 
avonds samen gegeten. Voor de 
gasten en de vrijwilligers zijn het 
gezellige bijeenkomsten. Iedere 
dag is er weer een andere hoofd-
maaltijd en een nagerecht. Op 
donderdag 27 september is er van 
16.00 tot 18.00 uur een proeve-
rij in de ontmoetingsruimte van 
het servicecentrum Maartens-
dijk (Maertensplein 96) om ook 
anderen hiermee kennis te laten 
maken. Deelname is geheel gratis; 
aanmelden (noodzakelijk) kan tot 

20 september via mail: service-
centrummaartensdijk@mensde-
bilt.nl of tel. 0346 214161. 

Training scootmobiel

Op woensdag 26 september vindt 
een cursus rijvaardigheid en het 
gebruik van scootmobielen plaats 
in het H.F. Witte Centrum en 
omgeving van 13.00 uur tot 16.15 

uur. Zowel beginnende als erva-
ren scootmobielgebruikers wor-
den uitgenodigd om mee te doen 
en te ervaren wat er wel en niet 
kan met een scootmobiel. Ook 
de veranderende verkeersregels 
komen aan de orde. 

Aanmelden bij VVN Afd. De Bilt, 
mevr. E. Doornenbal, tel. 0346 
212687; vvn.debilt@kpnmail.nl
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Jenny waagde haar leven voor onze vrijheid

“Koffie?”, vraagt ze en ik antwoord 
bevestigend. Ik kijk haar kleine 
kamer rond en zie herinneringen 
uit haar leven. Aan de wand 
hangt een ingelijste koninklijke 
onderscheiding en ik zie een 
aantal foto’s van haar met koning 
Willem-Alexander.

“Ik ben draagster van het 
Verzetsherdenkingskruis”, vertelt 
Jenny. In 1985 ontving ze die 
voor haar verzetswerk. “Mijn 
toenmalige verloofde Wim zat 
in het verzet, en in 1943 vroeg 
hij of ik bij de gemeente wilde 
solliciteren om ondergronds 
werk te kunnen doen. Zodra ik 
door de gemeente Maarssen was 
aangenomen voor het distri-
butiekantoor, begon ik met mijn 
aandeel in het verzet.”

In 2016 kwamen de mannen en 
vrouwen, waaronder Jenny, die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
tegen de Duitsers hadden 
gestreden in het verzet, samen in 
Doorn. Het zou de laatste keer 
zijn, want de betrokkenen werden 
zo langzamerhand te oud. 
Op die dag bleek dat Koning 
Willem-Alexander met alle 
aanwezige oud-verzetsmensen 
zou praten. “Ik heb tegen hem 
gezegd dat ik zijn bezoek graag 

In september 2017 ben ik voor het eerst bij haar op bezoek. Mevrouw Jenny Hogenhout wil 
haar uitvaart vastleggen. Haar deur in Woon- en zorgcentrum ‘De Koperwiek’ staat op een kier 
als ik aanklop. “Kom maar binnen!”, roept ze. Jenny is klein en loopt een beetje gebogen door 
de pijn in haar gestel, maar haar stem is krachtig en haar handdruk ook. We maken kennis. 
“Gaat u daar maar zitten”, wijst ze naar de stoel aan de grote tafel, die vol ligt met papieren. 

zou willen opdragen aan mijn 
verloofde, die op 5 mei 1945 was 
verdronken in de Vecht terwijl hij 
op de vlucht was voor Duitsers.” 
Wim zit dan met enkele anderen 
in een bootje op de Vecht als ze 
onverhoeds worden beschoten 
door een groep Duitsers. In de 
paniek die ontstaat kapseist het 
bootje en raken de mannen te 
water. De zware bepakking zuigt 
als een spons het koude water 
op en de tengere Wim verdrinkt. 
“Zijne Majesteit merkte toen op: 
‘Dan heeft u zeker wei nig vreugde 
beleefd.’ Ik ant woordde: ‘Nee, 
alleen maar verdriet.’” 

Het bezoek aan de bijeenkomst 
in Doorn was zwaar voor Jenny. 
“Eigenlijk wil mijn lichaam niet 
meer, maar ik doe dit ook als een 
afsluiter voor mijn verloofde.”

Na de oorlog werkt Jenny 42 
jaar lang op het Ministerie van 
Financiën bij de directie douane. 
“Ik ben als Hoofd  Commies 
gepensioneerd.”
Jenny vertelt dat ze haar uitvaart 
zelf wil regisseren en in kleine 
kring houden. Ik neem de wensen 
met haar door en neem dan 
afscheid. Ze lacht me toe als ik 
nog één keer op de gang omkijk 
en zwaai. 

Ze vraagt me later nog een keer 
langs te komen om een paar 
wijzigingen aan te brengen, 
precies als ze is. Ik ben onder de 
indruk van deze vrouw, die haar 
leven heeft gewaagd voor onze 
vrijheid. Op 26 juni overlijdt ze. 
Als ik naar haar kijk, op haar 
bed in een mooi, wit gewaad, zie 
ik rust en ontspanning op haar 
gezicht. Wat een lieve vrouw. 
Ze heeft het volbracht. Jenny 
Hogenhout was dapper, sociaal 
en rechtschapen. Boven de 
rouwadvertentie komt een tekst 
uit de Bijbel: ‘Had ik de liefde niet, 
ik zou niets zijn.’

Koop Geersing
register uitvaartverzorger 

Met toestemming van nabestaanden 
gepubliceerd.

06 - 10 27 55 85
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Toekomst zien in de kerk
Leo Fijen blijft optimistisch in nieuw brievenboek met Anselm Grün

door Henk van de Bunt

Met alle negatieve berichten over 
de kerk van de afgelopen maanden 
in de media is het roeien tegen de 
stroom in. Toch doet Maartensdij-
ker Leo Fijen dat van harte. Want hij 
weigert pessimistisch te zijn over de 
toekomst van de plaatselijke kerk. 
Daartoe reikt hij concrete voorbeel-
den en navolgbare tips aan voor 
iedere geloofsgemeenschap, katho-
liek of protestant. Hij doet dat in een 
nieuw brievenboek met de bekende 
Duitse monnik Anselm Grün. Op 
Kerstochtend 2017 begon de brief-
wisseling. Leo Fijen beschreef toen 
hoe het kerstkind overal opnieuw 
geboren kan worden, ook in Maar-
tensdijk. Hij vertelt dan het verhaal 
van de twee vluchtelingen, die een 
paar jaar geleden hier wilden trou-
wen, verliefd bleven op elkaar en 
uiteindelijk een kind mochten ont-
vangen. Dominee René Alkema van 
de PKN-kerk aan de Maartensdijkse 
Julianalaan speelde een grote rol in 
dit ontroerende verhaal door in ge-
sprek te gaan met deze twee vluch-
telingen uit Syrië en hen later weer 
tegen te komen in Almere. Daar 
hoorden ze dat ze mochten blijven 
in Nederland. René Alkema en zijn 
vrouw Rianne waren getuige bij hun 
huwelijk en bij de doop van hun 
zoontje Jan.

Sprakeloos
Leo Fijen wil met dit verhaal laten 
zien, dat een kerk de deuren kan ope-
nen voor ieder die een beroep doet 
op de geloofsgemeenschap. Met die 
gastvrijheid kan God iedere keer op-
nieuw geboren worden, ook in onze 
streken. Dat gebeurt vaak in heel ge-
wone mensen. Zoals bij het laatste 
afscheid van dierbaren steeds weer 
opnieuw ervaren kan worden, dat op 
de drempel van de dood het nieuwe 
leven kan wenken. Leo Fijen daar-
over: ‘Als de lokale kerk ergens het 
verschil kan maken, dan gebeurt het 
bij het moeilijke afscheid van onze 
naasten. Juist vanuit de traditie van 
katholieken en protestanten kunnen 
we rituelen en woorden aanreiken, 
die ons allemaal troosten. Vaak zijn 
we dan sprakeloos, maar het geloof 
geeft ons gebeden en symbolen als 
licht, water, wierook en handopleg-
ging. Daarmee mogen we uitdruk-
ken door onze tranen heen dat de 
dood niet het laatste woord heeft’.

Prioriteiten
In zijn boek van 160 pagina’s laat 
Leo Fijen ook merken, dat elke 
kerk het niet meer alleen af kan 
met dominee, priester, bestuurders 
en ouderlingen. Elke vereniging te-
genwoordig, dus ook de kerk, heeft 

meer formele en informele leiders 
nodig om een persoonlijke relatie 
aan te gaan met de mensen, die een 
beroep op het geloof doen. ‘In deze 
tijd van digitale media en een groter 
wordende wereld zijn mensen steeds 
minder vaak lid van verenigingen en 
horen ze nergens bij. Een kerk heeft 
de structuur van een gemeenschap 
en bezit ook de netwerken om men-
sen nabij te zijn. Iedereen wil ergens 
bij horen en getroost worden, ieder-
een zoekt geborgenheid door al het 
verdriet heen, iedereen verlangt er 
naar bij voor- en achternaam gekend 
te zijn. De kerk heeft de mensen, de 
structuur en de gebeden om dat te 
doen. Laten we dat dan ook doen en 

Leo Fijen auteur van het boek 
Toekomst zien in de kerk.

Lezersactie
Het nieuwe brievenboek met de bekende Duitse monnik Anselm Grün 
is vanaf deze week te koop. Onder lezers van De Vierklank worden vijf 
exemplaren verloot. Stuur een mail naar info@vierklank.nl met in het 
onderwerp Leo Fijen brievenboek. 

iedereen nabij zijn, ook in onze taal. 
Soms zijn we nog verlegen om over 
God te praten. Maar mensen die een 
beroep op ons doen, willen juist over 
God horen’, aldus Leo Fijen, die op 
het einde van het boek vijf prioritei-
ten schetst die belangrijk zijn voor 
de toekomst van de lokale kerken in 
Nederland.

Kerkelijk jaar
Het brievenboek eindigt met Pink-
steren. Zo klinkt het kerkelijk jaar 
van Kerstmis tot Pinksteren mee in 
de verhalen. 

Het boek telt veertien brieven en is 
bedoeld voor iedereen die de kerk 
een warm hart toedraagt.

Mens, kom naar buiten
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 29 september organiseert Mens De Bilt, tussen 14.00 en 16.00 
uur de Markt Samen Leuke Dingen Doen, met als thema ‘Mens, Kom er-
bij’, in Café Bu!ten, aan de Hessenweg 174 in De Bilt. Belangstellenden 
die hun kennissenkring willen uitbreiden zijn van harte welkom.Donder-
dag 27 september begint de landelijke Week tegen Eenzaamheid, een initi-
atief van samenwerkingsverband Coalitie Erbij. Diverse maatschappelijke 
organisaties slaan de handen ineen om eenzaamheid te bestrijden, met con-
crete acties en activiteiten.

Mens
Op lokaal niveau organiseert Mens De Bilt op zaterdag 29 september, tus-
sen 14.00 en 16.00 uur onder andere de Markt Samen Leuke Dingen Doen, 
met als thema ‘Kom erbij’. ´De Markt Samen Leuke Dingen Doen startte 
vorig jaar’, vertelt Marlies Willemse, vrijwilljgster bij Mens De Bilt. ‘Deze 
markt hielden wij in ons eigen pand in De Bilt, maar liever willen wij mid-
den in de samenleving staan, in het dorp. Samen met sociaal werker Wilma 
van Poelgeest ging Willemse dan ook op zoek naar een leuke ontmoetings-
plek in De Bilt. En die vonden zij dan ook, gewoon op de Hessenweg. 

Centraal
‘Uiteindelijk kwam ik uit bij café Bu!ten, aan de Hessenweg’, vult Van 
Poelgeest haar collega aan. ‘Het klikte direct tussen beide eigenaren Rob 
en Angelique van Meerten. Het café ligt centraal in het dorp en zij stellen 
graag een aparte ruimte met binnentuin beschikbaar voor iedereen die ie-
mand zoekt. Met deze locatie hopen wij een bredere doelgroep te bereiken, 
voor mensen die samen iets leuks willen doen, maar het soms lastig vinden 
om daar iemand voor te vinden’. 

Klik
Net als op een gewone markt kunnen geïnteresseerden gewoon binnen-
lopen. Sociaal werkers en vrijwilligers van Mens De Bilt ontvangen alle 
belangstellenden en wijzen eventueel de weg. Overal zijn ‘hoekjes’ voor 
mensen met eenzelfde interesse. En wie weet vindt er een klik plaats om 
samen met iemand een keer te gaan eten/koffie drinken, of samen te spor-
ten of naar een film of het theater te gaan. Van Poelgeest: ‘De Markt Sa-
men Leuke Dingen Doen zien wij als een ontmoetingsplek voor iedereen 
die z’n kennissenkring wil uitbreiden. Daarom organiseren wij deze markt 
voor iedereen die samen met een ander op pad wil’. Natuurlijk kan het 
voorkomen dat je niet direct iemand vindt tijdens deze markt. In Service-
centrum De Bilt hangt in de centrale hal permanent een bord, waarop ie-
mand kan aangeven wat die leuk vindt en contact zoekt met andere geïn-
teresseerden en wie weet, reageert iemand daar wel op. De organisatie is 
in handen van Marlies Willemse (vrijwilligerster) en Wilma. Voor meer 
informatie: Servicecentrum De Bilt, tel. 030-7440595, of via de website: 
www.mensdebilt.nl.

Angelique van Meerten, Wilma van Poelgeest, Marlies Willemse en Rob 
van Meerten hopen op een grote opkomst 
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 27 september
t/m woensdag 3 oktober

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Ei-bieslook salade
Filet Americain

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boerenham 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

    VOORDEEL HELE WEEK

Riblappen

Gevulde kipfilet

4 schnitzels + 1 pond 
rundergehakt

500
GRAM 5.49

500
GRAM 5.98

Hacheevlees

Filetlapjes

500
GRAM 6.50

SAMEN
VOOR 10.-

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 5.98

500
GRAM 6.98 

Lekker voor het weekend!

BOEREN AMBACHT 
KAAS

500
GRAM 5.49

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

SHOARMA
1

KILO 7.98

3
VOOR 10.-

TRADITIONELE 
PAUL'S PIE

CRANBERRY 
NOTEN MIX

DJAKARTA 
NOTEN MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98Heerlijke Nieuw-Zeelandse specialiteit!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle Rauwkostsalades 
Alle Stamppotten

per 100 gram € 0,80
Er is weer boerenkool, 
zuurkool en hutspot

Van onze patissier
Van onze bakker

CITROEN-
FRAMBOZEN TAART

 € 14,95
BOTERKOEK

nu per stuk € 2,99

•  Moussaka € 1,49
100 gram

•  Turbana bananen € 0,99
1 kilo

•  Vers gesneden 
hutspot

€ 0,99
500 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

DESEM-MEERGRANEN-
BROOD
nu € 2,49
KOM PROEVEN
Heerlijk snackbrood
PRUIMEN-GORGONZOLA

nu € 4,95

NIEUWE OOGST
HOLLANDSE APPELS
Golden Delicious, Elstar, 
Goudreinetten

héél kilo € 0,99
Ready to eat
MANGO'S
2 voor  € 3,00

WEER TERUG
IN ONS
ASSORTIMENT
• ERWTENSOEP
• OOSTERSE 

POMPOENSOEP
• GROENE CURRYSOEP 

MET KIP

Alleen donderdag Mooie, verse 
BOSPEEN
per bos € 0,99

COURGETTES
2 voor  € 0,99

Vers van de traiteur
•  Rundergoulash met 

groenterijst
€ 1,49

100 gram

•  Linguine met gevulde 
kip, paddenstoelen en 
vergeten groente

€ 1,49
100 gram

•  Kapucijnerschotel € 1,25
100 gram



Mens Kom erbij 
Van 27 september tot 6 oktober wordt er in het hele land aandacht 
geschonken aan de ‘week tegen eenzaamheid’. In gemeente De Bilt 
wil men het onderwerp ‘eenzaamheid’.op een positieve manier on-
der de aandacht brengen van alle inwoners. Het woord ‘eenzaam’ 
wordt omgebogen naar ‘kom erbij’.

Inwoners worden gestimuleerd om vooral zelf af te stappen op een an-
der, om oog voor elkaar te hebben en met elkaar in gesprek te gaan. 
Daarbij richt men de focus op de omgeving van iemand die misschien 
wel eenzaam is/lijkt. 

Festivalbandje
De komende periode krijgen bestaande activiteiten in de servicecentra 
extra aandacht. Ook worden met andere organisaties allerlei activiteiten 
georganiseerd (zie website en volg social media). Er wordt een ‘festi-
valbandje’ verspreid waarmee men herkenbaar is voor de ander. Met dit 
armbandje geef je aan dat je achter deze boodschap staat en dat je zelf 
actief wilt bijdragen door met 
iemand in gesprek te gaan. Dus 
draag het bandje en doe mee. 

Alle medewerkers van Mens De 
Bilt zijn de komende tijd meer op 
straat te vinden en horen graag 
uw mening. Ideeën zijn altijd 
welkom, dus doe mee?

 De Vierklank 5 26 september 2018
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Mozart en Strauss in Gaudeamus
‘Oorspronkelijk was alle muziek slechts kamermuziek, bedoeld om beluisterd te worden in 

een kleine ruimte door een klein publiek.’ Weinig kon Gustav Mahler, die deze woorden sprak, 
vermoeden dat zijn ideaal zo dicht benaderd zou worden, afgelopen

zondagmiddag in het Walter Maashuis.

De prachtige Villa Gaudeamus, 
zoals het huis uit 1927-1928 oor-
spronkelijk heette, wordt heden ten 
dage gebruikt voor kamermuziek 

en muzieklezingen en is misschien 
het intiemste concertzaaltje van 
Nederland: meer dan 40 mensen 
passen er niet in, en die zitten dan 

ook nog eens bijna bij de musici op 
schoot. 

Bomvol was het dan ook bij het 
concert van het Ensemble d’Orion, 
dat Mozarts heerlijke Pianokwartet 
in g speelde, muzikaal gedreven en 
met veel speelplezier, waarbij wel 
opviel dat soms wel erg zorgeloos 
met de dynamische aanwijzingen 
van de componist werd omgespron-
gen, die daaraan toch juist zoveel 
waarde hechtte. 

Van Strauss werd het zelden ge-
speelde jeugdwerk ‘s Dirndl is harb 
auf mi’ ten gehore gebracht, dat 
verrassend overtuigend gespeeld 
werd, met een uitstekende en virtu-
oze vioolsolo. Het publiek genoot 
volop en Mahler zou tevreden ge-
weest zijn: kamermuziek in haar 
oorspronkelijkste vorm.

(Peter Schlamilch) 

Ensemble d’Orion neemt het applaus in ontvangst.

Burgemeester bezoekt brandweer

Laatste concert 2018
Zondag 30 september (van 15.00 tot 16.00 uur) is voor dit seizoen het 
laatste concert in het kerkje Blauwkapel, Kapeldwarsweg in Utrecht. 
Joel Lipton en Richard Marsden spelen een cross-over van klassieke, 
ragtime en keltische muziek. Genoten kan worden van werk van Vival-
di, Hurwitz, Rota, Newman, en O’Carolan. In deze mix van verschil-
lende muziekstijlen draait het duidelijk om emotie. Joel was voormalig 
eerste altviolist van het Nederlands Philharmonisch Orkest, maar speelt 
nu op de quintar. Richard speelt gitaar. De toegang is gratis; aan het 
eind van het concert is er een vrijblijvende deurcollecte. Parkeren al-
leen in de parkeervakken langs de Kapelweg en op het parkeerterrein 
aan het eind van de Kapelweg achter de ijzeren hekken.
Zie www.onderwegkerkblauwkapel.nl (Ben van Hoeflaken)

Beide heren speelden al enkele keren eerder met veel succes in 
Blauwkapel. (foto Vierklank 2017)

Zonnebloemdag 
Ondanks dat de weersverwachting 
veel regen beloofde, vertrokken 
40 Maartensdijkse zonnebloem-
gasten en 8 begeleiders vrijdag 21 
september met een bus richting de 
Peel. Onderweg vertelde de chauf-
feur veel wetenswaardigheden: over 

Utrecht, de Vijfheerenlanden, het 
ontstaan van de Jumbo in Veghel, 
de Marsfabrieken enz. Na een lunch 
in Deurne vertrok de bus voor een 
rondrit door de Peel. De lokale Gids 
(Gebbel) vertelde over de geschie-
denis ervan. Tijdens de rit over de 

smalste weggetjes tussen de plaatsen 
Helenaveen, Erica, Griendtsveen en 
Amerika vertelde Gebbel twee uur 
aan een stuk. De tocht werd afge-
sloten met koffie en thee. Pas toen 
iedereen weer thuis was barstte het 
noodweer los.         (Tiny de Groot) Het is herfst met vaak storm en regen

en dat leidt tot meer drukte op wegen 
van veel blad voor de deur
raak je vast uit je humeur
want dan moet je weer eindeloos vegen

Guus Geebel Limerick

Gezellig samen lunchen in het Grand Café van Deurne.

Zaterdag 22 september vond de 
jaarlijkse Korpsavond van de 
brandweerposten in gemeente 
De Bilt plaats. Burgemeester 
Potters reikte weer veel 
certificaten en diploma’s uit aan 
alle geslaagden. Na het officiële 
gedeelte stond nog een barbecue 
klaar. [foto Walter Eijndhoven]
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

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

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

 Afslanken doet u samen met EGA
 Al  39 jaar ervaring in verantwoord afslanken

Géén honger, heerlijke menu’s en gegarandeerd resultaat! Dat wilt u toch ook!

Nu ook EGA cursus in Maartensdijk

Afslanken doet u samen met EGA

Ruim 38 jaar ervaring in 
verantwoord afslanken

Géén honger, heerlijke menu’s en 
gegarandeerd resultaat!!        Dat wilt u toch ook!!

Nu ook EGA cursus in Leeuwarden

Locatie: Emmastate, Emmakade 59
Maandag van 09.00 – 10.00 en van 19.00 – 20.00 uur

Uw cursusleidster: Aly Bouma   tel: 06 55 51 56 63

E.G.A. Nederland BV tel: 0182 -528255
De club voor betere voedingsgewoonten.

www.eganederland.nl www.appeltjeeitje.eu

Locatie: Graspieper 8  
dinsdag van 19.30 - 20.30 uur
donderdag van 10.00 – 11.00 uur

Uw cursusleidster: 
Ricky de Graaf Golstein
T: 03 46 82 09 36 

E.G.A. Nederland BV
T: 01 82 - 52 82 55 
De club voor 
betere voedingsgewoonten.

www.eganederland.nl
www.appeltjeeitje.eu

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

20% korting

VOORDELIG HERVULLEN!

BIRTHDAY

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

Marijke Penning 
wint Senioren 

Midgetgolftoernooi
Op dinsdag 25 september werd op de midgetgolfbaan aan de Julianalaan 
in Bilthoven het jaarlijkse Senioren Midgetgolftoernooi gehouden. Onder 
de 21 deelnemers, die twee rondjes deden, waren vijf bekers te verdelen. 
Daarnaast kregen de beste man en vrouw een wisselbeker. Sportwethouder 
Madeleine Bakker reikte de prijzen uit.

Het toernooi is het hoogtepunt van het seizoen voor de senioren die van begin 
april tot eind oktober wekelijks van 10.00 tot 12.00 uur zonder competitie-
element met elkaar midgetgolfen,. Het jaarlijkse toernooi is de enige wed-
strijd en werd voor de 48ste keer gehouden. Baaneigenaar Erik Polders spon-
sort het toernooi.

Toernooiwinnaar werd net als vorig jaar Marijke Penning die naast een beker 
ook de wisselbeker voor beste vrouw in ontvangst nam. Jet Noorlander werd 
tweede, derde Jan van Marlen tevens beste heer, vierde Bram Hund en vijfde 
Nel Kragting. Diny de Jong kreeg de aanmoedigingsprijs. Bram Hund sloeg 
de meeste hole-in-ones. [GG]  

De toernooideelnemers met vooraan zittend de bekerwinnaars, met wethouder 
Madeleine Bakker en baaneigenaar Erik Polders.

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied
van communicatie en PR, maak

gebruik van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
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Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

PCB Uitvaartwinkel
Uilenpad 1 Bilthoven

Rita Camphuijsen exposeert met ’Levensloop’ tot 
medio november 2018 bij PCB Uitvaartwinkel

Expositie en lezing

Vanwege de grote belangstelling wil zij haar schilderijen 
toelichten met een lezing over deze expositie.

Lezing: dinsdag 2 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur. 
Locatie: PCB Uitvaartwinkel, Uilenpad 1 Bilthoven. 

Vrije toegang. 

24/7 bereikbaar 
voor directe hulp 

na overlijden
030-221 7229

PCB Uitvaartwinkel

Vrijwilliger in Beeld
Toon Hesp – Kinderboerderij De Schaapskooi

In het kader van de serie ‘Vrijwilliger in beeld’ gingen we in gesprek met Toon Hesp. Toon zet 
zich elke week een paar uur in als vrijwilliger bij Kinderboerderij De Schaapskooi in Bilthoven. 

Net terug van zijn wekelijkse wan-
deling met twee Reinaerde cliënten. 
‘Wij halen elke week groente en 
fruit op in Bilthoven’, vertelt Toon. 
‘Groente en fruit dat niet meer ge-
schikt is voor menselijke consump-
tie wordt voor ons bewaard om 
aan de dieren te geven’. ‘Als we 
terug komen zoeken we de groente 
en het fruit uit. Wat echt niet meer 
kan, gaat gelijk de groenbak in en 
de rest wordt in de daaropvolgende 
dag(en) aan de diverse dieren gege-
ven’. Toon is dan herkenbaar aan het 
knalroze boodschappenkarretje wat 
het drietal met zich mee voert.

Ontzettend leuk!
‘Toen ik in 2013 met pensioen ging, 
wilde ik vrijwilligerswerk gaan 
doen’, vervolgt Toon. ‘Ik ben gaan 
kijken op de site van de Vrijwilli-
gersbank, zoals het toen heette. De 
Schaapskooi zocht iemand voor de 
weekenddienst - eens in de zes we-
ken - die de dieren voedert en ze een 
beetje in de gaten houdt. Met mijn 
achtergrond als laborant van Uni-

versiteit Utrecht Diergeneeskunde, 
sprak het werken met de dieren me 
wel aan. Al snel werd mij gevraagd 
of ik een keer per week met twee 
cliënten op pad wilde gaan om eten 
voor de dieren te halen. Dat doe ik 
nu ook en dat maakt het eigenlijk 
compleet. Want uiteindelijk vind ik 
het heel erg leuk om met mensen te 
werken met een verstandelijke be-
perking, zo blijkt. Dit geeft me heel 
veel voldoening en is écht ontzet-
tend leuk!’

Deskundig
De Schaapskooi is blij met Toon. 
‘Het is voor ons heel fi jn dat Toon 
op het gebied van dierverzorging 
heel veel ervaring heeft’, vertelt 
Dos Schaafsma, beheerder op de 
Kinderboerderij, die even aan-
schoof. ‘Toon is er elke week en 
adviseert ons bovendien op het ge-

bied van de dieren en hun welzijn. 
Daarnaast zie ik hoeveel plezier hij 
heeft om met onze cliënten te wer-
ken en heeft bij hen een plekje in 
hun hart gekregen’.

Kom van de bank af
Toon geeft ons aan het eind van het 
gesprek nog even iets mee: ‘Als je 
tijd beschikbaar hebt, ga dan aan het 
werk als vrijwilliger en kom van de 
bank af. Met z’n allen kunnen we 
heel wat betekenen, ook al doe je 
maar iets voor een paar uurtjes, elke 
week of om de week. 
Wat dit betreft roep ik een ieder op: 
ga kijken wat je kan betekenen als 
vrijwilliger. Het geeft je ook heel 
veel!’ Ook zin om vrijwilligers-
werk te doen? Doe dan op zaterdag 
13 oktober tussen 11.00 en 14.00 
uur mee aan de Vrijwilligersbanen-
route van Mens De Bilt. Er is dan 
tevens een vrijwilligersbanenmarkt 
in Het Lichtruim. Meer informatie 
hierover en over de deelnemers is te 
vinden op www.mensdebilt.nl.  

(Hans Lebbe)

Vrijwilliger Toon Hesp te midden van de beheerder en de cliënten van Reinaerde. Deze geit wilde overigens wel 
heel graag op de kiek en liep iedereen welhaast omver! 

Zorgboerderij Griftenstein 
bestaat vijf jaar

door Walter Eijndhoven

Zorgboerderij Griftenstein, aan de Utrechtseweg 371 in De Bilt, vierde vrijdag 21 september 
haar vijf-jarig bestaan. Ontstaan vanuit een droom van zorgcoördinator en fysiotherapeute 

Suzanne Baan, ontstond deze zorgboerderij. 83 cliënten kunnen nu genieten van paardrijden in 
een prachtige omgeving. 

Afgelopen vrijdag was het feest 
voor personeel en alle vrijwilligers 
van Zorgboerderij Griftenstein 
in De Bilt. Ook wethouder Anne 
Brommersma vierde het eerste lus-
trum mee. En als kers op de taart 
werden twee nieuwe paarden ge-
showd tijdens het feest. 

‘Een droom van mij is echt uit-
gekomen’, vertelt Suzanne Baan. 
‘Ik wilde altijd al een zorgboer-
derij met paarden beginnen. En 
dat is uiteindelijk gelukt. En ook 
nog eens in een mooie omgeving’. 
Cliënten weten de zorgboerderij 
goed te vinden. Reeds 83 cliënten 

Gelukkig met genoeg 
bij Budgetkring De Bilt

door Walter Eijndhoven

In de werkgroep van Budgetkring De Bilt wordt iedere 
deelnemer gestimuleerd om bewust(er) om te gaan met 
geld. Het is een uitnodiging om je bestedingspatroon te 

heroverwegen en gelukkig te zijn met ‘genoeg’. Er wordt 
slechts één voorwaarde gesteld: iedereen moet actief 

meedoen. Woensdag 3 oktober vindt de eerste bijeenkomst 
van de ‘Budgetkring’ plaats. 

Eén van de deelnemers is oud-wethouder van De Bilt Ebbe Rost van 
Tonningen. Altijd was hij al betrokken bij de Budgetkring. Met veel 
plezier reikte hij de certifi caten uit aan de deelnemers en speelde daarna 
op zijn accordeon. Nu is hij dus zelf deelnemer.

Leven
Na zijn 12 jaar durende rol binnen het gemeentebestuur, was de tijd ge-
komen voor Rost van Tonnningen iets anders te gaan doen met zijn le-
ven. ‘Ik wil mijzelf en mijn leefpatroon, mijn levensstijl, aanpassen aan 
een nieuwe tijd en nieuwe inspiraties opdoen’, vertelt Rost van Tonnin-
gen. ‘En deelname aan de Budgetkring inspireert mij voor een nieuwe 
manier van leven en denken. Gelukkig zijn met genoeg’. Deelnemers 
aan de Budgetkring zoeken meestal een nieuwe levensstijl. Meer genie-
ten van wat je hebt, in plaats van te streven naar nog meer bezit. Daar-
naast leer je geld over te houden, je leert nieuwe mensen kennen, helpt 
elkaar en je krijgt veel tips en gezelligheid vanuit de groep. 

Genieten
Rost van Tonningen: ‘Geluk ligt vaak dichterbij dan je denkt en vaak 
ligt het gewoon voor het grijpen. Dat bevordert innerlijke harmonie en 
dat werkt weer aanstekelijk op anderen. Vier samen het leven. Dat is 
belangrijk!’ Onze manier van leven doet een aanslag op de natuur. Tij-
dens de bijeenkomsten bij de Budgetkring wordt iedere deelnemer zich 
bewust van de mooie dingen om hem/haar heen. ‘Dankzij de Budget-
kring leer je meer te genieten van het groen om je heen, je eet bewuster 
en leeft gezonder’, aldus Rost van Tonningen. ‘Dat straal je uit naar 
je omgeving en als geschenk ben je blij met jezelf door anderen meer 
te geven’. De eerste bijeenkomst van de Budgetkring vindt plaats op 
woensdag 3 oktober. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Meer informatie 
kunt u vinden op www.debilt@budgetkring.nl

die begeleiding nodig hebben, of 
een nuttige dagbesteding zoeken 
zijn dagelijks te vinden op Grif-
tenstein. ‘En deze week hebben 
wij alweer vijf nieuwe aanvragen 
binnengekregen’, vertelt Suzanne. 
Griftenstein & Zorg is een zorg-
boerderij in De Bilt, gehuisvest in 
een pensionstal voor paarden. De 

boerderij biedt aan mensen van 
alle leeftijden die begeleiding no-
dig hebben of een nuttige dagbe-
steding zoeken, een fi jne plek. Een 
plek om tot rust te komen of juist 
in beweging te komen en talenten 
te (her)ontdekken. Voor meer info: 
www.griftensteinenzorg.nl

Wethouder Anne Brommersma, Huub en Suzanne openen het feest.
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VELD EN KANTINE: 
DIERENRIEM 8
3738 TR  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212447

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

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

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

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

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

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

GEKONFIJTE EENDENBOUTEN

Heerlijke huisgemaakte! In eigen vet gegaard; alléén 

nog opwarmen: ± 20 min. i/d oven 170°C
per stuk 4,75

BLACK ANGUS SUCADE LAPJES

Vier maanden graangevoerd en minimaal 40 dagen 

gerijpt; zeer smaakvol, ca 1½ uur sudderen!!
100 gram 2,25

ITALIAANS OVENSLEETJE

Met o.a. gemarineerde varkenshaas, zontomaatjes, 

roombrie, Parmaham; ± 20 min. op 170°C
100 gram 1,75

THAISE KIPWOKBLOKJES

Gemarineerde kipfilet, paprika, courgette; heerlijk met 

rijst of pasta of op een broodje....
100 gram 1,25

GOED GEVULDE ROLLADE

Varkensrollade gevuld met o.a. kruidencrème, rucola, 

zontomaatjes, Parmezaanse kaas....
100 gram 1,55

FRENCHED RACKS

Lams delicatesse; zalig zacht en smaakvol! Kort rosé 

te bakken en smullen maar!!
100 gram 4,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 17 september t/m zaterdag 22 september. Zetfouten voorbehouden.

Hierbij presenteert Akse Media de informatiegids 
De Bilt 2018/2019, een handige leidraad bij 
het zoeken naar informatie over uw gemeen-
te. In de gids vindt u informatie over de meest 
uiteenlopende organisaties, verenigingen en 
bedrijven. Tevens kunt u gebruikmaken van de 
digitale informatiegids, de SmartMap via http://
debilt.smartmap.nl. De informatiegids De Bilt 
2018/2019 kunt u vanaf 1 oktober 2018 afhalen 
op onderstaande locaties. Ook kunt u op onze 
SmartMap een bladerbare versie (E-book) van de 
gids inzien.

Afhaallocaties:
• Bilthoven

 Gemeentehuis: Soestdijkseweg Zuid 173
 Het Lichtruim: Planetenbaan 2
 Bibliotheek (gevestigd in Het Lichtruim):
 Planetenbaan 2
 Informatiecentrum Bilthoven bouwt:
 Julianalaan 1
 MENS Servicecentrum Schutsmantel: 
 Gregoriuslaan 35
 WVT: Talinglaan 10

• Groenekan
 Dorpshuis De Groene Daan:
 Groenekanseweg 87

• Hollandsche Rading
 Dorpshuis Hollandsche Rading:
 Dennenlaan 57

• Westbroek
 Dorpshuis Westbroek:
 Prinses Christinastraat 2

• De Bilt
 Cultureel en vergadercentrum H.F. Witte:
 Henri Dunantplein 4
 MENS Servicecentrum De Bilt:
 Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1

• Maartensdijk
 De Vierstee: Nachtegaallaan 30
 MENS Servicecentrum
 Maartensdijk/Dijckstate: Maertensplein 96

Naast de digitale informatiegids http://debilt.
smartmap.nl kunt u gebruikmaken van de gratis 
Gemeentegids App. Met deze gids voor uw 
tablet of smartphone kunt u 1.9 miljoen actu-
ele adressen in heel Nederland, altijd en overal 
raadplegen. U heeft hierbij de mogelijkheid om 
vanuit een vermelding een website te bezoeken 
of telefonisch contact op te nemen met een 
organisatie, vereniging of bedrijf. Ook leidt de 
App u vanaf de plek waar u zich bevindt naar de 
dichtstbijzijnde vestiging via de route functie.
De gratis Gemeentegids App kunt u downloaden 
door onderstaande QR-code te scannen.

De gids is mede tot stand gekomen dankzij de 
medewerking van adverteerders, verenigingen en 
instellingen. Wijzigingen kunt u doorgeven aan 
Akse Media via redactie@aksemedia.nl (onder 
vermelding van informatiegids De Bilt) of bel 
(0223) 673 010. Daarnaast kunt u gebruik-
maken van de mutatiebon in uw gids of wijzig uw 
gegevens via http://debilt.smartmap.nl.

Informatiegids De Bilt 2018/2019

vanaf volgende week af te halen

Koffieochtend op Nieuwstraat 

Op woensdag 3 oktober is er weer 
de maandelijkse koffieochtend op 
de Nieuwstraat 47 in De Bilt. Wie 
behoefte heeft aan een gezellige och-
tend of een goed gesprek wordt van 
harte uitgenodigd om een kopje koffie 
of thee te komen drinken. De deur is 
geopend van 10.00 tot 12.00 uur, het 
kost niets en iedereen is van harte 
welkom. Voor meer info. tel.nr. 030 
6960667 of kijk op website
www.vegdebilt.net

Indianenspeurtocht

KinderNatuurActiviteiten van Het 
Utrechts Landschap (HUL) organi-
seert activiteiten voor kinderen in 
en over de natuur. Dit wordt gedaan 
onder leiding van vrijwilligers van 
HUL en IVN De Bilt op Beerschoten. 
Woensdag 3 oktober wordt een India-
nenspeurtocht gehouden. 

Trees Althues vertelt namens het 
HUL: ‘Indianen leefden in en met de 
natuur. Zij wisten voor elkaar spo-
ren achter te laten die voor anderen 
nauwelijks te herkennen waren. Weet 
jij alle sporen te herkennen en zo de 
verborgen schat te vinden?’ Leeftijd: 
6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 
uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten, De 
Holle Bilt 6 in De Bilt. 

Aanmelden per email kan tot en met 
zaterdag 29 september via kinderna-
tuuractiviteiten@gmail.com.

Maatje zijn geeft energie

Het Maatjesproject van Mens De Bilt 
is op zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers die zich graag inzetten voor 
hun medemens . Met een uurtje in de 
week kunt u een belangrijke bijdrage 
leveren als maatje voor iemand. Een 
praatje, een kop koffie, een luisterend 
oor of een wandeling. Contact en 
gezelschap waar iemand behoefte aan 
heeft en die ook u voldoening geven. 
Zaken die voor velen heel normaal 
zijn, maar die het leven van de ander 
weer een stuk plezieriger maken.
Info hierover via Misja: 06 47589223, 
Astrid: 06 47693237 of
mensmetelkaar@mensdebilt.nl 

Spreekuren Cliëntenraad

De Cliëntenraad De Bilt houdt spreek-
uur op dinsdag 2 en 16 oktober van 
10.00 tot 11.00 uur in Restaurant 
Bij de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, te De Bilt en op don-
derdag 11 oktober van 10.00 tot 11.00 
uur in Servicecentrum Maartensdijk in 
Djjckstate, Maertensplein 98. Wie vra-
gen heeft, ergens mee zit of gewoon 
kennis wil maken met een medewer-
ker van de Raad is van harte welkom. 



 De Vierklank 9 26 september 2018

Ingezonden mededeling

Het Noorderpark twintig jaar later
door Guus Geebel

Stichting Brigida organiseert zaterdag 13 oktober van 14:00 tot 17:00 uur in de Hervormde 
Kerk van Westbroek een symposium onder de titel: Kansen en Bedreigingen voor het 
Noorderpark. Het symposium is niet alleen een eerbetoon aan de vorig jaar overleden
Wim van Schaik, oprichter van Stichting Brigida, maar wordt ook gehouden omdat er 

ontwikkelingen in het gebied zijn die aandacht nodig hebben.

Het Noorderpark omvat het gebied 
tussen Utrecht, de Vecht, het Gooi 
en de gemeente De Bilt. Het bestaat 
uit een recreatiegebied, een land-
bouwgebied en natuurgebieden zo-
als de Molenpolder met de unieke 
trilvenen. Onlangs zijn plannen 
om in Westbroek met kokosmatten 
trilvenen te laten groeien of weer 
te laten ontstaan gestaakt omdat 
rivierkreeftjes de proef onmoge-
lijk maakten. Stichting Brigida 
werd in 1996 opgericht en streeft 
naar behoud van waardevolle na-
tuur- en cultuurhistorie. ‘Een cul-
tuurlandschap bestaat uit bebou-
wing, wegen en het landschap met 
zijn natuur en ontginningen Dus 
we bekommeren ons zowel om de 
gebouwen als om het landschap 
en de biologie’, aldus bestuurslid 
Anne Doedens. Hij zet zich onder 
meer in om de Dorpsweg in Maar-
tensdijk met al zijn panden als cul-
tuurhistorisch erfgoed te laten be-
schermen. ‘In wat voor prachtige 
omgeving wonen we en willen we 
dat handhaven.’ Over vroeger én 
de actualiteit gaat Stichting Brigi-
da na twintig jaar nog eens praten. 

Onder voorzitterschap van Jaap 
Schuttevaer houden vier sprekers 

vanuit verschillende invalshoe-
ken een inleiding. Uit Westbroek 
afkomstig zijn dat: biochemicus 
Wim Baas, landinrichtingscom-
missielid Henk van den Broek 
en Neerlandicus Nic Adema. Uit 
Maartensdijk historicus Anne 
Doedens. Het programma wordt 
muzikaal omlijst op het kerkorgel 
door Herman Sietsma. Tijdens de 
bijeenkomst wordt een heruitgave 
van het boek Boeren, Soldaten en 

Heiligen gepresenteerd. Verder 
wordt een aantal kunstwerken van 
de familie Van Schaik tentoonge-
steld. De organisatoren verwach-
ten op de bijeenkomst bestuurders 
en politici van de provincie en van 
gemeenten, vertegenwoordigers 
uit de agrarische sector, maar ze-
ker ook bewoners en belangstel-
lenden. Bij voorkeur aanmelding 
voor 6 oktober per e-mail stich-
tingbrigida@gmail.com.

Secretaris Frank Klok (Links) en bestuurlid Anne Doedens van Stichting 
Brigida.

Fractiespreekuur CDA De Bilt
Iedere eerste dinsdag van de maand houdt de fractie van het CDA De Bilt 
spreekuur in Cafe Joos in De Bilt (Hessenweg 1). U bent vanaf 20.00 uur van 
harte welkom als u in gesprek wilt met de fractie. Dit mag over onder-
werpen die op de raadsagenda staan gaan. Maar u mag ook ideeën delen 
of andere onderwerpen bespreken die u bezig houden. Tevoren aanmelden 
mag, hoeft niet. Het eerstvolgende fractiespreekuur is op: 

2 oktober v.a. 20.00 uur 

Het CDA fietste aan de start van het nieuwe seizoen door Hollandsche Rading,
Maartensdijk en Westbroek. Het CDA fietst ook bij u langs!

Lezing Joris Jan Hellevoort
door Henk van de Bunt

Woensdag 19 september gaf Joris Jan Hellevoort voor een goed gevulde zaal een lezing over 
zijn boek ‘De droevigers, familie van Sil de Strandjutter’ bij Bouwman Boeken in De Bilt.

Zijn boek duikt in de geschiedenis van de voorouders van de schrijver, maar schetst
ook een beeld van het leven in het oostelijk deel van het eiland.

Joris Jan Hellevoort is boswachter in de provincie 
Utrecht en schrijft o.a. ook voor De Vierklank. Daar-
naast doet hij al meer dan 25 jaar historisch onderzoek, 
met dit eerste boek van zijn hand als resultaat. Dat hij 
juist over Terschelling schrijft heeft te maken met het 
feit dat hij in zijn jeugd deels op dit eiland is opge-
groeid. In dit boek combineert hij op charmante wijze 
feiten en fictie. 

Beeld
‘Er zou een beeld van Sil moeten komen op Terschel-
ling. Om de eilanders eraan te herinneren waar ze 
vandaan komen. Om de argeloze wandelaar te waar-
schuwen dat dit paradijselijk eiland geboetseerd is uit 

woede, intelligentie, strijd, verzet, heroïek, uitzinnige 
vreugde, adembenemende liefde en bodemloos ver-
driet. Omdat dit fictief personage de ziel portretteert 
van de eilanders van Terschelling, de ouden zowel als 
de jongen’. Dit boek gaat over de ‘echte’ familie van 
de fictieve figuur Sil de Strandjutter uit het gelijknami-
ge boek en de film. Een boeiende geschiedenis, vertelt 
in zes generaties eilanders. 

Een geschiedenis van zeevaarders en boeren, van jut-
ters en notabelen. Alles gebaseerd op de feiten maar 
doorspekt met verhalen waarbij de auteur je meeneemt 
langs het leven van de gewone eilanders met ongewo-
ne verhalen. Sil de Strandjutter op herhaling!

Joris Hellevoort, boswachter bij Utrechts Landschap verzorgde een lezing over zijn boek ‘De Droevigers, 
familie van Sil de Strandjutter’. [foto Reyn Schuurman]

Eerste lustrum 
Hoogvliet

Op 20 september was het 5 jaar geleden dat de Hoogvliet supermarkt 
in Bilthoven aan de Leyenseweg feestelijk geopend werd. Dat werd 
van woensdag 19 tot en met dinsdag 25 september gevierd met specta-
culaire extra aanbiedingen en op zaterdag 22 september kregen de eer-
ste 250 klanten bij besteding vanaf 15 euro een gratis chocoladecake. 
Op het parkeerterrein van de supermarkt stond die dag het ‘Coole tas’ 
springkussen waarop kinderen zich konden uitleven.

Het Coole springkussen onderstreept de festiviteiten rond het jubileum 
van Hoogvliet Bilthoven. [foto Henk van de Bunt]

Stiltewandeling

Zondagochtend 23 september liepen 15 deelnemers in stilte mee met 
de stiltewandeling, vanuit de OLV Kerk in Bilthoven. (foto Brigitte 
Giesen-Geurts).
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

169

100

169

500

Geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 september 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Roomboter
gevulde
speculaas
koeken

vers uit eigen oven
2 stuks

Maartensdijkse 
rookworst

� jn of grof
2 stuks

Oerbrood

origine of volkoren
vers uit eigen oven
per stuk van 

€2,15
Bloemkool

per stuk
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Mieke de Waal exposeert 
De Mathildezaal stroomde zondag vol met belangstellenden voor de 
opening van de expositie met het werk van Mieke de Waal. Eerst was er 
een muzikale omlijsting door Mieke Kuyper, met o.a. een lied van Le-
onard Cohen. Daarna hield Raf Hirsch, voormalig huisarts in De Bilt, 
een inleiding. Hij vertelde hoe en wanneer hij Mieke de Waal leerde 
kennen. Dat was al in 1973, toen hij hier als huisarts begon en Mieke 
culturele antropologie studeerde. Zij woonde toen in De Bilt. 

In 2008 zag hij haar werk voor het eerst, toen ook in de Traverse. Daar 
hing ook de kimono, die nu in een van de gangen van het Gezond-
heidscentrum in De Bilt hangt. Deze kimono symboliseert de integrale 
zorg en de aandacht voor de persoon. Deze jas draagt de naam ‘Ana-
tomische les’. Raf vertelde dat in haar werk de thema’s mens en kunst 
duidelijk samenkomen. De stukken zijn ook duidelijk geïnspireerd door 
haar veelvuldig verblijf in Afrika. Haar werk is tot 13 november tijdens 
openingsuren van het gemeentehuis te bezichtigen.        (Frans Poot)

Mieke bij eigen werk met Raf Hirsch.

Samen leven doe je met elkaar
door Henk van de Bunt

Vrijdag 21 september werd ook in De Bilt tijdens Wereld Alzheimer Dag aandacht gevraagd voor 
dementie en de gevolgen van deze ziekte voor de persoon zelf en de naasten. In De Bilt organiseerde 

het Netwerk Ketenzorg Dementie De Bilt een middag over dementie in Het Lichtruim.

Het motto van het programma vol 
muziek, informatie, beleving en 
ontmoeting was ‘Samen dementie-
vriendelijk’. In haar openingstoe-
spraak gaf wethouder Anne Brom-
mersma aan dat het thema ‘muziek’ 
haar sterk aansprak: ‘Ik maak zelf 
muziek, weet hoe het mij kan ra-
ken’. 
Wereld Alzheimer Dag is een be-
langrijke dag volgens Anne Brom-
mersma: ‘De kans om dementie te 
krijgen is 1 op 5. Toch nog altijd 
een taboe. In Nederland hebben 
270.000 mensen dementie. In 2040 
is dit aantal verdubbeld. In 2040 
zullen er waarschijnlijk in De Bilt: 
2.100 mensen met dementie zijn. 
Ook jonge mensen krijgen demen-
tie; 12.000 mensen jonger dan 65 
jaar hebben ‘het’. 70 % van mensen 
met dementie woont thuis. Dat is 
een grote opgave voor mantelzor-
gers’. 

Agenda
Brommersma meldde dat de ge-
meente De Bilt dit probleem hoog 
op de agenda staat: ‘Met huisart-

sen, casemanagers, zorgaanbieders, 
Mens De Bilt werken we samen om 
ervoor te zorgen dat er ondersteuning 
is op alle gebieden. De gemeente De 
Bilt is daarnaast verantwoordelijk 
voor het organiseren van de WMO 
en het financieren van dagbesteding 

(inmiddels op veel verschillende 
plekken, zoals in zorgcentra en dag-
besteding op zorgboerderijen). Wij 
willen en moeten ‘Samen leven’ in 
een dementievriendelijke samenle-
ving, want ‘Samen leven doen we 
met elkaar’. 

Expositie in Servicecentrum 
Vanaf vrijdag 28 september houdt Aukje Huisman uit Maartensdijk een expositie van haar werk in 
Servicecentrum Maartensdijk onder de veelzeggende titel ‘Potlood, puntenslijper en een kwastje’. 

Aukje is zo’n kleine dertig jaar ge-
leden uit liefhebberij met tekenen en 
schilderen begonnen. Na een druk 
en arbeidzaam leven vond ze rust 
in het creatief bezig zijn. Ze streeft 
geen hoge idealen na, maar brengt 
haar diepere gevoelens voor al wat 
leeft en groeit op een creatieve wijze 
tot uitdrukking. Thuis, omringd door 
haar vogeltjes, vertelde zij eerder 
aan De Vierklank hoe het allemaal 
zo gegaan is. 

Dieren
Aukje begon ooit met een simpele 
tekening van haar oma, enkele die-
ren of met zomaar wat plaatjes uit 
de krant na te tekenen. Van liever-
lee kreeg ze er meer aardigheid in. 
Anderen zagen en waardeerden haar 
werk. Er volgden portrettekeningen 
en ze waagde zich soms ook aan 
abstracte voorstellingen, waarbij ze 
bijvoorbeeld geïnspireerd werd door 
de kleuren op een oude muur. Aukje 
tekent dikwijls dieren zoals de hond 
van haar dochter of olifanten die 
weglopen. Het geeft haar rust. Ze 
plaatst haar werk wel eens op inter-
net en ontvangt dan via het senioren-
web waardering van collega kunste-
naars. Aukje: ‘Soms reageren er wel 
20 à 30 mensen. Door deze dikwijls 
eerlijke reacties ontdek ik waar ik 
mij bevind met mijn werk’.

Kijken
Aukje is in 1941 in Hilversum ge-
boren. Haar vader was brood- en 
banketbakker en heeft ook op latere 
leeftijd het penseel ter hand geno-
men. Ze heeft een zusje en twee 
broers. Haar opa was hoofd van een 
school in Wagenborgen bij Delfzijl. 
Aukje kwam achtendertig jaar gele-
den in Maartensdijk wonen. Zonder 
enige vorm van opleiding heeft ze 

zichzelf alle tekenvaardigheden aan-
geleerd. Ze tekent en schildert liefst 
vrij naar eigen inspiratie, ‘maar als 
mensen mij vragen iets speciaals 
voor hen te willen maken, sta ik daar 
altijd voor open’, zegt ze. Iedere dag 
is ze wel met iets bezig. Het eerste 
wat ik ’s ochtends doe is kijken, kij-
ken en nog eens kijken, dan komen 
de ideeën vanzelf is haar ervaring. 
Maar vooral het tekenen en schilde-
ren van dieren heeft haar voorkeur. 
Ze zijn zo eerlijk en direct.

Pomp
In 2009 stuurde Aukje een bijdrage 
naar De Vierklank voor de rubriek 
‘Dat wil ik ‘effe’ kwijt. Zij gaf daar-
in aan de ‘pomp’ op het Maertens-
plein niet als een echt kunstwerk te 
zien: ‘Van begin af heb ik een hekel 
aan dat sombere ding gehad en dan 
hoor je ook van anderen hoe lelijk 
ze het vinden. Het is nietszeggend, 
bijna aanstootgevend. Dit is toch 
geen kunst’? Als ze thuis zit is ze 
bezig met tekenen. Prachtige por-
tretten sieren de wand, waar onder 
die van oud-Koningin Beatrix en 
Nelson Mandela, waarmee ze haar 
gevoelens voor kunst toont. Ze 

komt uit familie met tekentalent, is 
autodidact en maakte voornamelijk 
portretten met potlood. Ze toont ook 
met potlood getekende ansichtkaar-
ten: ‘Deze heb ik van en over Maar-
tensdijk gemaakt, waarin ik gepro-
beerd heb een aantal Maartensdijkse 
onderwerpen bijeen te brengen’. 

Sportief
Aukje Huisman is kunstzinnig en 
sportief. Aukje staat, hoewel alleen, 
midden in het leven. Soms staat ze 
vroeg op en maakt ze na het bood-
schappen doen in haar eentje mooie 
fietstochten. Ze fietst niet alleen 
veel, maar is ook een hartstochte-
lijk liefhebber van de wandelsport. 
Naast allerlei andere tochten heeft 
ze meerdere malen de Nijmeegse 
Vierdaagse ‘gedaan’ en de Limburg-
se Vierdaagse. Reizen doet ze ook 
graag. Ze was in Zuid Afrika en op 
Spitsbergen en ze maakte een rond-
reis door Turkije. De tentoonstelling 
van haar schilderijen in Servicecen-
trum Maartensdijk wordt op vrijdag 
28 september met een welkombij-
eenkomst van 16.00 tot 17.00 uur 
geopend; daarna is haar werk dage-
lijks te bewonderen. 

50 jaar bloemschikkring 
Dit jaar bestaat Schikkunst en Co (voorheen de Bloemschikkring 
van Groei en Bloei) 50 jaar. De Bloemschikkring was vroeger on-
derdeel van de KMTP: de groep bestaat uit een aantal dames, die 
op hoog niveau bloemschikken.

Eerst onder leiding van mevr. Repelaer van Driel en inmiddels is Co 
Amez al meer dan 40 jaar de vakdocent. Hij doet dit op zeer creatieve 
en inspirerende wijze. In de huidige groep zitten nog steeds dames van 
het eerste uur. De groep telt nu 20 dames die 9 keer per jaar in het Rode 
Kruis-gebouw bij elkaar komt. De docent geeft de deelnemers dan een 
themaopdracht (bijv. een muziekstuk, een bloemrijk gerecht of ‘grote 
schoonmaak’). Daarmee gaan de dames ieder op hun eigen wijze aan 
de slag; veelal leidt dit tot prachtige en artistieke stukken. Zolang Co 
Amez er nog ‘schik’ in heeft, zullen alle leden vol enthousiasme blijven 
bloemschikken. Voor informatie: Marleen Lageweg (secretariaat), tel. 
030 2210087 of e-mail marleenlageweg@gmail.com. (Carla ten Feld)

Jubileumwerk van Schikkunst en Co.

Leerlingen van de Julianaschool (Bilthoven) en bezoekers van het 
Ontmoetingscentrum De Bilt vormen een gelegenheidskoor. [foto Reyn 
Schuurman]

Koor
Het programma bood verder o.a. 
een muzikaal optreden van een 
gelegenheidskoor bestaande uit 
kinderen van de Julianaschool en 
bezoekers van het Ontmoetingscen-
trum De Bilt, een Meezing-Concert 
door mezzosopraan Maartje de 
Lint en een interactief gesprek met 
publiek en genodigden over de de-
mentievriendelijke samenleving. 

Aansluitend was er een Zorg- en 
Informatiemarkt waar men zich kon 
laten informeren door verschillende 
zorgverleners in De Bilt. Tijdens de 
markt was er volop gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en te spreken 
onder het genot van een drankje en 
een hapje. De catering tijdens deze 
middag was mede mogelijk gemaakt 
door een sponsorbijdrage van ver-
schillende lokale ondernemers.

Aukje Huisman maakt voornamelijk portretten met potlood. Ogen zijn 
voor haar heel belangrijk: ‘Die zijn de spiegels van de ziel’. [foto Henk 
van de Bunt 2009]



Schilderijen en gedichten

Berend Kamper over Adri Pieck
door Henk van de Bunt

In de zoektocht naar zijn broer Teunis (voor een ander artikel) kom ik na vele jaren weer in 
contact met Berend Kamper in Bilthoven. Berend is één van de vijf kinderen van Simon en 

Huigje Kamper, die vanaf 1946 een bakkerij in Maartensdijk hadden.

Oudere Maartensdijkers herinne-
ren zich dat er in de tijd van bakker 
Mulder (voorganger van Kamper) 
een grote plaat in de winkel hing. 
Daarop stond een kar met koren-
schoven afgebeeld en kinderen met 
witte schortjes er omheen. Onder 
de plaat stond een gedicht: 
Veel eeuwen zag ik het gouden graan,
van akker naar gebruiker gaan.
En het resultaat van wat het bood,
ligt in drie woorden: ‘eet meer brood’.

Berend
Koos Kolenbrander vertelde in 
2006 over Berend: ‘De eerste twee 
kinderen Kamper (Simon en Be-
rend) werden respectievelijk in 
1943 en 1944 te Monster gebo-
ren. In 1946 verhuisden ze naar de 
bakkerij aan de Dorpsweg 134. In 
Maartensdijk zijn nog drie kinderen 
geboren’. 
Berend behaalde in 1962 zijn mu-
lodiploma aan de Oranje Nassau-
school in Bilthoven en werkte na-
dien in verschillende betrekkingen 
om uiteindelijk op de grammofoon-
platenafdeling van Radio Sound 
aan het Emmaplein in Bilthoven te 
belanden. Vanaf 1992 werkte Be-
rend als conciërge op de Kees Boe-
keschool in Bilthoven.

Wonder
Naast zijn werk is hij in zijn vrije 
tijd steeds blijven tekenen, schil-

deren en dichten. Berend Kamper 
werd zowel voor wat betreft zijn 
werken als levenshouding door de 
in 1982 overleden kunstenares Adri 
Pieck geïnspireerd. Berend vertelt: 
Toen ik een jaar of 5 was, zag ik 
een vrouw die mijn ouderlijk huis 
schilderde. Ik keek op afstand toe 
en zag ons huis op dat kleine doek 
ontstaan; dat maakte grote indruk 
op mij. Ik werd erdoor betoverd. 
Vele jaren later heb ik dat schilderij 
teruggevonden. Een wonder!’ 

Het leven van Berend Kamper uit 
Bilthoven is als het ware verweven 
met het leven van de kunstenares 
Adri Pieck. Steeds weer kwam hij 
door stom toeval haar schilderijen 
tegen, en ten slotte ontmoette hij 
haar in 1976 zelf. Het werd een 
vriendschap voor het leven. ‘In 
mijn gedachten was Adri Pieck, 
toen zij ons huis schilderde, al 
oud, maar in werkelijkheid moet 
ze toen een jaar of 55 zijn geweest. 
Ze woonde in Hollandsche Rading, 
en ik zie haar nog door het dorp 
fietsen, gebogen over het stuur en 
steeds om zich heen kijkend. Toen 
ik haar voor de eerste maal bezocht, 

voelde ik me daar direct thuis: zo 
rustig, zo gezellig. Ik kocht toen 
mijn eerste schilderij, en tussen 
ons klikte het meteen. Ik ben haar 
tot haar dood blijven bezoeken. Zij 
vormde voor mij een oase in mijn 
drukke bestaan’.

Geschenk
‘Adri beleefde het leven als een 
groot geschenk. Vanuit dit gevoel 
probeer ik steeds te leven en wer-
ken’. Berend werkt met gemengde 
technieken met krijt, inkt en vilt-
stift. Soms schildert hij naar de 
werkelijkheid zoals de hierbij af-
gebeelde schilderijen. Op een an-
der moment probeert hij zijn (dag-) 
dromen vast te leggen. Hierbij pro-
beert hij zijn innerlijke waarne-
mingen uit te beelden, die hij op 
een moment, heel geestig ‘hersen-
schimmels’ noemde. 
Sinds 1960 maakte hij ook gedich-
ten en schreef hij korte verhalen. 
Ook heeft hij een boekje, waarin hij 
zijn plotselinge gedachten noteert. 
Een paar keer deed hij met andere 
kunstenaars mee aan een tentoon-
stelling bij WVT. Hij is nog steeds 
zeer verbaasd over het feit dat ‘een 
bakkersventje kunstbakker’ is ge-
worden en uitte dit gevoel in een 
gedicht:

Bereider van broodjes
poëzie, misbaksels en
juweeltjes op steeltjes.
Krentenbollenkunstjes.

Koekjes van eigen deeg
Verzwijgend zweeg:
Zweemzwelgende
Verveling verdelgende…

Bak ik ze soms te bruin
Heerlijke gevulde koeken
‘Mislukte huisvlijt’
ten spijt.

Ik vul de oven.
Vurig verlangt mijn
Bovenkamerbaksel
Gretige aftrek… 
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Eerste punten mee terug naar 
Maartensdijk

SVM speelde eerder vaak span-
nende wedstrijden tegen Drieber-
gen; afgelopen zaterdag was het 
niet anders. Met Max Koetze onder 
de lat voor de geblesseerde Justin 
ten Brink kwam SVM goed uit de 
startblokken en dat leverde direct 
al wat kansjes op, maar gescoord 
werd er niet. De gastheren stelden 
hier gevaarlijke counters tegenover, 
die voor nogal wat paniek zorgden 
in de Maartensdijkse (defensieve) 
gelederen. SVM-goalie voorkwam 
met een goede actie zelfs een vroe-
ge achterstand. SVM raakte steeds 
meer de controle over de wedstrijd 
kwijt, o.a. door balverlies en te wei-
nig felheid. In de 23ste minuut gaf 

Jordi van der Lee nog een schitte-
rende voorzet, maar Mike Boshuis 
had zijn vizier niet op scherp staan 
en schoot hoog over. SVM speelde 
meer tegen zichzelf dan tegen Drie-
bergen. 

Rust
Na de rust zette een ‘herboren’ 
SVM (met Leon de Lange voor 
Mike Boshuis) FC Driebergen vast 
en binnen twee minuten maakte 
Jordi van der Lee na een strakke 
voorzet en gesteund door geklungel 
in de Driebergen defensie, de - wat 
later bleek - enige treffer. SVM zat 
weer in de wedstrijd, maar wist 
steeds net niet door te drukken. FC 

Driebergen stroopte de mouwen 
op en een spannend laatste half 
uur volgde. Met wat geluk en goed 
doelmanwerk viel de gelijkmaken-
de tegentreffer niet. De bezoekers 
kregen wel nog meerdere kansen 
op de 0-2. In de 95 minuut klonk 
het laatste fluitsignaal van een wed-
strijd, waarin Stijn Orsel en Bas van 
Dijk de moegestreden Jordi van der 
Lee en Coen Swart waren komen 
vervangen.

Vervolg
Aanstaande zaterdag speelt SVM 
zijn eerste thuiswedstrijd in de 4de 
klasse G tegen ’t Vliegdorp (Soes-
terberg. 

Clubkampioenschap 
Bridgeclub 

Tijdens de algemene ledenvergadering van Bridgeclub Open Kaart 
werden de kampioenen van het afgelopen seizoen in het zonnetje gezet. 
Het zijn Gon en Gerard Loeber, die ook de slembeker wonnen. 

De Tornado’s
in Lugtensteyn

Zaterdag 22 september gaven de Tornado’s een theeconcert in het atri-
um van de Woongroep Lugtensteyn. De leden, die een beperking heb-
ben, speelden en zongen bekende Nederlandse en Engelse nummers. Te 
horen waren o.a. ‘Streets of London’, ‘De Zilvervloot’, ‘Er zaten twee 
Motten’, ‘Aan de Amsterdamse Grachten’, ‘Het kleine Café aan de ha-
ven’ en ‘Raindrops keep falling on my head’. Er waren 2 zangers en als 
instrumentale begeleiding trommels, djembés, een lyra, 2 keyboards, 
klein slagwerk en een mondharmonica.  (Frans Poot)

De Tornado’s krijgen het publiek mee.

Berend Kamper thans met een houtskooltekening van Adri Pieck van de 
bakkerij. (foto uit 2007)

Adri Pieck werd in 1894 in Sche-
veningen geboren. Zij bracht 
haar vroegste jeugd door in Am-
sterdam en woonde vanaf haar 
elfde in Bussum. Na de lagere 
school kreeg zij thuis les van haar 
ouders, die beiden onderwijsbe-
voegdheid hadden. Haar vader 
leerde haar alles over de natuur 
en gaf haar rekenles. Samen met 
haar zusje Gretha trok zij er veel 
op uit om in de vrije natuur te 
tekenen. Het  kenmerk van haar 
vele landschap pen, stillevens en 
stadsgezichten is de spontaniteit, 
haar observatievermogen en de 
levensblijheid in haar werk. Adri 
Pieck overleed op bijna 88-jarige 
leeftijd in Hollandsche Rading, 
waar zij vanaf 1919 samen met 
haar ouders woonde en werkte.

Een schilderij van Berend van 
de Vijver in bos Voordaan te 
Groenekan.
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Kindercursus 
‘Start With Music’

Voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar die graag muziek willen gaan 
maken, is het soms lastig om één instrument te moeten kiezen. Er is 
zoveel leuks, zoveel moois, zoveel keuze. 

De cursus Start With Music is er om kinderen kennis te laten maken 
met de basis van de muziek én om een aantal instrumenten al eens te 
bekijken en te proberen. Zo wordt het maken van die keuze ineens een 
stuk makkelijker. De cursus heeft 10 lessen met als hoogtepunt meespe-
len met het opleidingsorkest van het Nederlands Brandweerorkest. De 
eerste les is een proefles. Kinderen tussen de 7 en 12 jaar zijn welkom 
om deel te nemen aan de cursus. De cursus wordt gegeven door Marije 
Hartman, docent en fluitist bij ons orkest. Start: 5 oktober van 19.00 tot 
19.45 uur in de Van Dijckschool, Van Dijcklaan 4 Bilthoven. Informa-
tie en aanmelden via www.brandweerorkest.com 

Scholieren zijn tijdelijk winkelier
JUUL heet de winkel in de Kwinkelier waar de Julianaschool van 19 september tot 1 oktober 
de beschikking over heeft. Daarvoor moesten wel eerst een bruikleenovereenkomst voor de 

winkel en een proces-verbaal van oplevering ondertekend worden. Dat gebeurde op woensdag 
19 september in de school door Martijn Julius, namens eigenaar Real Estate Invest II B.V. en 

gebruiker Ella Prins, directeur van de Julianaschool, 

Nadat de sleutel was overhandigd 
ging het gezelschap met een groot 
aantal leerlingen naar het pand 
Kwinkelier 51A waar juf Marieke 
de Kruijf de winkel opende. De 
inrichting van de winkel is ont-
worpen door binnenhuisarchitecte 
Margriet. Zaterdag 22 septem-
ber begon de verkoop van allerlei 
spullen met leerlingen als verko-
pers. De opbrengst is voor de Pa-
rade die op woensdag 26 septem-
ber op school wordt gehouden als 
onderdeel van het honderdjarig 
bestaan van de Julianaschool. Tij-
dens de Parade zijn er in de hele 
school activiteiten op het gebied 
van kunst, cultuur en dans, en 
wordt gebruik gemaakt van sociale 
media. Ouders kunnen daar ook 
bij aanwezig zijn. Nelleke Reitsma 
is al bij verschillende activiteiten 
van de school betrokken geweest. 

Zij kreeg van de filiaalmanager 
van Albert Heijn een kraam ter 
beschikking en ook spullen om te 

verkopen, zoals fruit. JUUL is op 
29 september van 11.00 tot 17.00 
uur voor het laatst open. [GG]

Pyjamaparty in de bieb 
Het is weer feest in de Bibliotheek: de Kinderboekenweek start op 
woensdag 3 oktober met als thema Vriendschap. Kinderen kunnen 
tijdens de Kinderboekenweek meedoen aan diverse feestelijke acti-
viteiten in en buiten de Idea Bibliotheken, zoals vanaf 6 jaar gratis 
meespeuren in de Bibliotheek, na schooltijd en in Bilthoven ook op 
zaterdag vanaf 10.00 uur. Iedereen krijgt na afloop een cadeautje.

Op zaterdag 6 oktober van 18.00 tot 20.00 uur is er een heuse Pyja-
maparty in Bibliotheek Idea Bilthoven. Alle kinderen van 6 tot en met 
10 jaar zijn alleen, met vrienden of samen met knuffel welkom op dit 
grandioze feest dat in het teken staat van vriendschap. Dansschool De 
Bilt-Zeist, Kunstenhuis opent deze avond met een dansvoorstelling. Er 
zijn diverse leuke workshops: Maak je eigen dromenvanger. Ga op de 
foto met een grote knuffelbeer. Ontwerp je eigen vriendenboekje en nog 
veel meer. De Bibliotheek zorgt voor een lekker hapje en drankje. En 
natuurlijk mogen alle kinderen in hun mooiste pyjama komen. Aanmel-
den kan via ideacultuur.nl/kinderboekenweek of aan de zaal.

Gratis lid
Iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van Bibliotheek Idea en gratis 
boeken lenen. Kinderen kunnen zich samen met een ouder of verzorger 
inschrijven bij Bibliotheek Idea en via www.ideacultuur.nl. 

Reünie Julianaschool 
wordt feest der herkenning

door Guus Geebel

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Julianaschool in Bilthoven vindt op zaterdag 6 
oktober van 10.30 tot 16.30 uur een reünie plaats met voormalige leerlingen, docenten en 
schoolcommissieleden. Het wordt een groot spektakel waarbij mensen die in de afgelopen 

honderd jaar op de school hebben gezeten of er op een andere manier actief geweest 
zijn elkaar in een feestelijke sfeer kunnen ontmoeten.

De reüniecommissie, bestaande uit 
Anja Donker, Bob van der Kuijl en 
Johanneke Eijkman, begon een half 
jaar geleden met de voorbereiding 
van de dag. ‘Via sociale media en 
mond-tot-mondreclame proberen 
we zoveel mogelijk reünisten uit 
te nodigen’, vertelt Bob. ‘Om ont-
moetingen uit een zelfde periode 
mogelijk te maken hebben we de 
reünisten in drie leeftijdscatego-
rieën onderverdeeld. Van 10.30 tot 
12.30 uur zijn dat mensen die tot 
1975 op de school waren, van 12.30 
tot 14.30 uur van 1975 tot 2000 en 

van 14.30 tot 16.30 uur van 2000 
tot nu. Om 12.00, 14.00 en 16.00 
uur is er een fotomoment van de 
verschillende groepen.

Pluimage
Onder de waarschijnlijk tussen 
de 3500 en 5000 leerlingen die de 
afgelopen honderd jaar de school 
doorlopen hebben zaten leerlin-
gen van diverse pluimage. Veel 
Biltse ondernemers kregen hun 
eerste rekenles op de Julianaschool. 
Sommige oud-leerlingen kregen 
landelijke bekendheid, zoals tele-

visiepresentatrice Tineke Verburg, 
Jacqueline Rotteveel die in 1998 
Miss Universe Nederland werd 
of zangtalent Isis Bendel. Ook op 
sportgebied waren leerlingen van 
de school getalenteerd, zoals met 
hockey, golf of voetbal. Mike Ha-
vekotte, keeper bij ADO Den Haag, 
heeft op de school gezeten evenals 
tennistalent Annick Verhaar. Zelfs 
internationaal waren er hoogtepun-
ten. Het meisjesvoetbalteam van de 
Julianaschool werd in mei 2013 Ne-
derlands kampioen van het Cruyff 
Court 6 vs 6 toernooi. Het team ver-

Afsluiting veranderjaar
Afgelopen jaar was voor de Aeres MAVO een ‘veranderjaar’: de naam is gewijzigd van Oranje 

Nassau School (ONS) naar Aeres MAVO, maar er was ook een jubileum te vieren: het 90 
jarig bestaan van de school. Tenslotte is de school ook volgens de inspectie met het onderwijs 
een andere richting in gegaan. Sinds vorig jaar ontving de school een basisarrangement; dat 

betekent, dat de onderwijsinspectie tevreden is over het onderwijs. 
 

Vrijdag 21 september werd het 
jubileumjaar afgesloten. In 2017 
startte de school op 21 septem-
ber met een feestweek en werd de 
nieuwe school feestelijk geopend 
o.a. met een grote reünie. Op de-
zelfde dag, 21 september, in 2019 
wordt wederom een nieuw goed 
doel omarmd: Stichting Leergeld, 
die kinderen in De Bilt de kans 
biedt om mee te doen aan binnen- 
en buitenschoolse activiteiten, die 
ze normaal niet kunnen betalen.

Oud-directeur van de ONS Jan 
Snijders overhandigde bijna 1000 
euro als opbrengst van de reünie. 

(Peter van Esschoten)

Bob van der Kuijl en Anja Donker van de reüniecommissie. Johanneke 
Eijkman was bij het gesprek niet aanwezig.

tegenwoordigde Nederland daarna 
op 15 en 16 juni 2013 bij het Euro-
pees Kampioenschap in Barcelona 
en werd tweede. De meisjes hadden 
toen ook een ontmoeting met Johan 
Cruijff. De commissie zou het leuk 
vinden als bekende oud-leerlingen 
bij de reünie aanwezig zouden zijn.

Aanmelden
Anja, Bob en Johanneke waren de 
eerste jaren van deze eeuw actief 
op de Julianaschool toen hun kin-
deren er zaten. ‘Er was een actieve 
schoolcommissie waaruit vriend-
schappen zijn ontstaan, die er nog 
steeds zijn.’ Schooldirecteur Ella 

Prins vertelt dat de maandopening 
een traditie is die vanaf het begin 
werd gehouden. Ze vertelt een ver-
haal over een groep oud-leerlingen 
die op survival ging in de Arden-
nen en verdwaalde. Toen ze zich 
afvroegen wat ze nu moesten doen, 
stelde een leerling voor een lied uit 
de maandopening te zingen. Dat 
werd het lied dat begon met: ‘Wij 
trekken uit een donker land’, dat ze 
allemaal nog kenden en toen von-
den ze de weg terug.’ 
Aanmelden voor de reünie kan op 
www.julianaschoolbilthoven.nl. 
Op de site is verdere informatie te 
vinden.

Onder luid gejuich opent juf Marieke de  winkel.

V.l.n.r. Marc Groenveld, Laura van Esveld, Jan Snijders en Marielle de 
Jong: Marc en Marielle zijn oud-leerlingen, Jan is de oud directeur en 
Laura is de huidige teamleider. [foto Reyn Schuurman]



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

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

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

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

Nails Boutique Daphne Maartensdijk
Bel naar 06-11138513 of kijk op facebook
@nailsboutiquedaphne

Jezus zegt: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt 
zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van 
het Leven hebben! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

warme herfst voet-onderbeen massage
In deze kleurrijke maar koude herfstdagen kunnen uw voeten 
wel wat extra energie en weerstand gebruiken. Kom tot rust 
en geniet van mijn voet- & onderbeen massage. Heel Oktober 
2018 25 euro. Tevens Pedicure en Voetrefextherapie
www.praktijkpost.nl Christiane Post-Verhoeven 06.29234560

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello
In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, Het Lichtruim,Planetenplein 
2, Bilhoven. Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren 
(vanaf 5 jaar) tieners en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 
weken opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie 
warme zangerige klank en is een liedjes / melodie instrument. 
Voor afspraak: 06 19067441: Frank Linschoten cello docent. 
celloles-franklinschoten.nl en kunstenhuis.nl/cello

Beginnerscursus EHBO met AED
Op 8 oktober start de EHBO vereniging De Bilt-Bilthoven 
een beginnerscursus EHBO. Hierin worden o.a. reanimatie, 
bediening van de AED en EHBO bij kinderen behandeld. De 
cursus bestaat uit 9 lessen gevolgd door een examen. U krijgt 
een erkend diploma van het Oranje Kruis. Voor inlichtingen 
of vragen zie onze website www.ehbodebilt.nl/contact. De 
cursus start bij een minimum deelname van 6 personen.
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Te koop aangeboden
Horloge batterijen en 
HORLOGEBANDJES bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag t/m. 
vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur 
en 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag gesloten tel. 0346-
212672

Diverse colberts maat 48-50, 
kwaliteits-merken (Burberry, 
Meddens, Daks) zgan.p.st. 
€25,-. Tel.0346-216379 of 
Mob.06-38129198

Boek creatief met karton. Er 
staan eenvoudige projecten in 
€5,-. Tel. 0346-243758

Boek over auto’s van Porsche 
tot Rolls Royce. Er staan 
mooie foto’s in. €7,50 Tel. 
0346-243758

Boek encyclopedie geïllus-
treerde sport auto’s 1945-
1975 €7,50 Tel. 0346-243758

J.V.C. BOX 50 HZ. Groot 
en J.V.C. HR-VS. 30 Super 
V.H.S.- ET Digital. Samen 
€50,-. Tel. 06-10738981

Bijzetsloten €5,- per stuk; 
set van 3 gelijke bijzetsloten 
€15,- raam uitzetters €3,50 
per stuk; deursloten €3,50 per 
stuk. Tel. 0302288994

Deurslot met cilinder €12,- 
deurkrukken compleet €5,- per 
set; voordeurbeslag AXA xx 
skg €11,- set van 3 gelijke cilin-
ders €15,-. Tel. 0302288994

Losse cilinders €4,- per stuk. 
Alles in prima staat. Tel. 
0302288994

Twinny Load rijwieldrager 
€10,-. Tel. 030-8782113

TK. Topografische Historische 
Atlas Provincie Utrecht €15,-. 
Tel. 0346-212069

Toyota elektrische naaima-
chine €50,-. Tel. 0346-212069

Bureau zwart met witte lade,  
blad 73 x 50 cm als nieuw 
€35,- tel. 0649757450

Bureaustoel verstelbaar als 
nieuw €50,- tel.0649757450

5 cd’s + 1 dubbel cd. o.a. 
verdi messa da requiem, scar-
latti messa di santa cecilia. 
Totaal €3,-. Tel. 06-14040516

2 Kristallen vierkante karaf-
jes b.v. voor olie en azijn. 
H14,5 cm. Samen €2,-. Tel. 
06-14040516

Kookboek: het volko-
men zuivelboek. €1,-. Tel. 
06-14040516

Speelgoed, Actionman voor 5-9 
jarigen. Poppen, voertuigen, 
kleding, accessoires. In grote 
doos €15,-. Tel. 06-42448590

Twee roodleren (eetkamer) 
stoelen. Stevige zit, merk, 
poten rvs.Samen €20,- tel. 
06-42448590

Te koop gevraagd
Wie heeft een redelijk snelle 
LAPTOP over (gratis?) voor 
een Koerdische student? Info 
06-22515975 Broecheler

Ervaren VWO 5 scholiere 16 
jaar zoekt KINDEROPPAS 

baan na school of 's avonds 
06-45937138

Canadese dameswinterjas, 
vlot, elegant, halflang , zwart , 
berenbont, warm, maat 38-40, 
prima kwaliteit. €50,-. Koopje 
Tel. 030-2285462

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

Weekend chauffeur (B) 
gezocht! Ook gepensioneer-
de of jongeren met rijerva-
ring. info@robinbest.nl 030-
2658680

WERKSTER gezocht voor 2 
uur per week in De Bilt, tij-
den en kosten in overleg. Tel: 
06-46177169 na 18.00 uur.

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

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 0634892915

Natuurlijk TUINONDER-
HOUD? Voor gratis kennis-
making bel: 06 21290891. 
www.tuinvreugde.nl

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

Gevonden: Mover op de die-
renriem info 06-14800252

9m2 cobble-stones gratis op te 
halen op adres Groenekanseweg 
136 Groenekan. Van tevoren 
even bellen; tel 0346 214073

Isover platen, 5 stuks, 
135x60x6 cm, steenwol. Gratis 
afhalen. Tel. 030-2288994

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale
drukwerkspecialist 
Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan. 
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl
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Kinderkleding en speelgoedmarkt 

Op het erf van zorgboerderij Nieuw Bureveld en 
Landwinkel de Hooierij in De Bilt wordt zaterdag 
29 september een gezellige tweedehands Kin-
derkleding- en speelgoedmarkt gehouden. Er is 
altijd veel aanbod van kleding voor jongens en 
meisjes, kinderartikelen en speelgoed te vinden. 
De verkoop is van 10.00 tot 13.00 uur.  Nieuw 
Bureveld is te vinden aan de Universiteitsweg 1 
in De Bilt en is goed bereikbaar per fiets. Auto’s 
kunnen worden geparkeerd aan de overkant van de 
boerderij. De entree is gratis

Openstelling tuin in Westbroek

Zaterdag 29 september zal de Moeras- en Stin-
zenplantentuin in Westbroek voor de laatste maal 
dit seizoen geopend zijn. De tuin is door de droge 
zomer vroeger dan gewoonlijk in herfsttooi: veel 
verkleurend blad, meer doorzicht en een bodem-
leven dat door de nu overvloedige regenval weer 
actief wordt. Je ziet dat nu aan de herfstbloeiende 
bol- en knolgewassen. Maar ook in de winter-
maanden gaat de groei ondergronds door. Daar-
door zullen al vanaf januari de echte voorjaars-
bloeiers massaal in bloei komen. Die zijn dan op 
de laatste zaterdag van februari te bezichtigen. De 
tuin is vrij toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur, 
ingang Kerkdijk 132 in Westbroek.

Taxatiemiddag voor goede doel

Op zaterdag 29 september is er van 
14.00 tot 18.00 uur mogelijkheid om 
kunst en antiek te laten taxeren in 
de Theresiaschool in Bilthoven. De 
organisatie van de middag is in han-
den van Soroptimistclub De Bilt-Bilt-
hoven. Eén taxatie kost 10 euro; de 
gehele opbrengst gaat naar AFRIpads 
Foundation. 

Deze stichting voorziet meisjes in 
Oeganda van gratis wasbaar maand-
verband, zodat ze gewoon naar 
school kunnen. Kaarten zijn vooraf te 
verkrijgen bij de Bilthovense Boek-
handel, Boekhandel Bouwman (con-
tant) of via een e-mail naar sorop-
timistdebiltbilthoven@gmail.com of 
tijdens de taxatiemiddag aan de deur 

Taizé-viering in Centrumkerk

De Taizévieringen, die voorheen 
maandelijks plaatsvonden in de 
inmiddels gesloten Immanuelkerk in 
De Bilt, worden vanaf zondag 30 
september gehouden in de Centrum-
kerk (Julianalaan) te Bilthoven. Om 
19.30 uur staat de eerste van deze 
maandelijkse reeks op de kalender. 
Het zijn vieringen in de sfeer van het 
Franse klooster in Taizé waar elk jaar 
veel jongeren naartoe gaan. Er wordt 
gezongen in verschillende talen en er 
is gelegenheid om stil te zijn. 

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op maan-
dag 1 oktober van 9.00 tot 11.30 uur 
een bijeenkomst in Wijkrestaurant Bij 
de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh Onne-
sweg 14, De Bilt. Voor meer infor-
matie: inbetweencafedb@gmail.com. 
Toegang tot de workshops van het ‘In 
Between Café’ is gratis. 

Verrassingstocht Fietsclub 

Op dinsdag 2 oktober zien de deelne-
mers van de fietsclub wel waar ze heen 
gaan. De Fietsclub bestaat uit fietslief-
hebbers, die dagtochten maken in de 
omgeving van Maartensdijk. De start 
is om 9.45 uur met een kopje koffie/
thee in de ‘Ontmoetingsruimte’ van het 
Servicecentrum Maartensdijk, Maer-
tensplein 96 Maartensdijk. Vertrek ca. 
10.00 uur. Lunchpakket meebrengen. 
Voor info c.q. aanmelden: Servicecen-
trum Maartensdijk, tel: 0346 214161 
of servicecentrummaartensdijk@mens-
debilt.nl 

Kunstlezing

Donderdag 11 oktober zal kunsthisto-
rica Mirelle Nunes een kunstlezingen 
verzorgen over Leonardo da Vinci. 
Emotie en Expressie in wijkcentrum 
WVT aan de Talinglaan 10 in Bilt-
hoven. Zie ook www.kunstuitzeist.nl.
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zaterdag
29 september

aanvang: 14.00 uur ON-ROUTE

FC DE BILT

FC ALMERE

advertentie

Schaatsen op de 
Vechtsebanen 

Op zaterdag 29 en zondag 30 september gaat de kunstijsbaan De 
Vechtsebanen weer open. Jong en oud kan voor 1 euro komen schaat-
sen en kennis maken met verschillende schaatssporten onder het motto 
'Schaatsen is Cool': clinics en demonstraties voor kinderen van 5 tot 
en met 12 jaar. Wil je meer weten over schaatsen of heb je de smaak 
te pakken en wil je door, meld je dan bij je lokale schaatsvereniging: 
IJBM (IJsclub het Biltsche Meertje). Zie www.ijbm.nl. Het adres van 
de Vechtsebanen is Mississippidreef 151 Utrecht

Nova door het oog van de naald
Na de nipte overwinning van vorige week wist Nova ook deze wedstrijd niet de volle punten 

mee naar huis te nemen. Met 12 doelpunten speelde de ploeg uit Bilthoven 
gelijk tegen Roda uit Koog uit de Zaan.

Tijdens de wedstrijd stond er een 
straf windje, waardoor beide ploe-
gen niet lekker konden spelen. De 
ruststand van 4-6 liet goed zien dat 
beide ploegen moeite hadden om 
de korf te vinden. Na 12 minuten 
spelen wist Richard met twee snel-
le doelpunten Nova op een voor-
sprong van 1-3 te zetten. De nieu-
we verdedigingstactiek wierp zijn 
vruchten af in de eerste fase, maar 
na even verslappen aan de kant van 
Nova wist Roda de stand weer ge-
lijk te trekken op 4-4. Door twee 
doelpunten in de laatste fase van 
de eerste helft gingen beide teams 
rusten met een stand van 4-6 in het 
voordeel van Nova.

Oppepper
In de kleedkamer werd benadrukt 
dat er meer in zat. Meer vertrouwen 
in het schot en betere lijnen lopen. 
Dat waren de woorden waarmee 
het team uit Bilthoven mee werd 
opgepept. Echter was het Roda 
die het initiatief nam en zelfs op 
voorsprong wist te komen. Na wat 
tactische wissels werden spelers 
van vakken gewisseld waardoor 
er een duidelijker plan ontstond. 
Ondanks de wissels wist Nova 
geen gat te slaan en bleven beide 
teams gelijk opgaan. Met nog drie 
minuten spelen wist Roda met een 
doorloopbal de voorsprong te pak-
ken. Doelpunten waren kostbaar 

in deze wedstrijd, maar toch lukte 
het Nova om met een afstands-
schot de stand op 12-12 te krijgen. 
Roda kreeg nog een aanval, maar 
de verdediging wist het goed dicht 
te houden. De scheidsrechter floot 
de wedstrijd af met een gelijkspel 
waarin beide teams 12 doelpunten 
wisten te scoren.Nova kijkt niet 
positief terug op deze wedstrijd. Er 
zat meer in, dat voelden de spelers 
allemaal. Komende week wordt er 
weer hard getraind om het team 
weer klaar te stomen voor de vol-
gende wedstrijd: thuis om 15.30u 
tegen EKVA.
(Job Paauw) 

Irene debuteert in 2e divisie met zege
Na twee keer op rij gepromoveerd te zijn maakten de dames van Irene zaterdag hun debuut in de 
2e divisie. Een debuut om trots op te zijn want PDK-Huizen werd overtuigend met 3-1 verslagen. 

Vooraf wist niemand bij Irene wat te 
verwachten van de eerste wedstrijd 
in de 2e divisie. Na de promotie had 
een aantal ervaren speelsters een 
stap terug gedaan en was Iris Vos 
vertrokken naar het Jong-Oranje 
programma van de volleybalbond. 
Daardoor stond er een jong nieuw 
team met speelsters van 15, 16 en 
17 met Laura Klomparends als enig 
routinier. De lichtblauwe brigade 
liet echter vanaf de eerste set zien 
dat ze, jong of niet, klaar zijn voor 
de tweede divisie. De eerste set 
ging lang gelijk op, maar door goe-

de serve series van nieuwkomers 
Tess van Schie en Zare van Haaren 
wist Irene de eerste set in de 2e di-
visie overtuigend te winnen. 

Onnodig
De 2e set ging enigszins onnodig 
naar Huizen, maar vanaf de derde 
set schakelde Irene met een goed 
invallende Lisa Luine een tandje bij 
en was het enkel nog Bilthoven wat 
de klok sloeg. ‘Het is altijd lekker 
om de eerste wedstrijd na de pro-
motie met 3-1 te winnen’ wist rou-
tinier Laura Klomparends, ‘onze 

jonkies barsten van de energie en 
ze verdedigen de meest onmoge-
lijke ballen. Dat is voor alle te-
genstanders vervelend. We kunnen 
nog veel progressie boeken met dit 
team. Dus wie weet waar we ein-
digen’. Volgende week speelt Irene 
uit tegen het Amsterdamse Armix-
tos, dat ook een goede competitie-
start kende.
Het hoogste niveau in Nederland is 
de Eredivisie en daaronder volgen, 
op nationaal niveau, de Topdivisie, 
twee Eerste divisies en vier Tweede 
divisies.             (Michel Everaert)

FC De Bilt start competitie met winst
Zaterdag stond ook voor FC De Bilt de eerste competitiewedstrijd op het programma. In 
de uitwedstrijd tegen Odysseus in Utrecht moest de start worden gemaakt. Het werd een 

rommelige wedstrijd. Of dit nu kwam door de hevige regenbuien of gewoon zoals het altijd 
tussen deze twee ploegen gaat; wie het weet mag het zeggen. 

Zo’n eerste wedstrijd in de compe-
titie is wel extra spannend. Robin 
Notenboom scoorde na ongeveer 
een half uur de openingsgoal van 
dit seizoen. Het was uit een rom-
melige situatie (0-1). Het leek ook 
de ruststand te worden, maar vlak 

voor rust trof ook Roland van Dijk 
het net achter de goalie van de te-
genstander en kon het team aan de 
thee met de 0-2 op het scorebord.
Na rust veranderde er aan de score 
niets meer, doordat beide verdedi-
gingen de aanvallers de baas bleven. 

Er was dan ook niet veel opvallends 
in de tweede helft; alleen de consta-
tering dat FC De Bilt de competitie 
goed is begonnen bleef over.
A.s. zaterdag de eerste thuiswed-
strijd van deze competitie om 14.00 
uur tegen FC Almere

Een boeiend gevecht
Zaterdag stond de wedstrijd van TZ tegen Avanti op het programma, voor beide ploegen een 

nieuwe mogelijkheid om het puntentotaal te veranderen. Avanti, een ploeg die op voorhand tot 
de favorieten behoort, maar ook een aantal nieuwe mensen moet inbouwen, begon zeer sterk.

Vol overtuiging en strijd pakten ze 
snel een 4-0 voorsprong en wis-
ten dit zelfs uit te bouwen tot een 
10-3 voorsprong. TZ lukte het niet 
om daar iets tegenover te zetten en 
moest lijdzaam toekijken. Na een 
herenwissel, kwam gelukkig toch 
het vuur terug in de ploeg; er werd 
geknokt, goede goals, dat leidde tot 
een 8-10 ruststand. 

Volledig terug in de wedstrijd ont-
vouwde zich na de rust een boeiend 
gevecht, met een periode waarin TZ 
in een mooie flow terecht kwam. 
Verdedigend in staat om snel te 
ontregelen en de ene na de andere 
mooie aanval werd succesvol afge-
rond. Halverwege de 2e helft resul-

teerde dat in een 16-12 voorsprong. 
Avanti toonde op een geslepen en 
knappe manier erg veel veerkracht 
en kwam langszij. Het was onvoor-
spelbaar hoe dit zou eindigen. On-
geveer een minuut voor tijd kwam 
TZ op 20-19. Het lukte Avanti nog 
om de gelijkmaker te scoren, waar-
na TZ nog 1 goede schotkans kreeg. 
Het geluk zat net niet aan de kant 
van TZ. Aan de mooie 20-20 eind-
stand. hielden beide ploegen een 
punt over en genoeg aanknopings-
punten voor meer punten in de toe-
komst. 

Hester Ploeg-van Laatum)

Randy Bruijntjes doet een schotpo-
ging.

DOS lijdt eerste 
puntverlies

Coach Andreas van Grootheest miste een half team in de wedstrijd 
tegen Antilopen. Desondanks was een overwinning lang binnen 
handbereik maar moest DOS uiteindelijk genoegen nemen met een 
puntendeling.

Het was toch wel even wennen in een nieuwe opstelling. Positief was 
dat juist de invallers een prima wedstrijd speelden en deze wedstrijd tot 
de betere spelers behoorden. Aanvallend liep het de eerste 45 minuten 
prima. Verdedigend was het deze wedstrijd te onrustig wat DOS liet 
zien. Er werden veel onnodige fouten en overtredingen gemaakt. Op 
deze manier hield DOS zelf Antilopen in de wedstrijd en vergat voor 
rust al de wedstrijd te beslissen. Al was de voorsprong van vier punten 
nog steeds een prima uitgangspunt voor de tweede helft.

Weg winst
Antilopen kwam veel beter uit de kleedkamers dan de thuisploeg. Bin-
nen enkele minuten was de 11-7 voorsprong van DOS teruggebracht tot 
twee punten. Gelukkig pakte DOS tijdig de draad weer op en bouwde 
aan een grotere voorsprong. Bij 16-11 had DOS de wedstrijd moeten 
beslissen. De ploeg werd echter onzorgvuldig in de aanval. Op de één 
of andere reden kwam er een soort vertwijfeling in de ploeg, want in 
het resterende kwartier werd er nog maar tweemaal gescoord. Antilo-
pen rook haar kans en enkele omzettingen in het team bracht nieuwe 
motivatie teweeg. Waar de thuisploeg helemaal blokkeerde, scoorde 
Antilopen doelpunt voor doelpunt. In de laatste minuut scoorde Anti-
lopen de 18-18 en een laatste aanval van DOS had geen succes meer. 
Het was jammer dat DOS het goede spel van de eerste 45 minuten niet 
beloond zag met een overwinning. Toch is DOS na drie speelronden 
nog ongeslagen en staat zij op een mooie tweede plaats op de ranglijst.
Volgende week speelt DOS weer in Westbroek. Tegenstander is dan 
HKV/Ons Eibernest uit Den Haag. De wedstrijd begint om 15.30 uur.

Irene kende een goed debuut in de tweede divisie.
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Paddenstoelen in Lage Vuursche
23 september was er een IVN paddenstoelenwandeling Lage Vuursche. Op deze regenachtige 

dag was er toch ruime belangstelling om naar de opruimers van onze bossen te speuren.

Ondanks de erg droge zomer zijn er toch redelijk 
wat paddenstoelen. Paddenstoelen onderscheid je in 
3 soorten, gerelateerd aan de onderkant van de pad-
denstoel: buisjes, plaatjes en lamellen. De paddenstoel 
is de vrucht van de schimmel en vormt dus maar een 
klein deel van de schimmel. Iedere paddenstoel is dus 
een schimmel, maar een schimmel is niet perse een 
paddenstoel. Zonder bodemschimmels en zijn pad-
denstoelen zou het maar een rommeltje zijn. Met hun 
schimmeldraden ruimen ze organisch materiaal op, zo-
als bladeren, hout en dode wormen. Paddenstoelen zijn 
een soort stofzuigers. Meer dan 90% van de afbraak 
van de organische reststoffen gebeurt door schimmels. 
Zonder hen zou een bos in zijn eigen afval omkomen.     
(Wim Westland)

Bomen in de herfst
Op zondag 30 sep-
tember is er bij Beer-
schoten (Holle Bilt 
6 De Bilt) een the-
mawandeling over 
‘bomen in de herfst’. 
Deze wandeling van 
Het Utrechts Land-
schap (HUL) wordt 
georganiseerd door Christien Hidding. Vooraf aanmelden is nodig in 
verband met het maximaal aantal deelnemers en kan op de website van 
Utrechts Landschap bij ‘activiteiten’. De wandeling begint om 14.00 
uur en duurt anderhalf tot twee 
uur. Deelname is gratis. 

Trees Althues)
advertentie

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

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

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

advertentie

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Westbroek Ontmoet 
veearts Dick Scholten

Dick Scholten is al 41 jaar dierenarts en bezocht in dienst van de Universiteit met studenten 
veel boerderijen rond Utrecht. Zo kwam hij ook bij de familie van de Broek en familie Lam 
in Westbroek. Wilma van de Broek en Liesbeth Lam hebben hem bereid gevonden om voor 

Westbroek Ontmoet over zijn werk te komen vertellen. 

Het wordt een zogenaamd Fouten-
college: Wilma vraagt of dit een 
openbare biecht is aan het eind 
van zijn carrière. Dick vertelt dat 
er op de universiteit af en toe een 
foutencollege georganiseerd wordt 
waarin verschillende docenten ver-
tellen over een fout die zij gemaakt 
hebben. Interessant voor studenten, 
want van fouten kun je leren. Lies-
beth wil weten of hij dan zo veel 
fouten heeft gemaakt dat hij er een 
middag mee kan vullen. Dick be-
gint te vertellen: 

Kalf
‘Fouten maken is subjectief. Je 
denkt misschien dat je het goed 
gedaan hebt, je hebt je aan de be-
handelprotocollen gehouden. Maar 
als het dier zich niet aan dat pro-
tocol houdt, gaat ie wel dood. Dan 
zegt de veehouder: Jij bent geen 
beste, want je hebt niks verzonnen 

om die koe beter te krijgen. Echte 
fouten heb ik zeker gemaakt. Zoals 
in Westbroek, toen ik per ongeluk 
de verkeerde infuusfles uit de auto 
pakte om een pasgeboren kalf te 
redden. Het ging dood. Toen ik de 
volgende morgen de oorzaak ont-
dekte ben ik meteen naar de boer 
terug gegaan om een regeling te 
treffen. Terug komen op je fouten 
naar een veehouder heeft te maken 
met eerlijkheid’. 

Methode
‘Onderweg naar een nieuwe be-
handelmethode gaan er ook dingen 
mis. Ik was aan het experimente-
ren met hypertoon infuus ( infuus 
met 8x hogere zoutconcentratie) en 
beging de fout teveel te geven. De 
koe, één na beste van het bedrijf, 
ging dood. Zo’n fout maak ik niet 
nog eens en de studenten, die mijn 
onderwijs gevolgd hebben ook niet. 

Nu is dat hypertoon infuus, in een 
lagere dosering, een gangbare be-
handelmethode. Fouten kunnen 
ook goed uitpakken. Zo herinner ik 
mij een pony uit m’n studietijd die 
ik teveel insuline gaf. Ik ben er de 
hele nacht mee in de weer geweest. 
Maar het dier is onverwacht snel 
genezen en weer naar huis gegaan’.

Interactief
Mensen die interesse hebben in de 
verhalen van Dick Scholten kun-
nen komen luisteren of vragen stel-
len op dinsdag 2 oktober van 14.30 
tot 16.30 uur. in Het Dorpshuis van 
Westbroek. Het wordt een interactie-
ve middag. De kosten zijn 3,50 euro, 
inclusief koffie of thee. Wanneer u 
wél wilt komen, maar niet weet hoe, 
kunt u vervoer regelen via de familie 
Kalisvaart, tel: 0346 281181. Ook 
wanneer u niet in Westbroek woont, 
bent u van harte welkom.

Poeltjes-excursie 
Op landgoed Houdringe liggen vier poelen, aan het oog onttrokken 
door bomen en bosschages en niet vrij toegankelijk voor het algemeen 
publiek. Op 30 september biedt IVN De Bilt de mogelijkheid meer te 
weten te komen over deze poelen en z’n fauna en flora. Het schepnet 
gaat mee. De excursie start om 13.30u en duurt ca. 1,5 uur. De verza-
melplek is bij Visserssteeg 1 in De Bilt (einde parkeerplaats bij IJs-
club Het Biltsche Meertje). De excursieleiding is in handen van Judith 
Barke en Marijke Wulp. Aanmelden en info s.v.p. bij 
marijkewulp@gmail.com. Het maximale aantal deelnemers is 20. Er 
zijn geen kosten aan deze excursie verbonden.      (Roel Maas-Bakker)

Onderhoud 
Van Boetzelaerpark

Het is weer voorbij; deze geweldige maar ook erg droge zomer. De sporen zijn zichtbaar in het 
park. De rododendrons hebben het overal, dus ook in het park, moeilijk gehad.

Na deze zomerperiode, waarin er 
niet gewerkt werd in het park, is er 
weer voldoende te doen. Komende 
week wordt de boomgaard gemaaid 
en de laatste stukken meidoornhaag 
geknipt. De spiegels van de fruit-
bomen kunnen gemaaid worden en 
de bramen die door de heg groeien, 
weggestoken.

Rondom de vlonder wordt de grond 
aangevuld en wordt de aanhouden-
de strijd tegen bramen en esdoorn-
opschot voortgezet. Wie de handen 
uit de mouwen wil steken is wel-
kom. Ook mensen die niet in staat 
zijn om mee te werken zijn van har-

te uitgenodigd om een kop koffie 
te komen drinken. De werkochtend 
is zaterdagochtend 29 september, 
aanvang 9.30 uur bij het parkhuisje 
met een kopje koffie en iets lekkers. 
Aanmelden kan via info@vrien-
denboetzelaerpark.nl. 

Dick Scholten in het weiland aan het werk.

Eén van de verscholen poeltjes op Houdringe.

Er zijn ook schimmels die echt samenwerken met 
bomen. Sommige bomen groeien daarom alleen in 
de buurt van deze bodemschimmels. De schimmel 
transporteert mineralen en water vanuit de bodem 
naar de boomwortels, in ruil voor koolstof en energie.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Laatste week MOSSELEN!

Woe.
26-09
Do.

27-09
Vr.

28-09
Za.

29-09
Zo.

30-09

Gebakken kalfsbiefstuk 
met madeirasaus

of
Gebakken scholfilet met 

Hollandaisesaus
of

Bonensalade met
krokant gebakken uitjes

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
03-10
Do.

04-10
Vr.

05-10
Za.

06-10
Zo.

07-10

Rib-eye van de grill 
met knoflooksaus

of
Gebakken zeewolf

met pernodsaus
of

Koolrabitaart
met kaassaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50


	VK-M_26-09-18_01fc
	VK-M_26-09-18_02fc
	VK-M_26-09-18_03fc
	VK-M_26-09-18_04fc
	VK-M_26-09-18_05fc
	VK-M_26-09-18_06fc
	VK-M_26-09-18_07fc
	VK-M_26-09-18_08fc
	VK-M_26-09-18_09fc
	VK-M_26-09-18_10fc
	VK-M_26-09-18_11fc
	VK-M_26-09-18_12fc
	VK-M_26-09-18_13fc
	VK-M_26-09-18_14fc
	VK-M_26-09-18_15fc
	VK-M_26-09-18_16fc

