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WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Voor meer informatie over onze services en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl

Telefoon: 0346-79 51 04 / 06-248 079 45

Computerhulp
Midden-Nederland

  Dell & HP
- Laptop 14” en 15”
- PC’s incl. monitor

• i5 processor
• incl. nieuwe SSD schijf (vanaf 120 GB)
• volledig gebruiksklaar
• incl. windows 10, gratis virusscanner
• installatie aan huis (wifi, printers en software)

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.
Op vertoon van deze advertentie 5% korting
op al onze diensten.

in de gemeente De Bilt

Lees er alles over 
van pagina 11 
t/m pagina 19OMD presenteert 

boeiend programma
Zaterdag 9 september 2017 zetten diverse monumenteigenaren in 
de gemeente De Bilt de deuren open om bezoekers te verwelkomen 
en ze te laten genieten van historie en architectuur. Het Comité 
Open Monumentendag De Bilt heeft op basis van het thema van dit 
jaar ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ voor jong en oud een boeiend 
programma uitgewerkt. Op diverse plekken zijn er rondleidingen 
en optredens en in Westbroek een heuse ‘Boerenlunch’.

Ter gelegenheid van Open Monumentendag verschijnt een boekje 
waarin Abe Postema ingaat op het ontstaan van buitenplaatsen in De 
Bilt. Aan de hand van landgoed Sandwijck wordt het leven op een bui-
tenplaats geschetst. Het boekje wordt op 9 september verspreid via de 
deelnemende locaties. Op een aantal plaatsen in de gemeente zoals bij 
de bibliotheken, het Gemeentehuis en diverse winkels zijn het dagpro-
gramma en een fietsroute langs de deelnemende locaties op te halen. 
Meer info is ook terug te vinden op www.monumentendebilt.nl. 

Scholen
Van woensdag 6 tot en met vrijdag 8 september vindt het Monumen-
ten-scholenproject plaats en bezoeken leerlingen van verschillende 
basisscholen Landgoed Vollenhove, de Museumboerderij en Boerderij 
Maartenshoeve. Open Monumentendag 2017 De Bilt wordt zaterdag 9 
september om 10.00 uur feestelijk geopend door burgemeester Sjoerd 
Potters op Buitenplaats Rustenhoven in Maartensdijk. Belangstellen-
den zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Overige, op de 
dag te bezoeken locaties zijn: Tuinderij en Boerderij Eyckenstein, Mo-
len De Kraai, Begraafplaats Groenekan, Gemeentehuis Jagtlust, Boer-
derij Buijs, Landgoed Oostbroek, Landgoed Sandwijck (buiten) en De 
Oude School. (Romana Engeman)

Comité Open Monumentendag 
zet puntjes op de i

door Guus Geebel

Met als thema Boeren, burgers en buitenlui wordt op zaterdag 9 september de 31ste Open 
Monumentendag gehouden. De dag wordt in de gemeente georganiseerd door het comité Open 
Monumentendag De Bilt. Op 16 augustus kwam het Biltse comité in de Julianaschool bijeen om 

het programma van de dag nader vorm te geven. 

De BankGiro Loterij Open Monu-
mentendag is een jaarlijks evene-
ment in de tweede week van sep-
tember. Duizenden monumenten in 
Nederland zijn dan gratis toeganke-
lijk voor publiek. Het thema wordt 
ieder jaar landelijk bepaald. Het 
Biltse comité staat onder voorzitter-
schap van Romana Engeman. Nadat 
het thema bekend werd is het co-
mité, dat geheel uit vrijwilligers be-
staat, met het thema gaan brainstor-
men over de wijze waarop het in de 
gemeente De Bilt vormgegeven kan 
worden. Het comité heeft zelf de ne-
gen monumenten uitgezocht. Op de 
dag zelf worden extra vrijwilligers 
ingezet om op de locaties alles in 
goede banen te leiden. Op de open-
gestelde plaatsen zijn rondleiding, 
tentoonstelling of wordt muziek ten 

gehore gebracht. Op de plaatsen zelf 
is voldoende rust om de monumen-
ten goed te kunnen bekijken 

Scholenproject
Burgemeester Sjoerd Potters opent 9 
september op Jagtlust de Biltse Open 
Monumentendag. ‘Hij is heel en-
thousiast en gaat actief deelnemen. 
In gemeentehuis Jagtlust verzorgt 
hij de eerste twee rondleidingen. 
Oud-wethouder Arie-Jan Ditewig 

doet de volgende twee.’ In de da-
gen daarvoor vindt het scholenpro-
ject plaats dat gecoördineerd wordt 
door Marjan Bosma. Zij vertelt dat 
het scholenproject destijds in de 
voormalige gemeente Maartensdijk 
is gestart en heeft gediend als pilot 
voor het landelijk comité. ‘Wij doen 
het nog steeds drie dagen. De groe-
pen 7 en 8 krijgen een uitnodiging 
om mee te doen in een van de drie 
locaties. Dat zijn Landgoed Vollen-

hoven in De Bilt, het streekmuseum 
Vredegoed in Tienhoven en boerde-
rij De Maartenshoeve in Westbroek.’ 
Het scholenproject wordt woensdag 
6 sept. geopend door wethouder Ma-
deleine Bakker. 

Boekje
Tussen Jagtlust en de boerderij van 
boer Buijs, waar op het terrein een 
schaapskooi staat, wordt een pen-
deldienst met een koets onderhou-
den. Er is ook een speciale fietsroute 
waarin de monumenten van Open 
Monumentendag zijn opgenomen. 
Het comité  denkt dat het scholen-
project ouders enthousiast weet te 
maken om zaterdag 9 september 
monumenten te bezoeken of aan de 
fietstocht deel te nemen. Vorig jaar 
bezochten in de gemeente De Bilt 
ongeveer 1200 mensen de Open 
Monumentendag. Het comité hoopt 
dit aantal ook nu te halen. Abe Pos-
tema heeft een boekje samengesteld 

over de monumenten. Het boekje is 
een gids waarin je kunt vinden wat 
je bij de deelnemende monumenten 
kunt tegenkomen. ‘Het mooie is dat 
je op die manier wat blijvends hebt. 
Vorig jaar was er na Open Monu-
mentendag nog vraag naar’, vertelt 
Abe Postema. Het boekje is op 9 
september gratis verkrijgbaar op de 
deelnemende locaties, maar ook bij 
de boekhandel. Op www.monumen-
tendebilt.nl  is nadere informatie te 
vinden. 
 
Monumenten
De opengestelde monumenten zijn: 
de begraafplaats in Groenekan, de 
boerderij van Buijs in Bilthoven, De 
Oude School in De Bilt, gemeente-
huis Jagtlust in Bilthoven, landgoed 
Eyckenstein in Maartensdijk, molen 
de Kraai in Westbroek, buitenplaats 
Persijn in Maartensdijk, buitenplaats 
Rustenhoven in Maartensdijk en 
Sandwijck in De Bilt.

V.l.n.r. Ineke van Bemmel, Marjan Bosma, Abe Postema, Ella Prins, Romana Engeman (voorzitter) en Manuella 
Nering Bögel.

Tijdens OMD kan er een kijkje genomen worden in Rustenhoven.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

27/08 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
27/08 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
27/08 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
27/08 • 10.30u - Mevr. Lauk Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

27/08 • 10.00u - de heer Karoen Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw
27/08 • 10.30u - Voorgangers:
Janine Noten en Joke Mourits

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

27/08 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
27/08 • 16.30u - ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

27/08 • 10.00u - Proponent P.J. Verhagen 
27/08 • 19.00u - Ds. M.P.D. Barth

Pr. Gem. Immanuelkerk
27/08 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
27/08 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
27/08 • 10.00u - Communieviering; 
parochianen J. Vroom en I. Elsevier 

V.E.G. De Bilt e.o.
27/08 • 10.00u - Spreker
dhr. Adri van der Mast 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

27/08 • 10.30u - De heer H. Ekker

Herv. gemeente Groenekan 
27/08 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
27/08 • 10.00u - Kandidaat G.M. Bosker

27/08 • 18.30u - Ds. H. van der Ziel

Onderwegkerk Blauwkapel
27/08 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/08 • 11.00u - Ds. R. Alkema, 
Samendienst met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

27/08 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
27/08 • 18.30u - Ds. C.N. van Dis 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
27/08 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
27/08 • 11.00 u - Samendienst in en met 

Kapel Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
27/08 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

27/08 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen  
27/08 • 18.30u - Ds. F. Gerkema

PKN - Herv. Kerk
27/08 • 10.00u - Ds. J. Bogerd

27/08 • 18.30u - Ds. M van der Zwan
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Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 26 augustus zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
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.

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Geboren
4 augustus 2017

Jonathan
broertje van Thijs en Tobias

zoon van Rutger en Christianne
Hennipman

Korssesteeg 3
3615 AS  Westbroek

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden op 13 augustus 2017 in de leeftijd van 90 jaar 
van de oprichter van de Stichting Mens en zijn Natuur

Hans van Hasselt
Hans was een aimabele en indrukwekkende persoonlijkheid die in 
grote bescheidenheid een aanzienlijk vermogen geschonken heeft 
aan de Stichting. Daarmee heeft hij het de Stichting mogelijk
gemaakt om vele initiatieven in en rondom de gemeente De Bilt
op het gebied van leefbaarheid en natuurbehoud te ondersteunen.

Als erkenning voor wat Hans gedurende meer dan 10 jaar
voor de samenleving in de gemeente De Bilt heeft betekend,
is hem op 22 november 2015 de Chapeau penning uitgereikt
door de Burgemeester van de gemeente De Bilt.

Wij zullen het werk van de Stichting in zijn geest
en volgens zijn uitdrukkelijke wens voortzetten.

Wij wensen zijn echtgenote en familie alle sterkte toe met het
verwerken van dit grote verlies.

Namens het bestuur van Stichting Mens en zijn Natuur
en haar oud-voorzitter Floris Zuidema,

Willem Hoorneman
Voorzitter

Verdrietig, maar vol mooie herinneringen hebben wij afscheid 
genomen van mijn betrokken, zorgzame, lieve man, onze vader, 
schoonvader, opa en overgrootvader

Gerard Cornelis van Witzenburg
echtgenoot van

Bertie van Witzenburg-Boevé

 ’s-Gravenhage, 13 september 1927
† Bilthoven, 20 augustus 2017

    Bertie
    Kinderen
    Kleinkinderen
    Achterkleinkinderen

Koperwieklaan 3, kamer 416, 3722 CB Bilthoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op maandag 
28 augustus om 10.15 uur in de aula van crematorium Den 
en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Gerard hield van veldbloemen.

Repaircafé in
Hollandsche Rading

Zaterdag 26 augustus van 10.00 
tot 14.00 uur is er weer Repair-
café in het Dorpshuis van Hol-
landsche Rading; alles wat stuk is 
probeert men samen te repareren. 
Het maakt niet uit wat: meubels, 
elektrische apparaten, fietsen, 
kleding, speelgoed, gereedschap, 
kortom alles. Ook wordt er koper 
en zilver gepoetst. Daarbij is er 
leut: gratis koffie met gebak en 
gezelligheid.

Boekenmarkt in
De Woudkapel

Op vrijdag 25 augustus organi-
seert de Woudkapel een boeken-
markt van 11.00 tot 16.00 uur 
in haar gebouw aan de Beetho-
venlaan 21 te Bilthoven. Er is 
een ruim aanbod aan boeken. De 
opbrengst is bestemd voor een 
aantal voorzieningen in Szentpe-
ter, de partnergemeente van De 
Woudkapel in Roemenië. 

Amnestystand in Maartensdijk 

Zaterdag 26 augustus voert 
Amnesty International actie voor 
mensenrechtenverdedigers uit 
Cambodja en Bahrein. Amnesty-
groep De Bilt staat dan met de 
stand op het Maertensplein in 
Maartensdijk, waar u van 10.00 
uur tot 14.30 uur petities kunt 
tekenen. 

Dorpskerk open op zaterdag

Dorpskerk De Bilt opent zater-
dag 26 augustus de deuren van 
de kerk van 11.00 tot 15.00 uur. 
Buurtbewoners en andere belang-
stellenden kunnen dan een kijkje 
nemen in de kerk en ook toe-
vallige passanten zijn dan van 
harte welkom om het monumen-
tale pand te bekijken. Het adres is 
Dorpsstraat vanouds Steenstraat 
70 te De Bilt. Desgewenst kunnen 
bezoekers nader worden geïnfor-
meerd over het kerkgebouw en 
de kerkgemeenschap. Er is een 
boekenstand met documentatie, 
folders, e.d. aanwezig.

Zomermarkt in Lage Vuursche

Zaterdag 26 augustus organi-
seert de Hervormde Gemeente  
te Lage Vuursche de jaarlijkse 
zomermarkt. Deze wordt gehou-
den in en rond dorpshuis De Furs  
van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn 
naast veel boeken, kinderspeel-
goed, bloemen en kransen twee-
dehandsartikelen. Ook  worden 
er poffertjes verkocht en andere 
etenswaren. De opbrengst van de 
dag is bestemd voor het onder-

houd van de Stulpkerk. De kerk 
is deze dag voor bezichtiging 
geopend.

Moerasplanten- en
stinzentuin open

Er zijn nog openstellingen van 
de moerasplanten- en Stinzentuin 
aan de Kerkdijk 132 te West-
broek. De laatste zaterdag van 
augustus (26) en zaterdag 30 sep-
tember a.s. Ter gelegenheid van 
Open Monumentendag (zater-
dag 9 september) is er een extra 
openstelling; gecombineerd met 
de die dag geldende fietsroute. 
De toegang is vrij van 10.00 tot 
17.00 uur. Informatie Fam. Baas-
Volkers, tel. (0346) 281485.

Open Dag Rading Spoor

Op zaterdag 26 augustus van 
10.00 tot 16.00 uur vindt de 42ste 
editie plaats van de open dag van 

Stoomgroep Rading Spoor in de 
bossen van Hollandsche Rading. 
Het jaarlijkse evenement trekt 
meer dan 1.000 bezoekers en is 
internationaal bekend. Er zijn ook 
diverse buitenlandse modelbou-
wers aanwezig met hun stoom-
materieel. De toegang is gratis. Er 
wordt met live-steam gereden op 
diverse sporen en spoorbreedtes. 
Van het zogenaamde spoor 1 – op 
een grote tafel – tot en met grote 
schalen op een spoorbaan van 
respectievelijk 330 en 350 meter 
lang. Kinderen en ook volwas-
senen kunnen meerijden achter de 
kleine maar enorm sterke stoom-
locomotieven. Het terrein is gele-
gen aan de Karnemelksweg 8. De 
parkeergelegenheid is schaars. De 
organisatie raadt aan om zo veel 
mogelijk op de fiets te komen. 
Meer weten over Rading Spoor, 
ga naar www.radingspoor.nl.
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Arno en Thijmen: uit liefde voor elkaar

Een paar weken later belt 
Thijmen met de mededeling 
dat Arno besloten heeft dat 
zijn leven op is. Met de huisarts 
wordt een afspraak gemaakt 
voor euthanasie. In de dagen 
die volgen bespreken Arno en 
Thijmen de uitvaart. Arno zoekt 
zelf zijn kist uit. Dan volgt de 
laatste dag. Samen beleven ze 
een innerlijke rust. ’s Avonds 
ontvang ik een appje: ‘ 
Het is gebeurd’.

Als ik binnen kom ligt Arno 
op het bed in de kamer. In zijn 
hand heeft hij een orchidee uit 
het rouwboeket van Thijmens 
vader, die ruim twee weken vóór 
Arno overleed. Arno’s gezicht 
is ontspannen, het is volbracht. 
Thijmen heeft hem zelf 
gewassen en gekleed. Er brandt 
zacht licht en er klinkt muziek. 
Een serene sfeer. Thijmen vertelt 
rustig hoe bijzonder de laatste 
dagen met Arno waren.

Samen hebben ze tien mooie 
jaren gehad. Ze waren gek 

Op een zomeravond zit ik op het terras achter het huis van Arno en Thijmen. De laatste heeft 
me uitgenodigd omdat hij wil dat ik kennis maak met Arno, zijn echtgenoot, die lijdt aan de 
ziekte Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Het is één van de meest ernstige en invaliderende 
aandoeningen van het zenuwstelsel. Als ik met Arno praat ben ik me bewust van het feit dat in 
zijn lichaam een gezonde geest zit. Thijmen weet dat hij binnenkort afscheid van hem zal moeten 
nemen.

op reizen naar Amerika en 
bezoekjes aan Disneyworld. 
Daar voelden ze zich thuis. Een 
plan voor de toekomst was er: 
emigreren naar dat land van de 
onbegrensde mogelijkheden. 
Daar samen een plekje hebben.

Maar het loopt anders: Arno 
krijgt ALS. De toekomst zal er 
anders uit zien. Thijmen besluit 
de zorg voor Arno zelf op zich 
te nemen, waarbij hij zichzelf 
zal moeten wegcijferen. En dat 
doet hij. Een bijna onmenselijke 
opgave, die er wel voor zorgt dat 
Arno thuis waardig kan leven. 
En sterven.

In gesprek met Thijmen krijgt 
de uitvaart vorm. De rouwkaart 
bevat elementen van hun beider 
passie: het Disney kasteel op de 
voorzijde en de Amerikaanse 
vlag zacht door de tekst heen. 
Op de dag van de uitvaart is 
er een laatste afscheid in een 
uitvaartcentrum met naaste 
familie en vrienden. Thijmen 
gaat als enige mee naar het 

crematorium en neemt daar zelf 
afscheid.

Deze week krijg ik opnieuw een 
appje: ‘Er komt steeds meer besef 
van wat ik kwijt ben, niet alleen 
het vervelende jaar maar ook de 
10 goede jaren die we hadden’.  
Ik ben dankbaar dat ik kennis 
heb mogen maken met Arno 
en Thijmen. Een verdrietige, 
maar ook rijke ervaring door de 
allesomvattende liefde van deze 
twee mensen voor elkaar.

Koop Geersing
uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

advertorial

Waardige herdenking Japanse 
capitulatie in Bilthoven

door Guus Geebel

Dinsdag 15 augustus vond in aanwezigheid van commissaris van de Koning Willibrord van Beek 
bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis de tweeënzeventigste herdenking van de capitulatie van 

Japan plaats. De plechtigheid trok ondanks de regen honderden belangstellenden.

Het harmonieorkest Kunst en Ge-
noegen uit Maartensdijk verzorgde 
onder leiding van Frans de Graaf 
de muzikale omlijsting. Kevin van 
’t Veld blies het signaal Taptoe. Na 
een welkomstwoord van Rómulo 
Döderlein de Win van het herden-
kingscomité hield burgemeester 
Sjoerd Potters een toespraak en 
vertelde de Groenekanner Luuk van 
der Linden en auteur van het boek 
Tjampoer kind, een verhaal over 
zijn ervaringen in de kampen tijdens 

de Japanse bezetting en de invloed 
daarvan op zijn verdere leven.

Verhalen
Burgemeester Potters benadrukt, 
net als in zijn toespraak bij de her-
denking op 4 mei, het grote belang 
van persoonlijke verhalen. ‘Herin-
neringen die wegsterven wanneer 
de vertellers van de verhalen er niet 
meer zijn, tenzij we de verhalen 
levend houden en de generaties na 
ons stimuleren dat ook te doen.’ Hij 

vertelt over kunstenares en schrijf-
ster Anne Groen die de wereld in die 
tijd aanschouwde met de ogen van 
een kind. ‘In haar verhalen lezen 
we wat er gebeurt met de onbevan-
genheid van een kind in de hectiek 
van het leven in het vrouwenkamp 
Lampersari.’ De burgemeester ci-
teert uit haar persoonlijke verhalen. 
‘In een fragment geeft zij op onna-
volgbare wijze woorden aan haar 
gevoelens van toen en beschrijft ze 
hoe die doorwerken in de rest van 
haar leven.’ De burgemeester ziet 
de verhalen van Anne Groen als een 
veelzeggende uitnodiging om het 
verleden levend te houden. ‘Anne 
laat zien hoe het leven rijk en ver-
vuld kan zijn na een haast onmen-
selijke start.’ Het doet hem denken 
aan de tekst van oud-burgemeester 
en dichter-schrijver Louis de Bour-
bon op het oorlogsmonument in 
Oss. ‘Er is geen duister of het licht 
keert weer. Anne laat dat in haar le-

Burgemeester Sjoerd Potters tijdens zijn toespraak.

Ria Hüfner uit Bilthoven met een 
van de tweeënzeventig rode rozen 
die in vazen bij het monument 
worden gezet.

ven zien en geeft het verleden, hoe 
duister het ook is, aan ons door. Het 
licht keert weer als we haar beel-
dende kunst op ons laten inwerken.’    

Oorlog
Het leven van Luuk van der Linden 
begint in 1940 met zijn geboorte 
in het Carolus Ziekenhuis in Bata-
via. De bedienden van zijn ouders 
kregen toen toestemming om voor 
dertig inheemse genodigden een 
slamatan, een godsdienstige of-
fermaaltijd, te organiseren. Het 
hoogtepunt hierbij was, onder het 
uitspreken van heilige teksten, het 
begraven van een karbouwenkop 
op het voorerf. ‘Zo zou voor mij 
als pasgeborene het kwade in deze 
wereld worden afgewend.’ Zijn va-
der werd in december 1941 opge-
roepen voor herhalingsoefeningen 
bij het Indische leger. Hij hoorde 7 
december 1941 op de radio over de 
aanval van Japan op Pearl Harbour. 
‘De gouverneur-generaal van Ne-
derlands-Indië deelde toen mee dat 
Nederland de oorlog aan het keizer-
lijke Japan had verklaard. Dat vond 
men een moedige beslissing, maar 
op 8 maart 1942 moest worden ge-
capituleerd voor de grote Japanse 
overmacht.’ 

Drie moeders
‘Mijn vredige tijd op deze aardbol 
met de kans op een normale opvoe-
ding was verkeken. Een niets en 
niemand ontziende oorlog zou het 
verloop van mijn leven bepalen tot 
op de dag van vandaag.’ De Euro-
pese mannen werden geïnterneerd 
en van de vrouwen gescheiden. 
Luuk van der Linden zou zijn vader 
bijna vier jaar niet zien. Die over-
leefde de concentratiekampen, maar 
omdat hij een keer een Japanse offi-
cier niet groette werd hij met de kolf 
van een geweer meermalen hard op 
het hoofd geslagen. Mede als ge-
volg daarvan overleed hij veertien 
jaar na de oorlog. Luuk werd in de 
oorlogsjaren opgevoed door drie 
moeders. Moeder, tante en oma. Hij 
verbleef in verschillende kampen. 
‘De atoombommen op Hiroshima 
en Nagasaki leidden op 15 augus-
tus 1945 tot de totale overgave van 
Japan.’ Van der Linden vertelt hoe 
kort daarna de Nederlandse vlag 
werd gehesen en massaal het Wil-
helmus gezongen. ‘Bij het horen 
van dit lied denk ik altijd even terug 
aan dat emotionele moment.’ 

Gedicht
De ontmoeting met zijn vader vond 
pas weer in november 1945 plaats 
en was heel anders dan hij zich had 
voorgesteld. Luuk van der Lin-
den vertelt onder meer over zijn 
schooltijd in Bandoeng. ‘Telkens 
als ik bij een herdenking ben vraag 

ik me af wat ik herdenk.’ Hij houdt 
het er dan bij dat het gaat om alle 
slachtoffers die gevallen zijn bij het 
vermijden van politiek en religieus 
onbegrip en agressie. ‘Op 15 au-
gustus gedenk ik de nederlaag van 
de Japanse cultuur met een leefstijl 
van samoerai, van ongelimiteerd 
eervol doorvechten tot de dood. 
Ik herdenk de talloze slachtoffers 
die noodzakelijk zijn geweest om 
de wending te bewerkstelligen. Ik 
herdenk vooral ook de moeders en 
plaatsvervangende moeders die niet 
alleen zichzelf, maar ook hun kin-
deren leerden overleven.’ Luuk van 
der Linden eindigt zijn verhaal met 
een gedicht: 
Zintuig, blik
ik zie mij hulpeloos als kind
ik hoor mij huilen in de wind
ik voel mijn onmacht, ik ben bang
ik proef weer tranen op mijn wang
ik ruik aan wat ik niet kan zijn
ik denk chaotisch, ik ben klein.   

Kranslegging
Commissaris van de Koning Wil-
librord van Beek legt namens de 
provincie Utrecht de eerste krans bij 
het monument. Vervolgens leggen 
burgemeester Potters en wethouder 
Madeleine Bakker namens het ge-
meentebestuur een krans, gevolgd 
door Luuk van der Linden en zijn 
echtgenote. Daarna leggen leden 
van de Bond van Wapenbroeders 
bloemen. Na het Taptoesignaal en 
twee minuten stilte speelt Kunst en 
Genoegen twee coupletten van het 
Wilhelmus. Daarna gaat de halfstok 
hangende vlag in top. Tweeënze-
ventig aanwezigen plaatsen vervol-
gens een rode roos in vazen bij het 
monument. Voor elk naoorlogs jaar 
één. Als vertegenwoordiger van de 

vierde generatie plaatst de negen-
jarige Jeremy van der Velde er een 
witte roos tussen, als symbool voor 
de toekomst en de hoop. Sera de 
Groot van het herdenkingscomité 
dankt alle aanwezigen. Dan begint 
het defilé langs het monument, 
waarna de herdenking wordt afge-
sloten. 
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Emmalaan 39
3581 HP Utrecht
030 256 88 11
info@molenbeek.nl
www.molenbeek.nl

Centraal gelegen,
representatieve
kantoor- en
praktijkruimten
gelegen in
gezondheidscentrum 
MediBilt.

Units te huur
vanaf ca. 15m2

TE HUUR - NEPTUNUSLAAN 3
 TE BILTHOVEN

Op uitnodiging van
Stichting Bodhisattva

geeft Lama Tashi Nyima
twee belangrijke meditatietechnieken

SHAMATHA en VIPASHYANA
op zondag 24 september a.s.

Tijd: 11.00 tot 16.00 uur
Plaats: Prins Alexanderweg 54b,
 Huis ter Heide (Zeist)
Kosten: € 55,- (Lunch inbegrepen)
Info: www.stichtingbodhisattva.eu
 of 06-28373039

Dorpsweg 128 – Maartensdijk

Openingstijden:
maandag 19.00 – 21.30 uur
do en vr   9.30 – 18.30 uur

Voor afspraak
06 – 21317175

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank
• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 
• Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Primera Maartensdijk

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

OP DE DAMES-,
HEREN- EN BABY

COLLECTIE

NU
70%
KORTING*

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

LIMBURGSE
AARDBEIENVLAAI

FOCACCIA

nu

€ 3,25

heerlijk
en nu maar

€ 7,95

met tomaten
en olijven

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Trouwe fans bezorgen Anneke 
Iseger kleurrijke huldiging

door Guus Geebel

Met haar aankomst in een indrukwekkende oldtimer van Jan Klok begon vrijdag 18 augustus 
op het bordes van Jagtlust de afscheidshuldiging van Anneke Iseger. Zij werd enthousiast 

verwelkomd door de in stijl uitgedoste gelegenheidsburgemeester Jelle van der Zee  en 
gehuldigd door het comité Anneke Bedankt, dat haar in fraaie kostuums met een passende tekst 

toezong. Anneke was jarenlang correspondente van de Biltsche Courant.

Voor het Lichtruim waar de huldi-
ging werd voortgezet sprak Jelle 
van der Zee Anneke toe. ‘We staan 
hier bij de cultuurtempel van De 
Bilt waar we enorm trots op zijn. 
Die tempel was er nooit gekomen 
als Anneke Iseger er niet geweest 
was.’ Hij roemt haar verdiensten 
voor het culturele klimaat in de ge-
meente, dat door haar artikelen in 

de krant gedurende 29 jaar duide-
lijk versterkt werd. Anneke droeg 
daar zelf ook aan bij met verschil-
lende activiteiten. Ze is al jarenlang 
lid van toneelvereniging Steeds Be-
ter, is actief bij Gluren bij de Buren, 
verzorgt samen met pianist Ignaas 
de Jong een liedjesprogramma voor 
ouderen in zorgcentra en treedt af 
en toe op als de Utrechtse Annie bij 

de Persmuskieten. Voor haar vele 
activiteiten ontving zij in 2009 uit 
handen van burgemeester Gerritsen 
een Koninklijke onderscheiding. 

Fotomoment
Dit voorjaar kreeg Anneke Iseger 
van haar krant te horen dat haar 
journalistieke bijdragen op een 
andere manier invulling moesten 

krijgen. Omdat ze dat niet zag zit-
ten nam ze ontslag. Veel inwoners 
wilden haar vertrek niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en organiseerden 
een waardig afscheid. Dat vond op 
18 augustus eerst plaats met een 
theatraal fotomoment op het bordes 
van Jagtlust en vervolgd met een 
happening voor Het Lichtruim aan 
de Planetenbaan.

Wisseltrofee
Bij Het Lichtruim zongen spelers 
van Steeds Beter een danklied 
waarna Jelle van der Zee opnieuw 
het woord nam. ‘Ik wil nog een 
persoonlijke cadeau aan jouw 
verdiensten voor onze gemeente 
toevoegen. Ik heb in 2002 een 
prachtig cadeau van Jits Bakker 
gekregen. Jits Bakker is de trots 
van de gemeente, waarover jij veel 
geschreven hebt. Toen ik erover 
nadacht wie na mij dit beeld zou 

mogen hebben vond ik dat jij dat 
zou moeten zijn. Het is een van de 
weinige zelfportretten in brons van 
de kunstenaar. Misschien komt er 
in jouw leven een moment dat je 
het beeld door wilt geven en wordt 
het een Jits Bakker Wisseltrofee.’  

Knuffels
Theatermaker Timon Blok uit 
Groenekan hield een verrassend 
journalistiek fantasieverhaal. Hij 
zong daarna op de melodie van De 
Troubadour van Lenny Kuhr het 
op Anneke toegeschreven lied: De 
Journalist. Het lied eindigt met: 
‘De pagina’s die bleven blank, 
nog eenmaal hier is onze dank, ze 
zal nog vaak worden gemist, de 
journalist.’ Martin de Boer spreekt 
Anneke daarna  toe en dankt haar 
namens de muziekschool en het 
KunstenHuis. Dan is het tijd voor 
knuffels. De huldiging op het bordes van Jagtlust.

Jelle van der Zee schenkt Anneke een beeldje van Jits Bakker.
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- Pak nu de schaar voordat u het vergeet en knip uit -

H
et Jubileum

jaar 2017 is een gezam
enlijk initiatief van de historische verenigingen uit de gem

eente.  
D

e H
istorische K

ring D
’O

ude School uit D
e B

ilt bestaat 25 jaar en D
e H

istorische V
ereniging M

aar-
tensdijk (H

V
M

)bestaat 30 jaar. 

B
eide verenigingen zijn destijds opgericht om

 de lokale geschiedenis van de toenm
alige gem

eente 
D

e B
ilt en M

aartensdijk te onderzoeken, op te tekenen, voor het nageslacht te behouden en onder de 
aandacht te brengen van de inw

oners van onze gem
eente. 

D
e historische verenigingen bestaan uitsluitend uit vrijw

illigers die zich belangeloos inzetten om
 al 

die prachtige verhalen en afbeeldingen te verzam
elen, te docum

enteren en te archiveren. 

M
et een lidm

aatschap van één of beide H
istorische V

ereniging(en) steunt u de vele vrijw
illigers die 

onze geschiedenis verw
oorden. U

 ontvangt daarvoor het kw
artaalblad m

et m
ooie verhalen over de 

plaatselijke historie en de rijke geschiedenis van onze gem
eente.

L
id w

orden? M
ail of bel naar de betreffende vereniging of kijk op de w

ebsite. O
ok op de w

ebsite van 
zoddetotpleisterplaats.nl vindt u een link naar de w

ebsites van de verenigingen.

O
N

T
D

E
K

 D
E

 G
E

SC
H

IE
D

E
N

IS V
A

N
 JE

 W
O

O
N

P
L

A
A

T
S

en w
ord lid van de H

istorische Vereniging M
aartensdijk en/of 

de H
istorische K

ring D
’O

ude School in D
e B

ilt

H
istorische K

ring D
’O

ude School
secretariaat: G

regoriuslaan 43
3723 K

P  B
ilthoven

w
w

w
.historischekringdebilt.nl/contact

H
istorische V

ereniging M
aartensdijk

Ineke van B
em

m
el 0346212549

w
w

w
.historischeverenigingm

aartensdijk.nl

H
et jubileum

jaar en alle activiteiten w
orden m

ede m
ogelijk gem

aakt door een bijdrage van onderstaande sponsors:

P
laatselijke figuren &

 het basisonderw
ijs

 

Is een gezam
enlijk project van K

unst C
entraal, L

andschap E
rfgoed U

trecht en de H
istorische verenigingen bestem

d 
voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisscholen in de gem

eente. K
ijk voor m

eer info op: w
w

w
.kunstcentraal.nl

F
ilm

 G
roenhorst C

ollege over het B
ilts H

oogkruis en het ontstaan van O
ostbroek. 

D
e leerlingen film

den, regisseerden, editen, schreven het script en gingen enthousiast aan de slag, m
et een m

ooie film
 

als resultaat. B
ekijk de film

 op: w
w

w
.vanzoddetotpleisterplaats.nl/film

club-voortg-onderw
ijs

K
ijk voor m

eer inform
atie op de w

ebsite w
w

w
.vanzoddetotpleisterplaats.nl

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Hammousse
Filet americain
Sellerie salade

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 augustus
t/m woensdag  augustus

    VOORDEEL HELE WEEK

Speklapjes
Gekruid of naturel

Lamsboutschijven

Magere 
runderlappen

Kipschnitzels

Spareribs
Zoet of pittig

Biefstukspiezen

500
GRAM 5.49

500
GRAM 8.49

500
GRAM 6.98

Noten & pinda's

Spekrollade ham/kaas
Gerookte achterham
Gebraden Rosbief

500
GRAM 9.98

500
GRAM 6.49

500
GRAM 6.25

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 5.98

BOEREN KRUIMEL 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.49 

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-
1

KILO 7.98

SHOARMA
Op=op

VERS GEBRANDE 
PINDA ROZIJNENMIX

250
GRAM 2.98

100
GRAM 3.75VERS GEBRANDE 

MACADAMIA’S

Lekker voor het weekend!

2
STUKS 7.-

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN
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Piet Hein Wokke 
signeert bij Bruna Bilthoven

door Guus Geebel

Revolution is de debuutroman van historicus Piet Hein Wokke. Zaterdag 26 augustus houdt hij 
in de Bruna winkel aan de Julianalaan in Bilthoven van 16.00 tot 17.00 uur een signeersessie.

Piet Hein Wokke (1985) groeide op 
in Bilthoven en studeerde geschie-
denis in Groningen. Hij richtte zich 
bij zijn studie vooral op hedendaag-
se conflicten en de geschiedenis 
van het Midden-Oosten, beginnend 
bij genocide in Rwanda in 1994 en 
vandaar naar Bosnië, Kosovo, Af-
ghanistan, Irak en Syrië. ‘Het was 
vaak heftig maar ik vond het heel 
interessant. Ik denk dat mensen ge-
schiedenis gaan studeren omdat ze 
ervan willen leren en omdat ze wil-
len zorgen dat dingen niet nog een 
keer gebeuren. Op een gegeven mo-
ment kom je echter tot de conclusie 
dat sommige dingen te moeilijk zijn 
om te voorkomen.’ Binnenkort gaat 
Piet Hein Wokke met zijn vriendin 
naar Lesbos, waar zij onderzoek 
gaat doen naar het toekomstper-
spectief van vluchtelingen en hij 
aan het vervolg op Revolution gaat 
werken.

Massamoord
‘Ik heb altijd al een boek willen 
schrijven, maar eind 2013 heb ik be-
sloten om het ook echt te gaan doen. 
Mijn laatste onderzoek ging over de 
massamoord in Hama (Syrië). De 
vader van de huidige president As-
sad vermoordde daar in 1982 tussen 
de 25.000 en 40.000 mensen om een 
eind te maken aan de opstand van 
de Moslimbroederschap. Toen ik 
aan het onderzoek begon dacht ik 
die man was gewoon een nare dic-
tator. Als Syrië een democratie zou 
zijn, konden dit soort dingen niet 
gebeuren en zou het een beter land 
zijn. Ik denk nog steeds dat de mas-
samoord nooit had plaatsgevonden 
als Syrië een democratie was, maar 
of het ook een beter land was is de 

vraag. Syrië heeft een complexe ge-
schiedenis. Veel mensen identifice-
ren zich met hun groep in plaats van 
met hun land, en de groepen gunnen 
elkaar vaak het licht in de ogen niet. 
Ik denk daarom dat Assad in 1982 
voor een onmogelijke keuze stond 
en ik wilde het verhaal van de an-
dere kant vertellen.’

Beledar
Het in het Engels geschreven boek 
Revolution speelt zich af in het fic-
tieve land Beledar, gelegen tussen 
Jordanië en Irak. Wie bekend is met 
de geschiedenis van de regio her-
kent elementen ervan in het boek. 
Wanneer het verhaal begint zijn 
twee jongens, Abdullah en Khalid, 
net in hun tienerjaren en neemt de 
jonge emir Jalal de heerschappij 
van zijn vader over. Abdullah is 
een straatjongen uit de stad die de 
kans krijgt om voor koning Jalal te 
gaan werken. Khalid is een jongere 
zoon van een min of meer gegoede 
koopman in een woestijnoase, die 
met zijn broer in het leger gaat. 
Maar voordat het zover is moeten 
beide jongens iemand vermoorden. 
Jalal is zich ervan bewust dat hij 
een afstammeling is van de profeet 
Mohammed, maar weigert te gelo-
ven in een God, aangezien de mens-
heid kortzichtig, egoïstisch en ver-
raderlijk is. Geen God zou volgens 
hem een soort zo maken. De staat 
Beledar wordt wat moderner onder 
koning Jalal, maar niet iedereen 
is daar gelukkig mee. Er ontstaat 
daarom onvrede binnen de conser-
vatieve samenleving. Op het einde 
worden zowel het geweten als de 
moed van Abdullah en Khalid op de 
proef gesteld.

Uitgeverij
Terwijl Piet Hein Wokke aan het 
wachten was op reacties van li-
teraire agenten na het afronden 
van de tweede versie, begon hij 
de mogelijkheden te onderzoeken 
om het boek zelf uit te geven. Toen 
vrienden wilden investeren was 
de keuze snel gemaakt en samen 
met zijn broer Diederik zocht hij 
er nog een paar bij. In 2016 richt-
ten ze Xowox Publishing op en 
werd Revolution, de debuutroman 
van Piet Hein Wokke uitgebracht. 
‘Mijn broer Diederik is directeur 
van de uitgeverij, ik doe de mar-
keting en een vriend de financiën. 
De anderen die financiële steun 
gaven zijn aandeelhouders. Het 
boek verscheen afgelopen mei in 
Engeland in de boekhandel en de-
cember vorig jaar in Nederland. 
De oplage is 1200 boeken. Ik heb 
veel respect gekregen voor andere 
schrijvers. Als je een boek leest 
heb je niet in de gaten hoeveel 
tijd, energie en creativiteit erin 
gaan zitten.’ 

Voor updates over nieuwe boeken, 
www.pietheinwokke.com.

Voor elk wat wils in 
Theater Het Lichtruim

Tijdens het Open Huis van Het Lichtruim op zaterdag 26 augustus presenteert Theater Het 
Lichtruim het jaarprogramma van seizoen 2017/2018. Van september 2017 tot en 

met juni 2018 is er een breed en gevarieerd aanbod.

Er zijn theatervoorstellingen en art-
house-films, er is klassieke muziek 
uit alle windstreken naast boekver-

filmingen en kunstlezingen. Het 
aanbod wordt tot stand gebracht 
door een nauwe samenwerking van 

verschillende organisaties in de re-
gio, die als gezamenlijk doel heb-
ben cultuur toegankelijk te maken 

Cursussen en 
leesgroepen Bibliotheek 

In september start de Bibliotheek met nieuwe cursussen en 
leesgroepen in Bilthoven. Deelnemers worden meegenomen in de 

wereld van de verbeelding. Door een verhaal te vertellen, door 
interactief voetsporen van literaire helden te volgen en door 

romans en gedichten van alle kanten te bekijken. 

Door in een groep bezig te zijn met literatuur en verhalen krijg je prach-
tige inzichten cadeau. Zo ontdek je samen veel meer in een boek dan 
de schrijver bedacht heeft. Een roman kan immers op zoveel manieren 
gelezen worden. Literatuur leert je vanuit een ander gezichtspunt naar 
de wereld kijken en vertelt veel over de tijdgeest.  

Beleving
Voor de echte literaire beleving organiseert de Bibliotheek de cursus In 
het voetspoor van 

In Bibliotheek Bilthoven is er een leesgroep Nederlandse Literatuur 
na 1950.

Binnenkort vertrekt Piet Hein Wokke voor een jaar naar Lesbos. 

Lezersactie
Piet Hein heeft een aantal exem-
plaren gratis ter beschikking 
gesteld voor lezers van De Vier-
klank. Om in aanmerking te ko-
men voor een exemplaar stuurt u 
een mailtje naar info@vierklank.
nl. Onder de inzenders worden de 
boeken vrijdag 25 augustus ver-
loot waarna ze tijdens de signeer-
sessie af te halen zijn.

voor een breed publiek. Program-
meur Emile Schra over het theater-
en muziekaanbod in Het Lichtruim: 
‘Ook dit seizoen zijn enkele bijzon-
dere voorstellingen in Bilthoven 
te zien. Dit is mogelijk dankzij de 
steun van de Rijksoverheid aan 
kleinere podia zoals Het Lichtruim. 
In dat kader is geprobeerd kwali-
teit te combineren met het principe 
van voor-elk-wat-wils. Theater Het 
Lichtruim hoopt van harte dat zo-
veel mogelijk mensen naar al dit 
bijzonders in eigen gemeente ko-
men kijken en luisteren. Alleen op 
die manier kan men ook in de na-
bije toekomst een dergelijk aanbod 
blijven garanderen’.

Aftrap
Het theaterprogramma trapt af met 
de opera Carmen op zat. 2 sep-
tember. Regisseur Nelly Vogler: 
‘Prachtig, zoals Georges Bizet in 
zijn muziek die mengeling van het 
bruisende hier en nu met het drei-
gende noodlot wist te vermengen’. 

Op zaterdag 26 augustus kan het 
jaarprogrammaboekje van Theater 
Het Lichtruim meegenomen wor-
den. Op de website vindt men de 
actuele informatie over voorstel-
lingen en de daaraan gekoppelde 
kaartverkoop.

Het Lichtruim houdt open huis. (foto Evert den Hartogh)
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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.

449

079 799

200

Geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 augustus 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Schnitzels

500 gram

Broccoli

500 gram

Alpaca wijnen

2 � essen

Roomboter
appel� appen

vers uit
eigen oven
4 stuks
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Denk mee over de 
Onderdoorgang Vuurse Dreef 

of onderdoorgang Dorpsweg!  

Voor de wegverbreding van de A27 en de A1 gaat 3Angle werkzaamheden 
uitvoeren aan de onderdoorgang Vuurse Dreef in Hollandsche Rading en de 
onderdoorgang Dorpsweg in Maartensdijk. In samenspraak met inwoners van 
ofwel Hollandsche Rading, ofwel Maartensdijk en de gemeente De Bilt willen 
wij de uitstraling van deze onderdoorgang verbeteren. De gesprekken vinden 
plaats in de werkgroepen ‘onderdoorgang Vuurse Dreef’ en ‘onderdoorgang 
Dorpsweg’. 3Angle is op zoek naar vrijwilligers die, als afvaardiging van de 
nwoners van ofwel Hollandsche Rading, ofwel Maartensdijk,
willen deelnemen aan één van deze werkgroepen. 

Beide werkgroepen zullen 3 maal samen komen om op interactieve wijze tot 
een ontwerp voor de onderdoorgangen te komen. De eerste sessie voor de 
werkgroep onderdoorgang Hollandsche Rading is gepland op
5 september 2017 en voor de werkgroep onderdoorgang Maartensdijk is 
gepland op 7 september 2017. 

Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u dan uiterlijk 30 augustus 2017 
aan via: omgeving@3angle.nu. Voor vragen kunt u ook contact opnemen via 
dit mailadres.

Inloopspreekuur Maartensdijk werkzaamheden A27/A1
De werkzaamheden aan de A27 zijn gestart. Vanaf september starten de 
werkzaamheden ook in en rondom Maartensdijk. Op dinsdag 29 augustus 
tussen 20.00 - 21.00 uur geven Rijkswaterstaat en 3Angle u de mogelijkheid 
om informatie op te halen over de werkzaamheden rondom Maartensdijk. 

De locatie: Aeres VMBO Maartensdijk, Dierenriem 2, 3738 TR Maartensdijk
Op de website www.verbredinga27a1.nl vindt u meer informatie over de 
werkzaamheden en kunt u zich aanmelden voor de online hinderkalender,
zo wordt u via de mail op de hoogte gebracht.

De Bilt - Coesfeld per zweefvliegtuig
door Henk van de Bunt

In het kader van 40 jaar stedenband tussen De Bilt en Coesfeld heeft Jan Schets uit Bilthoven 
op maandag 7 augustus met een zweefvliegtuig een retourvlucht tussen beide plaatsen gevlogen. 
Schets, die lid is van de Amsterdamse Club voor Zweefvliegen, had in overleg met het jumelage-
comité, dit retourtje Coesfeld in zijn aan het lidmaatschap verbonden programma opgenomen.

Schets: ‘Op die dag waren de weers-
omstandigheden prima voor een lan-
ge afstandsvlucht; zon, cumulus wol-
ken, goed zicht en weinig wind. De 
start was om één uur ’s-middags van-
af vliegveld Soesterberg en er werd 
eerst koers gezet richting Coesfeld. 
Onder een stapelwolk werd cirkelend 
omhoog gegaan en vervolgens in een 
geleidelijke daalvlucht van zo’n 10 
tot 20 km naar een volgende wolk, 
om ook daar weer de thermiek op te 
pakken’. 

Zonne energie
Door de lucht is de afstand van De 
Bilt naar Coesfeld volgens Schets 
ongeveer 150 km, waarbij het lucht-
ruim van het halverwege gelegen 

militair vliegveld Deelen vermeden 
dient te worden. Voor de heenvlucht 
werd een zuidelijke route gevolgd 
via Veenendaal, Elst en Winterswijk 
en deze duurde ruim twee uur. Bo-
ven Coesfeld zijn er luchtfoto’s van 
het centrum gemaakt om daarna in 
een mooie thermiekbel tot zo’n 1600 
meter hoogte te klimmen. Jan Schets: 
‘In Coesfeld zelf merkten de inwo-
ners er niet veel van; je gaat daar niet 
even op de koffie. Het vliegtuig is uit-
gerust met een bedienbare (foto-)ca-
mera, dus mijn bezoek is alleen maar 
vast te leggen door het maken van 
opnames en die dan later te delen met 
de Coesfelders. Via de noordelijke 
route langs Zutphen, Apeldoorn en 
Amersfoort is er naar De Bilt terug-

gevlogen om daar het gemeentehuis 
van bovenaf te fotograferen. Vanaf 
daar is het maar een paar kilometer 
terug naar thuisbasis Soesterberg: 
een mooie vlucht waarbij in vier uur 
tijd een afstand van zo’n 300 kilome-
ter op zonne-energie werd afgelegd. 
Daarmee valt de vlucht symbolisch 
mooi samen met het voornemen van 
het jumelage-comité om duurzame 
energie te agenderen voor de samen-
werking’.

Soesterberg
Vliegveld Soesterberg is sinds het 
eind van de jaren ‘40 de standplaats 
voor de Amsterdamsche Club voor 
Zweefvliegen. De vereniging heeft 
ongeveer 200 leden waarvan een 
tiental uit De Bilt. Er zijn 10 mo-
derne zweefvliegtuigen beschikbaar 
voor opleidingen en prestatievluch-
ten en daarnaast is er ook een aantal 
leden, dat een eigen of gezamenlijk 
zweefvliegtuig heeft. Het vliegen 
vindt hoofdzakelijk plaats in de 
weekenden van maart t/m oktober; 
de wintermaanden worden gebruikt 
voor inspecties en onderhoud van al 
het materieel. Leren zweefvliegen is 
mogelijk vanaf 14 jaar; voor verdere 
informatie kijk op www.acvz.nl.

Kunst voor en door 
buurtgenoten

‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform Respectvol samenleven. 
In een tweewekelijkse column lees je over een inspirerend 
buurtinitiatief in De Bilt. Deze week: Het Weeshuis van de Kunst

Een huiskamer met een podium waar iedereen uit de buurt zijn of haar ding 
mag doen: dat was de droom van Pauline Wijnen. Want kunst en cultuur 
moet voor iedereen beschikbaar zijn, vindt ze. Haar Weeshuis van de Kunst 
werd een succes. Jong en oud vond zijn weg naar het Weeshuis in de Jas-
mijnstraat om er solo of met elkaar muziek te maken, te zingen of verhalen 
te vertellen. Tot het begin dit jaar dicht moest vanwege een schimmel in 
de vloer. “Gelukkig konden we tijdelijk in het Lichtruim terecht”, vertelt 
Pauline. “En vanaf 23 september hebben we weer een eigen plek”. 

Echt Gebeurd Verhalen
Met name de Echt Gebeurd Verhalen leveren indrukwekkende avonden op. 
Mensen delen hun ervaringen over een universeel thema en dat verbindt 
enorm. Avonden met zo’n 25 aanwezigen zijn geen uitzondering. En er 
komen echt niet alleen cultuurliefhebbers op af, zo merkt Pauline.

Buurtkoor
Uit het Weeshuis is ook al een buurtkoor voortgekomen. Inmiddels veer-
tien vrouwen, die graag zongen maar geen idee hadden dat er om de hoek 
zoveel anderen waren die dit ook wilden, zingen nu elke maandagavond 
samen. Wees welkom om aan te sluiten!

Nieuwe plek
Op 23 september, Burendag, opent het Weeshuis van de Kunst zijn deu-
ren op een nieuwe plek: in voormalig buurthuis ’t Hoekie aan de Prof. Dr 
T.M.C. Asserweg 2. Met activiteiten voor de buurt, een feest met optre-
dens, workshops en een theatrale bingo. De buurt én overige Biltenaren: 
iedereen is welkom in deze gloednieuwe huiskamer met podium.

(Julie Houben)

Meer weten?
www.hetweeshuisvandekunst.nl. Suggesties voor een volgende column? 

Neem contact op met info@hallobuur.nl.

Echtpaar van Grootel 60 jaar getrouwd
door Guus Geebel

‘Met Kerstmis gaan we verloven’, zei Anton van Grootel tegen Carla Brunia na een gezellige 
avond carnavalvieren in Hoensbroek. Ze ontmoetten elkaar die avond voor het eerst en het 

was liefde op het eerste gezicht. De verloving was inderdaad met Kerstmis van dat jaar en op 
20 augustus 1957 trouwden ze voor de burgerlijke stand in Brussum. Zij was toen 23 en hij 29 
jaar oud. Locoburgemeester Anne Brommersma kwam het echtpaar op maandag 21 augustus 

feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum.

Het kerkelijk huwelijk was aanvan-
kelijk gepland op 3 mei 1958, maar 
Anton van Grootel belandde vlak 
voor die datum met een hernia in 
het ziekenhuis. Alles moest worden 
afgeblazen en het huwelijk in de 
kerk in Brunssum werd uitgesteld 
tot 7 juni. ‘Ik was de avond van onze 
ontmoeting verkleed als een soort 
boerinnetje met een kanten bloesje 
en schortje, maar Anton was niet 
verkleed’, vertelt Carla. ‘Hij was 
eigenlijk bij vrienden op bezoek.’ 
Anton van Grootel was net terug uit 
Amerika waar hij 26 maanden ver-
bleef. Toen hij terugkwam waren al 
zijn vrienden inmiddels klaar met 
hun studie en hij voelde zich wat 
ontheemd. In Amerika had hij auto 

gereden en hier moest hij weer op 
zijn oude fiets. Hij wilde zijn studie 
afronden maar ook verschillende 
hoogleraren waren weg. Zijn moeder 
raadde hem daarom aan om carnaval 
te gaan vieren, wat zestig jaar huwe-
lijk tot gevolg had.

Berg en Bosch
Anton van Grootel is in Eindho-
ven geboren en opgegroeid in Aalst 
Waalre. Hij studeerde medicijnen in 
Leiden en werd algemeen chirurg in 
Nijmegen. Daar huurde het echtpaar 
na hun trouwen een vierkamerflat en 
werden drie van hun vijf kinderen ge-
boren. Er zijn negen kleinkinderen. 
Van Grootel werkte 27 jaar als alge-
meen chirurg in ziekenhuis Berg en 

Bosch. Daarvoor werkte hij drie jaar 
als chef de clinique in het Westeinde 
Ziekenhuis in De Haag, waar ze in 
een bovenhuis woonden. Hij werkte 
in Berg en Bosch totdat het zieken-
huis door wanbeleid failliet ging. Hij 
vond dat heel erg want het ging zo 
abrupt dat er niet eens afscheid van 
de patiënten genomen kon worden. 
Hij vervulde zijn militaire diens-
plicht als luitenant-kolonels-arts.  

Lerares
Carla Brunia werd geboren in Weert 
maar groeide op in Schiedam. ‘In 
de oorlog waren we geëvacueerd 
in Nieuwerkerk aan den IJssel en 
in 1948 verhuisden we naar Bruns-
sum.’ Carla was lerares, maar werd 
ontslagen toen ze ging trouwen. In 
1980 begon ze een opleiding voor 
ok-assistent die ze in 1983 afrondde. 
Ze assisteerde vanaf die tijd haar 
man in Berg en Bosch en moest daar 
gelijk met hem stoppen. Daarna is 
Carla nog totdat ze 72 jaar werd gaan 
werken bij Bergman Clinics in Bilt-
hoven. Als hobby maakt zij kleding. 
Het gezin betrok in 1978 de huidige 
woning aan de Lassuslaan in Biltho-
ven. Het diamanten huwelijksfeest 
werd op 20 augustus met familie 
gevierd in restaurant Vuur in Baarn. 
Er waren felicitaties namens Koning 
Willem-Alexander, de commissaris 
van de Koning en bloemen van de 
gemeente.Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Anne Brommersma.

Muziekoptreden 
in het Weeshuis 
van de Kunst
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De Eskem

door Henk van de Bunt

Van maandag 28 augustus tot zaterdag 2 september wordt er in Dorpshuis De Groene 
Daan een tentoonstelling gehouden worden over het ontstaan en de geschiedenis van 

Groenekan. Bij de geschiedenis behoort ook De Eskem: De eerste in het Sticht, het grootste 
in Groenekan. Wim P. Hoebink (in tijdschrift St Maerten in 1989)

en Fred Meijer vertel(d)en er uitgebreid over.

Groenekan is onmiskenbaar lan-
delijk, maar niet geheel. Binnen 
de grenzen is een (smalle) zone, 
die als industrieterrein mag wor-
den aange¬merkt. Dat terrein 
begint tegenover de lokale zelf-
bedieningszaak en eindigt bij het 
dubbelbrede viaduct voor Blauw-
kapel. Aan de ene kant loopt de 
Wilhelminaweg en aan de andere 
kant ligt de spoorbaan. Deze baan 
maakt(e) uitbreiding van de nij-
verheid naar het weiland erachter 
onmogelijk. De bebouwing aan de 
straatkant werd dichter na de vo-
rige eeuwwisseling. In dit gesta-
dig ontstane lint van pretentieloze 
bouwsels bevond zich één huis, 
dat-zich onderscheidde in grootte 
en stijl. Niet dat het zich verhief; 
het was veeleer in de breedte ge-
bouwd, maar dan wel voorzien 
van kloeke dakkapellen, een voor-
deur met portiek, een serre aan de 
zuidzijde en daaraan grenzend een 
royale moestuin. De ruime over-
kapping en de luiken bij de kozij-
nen gaven het geheel een landelijk 
voorkomen op Wilhelminaweg 
477. In 1918 werd het huis met 
'toebehooren' gekocht door P.A. 
Verwer en J. Stolp. Die zgn. toe-
behooren waren: een fabriek, een 
loods en een erf.

Van ledig erf tot bedrijfsterrein
Tot dat jaar 1918 had het onder-
havige huis achtereenvolgens vier 
eigenaren gekend. Pieter Abraham 
Verwer uit Utrecht en Jan Stolp 
Hzn. uit Wormerveer begonnen 
daar een 'metaalbewerkingsin-
richting en gieterij' na een voor-
geschiedenis van deze ‘inrichting’ 
respectievelijk in Wormerveer 
en Utrecht: de Eerste Stichtsche 
Kopergieterij en Metaalwarenfa-
briek, afgekort ESKEM. Voordat 
definitief kon worden begon-
nen in Groenekan moest er eerst 
nog worden verhuisd. Het gezin 
Stolp vestigde zich in mei 1918 in 
Utrecht en Verwer ging met vrouw 
en kinderen wonen in het reeds be-
schreven huis bij de fabriek en de 
loods. Het adres ervan was toen: 
Groenekan D93. 

Werkerij
Verwer begon na de verhuizing 
met het inrichten van de fabriek. 
Eind 1918 zullen er 10 tot 12 ar-
beiders aan het werk zijn geweest, 
onder wie bankwerkers, draaiers 
en gieters. Terwijl Verwer de pro-
ductie op gang bracht behartigde 
Stolp de administratie en de com-
mercie in een ongebruikte bene-
denkamer van het woonhuis met 
de belendende ruimte onder. Het 
bovenhuis werd als een kantoor en 
een magazijntje ingericht. Aan de 
straatkant ter hoogte van het kan-
toor werd een bord op hoge poten 
geplaatst met daarop aan de bui-
tenzijden de letters ESKEM.

Een eigen product
Tussen 1925 en 1940 breidde de 
Eskem zich gestadig uit en kwa-
men een gieterij parallel met de 
spoorlijn, een hoge smelterij, een 

vormerij, een kernmakerij nabij 
Verschuur, een modelmakerij, een 
magazijn, een (Coquille) giete-
rij, een watermeterfabriek en een 
geheel nieuw modern kantoorge-
bouw aan de straatkant. In de cri-
sisjaren stond ook de Eskem voor 
het dilemma: verlaging van lonen 
of ontslagen. In onderling over-
leg werd voor het eerste gekozen. 
Stolps kijk op medezeggenschap 
en op andere maatschappelijke on-
derwerpen kwam overeen met het 
politieke gedachtengoed van de 
Vrijzinnig Democratische Bond. 
Op 1 april 1937 werd hij voor de 
pragmatische partij 'Gemeentebe-
langen' benoemd tot lid van de ge-
meenteraad. Aangaande de perso-
neelssterkte in 1930 was die ruim 
100. Nooit eerder was er in 'de 
Groenekan' een bedrijf met zoveel 
mensen. Bij het dertigjarig bestaan 
in 1948 tekenden 90 werknemers 
het boek met de toespraken. In 
de jaren tussen 1930 en 1950 was 
ongeveer een vijfde deel van de 
werknemers woonachtig tussen 
Voordorpse Dijk en Nieuwe We-
tering. Er zouden nog twee oor-
logsjaren komen en dat werden 
de beroerdste. De Eskem ging in 
juni 1945 over tot de orde van de 
dag. Menig personeelslid bezweek 
voor de verlokkende aanbiedingen 
van de militaire technische dienst. 
Het werk werd hervat met mensen, 
die ondervoed waren en die het 
aan kleding ontbrak. De directeur 
deed er alles aan om van instanties 
toewijzingen te krijgen voor werk-
kleding, schoeisel en fietsbanden. 
In nauw contact met de bedrijfs-
raad kwam de productie weer op 
gang. In 1948 werd met luister het 
dertigjarig jubileum van het be-
drijf gevierd. In 1950 overleed di-
recteur Jan Stolp op 67-jarige leef-
tijd. Het was zonder enige twijfel 
tevens het einde van een tijdperk 
in de levensloop van de Eskem. 
In 1967 was er al sprake van een 
fusie met de Heycop, maar het 
draaide op een liquidatie uit. Die 
voltrok zich tussen 1970 en 1972. 
Een deel van het personeel ging 
naar het genoemde Utrechtse be-
drijf voor metaalindustrie. Lamé-

ris kocht de opstal van de Eskem. 
Het oude huis werd afgebroken. 
Op die plek kwam een ... parkeer-
plaats.De schoonvader van Fred 
Meijer uit De Bilt, J.H. Ott, heeft 
vanaf 1926, toen hij veertien jaar 
was, bij de Eskem aan de Koning 
Wilhelminaweg 149 gewerkt en 
na de fusie in 1970 met Heycop 
tot zijn pensioen. Twee broers en 
een neef J.H. Ott hebben ook bij 
de Eskem gewerkt. Het fotoar-
chief is bij Fred terecht gekomen 
en door hem gescand. Neef Adri-
aan Ott had als hobby fotograferen 
en afdrukken ervan maar er staan 
geen namen en jaartallen achter op 
deze foto’s. Het zou aardig zijn de 
namen van de gefotografeerde col-
legae te achterhalen; contact hier-
over kan worden opgenomen met 
Fred Meijer fred@familie-meijer.
eu of tel. 030 2200606. 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RUNDER ENTRECOTE

Huisgerijpt, super smaakvol en heerlijk mals, even kort 

bakken als biefstuk
100 gram 2,25

GYROSVLEES

Om kort en fel te wokken. Lekker gekruid & gevuld met 

ui & andijvie. Lekker met onze tzazikisaus
100 gram 1,00

RUNDERBIEFBURGERS

100% rundvlees, lekker gekruid & gezouten; echte 

stoere burgers voor iedereen
3 stuks 3,75

LAMS CHOPSTUKJES

Voor de liefhebbers. Lekker gekruid met grove 

lamsvleeskruiden, mag rosé gebakken worden
100 gram 2,50

BLACK ANGUS SUKADELAPJES

120 dagen graan gevoerd. Zeer smaakvol; ca. 1½ uur 

zachtjes sudderen
500 gram 9,25

GEVULDE KIPFILET

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipfilet, 

kruidencreme, rucola & zontomaat
100 gram 1,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 21 augustus t/m zaterdag 26 augustus. Zetfouten voorbehouden.

De ESKEM in bedrijf.

De heren Hoebink (links) en Meijer voor de gevel van het gemeentelijk 
monument aan de Koningin Wilhelminaweg 469 te Groenekan.
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in de gemeente De Bilt

Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van 
de kinderen een Zwemdiploma A. 
Dit onderstreept het belang van 

leren zwemmen en het Zwem-ABC. 
In Nederland bestaat een voor het 
hele land geldend uniek systeem van 

zwemonderwijs en zwemdiploma’s. 
De basis van het zwemonderwijs is 
het Zwem-ABC, uitgegeven door 

het Nationaal Platform Zwembaden | 
NRZ. Wethouder Madeleine Bakker is 
blij met de behaalde licentie Zwem-

ABC. Zij benadrukt dat het geven van 
goed zwemonderwijs erg belangrijk 
is. De licentie toont aan dat kinderen 
in zwembad Brandenburg verzekerd 
zijn van kwalitatief goed zwemonder-
wijs. 

ZWEMBAD BRANDENBURG
De landelijke organisatie Nationaal 
Platform Zwembaden | NRZ geeft 
de Nationale Zwemdiploma’s (het 
Zwem-ABC) uit en ziet toe op de 
kwaliteit van het zwemonderwijs, de 
zwemveiligheid en zwemvaardigheid. 
De organisatie streeft naar continue 
kwaliteitsverbetering. 

De Licentie Zwem-ABC is een vol-
gende stap in dit proces, waarmee 
borging van veiligheid en kwaliteit van 
leren zwemmen wordt gestimuleerd. 
Alleen zwemlesaanbieders, die in 
het bezit zijn van de licentie Zwem-
ABC mogen vanaf 1 januari 2018 het 
Zwem-ABC nog uitgeven. Zwembad 
Brandenburg is er daar één van. 
Nadere informatie over zwemlessen 
in zwembad Brandenburg vindt u op 
de website van de gemeente De Bilt 
https://debilt.nl/sport-recreatie-en-
cultuur/zwembad/zwemlessen/.

Ook kunt u rechtstreeks contact opne-
men met de receptie van het zwembad 
Brandenburg 030 2283250.

Zwembad Brandenburg krijgt 
licentie zwemonderwijs
Zwembad Brandenburg heeft de Licentie Zwem-ABC behaald.
Daarmee voldoet het zwembad aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. 

Het behalen van de licentie is nog geen reden achterover te gaan leunen in zwembad Brandenburg voor v.l.n.r. sport- en onderwijswethouder Madeleine 
Bakker en de zwemonderwijzers Myriam Ursem, Niels Smit en Josette Hardeman [foto Henk van de Bunt] 

Veel nieuwe trainers bij 
verenigingen in De Bilt
DOOR KEES DIEPEVEEN

Het seizoen 2016 - 2017 is voor veel verenigingen in De Bilt zeer succes-
vol verlopen met als gevolg veel kampioenschappen en ook promotiewed-
strijden. Successen zijn niet alleen de kampioenschappen, hoewel die het 
meest in het oog springend zijn. De kampioenschappen van de drie korfbal-
verenigingen DOS Westbroek, Nova Bilthoven en TZ Maartensdijk zijn daar 
mooie voorbeelden van. Ook het bereiken van promotiewedstrijden van FC 
De Bilt is een prima prestatie evenals de handhaving van SVM Maartensdijk 
in zijn klasse. 

Opvallend is dat – behalve bij TZ – bij de genoemde verenigingen de suc-
cesvolle trainers zijn vertrokken. Bij al deze verenigingen zijn inmiddels weer 
nieuwe trainers aangesteld. Hier stellen vier nieuwe trainers zich aan de lezer 
voor. Zij spreken niet alleen over ambities en na te streven resultaten maar 
ook over hun aanpak en werkwijze en over het werken met talentvolle jeugd. 

Vriendschap 
door yoga
Begin 1999 ontmoetten Sita Zegers en Iet van der Feltz, 
allebei enkele maanden in verwachting, elkaar op zwan-
gerschapsyoga bij Daantje Linschoten in Bilthoven. 

Aan het eind van zomer 1999 bevielen zij beiden, en 
zagen zij elkaar niet meer op zwangerschapsyoga. Maar 
daarbuiten des te meer...; er was een innige vriendschap 
ontstaan. Toen de baby’s allebei naar school gingen, is 
Daantje een nieuwe yogagroep gestart voor Sita, Iet en 
anderen. Beiden zijn zeer gehecht aan de wekelijkse 
bijeenkomst want ‘bij niemand ontspan je zo fijn als bij 
Daantje’, vertellen ze. De kinderen hebben inmiddels 
hun eindexamens gehaald. De moeders treffen elkaar op 
yoga én daarbuiten.

Sita en Iet legden de basis voor hun jarenlange 
vriendschap bij de Yogalessen van Daantje.
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b i l t h o v e n
www.sv-irene.nl

Ben je jong of oud, ervaren of begin-
nend volleyballer, ambitieus of juist 
recreatief!

Wil je kijken of Irene jouw club wordt: 
train dan vier keer vrijblijvend mee 
en ervaar ons. Contact:
secretaris@irene-volleybal.nl!

Naast volleyballen doen we 
onze naam als familievereni-

ging eer aan door gezellig-
heid in ons clubhuis, tijdens 

onze thuis wedstrijd- 
dagen, toernooien 

en traditionele 
feesten.

en traditionele 

Onze afdeling 
gymnastiek biedt 
turnlessen aan voor 
jongens en meisjes 
vanaf 5 jaar. Het team 
van ervaren trainers 
verzorgt van maandag 
t/m vrijdag turnlessen 
op recreatief nivo. 
Daarnaast zijn er voor 
de selectie extra 
trainingen op een hoger 
wedstrijdniveau. Voor 
alle kinderen geldt dat 
ze in ieder geval aan 
twee wedstrijden per 
jaar kunnen meedoen!

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

Kom badmintonnen en ervaar zelf hoe 
leuk deze sport is, een echte teamsport 

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

gymnastiek.sv-irene.nl

De Hart- en Vaat Beweeg-
groep van SV Irene vindt u 
elders in deze sportspecial.

Voor meer informatie over 
Beachvolleybal bij SV Irene:

SV Irene is 
een OMNI 

sportvereniging 
met 5 afdelingen: 

badminton, 
basketbal, 

beachvolleybal, 
gymnastiek en 

volleybal.

Wij bieden jong en oud de moge-
lijkheid om op elk niveau te sporten.

irenebeach.nl

badminton.sv-irene.nl
De Bilthoven Bulls 
worden ze ook wel 
genoemd, onze basket- 
afdeling. We bieden 
intensieve en leuke 
trainingen voor spelers 
van 7 – 16 jaar. 
Basketbal is een snel 
en dynamisch spel. 
Onze trainers begelei-
den de teams hun skills 
te ontwikkelen. 
Afgelopen jaar niet 
zonder resultaat: 
onze U12 werd in beide 
competitiehelften kam-
pioen! Dinsdagavond 
is onze vaste trainings-
avond in de Kees 
Boekehal. Kom een keer 
kijken en meedoen.

genoemd, onze basket-

basketbal.sv-irene.nl

irene-volleybal.nl

Tom Rickli heeft bijna zijn hele leven 
bij Dalto in Driebergen gespeeld en 
bij die vereniging vele jeugdteams 
getraind en gecoached. Nu vindt hij 
het tijd om een stap te maken. Hij wil 
zich verder ontwikkelen als trainer/
coach bij de volwassenen en de vraag 
van Nova om daar te komen trainen 
kwam op een goed moment. Na een 
aantal gesprekken kwamen trainer en 
club een verbintenis overeen voor het 
seizoen 2017-2018. Tom Rickli: ‘Ik 
weet dat Nova een eerste team heeft 
dat staat. Daar wil ik graag mee aan 
de slag en het is voor mij een mooie 
kans om een trainersloopbaan te 
starten’. 

VISIE
Dat het trainen van seniorenteams 
anders is dan het trainen van jeugd-
teams is Tom Rickli wel duidelijk. ‘Het 
gaat veel meer om het presteren dan 
bij de jeugd. Je wordt sneller afge-
rekend op resultaat. Maar ik hoop 
met mijn aanpak de spelersgroep te 
prikkelen en iedereen beter te maken 
om als selectie te kunnen groeien. 
Belangrijk vind ik daarin spel, plezier 
en doorzettingsvermogen. Ik ga dat 

op mijn eigen wijze en vanuit mijn 
eigen visie doen’. Oud-trainer Wouter 
van Brenk is heel succesvol geweest 
bij Nova. Maar Tom Rickli ziet dat niet 
als een obstakel. ‘Hij heeft het heel 
goed gedaan samen met zijn spe-
lersgroep. Er is veel gewonnen dus 
er is ook veel vertrouwen. Genoeg 
vertrouwen om er weer een mooi sei-
zoen van te maken’, en voegt daar 
nog aan toe ‘De rol van de coach is 
van belang maar de spelers moeten 
presteren’. 

STABIELE FACTOR
Het bestuur heeft de nieuwe trainer 
geen harde eisen voor het seizoen 
opgelegd. Waar club en trainer naar 
toe willen werken is: niet degrade-
ren en het hoogst haalbare nastre-
ven. ‘Kampioen worden lijkt te hoog 
gegrepen, maar je weet nooit’ aldus 
de nieuwe trainer. ‘Ik heb nog niet 
met de groep gesproken over een 
doelstelling voor dit seizoen. Maar 
een stabiele factor worden in de 1e 
klasse lijkt mij wel logisch. Na de 
selectiefase gaan we pas teamdoel-
stellingen formuleren. De selectie is 
nog niet op orde. Ik heb bij de heren 

acht spelers en wil er graag negen 
hebben. Bij de dames heb ik er 12, 
daar moeten er dus nog een aantal 
van afvallen’. 

TALENTONTWIKKELING
‘Wat mij wel deugd doet is dat er 
een goed jeugd A1 team is, dat ook 
vorig jaar kampioen geworden is en 
eveneens in de 1e klasse speelt. Het 
is een talentvolle lichting met veel 
perspectief. Tom vertelt enthousiast 
verder: ‘Talent is niet alleen aanleg. 
Het begint met de wil om te presteren 
en om beter te willen worden. Ook 
doorgaan als je eigenlijk niet meer 
kunt en het moet tussen je oren goed 
zitten. Dat ondersteun en stuur ik en 
stimuleer nadrukkelijk om het beste 
uit jezelf te halen. Natuurlijk is lengte 
een voordeel en ook goed kunnen 
schieten. Of ik mogelijk een A1 speler 
aan de selectie toevoeg beslis ik 
samen met de TC’.

WEDSTRIJDINZICHT
Tom Rickli is heel eerlijk en duidelijk: 
‘Ik moet nog veel leren, maar neem 
ook veel mee. Ik ga er open in. Hecht 
aan goed contact met spelers, trai-

ners en TC en spar daarmee graag 
over visies. Dat ben ik gewend vanuit 
mijn oude vereniging. Ik ben een trai-
ner, die veel wedstrijdinzicht heeft en 
die kan genieten wanneer spelers 
de tactiek goed uitvoeren. Ik luister 

goed naar mijn omgeving en laat dat 
meewegen in mijn beslissingen. Bij 
de jeugd vind ik goed contact erg 
belangrijk. Dat leidt er vaak toe dat ze 
een stapje harder willen zetten voor 
het team’.

Tom Rickli pakt 
uitdaging aan
DOOR KEES DIEPEVEEN

Het wordt een uitdagend jaar voor Tom Rickli, de nieuwe trainer van het vlaggenschip van Nova. Gewapend 
met ruime ervaring in het trainen van jeugdteams ook op topniveau, gaat hij nu aan de slag als hoofdcoach 
en trainer van Nova in Bilthoven. Een prachtige kans om niet alleen zichzelf maar ook Nova verder te
ontwikkelen.

Tom Rickli gaat met veel energie aan de slag bij Nova in het volste
vertrouwen te kunnen bijdragen in de verdere ontwikkeling van het team. 

Motortoertocht
Op zondag 27 augustus organiseert de Biltse Motorrijders Vereniging 
(BMV) haar jaarlijkse Grote Biltse Motor Toertocht; voor leden als niet 
leden. Het vertrek en einde is bij Café Buiten in De Bilt., waar na afloop 
een barbecue wordt georganiseerd. Inschrijven voor de toertocht kan 
vanaf 10.30 uur bij café Buiten. Vertrek is om 12.00 uur.
Voor meer informatie zie www.bmvmotor.nl of tel. 06 51348650. 
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De tweede GIGA KANGOEROEDAG
Feestelijke sportdag waar 700 kinderen van 
4-7 jr leuke balspelletjes en tikspelletjes doen.
Wanneer 
Woensdag 13 september 2017.
Voor wie
Scholen uit De Bilt, Bilthoven en Den Dolder 
Waar
Korfbalvereniging NOVA  |  www.kvnova.nl

13 

Biltse Sport 
Federatie (BSF)
De Biltse Sport Federatie is in 1991 opgericht 
met als doel het behartigen van de belangen van 
de sportverenigingen binnen de gemeente De Bilt.
Tegen een kleine vergoeding kunnen
sportverenigingen lid worden van de BSF. 

Daarnaast kreeg de BSF de belangrijke taak
toebedeeld om gevraagd en ongevraagd de
gemeente te adviseren bij sportgerelateerde zaken.
De BSF heeft momenteel 38 leden die in totaal
ongeveer 12.000 actieve sporters vertegenwoordigen.

Er wordt jaarlijks gewerkt met een naar de actualiteit 
bijgesteld werkplan. Op dit moment zijn bijvoorbeeld 
de projecten Vierstee, het nieuwe zwembad en 
sporthal De Bilt actueel. Er zijn veel onderwerpen die 
sportend De Bilt raken, zoals de recente
bezuinigingen op subsidies. De leden worden tijdens 
de regelmatige overleggen met de wethouder en 
ambtenaar sport en deelname aan werkgroepen, 
zo goed mogelijk vertegenwoordigd. Onder andere 
sportstimulering, het kerstzaalvoetbaltoernooi en het 
(jeugd)sportgala zijn projecten van de BSF.

Maandelijks vergadert de BSF bij een van haar leden 
op locatie. We bespreken dan met het bestuur van 
de betreffende sportvereniging, waar wij als BSF de 
sportvereniging van dienst kunnen zijn.
Sportverenigingen zonder eigen clubhuis worden
binnenkort door de secretaris benaderd voor een 
overleg op een vergaderlocatie elders. Jaarlijks vindt 
in het voorjaar de Algemene Ledenvergadering 
plaats. 

Wilt u meer informatie over de BSF? Ga dan onze
website www.bsfnet.nl of stuur een mail naar:
secretaris@bsfnet.nl.

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

KVK-Utrecht: 40481996
ING: NL75 INGB 0002 3645 00

De Biltse Sport Federatie is 
belangenbehartiger van de 
sportverenigingen en sporters
in de gemeente en tevens 
adviesorgaan van de gemeente 
De Bilt

Kevin de Liefde: ‘Voor mijn ontwikke-
ling als trainer is het goed om te erva-
ren hoe het er bij andere verenigingen 
aan toe gaat. Ik heb vier jaar bij Desto 
gewerkt. Dat was mijn eerste club. Nu 
ga ik bij SVM aan de slag en krijg daar 
met weer andere dingen te maken. Dat 
vormt je en dat is wat ik wil. Ik ben een 
trainer, die heel duidelijk en eerlijk wil 
zijn. Er mag geen ruis op de lijn zijn. 
Afspraken nakomen, met elkaar het-
zelfde doen vind ik heel belangrijk, 
zowel binnen als buiten het veld’. 

BELOFTETEAM
Bij zijn vorige vereniging Desto was er 
geen oudere jeugd. Kevin de Liefde: 
‘Het werken met jeugd is nieuw voor 
mij. Natuurlijk wil ik jonge spelers 
een kans geven. Wel een gedoseerd 
aantal. Er moet wel een goede balans 
in de selectie blijven en ze moeten er 
klaar voor zijn. Mijn plan is om te gaan 
werken met een belofteteam. Ik wil jon-
gens van onder 17 en 19 selecteren en 
die in een team onderbrengen. Daar-
uit zullen toekomstige selectiespelers 
voortkomen. Om dit te gaan doen en 

organiseren is voor mij nieuw en ben 
benieuwd wat er bij komt kijken. Ik zal 
ook daar waar mogelijk langs de kant 
staan bij andere (jeugd-)teams om pre-
cies te weten wat er voor kwaliteit bij 
SVM rondloopt’. 

VERRASSINGEN
Een tegenvaller voor de nieuwe trainer 
is het vertrek van vier spelers uit het 
eerste elftal. Kevin de Liefde: ‘Hier-
van was op het moment van tekenen 
in december nog geen sprake. Erg 
jammer, hier had ik niet op gerekend. 
Er zijn geen nieuwe spelers bijgeko-
men dus gaan we het doen met de 
spelers die we ter beschikking hebben. 

Daar is nadrukkelijk ook plek voor de 
jeugd. Wanneer ik jeugd zie die er 
rijp voor is en het in zich heeft op ons 
niveau te acteren dan is de selectie 
het podium voor deze spelers. Ik hoop 
echt op een aantal verrassingen vooral 
bij de jeugd en het 2e elftal. Anders 
wordt de spoeling dun. Uiteindelijk 
moet de doorgroei van de vereniging 
vanuit de jeugd gestalte krijgen’. 

GROEI
Kevin de Liefde: ‘Ontwikkeling van 
jeugd kan sneller gaan binnen een 
selectie, omdat ze daar onder andere 
met meer weerstand en specifieker 
trainen. Jongens die dat niet kunnen of 
die het wel kunnen, maar niet volledig 
gemotiveerd zijn, komen niet in een 
selectie. Net als bij de selectiespelers 
moet er drive zijn om beter te willen 
worden en om er met elkaar het beste 
uit te willen halen. Dat is wat ik wil 
zien van spelers. Met name jeugdspe-
lers moet je de kans geven daarin te 
groeien en ze daarin goed begeleiden.

AMBITIE
Vanuit het bestuur is mij meegegeven 
met de groep het hoogst haalbare na 
te streven. ‘Dat is ook mijn persoonlijke 
ambitie’ aldus Kevin de Liefde, ‘Gaan-
deweg de voorbereidingsperiode krijg 
ik inzicht in de kwaliteiten van de selec-
tie. Daarin ga ik door-selecteren naar 
een definitieve selectie. Met die groep 
gaan we gezamenlijk een doelstelling 
voor het komende seizoen bepalen. 
Ik hoop als nieuwe trainer de groep 

te prikkelen en dat terug te zien in de 
wijze van spelen en de beleving. De 
eerste training is goed verlopen. De 
groep is nog niet compleet door de 
afwezigheid van enkele spelers, maar 

de kop is eraf. We hebben er bewust 
voor gekozen om eerst een aantal 
trainingen in de benen te hebben en 
dan pas de eerste oefenwedstrijd te 
spelen. 

Kevin de Liefde kijkt 
uit naar nieuwe 
uitdaging 
DOOR KEES DIEPEVEEN

Zaterdag 12 augustus is Kevin de Liefde gestart als trainer van de herenselectie bij voetbalvereniging SVM 
in Maartensdijk. Na jaren van trainers uit eigen gelederen is nu gekozen voor een trainer van buiten de ver-
eniging. Voor Kevin de Liefde is SVM zijn tweede vereniging als trainer.

Kevin de Liefde: ‘De indruk die ik van de club heb klopt tot nog toe.
Organisatorisch loopt het goed hier. Ik ben blij dat het seizoen begonnen is. 

Ik heb er erg veel zin in’.

Zomerbridgeuitslag
Bridgeclub Hollandsche Rading verzorgde donderdag 17 
augustus weer een avond in haar reeks Zomerbridgeavonden in 
het dorpshuis in Hollandsche Rading. Er waren 22 paren aanwe-
zig. Erik Polders + Nico Verhaar wonnen met 67,08%, Anneke de 
Jong-Leenslag + Toon Smits werden tweede met 65,00% en de 
derde plaats werd toegekend aan Alice Ho-Pian + Rijnie West-
land met 57,69%. 
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Volleybalvereniging Salvo’67 staat al sinds jaar en dag bekend als een 
van de meest gezellige verenigingen van Maartensdijk. En dat is niet 
zomaar! We zorgen er constant voor dat sporten bij Salvo nóg leuker 
wordt. Dit doen we door het organiseren van uitdagende trainingen en 
de leukste activiteiten. En de derde helft?
Die is bij ons altijd een feestje.

Het jaar 2017 staat in het teken van ons gouden jubileumjaar en daar staan we 
natuurlijk bij stil. Meerdere activiteiten zijn er al georganiseerd en zullen nog
georganiseerd worden. En niet alleen voor onze leden, maar ook voor onze

oud-leden en andere belangstellenden. Op Koningsdag 2017 was er weer het 
Stratenvolleybaltoernooi, een buitenactiviteit waar iedereen aan mee kon doen. 

• Op zaterdag 9 september gaan we beachvolleyballen
met de hele vereniging in Hilversum met aansluitend een BBQ.

• Op vrijdag 27 oktober houden we weer ons jaarlijkse Herfsttoernooi
in De Vierstee. Ook hier kan iedereen aan meedoen!

Jong en oud zijn welkom bij onze club. Iedereen kan namelijk leren volleyballen. 
Of je nou graag in een gemengd recreantenteam speelt, of voor competiti
 niveau gaat, alles is mogelijk. We hebben één ding gemeen: we zijn gek op
volleybal. Om ook in de toekomst nog die gezellige vereniging in Maartensdijk te 
zijn, hebben we jou nodig! Natuurlijk spelen we elke week of maand de
spannendste wedstrijden. Op het veld gaan we altijd voor de winst. 

Deskundige trainers en uitdagende trainingen zijn onmisbare onderdelen van ons 
succes op het veld. Deze trainingen vinden altijd plaats op dinsdagavond,
in sporthal De Vierstee in Maartensdijk. De competitiewedstrijden spelen we 
daar op zaterdag. Onze jongste talentjes trainen enthousiast mee. Zo zorgen 
we voor talentontwikkeling en groei. Ook als er een topvolleyballer in jou schuilt,
zit je bij Salvo op je plek. Wanneer dat niet zo is, ook prima. 

Klaar om bij ons te scoren? 
Kom op dinsdag geheel vrijblijvend met ons meetrainen. We wachten op je!

De trainingstijden staan op onze website:
www.Salvo67.nl

Vier jaar geleden heeft Alain Hijman 
met zijn toenmalige vereniging Argon 
de landelijke beker bij de amateurs 
van Nederland gewonnen. Afgaande 
op dat resultaat heeft FC De Bilt wel 
een trainer met een mooie erelijst bin-
nengehaald. Iemand die weet naar 
een resultaat toe te werken.

VERTREKKENDE SPELERS
Alain Hijman: ‘Ik heb een 1 jarig con-
tract met FC De Bilt afgesloten. Dat 
is zowel voor mij als voor de club 
verstandig. We kennen elkaar nog 
maar kort. Op een goed moment 
evalueren we de gang van zaken en 
kijken of we met elkaar verder gaan’. 
De omstandigheden nu zijn anders 
dan halverwege het vorige seizoen. 
Toen was nog niet bekend dat er zo 
veel spelers gingen vertrekken. ‘Dat 
was wel een verrassing voor mij’ 
aldus Alain Hijman. ‘Uit gesprekken 
met het bestuur en TC was toen niet 
bekend dat dit zou gebeuren. Ook in 
de afstemmingsgesprekken met de 
toenmalige selectiespelers kwamen 
er geen signalen van dien aard. Niet 
alleen bij mij maar ook bij bestuur 

en TC was over het vertrek van een 
groot aantal spelers niets bekend. 
Door het aanspreken van het net-
werk van de nieuwe trainersstaf en 
TC staat er weer een volwaardige en 
brede A-selectie van 25 spelers en 4 
keepers. In de 3e of 4e week van de 
voorbereiding gaan we daarin door-
selecteren’.  

DRIVE
De vorige trainer Gerrit Plomp heeft 
het prima gedaan bij FC De Bilt. Van 
de 4e naar 2e klasse en in de twee 
afgelopen seizoenen is de nacompe-
titie gehaald. Daar heeft Alain Hijman 
alle respect voor, maar erkent ook 
dat wat geweest is, is geweest. Het is 
aan trainer en staf om met de nieuwe 
selectie te gaan werken aan de doel-
stelling de 1e klasse te bereiken en 
er te blijven. ‘Hierin is belangrijk een 
goede interactie met spelers en staf’ 
aldus Alain Hijman. ‘Ik zal duidelijk 
aanwezig zijn en goed aangeven wat 
ik vraag en verlang. Hierbij is drive van 
alle betrokkenen bij alles wat we met 
elkaar doen belangrijk. We moeten 
met elkaar het maximale eruit halen. 

Zo bereik je succes. Of dat al direct in 
het seizoen 2017-2018 zal zijn is nu 
nog niet te voorspellen, dat kan best 
wat later zijn’. 

TALENTVOLLE JEUGD
Alain Hijman is een trainer met veel 
oog voor de jeugd. ‘Een grote club 
als FC De Bilt heeft een forse jeugdaf-
deling en dat is mede een reden 
geweest om hier te willen komen. Zelf 
zal ik een aantal keren in het seizoen 
een jeugdteam trainen, iets wat ove-
rigens ook gevraagd wordt van mijn 
A-selectiespelers. Dat is een manier 
om het voetbalinhoudelijke niveau op 
te hogen en mogelijk meer structuur 
in de jeugdteams aan te brengen. 
Daarnaast is het goed voor de bin-
ding tussen de A-selectiespelers en 
de jeugd binnen FC De Bilt. En wie 
weet kunnen we de talentvolle jeugd 
naar selectieniveau brengen”.

BEGONNEN
De kennismakingsbijeenkomst tussen 
spelers, trainer en technische staf 
heeft half juni plaatsgevonden. Inmid-
dels zijn de trainingen bij FC De Bilt 

op 5 augustus weer begonnen. De 
voorbereidingstijd voor de compe-
titie bedraagt zeven weken. In deze 
periode wordt er drie maal per week 

getraind. ‘Ik ben erg benieuwd wat de 
spelers laten zien, hoe fit ze zijn en 
hoe de interactie zal verlopen tussen 
de nieuwe spelers’ aldus de trainer. 

Alain Hijman ziet 
perspectief 
DOOR KEES DIEPEVEEN

Een opdracht heeft Alain Hijman niet direct meegekregen bij zijn aanstelling als de nieuwe trainer van FC 
De Bilt, maar het zit in zijn aard om zichzelf en zijn technische staf een opdracht mee te geven en naar een 
stip op de horizon te werken. En die stip is uiteindelijk de 1e klasse. In de doelstelling van de club staat dat 
FC De Bilt een stabiele factor in die klasse wil worden. Alain Hijman met zijn technische staf en Technische 
Commissie willen daar voor gaan.

Alain Hijman: ‘Ik heb er ongelooflijk veel zin in. FC De Bilt is een mooie en 
grote vereniging, waar ik graag mijn steentje zal bijdragen aan verdere groei 

van de club’. 

TZ bezorgt 
ontbijtjes

Korfbalvereniging Tweemaal Zes bestaat in juni 2018 vijftig jaar. Er zullen in 
die maand verschillende festiviteiten zijn om dit jubileum te vieren. In aanloop 
naar dit jubileum organiseert de vereniging verschillende activiteiten om geld 
hiervoor binnen te halen. Op zaterdag 16 september wordt er een ontbijtac-
tie georganiseerd. Via de website van TZ kan besteld worden. Zaterdagoch-
tend 16 september wordt het ontbijt tussen 8 en 10 uur bij u thuisbezorgd. 
(Alleen mogelijk in gemeente De Bilt.) www.tweemaalzes.nl.
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Kom vrijblijvendkijken of meedoenvanaf woensdag 6/919.00 - 20.30 uur.

Sport en bewegen
voor 50+

met lichamelijke beperking vanwege
hart-, vaat-, diabetes of
luchtwegaandoening

Hart & Vaat
Beweeggroep

De Bilt
• Sport- en spelvormen
• Spierverstevigende 

oefeningen
• Conditietraining
• Grondoefeningen
• Circuittraining
• Volleybal

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

Wij staan ook op de Vrijetijdsmarkt
De Bilt op 9 september

ADRES

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

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

Tweemaal Zes: 
korfbal voor iedereen
Korfbalvereniging Tweemaal Zes is een begrip in
Maartensdijk. Dit seizoen viert de in 1968 opgerichte ver-
eniging zijn 50-jarig bestaan waarin het doorgroeide tot een 
goed georganiseerde club met een breed aanbod.
De selectie speelt komend seizoen zowel op het veld als in 
de zaal Hoofdklasse, daarmee behoort Tweemaal Zes tot 
de top 28 korfbalverenigingen van Nederland, een unieke 
prestatie! Onze jeugdselecties presteren op niveau,
maar ook de breedtesport heeft onze aandacht! 

Voor de allerkleinsten (4 t/m 6 jaar) is er op zaterdagochtend 
het Kangoeroe-korfbal. Zij doen voornamelijk spelletjes met 
de bal, kring- en loopoefeningen. De oudste kangoeroes 
vanaf 6 jaar krijgen al meer gerichte korfbaltraining en gaan 
regelmatig naar toernooitjes, 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. Tweemaal Zes is dus op alle niveaus 
korfbalactief. Meer weten? Ga naar onze website:
www.tweemaalzes.nl

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

‘Om te bouwen en de vruchten te 
plukken is één jaar te weinig. Daar 
heb je zeker twee tot drie jaar voor 
nodig’ zegt Andreas van Grootheest 
heel overtuigend. ‘er staat bij DOS 
een jonge en heel talentvolle groep 
die zeker nog 3 tot 5 jaar of langer 
mee gaat. Mijn intentie is dan ook om 
mij voor langere tijd aan deze groep 
te verbinden omdat ik heil zie in de 
verdere ontwikkeling van dit team’. 

DROMEN
Aan het woord is Andreas van Groot-
heest. De nieuwe trainer van succes-
vereniging DOS is heel duidelijk over 
de wijze waarop hij denkt het succes 
te kunnen continueren en mogelijk uit 
te bouwen. ‘Je moet wel realistisch 
zijn over de mogelijkheden van de 
groep maar we moeten wel blijven 
dromen’. Van het bestuur heeft hij de 
taak meegekregen om van het team 
een volwaardige Overgangsklas-
ser te maken. Maar deze trainer wil 
eruit halen wat erin zit. Hij doet dat 
onder andere door met de groep in 
gesprek te gaan en vragen neer te 
leggen als: wat verwachten we, gaan 

we vol door, hoe zien jullie dat voor 
je en zit er nog rek in de groep. Maar 
ook : waar droom je als speler nu 
nog van. ‘Ik hoop dat ze van mooie 
dingen dromen. Optie is om daaraan 
te werken en vervolgens komen tot 
reële doelstellingen.’ 

WEINIG TELEURSTELLINGEN
Andreas van Grootheest is een man 
met veel ervaring die het van belang 
acht om voortdurend in contact te 
blijven met zijn groep. ‘Het is best 
een spannende vraag om het met 
elkaar te hebben over waar de top 
van de groep ligt. Top is niet alleen de 
positie op de ranglijst, maar juist ook 
het verbeteren van de kwaliteit van 
je eigen spel” Ik benadruk dit altijd, 
omdat juist bij doelstellingen altijd aan 
de ranglijst gedacht wordt, terwijl ik 
als trainer me vooral richt op waar 
we zelf controle over hebben: hoe we 
willen en kunnen spelen. Dus inhou-
delijk beter worden en dat omzetten 
in het winnen van wedstrijden. Na 
de uiterst succesvolle periode met 
Steven Brink zullen de aankomende 
twee tot drie jaar anders zijn. Er is in 

die trainersperiode maar één thuis-
wedstrijd verloren. Dus veel succes 
en weinig teleurstellingen. Die zullen 
zeker komen en dan zal blijken wat 
de groep echt waard is’. 

PRIKKELEN
Duidelijke ideeën over verdere ont-
wikkeling heeft deze nieuwe trainer 
absoluut. ‘Mijn grote kracht zit vooral 
in de inhoud. Ik heb veel verstand van 
korfbal en heb een heel duidelijk idee 
over hoe ik wil gaan spelen. Ik ben 
benieuwd wat de groep hiervan vindt 
en of ik ze hiermee kan prikkelen. De 
spelers moeten wel zelf bewust zijn 
van wat ze doen en geloven in het plan 
dat we voor ogen hebben. Resultaat 
is een gevolg hiervan. Voor mij is ook 
belangrijk dat ik plezier heb in wat ik 
doe, dan ga ik met ziel en zaligheid 
aan het werk om deze groep beter 
te maken. Ik heb op dit moment en 
vrij optimistisch beeld en sluit niet uit 
dat we een stap naar boven kunnen 
maken’, aldus Andreas.

TALENTONTWIKKELING
DOS heeft op dit moment niet veel 

meer dan zes jeugdteams. Andreas 
‘Het is niet vanzelfsprekend om de 
jeugd op hetzelfde niveau te krijgen. 
Met minder aantal teams heb je ook 
een minder aantal spelers’ aldus de 
nieuwe trainer ‘maar ik ga wel kijken 
bij de jeugd of ik DOS tools kan bieden 
om groei te realiseren. Er moeten in 
elk geval goede trainers zijn die weten 
hoe ze mensen beter maken. Daarom 
is investeren in jeugdtrainers heel 
belangrijk. Talentontwikkeling vindt 
immers plaats in de omgeving die 
de trainer creëert. Maar de huidige 
selectie is de jeugd van een paar jaar 
geleden en die groep gaat nog heel 
lang mee’. 

LEICESTER CITY
‘Als ik aan spelers vraag hoe groot 
het dorp is krijg ik als antwoord: 10 

straten en 1000 inwoners. De meeste 
met Westbroek vergelijkbare clubs 
spelen op 3e klasse niveau. DOS zit 
daar vier niveaus boven. Buitenge-
woon. Ik vergelijk het wel eens met 
Leicester City uit de Premier League 
die vorig jaar kampioen werd in 
Engeland. Zo is het hier ook: bijna 
onmogelijk maar het gebeurt wel. Dat 
bedoel ik met dromen waar maken’ 
besluit de nieuwe trainer. De com-
petitie op het veld in de Hoofdklasse 
begint al over twee weken. Dus heeft 
het team maar drie weken voorberei-
ding. Het avontuur in de Overgangs-
klasse zaal begint in november. Aan 
het enthousiasme van de nieuwe 
trainer Andreas van Grootheest zal 
het niet liggen. Hij kijkt met erg veel 
plezier uit naar de samenwerking met 
zijn nieuwe vereniging. 

Andreas voelt zich bij 
DOS op zijn plek
DOOR KEES DIEPEVEEN

Waar de meeste trainers bij een nieuwe vereniging een eenjarige verbintenis aangaan om eerst maar eens te 
ervaren of club en trainer bij elkaar passen, heeft Andreas van Grootheest met korfbalvereniging DOS West-
broek een contract voor twee jaar afgesloten met een optie voor een derde jaar. Duidelijk dat er wederzijds 
vertrouwen is tussen beide partijen.

Andreas is de nieuwe trainer van Dos.
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Het bijzondere karakter en de uitstraling van 
het park maken TC Bilthoven aantrekkelijk voor 
zowel de wedstrijd- als de recreatie tennisser. 
De kern bestaat uit vele families. Het hele jaar 
door zijn er evenementen en kan er ook mee-
gedaan worden aan de competitie. De club 
heeft zelf een drietal trainers in dienst die de 
leden vele uren tennisles geven. 

TC Bilthoven staat er volgens voorzitter Martijn 
van Opstal goed op: ‘Ja we kunnen terugkijken 
om een mooi eerste half jaar. Voor het eerst 
sinds 9 jaar stond het Open Toernooi weer op 
het programma en dat werd een ongekend 
succes. Een week toptennis, ruim 400 deel-
nemers, leuke evenementen en veel publiek. 
Daarnaast hebben we hebben een aantal kam-
pioenschappen mogen vieren met als uitschie-
ter het landskampioenschap t/m 17 jaar en dat 
met een team van jongens van nog net geen 14 
jaar. Ons eerste gemengd senioren team kwam 
uit in de hoofdklasse en we werken eindelijk 
samen met de scholen in de omgeving om de 

tennisport te stimuleren.’ Ook bij TC Biltho-
ven hebben ze last van het teruglopen van het 
aantal leden, een tekort aan vrijwilligers en zijn 
sponsoren meer dan welkom. Van Opstal: ‘Ook 
bij ons is de landelijke tendens van een dalend 
aantal leden waarneembaar maar ik ben ook 
wel een beetje klaar met die negatieve verha-
len over de staat waarin het Nederlandse ten-
nis verkeert. Als je kijkt naar onze leden dan zijn 
dat juist leden die steeds actiever worden, les-
sen nemen en veel vaker op de club vertoeven. 
Ook is het aantal kinderen dat dit jaar lessen 
volgt gestegen t.o.v. vorig jaar. De evenemen-
ten die we organiseren worden druk bezocht 
en we ontvangen veel positieve feedback. Na-
tuurlijk alles kan altijd beter en dat moet ook 
het streven zijn maar ik denk dat we met onze 
club op de goede weg zijn’.

Omdat het grootste gedeelte van het seizoen 
er nu op zit is het mogelijk om voor de rest van 
het seizoen pro-rata lid te worden. Ga voor 
meer informatie naar www.tcbilthoven.nl

TC Bilthoven is een vereniging met een lange historie. De vereniging werd opgericht
op 1 maart 1934. TC Bilthoven is uniek gelegen in het bos aan de rand van de

Utrechtse heuvelrug op 8km afstand van Utrecht. De vereniging heeft 8 gravel- en
2 smashcourtbanen, die allen van licht zĳ n voorzien. De vereniging telt ruim 800 leden. 

Burgemeester van der Borchlaan 11
3722 GZ Bilthoven
Tel: 030 2282896
E-mail: info@tcbilthoven.nl

In Nederland doen naar schatting acht 
miljoen mensen op de één of ander 
manier aan sport, varierend van top-
sport tot bejaardensport. Sporten heeft 
vele voordelen voor de gezondheid. Aan 
sportbeoefening kleeft echter ook een 
groot nadeel; jaarlijks zijn er zo’n 2,5 mil-
joen officieel geregistreerde sportletsels. 
Een groot deel daarvan is het gevolg van 
onvoldoende kennis van het bewegings-
apparaat en van het niet nemen van de 
juiste preventieve maatregelen. Sporters 
hebben dan ook deskundigen op die 
gebieden hard nodig en wel deskundi-
gen die dicht bij hen staan. Deskundigen, 
die hun taal spreken.

ERNAAST
Twee van die deskundigen zijn vader Jan 
en dochter Jonne Rigter uit Hollandsche 
Rading. Jan Rigter was een actief spe-
lende voetballer: ‘Op enig moment had 
ik behoefte om een studie te gaan doen, 
die niets te maken had met mijn baan bij 
de politie. Ik koos voor de cursus verzor-
ger/masseur; in eerste instantie was het 
niet de bedoeling om daar hobby-matig 
veel mee te gaan doen. Al voor het einde 
van de opleiding ‘tipte’ mijn buurman - 
zelf verzorger bij vv. IJsselmeervogels - 

mij clubs, die die een verzorger zochten. 
Omdat ik zelf door blessures niet meer 
mee kon doen werd mijn nieuwsgierig-
heid geprikkeld en verbond ik mij voor 
uiteindelijk drie jaar aan voetbalvereniging 
V.V.Z.A. in Amersfoort’. 

CLUPPIE
‘Ik ging nog regelmatig bij mijn oude 
cluppie SVM kijken en toen daar een 
vacature kwam ben ik daar ingespron-
gen. Ik heb daar veel plezier gehad en 
wisselende successen beleefd, zoals 
promotie en degradatie. In de twintig 
jaar bij SVM heb ik een zestal stagiaires 
mogen begeleiden. Twee van hen, waar-
onder mijn dochter Jonne, zijn inmiddels 
fysiotherapeut en twee volgen nu de 
opleiding daarvoor. Na een sabbatical 
heb ik er nog twee jaar bij v.v. SEC (Soest) 
aan vastgeknoopt. In mijn SVM-tijd heb 
ik samen met de fysiotherapeuten Kar-
stens en van der Meijden twaalf jaar de 
begeleiding / verzorging gedaan van een 
Nederlands korfbalteam, dat demonstra-
ties gaf op scholen in Portugal, om het 
‘Nederlandse korfbal‘ te promoten. Op 
dit moment ben ik, opnieuw samen met 
Ron van der Meijden alleen nog actief bij 
het Pro Talent team, samengesteld uit 

goede voetballers, die onderwijs volgen 
aan diverse Praktijkscholen in Nederland. 
Wanneer het financieel haalbaar is gaan 
we met dit team volgend jaar naar de 
wereldkampioenschappen voor gelijk-
gestemde teams. Op dit moment sport 
ik nog steeds graag. Ik tennis twee keer 
in de week en ga als het even kan in de 
winter skiën’.

PUNTEN
Jonne Rigter werkt thans als fysiothera-
peut bij een praktijk in Maartensdijk en in 
Soesterberg. Tijdens haar studie Fysio-
therapie aan de Hogeschool van Amster-
dam moest zij, om bepaalde punten te 
halen, er iets bij doen en koos ervoor bij 
een sportvereniging met de verzorging 
mee te lopen. ‘Het lijntje was natuurlijk 
kort met de verzorger van SVM, mijn 
vader. Dit heb ik gedurende één seizoen 
gedaan, daarna ben ik me meer gaan 
richten op mijn eigen sport, volleybal. Ik 
ben al een aantal jaar actief bij de vol-
leybalvereniging Salvo ’67. Helaas ben 
ik het laatste half jaar zelf uitgeschakeld 
door een rugblessure, maar ik hoop dit 
weer op te gaan pakken. Gelukkig vinden 
er tijdens het volleybal weinig acute bles-
sures plaats en is er voor een verzorger 

minder te doen dan bij bijvoorbeeld een 
voetbalwedstrijd. Als er in het weekend 
iets is gebeurd tijdens een wedstrijd of 
training, hoop je altijd maar dat er in het 
acute stadium goed is gehandeld. Het 
liefst door een verzorger of als de situatie 
zodanig is, door een huisarts. Als fysio-
therapeut zie je je patiënten veelal eerst 
op maandag. Het is dan van belang dat 
er een goede communicatie is tussen 
verzorger en sporter en tussen verzorger 
en de fysiotherapeut. Zo kun je er beide 
voor zorgen dat de sporter zo optimaal 
mogelijk behandeld wordt, zowel in de 
praktijk als vlak voor een wedstrijd of trai-
ning als dit nodig blijkt te zijn.

ANIMO
Hoewel in Nederland korfbal meestal 
‘gemengd’ gespeeld wordt, zijn er ook 
teams, die alleen uit vrouwen bestaan. 
In Engeland zie je dit wat vaker omdat 
er kennelijk onder de heren daar minder 
animo is voor deze sport. Jan en Jonne 
Rigter: ‘Er is bij voetbal, korfbal en hand-
bal zeker behoefte aan een fysiothera-
peut en of verzorger/masseur langs de 

lijn. Door sportblessures (in het weekend) 
zijn elke maandag meerdere sporters niet 
op hun werk aanwezig en dit kan door 
goede eerste hulp dan wel verzorging 
sterk positief verminderd worden. Een 
verzorger langs de lijn is zeker niet altijd 
een vast gegeven omdat in een aantal 
gevallen de clubs te klein zijn dan wel de 
(financiële) middelen ontbreken’.

RUST
Jan en Jonne Rigter: ‘Wanneer er vroe-
ger een blessure optrad ging de sporter 
langs de huisarts, die dan ‘rust’ voor-
schreef. Gelukkig kunnen al geruime tijd 
de sporters rechtstreeks naar een fysio-
therapeut en is er onder de huisartsen-
groep ook een tendens waarneembaar 
naar een ‘actieve’ therapie. De fysio-
therapeut kiest al eerder voor een meer 
actieve behandeling van de sporter. Dit 
is tegenwoordig overigens ook bij zieken-
huizen de lijn bij alle soorten operaties. 
Daarnaast is bij vele sportverenigingen 
- helaas noodzakelijk - een AED aanwe-
zig en moet ook daar een deskundige 
‘bediener’ ervan zijn. 

Jan en Jonne Rigter langs het hek van het Waadpad in Hollandsche Rading.

Amateursport kan niet 
zonder verzorger
DOOR HENK VAN DE BUNT

Het takenpakket van de sportmasseur houdt veel meer in dan alleen maar masseren. Hij of zij is begeleider 
van de sporter en tracht deze te behoeden voor het oplopen van blessures. Van oudsher is de sportmasseur 
de sportverzorger, die tevens masseert: het zijn de zorgverleners, die langs de lijn staan en hulp bieden bij 
acuut sportletsel.
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gezocht:
Zaalvoetbalteam voor
recreantencompetitie in Maartensdijk.
Zie voor meer informatie:
www.svmfutsal.nl of bel 06-13947146.
Om de week op donderdagavond
voetballen in De Vierstee.

De afgelopen jaren heeft de selectie van DOS zich met 
meerdere kampioenschappen naar de top 25 van Nederland 
toegewerkt. Een gewéldige prestatie waarbij ook nog de 
gezellige sfeer behouden is gebleven. 

Maar wist u ook dat DOS één van de goedkoopste 
korfbalverenigingen is? Leden bij omliggende verenigingen 
betalen aanzienlijk meer contributie! Hoe dat kan? Kom snel 
langs en vraag dit aan onze bestuurs- en commissieleden.

Korfballen bij DOS: prestaties, sfeer en voordelig!

Wij hebben nog ruimte in onze teams voor nieuwe jeugdleden. Reageer snel!

LEREN PAARDRIJDEN BIJ STAL VAN BRENK 
Stal van Brenk verzorgt paardrijlessen 
voor jong en oud, van beginnende tot 
gevorderde ruiters. 

Vanaf september starten er weer 
nieuwe opstapcursussen. 

Tijdens deze cursus leren kinderen, 
vanaf 6 jaar, de beginselen van het 
paardrijden. Hierbij wordt aandacht 
besteed aan zowel de verzorging van de 
pony als het rijden. Er start een cursus 
op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 

Naast de opstapcursus voor kinderen 
starten wij komend seizoen ook een 
cursus voor volwassenen! Deze cursus 
vindt plaats op woensdag, donderdag en 
vrijdag.  

Meer informatie: www.stalvanbrenk.nl 

Bridge is leuk 
Wij Bridge Combinatie Concordia – 86 en Rookvrije Bridgeclub Open Kaart
nodigen u uit om het zelf eens te gaan ervaren.

Waarom is bridgen zo leuk?
En niet alleen voor later, maar ook al nu! Vraag het 10 mensen en je krijgt steeds een 
ander antwoord: Omdat het zo afwisselend is. Omdat ik daardoor nieuwe mensen 
ontmoet, zowel jong als oud komen bij je aan tafel. Zo goed voor je grijze cellen om 
actief te blijven. Het zijn allemaal goede bekenden van me, je deelt een hobby die nooit 
verveelt. En niet alleen het spel op zich, ook alle gezelligheid die er rond omheen is 
komt vaak ter sprake. Van uitjes met de hele club naar de midgetgolf tot kerstdrives 
met diner tot zomeravond bridgen in de tuin bij elkaar, allemaal even leuk.

Het voordeel van een club is dat je elkaar kent. En ook al is het druk aan tafel met
4 spellen in een half uur, er blijft altijd wel even tijd om wat te kletsen. Als niet tijdens 
het spelen, dan wel ervoor of erna. Een leuke club zorgt voor elkaar, ook als je even 
niet zoals gewoonlijk op de fiets kunt komen, maar gehaald en gebracht moet worden.

Dus “Kom erbij:“
Of je nu een thuisspeler bent met wat roestige kennis van de theorie.
Die ontvangen we en geven we wat extra begeleiding om met elan te groeien in de 
ontbrekende ervaring en kennis. Met een aangepast tempo en voldoende uitleg om 
achteraf je eigen “fouten”te kunnen analyseren en daardoor beter te worden. 

Of een beginner.
Daarvoor hebben we speciaal een cursus die in september begint en je alle kneepjes 
van het vak leert. De cursus start op onze speelavond, zodat je daarna moeiteloos de 
rest van het schooljaar op de club kunt doorspelen.

U kunt kiezen uit 1 van deze 2 avonden 
Elke woensdagavond: start 20 september 2017
Elke donderdagavond: start 21 september 2017
Locatie: H.F.Wittecentrum Henri Dunantplein 4 in de Bilt.
 Geef u svp op vóór 13 september.
Kosten: € 90 euro incl. cursusboek *
Aanmelden en/of info: jmbevers@kpnmail.nl of 06- 51 36 93 14 

Vaste speelavonden
BCC 86: woensdag
Locatie: de Schakel. Start: 19.30.

Rookvrije Bridgeclub 
Open Kaart: donderdag 
Locatie: HF Wittecentrum
Start: 19.30.

Beide clubs zijn klein, maar fijn 
en hebben gezelligheid hoog in 
het vaandel. 

Dit jaar bestaat Korfbalvereniging DOS 50 jaar 
en dat werd in juni uitbundig gevierd. ‘Tijdens 
ons jubileum op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni 
ontstond het idee om een recreantenteam op 
te richten’, vertelt Anneke Westeneng uit West-
broek. ‘De laatste weken heb ik, samen met 
Corine de Wilde, al diverse enthousiastelingen 
gevonden om een team op te starten, maar wij 
kunnen nog wel leden gebruiken’. ‘Je hoeft hele-
maal niet te kunnen korfballen, of de spelregels 
te kennen, als je het maar leuk vindt om mee 
te doen in een team waar gezelligheid voorop 
staat’, vult Corine aan. 

GEMENGD
De twee Westbroekse vriendinnen zoeken zowel 
mannen als vrouwen voor hun team. En of je nu 
jong of oud bent, ook dat maakt niets uit. ‘Dat 
klopt, iedereen is welkom. Misschien willen we in 

de toekomst ook wedstrijden gaan spelen, maar 
als je daar geen zin in hebt, ook goed, dan doe je 
alleen mee om je conditie op te bouwen. Vrijheid, 
blijheid, zeg maar’. 

INFORMATIE
Tijdens een informatieavond, donderdag 31 
augustus vanaf 20.00 uur, in de kantine van 
DOS, worden de praktische zaken rondom de 
oprichting van dit team afgestemd en kunnen 
wensen kenbaar worden gemaakt.. 

Anneke: ‘Natuurlijk kun je wachten tot de infor-
matieavond, maar je kunt nu ook al lid worden. 
Kijk hiervoor op de site www.dos-westbroek.nl . 
Dus ik zou zeggen, ben je enthousiast, meld je 
snel aan. Vooral in Westbroek moeten wij toch 
wel een leuk recreantenteam kunnen samenstel-
len, lijkt mij’. 

DOS Westbroek 
zoekt nieuwe leden 
recreantenteam
DOOR WALTER EIJNDHOVEN

Korfbalvereniging DOS uit Westbroek is op zoek naar leden voor een nog op te richten 
recreantenteam. Iedereen die iets heeft met korfbal, of gewoon aan zijn/haar conditie wil 
werken, is van harte welkom in het team. 

Anneke Westeneng (l) en Corine de Wilde (r) hopen op veel aanmeldingen
voor hun nieuwe team.
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Door de wegblijven van echte ijs-
winters loopt de verkoop van abon-
nementen gestaag terug. Het wordt 
een te abstract idee om een abon-
nement te kopen voor de ijsbaan 
omdat er jaar na jaar niet op een offi-
cieel opengestelde ijsbaan geschaatst 
kan worden. Om eens in de 5 jaar 
een openstelling te realiseren en de 
lopende exploitatie te kunnen dek-
ken is jaarlijks een bedrag van circa 
€8000 nodig. Wij hopen en verwach-

ten dat het lukt om dit bedrag door 
middel van publieksacties en gerichte 
benadering van bedrijven bijeen te 
sprokkelen. Als het echt gaat vriezen 
en er een betrouwbare ijsvloer op het 
meertje ligt staat IJBM paraat om voor 
de inwoners van onze gemeente een 
verantwoord en gezellig ijsevenement 
te organiseren. IJBM is een echte de 
Biltse/Bilthovense vereniging, opge-
richt in 1924. Sinds de jaren zestig 
van de vorige eeuw is ons thuisadres 

het Biltsche Meertje. IJBM voelt zich 
dan ook zeer verbonden met deze 
plek. Onlangs hebben de gemeente 
en het Utrechts landschap voor een 
hernieuwde periode van 10 jaar vast-
gelegd dat op deze plek de gemeen-
telijke natuurijsbaan wordt geconti-
nueerd. Wij vertrouwen erop dat er 
genoeg schaatsvrienden opstaan om 
de organisatie van het ijsevenement 
veilig te stellen. In het najaar komen 
we bij u terug met concrete plannen.

Schaatsvrienden
van het Biltsche meertje
In plaats van kaartverkoop en abonnementen gaat IJBM dit jaar over naar
het vormen van “Schaatsvrienden van het Biltsche meertje”.
We willen schaatsliefhebbers werven die ons jaarlijks gaan steunen.

Schaatsen op natuurijs

Trainingstijden

Jeugdschaatsen: zaterdag 17.30 - 18.30 uur

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

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

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

Zin om mee te doen? Kijk op www.ijbm.nl

‘Dit jaar hebben wij eindexamen VWO 
gedaan op de Werkplaats in Bilthoven. 
Omdat wij niet direct na de vakantie 
naar de universiteit wilden, besloten 
wij er een paar maanden tussenuit te 
gaan’, vertelt Norben Vijfhuizen. ‘Via 
een kennis van mijn moeder kwamen 
wij in contact met het Youth Deve-
lopment Project in Ghana en al snel 
vroeg onze contactpersoon of wij 
het leuk zouden vinden om een keer 

een paar maanden langs te komen. 
Nou, dat vonden wij wel wat. Op naar 
Kitase dus’. Tussen half augustus en 
half december gaan de twee jonge 
avonturiers helpen in Kitase, een klein 
dorpje, veertig kilometer ten noorden 
van Accra, de hoofdstad van Ghana. 
‘Kitase is een dorpje, met slechts een 
paar duizend inwoners, waar veel 
achtergelaten kinderen in armoede 
wonen. De ouders zijn vaak werk-

zaam in Accra of het is onduidelijk 
wie de ouders zijn en waar die zich 
bevinden’, vult Derksen aan. 

VEEL REGELEN
De Co Foundation probeert te helpen 
door zich te verbinden aan de lokale 
organisatie/ voetbalclub Action Boys 
FC met het doel jongeren in Kitase 
een betere kans te geven op een 
menswaardig bestaan. Vijfhuizen: 

‘De vele voetballers van deze club, 
hier trainen ongeveer 150 à 200 kids 
uit het dorp, zijn erg gemotiveerd en 
willen graag trainen. Leuk dus om hier 
ook gedurende een aantal maanden 
training te mogen geven met Joost. 
Met z’n tweeën geven wij voetbaltrai-
ning aan jongens van verschillende 
leeftijden. Ook willen wij, met diverse 
teams, deelnemen aan verschillende 
competities’. Natuurlijk is voetbal 
niet het enige waar de twee studen-
ten zich voor zullen inzetten. De kids 
kampen met allerlei problemen. ‘In 
zo’n dorp is veel te regelen, meegaan 
naar het ziekenhuis of het regelen van 
allerlei papieren’, vervolgt Joost. 

DOSC
De twee Biltenaren delen samen 
een hutje in het dorp, vanwaar zij al 
hun activiteiten ontplooien. Norben: 

‘Joost en ik voetballen bij DOSC 
in Den Dolder en vanuit onze club 
kregen wij tien tassen met trainings-
pakken, schoenen, broeken en shirts 
mee. Allemaal voor ons project. Hoe 
mooi is dat? Alle spullen worden 
verscheept, dus de lading komt pas 
aan als wij allang in Kitase zijn. Ben 
benieuwd hoe de kids reageren op 
deze spullen’. Joost: ‘Toen wij beslo-
ten om naar Ghana te gaan, vonden 
wij het geweldig om dit project te 
gaan doen. Maar nu wordt het toch 
wel spannend, morgenochtend (15 
augustus) vertrekken wij. Zometeen 
eerst nog even naar de supermarkt. 
Kaas, stroopwafels en drop halen, 
want dat zullen wij wel missen in 
Ghana’. 

Voor meer informatie over het project: 
co-foundation.org 

Biltenaren helpen in 
Ghana
DOOR WALTER EIJNDHOVEN

Afgelopen januari besloten Norben Vijfhuizen en Joost Derks, twee studenten uit De Bilt, er een paar maan-
den tussenuit te gaan. Zij wisten al vrij snel waar zij heen wilden en wel naar Ghana. Via de Co Foundation 
kwamen zij in contact met het Youth Development Project, voor een project in dit Westafrikaanse land. 
De Co Foundation heeft de afgelopen 15 jaar diverse projecten opgezet in Nigeria en Ghana en verleent 
organisatorische en financiële ondersteuning op het gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding en 
jeugdwelzijn.

Joost Derks (l) en Norben Vijfhuizen (r) popelen om de kids in Ghana
training te geven.

Toertocht 
voor KWF

Zo’n honderd Puch’s reden vanuit 
Maartensdijk in één kolonne door 

de regio. Aan het einde van de 
dag haalden zij 1.575 euro op 

voor Alpe d’HuZes/ KWF.

[foto Walter Eijndhoven]
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Van 5 t/m 13 augustus jl. vond op het tennispark van 
TV Tautenburg de 25ste editie (!) plaats van Tautenburg 
Open. Gedurende deze week passeerden ca. 250 deel-
nemers ‘de caravan’ en werd er in totaal in 22 verschil-
lende categorieën om de eer gestreden. Evenals de vorige 
edities heeft het enthousiasme van de deelnemers en de 
vele mooie wedstrijden geleid tot een mooie week waarbij 
het perfect op elkaar ingespeelde keukenteam op culinair 
gebied wederom veel indruk heeft weten te maken. 

Als extra prijs werd dit jaar, vanwege ons 25-jarig jubi-
leum, door Personal Touch Travel Maartensdijk (Helen 
Brinkhuis) een reischeque aangeboden t.w.v. een week-
end weg naar Hotel Winselerhof in Landgraaf. De win-
naar van deze reischeque werd op de finaledag bekend 

gemaakt d.m.v. een loting onder alle finalisten. Met mede-
werking van Nelleke Smit (85 jaar jong, moeder van twee 
van onze deelnemers en zelf al jaren trouw toeschouwer 
van ons open toernooi) kwam Jes van Putten als winna-
res van de reischeque uit de bus.

Als toernooiorganisatie kijken wij terug op een zeer 
geslaagd toernooi waarbij ‘gezelligheid’ wederom de 
boventoon voerde. Onze dank gaat uit naar alle deelne-
mers voor hun deelname, het keukenteam en alle spon-
soren van Tautenburg Open 2017 met in het bijzonder 
LFE Building Winning Wines Together (Marcel Kerkmees-
ter), Jumbo (Jelle Farenhorst) en Personal Touch Travel 
(Helen Brinkhuis).

Tautenburg
Open 2017
25ste editie!

YOGA
Iedere week een moment voor jezelf

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

Om je spieren te versterken, 
je gewrichten soepel te houden 

en je geest te ontspannen.
Nu gratis proefles!

Centrals speelt aan de Voordorpsedijk in De 
Bilt. Centrals is een vereniging die voor meis-
jes en jongens vanaf 6 jaar en voor dames en 
heren van 16 tot 88 heel veel te bieden heeft. 
Plezier staat voorop!

BeeBall
De instapsport voor de jeugd van 6 tot 12 
jaar. De eerste vaardigheden worden aange-
leerd en in teamverband worden competitie-
wedstrijden gespeeld tegen andere BeeBall 
teams in de omgeving. Hierna stroom je door 
naar het reguliere honk- en softbal.

Honkbal en Softbal
Wij hebben teams voor jeugd, dames en he-
ren in alle leeftijdscategorieën. De competitie 
loopt van april tot oktober. ‘s Winters trainen 
we in de zaal.

Recreanten Softbal
Gemengde dames/herenteams zonder com-
petitieverplichting. Ze trainen wekelijks en 
spelen een paar keer per jaar leuke toer-
nooien!

Foto: Jan Kruijdenberg Fotogra� e

Slaan, stelen, stoten, gooien, 
rennen en vangen
Wil je honk- en softbal spelen in De Bilt in een positief sportklimaat en zonder wachtlijst?
Dat kan bij Centrals!

Informatie
www.centrals.nl
info@centrals.nl

Meld je aan per e-mail 
en train 3x gratis mee!

De kracht van uw huisstijl

Kon. Wilhelminaweg 461
0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

➜  check gedrukte huisstijl onderdelen

➜  check mobiele weergave 

➜  check content website

➜  check media uitingen

➜  check vormgeving

kracht
Check de

va
n Parel Promotie
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Wielerronde Westbroek

WUTHRICH Assurantiën

LAMA groep BV

Cafetaria Coen

Tom van der Woude GroenserviceBouwbedrijf Nagel

Henk J. vd Feest WebdesignHessing FlowersEclipse Ballooning

Hopman Tuinen

Caravanstalling Stichtse Vecht Vink WitgoedKees OudshoornOp de Zon BVAannemersbedrijf T. van Barneveld

AbacusAndy’s Dierensuper

Van Oostrum Westbroek BV

MOB Consultancy

Sonam BV

2AT BV

Maintenance Management made easy!

Reynaerde 
Interim 

Management

Reynaerde Interim Management

Schoonheidssalon Voilá

De Bruijn Meubel- en Interieurbouw

WESTBROEK

0346 282526 / 06 
22462576

Theo’s KlussenserviceDorpsmakelaar Karin vd Willigen

Praktijk voor Remedial Teaching - Hoek 11

helpt u op weg

Tripod MobilityJ.C. van Kooten Marktkraamverhuur

Walter van de Hoef TransportJ. Veldhuizen BVCaravanstalling Schuurman

Doe Het Zelf Garage P. PlooijBV Recreatieoord De Wilgenplas
Bungalowpark met zwem- en viswater

www.dewilgenplas.nl

Recreatieoord De WilgenplasKarin Bos Tekst

Zeldenrijk Schilderwerken

THEO’S KLUSSSEN 

De Graaf Metaalwerken BV

Bouwman’s Loonbedrijf BV

Geluidservice.nlMeesterwerk werkplaats Ko van den Berg Aanhangwagens

Rietdekkersbedrijf Teunis van Sligtenhorst

Achter Weteringseweg 56
3738 MA Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 87 03
Mobiel: 06 - 54 90 37 93
Email: derietdekker@hetnet.nl

Rietdekkersbedrijf
Teunis van Sligtenhorst B.V.

Steuler Catalyst Service Netherlands BV

Schildersbedrijf Oostveen BV

Zeb den Uyl Vloerrenovatie B&E Aannemersbedrijf Colbers EngineeringCafé De Poort

Newtonlaan 115  3584 BH Utrecht 
085 - 76 03 976  info@opdezon.nl

Écht duurzaam 
elektrisch rijden!

Kerkdijk 3a   3615 BA Westbroek

06 - 55 11 10 75

D. van Vulpen Transport & Verhuur

Facilitas Exclusief

Wielerronde Westbroek

Wilt u de Wielerronde Westbroek ook sponsoren? 
Neem contact op via info@wielerrondewestbroek.nl. 

U steunt dan tevens de Stichting Spieren voor Spieren!

Vrijdag 25 augustus

19.00 uur: kinderwedstrijd

19.30 uur: tijdrit

21.00 uur: dorpsborrel

Alle activiteiten vinden 
plaats bij het Dorpshuis.

StucVisch

Klussenbedrijf TDW

Klussenbedrijf TDW
Mob. 06-53910135
Voor al uw klussen in de bouw

CBW Cultuurtechniek

Wielerronde Westbroek

De organisatie kan altijd vrijwilligers gebruiken. 
Kunnen wij ook een beroep doen op u? Neem contact 

op via info@wielerrondewestbroek.nl.

Autobedrijf Jan van Werkhoven

Marcus Import
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Het Dorpshuis Westbroek

De Wilde Metaal

Marge Gym voor Health & Body

vof Nap ScanserviceCaravan Service Roel

M. Kuyf TransportLamcon Constructie & Montage 

W. de Graaf Bestratingen Caravanstalling Belia

Autorijschool Van Noort

Kasius Loon- en Grondverzetbedrijf

Broekiesverhuur.nl

Studio Body Language Adviesbureau Soest-Zuid

SQUARE Telecom & ICT

Gezond eten én afvallen én op gewicht blijven !!   

Geen pillen shakes of poeders maar
gewoon met de pot mee eten?
Dat kan met de EGA.                                              
 
                                        
Al 10  jaar bij: Heleen Blaauwendraad                                                                                       
Tolakkerweg 50                         
3739 JP  Hollandsche Rading                                         
035 631 22 89 
Donderdag van 13.30-14.30/19.00-20.00

EGA Gezond afvallen!

Administratiekantoor J. Strijk

Schadenet BV

Bouwbedrijf Jan de Waal

J. Spruijt Loonbedrijf

M. Bouwman Groen Grond Infra

Jan Nefkens Assurantiekantoor

P. de Waal Dienstverlening

bijHen

Café ‘t Kikkertje

vof Verkroost

voedingsadviesgroep utrecht

Berna F loor
Diëtist

M 06-27522877 E berna@voedingsadviesgroep.nl
spreekuur op afspraak |  freelance activi teiten op locatie

Berna Floor - Diëtist Wim’s Dierenspeciaalzaak

SCRIPTURA v v v

dtp-bureau

Scriptura boekproducties

Van de Geest Grootverbruik

Kerkdijk 85
3615 BC Westbroek

E N N I P M A N

R C H I T E C T U U R

D V I E S Bouw en Milieu
T: 06-20287346

advies@hoeveheizigt.nl

Hennipman Architectuur en Advies

Electrotech. Inst. bedr. Nieuwhoff De Rijk 

Coloradodreef 13-15
3565 BP  Utrecht
tel: 0346-282413 
mob: 06-52332226

voor al uw: 
staal
roestvrijstaal
aluminium
knip
zet
boor
zaag
laswerk

Verkroost Metaal BV

Wie zorgen er voor uw gezonde zuivel?
Melkveehouders natuurlijk!

Melkveebedrijf Hoeve Heizigt

De Gagel Vastgoed BV

De Vierklank
Wekelijks huis-aan-huis in: 

Mediapartner Opbrengst komt ten goede aan:

Veehandel Gaasenbeek

Happy Little Kids

Autobedrijf De Pijper

RIJOPLEIDINGEN
Voor auto- en motorrijlessen

06-51368995  -  www.3-huis.nl

RIJOPLEIDINGEN
Voor auto- en motorrijlessen

06-51368995  -  www.3-huis.nl

3-HUIS RijopleidingenCamping Hofstede De Twaalf Gaarden

A vd Wilt Infra en Cultuurtechniek

SPONSORS BEDANKT!

A: Wolkammerweg 31, 3615  CE Westbroek
T: 06 231 333 32
E: bouwman.groengrondinfra@gmail.com

Martijn BouwmanA: Wolkammerweg 31, 3615  CE Westbroek
T: 06 231 333 32
E: bouwman.groengrondinfra@gmail.com

Martijn Bouwman

A: Wolkammerweg 31, 3615  CE Westbroek
T: 06 231 333 32
E: bouwman.groengrondinfra@gmail.com

Martijn Bouwman

Paul & Lettie’s B&B

Dr. Welfferweg 16
paul-en-lettie-bed-and-breakfast.nl

Oussoren Loon- en Verhuurbedrijf

Adrenaline

De Pannekoekenbakker

TM

123 Vlaggenspecialist

Wielerronde Westbroek

Wilt u de Wielerronde Westbroek ook sponsoren? 
Neem contact op via info@wielerrondewestbroek.nl. 

U steunt dan tevens de Stichting Spieren voor Spieren!

Zaterdag 26 augustus

14.00 uur: kinderplein open

16.00 uur: wielerronde

18.00 uur: podiumceremonie 
dddd+ prijsuitreiking loterij

Alle activiteiten vinden 
plaats bij Café De Poort.

Westeneng bouw en onderhoud

Landgoed Persijn

Diverse gulle gevers
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Wielerronde Westbroek

De organisatie kan altijd vrijwilligers gebruiken. 
Kunnen wij ook een beroep doen op u? Neem contact 

op via info@wielerrondewestbroek.nl.

Blank Name

Youp 
Chappin

Etos Kraaij

Best Boom- en Tuinverzorging
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Wicky

Nalys Vochtvangers 
keukenpapier

Stoney Creek

2 pakken met 10 pakjes 
van 0.2 liter

 Van 2.38 - 3.70
 Voor 1.19 - 1.85

Australische wijn
2 fl essen van 0.75 liter
Van 10.98
Voor 5.49

2 pakken met 2 rollen
Van 3.44

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

Geldig van vrijdag 25 t/m zondag 27 augustus 2017

MEGA
VOORDEEL WEKEN

2.00

2 PAKKEN

1+1 
GRATIS* 

1+1 
2 HALEN
1 BETALEN

Per liter 3.66

Geldig van woensdag 23 t/m dinsdag 29 augustus 2017

Kijk voor actuele openingstijden 
en zondagopeningen op 
hoogvliet.com/openingstijden

Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Budgetkring
Op donderdag 7 september start bij WVT in Bilthoven een nieuwe bud-
getkring; een werkgroep, waarin je samen met maximaal tien anderen 
bespreekt hoe meer grip te krijgen op je geld én je gezondheid. In 12 tot 
14 tweewekelijkse bijeenkomsten breng je je huishoudboekje op orde, 
maar werk je ook aan zaken als energiebesparing, gezonde voeding, be-
perken van afval en spullen opruimen. De actieve, positieve aanpak van 
de budgetkring staat garant voor een leerzame én vrolijke ervaring. Het 
motto is gelukkig met genoeg! Op www.budgetkring.nl vind je meer 
informatie. Deelname is gratis. 

Open kennismaking les op 7 september (en daarna wekelijks) van 
10.00 tot 12.30 uur (eerste les duurt korter) in de Sterrenkamer bij 
WVT, Talinglaan 10 te Bilthoven. De begeleiding is door Marieke van 
Nimwegen tel. 06 40221683. Aanmelden via debilt@budgetkring.nl

Klaverjassers gezocht
Al enige tijd is een enthousiast groepje klaverjassers actief op vrijdag-
middag in Servicecentrum De Bilt/restaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De Bilt. De groep zoekt naar uitbreiding. Ge-
zelligheid en ontmoeting staan centraal. De kosten bedragen éénmalig 
bij aanvang 2,50 euro en daarna 1 euro per keer. Van dit geld worden 
periodiek prijsjes gekocht én wat lekkers voor bij de koffie. Consumpties 
restaurant zijn voor eigen rekening. Aanmelden kan via servicecentrum-
debilt@mensdebilt.nl of tel. 030 7440595. 

(Wilma van Poelgeest)

6 kernen
6 tentoonstellingen

Op maandag 28 augustus om 15.00 uur wordt in het Dorpshuis De 
Groene Daan in Groenekan de tentoonstelling geopend ter gelegen-
heid van het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Maar-
tensdijk en het 25-jarig bestaan van de Historische Kring D’Oude 
School De Bilt.De tentoonstelling laat het ontstaan van de geschiede-
nis van Groenekan zien aan de hand van oude foto’s/filmpjes, kaarten, 
voorwerpen en kunst van in Groenekan werkende kunstenaars in de 
20e eeuw, zoals schilderijen en kunstvoorwerpen. Deze kunst is tijde-
lijk in bruikleen gegeven door de eigenaren en de Gemeente De Bilt.

Bezoek
Na de opening is op maandag 28 augustus tot 17.30 uur de tentoonstel-
ling te bezoeken. Dinsdag 29/8 is de tentoonstelling open van 10.00 
tot 12.00 uur, woensdag 30/8 is de tentoonstelling open van 19.00 tot 
21.00 uur. Donderdag 31/8 van 14.00 tot 16.00 uur is de tentoonstel-
ling ook te bekijken en op vrijdag 1/9 is de tentoonstelling voor het 
laatst te bezoeken van 10.00 tot 12.00 uur. De tentoonstelling 100 jaar 
Bilthoven reist op dit moment door Bitlhoven. Vanaf 29 sept. is in 
Dijckstate de tentoonstelling over het ontstaan en de geschiedenis van 
Maartensdijk. Westbroek is eind oktober aan de beurt en in november 
volgt dan nog de tentoonstelling over het ontstaan van De Bilt. Meer 
informatie is te vinden op websitewww.vanzoddetotpleisterplaaats.nl.

Lezing bij Groei en Bloei
Op vakantie in de bergen genieten veel mensen van de grote rijkdom aan 
bloemen en planten, die daar overal ‘zomaar’ lijken te groeien. Als wij 
echter weer naar huis gaan na een zomerse vakantie, blijven de planten 
achter en weten te overleven in vaak extreem slechte omstandigheden. 

Met een lezing op de ledenavond van Groei en Bloei op dinsdag 5 septem-
ber a.s. deze lezing neemt Gerard van Buiten (hortulanus van de Utrechtse 
Botanische Tuinen) zijn gehoor mee op een wandeling vanuit het dal naar 
de top van de berg en vertelt honderduit over de planten die we onderweg 
tegenkomen. De lezing is op dinsdag 5 september om 20.00 uur in De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 te Bilthoven. Entree voor leden gratis, niet 
leden betalen 5 euro. (Aart Verhoef)
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advertentie

Veel plezier op het Pleinfeest 
in Maartensdijk 

door Kees Diepeveen

Een groot deel van de bewoners van 
Valklaan, Fazantlaan, Patrijslaan en 
stukje Prins Bernhardlaan in Maar-
tensdijk hebben vorige week weer 
veel plezier beleefd aan het Plein-
feest, dat voor de 14e keer werd ge-
organiseerd door een aantal mensen 
uit die straten. Het feest duurde van 
woensdag tot en met zaterdag. De 
straten liggen in een blok. In het mid-
den van dit blok ligt een plein waar 
garages en tuinen op uitkomen. Het 
pleinfeest is langgeleden ontstaan 
door een oud bewoner van het plein. 
Jongelui trapten graag een balletje en 
zijn garagedeur werd altijd als doel 
gekozen. Omdat de man daarvan af 
wilde bedacht hij een tafeltennis-
competitie buiten. Dat sloeg wel aan 
maar het weer werkte vaak tegen. De 
bewoner verhuisde maar had wel het 
idee gelegd om met elkaar te sporten. 
Zo is het pleinfeest ontstaan waar 
jong en oud uit het stratenblok aan 
mee doet.

Beachvolleybal
Grote animator van het pleinfeest 
is Harry Prosman. Hij stelde het 
programma samen, zorgde voor de 
noodzakelijke spullen en regelde me-
debewoners die meehielpen organi-

seren en uitvoeren. Dit jaar stonden 
de volgende sportonderdelen op het 
programma: Jeu de boules, darts, 
sjoelen, tafelvoetbal en beachvol-
leybal. Harry: ‘Om te kunnen beach-
volleyballen hebben we 60 kub zand 
laten storten en hebben daar een veld 
op uitgezet. Aan de zijkanten van de 
garages en tuinen hebben we hoge 
vangnetten gespannen om te zorgen 
dat de ballen op het terrein bleven. 
We speelden gedurende drie dagen-

een onderlinge competitie. Aan de 
zijkanten hadden we stoelen en een 
barretje met drank en koffie en thee. 
Reuze gezellig’.  

Schijnwerpers
Van woensdag tot en met vrijdag wer-
den er wedstrijdjes gedaan. De kinde-
ren konden ‘s middags al deelnemen 
aan kinderspelen onder regie van 
twee moeders. In de vooravond start-
ten de volwassenen hun wedstrijden. 

Schijnwerpers zorgden alle dagen 
voor de verlichting. Op vrijdagavond 
zijn de finales van alle onderlinge 
competities gespeeld. Spel voor spel 
werden de finales gespeeld zodat er 
bij elk spel veel toeschouwers wa-
ren en er volop werd aangemoedigd. 
Elke avond na de wedstrijden bleven 
de bewoners gezellig na kletsen.

Warm- en koud buffet
Zaterdagavond stond er een groot 

warm- en koud buffet opgesteld. 
Voor deze afsluitende avond hadden 
zich 80 mensen aangemeld. Het war-
me buffet werd van de slager betrok-
ken, het koud buffet werd door twee 
dames van het plein gemaakt evenals 
de fruitsalade en het nagerecht. 

Jong en oud deed zich tegoed aan het 
heerlijke buffet. Er werd tot in de late 
uurtjes teruggekeken op het prima 
verlopen pleinfeest.

Ruim 80 bewoners genieten van het lekkers en de gezelligheid.

Ontvoering eindigt 
in Maartensdijk

Wie in de Vierklank van vorige week de Nootjes aandachtig 
heeft gelezen, kwam onder de rubriek ‘Diversen’ de volgende, 

merkwaardige tekst tegen: ‘SLEUTEL gevonden! 
Bel 0625408 en vraag naar Hekla Henrikdóttir’. 

De advertentie was een ondereel 
van een door Jan den Ouden ge-
organiseerd managementspel voor 
25 managers van het Van Loden-
stein College uit Amersfoort, 
Barneveld, Ede, Hoevelaken en 
Kesteren. Met de auto en met de 
fiets doorkruisten de managers 
Maartensdijk en omstreken om 
informatie te verzamelen die zou 
kunnen leiden tot ontdekking van 
de verblijfplaats van een ontvoerd 
IJslands meisje.

Echt
Sommige deelnemers gingen zo 
op in het spel dat ze deden of het echt was. Een bewoonster van de 
Sperwerlaan belde bij het horen van de opmerking ‘Er is een meisje 
ontvoerd en wij zijn naar haar op zoek…’, spontaan de politie. Die na-
men de zaak serieus en rukten met twee auto’s uit. De ingesloten ma-
nagers hadden heel wat uit te leggen. Het ontvoerde meisje werd later 
gevonden op de zolder van een schuur aan de Bantamlaan. [HvdB]

Twee Van Lodenstein-managers zoeken bij de fietsenwinkel naar 
informatie.

Eén van de teammanagers uit 
Kesteren heeft heel wat uit te 
leggen.

Dit weekend Expositie 
Buitengewoon

door Marijke Drieenhuizen

Al veertig jaar geeft Maartensdijkse Mieke de Vries les in boetseren. Zelf was ze al tien jaar 
eerder met klei begonnen op de Pedagogische Academie voor kleuterleidster. Die passie wilde 
ze doorgeven. Zaterdag 26 en zondag 27 augustus exposeren Mieke de Vries en haar cursisten 

beelden en schilderijen in haar huis en tuin. Iedereen is van 13.00 tot 17.00 uur
welkom aan de Kievitlaan 35 in Maartensdijk. 

Toen het Cursusproject in Maar-
tensdijk startte is Mieke ook met 
lesgeven begonnen. Dit project had 
een heel divers aanbod van kookles-
sen tot creatieve cursussen met veel 
deelnemers. Marga van de Beek en 
Janny van de Brink waren één van 
de eerste cursisten en doen nog 
steeds enthousiast mee. Via diverse 
locaties zitten ze de laatste jaren in 
de Groene Daan in Groenekan. Veel 
cursisten doen al langere tijd mee, 
maar als er iemand afvalt komt er 
weer een nieuwe deelnemer bij.

Inspiratiebron
Als inspiratiebron heeft Mieke de 
Vries de mens. ‘Maar dan wel in 
het bijzonder de vrouw. Haar liefde, 
kracht en gratie’. In vijftig jaar boet-
seren heeft ze zelf ook een groei 
doorgemaakt van heel precies werk 
naar vrijer werk, expressiever en 
abstracter. ‘Om meer beweging in 
mijn beelden te krijgen was een uit-
daging. Maar ook om te experimen-
teren met engobes, oxides en gla-
zuren voor de kleuren’. In de loop 
van de tijd heeft ze vele opdrachten 
gekregen. Een hele bijzondere was 
het maken van Keizerin Mathilde 
voor de gemeente De Bilt. Een hele 
mooie opdracht in het kader van het 
900 jarig bestaan. ‘Ik heb haar uit-
gebeeld als een sterke, trotse vrouw 
die wist wat ze wilde. Haar hele 
houding straalt dat uit. Ze heeft een 
mooie plek gekregen in de Mathil-
dezaal in het gemeentehuis’. Naast 

boetseren schildert ze ook. Een deel 
van haar schilderijen is ook te zien 
tijdens deze weekend expositie.

Lesgeven
Mieke de Vries begon met lesgeven 
omdat ze hoopte haar passie aan an-
deren door te kunnen geven. ‘Het is 
fijn om met mensen te werken die 
net als jij enthousiast worden. We 
gingen gedurende het seizoen ook 
vaak op reis. Zo zijn we naar Parijs, 
Berlijn, Londen, Lille, en Gent ge-

weest maar ook naar Maastricht en 
Groningen. Veel musea hebben we 
bezocht. Om de beelden van alle 
kanten te bekijken met elkaar is 
heerlijk. Zo leer je veel. Het is fijn 
dat de cursisten blijven komen. 

We stimuleren elkaar en hebben er 
plezier in. Het geeft voldoening en 
het schept een band. Ik hoop dat 
bezoekers dat ook ervaren als ze 
komen kijken naar onze expositie 
Buitengewoon’. 

Komend weekend exposeren Mieke de Vries en haar cursisten beelden en 
schilderijen in haar huis en tuin aan de Kievitlaan 35 in Maartensdijk.

B I L T H O V E N K L A S S I E K !
8 T/M 10 SEPTEMBER 2017

Met een luisterend oor in de ‘keuken’ van de Klassieke Muziek!

AVONDCONCERT (€ 15,-)
 - De Woudkapel – Zaterdag 9 September 20:00
KOFFIECONCERT (€ 15,-)
 - Huize Gaudeamus – Zondag 10 September 11:30
MIDDAGCONCERT (€ 20,- incl. Lezing Rachmaninov)
 - Huize Gaudeamus – Zondag 10 September 14:15
MASTERCLASS (€ 5,- JEUGD tot 18 jaar gratis)
KAARTVERKOOP:  Bilthovense Boekhandel & Bouwman Boeken
 Julianalaan 1 Bilthoven - Hessenweg 68 De Bilt

Informatie: 06 543 970 74              mezzofortepiano@gmail.com              www.mfpiano.nl

Bach
Mozart
Schubert
Chopin
Rachmaninov
Judith Weir
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Monique (46)

‘Ik was 16 centimeter afgeslankt!  
Ongelooflijk!’

Download de Easyslim.nu app 
en boek snel een afspraak!

Simpel!

  SIMPEL
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   SLANK?!

#HETKAN 
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ACTIE
Intake & proefbehandeling 

samen van € 59,- nú voor 

slechts € 39,-

Resultaatgarantie*
Verlies direct tussen 4 en 28 cm 

No cure, no pay!

Jij relaxed op de bank, het apparaat doet het werk

Voordelen:

✔  direct verlies van centimeters
✔  vet definitief weg
✔  vermindering/verwijdering cellulite
✔   overmatig vocht wordt uit het 

lichaam verwijderd
✔  versterking huid en bindweefsel
✔  spieropbouw
✔  geheel pijnloos
✔  totaal veilig

Elke dag helpen wij meer dan  
750 mensen! Ben jij de volgende?

‘ Ik word weer blij als 
ik in de spiegel kijk’

‘Nooit heb ik me druk hoeven maken over 
mijn gewicht. Ik kon ongestraft een zak drop 
leegeten, me helemaal laten gaan met een 
doos bonbons, een zak chips achterover 
slaan tijdens een spannende film of langs 
de shoarmatent na een avondje uit.  

Ik deed dat gewoon en kwam geen 
grammetje aan!
 
Dat ging goed tot ik een jaar of 40 was 
en vanaf dat  moment bleven er ieder 
jaar wat kilootjes plakken.  
Nog niks aan de hand, ik was altijd 
mooi slank geweest en wat rondere 
vormen hier en daar waren geen 
probleem. Wel had cellulite in de loop 
der jaren zijn entree gemaakt, maar 
dat kon ik met mijn kleding redelijk 

verbloemen. Een halfjaar geleden werd 
ik 46 en was ik 21 kilo zwaarder dan toen 

ik 35 was. Lovehandles, ‘kipfiletjes’ aan mijn 
bovenarmen en een slappe flubberbuik 
herinnerden in niets meer aan het goede 
figuur dat ik ooit had.

Een paar jaar geleden ben ik voor het 
eerst in mijn leven op dieet gegaan.  
Wat een ramp was dat. Na een paar 
weken viel ik al weer in mijn oude (snoep)
gedrag en vlogen de pondjes die ik er met 
veel moeite had afgekregen er zo weer 
aan. Niets hielp. Totdat ik over Easyslim.

nu hoorde. Ik heb een proefbehandeling 
aangevraagd. Mijn lichaam werd vooraf op 

verschillende punten opgemeten, wat na de 
behandeling opnieuw gebeurde. Eerlijk, als ik het 
niet zelf had gezien had ik het niet geloofd, maar 
ik was 16 centimeter afgeslankt! Ongelooflijk!

Sindsdien ben een trouwe klant en helemaal 
fan. Er zijn al heel wat kilo’s verdwenen en ik 
zit niet alleen lekkerder, maar ook veel strakker 
in mijn vel. Het mooie figuur van vroeger zal ik 
nooit helemaal terugkrijgen, ik ben uiteindelijk 
ook geen 40 meer, maar ik word nu wel weer blij 
als ik in de spiegel kijk.’

Easyslim.nu Bilthoven   
Simone van Haften • bilthoven@easyslim.nu

Bel 06-1944 2003 of boek online 
via www.easyslim.nu

Maak direct een afspraak

Weet je waarom het voor veel men-
sen zo moeilijk is om succesvol af te 
slanken? Omdat ze hun levensstijl 
aan moeten passen. Het vergt nu een-
maal de nodige discipline om anders te 
eten en meer te bewegen. Vooral als je 
het druk hebt, dreig je dan weer snel  
in je oude gedrag terug te vallen.

Afslanken bij Easyslim.nu daarentegen, is 
helemaal niet moeilijk. Door middel van 
ultrasound gaat het vet uit de vetcel waarna 
het via het lymfestelsel wordt afgevoerd. 
Daarnaast worden ook je spieren, door mid-
del van elektrostimulatie, nog eens maxi-
maal getraind. Terwijl jij relaxed op de bank 
ligt, doet het apparaat het werk voor je.
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Vakantie Bijbel Week 
door Walter Eijndhoven

Dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 augustus waren alle kinderen van de basisschool 
weer van harte welkom tijdens de Vakantie Bijbel Week, in zowel De Bilt als Westbroek. 

Deze week is een jaarlijks terugkomend evenement, waarbij de kids verhalen horen 
over God, met elkaar zingen, samen knutselen en spelletjes doen.

Al vele jaren organiseren West-
broek en De Bilt dit feest, met dit 
jaar als thema ‘(T)op survival’, en 
bijgestaan door vele enthousiaste 
vrijwilligers. De missie van de Va-
kantie Bijbel Week is ‘jou te berei-
ken en delen dat Jezus ook jouw 
verlosser wil zijn’. 

Westbroek
De hele tent bij molen De Kraai 
in Westbroek zit tjokvol kinderen; 
met spanning kijken zij naar de da-
gelijkse sketch van Bram en Britt, 
met af en toe wijdgeopende ogen 
en schreeuwend als er weer iets 
onverwachts gebeurt. ‘Voor deze 
week hebben zich 128 kinderen 
aangemeld en, zoals je ziet, zij heb-
ben heel veel plezier. Daar doen wij 
het toch voor, vertelt Jan van Oort, 

één van de vele vrijwilligers tijdens 
deze vakantieweek. ‘Het thema van 
deze sketches is survival, waarbij 
Bram en Britt een schat moeten 
vinden, maar natuurlijk gebeurt er 
van alles onderweg. De kinderen 
worden door hen betrokken bij het 
zoeken naar de schat’, vervolgt 
Van Oort. Behalve deze sketches 
worden ook verhalen uit de Bijbel 
besproken en met elkaar gezongen. 
Tussen de middag wachten gote 
stapels pannenkoeken op hen. Iets 
waar alle kinderen wel raad mee 
weten.

De Bilt
Ook in De Bilt is het een drukte van 
jewelste. ‘Voor deze week hebben 
zich 78 kinderen aangemeld’, ver-
telt vrijwilligster Ingeborg Hogen-

dijk. Zij komen niet alleen uit De 
Bilt hoor, wij hebben hier ook kin-
deren uit Maartensdijk, Bilthoven, 
Zeist en zelfs Woerden’, vult zus 
Mariska van der Kuil, vrijwilligster 
bij afdeling De Bilt, aan. Net als in 
Westbroek wordt ook hier een sur-
vivaltocht gehouden, onder leiding 
van een scouting-groep. Ingeborg: 
‘Vanochtend hebben de kids geke-
ken naar een sketch van Bram en 
Britt, een Bijbelverhaal besproken 
en met elkaar gezongen. Morgen 
(donderdag) organiseren wij nog een 
vossenjacht en een bingo’. De kin-
deren maken in deze week ook een 
eigen ‘boekrol’, iets waar zij over 
dromen om te doen in de toekomst. 
Ingeborg: ‘De meeste komen ieder 
jaar terug, twaalf kinderen zijn dit 
jaar voor het eerst’. 

Medewerker Partou 
verdacht van ontucht

door Walter Eijndhoven 

Op verdenking van ontucht met twee minderjarige meisjes uit één gezin, hield de politie zondag 
13 augustus een 27-jarige man uit Utrecht aan. Het incident vond een week geleden plaats bij 
Partou, een buitenschoolse opvang in gemeente De Bilt. De verdachte werkte al vijf jaar als 

pedagogisch medewerker bij de organisatie. 

‘Tijdens werktijd moesten de meis-
jes de man onzedelijk betasten. 
Beide slachtoffers gaven het voor-
val door aan hun ouders. De zaak 
kwam aan het licht na aangifte door 
de ouders van de twee kinderen’, 
vertelde districtsofficier Margriet 
Dierick. ‘Op het moment doen ze-
denrechercheurs onderzoek naar de 

zaak, onder leiding van het Open-
baar Ministerie. De Utrechter wordt 
ervan verdacht de kinderen onzede-
lijke handelingen bij hem te hebben 
laten verrichten’. Donderdag 17 
augustus werd de man verder ver-
hoord en onder andere zijn laptop 
onderzocht op verdachte zaken. 
Vrijdag 18 augustus is hij voorge-

leid aan de rechter-commissaris. 
Tot op heden zijn geen aanwijzin-
gen gevonden dat de man eerder 
ontucht heeft gepleegd met kinde-
ren. Hij is nooit met de politie in 
aanraking geweest.

Zorgen
Woensdagavond 16 augustus 
werden de ouders op de hoogte 
gesteld door de kinderopvang, 
in samenwerking met de 
burgemeester, de politie, GGD en 
het Openbaar Ministerie. ‘Dit is 
heel heftig voor onze gemeente 
en de ouders in het bijzonder. De 
medewerker was erg geliefd bij 
hen. Wij hopen dat wij in ieder 
geval veel zorgen hebben kunnen 
wegnemen met deze bijeenkomst. 
Met de kinderen gaat het wel goed. 
Een team staat klaar om beleiding 
te geven’, vertelt burgemeester 
Sjoerd Potters. 

De regionale pers interviewt 
burgemeester Sjoerd Potters. 

ONS – Reünie
De Oranje-Nassau School gaat verder onder een nieuwe 
naam: Aeres Mavo Bilthoven. De naamswijziging valt 
samen met het idee van een paar oud-leerlingen een 

reünie te organiseren voor alle oud-leerlingen en oud-
werknemers van de ONS.

De organisatie voor de komende reünie is in handen van een stuurgroep 
die bestaat uit de drie oud-leerlingen Marc Groenveld , Mariëlle de 
Jong en Gabriëlle Snijders (alle drie kinderen van oud-docenten van de 
ONS), een oud-directeur en twee oud-docenten en nog twee docenten 
die werkzaam zijn op de school. De datum van de reünie is 23 september. 

Schema
Om 13.00 uur zijn de deuren van de school geopend voor de eerste 
reünisten. Om niet alle oud-leerlingen en oud-medewerkers tegelijk te 
ontvangen is een schema gemaakt dat te vinden is op www.onsreunie.
nl. Omdat de organisatie geheel belangeloos door oud-ONS-ers gedaan 
wordt is de entree voor de reünie, inclusief twee consumptiemunten 
en een groepsfoto van de eigen jaargroep slechts 10 euro bij 
voorinschrijving tot 9 september. Via facebook en internet proberen 
de organisatoren zoveel mogelijk oud-leerlingen en medewerkers 
te bereiken. De inschrijving is al mogelijk op de site en daar zijn al 
veel enthousiaste reacties binnen gekomen. Aanmelden kan op www.
onsreunie.nl, per telefoon 0655731046 of per mail: info@onsreunie.nl.

Voorbereiding op 
nieuw schooljaar

De laatste dag van de zomervakantie organiseert de Julianaschool al-
tijd met het team een startdag van het nieuwe schooljaar. De dag vond 
vrijdag 18 augustus vanaf 10.00 uur plaats in Amersfoort. Na een ge-
varieerd programma werd de dag afgesloten met een lunch en het ver-
tellen van vakantieverhalen tijdens een vaartocht over de Eem op de 
Inspiratieboot. 
 
‘Als team willen we het nieuwe schooljaar goed starten. Dan gaat het 
erom dat je verbinding met elkaar hebt om een heel jaar goed te kun-
nen samenwerken’, vertelt directeur Ella Prins. ‘We bespreken op de 
startdag altijd de planning voor het komend schooljaar. Omdat daarin 
dit keer de viering van het honderdjarig bestaan van de school valt, 
werd ook gefilosofeerd over ontwikkelingen voor de volgende honderd 
jaar.’  Er zijn inmiddels twaalf werkgroepen gevormd die het eeuwfeest 
van de school vorm gaan geven. In de werkgroepen zitten leerlingen 
en oud-leerlingen, ouders, leerkrachten. medewerkers van de BSO, 
specialisten en belangstellenden. Per werkgroep gaan maximaal acht 
personen één of meerdere opdrachten uitwerken die op enig moment 
volgend jaar worden gepresenteerd. [GG]

Het team van de Julianaschool op de Inspiratieboot in Amersfoort.

Dorst lessen in De Bilt.
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Te koop aangeboden
Bij  Boekbinder i j 
Kok Dorpsweg 46 
horloge batterijen en 
H O R L O G E B A N D J E S . 
Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten Tel. 0346-212672

Van Dale handwoordenboeken 
N e d e r l a n d s / I t a l i a a n s 
Italiaans/Nederlands. Samen 
€5,-. Tel. 06-14040516

Houten salontafel L133 
B72 H49 cm. €15,- Tel. 
06-14040516

Nieuw licht eiken keukentafel 
L80 B80 H75 cm. Ideaal voor 
kleine ruimtes. €49,-.
Tel. 06-15497943

Esprit sneakers maat 37 wit 
lederlook met grijze accenten 
en geperforeerde sterren op 
de zijkant. Z.g.a.n. €35,-. Tel. 
0346-213501

Eénpersoons bed 90x200 
metalen spijlen incl. 
matras-bodem €40,-. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Eénpersoons bed 90x200 hout 
grenen/wit incl. matras/bodem 
€40,-. Tel. 06-21415798/ 
06-45937138

Degelijke kleuter/peuter tafels 
2x incl. 4 stoelen €20,-. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Een bad voor voetmassage 
werkt op stroom en water. 
Ziet er nog netjes uit €10,-. 
Tel. 0346-243758

Originele Volkswagen auto 
radio rsd 300 i.z.g.st. €50,-. 
Tel. 06-29506849

Dubbele fietstas i.g.st. €10,-. 
Tel. 06-29506849

Koeienhuid kleur wit/bruin 
€40,-. Tel. 0346-212950

Gekleurd vloerkleed €20,-. 
Tel. 0346-212950

Voor de liefhebber(s) van 
de lokale toppers van FC 
De Bilt ’15-’16 complete en 
lege albums en veel plaatjes. 
Gratis, wel even ophalen T. 
06-30345275 
Wie geïnteresseerd is in 
complete Plus recepten en 
Eredivisie voetbalplaatjes 
albums en veel losse plaat-
jes kan ze gratis ophalen. T. 
06-30345275

Activiteiten
Ja! BIODANZA bij 
Rosalinde. Doe mee! 
Ontspan en geniet. Start 19/9.  
www.be-dance.nl

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.

ZELFSTANDIGE HULP in 
huis gevraagd. Te M’dijk 2 uur 
per week. Tel. 06-55055626

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

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, 
fatsoeneren, najaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd 
vrijblijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er bergen 
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

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

Te huur GARAGEBOX/
opslagruimte €115 p.m. 
Julianaln Bilthoven info 035-
6560764 of 06-24760212

Loopfietsje gevonden bij die-
renweide Maartensdijk. Tel. 
0346-213945

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

REUNIE REISJE 
REISCLUB 55+

Na 3 jaar pauze willen 
we toch nog een keer op 
herhaling. U kunt zich 
aanmelden voor een mooie 
5 daagse reis. Datum 
DV 25 – 29 september. 
Inlichtingen en aanmelden 
in huize DIJCKSTATE OP 
ZATERDAG 26 AUG. Het 
reisprogramma ligt voor u 
gereed tussen 10.30-11.30 
uur

Bridgelessen voor Semi-Beginners en Gevorderden 
Bilthoven. Half jan. starten de bridgelessen weer. Voor 
semi-beginners (boekje 2 Berry Westra) 12 lessen op 
maandagmiddag en voor semi-gevorderden (ná boekje 2) 
op vrijdagmorgen. Ook privélessen met grote flexibiliteit. 
Wij hebben uitsluitend kleine groepen van max. ca 8 pers., 
waardoor persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. Info: 
www.bridgeschool-bilthoven.nl / ciska.zuur@gmail.com -  
030 2281121

MUZIEK op Schoot
Herfstcursus
Muziek maken, zingen, 
dansen, spelen voor (groot)
ouder en (klein)kind 
0-4 jaar. 10 lessen. Start 
Bilthoven ma 4 en De Bilt 
vr 8 september. Zie www.
muzieklesbilthoven.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Ter overname wegens omstandigheden Kringloop 
Maartensdijk huur € 600,- voor inlichtingen 0346-243758.

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

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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) 
knippen, plukken, ontwollen en effileren
Voor meer info bel 0346 745355 of mail
info@bubbelsenboefjes.nl

Jezus zegt: Amen, amen, wie Mijn Woord hoort en 
Hem gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig Leven en 
komt niet in het oordeel! Evangelische Gemeente, zondag 10 
uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Expositie Vrome Kwasten
Tijdens de Marktdag op zaterdag 9 september 
rondom de Biltse Dorpskerk is er een expositie van 
de Vrome Kwasten (Christelijke Schilders-club uit 
De Bilt). De Vrome Kwasten is een groep mensen 
die Bijbelse verhalen probeert uit te beelden. De 
groep bestaat al sinds 1995 in wisselende samen-
stelling, momenteel zijn er acht mensen actief, zij 
hebben een verschillende kerkelijke achtergrond. 
Er wordt geschilderd, gekalligrafeerd en er wor-
den quilts (wandkleden) gemaakt. De gemaakte 
werkstukken worden altijd in de Immanuelkerk en 
Opstandingskerk tentoongesteld en in 2017 ook 
tijdens de Marktdag bij de Biltse Dorpskerk. Vanaf 
september tot en met eind april komt de groep bij 
elkaar; elke woensdagochtend vanaf 9.30 tot 11.30 
uur in de Opstandingskerk in Bilthoven.

Op ’t bankje
Het is het eind een zonnige dag en ik geniet van de 
omgeving die er nu op zijn mooist uitziet. Een door de 
zon gebruinde man zet zijn fiets neer en komt bij me 
op het bankje zitten. Uit zijn volle fietstassen puilen 
een paar stengels prei. ‘Ik kom net van mijn volkstuin’, zegt hij als hij ziet dat 
ik naar zijn vuile handen kijk. ‘In deze tijd is een heleboel tegelijk klaar om 
te oogsten. Het zou eigenlijk wat meer over het jaar verspreid moeten zijn. 
Gelukkig hebben we een grote diepvrieskist, maar die raakt alweer behoorlijk 
vol.’ Hij kijkt zwijgend voor zich uit. ‘Nee, de groenteboer verdient niet veel 
aan ons’, zegt hij even later glimlachend en dat kan ik me goed voorstellen. Ik 
vind het altijd een mooi gezicht als mensen bezig zijn in hun tuin, maar zelf 
ben ik niet zo’n tuinder. ‘Heeft u er ook een huisje bij’, vraag ik nieuwsgierig. 
Kennissen van mij hebben namelijk ook een volkstuin met een leuk huisje 
erop en in de zomermaanden gaan ze daar ieder weekend heen. Ze hebben de 
tuin vooral om te recreëren en te barbecueën. Het lijkt daar wel wat op een 
camping. De man vertelt dat er wel een klein bouwsel op zijn land staat. ‘Maar 
dat is meer een hutje dan een huisje. We gebruiken het om wat tuinmateriaal en 
tuinmeubeltjes op te slaan, zoals een klaptafel en een paar stoelen. Bij ons zijn 
ook wel mensen die een soort vakantiehuisje op de tuin gezet hebben. Je moet 
het wel goed afsluiten want er wordt af en toe gestolen. Een tuinvriend van me 
had een paar jaar geleden nog een hok met konijnen. Daar waren ze altijd heel 
druk mee bezig, maar opeens waren ze weg. Gestolen.’ Hij zwijgt en schudt 
zijn hoofd, waarmee hij voldoende laat merken hoe schandalig hij dat vindt. 
‘Toch is het altijd heel gezellig op de tuin en als het nodig is helpen we elkaar. 
Op ons complex zitten ook wat buitenlanders die groenten uit hun eigen land 
kweken. Ze geven ons wel eens wat, maar wij zijn toch meer op Hollandse 
kost gesteld. Mijn vrouw doet niet zo heel veel in de tuin want heeft last van 
haar rug, maar ze gaat wel vaak mee. Dan maakt ze bijvoorbeeld de boontjes al 
klaar voor de diepvries en zit ze toch lekker in de zon. Toen de kleinkinderen 
nog wat jonger waren en bij ons logeerden gingen ze ook altijd graag mee. We 
hadden toen nog bessen en aardbeien, maar nu zien we ze niet zo vaak meer. 
Een kleinzoon komt me nog wel af en toe helpen als er gespit moet worden.’ 
De zon is nog steeds krachtig en de man gaat wat gemakkelijk onderuit zitten. 
Even later hoor ik een licht snurkje. Het werkt aanstekelijk en ik moet oppas-
sen dat ik ook niet in slaap val. Ik houd me wel stil om hem niet te storen, maar 
als er even later een hond hard begint te blaffen is hij er weer helemaal bij. Hij 
verontschuldigt zich, maar ik zeg dat ik me wel kan voorstellen dat je van een 
dag werken in de tuin slaap krijgt. ‘Lekker toch, even wegzakken’, zeg ik. Hij 
glimlacht en kijkt naar zijn tassen. ‘Kan ik u een plezier doen met een maaltje 
bonen’, vraagt hij. Ik wil het afslaan, maar hij wacht mijn antwoord niet af en 
vult een plastic tasje met verse bonen. ‘U moet deze maar eens proberen. Zo 
lekker als deze vind je ze niet in de winkel.’ Ik bedank hem en stap op.

Maerten

Bijzonder concert in de Woudkapel

Zondag 27 augustus (aanvang 15.00 uur) speelt Jan 
Kleinbussink op zijn klavecimbel in De Woudkapel 
(Beethovenlaan 21 te Bilthoven) integraal de Goldberg-
varaities van Johann Sebastian Bach. Jan Kleinbussink 
was hoofddocent aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag en is specialist in de interpretatie en uitvoe-
ring van muziek uit de 17e en 18e eeuw. De toegang is 
vrij. (Jan H. Siemons)

Boeken- en rommelmarkt Maartensdijk 

Op zaterdag 2 september organiseert de Protestantse 
Gemeente Maartensdijk - Hollandsche Rading een boe-
ken- c.q. rommelmarkt; een markt met o.a. veel tweede 
handsspullen, kleding, boeken, lekkere wafels en een 
Rad van Avontuur. Spullen hiervoor kunnen worden 
ingeleverd op zaterdag 26 augustus van 10.00 uur tot 
13.00 uur of donderdag 31 augustus van 19.00 uur tot 
21.00 uur bij de Ontmoetingskerk aan de  kon. Juliana-
laan 26 te Maartensdijk. De markt zelf vindt plaats op 
het terrein van de Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 
26 te Maartensdijk, van 9.30 uur tot 15.00 uur. De 
opbrengst zal dit jaar bestemd zijn voor; • 50% Kerk 
• 50% voor De Zonnebloem afdeling Maartensdijk.  

Spullen voor verkoopdag 

16 september is er weer een verkoopdag bij de Her-
vormde kerk te Westbroek. Daarvoor is de organisatie 
op zoek naar spullen om te verkopen. Moet de zolder 
nodig eens worden opgeruimd, wordt de schuur eigen-
lijk te vol of zijn de kinderen echt te groot voor hun 
loopauto of speelgoed neem dan even contact met ze 
op. Bel of ga langs bij: Reina van den Broek, Dr. Welf-
ferweg 21, tel 0346 280518 of Bep Otten, Kerkdijk 26, 
tel. 0346 281897, beiden te Westbroek. Douwe Egberts 
waardepunten zijn ook van harte welkom. Voor wit-
goed, grote meubels en kleding is geen plaats.
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Kiwanis Bilthoven organiseert
Gijs van Lennep Legend

door Walter Eijndhoven

Zondag 27 augustus start de zevende editie van de Gijs van Lennep Legend 2017. De rally is 
inmiddels een klassieker, waarbij menig sport- en tourklasseliefhebber zijn hart kan ophalen. 
Doel van de rally is geld ophalen voor het goede doel. Het geld wordt bij elkaar gebracht door 

deelnemers, sponsors en na afloop een veiling. Dit jaar is gekozen voor de Prinses Màxima 
Manege in Den Dolder.

De Gijs van Lennep Legend is sinds 
2010 uitgegroeid tot een prachtig 
evenement, waarbij hardcore ral-
lyrijders en tourrijders elkaar ont-
moeten. Elk jaar wordt de lat een 
stukje hoger gelegd, met als resul-
taat een uitdagende en pittige rally 
voor de sportklasse en een mooie 
en gezellige rit voor de tourklasse. 

Bakermat
‘Wij hebben dit jaar weer twee 
mooie ritten uitgezet voor de deel-
nemers aan onze rally’, vertelt Ki-
wanis lid Joost Cohen. ‘Beide zijn 
uitgezet door Jan Berkhof, bekend 
van vele rally’s. De deelnemers 
starten vanaf 9.30 uur bij kasteel 
Ophemert in Ophemert (Gld). Tus-
sen de middag krijgt iedereen een 
lunch aangeboden, in één van de 
hotels van Bilderberg en daarna is 
het op naar de finish bij Sweco in 
Bilthoven, de bakermat van de Le-
gend. Wij zijn heel blij weer gast 
te mogen zijn op het terrein van 
Sweco, een mooie ambiance waar 
deze rally echt bij past’. Hier vindt 
de feestelijke prijsuitreiking plaats. 
Ook burgemeester Potters reikt 
een aantal prijzen uit. Natuurlijk 
wordt iedereen, op culinair gebied, 
door ons verwend en vindt de vei-
ling plaats voor de Prinses Màxima 
Manege’, vult  Kiwanis lid Adri-
aan Peijnenburg aan. De naam-
gever van dit grootse evenement, 

Gijs van Lennep, wordt dit jaar 75 
jaar. Vele rally’s zette hij op zijn 
naam, waaronder de Targa Florio 
en natuurlijk de 24 uurs race van Le 
Mans. In 1999 werd hij uitgeroepen 
tot Beste Nederlandse Autocoureur 
van de 20e Eeuw. Toen de Kiwanis 
Club Bilthoven een klassiekerrally 
wilde starten, was Gijs van Len-
nep graag van de partij. Vooral het 
steunen van een goed doel, gericht 
op kinderen, sprak hem erg aan. Sa-
men met Jan Berkhof zette hij ook 
dit jaar weer de route uit voor de 
in totaal 115 deelnemers. De deel-
nemers rijden met onder andere de 
volgende merken: Porsche, Bent-
ley, Mercedes, Jaguar, Alvis, Volvo, 
Triumph, Alfa, Ferrari, maserati en 
MG. Dankzij de bekendheid van 
Gijs en de kwaliteit van de rally 
zijn veel bedrijven graag bereid te 
sponsoren, zoals het kledingmerk 
State of Art, Porsche en het auto-
blad Carros Magazine. 

Startplaats
Natuurlijk is het een hele orga-
nisatie om zo’n evenement op te 
zetten. Alle leden van de Kiwanis 
Club Bilthoven dragen hun steentje 
bij. De hele dag van de rally, vanaf 
7.00 uur ‘s morgens, zijn zij bezig 
het iedereen naar de zin te maken. 
‘Vlak na de Rally beginnen wij met 
de evaluatie van het evenement, 
wat ging goed of fout, wat kan be-

ter. Gelukkig gaat het meeste goed 
hoor. In januari doen wij alweer de 
eerste mails uit naar de oud-deelne-
mers, in de hoop dat zij ook komend 
jaar weer van de partij zijn. Com-
municatie met deelnemers en oud-
deelnemers gedurende het jaar is, 
voor het bij elkaar krijgen van een 
mooi deelnemersveld, van groot 
belang. Zoals je ziet wordt overal 
aan gedacht’, vertelt Cohen. Deel-
nemers kunnen zich, vanaf januari, 
ook alvast vóór inschrijven, zodat 
zij in ieder geval verzekerd zijn van 
een startplaats’, vertelt  Pijnenburg. 
De echte inschrijving start traditie-
getrouw op de verjaardag van Van 
Lennep, 16 maart. Dat een voorin-
schrijving handig kan zijn, kan wel 
kloppen. Alle startplaatsen waren 
binnen twee maanden vergeven, 
een recordtijd. Peijnenburg: ‘Net 
als ieder ander evenement hebben 
wij slechts een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar, anders wordt de 
rally gewoon te massaal en dat gaat 
ten koste van de kwaliteit en het ka-
rakter van onze Legend’. 

Goede doel
In de loop van de middag vindt de 
veiling plaats voor het goede doel, 
de Prinses Màxima Manege in Den 
Dolder. Zij bieden hippische acti-
viteiten aan mensen met en zonder 
beperking om vooruitgang te be-
vorderen in hun welzijn en maat-

schappelijke mogelijkheden. Dit 
alles onder begeleiding van pro-
fessionals, vele vrijwilligers en op 
paardwaardige wijze. 

Voor meer informatie over de
Prinses Màxima Manege:
www.prinsesmaximamanege.nl

Met de veiling, inschrijfgelden en sponsoring werd in 2016 uiteindelijk bij 
de Gijs van Lennep Legend het recordbedrag van 43000 euro opgehaald 
voor ZonnaCare uit Den Dolder. 

Uitslag Wedvluchten
De vogels van de leden van Postduivenvereniging De Bilt kwamen te-
rug van een vlucht vanuit Pt. St. Maxence in deze volgorde: Comb. van 
Grol en Zoon 1, Combinatie Turk en van Zels 2, 5 en 7, Peter van Bun-
nik 3, Ron van Veggel en Zoon 4, 6 en 8 en Michel van Putten 9 en 10.
De vlucht vanuit Lessines kende de volgende uitslag: J.A. Pouw 1, 7 
en 9, Ron van Veggel en Zoon 2, 3, 4, 5, 6 en 8 en Combinatie Turk en 
van Zels 10. 

Zomerbridge bij BCC’86
Op woensdag 16 augustus werden de bridgedegens - na een zomer-
stop – weer gekruist bij Bridge Comb. Concordia ’86; ditmaal door 21 
paren. Jochem Husson + Chris Bakker werden met 67,13% eerste, ge-
volgd door Riet van Heiningen + Wim Westland met 64,81%. De derde 
plaats was voor Hans Créton + Bert Hagenaars met 61,81%. Vanavond, 
woensdag 23 augustus, is iedereen nog welkom voor de laatste avond 
om 19.30 uur in gebouw De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49-B. Niet 
leden betalen 2,50 euro per persoon per avond, leden gratis. 
Met ingang van 30 augustus vangt de interne competitie voor (eigen) 
leden weer aan. Er is ruimte voor nieuwe leden. Belangstellenden kun-
nen contact opnemen met voorzitter Wim Westland, tel. 030 2251012 
of wedstrijdleider Nico Verhaar tel.030 2282925.

Houthakkersfeest 

Jochem van den Bunt uit Westbroek probeert zo hoog mogelijk te 
eindigen tijdens de finale van het houthakkersfeest in Lage Vuursche en 
wordt belond met een 2e prijs. [foto’s Walter Eijndhoven]

Om de verkoopdag goed te gaan vullen
zoekt Westbroek naar bruikbare spullen
dus wil je die kwijt
dan kun je altijd
de organisatoren lekker doen smullen

Guus Geebel Limerick

Landingsbaan Park
Vliegbasis Soesterberg weer open
Dinsdag 15 augustus heeft Utrechts Landschap de hekken van de hoofdlandingsbaan op Park 
Vliegbasis Soesterberg weer opengezet. Het broedseizoen is ten einde en wandelaars en fietsers 
kunnen weer volop genieten van het weidse uitzicht en de stilte op de 3 kilometer lange baan. 

Dankzij de rust hebben de veld-
leeuweriken de afgelopen maanden 
kunnen broeden op het schrale gras-
land langs de voormalige landings-
baan. De veldleeuwerik broedt op 
de grond en is erg gevoelig voor 
verstoring. De vogel staat op de 
rode lijst in Nederland, omdat de 
aantallen met 95% zijn afgenomen 
ten opzichte van de jaren 60. Op 
Park Vliegbasis Soesterberg broe-
den ieder jaar ruim 200 paartjes. 

Dat is een bijzonder hoge dichtheid 
voor Nederlandse begrippen. 

Dat de vogel hier in zulke grote 
getalen broedt, komt door het zorg-
vuldige beheer dat Utrechts Land-
schap voert en het jaarlijks afsluiten 
van de landingsbaan. De veldleeu-
werik blijft nog tot ongeveer sep-
tember op de vliegbasis. Daarna 
trekken de meeste veldleeuweriken 
naar het zuiden. Op Park Vliegba-

sis Soesterberg zijn diverse wandel-
mogelijkheden. U kunt een gratis 
wandelkaart aanvragen via www.
utrechtslandschap.nl.

Utrechts Landschap is dé bescher-
mer van natuur en monumentaal 
erfgoed in provincie Utrecht en viert 
dit jaar haar negentigjarig bestaan. 
Utrechts Landschap heeft momen-
teel 600 vrijwilligers, 23.500 Be-
schermers en 59 Bedrijfsvrienden.

Veldleeuwerikken voelen zich prima thuis op de vliegbasis. (foto Herman van den Bijtel)
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Nazomer op Sandwijck
Op zondag 27 augustus organi-
seert de Werkgroep Sandwijck sa-
men met Het Utrechts Landschap 
een rondleiding over het landgoed 
Sandwijck. Eind augustus is voor-
al de tijd van de vlinders en libel-
len. Dankzij het beheer en de ver-
beterde waterkwaliteit komen er 
op het landgoed steeds meer soor-
ten voor. Als het weer een beetje 
meewerkt, zijn er vast en zeker 
diverse te zien. Daarnaast valt er 
ook aan planten veel te beleven, 
vooral langs de talrijke natuur-
vriendelijke oevers. En natuur-

lijk is er aandacht voor de bran-
drode runderen, die in de zomer 
op Sandwijck lopen te grazen. De 
wandeling begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats 
op Sandwijck aan de Utrechtse-
weg 301, recht tegenover het Van 
Boetzelaerpark. 

Als het vochtig weer is, zijn laar-
zen of hoge schoenen nodig. De 
rondleiding is gratis. Honden zijn 
(ook aangelijnd) niet toegestaan 
op Sandwijck.

Het Bert Bos-pad is jarig
door Henk van de Bunt

Op maandag 28 augustus viert het Bert Bos-pad (tussen Westbroek en Hollandsche Rading) 
haar 20ste verjaardag. Donderdag 28 augustus 1997 werden de Westbroekse Zodden 
opengesteld voor publiek. Na jarenlange werkzaamheden in dit natuurreservaat van 

Staatsbosbeheer was het de tijd om de wandel- en natuurliefhebbers kennis te laten maken met 
dit unieke stukje Utrecht. Met Bert van Dijk van Staatsbosbeheer gaan we op verjaarsvisite.

Bert van Dijk: ‘In 1991 is Staats-
bosbeheer begonnen met het graven 
van nieuwe petgaten in de West-
broekse Zodden. De Landinrich-
tingsdienst gaf de Universiteit van 
Utrecht opdracht een vijfjarig on-
derzoek te houden naar de natuurlij-
ke ontwikkeling in de nieuw gegra-
ven petgaten. In de zomer van 1992 
is men begonnen met de monitoring 
ervan. Open water in laagveenmoe-
ras gaat op den duur verlanden. Op 
deze plek is een zeldzaam stadium 
in het verlandingsproces zichtbaar. 
Via de loopplank kun je dit stukje 
nieuw gevormd ‘land’ bewande-
len. Trilveen is uniek vanwege de 

vele zeldzame plantensoorten, die 
er groeien. Moeraslathyrus, rietor-
chis, moeraskartelblad, klein blaas-
jeskruid en waterdrieblad zijn daar 
mooie voorbeelden van. Bovendien 
groeien er diverse zeggensoorten. 
Het grootste gedeelte van het plan-
tenpakket wordt gevormd door 
veenmos. Typische moerasvogels 
als purperreiger, kleine karekiet, 
rietgors en roerdomp voelen zich 
thuis in deze unieke omgeving’. 

Waterhuishouding
‘Water van goede kwaliteit is een 
voorwaarde voor de ontwikkeling 

van trilveen. In de Westbroekse 
Zodden is dat water afkomstig van 
de Utrechtse Heuvelrug. Dit komt 
als kwelwater boven. De kwaliteit 
van dit kwelwater is zeer goed (ge-
schikt als drinkwater); het is voed-
selarm, kalkrijk en bevat veel ijzer 
en mineralen. Het water is redelijk 
helder omdat een groot gedeelte van 
de petgaten zijn uitgegraven tot op 
het zand. Hierdoor is er weinig slib 
op de bodem aanwezig dat troebel-
heid kan veroorzaken. Wel heeft het 
water een roestbruine kleur. Dit is 
het bewijs dat het water ijzer bevat. 
Het omringende slootwater is voed-
selrijk en daardoor niet geschikt 

voor trilvenen. Dit water wordt 
daarom gescheiden gehouden van 
het kwelwater in het Zoddenge-
bied. Het waterpeil in de omringen-
de landbouwgebieden is lager dan 
het waterpeil in de petgaten, met 
als gevolg dat goed weg zijgt naar 
de landbouwgebieden. Door daling 
van het waterpeil in de omringende 
landbouwgebieden klinken deze 
gronden verder in. Ze komen dan 
ook lager te liggen dan het Zod-
dengebied. Soms is het nodig om 
in tijden van waterschaarste, water 
van een goede kwaliteit, afkomstig 
van de Loosdrechtse Plassen, in 

het Zoddengebied te laten stromen. 
Dit water stroomt via een overloop 
weer door naar het verderop gele-
gen petgatengebied de ‘Molenpol-
der’. Het watert uiteindelijk af op 
de rivier de Vecht’.

Broekbossen (knuppelpad)
‘De laatste fase van de successie is 
het verschijnen van de houtachtige 
gewassen zoals wilg en els. Dit zijn 
de eerste bomen die verschijnen, 
omdat ze goed tegen water kunnen. 
Van deze bomen komen diverse 
inheemse soorten voor. De meest 
voorkomende wilg is de schietwilg; 
deze is in de winter te herkennen 

aan de jonge twijgen, die licht-
groen van kleur zijn. ’s Zomers is 
de schietwilg te herkennen aan de 
lichtgroene langwerpige blaadjes, 
die witachtig aan de onderkant zijn. 
Van de elzen komt de zwarte els het 
meeste voor. De els is in de winter 
herkenbaar aan de oude ‘proppen’, 
waarin de zaadjes hebben gezeten. 
In de zomer is de els te herkennen 
aan het frisgroene, stompe. Vaak 
zitten hier gaatjes in, veroorzaakt 
door het elzenhaantje. Dit is een 
zwart kevertje, dat op de els leeft. 
Via het ‘knuppelpad’ kan men op 
gemak door het broekbos lopen om 

te luisteren naar de vogels en de 
planten te bewonderen’.

Bert Bos-pad
Door het gebied loopt een gemar-
keerde wandelroute, die de naam 
draagt van boswachter Bert Bos, 
die zich enorm heeft ingezet voor 
de Westbroekse Zodden Bert wilde 
zoveel mogelijk mensen laten ge-
nieten van de natuur. Hij deed dit 
met aanstekelijk enthousiasme, 
waardoor hij een echte ambassa-
deur werd van Staatsbosbeheer. Het 
pad loopt dwars door het gebied, 
waar hij zijn ziel en zaligheid in-
zette voor de natuur. Bert overleed 
in 1996. Veel te jong: hij was pas 

vijftig. Men kan het reservaat ver-
kennen door dit Bert Bos-pad te 
volgen; het wandelpad van onge-
veer 5 km. voert langs moerasbos, 
schraallanden en rietvelden met 
hun kenmerkende planten- en dier-
soorten. 
Laarzen zijn, zeker door in natte tij-
den, aan te bevelen; voor rolstoelen 
is het gebied helaas niet geschikt. 
Men kan van twee kanten het re-
servaat in; vanaf de Kerkdijk te 
Westbroek en vanaf de Graaf Floris 
V -weg te Hollandsche Rading. Bij 
elke in gang is een paneel geplaatst 
met informatie over de wandelroute 
en het planten- en dierenleven in de 
Westbroekse Zodden.

In het zoddengebied zijn unieke plantensoorten te vinden.
(foto Bert van Dijk)

Het zoddengebied is via het Bert Bos-pad te betreden. (foto Bert van Dijk)

Nog grotere zonnebloem

Laatst zagen Henrieke en Robert Boshuis in de Vierklank 
een oproep staan of er nog hogere zonnebloemen zijn in de 
gemeente De Bilt: en dat hebben zij! Hun zonnebloem is 3,65 m. 
[foto Henk van de Bunt] 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
23-08
Do.

24-08
Vr.

25-08

“KLIEKJESDAGEN"
 

Diverse vlees-, vis-
en vegetarische gerechten

€ 11,-

Woe.
30-08
Do.

31-08
Vr.

01-09

Roasted porc van de grill
met mosterdsaus

of
Gebakken roodbaarsfilet

met kappertjessaus
of

Gebakken camembert
met uiencompôte

€ 11,-

Woensdag 23 augustus nieuwe à la carte kaart!

Voor vlinders is het goed toeven op Sandwijck.
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