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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91 Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

www.parelpromotie.nl

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisai e Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

www.huussenelektro.nl 030-2200404
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Actie ‘stop voor de zebra’ 
Hollandsche Rading

door Kees Pijpers

Vorige week woensdag 5 september begon om 8.45 uur op de Tolakkerweg in Hollandsche Rading de 

actie ‘stop voor de zebra’. Deze actie maakt deel uit van een aantal aanvullenden maatregelen om het 

oversteken in Hollandsche Rading veiliger te maken.

Waar op deze weg volgens de be-

woners doorgaans nogal fl ink wordt 
doorgereden werd op deze ochtend 

bij het zien van vooral de politie al 

voortijdig afgeremd. Automobilis-

ten komend vanaf beide richtingen 

werden staande gehouden door de 

politie en kregen een fl yer met uitleg 

over de spelregels bij zebrapaden.

Prijsvraag

Dat uitreiken deden ook wethouder 

Arie-Jan Ditewig Diteweg van de ge-

meente De Bilt en gedeputeerde van 

Lunteren van de Provincie Utrecht. 

Dat deden ook een paar vrolijke jon-

gedames in zebrapak. Door het invul-

len van de fl yer deed men mee met 
een prijsvraag die kans geeft op en-

treekaarten voor dierenpark Amers-

foort waar je dan echte zebra’s kunt 

zien. In de fl yer werd nog eens duide-
lijk uitgelegd waar een automobilist 

en motorrijder op moet letten bij het 

naderen van een zebrapad. Maar ook 

waar een voetganger bij het overste-

ken op moet letten. Daarom oefenden 

die ochtend ook leerlingen van groep 

5, 6 en 7 van De Bosbergschool in 

Hollandsche Rading het oversteken 

op het zebrapad. 

50 km

Verkeersveiligheid is voor de ge-

meente en de provincie een belang-

rijk thema. De meeste ongevallen 

gebeuren door onoplettendheid en het 

zich niet houden aan de regels. Om de 

wegen zo veilig mogelijk te maken 

wordt er daarom ook op scholen in 

verkeerseducatie en bewustwordings-

campagnes geïnvesteerd. 

Lees verder op pagina 3.

Start renovatie Burg. van 
Heemstrakwartier

door Henk van de Bunt 

Woensdag 5 september jl. werd het bouwbord onthuld voor de tweede renovatie van 190 woningen 

in het Burgemeester van Heemstrakwartier in De Bilt. De onthulling door Woonstichting SSW 

geschiedde in aanwezigheid van leden van de bewonerscommissie, de directie van Nijhuis Bouw, 

wethouder Arie-Jan Ditewig van de gemeente De Bilt en andere belangstellenden. 

Directeur-bestuurder Ad van Zijl van 

Woonstichting SSW noemde hierbij 

deze renovatie een bijzonder project 

voor de bewoners en voor SSW, om-

dat het de eerste keer is, dat SSW een 

complex voor de tweede keer gaat re-

noveren. Veel bewoners, waaronder 

de voorzitter van de bewonerscom-

missie Ellie Hulst, gaan de renovatie 

ook voor de tweede keer meemaken. 

Die eerste renovatie was rond 1980. 

De voorbereiding voor deze renovatie 

heeft ruim tweeënhalf jaar geduurd. In 

december 2009 werd met elkaar afge-

sproken dat het het Burg. van Heem-

strakwartier moet blijven. Niet slopen, 

maar renoveren dus. Stedenbouwkun-

dig zit de wijk sterk in elkaar en het 

is een leuke plek om te wonen. On-

der leiding van adviesbureau Stade is 

begin 2010 een interactief bewoners-

onderzoek opgestart waar de bewo-

ners hun input konden geven over de 

woningen en de woonomgeving. De 

inbreng van bewoners is erg nuttig ge-

weest om tot een goed plan te komen. 

Architect Frans Heesen heeft vervol-

gens opdracht gekregen om deze input 

te verwerken in een plan waarbij het 

karakter van de wijk behouden moest 

blijven. Hij kreeg als opdracht mee 

om de wijk historiserend te renoveren. 

Overleg

Er is in de voorbereiding veel contact 

geweest met de bewoners. Er zijn be-

wonersavonden en blokavonden ge-

weest waar de plannen gepresenteerd 

zijn. De feedback van de bewoners is 

gebruikt om de plannen elke keer uit 

te breiden, aan te passen en te verbe-

teren zoveel mogelijk in overeenstem-

ming met de wensen van de bewoners. 

Ad van Zijl: ‘Er is dus erg veel tijd 

geïnvesteerd om de woonwensen van 

de bewoners te inventariseren. Nog 

nooit hadden de bewoners zoveel 

keus. Er kan gekozen worden tot wel 

vijf verschillende plattegronden. De 

bewoners hebben verder keuze uit 

verschillende tegels voor badkamer, 

toilet en keuken. Verschillende kra-

nen, keukenopties, verschillende bin-

nendeuren ... en nog veel meer’. 

Heftig

De ingreep is dermate heftig dat er in 

onbewoonde staat moet worden gere-

noveerd. Daarom is er ook veel tijd 

besteed aan de wisselwoning waar alle 

bewoners vier maanden naar toe gaan. 

Het verhuizen naar de wisselwoning, 

het opslaan van huisraad- de begelei-

ding: het verplichtte de SSW veel tijd 

en aandacht te besteden aan individu-

eel maatwerk voor de bewoners. Van 

Zijl wenste de aannemer (Bouwbe-

drijf Nijhuis) en alle huurders succes 

bij deze renovatie. Na vier maanden 

krijgen de bewoners een woning terug 

die vergelijkbaar is met nieuwbouw 

kwaliteit. Modern uitgerust en zeer 

energiezuinig. In de renovatie mag het 

zeer bijzonder worden genoemd dat 

woningen met het slechtste energiela-

bel G promoveren naar energielabel A 

die voor nieuwbouw geldt. Van Zijl: 

‘Maar bovendien blijft het eigen ka-

rakter van de wijk na afl oop van de 
renovatie behouden en wordt zelfs 

versterkt’. Na de renovatie gaat de ge-

meente aan de slag met de herinrich-

ting van de openbare buitenruimte. 

Aanpassing van straten, groen, parke-

ren, verlichting etc. Ook hier zal een 

enorme kwaliteitsimpuls van uitgaan. 

Asbest

Begin augustus heeft Nomacon uit 

IJsselstein onderzocht of er asbest 

aanwezig is in de woningen aan het 

Burgemeester van Heemstrakwartier 

13-43, waar bij de bovenwoningen 

een asbesthoudende plaat op zolder 

is gevonden. Bij twee woningen was 

deze plaat beschadigd. Van Zijl ver-

telde dat alle bewoners die ochtend 

een brief hierover hadden ontvangen. 

Hoewel er op basis van deze informa-

tie geen sprake is van een verhoogd 

risico laat SSW uit voorzorg alle 

woningen inspecteren. Alle betrok-

ken instanties, zoals de gemeente en 

GGD zijn hier inmiddels van op de 

hoogte. Woensdag 5 en donderdag 

6 september was Gerben Homburg 

namens de SSW aanwezig op het 

informatiepunt om vragen te beant-

woorden. De voorzitter van de bewo-

nerscommissie Ellie Hulst bedankte 

de SSW en architect Frans Heesen 

voor de uitwerking van het renova-

tieplan: ‘De wijk blijft zijn eigen ka-

rakter houden’, sprak zij.

V.l.n.r. Architect Frans Heesen, Hans Gerritsen, directeur Nijhuis Bouw, 

wethouder Arie-Jan Ditewig en Ad van Zijl, directeur-bestuurder van SSW. 

[foto van Reyn Schuurman]

Ook voetgangers dienen te weten hoe ‘het hoort’. Leerlingen van de 

Bosbergschool kregen les in oversteken op het zebrapad.

Sport in de gemeente

Bilthoven,
De Bilt,
Groenekan, 
Hollandsche Rading,
Maartensdijk
en Westbroek

Zie pagina 11 t/m 22
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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. Gem. Noorderkerk

16/9 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos en ds. 
P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

16/9 • 9.00u - Ds. W. Meijer
16/9 • 18.30u - Ds. A.J. Kunz

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

16/9 • 10.30u - Dr. M. v.d. Boom

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3
16/9 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

16/9 • 10.30u - Eucharistieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

16/9 • 9.30u - Ds. G. Roorda 
16/9 • 10.15u - + 16.30u Ds. J.J. Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk

16/9 • 10.00u - Ds. S.A. v.d. Veer
16/9 • 19.00u - Ds. B. Oosterom

Pr. Gem. Immanuelkerk

16/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

16/9 • 10.00u - Ds. M.B. Boertjes

R.K. St. Michaelkerk

16/9 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

16/9 • 10.00u - Mevr. Michelle Bauermann

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

16/9 • 10.30u - Ds. H. Bonestroo

PKN - Herv. Kerk

16/9 • 10.00u + 18.30u - Kand. 
G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

16/9 • 10.30 en 18.00u - Dhr. E. van Baren

Onderwegkerk, Blauwkapel

16/9 • 10.30u - Prof. Dr. J. Visser

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

16/9 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

16/9 • 10.00u - Ds. H. Jongerden
16/9 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

16/9 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

15/9 • 19.00u - + 16/9 • 10.30u - Pastor 
Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

16/9 • 10.00u + 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

16/9 • 10.00u + 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan

De Vierklank
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Laatste Zomerconcert  

Beerschoten  

Zondag 16 september volgt het 

laatste zomerconcert van dit sei-

zoen. Het bestuur verwacht een 

schitterende en zonnige dag na drie 

verregende concerten. Ze geven 

de moed niet op en gaan vol voor 

het laatste concert. Plaats: achter 

paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 

6a, De Bilt. Tijdsduur: 14.00-16.00 
uur. Toegang gratis (vrijwillige bij-

drage). Stoelen aanwezig. Voor de 
pauze het Smartlappen- en levens-

liederenkoor “De Parels van de 

Kromme Rijn”, uit Odijk en na de 
pauze het Groot Harmonieorkest 

van de Koninklijke Biltse Harmo-

nie  o.l.v. dirigent Peter Kleine 
Schaars. Bij regen wordt het con-

cert verplaatst naar gebouw “de 

harmonie”. Jasmijnstraat 6b, De 
Bilt. Te bereiken via de oprit links 

naast het schoolplein voor gebouw 

SWO. Inlichtingen: 06-17580581

Waterlinieroute Noord

Op dinsdag 18 september wordt 
een deel van de Waterlinieroute 

Noord gefietst. Start om 9.45 uur 
met een kopje koffie/thee in restau-

rant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate 

waarna om 10.00 uur de tocht gaat 

beginnen. Lunchpakket meebren-

gen. Bent u graag buiten en vindt 

u met elkaar fietsen ook zo leuk, 

meld u dan aan bij deze fietsclub. 

Voor meer informatie, aanmeldin-

gen en het volledige programma: 

SWO Maartensdijk 0346-214161 
of www.swodebilt.nl

Kleding voor Roemenië

U kunt op iedere 1e en 3e maandag 
van de maand van 9.30 uur tot 
11.30 uur (oude) kleding inleveren 
in Servicecentrum ’t Hoekie aan 
de Prof. Asserweg 2 in De Bilt. 
Goede kleding, schoeisel, bed en 

keukengoed zijn welkom. De kle-

ding gaat naar weeskinderen, oude-

ren en zieken in Roemenië, Polen, 
Oekraïne etc. Inleveren graag in 
stevige zakken of dozen, liefst met 

toepasselijk etiket. 

Filmgroep Centrum

Op 18 september besteedt video-

club Filmgroep Centrum uitgebreid 
aandacht aan een door één van 

de leden samengestelde film waar-

in video-opnames en foto’s zijn 

verwerkt. Toegelicht zal worden 

welke keuzes zijn gemaakt bij het 

opnemen en monteren van de film, 

welke technieken er zijn gebruikt 

en welke (beginners-)problemen er 

moesten worden overwonnen. De 

bijeenkomst wordt gehouden in De 

Duiventil, Jasmijnstraat 26, De Bilt 
en begint om 20.00 uur. Belangstel-

lenden zijn welkom. Meer informa-

tie: filmgroepcentrum.nl

Het smaakt Fair-Trade 

De wereldwinkel is  zaterdag 15 
september tussen 10.00 en 15.00 
uur weer in de hal van Dijckstate 

op het maertensplein. Deze keer 

gaat de speciale aandacht uit naar 

de Robusta-en Arabicabonen uit 
het Midden-Amerikaanse hoog-

gebergte. Twee voorbeelden van 

kwaliteitsproducten die fair-trade 

zijn ingekocht met een maximaal 
profijt voor boeren en producenten 

in ontwikkelingslanden. 

Literaire Salon

Deze herfst start het zesde seizoen 

literaire salon ‘Bij Kootje in de 
serre’. De eerste bijeenkomst is 

op woensdag 9 oktober van 10.00 

tot 12.00 uur en heeft als thema 

de bespreking van het bekroonde 

boek van A. F. Th. van der Heij-
den: ‘Tonio’, een requiemroman 

van 632 bladzijden. Hopelijk was 
de zomer lang genoeg.

Aanmelden s.v.p. vóór 1 oktober 
2012 bij Koo Vermeulen tel. 0346 
212707, koovermeulen@hotmail.
com 

Opbrengst collecte 

De Woord en Daad- collecte in 

Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek gehou-

den werd, heeft € 3.484, 89 opge-

bracht. Het geld gaat naar een 

belangrijk gezondheidsproject In 
het West-Afrikaanse land Burkina 
Faso. 
De plaatselijke Woord en Daad- 

afdeling bedankt alle gulle gevers 

en de gemotiveerde vrijwilligers 

en collectanten die voor dit resul-

taat zorgden. Meer informatie over 

onze activiteiten op www.woorden-

daadsoest.nl

Postmerk komt bijeen

Op donderdag 13 september a.s. 
begint Het Postmerk met haar 

eerste ledenbijeenkomst van het 

seizoen 2012-2013  in het H.F. 
Wittecentrum, Henri Dinantplein 

4 te De Bilt, aanvang activiteiten 
vanaf 19.30 uur. Op het program-

ma staat o.a. een voordracht van 
Geboren

2 september 2012

Puck

Dochter van 

Marco & Iris Collewijn
Kon. Wilhelminaweg 447

Groenekan

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

Mijn lief, mijn leven,
mijn geweldige vader,

schoonvader en lieve opa

is op 6 september rustig van ons heengegaan.

Augustinus Franciscus Maria van den Berghe

- Guus -

Erelid Ypsilon
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Koewacht Bilthoven
13 maart 1936 6 september 2012

 Jo van den Berghe - Middendorp
 Anja en Zjaak Risseeuw - van den Berghe
 Sarah en Liza

 Erik van den Berghe †
 
 Fam. Rosenkrantz
 Fam. Rozeboom
 Fam. Van der Pruik

Valklaan 7
3738 GE  Maartensdijk

Guus is thuis. Liever geen bezoek.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 14 september om 
11.00 uur in de Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan te Maartensdijk. 

Aansluitend zal omstreeks 14.15 uur de begrafenis plaatsvinden 
op de Algemene Begraafplaats, Woudenbergseweg te Zeist.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van de begraafplaats.

Mevr. Marijke van der Meer over 

de mogelijkheden, die de Bonds-

bibliotheek (Baarn) te bieden heeft 

bij de ondersteuning van filatelis-

ten. Ook belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Soefi- bijeenkomst

 

Op woensdag 19 september ver-
zorgt het Soefi Centrum Utrecht/
Bilthoven in de Woudkapel, Beet-

hovenlaan 21, Bilthoven een open 

avond over het thema: ‘Wording 

en wezen van Hazrat Inayat Khan’s 
Soefisme’.
Soefisme is een levenshouding die 
in iedere religie beoefend kan wor-

den. Maar het is de verdienste van 

Hazrat Inayat Khan geweest dat hij 
Oosterse concepten begrijpelijk en 
toepasbaar heeft gemaakt voor de 

Westerse cultuur. Over de manier 
waarop dat is gegaan en wat dit 

voor ons betekent gaat deze avond. 

Aanvang 20.00 uur, zie www.soefi.nl 
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• Aanmelden bij info@bilthovenseboekhandel.nl of 030-2281014

LEZING 18 SEPTEMBER: HYPOTHEEKVRIJ

Hoofdredacteur, planoloog en politicoloog Gerhard Hormann 

en zijn vrouw wilden niet langer afhankelijk zijn van banken en 

fi nancieel adviseurs……….

Nu de huizenmarkt op instorten staat, de hypotheekrenteaftrek 

vrijwel zeker wordt afgeschaft en de pensioenen verdampen, 

zou een afbetaald koophuis wel eens de slimste manier van 

sparen kunnen zijn. Wie alle adviezen uit dit boek opvolgt, 

zal dan ook verrast zijn hoeveel geld er maandelijks ineens 

overblijft en hoe snel de hypotheekschuld slinkt…

Op smakelijke wijze vertelt Hormann op 18 september over 

zijn ervaringen om in 10 stappen van zijn hypotheek af te komen.

Via ‘Laan van Ravenhorst’ naar 
‘Melchiorplein’ 

door Henk van de Bunt

Diverse keren is er door Hart VOOR Bilthoven bij de gemeentelijke instanties op aangedrongen tot 

een besluit te komen over de naamgeving van de (nieuwe) doorbraak, die nu ook fysiek zichtbaar is 

door de sloop van Julianalaan 8 en 8a. Gelijkertijd wordt gevraagd bij dat besluit ook de naamgeving 

te betrekken van het daar aanliggende plein en derhalve een uitspraak te doen over de niet-oficiële, 
maar veel gebruikte naam ‘Vinkenplein’. 

Geen bordje vermeldt die naam ove-

rigens en voor een aantal bewoners 

van de Vinkenlaan en de Nachtegaal-

laan kan die naam verwarrend wer-

ken. Hart VOOR Bilthoven stelt voor, 

indachtig de herplaatsing van de nog 

te restaureren Melchiorbank op het 

nieuw te ontwikkelen plein, de naam 

Melchiorplein te kiezen. 

De geschiedenis van Bilthoven gaat 

terug tot 20 augustus 1863, toen de 

spoorlijn Utrecht - Amersfoort in ge-

bruik werd genomen en bij de kruising 

van de spoorlijn met de Soestdijkse-

weg een station werd geplaatst. Het 

nieuwe station werd Station De Bilt 

genoemd, hoewel het op een halfuur 

lopen van De Bilt lag. Pas omstreeks 

1900 verschenen de eerste villa’s rond 

het nieuwe station. Als gevolg van 

deze spoorverbinding met de stad en 

het feit dat de grond relatief goedkoop 

was, nam het aantal villa’s rond het 

station na 1900 snel toe. Het dorpje 

dat hierdoor langzaamaan ontstond, 

werd aangeduid met de naam De Bilt-

Station. Deze naam bleek echter voor 

verwarring te zorgen. Mensen die in 

De Bilt op bezoek wilden gaan, bleken 

regelmatig de trein naar Station De Bilt 

te nemen en omgekeerd namen men-

sen die in De Bilt-Station wilden zijn 

vaak in Utrecht de tram naar De Bilt.

Naamswijziging

Om deze reden werd in 1917 besloten 

de naam van het nieuwe dorp te wij-

zigen. Tijdens een raadsvergadering 

op 23 mei 1917 werden diverse na-

men voorgesteld, waaronder De Bilt-

Buiten, Biltwijk en De Leyen. Uit-

eindelijk werd gekozen voor de naam 

Biltsche Duinen. Deze naam stuitte 

echter op bezwaar van de Spoorwe-

gen. Daarom werden op 11 oktober 

1917 in een nieuwe raadsvergadering 

wederom diverse namen besproken, 

zoals Leyenhoven, De Bilt-Hoog 

en Bilthof. Een meerderheid van de 

raad ging uiteindelijk akkoord met 

de naam Bilthoven, voorgesteld door 

het raadslid Melchior. Kees Gramkow 

is voorzitter van Hart VOOR Biltho-

ven: ‘Naast het voorstellen van de 

nieuwe naam heeft hij vele jaren als 

raadslid veel betekend voor het dorp 

dat Bilthoven nu is. Ons dorp heeft 

een jonge geschiedenis en heeft tot 

op heden geen dorpsplein dat ook in 

de oorspronkelijk opzet niet voor-

kwam. Bilthoven is immers ontstaan 

door de initiatieven van projectont-

wikkelaars en niet van een betrokken 

stedenbouwkundige. Dat dorpsplein, 

dat nu nog parkeerterrein is, gaat bin-

nenkort volgens het aangenomen be-

stemmingsplan nu wel ontstaan. Het 

ontwerp zonder auto´s en met terras-

sen ziet er aantrekkelijk uit. Om toch 

iets vast te houden van de genoemde 

geschiedenis van ons dorp na de sloop 

van diverse beeldbepalende panden, 

heeft de naam Melchiorplein onze 

duidelijke voorkeur’.

Ravenhorst

Het historische pand ‘Pension Raven-

horst’ genoemd naar de familie Ra-

venhorst die het exploiteerde en het 

eerste pension in deze omgeving was 

is inmiddels verdwenen. Het pand 

ontstond bij de eerste bebouwing aan 

het begin van de 20ste eeuw rond het 

station. Later dreef de familie gedu-

rende een lange tijd in hetzelfde pand 

een bekende speelgoedwinkel. Gram-

kow: De naam van het Ensahterrein is 

te herleiden naar de villa Ensah, die 

daar van 1900 tot 1944 beeldbepalend 

was. Voor de nieuwe doorbraak wordt 

nu aangedrongen om deze ‘Laan van 

Ravenhorst’ te noemen, ter herinne-

ring aan dit pand dat meer dan een 

eeuw beeldbepalend is geweest voor 

de Julianalaan.

Voorgesteld wordt om deze doorbraak met uitzicht op de Julianalat van Dudok ‘Laan van Ravenhorst’ te noemen.

Een foto van ‘Pension Ravenhorst’ uit 1912. (uit De Bilt-Bilthoven ‘in oude 
prentbriefkaarten’ van Ellen Drees en Rienk Miedema)

TOEN EN NU
‘Toen en Nu’ was de naam van de tentoonstelling van de Historische Kring 

D’ Oude School, - met meer dan 700 bezoekers - welke eerder dit jaar te 

zien was bij WVT aan de Talinglaan in Bilthoven. Het was een expositie 

van beelden op oude foto’s en ansichtkaarten en de actuele beelden op de-

zelfde locatie.

Inmiddels zijn selecties uit dit tentoonstellingsmateriaal op een wandeling 

langs woon- en zorgcentra in De Bilt en Bilthoven. De Historische Kring D’ 

Oude School wil u in deze serie artikelen van hun hand graag laten meege-

nieten van dit interessante beeldmateriaal.

In 1912 kon men vlakbij het station in Hotel Dennenhoeve genieten van de 
landelijke rust van Bilthoven. In de loop van de jaren veranderde de naam 
in Hotel Brands en later in Hotel de Schouw. De laatste exploitant - het 
Wijn- en Spijslokaal - heeft het pand inmiddels verlaten. 

De huidige situatie, waarin het pand leeg en verlaten wacht op de 
slopershamer.Vervolg van pagina 1 Eerder al zijn op de Tolakkerweg 

stoepranden bij slingers in de weg wit 

geschilderd, is er op twee plekken 50 

km geschilderd en zijn er per zebra-

pad twee nieuwe attentieverhogende 

borden geplaatst die overdag beter te 

zien zijn.

Trajectweg

De provincie en de politie maakten 

ons er nog eens op attent dat de N417 

tussen de Nieuwe Weteringseweg bij 

Maartensdijk en de provinciegrens 

met Noord-Holland een zogenaamde 

trajectweg is. Op trajectwegen vindt 

planmatig extra handhaving plaats 

door het Verkeershandhavingsteam 

van de politie Utrecht. Op trajectwe-

gen wordt gehandhaafd op verkeers-

veiligheidspeerpunten zoals alcohol, 

helm, gordel, snelheid en het negeren 

van rood licht. Een waarschuwing om 

rekening mee te houden.

Toepasselijke inzet van zebra’s bij het uitdelen van de regels voor 
automobilisten.



Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Hollandse

Trostomaten
Héél Kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse 

Bospeen
Per Bos

• Kantonese Kip
MET NASI, BAMI OF RIJST _ 100 GRAM 0,99

• Kapucijnerschotel
____________________ 100 GRAM 0,99

• Snijbonenschotel
____________________ 100 GRAM 0,99

SAP... SAP...SAP...

Mineola’s
Héél kilo

1,49 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers gesneden

Spitskool _________  400 GRAM  0,79

Bij aankoop van een Bakje Rauwkost
2e bakje Rauwkost   GRATIS

Pasta met Kip
_________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 17 SEPTEMBER, DINSDAG 18 SEPTEMBER 

EN WOENSDAG 19 SEPTEMBER

Roerbak groente
superieur                       ______ 400 GRAM  1,99

Groot assortiment 
paddestoelen o.a. 

Cantharellen en 
Eekhoorntjesbrood

1,25

VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 september
t/m woensdag 19 september

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN DUO

GEHAKTDAG

Beenham van ’t huis
Gerookte ribeye

Kip-tomaat-mozzarella salade
Filet Americain
Sellerysalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

2x 100
gram 3.98

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

VERSGEBRANDE HUISMIX 
EN JAKARTAMIX

500
gram 5.50

100
gram 2.98 100

gram 1.49SERRANOHAM AMARETTO-PATÉ

100
gram 1.25

Slavinken
Rundervinken
Gehaktspeciaaltjes

6 halen / 
   5 betalen

Speciaal voor u ingekocht!

500
gram 4.98

500
gram 4.50

500
gram 4.50

500
gram 5.50

Beenhammetjes
naturel of gemarineerd 

Hamlappen 

Fricandeau 

Sucadelapjes 

VLEESWAREN DUO

KIP-TORTILLA’S
Lekker én makkelijk!

2
stuks 5.00

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Leverworst
Grillworst
Paardenworst
Gekookte worst

Palingworst
Zeeuws spek

Procureurrollade

Fijne cervelaat
Schouderham
Spekrollade
Varkenslever
Kip shoarma rollade
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Van Doorn en Dijkstra werken allebei 

op een hogeschool en kennen elkaar 

vanuit hun vakgebied. ‘We raakten 

een keer in gesprek en ontdekten dat 

we allebei boerendochters waren. Het 

was een feest van herkenning’, herin-

nert Van Doorn zich. ‘Sietse was al 

langer van plan een boek over boe-

rendochters te maken.’ Dijkstra: ‘Ik 

wilde dat niet volgens de gebruike-

lijke onderzoeksmethode doen, door 

dochters te interviewen, maar hen 

zelf  te laten vertellen en zelf hun ver-

haal te laten schrijven.’ Het resultaat 

is tien verhalen van vrouwen die in 

alle windstreken van ons land zijn op-

gegroeid op uiteenlopende bedrijven, 

van een grote boerderij in Twente tot 

een bollenkwekerij in het Westland, 

op geestgrond, zand, veen of klei. 

‘We hebben weekenden gehouden op 

een kampeerboerderij en herinnerin-

gen opgehaald en foto’s bekeken met 

eventuele deelneemsters. Acht van 

hen hebben hun medewerking ver-

leend aan het boek,’ aldus Dijkstra. 

Van Doorn vult aan: ‘We hebben ook 

onze eigen verhalen erin opgenomen 

en samen het voorwoord en de epi-

loog geschreven.’ Dijkstra: ‘Een we 

hebben een verklarend woordenboek 

bijgevoegd, want we merkten dat be-

paalde begrippen en woorden mensen 

die niet op een boerderij waren opge-

groeid voor raadsels stelden.’

Veranderingen

De verhalen vertellen over het proces 

van weggaan en aankomen. De boe-

rendochters verlieten hun geboorte-

grond en het erf en ontgroeiden het 

plattelandsmilieu. In het stedelijke 

milieu waar ze aankwamen, moesten 

ze wennen aan andere omgangsvor-

men en ongeschreven gedragsregels. 

Ze voelden zich lange tijd onzeker in 

dat nieuwe stadsmilieu. Sommigen 

vragen zich nog steeds af waar ze zich 

het meeste huis voelen: in de stad of 

op het platteland of in een zelfgecre-

eerde mengvorm van het beste van 

de twee werelden. In de portretten 

van deze boerendochters die van het 

erf zijn afgegaan komt enerzijds naar 

voren wat er in het leven van deze 

vrouwen is veranderd en hoe hun kin-

dertijd en jeugd op de boerderij hen 

in hun verdere leven heeft gevormd. 

Anderzijds blijkt eruit dat er ingrij-

pende veranderingen hebben plaats-

gevonden op het platteland. Het plat-

teland van hun jeugd bestaat veelal 

niet meer: veel boerenbedrijven zijn 

verdwenen, op boerenbedrijven die 

bleven vond mechanisatie en schaal-

vergroting plaats. En veel moderne 

boeren ontwikkelden nevenactivitei-

ten, en zo extra inkomsten, door een 

camping of zorgboerderij te begin-

nen. Daarnaast vestigden steeds meer 

stedelingen zich op het platteland. 

Thema’s

De rol van een dochter op de boerde-

rij is nog altijd een vrij traditionele. 

Van Doorn: ‘Als de boerderij al werd 

voortgezet, was dat door een broer. 

Omdat er niet genoeg land was om 

dat onder de kinderen te verdelen. 

Daar worden zelfs processen over 

gevoerd, tegenwoordig, omdat dege-

nen die geen land erven hun erfdeel 

in geld omgezet willen zien.’ Geld 

is een bijzonder thema in het boek. 

‘Baar geld is er niet, wel bezit. Een 

dochter zei: ik ben virtueel gezien 

miljonair, maar ik weet niet hoeveel 

mijn vader bezit.’ Over geld wordt 

namelijk niet gepraat in boerengezin-

nen. ‘Ook omdat in veel gezinnen met 

het bedrijf slechts een karig inkomen 

werd verdiend. Opgroeien als dochter 

op een boerderij die nog in bedrijf is, 

is een fenomeen dat langzamerhand 

verdwijnt, hebben de beide redactri-

ces gemerkt uit alle verhalen. ‘We 

zijn allemaal tussen de 45 en de 63. 

We schetsen een wereld die verloren 

gaat.’ Ze hopen dat veel mensen op 

de bijeenkomst in de bibliotheek af-

komen. ‘We hopen dat mensen uit het 

publiek ook herinneringen ophalen. 

Boerendochters, maar bijvoorbeeld 

ook mensen met herinneringen aan 

logeerpartijen bij familie op het plat-

teland en middenstanders, die ook al 

jong moesten meehelpen om het ge-

zin inancieel het hoofd boven water 
te laten houden.’ 

‘Van het erf af’ laat boerendochters die 
stadse vrouwen werden aan het woord

door Lilian van Dijk

Het boek ‘Van het erf af’ verscheen in mei en roept bij lezers die in de vorige eeuw zijn opgegroeid 

vele herinneringen op aan hun eigen leven. Niet alleen boerendochters, maar ook kinderen van 

middenstanders en migranten herkennen zich in de verhalen. Op 20 september houden  

de redacteurs van dit werk, Lia van Doorn en Sietse Dijkstra, van 10 tot 12 uur een  

bijeenkomst over het boek in de bibliotheek van Bilthoven in De Kwinkelier.

Boerendochters Sietse Dijkstra en Lia van Doorn stelden een boek met 

verhalen samen van vrouwen die als boerendochter opgroeiden, maar voor 

het stadsleven kozen.

Maria Limborgh roemde het enthou-

siasme van de eigenaren van tuinen 

en parken bij hun medewerking, 

naast de vele vrijwilligers, die ook 

dit jaar weer gereed stonden zowel 

bij het voorbije scholenproject als 

op de Open Monumentendag zelf. 

Nederland heeft van heel Europa het 

hoogste percentage bebouwd gebied 

(13 %). Bij andere landen is dat ge-

middeld 4 %. ‘De cijfers laten zien, 

dat het groen dat wij hebben, door 

ons gekoesterd moet worden’, aldus 

mevr. Limborgh.

Wegwijzer

Het comité was zo vrij geweest tij-

dens een verkennende wandeling een 

inventarisatie te maken van de bijzon-

dere bomen, heesters en coniferen in 

park Jagtlust. Zij vertelde in totaal 26 

bijzondere exemplaren geïnventari-

seerd te hebben en dit aangegeven te 

hebben op een klein bescheiden weg-

wijzertje, dat kan helpen bij een wan-

deling door het park. Aan wethouder 

Ditewig werd dit wegwijzertje aan-

geboden, samen met het ongevraag-

de advies in navolging van bijv. De 

Vrienden van het van Boetzelaerpark, 

zich te beijveren tot het in het leven 

roepen van een groep ‘Vrienden van 

het park Jagtlust’: ‘Want meneer de 

wethouder; het park is prachtig - ik 

zei het al in het begin - je moet zo’n 

prachtig park koesteren en dat lijkt 

ons nu niet echt te gebeuren’.

Passend

Wethouder Ditewig prijsde zich ge-

lukkig met het thema van 2012: ‘Voor 

onze gemeente is dit een bij uitstek 

een passend onderwerp. De Bilt is na-

melijk bijzonder rijk aan parken, tui-

nen en landschappen van alle soorten, 

maten en tijden. Dit groene karakter 

oefent al eeuwenlang een grote aan-

trekkingskracht uit op mensen van 

buiten de gemeente. Al lang voor de 

opkomst van Bilthoven vestigden 

stedelingen zich hier vanwege het 

groene cultuurlandschap. Al vanaf de 

17de eeuw werden veel landgoede-

ren aangelegd. In die tijd ontstonden 

bijvoorbeeld Sandwijck, Houdringe, 

Beerschoten en Vollenhoven, terwijl 

meer naar het noorden Eyckenstein, 

Rustenhoven en Rovérestein werden 

gebouwd. De bewaard gebleven tui-

nen rondom deze huizen zijn nu nog 

voorbeelden van vele eeuwen tuin-

kunst van de strakke en kunstig vorm-

gegeven baroktuinen, tot de natuur-

lijk aangelegde landschapsparken. 

Maar niet alleen voor de stichting van 

de landgoederen binnen de gemeente 

was het groene karakter van belang. 

Ook het groene veen- en weideland-

schap trok al eeuwen boeren naar 

de gemeente. Door de vervening is 

het veenweidegebied ontstaan. Vele 

boerenhoeven werden gesticht op de 

langgerekte en smalle landstroken die 

zo werden gevormd. Nu nog getuigen 

de Bisschopswetering en de Nieuwe 

wetering, de Kanaaldijk en de Tolak-

kerweg van dit unieke cultuurland-

schap’. 

Opening

De wethouder bedankte het comité 

voor zijn inzet en goede zorgen voor 

dit jaar en overhandigde de dames 

Maria Limborgh, Marjan Bosma en 

Baldine van den Bosch bloemen en 

de heren Geert Boorsma, Hans Los, 

Robert Schuiler en Abe Postema een 

les met inhoud. Sterk Spul zette ver-
volgens het beste beentje voor met 

het zingen van o.a. het Maartensdijks 

volkslied. Tenslotte konden de aan-

wezigen genieten van de DVD over 

Groenekan van Margreet Adriaanse 

en Abe Postema. Maria Limborgh: 

‘Een DVD vol groen, dat wordt ge-

koesterd’.  

Zonnige Open Monumentendag 
door Henk van de Bunt

Namens de gemeente verwelkomde wethouder Arie-Jan Ditewig iedereen, die op  

Open Monumentendag 2012 naar Jagtlust was gekomen. Daarvoor had de voorzitter  

van het organiserend comité Maria Limborgh haar zegje al gezegd en geheel  

vrijblijvend het gemeentebestuur al geadviseerd in een aantal zaken. 

Maria Limborgh (met bloemen) naast wethouder Arie-Jan Ditewig genieten 

van de bijdrage van Sterk Spul.

Opening Dorpshuis 
Westbroek

Aanstaande zaterdag 15 september wordt het Dorpshuis van 

Westbroek op zaterdag 15 september feestelijk heropend.

Om 15.00 uur gaat het dorpshuis open en zijn de genodigden en belangstel-

lenden welkom. Muziek is er van het draaiorgel van de familie Bontan. De 

bezoekers zullen kennis kunnen maken met alle activiteiten die plaatsvin-

den in het dorpshuis. Presentaties en demonstraties zijn er van de kunstena-

res Connie van Winssen, van ‘Westbroek ontmoet’, de Oranjevereniging, 

de schaakvereniging, korfbalvereniging D.O.S., Toneelgroep CPJ, de koers-

ballers, het Dorpsberaad Westbroek en het bestuur van het dorpshuis zelf. 

Er is in iedere geval heel veel te zien en te beleven. Op 15.30 uur zal wet-

houder Bert Kamminga samen met voorzitter Cornel Boere de vernieuwde 

accommodatie oficieel openen. Aansluitend wordt er door de beheerders 
Ad en Hilde Verhoef en het bestuur van het dorpshuis een hapje en een 

drankje aangeboden. Om 15.45 uur is er een optreden van Vriendenkring en 

ook een verrassend optreden van dokter Smitt, de voormalige dorpsarts van 

Westbroek. De opening wordt om 16.15 uur afgesloten met een dynamisch 

optreden van het gospelkoor Sparks of Joy.

Het vernieuwde Dorpshuis van Westbroek bij avond.
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De bezoeker die vanaf de Burgemees-

ter de Withstraat komt aanlopen, ziet 

meteen het groot aantal kramen met 

tweedehands boeken, die keurig zijn 

gerubriceerd. Daarna kan hij vele 

kanten op: rechts in het gebouwtje 

naast de kerk zijn zelfgemaakte ca-

deaus, etenswaren en tweedehands 

kleding te koop. Daarachter en aan de 

zijkant bevinden zich de kramen met 

huisraad, speelgoed, tuinartikelen, 

kerstboomversieringen en elektrische 

apparaten, plus een springgiraf voor 

de jeugd. Bij de entree staat een over-

dekte tent met allerlei leuke knutse-

lactiviteiten voor kinderen onder de 

noemer Kidsworld 70. Rechtdoor 

richting Dorpsstraat staan kramen 

met planten en bloemen, oliebollen, 

taarten en cakejes en andere etens-

waren en nog meer boeken en zelfge-

maakte siervoorwerpen. Aan de ande-

re kant van het pad is een overdekte 

tent geplaatst met tafels en stoelen er-

voor voor degenen die iets willen eten 

of drinken of gewoon even uitrusten. 

Daar vinden ook muziekactiviteiten 

plaats en er wordt vaak en enthousiast 

aan het Rad van Avontuur gedraaid.

Vroeg in touw

Eén kraam valt in het bijzonder 

op: die is een en al aardbeien. Zelfs 

Saskia Paauw, die hier samen met 

Nel Verkroost jam, verse aardbeien, 

taarten en cakes staat te verkopen, is 

toepasselijk uitgedost met een aard-

beienschort. ‘Nel heeft de aardbeien-

jam en de cupcakes gemaakt’, vertelt 

Saskia vrolijk, ‘en we hebben vijfen-

twintig aardbeientaarten bereid.’ De 

belangstelling blijkt enorm. ‘We zijn 

om half twaalf begonnen en binnen 

twee uur hadden we al één kraam leeg 

verkocht’, wijst ze trots. Op het gras-

veld achter een kraam met bekers, 

kopjes en kommen zit de heer W. van 

der Steeg. ‘Vanaf vanmorgen kwart 

over acht zijn we al in touw. We zijn 

begonnen met een opening en daarna 

hebben we instructies gekregen. We 

wisten al welke kramen we zouden 

gaan bemannen. We konden ook 

heuptasjes halen voor het geld en we 

kregen consumptiebonnen voor fris, 

kofie en broodjes.’ Het is het eerste 
jaar dat Van der Steeg meehelpt bij 

de Marktdag van de Dorpskerk. ‘Ik 

heb zeker tien jaar meegedaan met 

de rommelmarkt van de Jacobikerk 

in Utrecht, toen ik daar nog woon-

de. Sindsdien ben ik verhuisd naar 

Zeist.’ Toch heeft hij gekozen voor de 

Dorpskerk. ‘Ik kerk in De Bilt omdat 

ik me in deze kerk thuis voel. De ge-

meenschapszin is hier groot. Toen ik 

nog maar pas lid was, werd ik ziek. 

Ik kreeg zomaar kaarten met beter-

schapswensen van mensen die ik niet 

eens kende. Dat voelde als een warme 

deken. Ik voel me ook thuis in de pre-

diking. Op zondag zijn in deze kerk 

nog twee diensten. Soms doet domi-

nee Codée ze allebei, soms komen er 

gastpredikanten.’ Van der Steeg heeft 

het naar zijn zin op de Marktdag. ‘We 

hebben goed verkocht en de sfeer is 

prima. We hebben vandaag alles mee. 

Het weer werkt mee en de mensen re-

ageren leuk. Het is heel gezellig.’

Braderie

In de Dorpsstraat is een stukje spoor-

rails uitgezet, door de leden van de 

Stoomgroep Radingspoor uit Hol-
landsche Rading. Veel kinderen ma-

ken een ritje in de karretjes achter het 

locomotiefje. Verder presenteren zich 

hier allerlei verenigingen en sport- en 

vrijetijdsorganisaties uit de gemeente 

De Bilt. Het Bilts Kamerkoor brengt 
met volle overgave een aantal liede-

ren ten gehore. In de kerk geven Mar-

cel en Lydia Zimmer met hun band 

een feestelijk concert voor kinderen 

vanaf vier jaar met veel zang, dans en 

goocheltrucs. In die tijd kunnen hun 

ouders met een gerust hart de kerkto-

ren beklimmen om uit te kijken over 

alle festiviteiten in De Bilt. 

De opbrengst van de Marktdag is 

ruim 26.000 euro en gaat volledig 

naar het goede doel: aidsbestrijding 

in Afrika.

Marktdag Dorpskerk De Bilt en 
Vrijetijdsbraderie goed bezocht

door Lilian van Dijk

De traditionele Marktdag van de Dorpskerk De Bilt was een groot succes. Op zaterdag 8 september 

zijn er niet alleen veel meer kramen dan voorheen, meer dan tachtig in totaal, maar behalve de 

Oldtimershow in de Dorpsstraat is daar ook een Vrijetijdsbraderie, die eigenlijk goedmaakt  

wat sinds een paar jaar uit De Bilt is verdwenen: een locatie waar clubs, verenigingen en  

instellingen uit de gemeente De Bilt zich kunnen presenteren. 

Gratis workshop voor 
vrijwilligersorganisaties

In de gemeente De Bilt borrelt het van vernieuwende, 

sociale initiatieven. Zo geeft het loopbaanadviesbureau 

LoopbaanDialoog dinsdag 18 september een gratis 

workshop ‘Coachend leidinggeven aan vrijwilligers’ voor 

maatschappelijke organisaties uit de gemeente. 

De loopbaanprofessionals geven de workshop vanuit hun maatschappelijke 

betrokkenheid, organisaties laten zich bijscholen en inspireren om hun vrij-

willigers beter te kunnen begeleiden en het Rode Kruis faciliteert de bijeen-

komst. Een frisse bundeling van sociale krachten.

Duizenden

In de gemeente De Bilt doen duizenden mensen vrijwilligerswerk. Zonder 

hen zouden sportclubs, sociale en culturele initiatieven niet van de grond 

komen. Loopbaanprofessionals Petra Muns, Beatrijs Groenewold en Ray-

mond Kuster dragen deze initiatieven een warm hart toe en geven daarom 

op 18 september de workshop ‘LoopbaanDialoog: Coachend Leidinggeven 

aan vrijwilligers’.

Vak

Leidinggeven aan vrijwilligers is een vak apart. Waar stuur je op aan als 

inanciële beloning geen rol speelt? Mag je überhaupt doelgericht aanstu-

ren terwijl iemand zich belangeloos voor je inzet? En hoe doe je dat dan? 
Tijdens de workshop geven de loopbaanprofessionals antwoord op deze 

vragen. Vrijwillig in Actie De Bilt - lokale expert op het gebied van vrijwil-

lige inzet - is initiatiefnemer van de workshop en verbindt de verschillende 

partijen die samen de gratis workshop mogelijk maken. De workshop vindt 

plaats op dinsdag 18 september van 16.00 tot 19.00 uur en wordt gegeven in 

het gebouw van het Rode Kruis, Sint Laurensweg 13 te De Bilt. Aanmelden 

kan tot en met 14 september a.s. door te mailen naar info@vrijwilliginac-

tiedebilt.nl of te bellen naar 030 7440595. Zie ook www.vrijwilliginactie-

debilt.nl

Trilveen bij de familie Baas

Bij de tuin van de fam. Baas aan de Kerkdijk in Westbroek vertelde Wim 

Baas met heel veel enthousiasme over het hoogveen wat er ooit was en 

waarom trilveen hier nog goed gedijt (veel ijzer in het kwelwater dat uit het 

Gooi komt bindt zich met het fosfaat waardoor de trilvenen goed gedijen). 

Belangstellenden moeten er zeker is gaan kijken. Deze educatieve tuin is 

vrij toegankelijk elke laatste zaterdag van februari (bloeitijd sneeuwklokjes, 

lenteklokjes en voorjaarscyclamen) tot en met september (herfsttijloos, 

herfst-crocus, najaars-cyclamen en bessen van o.m. aronskelk).[Peter van 

Woudenberg]

Wie van aardbeien hield, kon zich helemaal uitleven bij de kraam van Saskia 

Paauw en Nel Verkroost.

Kinderen amuseerden zich enorm bij Kidsworld 70.

Bremhorst naar Dolinarium
Donderdag 30 augustus gingen een 

groep bewoners van Woonzorgcen-

trum De Bremhorst  en vrijwilligers 

in busjes en auto’s op pad naar het 

Dolinarium. Een speciaal uitje voor 
de bewoners van Woonzorgcentrum 

De Bremhorst te Bilthoven. Deze 

wens hing aan een wensboom en is 

uitgekomen. 

Een gedeelte werd vergoed door de-

tacheringbureau Maandag©. Via dit 

bedrijf werkte Saskia Swienink als in-

valler tijdens afwezigheid van de acti-

viteitenbegeleidster Berber Holwerda 
bij Woonzorgcentrum De Bremhorst. 

(Joke Ruiter)

In het groenige aquariumlicht genoten bewoners en vrijwilligers van de 

wereld onder water.



U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Erkend Bovag rij-instructeur voor motor- en autorijbewijs
* Altijd een gratis kennismakingsles
* Ook verlaagde motor (voor personen<1,65m)

Leo Driehuis, Burg.Huydecoperweg 16, 3615 AD Westbroek
www.3-huis.nl, info@3-huis.nl, 0651 368 995

Alleen voor Vierklanklezers, meld dit bij reservering! 
Tijdelijk € 50,- korting op de actiepakketten auto en motor

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Voor meer informatie zie 

www.lydiapedicure.nl of bel 06 - 20 90 92 97

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG  Groenekan

Pedicurebehandeling

Schimmelnagels

Likdoorns verwijderen

Voetmassage

Voetverzorging bij reuma

Nagelreparatie

Nagelproblemen

Voetverzorging bij diabeet

Voetscrub

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C8 2.2 16V 
AMBIANCE 7 PERS.

2004, 151.000, GRIJS MET, CLIMATE 

C, CRUISE C, ABS, ASR, ER, CV, SB,  

LMV, RAD/CD, LEDER INT, ESP, 

€ 7.250,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN DS3 1.6 VTI 16V 2011 31.000 ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, 

AIRDREAM RAD/CD, MLV, ABS, LMV,  € 16.495,00 

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2007 100.000 D BLAUW MET, VELOURS, CLIMATE C, RAD/CD,  € 6.500,00 

CITROEN C5 BREAK 1.8 16V 2003 154.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, 

TREKH, REGENS, RAD/CD, ER, CV, SB,  € 2.950,00 

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2007 117.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, ABS, AIRB, RAD/CD, CV, SB, ER

1.6 16V PANORAMADAK, TREKHAAK,  € 8.950,00 

PEUGEOT 1007 1.4 GENTRY 2006 70.000 GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, LMV, AFN TREKH,  € 6.950,00 

PEUGEOT 206 1.6 16V QUICKSILVER 2003 92.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD  € 4.950,00 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V NAVTEG 2004 143.000 ZWART MET, ABS, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, 

RAD/CD WISS/NAV, LMV, TREKH,  € 5.250,00 

PEUGEOT 308 SW 1.6 HDIF 109PK 2008 151.000 GRIJS MET, PANORAMADAK, TREKH, CRUISE C, ABS, 

PARKEERH V/A, LMV, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD  € 9.500,00 

PEUGEOT 407 SW XS 2.0 16V 2007 115.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD

CRUISE C, ABS, ESP, TREKH,  € 9.350,00 

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

2,95

2,95

Mueslibrood

400 gram

Kleintje 

Bosvruchtencake

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

Maertensplein 37, Maartensdijk  |  Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Chrysanten-
planten € 6,50 

Rozen 
20 st. voor € 5,95

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

NU bij aankoop van € 50.- aan dames mode 

een armband t.w.v. € 9.95 

cadeau!

DE NIEUWE 

HERFSTCOLLECTIE

VAN ESPRIT!
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Leden gezocht voor Scootmobielclub 
in oprichting

door Lilian van Dijk

Nel van de Bovenkamp uit Bilthoven wil graag een scootmobielclub oprichten. En dat valt niet mee, 

want eerdere pogingen van haar en andere scootmobielgebruikers liepen op niets uit. Daarom doet 

Nel via De Vierklank opnieuw een oproep aan lichamelijk gehandicapte mensen die het leuk vinden 

gezamenlijk een tochtje in de omgeving te maken.

Nel is 83 jaar en is ondanks haar li-

chamelijke problemen een opgewekte 

vrouw. Toch zou ze graag wat meer 

met andere ouderen die in vergelijk-

bare omstandigheden verkeren samen 

doen. ‘Zo’n scootmobielclub komt 

hier maar niet van de grond’, aldus 

Nel. ‘Ik heb het bij de stichting Wel-

zijn Ouderen aangekaart, maar het 

lukt niet. Op een gegeven moment had 

ik drie personen die interesse hadden, 

maar toen puntje bij paaltje kwam, 

deden ze het niet. Ze hadden een paar 

jaar geleden gratis van de gemeente 

een scootmobiel gekregen – je kon 

toen ook gratis een rollator krijgen -, 

maar dat ding bleef ongebruikt in de 

schuur staan. Ik vroeg: “Maar waar-

om heb je dat ding dan aangeschaft?” 

“Voor later, als ik het misschien nodig 

zal hebben”, was het antwoord.’ Nel 

daarentegen is volkomen afhankelijk 

van haar scootmobiel, rolstoel, rol-

lators en traplift. Vóór en achter haar 

huis zijn opritten geplaatst, zodat ze 

geen drempels hoeft te nemen. ‘Ik 

heb ook nog een trippelstoel, maar 

die is stuk.’ Zij heeft reuma, long-

emfyseem en is hartpatiënt. Ze moet 

veel medicatie gebruiken, waaronder 

morine, om het leven nog enigszins 
draaglijk te maken. ‘Ik kan niet meer 

staan of lopen. Vanaf mijn dertigste 

heb ik al gewrichtsreuma en daar is 

later artrose bijgekomen.’

Activiteiten en hobby’s

Toch is Nel iemand die zoveel moge-

lijk uit het leven probeert te halen met 

de mogelijkheden die ze nog heeft. 

‘Ik ga  een keer per week zwemmen. 

Na het omkleden komen ze me met 

een rolstoel halen en helpen me het 

water in en uit. Daar ben ik erg blij 

mee en dankbaar voor. Ik zou ook 

graag willen rolstoeldansen, want ik 

heb mijn hele leven gedanst tot het 

echt niet meer ging, maar dat is hier 

niet.’ Sinds kort gaat ze twee keer per 

week naar de dagopvang in Beth Sha-

mar in Groenekan. Dat zijn twee da-

gen vakantie voor me. Ik zou ze niet 

willen missen.’ Verder is ze al tien 

jaar lid van het gospelkoor van SWO. 

‘Er was sprake van dat we zouden 

moeten stoppen, vanwege bezuini-

gingen, maar gelukkig mogen we nog 

een jaar doorgaan. En verder ga ik als 

het even kan naar computerles.’ Thuis 

is ze altijd met hobby’s in de weer. ‘Ik 

doe veel handenarbeid.’ Ze heeft een 

enorme poppenverzameling, waarvan 

ze er sommige zelf heeft gemaakt, 

en ze breit. ‘Ik doe veel. Ik heb een 

enorme levensdrang. Overleven, 

noem ik het ook wel. Gelukkig ben 

ik nog volledig in het bezit van mijn 

verstandelijke vermogens en daar ben 

ik dankbaar voor, omdat ik gewoon in 

mijn huis kan blijven wonen. Ik kreeg 

zes uur huishoudelijke hulp per week, 

maar daar is op bezuinigd. Ze komen 

nu maar vier uur. Ik kook nog iedere 

dag zelf, maar ik zal te zijner tijd hulp 

nodig hebben bij het aankleden en bij 

het aantrekken van mijn steunkousen. 

Dat gaat nu nog maar net.’ 

Weinig in De Bilt

In andere gemeentes is een scootmo-

bielclub wel van de grond gekomen. 

‘Ik las in de krant dat er bijvoorbeeld 

eentje in Veenendaal is. Die mensen 

komen om de twee weken bij elkaar. 

Ze maken ritjes, drinken ergens kofie 
onderweg. Het is een sociaal gebeu-

ren. Komt er iemand niet opdagen, 

dan gaat iemand anders kijken wat 

er aan de hand is en of die persoon 

hulp nodig heeft. Zo’n club schept 

een band. Samen mankeer je wat. In 

de gemeente De Bilt is voor ons maar 

zo weinig.’ Ze heeft via de gemeen-

te een scootmobiel gekregen. ‘Een 

tweedehands, maar dat vind ik niet 

erg. Alleen werd me verteld dat de 

accu’s waren vervangen, en dat bleek 

niet zo te zijn. Dus stond ik een keer 

stil in het tunneltje onder het spoor. 

Scholieren hebben me toen naar huis 

geduwd, heel aardig van ze.’ De we-

reld is niet ingesteld op mensen als 

zij, heeft Nel ervaren. ‘Is er een uitje 

van de kerk, dan gaan ze ergens heen 

waar je niet met een rolstoel kan ko-

men. En wil je mee met een uitstapje 

via het UITbureau, dan kost dat soms 

wel 75 euro. Dat gaat boven mijn 

budget.’ Een keer per maand gaat 

Nel naar het Rode Kruis in Groene-

kan. ‘Dat is heel leuk. Het is ook een 

heel groot sociaal gebeuren. Ik ga ook 

met de Zonnebloem mee, twee keer 

per jaar.’ Nel hoopt een keer mee te 

kunnen op een vakantieweek van het 

Rode Kruis. ‘Ik heb me al heel vaak 

aangemeld, maar ik vis altijd achter 

het net. Er is nooit plaats.’ 

Wie interesse heeft om in groepsver-

band gezellige uitstapjes met andere 

scootmobielers te maken, kan zich 

aanmelden bij Nel van de Boven-

kamp: 030-2281586.

Casemanagement 
dementie

Op dinsdag 18 september ’12 vindt er weer een Alzheimer Café plaats in 

De Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koperwiek 

in Bilthoven. Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige 

ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familiele-

den, vrienden en andere belangstellenden. 

Het thema van deze avond is Casemanagement dementie. Er is gelegenheid 

vragen te stellen. Er zijn muzikale intermezzo’s en er is ruimte voor gezel-

ligheid en contact met elkaar.

Vanaf 19.30 uur staat de kofie klaar. Het programma begint om 20.00 uur 
en eindigt om 21.30 uur. De toegang is altijd gratis. U hoeft zich niet vooraf 

aan te melden. Voor meer informatie over het Alzheimer Café en vervoer 

Willemien Hak, 030 2203490 of Bea van Doeland, tel.nr. 030 2219022. 

Contactgroepen voor 
mantelzorgers

Zorgt u langdurig voor een ander? En wilt u wel eens in een ontspannen 

sfeer praten en ervaringen uitwisselen met mensen die in een vergelijkbare 

situatie zitten? Dan is deze ontmoetingsbijeenkomst misschien wat voor u. 

Herkenning en erkenning van elkaars situatie kan zowel voor u als voor de 

ander tot steun zijn. Maar ook het uitwisselen van nuttige informatie kan 

voor u belangrijk zijn.

De  contactgroepen worden gehouden in SWO-centrum, de Duiventil, 

Jasmijnstraat 6 in De Bilt van 10.00 tot 13.00 uur.  Er starten twee vaste 

groepen: voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie en voor 

mantelzorgers die zorgen voor een langdurig zieke oudere of voor iemand 

met een handicap. De groepen worden geleid door een mantelzorgconsu-

lent. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemien Hak of Lauk 

Spelberg mantelzorgconsulenten van Steunpunt Mantelzorg De Bilt, tele-

foon: 030-2203490.

Bingo in Dijkstate
Voor de liefhebbers van het BINGO-spelletje is er iedere 3e vrijdag van de 

maand bingo in restaurant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate  Maartensdijk. In 

de pauze kunt u gezellig even bijpraten en een kopje kofie of thee drinken. 

Het nieuwe seizoen start op vrijdag 22 september 2012. Aanvang 14.15 

uur en de kosten zijn 3,50 euro voor 5 speelrondes. Meer informatie: SWO 

Maartensdijk 0346-214161 / www.swodebilt.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…..
Door een enkeloperatie heb ik als raadslid van Bilt Belang mij de afgelo-

pen maanden noodgedwongen verplaatst met een scootmobiel in de ge-

meente De Bilt. Men leert de gemeente op een andere verrassende wijze 

kennen. 

Wat mij opgevallen is dat de oficiële ietspaden nauwelijks begaanbaar 
zijn met een scootmobiel met uitzondering van de rood geasfalteerde pa-

den zoals langs b.v. de Soestdijkseweg zuid en Blauwkapelseweg. Het 

ietspad vanaf de Noord Houdringelaan richting Station Bilthoven is 
slechts stapvoets te berijden, vanwege de loszittende, ongelijke of ont-

brekende tegels, boomstronken, fout geparkeerde auto’s etc. Kortom voor 

werkelijk gehandicapten nauwelijks te berijden. Toen ik probeerde daar 

iets harder te rijden dan de minimumsnelheid van mijn scootmobiel trilde 

ik zowat uit mijn wagentje (op luchtbanden en geveerd). Gelukkig heb 

ik de beschikking over een paar gezonde armen, maar dat was een zeer 

onprettige ervaring.

Een erg slechte weg is trouwens ook de Hessenweg tussen Dorpsstraat en 

de Looydijk. Daar zitten zulke grote gaten in het wegdek, dat men moet 

uitwijken met een scootmobiel, met alle verkeersgevaren van dien.

De ietspaden en trottoirs langs de Hessenweg tussen Looydijk en Dr. Let-
teplein en vooral de zijde bij de ABN-AMRObank worden geblokkeerd 

door fout geparkeerde auto’s, ietsen in de legale ietsenrekken, reclame-

borden, bloembakken, terrasuitstallingen etc. Ook hier is het niet mogelijk 

om ongestoord je weg te volgen. Met betrekking tot de ietspaden richting 
Groenekan tot aan de 1e spoorwegovergang is het eveneens huilen met de 

pet op. Wat ook opvalt, is dat het van Boetzelaerpark niet toegankelijk is 

voor scootmobielen. 

Hans Brilleman

Met de KBO naar Coesfeld
Op woensdag 26 september organiseert de Katholieke Bond voor Ouderen KBO in De Bilt een 

bustocht naar Jumelage-partner Coesfeld. De laatste opstap in Bilthoven is om 8.40 uur bij de 

Koperwiek en om 8.55 uur Dijckstate in Maartensdijk.

Om 11.00 uur staat de aankomst bij 

Café Ebbing bij Möbel Boer voor 

de Brunch gepland, waarna er ver-

volgens met een Nederlandse gids 

een kleine stadsrondleiding door de 

binnenstad met bezichtiging van de 

Lambertuskerk en de Synagoge op 

het programma staat. Om 14.00 uur 

is er een Stadsrondrit langs de ‘High-

lights’ van de stad en een bezoek aan 

het Poppen- en Speelgoedmuseum. 

De dag wordt afgesloten met een di-

ner in de Gaststätte ‘Zum Coesfelder 

Berg’ om 17.00 uur, waarna om 19.00 

uur weer richting Nederland wordt 

gekoerst. Voor inlichtingen en/of aan-

melding tel. 06 36044271. Niet-leden 

kunnen ook mee, mits er plaats over is.

Nel van de Bovenkamp hoopt dat het deze keer gaat lukken een scootmobielclub op te richten voor scootmobielgebruikers 

uit de gemeente De Bilt.
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kunst kaarten

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Het 3e mapje kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

15x Katten Kunst

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Basiscomputercursus  Windows XP en Windows 7
Als u nog niet alles van computers weet of nog niet zo 
bedreven bent maar wel veel wil leren. Dit is een inspan-
nende cursus, maar na afl oop kunt u de computer aardig 
bedienen. Wel dient u een computer met Windows XP of 
W 7 te hebben. 8 lessen. Kosten € 112,00 inclusief cur-
susboek. Start XP: dinsdagmorgen 2 oktober, Windows 
7: woensdagmiddag 3 oktober 2012 

Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, 
tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, 
tel. 030 220 34 90
www.swodebilt.nl

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod
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Raaijen Interieurs
ALTIJD PERSOONLIJK ZITCOMFORT!

Keuze uit 100 Relaxfauteuils. 

Diverse modellen direct uit 

voorraad leverbaar. 

Lederen Relaxfauteuil 

vanaf  € 850,00. 

Bezoek onze winkel en showroom  

Meubelmakerij en stoffeerderij sinds 1931 

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012 

www.raaijeninterieurs.nl

www.debilt.wereldwinkels.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Fairtrade tassen
September staat bij ons in het teken van 

‘Maak je Mooi’. 
Naast sjaals en 

sieraden hebben we 

een prachtige collectie 

fairtrade hand- en 

schoudertassen van 

uiteenlopende materialen, kleuren en modellen. 

Maandaanbieding food: 
Verschillende soorten koffi e, snelfi ltermaling, 
bonen en pads. In september 20% korting 

Maandaanbieding non-food: 
De hele maand september alle sieraden 
 10% korting

De originele Franse, met een smakelijk randje vet;

MAGRET DE CANARD ........................ 100 GRAM € 1,98

Voor de liefhebbers om lekker te stoven, met een klein beentje

LAMSSCHOUDER  .........................................1 KILO € 10,50

Van ons bekende rundvlees; braadtijd ca. 5 kwartier

RUNDERBRAADLAPJES  ..................  500 GRAM € 7,50

Bakken als biefstuk; lekker gemarineerd met onze olie-pestomarinade

FRANSE STEAKS .........................................4 STUKS  € 7,00

Met o.a. rundvlees, varkensvlees, kruiden en grove groenten

BOERENGEHAKT ................................... 500 GRAM  € 4,25

Uit onze specialiteitenhoek, even kort om en om bakken. 

Met pindasaus of met ham en kaas ertussen

BRUINE GEHAKT BOTERHAM .... 100 GRAM € 1,50

Van ons bekende varkensvlees, om kort te bakken of lang te sudderen!!

PROCUREURLAPJES ......................500 GRAM NU  € 4,98

Om te stoven, voor de liefhebbers heerlijk mals 

LAMS STOOFLAPJES ............................ 500 GRAM  € 9,98

Met o.a. varkensfilet, ham & kaas, lekker gepaneerd

GORDON SUISSE ..................................... 100 GRAM  € 1,45

Lekker gekruid en gezouten, met o.a. zout & peper en knoflook

LAMSBURGERS ........................................ 100 GRAM  € 1,75

Uit onze traiteurhoek, met worst en spekjes en romige jus: 

met de hand gestampt

ZUURKOOLSTAMPPOT ..................... 500 GRAM  € 4,25

Om te wokken, lekker gekruid met Mexicaanse kruiden en 

gevuld met groenten 

MEXICAANSE KIPWOKREEPJES   500 GRAM  € 4,98

Om te braden ca. 6 kwartier; lekker gekruid; 

ook koud lekker uit het vuistje

KALKOENROLLADE ............................. 500 GRAM  € 4,75

Lekker beleg voor iedereen!!! uit eigen keuken…..

AMBACHTELIJKE BOTERHAMWORST

............................................................................... 100 GRAM  € 0,98

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 8 september. Zetfouten voorbehouden.

DAT STAAT VAST!!!!!

25% KORTING
OP ALLE VASTE PLANTEN

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 18 september

in vierkante pot, 
9 x 9 cm of 
11 x 11 cm

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

Bolchrysanten We maken er deze week een “bolle” 

boel van met onze fabelachtig

    mooie bolchrysanten.

         Tuinjuwelen waar u nog

         héél veel plezier van 

         zult hebben.

             2 stuks slechts

Wat staan ze er

weer mooi bij, onze

bosviooltjes en

grootbloemige violen.

Wat ons betreft mag u ze 

óók bij u in de tuin zetten

met een fl eurige korting van

4,99

25%
T!!!!!

we

gro

Wat o

óók b
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De BSF is een adviesorgaan dat ge-

vraagd en ongevraagd de gemeente ad-

viseert op sportgebied. ‘We behartigen 

de belangen van de sportverenigingen, 

maar leggen de verantwoordelijkheden 

vooral bij de verenigingen zelf neer.’ 

Jan van ’t Land (60) volgde in 2006 

Karel Beesemer op als voorzitter van 

de BSF. ‘Ik kom uit een sportief gezin 

en dat zit er nog steeds in. Ik begon 

als voetballer. Later ging ik hockeyen, 

tennissen en in de winter was ik een 

fanatiek schaatser. Ik heb in 1997 de 

Elfstedentocht gereden en heb dus het 

elfstedenkruisje.’ 

Vorig jaar is hij met zijn vrouw naar San-

tiago de Compostella geietst. Voordat 

Van ’t Land voorzitter van de BSF werd, 

was hij negen jaar bestuurslid van de 

Bilthovense hockeyclub SCHC. In het 

dagelijks leven is hij hoofd van een ver-

pleegafdeling bij het UMC in Utrecht.

Meedenken

De BSF denkt mee bij allerlei ontwikke-

lingen op sportgebied in de gemeente. 

‘Namens de BSF hebben we zitting in 

de commissie die de combinatiefuncti-

onarissen begeleidt.’ Jan van ’t Land is 

voor de BSF actief bij de Stichting Leer-

geld. Deze stichting richt zich op het 

voorkomen van sociale uitsluiting van 

kinderen uit gezinnen met minimale 

inanciële middelen. ‘We bieden steun 

zodat kinderen de mogelijkheid krijgen 

om aan sport te doen.’ Van ’t Land is erg 

enthousiast over het werk dat de stich-

ting doet. ‘We steunen 170 kinderen 

die, hoewel ze het minder hebben, toch 

goed kunnen sporten.’

Actief betrokken

Een commissie vanuit de BSF organi-

seert het jaarlijkse Sportgala. ‘We heb-

ben tweemaal per jaar een ledenver-

gadering waar sportmensen niet alleen 

elkaar op de hoogte houden, maar ook 

van elkaar kunnen leren. We begeleiden 

verder projecten die door de gemeente 

in gang worden gezet.’ 

Jan van ’t Land noemt als voorbeeld de 

tennisbanen in Groenekan en Holland-

sche Rading. ‘Wanneer verenigingen 

met hetzelfde belang ergens voor willen 

gaan, dan proberen wij ze bij elkaar te 

brengen. Dat doen wij onder andere bij 

de discussie rond De Vierstee. Wij be-

hartigen de belangen van alle spelers 

die daar nu actief zijn, dus niet alleen 

de sportverenigingen.’ Jan van ’t Land 

noemt de verhouding met de sport- 

verenigingen heel goed.

Biltse Sportfederatie cement 
tussen inwoners en sport
door Guus Geebel

‘Hoofddoel van de BSF is iedere burger in deze gemeente de mogelijkheid bieden om ergens te kunnen sporten’, aldus 

voorzitter Jan van ‘t Land. ‘Wij doen dit door sportbeleid te sturen en te beïnvloeden.’ De BSF vertegenwoordigt zo’n 

zeventig procent van de georganiseerde sport in de gemeente De Bilt. ‘Daarnaast stimuleren we de breedtesport.’

Jan van ’t Land ziet in de BSF een duidelijke meerwaarde voor de sport.

Sportfoto’s
in De Vierklank
De Vierklank biedt ruim plaats aan sportverenigingen voor het plaatsen van 

wedstrijdverslagen, maar heeft ook zeker plek voor foto’s. Zowel van team-

sporten als individuele sporten. Lever de foto’s en afbeeldingen altijd apart 

aan, en niet ingevoegd in tekst. De foto’s liefst liggend formaat (minimaal 

1800 x 1200 px en als jpeg of tiff aanleveren. Fotografeer je met een mobiel 

doe dat dan minimaal met een 5 megapixel camera. Als regel geldt: hoe groter 

de foto, hoe mooier het eindresultaat. 

In dit katern is een aantal sportfoto’s opgenomen van diverse fotografen. Daar-

onder bijvoorbeeld Guido van der Burg die in zijn beelden graag inspanning 

en emoties vangt, waarbij ogen een centrale rol spelen. Maar ook van Michel 

Reij die de ernst en toewijding waarmee kinderen op ieder niveau hun sport 

beoefenen graag in beeld brengt. De foto van Michel is bijvoorbeeld 4,5 Mb 

groot en heeft al een breedte van dik 5000 px.

I-Play is een combinatie van spe-

len en sporten, vooral bedoeld om 

obesitas te voorkomen. Het toestel 

is toegankelijk voor een brede leef-

tijdscategorie en mensen met een 

handicap. Het is moeilijk te vergelij-

ken met traditionele speeltoestellen.  

In Groot-Brittannië zijn goede ervarin-

gen met het toestel. Kevin legt uit hoe 

het apparaat werkt. Hij voert de op-

drachten die te zien en te horen zijn 

in snel tempo uit en is volop in bewe-

ging. De elektronica werkt op zonne-

energie. Kevin vertelt dat je punten kunt 

scoren en dat de stand via de website  

www.iplayweb.com bij te houden is. Hij 

heeft daar nog geen gebruik van ge-

maakt. [GG]

Speeltoestel I.Play steeds populairder
‘In het begin wisten we nog niet hoe het werkte en zag je niet veel mensen bij het apparaat. Nu doe ik af een toe een 

spelletje met de kinderen, maar dan voel ik mijn spieren wel de volgende dag’, zegt Marlies over het speeltoestel I.Play 

bij de Melkweg. 

Kevin voert de opdrachten in snel tempo uit.

Sport in de gemeente
Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 

Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek
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Tweemaal Zes: 
zowel niveau 
als recreatie
In Maartensdijk is korfbal een grote sport. En Twee-

maal Zes (TZ) is daar dé vereniging die zowel in de 

zaal als op het veld in de overgangsklasse uitkomt. 

Een behoorlijk niveau waar de club terecht trots op is.  

De Maartensdijkers hebben als doel gesteld om spelers 

zo veel mogelijk zelf op te leiden. ‘We gaan niet allemaal 

spelers van buitenaf halen. Het moet wel een herken-

bare club blijven. Natuurlijk komt er wel eens iemand of 

gaat er wel eens iemand weg, maar dat is alleen om op 

een hoger niveau te spelen.’  

De vereniging staat niet alleen in het teken van het eer-

ste team, vertelt voorzitter Bert Bos. ‘We zijn een brede 

vereniging en bovendien een echte familieclub. Jonge-

tjes en meisjes komen al op jonge leeftijd - vanaf vier 

jaar - bij ons korfballen. In het begin gaat dat spelender-

wijs. Later kan iedereen zelf bepalen op welk niveau hij 

of zij actief wil zijn. Dat kan ook recreatief zijn.’ 

TZ is bovendien een club waar leden aan verbonden 

blijven. ‘We hebben senioren - voor wie het korfbal fy-

siek wat moeilijker wordt - die zes jeu des boules-banen 

hebben gerealiseerd. Zo blijven ze betrokken bij de 

club. Ook dat hoort bij deze vereniging.’ Nieuwe leden 

zijn van harte welkom. Bos: ‘Een paar weken kosteloos 

meetrainen om eens kennis te maken met de vereniging 

en de sport, dat is altijd mogelijk.’

C.K.V. Tweemaal Zes

Bezoekadres

Veld en kantine

Dierenriem 8

3738 TR  Maartensdijk

Tel. 0346- 212447

Sporthal ‘De Vierstee’

Nachtegaallaan 30

3738 EB  Maartensdijk

Tel. 0346- 212021

www.tweemaalzes.nl

Lid worden

Nieuwe leden kunnen zich aan-

melden via de website. Wil je sfeer 

proeven dan kan je 4 keer gratis 

meetrainen. Neem daarvoor con-

tact op met de secretaris van de 

vereniging Ilona van Rooijen, tel. 

06 23682983 of mail naar secreta-

ris@tweemaalzes.nl

Van hobbyhockey 

tot topsport
SCHC in Bilthoven is één van de grootste hockeyclubs 

van Nederland en er is plaats voor iedereen die met bal 

en stick aan de slag wil. Van spelers met veel ambitie tot 

en met de beginner die nog nooit zo’n stick in handen 

had. 

De senioren spelen hun competitie traditioneel op zondag 

en voor iedereen kan een passend team worden gevon-

den. Zin in? aanmelden@schc.nl 

Daarnaast kent SCHC twee initiatieven voor mensen die 

niet willen vastzitten aan iedere zondag een wedstrijd: trim-

hockey en familiehockey. Aan trimhockey kun je meedoen 

als je net begint, maar ook als je al jaren hebt gehockeyd. 

Met af en toe, als je wil, een wedstrijd. Trimmen kan op 

maandagavond, dinsdagochtend en donderdagavond. 

Om te kijken of het iets is kun je vrijblijvend drie keer mee 

komen doen. Meer informatie op trimhockey@schc.nl.

Afgelopen seizoen is SCHC met iets nieuws gestart: fami-

liehockey. Ontstaan omdat helaas ieder jaar weer kinderen 

worden uitgeloot voor het jeugdhockey. Op zondagochtend 

mogen zij met hun ouder(s) komen hockeyen. Ze trainen 

onder begeleiding van ervaren trainers en spelen partijtjes. 

familiehockey@schc.nl

En SCHC start met iets nieuws: op zondagochtend met 

vrienden een partijtje spelen, zonder de verplichting van 

een competitie. Voor ervaren spelers. 

Informatie: zondaghockey@schc.nl

Stichtsche Cricket- en Hockeyclub 

(SCHC)

CLUBHUIS:

Kees Boekelaan 1

Bilthoven

Tel. 030 – 228 27 00

www.schc.nl

Trimhockey: 

maandag  20.30-22.00 uur

dinsdag    9.30-11.00 uur

donderdag  20.30-22.00 uur

Meer informatie op 

www.trimhockey.nl

Familiehockey: 

zondag    9.00-10.30 uur

Iedereen moet 
mee kunnen doen
Om kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 110 procent van het minimum-

loon ook de mogelijkheid te bieden om te kunnen sporten en aan activiteiten 

deel te nemen, bieden meerdere stichtingen inanciële ondersteuning. 

Stichting Leergeld is in de gemeente De Bilt daarvoor het centrale loket. Om de 

doelgroep te bereiken heeft Leergeld contacten met scholen en verenigingen. De 

Stichting Jeugdsportfonds steunt deze groep via een intermediair ook, tot een 

maximum van 225 euro. Leergeld treedt in de gemeente de Bilt op als intermedi-

air voor het Jeugdsportfonds. 

Han IJssennagger is voorzitter van Stichting Leergeld De Bilt. Hij vertelt dat 

Leergeld de niet door het Jeugdsportfonds of U-Pas vergoede kosten aanvult. 

‘Meestal is het zo dat kinderen bij ons worden aangemeld en wij alles afhandelen.  

Dus als bijvoorbeeld 300 euro nodig is om een sport te beoefenen, dan verreken 

wij de 225 euro met de Stichting Jeugdsportfonds. Daar hoeft de aanvrager dan 

niet achteraan.’ 

IJssennagger wijst 

op de mogelijk-

heid voor mensen 

met een inkomen 

tot 110 procent 

van het minimum-

loon om via de U-

Pas een korting op 

de contributie van 

verenigingen te 

ontvangen. 

Stichting Leergeld 

De Bilt is te vinden 

op www.leergeld.

nl/debilt. [GG]

De foto van Guido van der Burg

Op deze foto speelt Voordaan op 18 september 2011 uit tegen Huizen. Stijn van ‘t Hek, speler van Voordaan probeert 

in de regen de bal in het spel te houden onder scherp toeziend oog van de doorweekte scheidsrechter. Ik vind het een 

boeiende foto omdat het bij mij de vraag oproept Lukt het hem om de bal binnen te houden? Stijn’s focus op de bal, zijn 

snelheid en de regendruppels met de gekleurde paraplu’s op de achtergrond maken het plaatje af. 

In het dagelijks leven ben ik docent Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht. ‘s Avonds en in het weekend fo-

tografeer ik veel hockeywedstrijden maar heb ook veel plezier in het maken van foto’s van zeilen en skiën. Sinds kort 

maak ik portretten en lever ik ook beeldmateriaal aan bedrijven voor hun websites of folders. In mijn foto’s probeer 

ik passie, inspanning en emoties te vangen, waarbij ogen een centrale rol spelen. Meer van mijn werk is te zien op  

www.guidovanderburg.com. 

AANGEPAST SPORTEN

Werkgroep Gewoon Sport De Bilt
www.gewoonsport.nl

Sportstichting Samen Verder
www.samenverderdebilt.nl

SV Irene Club Extra
www.sv-irene.nl

Fit na VUT in Sporthal de Bilt

HIB sport en beweeggroep SV-Irene
hib.sv-irene.nl

SPORTORGANISATIES

Biltse Sport Federatie
www.bsfnet.nl

BADMINTON

Badmintonclub Relex
www.badmintonmaartensdijk.nl

Badminton Takt 89 (recreatief)
www.takt89.nl
inlichtingen@takt89.nl

Sportvereniging lrene, afd. Badminton
www.badminton.sv-irene.nl

BEACHVOLLEYBAL

Sportverenging Irene, afd Beachvolleybal
www.irenebeach.nl

BOWLEN

SeBoSo Senioren Bowling Sociëteit
wabelger@casema.nl

BOWLS

Biltse en Bilthovense Bowls Club - BBBC
030-2204713

BRIDGE

Biltse Combinatie Concordia 86
www.nbbportal.nl/2503

Bridge Club Bilthoven
www.nbbportal.nl/2009

Dombridge
www.nbbportal.nl/2049

Sport in de gemeente

Bilthoven,
De Bilt,
Groenekan, 
Hollandsche Rading,
Maartensdijk
en Westbroek
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Korfbal uniek en 
vooruitstrevend

Korfbal is de enige sport waar jongens en meisjes, 

vrouwen en mannen in één team zitten ‘De één noemt 

het soft, wij spreken van prestatie, gelijkwaardigheid 

en respect’, aldus voorzitter Wim Schoon. Korfbal is 

volgens de preses een vooruitstrevende sport en NOVA 

een vereniging die boeit. ‘Vele sportverenigingen zijn 

mannenbolwerken. Met vrouwen erbij krijg je een hele 

andere dynamiek. Het is in mijn ogen leuker om sa-

men met vrouwen te sporten, socialer ook.’

De vereniging werd gekozen tot leukste vereniging van 

de gemeente De Bilt, een verkiezing georganiseerd door 

diverse commerciële partijen en stichtingen als Kika, 

Spieren voor Spieren en Right To Play. In totaal heeft 

NOVA ongeveer 270 leden. ‘Voor korfbal is dat een be-

hoorlijk aantal.’ Het eerste team komt uit in de tweede 

klasse. Samen met het tweede en de A-junioren zijn zij 

de prestatieteams, getraind door geclassiiceerde trai-

ners.

Eigenlijk zou iedereen die interesse heeft in de korf-

balsport eens langs moeten komen om te ondervinden 

waarom NOVA de leukste vereniging van de gemeente 

De Bilt is, daagt Schoon uit. ‘Iedereen, van kangoeroes 

tot oudere mensen, kan altijd een paar maanden op 

proef komen om te zien of het wat voor hem of haar is.’

Het hele jaar tennis 

bij Tautenburg
Op de 6 verlichte kunstgrasvelden van TV Tautenburg 

is het mogelijk om het hele jaar te tennissen. Ook de 

tennislessen van Tennisschool Paul de Bruin gaan, 

uitgezonderd, de schoolvakanties, het hele jaar door. 

Paul is jonge enthousiaste tennisleraar die vooral van 

de jeugdige Maartensdijkers (en zelfs van daarbuiten) 

zeer talentvolle tennissers maakt. Daarom een kort 

vraaggesprek met hem.

Wat maakt TV Tautenburg anders?

Paul: ‘Tennis draait uiteraard om techniek en veel spelen 

maar nog belangrijker is plezier. Daarom is mijn manier 

van trainen er een waar heel veel in spelvorm gewerkt 

wordt aan de basistechniek. Zowel jongeren als ouderen 

pikken dit het snelst op door in speelse oefeningen veel 

bewegingen te herhalen. Zowel recreatief als competitief 

kan je hiermee uit de voeten.’

Hoe gaan jullie om met jeugd?

Het mooie van jeugd is dat deze gasten nog het gemak-

kelijkst te kneden zijn waarbij vooral met vriendjes en 

vriendinnen spelen heel belangrijk is. Daarom organise-

ren wij al 10 jaar lang naast alle gezellige jeugdactivitei-

ten het befaamde tennis jeugdkamp. Ook afgelopen jaar 

hebben we weer met bijna 50 kinderen een prachtige 

tennisweek gehad waar naast veel tennis ook heel veel 

ruimte was voor gein en spelletjes.’

Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om jong en oud zich 

thuis te laten voelen bij TV Tautenburg.

KvNova

Tweelingen 142 

3721 WZ  Bilthoven

Telefoon clubhuis: 030 229 12 55

De trainingen en thuiswedstrijden 

gedurende het zaalseizoen worden 

afgewerkt in H.F. Witte Centrum, ge-

legen te De Bilt.

H.F. Witte Centrum (Sporthal)

Henri Dunantplein 4

3731 CL  De Bilt

Telefoon: 030 220 39 54

nova.bilthoven@knkv.nl

www.kvnova.nl

TV Tautenburg

Dierenriem 6a

Maartensdijk

www.tautenburg.nl

Nu al tennissen

en vanaf 2013 pas betalen!

TV Tautenburg geeft nieuwe leden 

die vanaf deze maand lid worden 

de mogelijkheid om dit hele jaar 

verder gratis lid te zijn, waarbij pas 

in 2013 de contributie in gaat. 

Sfeer proeven

Als u het gewoon eens wilt probe-

ren kunt u het ook op een van onze 

tossavonden op vrijdagavond eens 

proberen. 

‘Er zijn drie plekken waar we nog niet 

tevreden over zijn, maar waar we hard 

mee bezig zijn. Dat is het zwembad in 

Bilthoven, De Vierstee in Maartensdijk 

en het H.F. Witte Centrum in De Bilt. 

Met het Utrechts Landschap is afge-

sproken om voor het gehele gebied 

Weltevreden in De Bilt een gebiedsvisie 

te ontwikkelen. Daarin wordt een nieuw 

zwembad, sporthal en zalencentrum 

opgenomen. 

Speerpunt

In het Bilts Manifest, dat op hoofdlijnen 

een toekomstbeeld van de gemeente De 

Bilt in 2030 schetst, is sport één van de 

speerpunten. Per jaar staat voor sport 

4,2 miljoen euro op de begroting. Naast 

de georganiseerde sport steunt de ge-

meente ook veel andere initiatieven om 

sport en bewegen te bevorderen. Mit-

tendorff noemt het team van Doe Mee. 

‘Zij lopen op straat en organiseren aller-

lei dingen, zoals voetbalwedstrijdjes in 

de vakantie. Zij zijn de schakel tussen 

onderwijs, cultuur en sport en stimule-

ren kinderen na schooltijd activiteiten 

te gaan doen. Het Doe Mee team is in 

dienst van Stichting Delta, Animo of 

Masquerade. Ineke Winkel stuurt vanuit 

de gemeente de activiteiten aan en voert 

de regie. Sportambtenaar Wim Tigelaar 

vertelt dat via Doe Mee extra trainingen 

aan leerkrachten worden aangeboden 

om de kwaliteit van het bewegingsonder-

wijs op school een oppepper te geven. 

‘Daar wordt volop gebruik van gemaakt.’

Sportgemeente

De verkiezing tot Sportgemeente van 

het Jaar in 2009 is voor Herman Mit-

tendorff een hoogtepunt in zijn wet-

houderschap. Het was aanleiding om 

met allerlei initiatieven op sportgebied 

te komen. In 2011 legde de gemeente 

haar ambities neer in de kadernota Top-

per in sport en bewegen. ‘In de nota 

wordt de richting aangegeven waar we 

op gaan investeren en wat we belang-

rijk vinden. Wij maken daarin de keuze 

voor breedtesport en het faciliteren van 

voorzieningen.’ Als waardering voor de 

sporters en de vrijwilligers die het mo-

gelijk maken, werd in 2010 begonnen 

met het jaarlijkse Sportgala. Mittendorff 

ziet veel toekomst in de Cruijff Courts, 

pannaveldjes en andere speelplekken 

in de wijken. ‘Sport is verbindend en 

een gemakkelijk middel om dingen voor 

elkaar te krijgen.’

De Bilt springt eruit met sporten en bewegen
door Guus Geebel

‘De klachten die ik van de sportverenigingen bij mijn aantreden te horen kreeg over de slechte accommodaties zijn 

verdwenen’, aldus Herman Mittendorff. Hij begon in 2006 als wethouder van sport nadat de jaren daarvoor stevige be-

zuinigingen op het sportbudget waren doorgevoerd. ‘Er werden plannen gemaakt van wat er allemaal moest gebeuren en 

miljoenen euro’s geïnvesteerd. De stand van zaken is nu dat de accommodaties van alle sportverenigingen op orde zijn.’

Wethouder Herman Mittendorff en sportambtenaar Wim Tigelaar op de jeu de boulesbaan achter het gemeentehuis.

Winnaars zomertoernooi BCB
Trees van Doorn en Agnes Kahlman zijn de winnaars geworden van de open 

zomerdrives bij BridgeClub Bilthoven met een gemiddeld percentage van 

62.8%. Tweede werden Marga Robbers en Winnie Poorterman en het brons 

was voor Jaap Steijling en Aart Vos. 

 

Inmiddels is bij BCB de wintercompetitie voor clubleden begonnen, waar ge-

speeld wordt in twee lijnen. De verrichtingen zijn geheel te volgen op  www.

nbbclubsites.nl/club/2009. Bij deze oudste Biltse bridgeclub kan op de site 

behalve de stand ook bekeken worden welke spellen er zijn gespeeld, wat 

het resultaat van elk paar hierop is en met welke kaart bij elk contract door 

de tegenpartij is uitgekomen.  Door zo de eigen spellen te vergelijken met wat 

anderen hebben gedaan, kunnen de leden hun eigen spel goed analyseren 

en verbeteren.

Voor het net gestarte seizoen is er nog plaats voor enkele belangstellenden. 

Informatie kan worden verkregen via de website of via wedstrijdleider Bert 

Nijdam, tel. 030-2250172, E-mail adnijdam@telfort.nl. De speelavond is dins-

dags in het H.F. Witte Centrum in De Bilt.

Nordic Walking

Vanaf 15 september 2012 start Nordic Walking Bilthoven (NoWaBi) een nieu-

we basiscursus Nordic Walking op landgoed Beerschoten (samenkomst op 

het parkeerterrein), Holle Bilt 6, De Bilt. Starttijd: 15.00 uur. Vooraf aanmel-

den s.v.p. via: info@nordicwalking-bilthoven.nl of 06 414 66 376. 
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Golf zonder elitestatus
‘Een groene oase’, zo betitelt Bert van Klingeren het 

golfpark dat op een steenworp ligt van het centrum van 

Bilthoven. Bert is voorzitter van de wedstrijdcommissie 

golf- en countryclub De Biltse Duinen en deelt zijn 

enthousiasme over het toegankelijke park graag.

Een prachtig complex dat vooral voldoet aan de wensen 

van een beginnende en wat oudere golfer. De 9-holesbaan 

met lengtes variërend van 61 tot 147 meter is namelijk 

bijzonder ‘overzichtelijk en beloopbaar’. ‘Bij ons kun je 

in twee tot tweeënhalf uur 18 holes spelen en ben je dus 

niet gelijk de hele dag kwijt. Golfers die een grote baan te 

lang vinden, komen vaak bij ons.’

Het elitaire karakter dat rond de sport hangt, is bij De Biltse 

Duinen verdwenen. ‘Wij hebben een laagdrempelige ver-

eniging. Iedereen die geïnteresseerd is in de golfsport, kan 

bij ons terecht. We vragen geen entreegeld. Een jaarkaart 

bij Golfpark kost slechts € 500,-, het lidmaatschap van de 

Club € 50,-. Wij zien golf als een gezonde ontspannende 

hobby voor iedereen. Niet als iets dat slechts voor de elite 

is weggelegd. We hebben bovendien een sfeervol club-

huis waar een drankje en zelfs een maaltijd genuttigd kan 

worden’, aldus Van Klin-

geren. Sinds deze jaar-

gang is het ook mogelijk 

het golfbewijs (gvb) te 

halen bij De Biltse Dui-

nen. ‘Dat kon voorheen 

niet, maar de regels zijn 

versoepeld. Professionele 

leraren begeleiden dat 

traject.’

Bert van Klingeren op de afslag 

van hole 2.

Golfpark ‘De Biltse Duinen’

Burg. van der Borchlaan 6

Bilthoven

Tel.: 030 2280561

(voor reserveren van starttijden en lessen)

Lessen: 

dagelijks van 9.00 tot 22.00 uur 

weekend tot 18.00 uur

kosten: 

€ 25,- per les van 25 minuten; 

2 pers. € 14,- p.p.

Gebruik oefenfaciliteiten 

(o.a. driving range) € 5,- p.p./dag

Golf & Country Club

‘De Biltse Duinen’

www.golfclubbiltseduinen.nl

info@golfclubbiltseduinen.nl

‘Yoga is een cadeautje 

voor het lichaam’

Yoga. Sommigen krijgen er visioenen van zweverige 

leraren die cursisten zonder uitleg halsbrekende en 

ruggenkrakende manoeuvres laten uitvoeren in een 

walm van wierook. ‘Ik heb een paar jaar geleden zo’n 

soort cursus gevolgd’, vertelt Ria van Liempd (53). 

‘Daar ben ik halverwege mee gestopt. Ik had er geen 

goed gevoel bij.’ 

Toen Shamballa in haar woonplaats Maartensdijk een 

open dag organiseerde, besloot ze toch weer te gaan. Ze 

trof eigenaar Henri van de Langenberg, die nota bene 

vanuit zijn rolstoel de lessen leidt. ‘Het was heel down 

to earth, totaal niet zweverig. En ondanks zijn handicap, 

zijn er in de lessen geen beperkingen. De oefenruimtes 

zijn ook goed. Ik doe het nu al drie jaar lang elke week. 

Heerlijk ontspannend. Shamballa is een heel prettig 

centrum.’ 

Van Liempd heeft in het dagelijks leven een drukke or-

ganiserende baan. Door yoga kan ze haar gedachten na 

haar werk verzetten en op haar werk beter ordenen. Ze 

voelt zich er zelfs een beter mens door. ‘Mijn concen-

tratievermogen op het werk is toegenomen, mijn zelf-

vertrouwen en mijn evenwichtsgevoel idem dito. Yoga 

is het helemaal voor mij. Het is een cadeautje voor het 

lichaam.

Lestijden

Docentenopleiding: 

ma 19.15- 22.15 uur

Remedialyoga: 

don 15.00 - 16.30 uur

Yoga (Hatha-Raja-Kuthumi): 

don 19.30 - 21.00 uur

Privelessen yoga: 

vrijdagmiddag op afspraak

Yogacentrum Shamballa Nederland

Industrieweg 22A unit 3

3738 JX  Maartensdijk

Tel 0346-211254

info@shamballa.nl

www.shamballa.nl

De foto van Henk Willemsen

Deze foto is genomen door Henk Willemsen tijdens een voetbalwedstrijd van FC De Bilt tegen OSM 75 uit Maarssen, 

waar Niels van Veelen van FC De Bilt probeert de keeper van OSM te passeren. Henk Willemsen werkt 4 dagen in de 

week als bedrijfsleider bij hoveniersbedrijf Hoefakker in de Bilt, en de rest van de week is hij werkzaam als zelfstandig 

fotograaf. Vaak is hij te vinden in de vrije natuur, maar besteedt steeds meer tijd aan portretfotograi e. Ook werkt hij al 

een aantal jaren voor het sportgala De Bilt, waar hij het fotomateriaal verwerkt. Meer werk van Henk Willemsen is te zien 

op zijn website: www.fotowillemsen.nl

Zwemmarathon 2Swim4Life 
kan nog deelnemers gebruiken
De oorspronkelijk als 24-uurs bedoelde 

Zwemmarathon 2Swim4Life vindt op 

zondag 30 september in afgeslankte 

vorm plaats in zwembad Brandenburg 

in Bilthoven. Het bleek lastig men-

sen voor de ploegen te vinden die ’s 

nachts wilden zwemmen. Vandaar dat 

de marathon nu acht uur duurt, van ’s 

ochtends zes uur tot 14.00 uur ‘s mid-

dags. De marathon is een initiatief van 

zwemdocent Myriam Ursem, onder-

steund door een organisatiecomité. Hij 

wordt gehouden ter nagedachtenis aan 

haar in 2010 aan kanker overleden echtgenoot Nico. Myriam wil met deze actie 

zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor KWF Kankerfonds. Iedereen die een A-

diploma of meer heeft, mag in een ploeg meedoen, dus ook kinderen. Per ploeg 

moet steeds één persoon baantjes zwemmen. Het is ook mogelijk individueel mee 

te doen. Groepen en individuele deelnemers kunnen zich nog steeds opgeven. 

Myriam Ursum meldt: ‘Op het ogenblik hebben we al enkele sponsoren die een 

geldbedrag geven en we hebben zelfs al een shirtsponsor. Deze sponsor is een opa 

die het graag voor de toekomst van zijn kleinkinderen doet. Op het shirt komt de 

naam van zijn eerste kleinkind te staan: Irene. De kosten voor het opgeven van een 

groep zijn nog steeds 25 euro. Voor individuele zwemmers  is er al een sponsor. Zij 

worden geplaatst in de groep “Vrienden van Brandenburg”.’ In het zwembad ligt 

een lijst voor individuele deelname en opgave doen kan ook bij Myriam Ursem zelf. 

Groepen kunnen zich aanmelden via de website http://www.2swim4life.nl. Hier is 

ook nadere informatie te vinden over de marathon. [LvD]

Myriam Ursum.

BRIDGE (VERVOLG)

Bridgeclub Hollandsche Rading
adriedevries@casema.nl

Rookvrije bridgeclub De Kwinkslag
www.nbbportal.nl/2065

BCM Bridge club Maartensdijk
jamdevogel@gmail.com

Bridgeclub Open Kaart
www.nbbportal.nl/2076

DANS

Fraternitas De Bilt Body-Fit & Dance
www.fraternitas.info

2Move Maartensdijk
www.2movemaartensdijk.nl

GOLF

Golf en Country Club De Biltse Duinen
www.golfclubbiltseduinen.nl

GYMNASTIEK

csv Fraternitas (De Bilt)
www.fraternitas.info

sv Irene-afdeling gymnastiek (De Bilt)
www.gym.sv-irene.nl

2Move Maartensdijk
www.2movemaartensdijk.nl

HARDLOPEN

CSV Fraternitas De Bilt
www.fraternitas.info

Loopschool Saskia
www.loopschoolssaskia.nl

HENGELSPORT

Hengelsportvereniging De Bilt, 
Vliegvisvereniging De Bilt
www.hsvdebilt.nl

HOCKEY

MMHC Voordaan (Groenekan)
www.voordaan.nl

SCHC Hockeyclub

www.schc.nl

HONKBAL

hsv Centrals
www.centrals.nl

IJSSPORT

IJsclub Het Biltsche Meertje
www.ijbm.nl

JEU DE BOULES

Club de Pétanque Kets Up De Bilt/Bilthoven
www.ketsup.nl

Jeu de Boules /Koersbal Groenekan
jaapgroenekan@planet.nl

KARATE

Kyokushin Karate School Mas Oyama
www.masoyama.nl

KORFBAL

ckv DOS
www.dos-westbroek.nl

ckv Tweemaal Zes
www.tweemaalzes.nl

kv Nova
www.kvnova.nl

MOTORSPORT

Biltse Motorrijders Vereniging BMV
www.bmvmotor.nl
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Softbal blijft jaar in 

jaar uit een uitdaging

Vader Bertus is voorzitter van Honk- en softbalvereni-

ging Centrals dus je verwacht eigenlijk dat het Eva Voort-

man met de paplepel is ingegoten. Niets is minder waar. 

Deze jonge Biltse sportvrouw van het jaar meldt nadruk-

kelijk dat ‘pap graag naar sport kíjkt’. Toch speelt Eva al 

vanaf haar 9e softbal. ‘Op zich is dat niet zo heel jong’, 

vertel Eva. Met 5, 6 jaar kan je al prima met deze sport 

beginnen. De investering is slechts een paar schoenen 

en een handschoen, dus hoe laagdrempelig wil je het 

hebben.

Eva stelt dat iedereen met veel trainen de techniek kan 

leren. Zelf is ze daar het levende bewijs van als beste ju-

niorpitcher van het jaar bij de KNSB, een trainingsstage 

in Florida en opname in de selectie van het Nederlands 

Dames Softbalteam. Met minimaal drie en in het hoog-

seizoen wel vijf trainingen in de week werkt ze continu 

aan verbetering. Maar op sportief gebied heeft ze nog 

wel wat doelen voor ogen; terug naar de hoofdklasse 

met Centrals, goud met het NL team op het WK in 2014 

en liefst softbal terug als Olympische sport en dan in 

2020 Nederland daarbij eens l ink op de kaart zetten.

Voorlopig gaan de trainingen dus zeker niet op een laag 

pitje en ligt de uitdaging in het combineren van haar 

sport met een studie Industrial Design in Eindhoven. 

‘Wellicht weet iemand daar een kamer voor mij, dat zou 

me l ink wat tijd schelen’, besluit ze lachend.

STELEN, GOOIEN  en SLAAN mag!

Centrals speelt op Sportpark Welte-

vreden. De vereniging heeft de be-

schikking over twee softbalvelden, 

een honkbalveld en een beeballveld 

waar de allerjongsten spelenderwijs 

leren honk- en softballen. Er wordt 

zowel op topsport-, breedte-, als re-

creatieniveau gespeeld. Vooral de 

laatste twee jaar neemt het aantal 

Beeballers toe. Je leert slaan tegen 

een kleine of een grote bal, je leert 

om echt te gooien en je mag honken 

stelen! Er zijn geen sporten waar dit 

allemaal mag. Hockey en voetbal zijn 

de massasporten in De Bilt. Kies voor 

een sport, waarvan de honkballers 

wereldkampioen zijn en de softball-

sters zesde van de wereld.

Ga naar www.centrals.nl en word lid, 

voor jong en oud!

B
A

D
M

IN
TON CLUB R

E
F
L
E

X

M
AARTENSDIJ

K

Eerst proeven

Wil je eens meemaken hoe leuk bad-

minton in de zaal is of je tafeltennis-

vaardigheden opkrikken, ga dan 

eens langs op maandagavond in De 

Vierstee. De eerste twee keer speel je 

gratis mee, daarna beslis je of je lid 

wilt worden. 

Speeltijden badminton

ma 19.00 - 20.00 uur

jeugd 7 - 15 jaar

ma 20.00 - 23.00 uur

senioren v.a. 15 jaar

Speeltijden tafeltennis

ma 19.00 - 23.00 uur - v.a. 7 jaar

BC Rel ex

speellocatie ‘De Vierstee’

Nachtegaallaan 30, Maartensdijk. 

Informatie

Lida van de Bunt 06 12121019

Frans de Wit 0346 214040

www.badmintonmaartensdijk.nl

Rel ex is l exibel
Een vijfkoppig enthousiast bestuur en een heuse ma-

nager jeugdzaken staan aan het roer van badminton-

vereniging Rel ex. Sinds kort zijn ook de activiteiten 

van de tafeltennisvereniging ondergebracht bij Rel ex. 

Dus er valt wat te kiezen op sportief gebied!

‘We richten onze pijlen momenteel vooral op jeugdspe-

lers voor het badminton’, vertelt voorzitter Lida van de 

Bunt. ‘Op maandagavond zetten Frans en Jordy zich 

van 19.00 - 20.00 uur volledig in om de jeugd te bege-

leiden. We hebben rackets klaar liggen, het enige dat je 

hoeft mee te nemen is een portie enthousiasme en je 

sportkleding natuurlijk. De rest gaat vanzelf.’

Badminton

Rel ex telt momenteel 1 competitieteam, maar heeft 

ruimte voor meer spelers. Recreatieve badmintonners 

zijn van harte welkom en vooral nieuwe jeugdleden kun-

nen op technische ondersteuning van de meer ervaren 

spelers rekenen. ‘Dus als je op de volgende vakantie 

je tegenstanders op de camping een poepie wil later 

ruiken, moet je vooral gezellig bij ons komen trainen’, 

oppert Lida.

Tafeltennis

Op maandagavond worden ook 2 tafeltennistafels 

geplaatst zodat de overgebleven leden van de tafel-

tennisvereniging MTTV kunnen blijven spelen. Ook voor 

deze tak van sport geldt dat nieuwe leden van harte

welkom zijn.

Sebastiaan Klok, Combinatiefunctiona-

ris Sport in de gemeente De Bilt, vertelt: 

‘Na het succes van een rugbyclinic voor 

de zomervakantie kwamen deze kinde-

ren in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar weer 

in grote getale opdagen om anderhalf 

uur te sporten. De kinderen krijgen les 

in vangen en gooien met de rugbybal, 

wat met de ‘vreemde’ vorm toch even 

iets anders is. Daarnaast mogen ze 

grote stootkussens omver duwen en ui-

teraard lekker vies worden op het natte 

gras. Als afsluiting van de clinic is er een 

wedstrijdje waarbij de kinderen over het 

hele veld rennen en elkaar proberen af 

te tikken en vast te pakken’. 

Zon

Waar het allemaal begon in de regen 

was halverwege de zon doorgebroken 

en werd het een mooi sportieve ochtend 

voor de kinderen en lachende gezichten 

voor de ouders, die met plezier aan het 

genieten waren. Grote initiatiefnemers 

van deze lessen zijn Stijn Daniëls, Hans 

Veldman en Jeroen Plat, met onder-

steuning van anderen. Allemaal vaders, 

die ‘begaan zijn’ met sport. Na het suc-

ces zijn de kinderen erg enthousiast en 

de volgende clinic staat ook al gepland. 

Deze zal zijn op zondag 16 september 

om 11.00 uur op het grasveld tegenover 

het Gemeentehuis.

Zin

Lijkt het je leuk om ook eens mee te 

doen en altijd eens rugby willen spelen. 

Ga dan ook langs tijdens deze clinics en 

laat je verassen. Rugby is voor jongens 

en voor meiden en je hoeft geen rugby-

ervaring te hebben om deel te nemen 

aan de clinic. Voor meer informatie over 

het Rugby in de gemeente De Bilt kunt 

u terecht bij Stijn Daniëls contactadres: 

stijn@daniels.nl 

‘Rugbyplezier in de regen’
door Henk van de Bunt

Het is zondag 26 augustus en om 9.00 uur ’s ochtend’s bij het grasveld tegenover gemeentehuis Jagtlust gaat het 

regenen. Toch staan er weer 20 kinderen (in de stromende regen) klaar in sportkleding om een rugbytraining te volgen. 

Jeugdrugby is voor iedereen, dus of je groot of klein bent maakt niks uit.

Eerste punten voor SVM
SVM uit Maartensdijk sprokkelde jl. zaterdag de eerste competitiepunten bij-

een en de spelers van tegenstander Cobu Boys uit Amersfoort staan voorals-

nog nog met lege handen na de tweede competitieronde in de derde klas C 

West 1 van de KNVB. De Amersfoorters delen deze eer overigens met Maars-

sen, ’t Vliegdorp en Fortius.

In het duel in Maartensdijk was na 90 minuten een eindstand van 2-0 bereikt. 

De bezoekers uit de keistad hadden op voor hen vreemde bodem genoeg 

kansen om tot scoren te komen. De afwerking liet echter te wensen over. 

In de eerste helft was SVM agressiever dan de bezoekers, die geen kans

zagen om het spel te maken. 

Doelpunten bleven echter uit. In de tweede helft bood Cobu Boys de thuisclub 

beter partij. Scoren deden de bezoekers echter niet, SVM wel zij het uiterst 

schoorvoetend. De ploeg proi teerde van balverlies in de gelederen van Cobu 

Boys; na een minuut of tien in het tweede bedrijf leverde dat de 1-0 op van 

Mike de Kok, die eerst in blessuretijd met een tweede treffer de punten in 

Maartensdijk hield.

Volgende week spelen de Maartensdijkers om 14.30 uur uit tegen CJVV op 

Sportpark Vermeerkwartier aan de Gasthuislaan 70 in Amersfoort, dat tot nog 

toe één punt uit de gespeelde twee duels vergaarde. 

Nieuwe sponsor TZ

Agrarisch verhuurbedrijf Klaas van Vulpen uit Hollandsche Rading is sponsor geworden van korfbalvereniging TZ. Klaas en 

Anja dragen de club een warm hart toe en hebben nu een reclamebord langs het hoofdveld hangen. Hun kinderen korfballen 

al jaren bij TZ. Van Vulpen is gespecialiseerd in loonwerk, grasharken en grondwerken. Op de foto staan Klaas en Anja van 

Vulpen, samen met voorzitter Bert Bos en het team waar hun zoon in speelt.
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Inhaalrace redt Voordaan 
uiteindelijk niet
De dames van hockeyclub Voordaan werkten in de uitwedstrijd tegen het Amstel-

veense HIC een 3-0 achterstand weg en kwamen nog voor rust op gelijke hoogte. 

Uiteindelijk trok de groenekanse formatie na rust aan het kortste end en verloren 

met 5-3.

De eerste kansen waren voor Voordaan in Amstelveen. Een tweetal goede moge-

lijkheden werden echter gemist. HIC was doeltreffender. Uit enkele strafcorners en 

velddoelpunten scoorden zij drie maal: 3-0. De jonge ploeg van coach Lotte Smets 

kwam echter uitstekend terug. 

Via twee doelpunten van de van Nijmegen over gekomen Emma Drouen en één 

van Lisa Gerritsen werd het 3-3. Na rust kon Voordaan de lijn niet doortrekken. Het 

meer ervaren HIC trok het spel naar zich toe en wist op de beslissende momenten 

door te drukken. Na twee tegengoals kwam uiteindelijk een 5-3 eindstand op het 

bord. 

Volgende week spelen de dames thuis tegen Tilburg (12.45 uur). De naar de 

hoofdklasse gepromoveerde heren openen dan ook het seizoen, uit op Laren 

(14.45 uur).

Het hele jaar tennis
Vroeger was de ondergrond van de banen van 

tennisvereniging Hollandsche Rading van gemalen 

baksteen (gravel). Sinds een paar jaar liggen er ARC-

banen oftewel smash courts. ‘We kunnen daardoor 

eigenlijk alleen niet tennissen als er sneeuw op de baan 

ligt’, vertelt voorzitter Frans Nijnens. 

De nieuwe keramische korrels zijn qua ondergrond 

vergelijkbaar met het vroegere gravel. ‘Alleen smash 

court is vriendelijker voor de gewrichten. En als het 

regent, kun je gewoon door blijven spelen, waar vroeger 

de baan in no-time blank stond.’

Geen wachtlijst

Het aantal tennisuren is dus enorm toegenomen. Met 

vele voordelen. ‘We zijn een middelgrote vereniging in 

een klein dorp. Er zijn hier geen wachtlijsten. Als er geen 

toernooien zijn, dan kun je spontaan besluiten om een 

potje te gaan tennissen zonder je al ruim van tevoren af 

te moeten hangen.’

Gezellig

Op één moment is het wel druk op de TV Hollandsche 

Rading. Als het Open Bosberg toernooi op de agenda 

staat. ‘Ons laatste toernooi was overtekend. Gelukkig 

hebben we door scherp te plannen toch iedereen 

kunnen laten spelen binnen het schema.’ 

Een verklaring heeft Nijnens wel voor die populariteit. 

‘We zijn een hele gezellige, sociale club waar het 

i jn vertoeven is. Met mooie banen en professionele 

tennisleraren.’

Tennisvereniging Hollandsche Rading

Charles Weddepohllaan 3

3739 LD Hollandsche Rading

Telefoon: 035-5771990

www.tvhollandscherading.nl

Vragen?

bestuur@tvhollandscherading.nl

We hebben 2 uitstekende trainers met 

wie afspraken voor lesmomenten en 

-wensen besproken kunnen worden.

Proeven?

Iedereen is welkom op ons park en kan 

de sfeer (en onze dranken en gerech-

ten) daar proeven. Proefspelen kan ge-

regeld worden. Er is geen wachtlijst.

Lestijden dinsdag

o.l.v. Martin Koudijs

Tuimelberen judo 

(4-6 jaar): 16.15-17.00 uur 

Judo 1 (7-9 jaar) 17.00-18.00 uur

Jeugd Jiu Jitsu 

(v.a. 8 jaar) 18.00-19.00 uur

Jiu Jitsu 

(volwassenen en v.a. 14 jaar) 

19.00-20.00 uur

o.l.v. John Jansen

Judo 2 (9-11 jaar) 18.00-19.00 uur

Judo 3 (v.a. 12 jaar) 19.00-20.00 uur

Judo 4 (v.a. 16 jaar) 20.00-21.00 uur 

o.l.v. Brendtley Corputty, Karate 

(v.a. 16 jaar) 20.00-21.30 uur

o.l.v. Christos, Aikido 

(volwassenen) 19.30-21.00 uur

T’ai Chi vrijdagavond

Ontmoetingskerk Maartensdijk

Beginnerslessen beginnen 

om 20.30 uur

www.judokan.nl

Judo is een sport 
voor jong en oud
‘We’ hebben het wel eens beter gedaan op de Olym-

pische Spelen dan dit jaar bij het judo met een oogst 

van twee bronzen medailles voor Edith Bosch en Henk 

Grol. Toch blijft de Japanse zelfverdedigingskunst een 

populaire sport met een grote historie in Nederland. 

John Jansen van Judokan in Maartensdijk weet wel 

waarom. ‘Het is ten eerste een leuk spelletje. Ten 

tweede leer je jezelf erdoor verdedigen, waardoor je 

zelfverzekerder door het leven gaat. En ten derde: het 

houdt je jong’, aldus de 64-jarige leraar, die weet waar 

hij over praat. 

Judo is, in tegenstelling tot heel veel andere sporten, 

voor jong en oud. ‘Mijn judomeester is zelfs 74. We heb-

ben ook welpen op de club van zes jaar oud. Jongeren 

worden er gauw sterker door, ouderen leren bijvoor-

beeld valbreken.’

Bij Judokan in Maartensdijk, een vereniging met zo’n 

120 leden, is het allemaal te leren. Bovendien houdt de 

club de scores van elk individueel lid nauwgezet bij. Dat 

levert een leuk competitie-element op en bovenal een 

goed inzicht van de progressie die iedereen maakt. ‘Het 

stimuleert heel erg en zorgt ervoor dat onze leden met 

erg veel plezier bezig zijn met de sport’, besluit Jansen. 

Workshopavond

9 oktober 2012

Maak kennis met al deze takken van sport!

De foto van Michel Reij

Deze foto is gemaakt door de Bilthovense sportfotograaf Michel Reij tijdens een jeugdwedstrijd in Huizen. Michel foto-

grafeert voornamelijk atletiek en loopevenementen. Hij is niet direct geïnteresseerd in topprestaties, maar vooral in de 

ernst en toewijding waarmee kinderen op ieder niveau hun sport beoefenen. Op deze foto toont Fieke 

hoe zij in de loop der jaren vooruit is gegaan op de horden, een van de lastigste onderdelen binnen de 

atletiek. Hoewel haar kansen om ooit de top te bereiken klein zijn, gaat zij wel iedere keer de strijd met 

zichzelf aan en bewijst dat je op ieder niveau een topprestatie kan neerzetten. Meer werk van Michel Reij 

is te zien op www.mreij.nl

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 14 september kunt u weer klaverjassen bij SVM. 

In de kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk 

bent u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen 

kost 3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

NORDIC WALKING

Nordic Walking Bilthoven
www.nordicwalking-bilthoven.nl

PAARDENSPORT

Landelijke Rijvereniging en Ponyclub St Maarten
www.lrsintmaarten.nl

Écurie de la Fontaine
fontaine@scarlet.nl

Stal Griftenstein
www.griftenstein.nl

Stal van Brenk
www.stalvanbrenk.nl

Stal Arends
www.stalarends.nl

Voltigevereniging Roy Roger
www.royrogers.nl

SCHAKEN

Schaakvereniging De Biltse Combinatie
www.dbcschaak.nl

Schaakvereniging VOG
w.hennipman@hotmail.com

SKATEN

T-Stop Skatetrainingen

www.t-stop.net

SOFTBAL

Honk- en Softbalvereniging Centrals
www.centrals.nl

SQUASH

Sportvereniging Maartensdijk
www.svmmaartensdijk.nl

TAFELTENNIS

Sportvereniging Athlon ‘66, afd. tafeltennis
kreuger.w@worldonline.nl

Tafeltennisvereniging MTTV / zie Rel ex!
www.badmintonmaartensdijk.nl

Tafeltennisvereniging lduna
www.ttv-iduna.nl

TENNIS

ltv Meijenhagen
www.meijenhagen.nl

Tennisclub Bilthoven
www.tcbilthoven.nl

Tennisvereniging Hollandsche Rading
www.tvhollandscherading.nl

Tennisvereniging Het Kraaienveld
www.kraaienveld.nl

Tennisvereniging Tautenburg
www.tautenburg.nl

Tennisvereniging TKHC Helios
www.helios-bilthoven.nl

Tennisvereniging Toss
www.tv-toss.nl

Tennisvereniging Voordaan
baronvanvulpen@hetnet.nl

Tennisvereniging FAK
www.tvfak.nl
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Om goed te kunnen bewegen is ruimte 

nodig. Het is dan ook niet voor niets 

dat Kinderopvang De Bilt al haar vesti-

gingen ruim bouwt. Daar waar het kan 

met een speelhal, zodat ook bij slecht 

weer de kinderen binnen hun energie 

en bewegingsbehoefte kwijt kunnen. 

‘Keer op keer leggen wij aan architec-

ten, aannemers, maar ook aan de ge-

meente, feitelijk aan iedereen die voor 

ons bouwt/verbouwt uit, dat we bewust 

kiezen voor extra (bovenwettelijke) vier-

kante meters. Dat de groepsruimtes van 

groot belang zijn voor het realiseren van 

een goed kindercentrum. Voor minder 

willen wij het gewoon niet doen! En dit-

zelfde geldt natuurlijk voor de buiten-

ruimtes’, aldus Tineke.

Babysport

De basis voor een goede motorische 

ontwikkeling wordt al gelegd in de eer-

ste 6 maanden. Door veel en gevarieerd 

te bewegen leert een kind allerlei bewe-

gingen onder de knie te krijgen. Bewe-

gen is echter ook belangrijk bij het le-

ren van taal. Kinderen leren begrippen 

als onder, boven, over, achter, links en 

rechts alleen door zich deze begrippen 

bewegend eigen te maken. 

Voor kinderen zijn lichaamsbeleving en 

zelfbeleving nauw met elkaar verbon-

den. Deze twee factoren zorgen voor 

zelfvertrouwen en durf bij kinderen. Het 

zelfbeeld wordt versterkt wanneer kin-

deren zich it voelen en lekker in hun vel 

zitten. Door te bewegen leren kinderen 

hun lichaam beter kennen, ontwikkelen 

ze hun motoriek, verbeteren ze hun so-

ciale vaardigheden en bewegen zorgt 

ook nog eens voor een beter humeur!

(foto’s Helen van Dijk)

Stal van Brenk
herbergt alles
voor paarden
Stal van Brenk in Groenekan heeft alles wat je bij een 

paardenhouderij kan bedenken. Het is een manege, 

een fokkerij, pension-, handels- en africhtingsstal die 

Marrie en Willem van der Horst samen runnen. 

‘We hebben pony’s en paarden en geven zowel kinde-

ren als volwassenen les. Gediplomeerde trainers ver-

zorgen dressuur-, spring-, western- en crosstrainingen’, 

waarmee Marrie direct de veelzijdigheid van het bedrijf 

aangeeft. Het paardenbedrijf beschikt over uitstekende 

paardensportfaciliteiten. Er zijn drie binnenrijbanen - 

twee van 20 bij 40 en een van 25 bij 40 meter - en een 

grote buitenrijbaan van 45 bij 45 meter. 

Bijzondere zorg

Het meest opvallende is misschien wel dat de stallen 

onderhouden worden door mensen met een beperking, 

door een bijzondere samenwerking met zorgorganisatie 

Reinaerde. Van der Horst: ‘Zij zorgen heel goed voor de 

paarden en de stallen. Ze zijn heel kundig.’ Ook werkt 

Stal van Brenk samen met stichting Ariane de Ranitz, 

zij komen 3 dagen in de week paardrijden, met mensen 

met een beperking, op de paarden en pony’s van Stal 

van Brenk. Het zorgt voor de bijzondere dynamiek bij 

Stal van Brenk, waar regelmatig ook de kinderen van 

BSO Ministek les komen volgen. De vier sterren FNRS-

manege is zeven dagen in de week geopend. 

Stal van Brenk

Voordorpsedijk 29

3737 BL Groenekan

Tel. 030-2723755

www.stalvanbrenk.nl

info@stalvanbrenk.nl

(Voor informatie liefst mailen)

 

7 dagen in de week geopend

ma t/m vrij 9.00 - 22.00 uur

zaterdag 9.00 - 18.00 uur

zondag 9.00 - 17.00 uur

Buiten spelen
Kinderen die veel (buiten) spelen zijn beter toegerust om gezond en even-

wichtig op te groeien. Zij hebben relatief veel minder kans op ongevallen en 

zullen bij ziekte ook sneller herstellen. Ook zijn zij mentaal sterker. Al met 

al lopen zij dus minder gezondheidsrisico’s.

Het is dus belangrijk dat jonge kinderen veel bewegen, spelen en ontdek-

ken. Jonge kinderen moeten hiervoor voldoende gevarieerde speel- en be-

wegingsmogelijkheden krijgen. De kwaliteit van het leven van het jonge kind 

wordt voor een groot deel bepaald door de mogelijkheden die het krijgt om 

te spelen. Binnen en buiten, alleen en samen, vertrouwt en nieuw, rustig en 

spannend, met en zonder volwassenen om zich heen.

Een mooi voorbeeld van een prachtige buitenruimte is de bostuin van Kinder-

dagverblijf De Bosuiltjes op het terrein van Berg en Bosch. Natuurlijk, als je 

in Maartensdijk woont, moet je misschien even een klein stukje extra rijden, 

maar dan heb je wel voor je kind(eren) een prachtige mooie buitentuin, waar-

in de kinderen heerlijk kunnen ietsen, rondstruinen, en waar van alles valt te 

ontdekken, terwijl het ruime pand ook nog eens net helemaal gerenoveerd is. 

De bostuin is minstens zo groot als een voetbalveld. Er is onder andere een 

natuurlijk heuveltje waar kinderen met een geavanceerde loopiets met een 

topvaart naar beneden kunnen razen. En het gaat goed, ze vallen niet, en 

ontwikkelen wel een geweldig evenwichtsgevoel. ‘Dit alles in combinatie met 

goede kwaliteit, veiligheid en veel creativiteit is wat ik als ouder graag wil. Op-

vang als verlengstuk van hoe je het thuis doet of zou willen doen’, zegt Femke 

Bijlhout moeder van Bram (3 jaar, Rakker bij de Bosuiltjes)

Maar ook het buiten van kinderdagverblijf De Torenuiltjes is speels, natuurlijk, 

en wel vier keer zo groot als wettelijk vereist en dat voor slechts maximaal 24 

kinderen per dag. Dus zowel kleinschalig en huiselijk als met een prachtig 

buitenterrein. Waar vind je dit nog? Kinderen uit de “echte” grote stad zouden 

er jaloers op zijn.

Met bukken, rennen en kruipen op de BSO wordt er ongemerkt al heel wat 

afgesport.

BSO’s en bewegen
Ook bij de BSO’s van kinderopvang De Bilt is ruimte een vanzelfsprekend gegeven. Dat geldt 

niet alleen voor de Sport BSO, maar ook bijvoorbeeld voor BSO De Leeuwerik, aangrenzend 

aan een bos. Dat is wel wat anders dan steeds maar moeten spelen op het speelterrein van een 

school. 

Ook Kindercentrum De Welpen en 

de Wilde Poema is een mooi voor-

beeld. Grote ruime ruimtes en zowel 

de BSO als het kinderdagverblijf heeft 

een eigen speelhal, en voor de oud-

ste kinderen ook nog eens een zolder 

van 80m2. En dit alles op het ruime 

terrein van de Werkplaats Kinderge-

meenschap. En voor de jongste kin-

deren is er een prachtige ontdektuin, 

met allerlei uitdagende natuurlijke 

ontdekkingsmogelijkheden. 

Ook bij de BSO wordt ruim aandacht 

aan sport geschonken.

Kiest u ook voor kwaliteit, ruimte (en dus meer bewegen) 

en creativiteit voor uw kind, neem dan contact op met 

Kinderopvang De Bilt.

Voor meer informatie:

www.kinderopvang-debilt.nl

of bel gerust met al uw vragen: 030-225 19 98.

Bewegen op het kinderdagverblijf
Kinderopvang De Bilt weet hoe belangrijk bewegen is voor kinderen en investeert hier extra in met veel meer vierkante 

meters dan wettelijk is voorgeschreven. ‘Bewegen is voor kinderen ontzettend belangrijk. De trend van veel televisie 

kijken, buggy’s , computeren zet zich voort en dus het nog belangrijker dat we jonge kinderen spelenderwijs meer laten 

bewegen’ stelt Tineke Plessen, directeur bij Kinderopvang De Bilt

Met een ‘stormbaan’ voor de allerklein-

sten wordt op de KDO al de basis gelegd 

voor een it lichaam.

De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt al vroeg gelegd.
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De Biltse Motorrijders 

Vereniging: een sociale club

‘Wij zijn een vereniging met als doel het sociale con-

tact tussen motorrijders in de gemeente De Bilt te be-

vorderen. Wij willen bijdragen aan een positief imago 

van de recreatieve motorsport bij de bevolking’, aldus 

mede-oprichtster van De Biltse Motorrijders Vereni-

ging Cokky Hazekamp, die samen met Klaas Gianot-

ten en Ron van Dam de motorclub in 1997 oprichtte. 

Motorclubs worden doorgaans niet direct geassocieerd 

met gezelligheid en openheid, dat is bij de BMV juist wel 

het geval. ‘De vereniging is toegankelijk voor iedereen, 

ongeacht afkomst, ervaring of motormerk’, verduidelijkt 

Hazekamp. Het ledenaantal schommelt zo tussen de 120 

en 140 leden. Jaarlijks organiseert de BMV acht tot tien 

toertochten. Hazekamp: ‘Dat kan een meerdaags buiten-

landweekend, een avondrit, een monsterrit en een goe-

dedoelenrit zijn. Aan een toertocht wordt door gemiddeld 

zo’n dertig leden deelgenomen.’ Het onbetwiste hoogte-

punt is de Grote Biltse MotorToerTocht (GBMTT). ‘Deze 

vindt plaats op de laatste zondag in augustus. Een spet-

terend festijn waarbij zo’n zeventig motoren in een lange 

sliert door het mooie Nederlandse landschap trekken, 

onder begeleiding van een ordonnance die er voor zorgt 

dat alles soepel verloopt’, vertelt Hazekamp. Liefhebbers 

van motorrijden zijn van harte welkom om te kijken of 

de club wat voor hen is. Meer over de biltse motorrijders 

vereniging op: www.bmvmotor.nl

Agenda 23/9 Septemberrit

 21/10 Oktoberrit

 13/11 Foto/ilmavond

TC Groenekan
betaalbaar
wintertennis
De Nederlandse winters en sporten. Niemand in dit 

land die bij deze combinatie als eerste aan tennissen 

denkt. Behalve dan de mensen van het Tenniscentrum 

Groenekan. ‘Het was slecht tennisweer de laatste win-

ters. Bij ons kan er echter prima gespeeld worden op 

de binnenbanen’, aldus parkdirecteur en tennistrainer 

Kees Overvest. 

Een dak boven het hoofd tijdens een mooie partij tennis 

terwijl het buiten ijzig koud is en regent. Dat klinkt goed, 

maar zal wel ontzettend aan de prijs zijn, is dan vaak de 

eerste gedachte. 

Overvest: ‘Dat valt bij ons juist heel erg mee. Zeker ook 

in deze tijd van recessie, vinden wij tennissen met vrien-

den, gezin of in een competitieteam van groot belang. 

Wij willen dan ook dat tennissen op een binnenbaan ook 

in de winter haalbaar, oftewel betaalbaar blijft.’

Vooral de tarieven van maandag tot en met vrijdag tot 

16.00 uur zijn opvallend, vertelt hij. ‘Wat te denken van 

een vast uur gedurende 29 weken vanaf 440 euro? In de 

directe omgeving vind je geen tennishal met een derge-

lijk tarief en tevens een gezellige en betaalbare horeca.’

Veel voor weinig

Of je nu de motor 

bestuurt, alleen 

acherop zit of misschien zelfs hele-

maal nooit meerijdt, bij ons is ieder-

een gelijk en betaalt iedereen dus 

ook hetzelfde. Voor slechts € 25,00 

per kalenderjaar (minimum leef-

tijd is 16 jaar) krijg je een hoop: 

gezelligheid en sterke verhalen, 

toertochten en activiteiten, allerlei 

bijeenkomsten en nog veel meer! 

Proefrit

Uiteraard kun je als introducee een 

keer aan een clubrit deelnemen, de 

geur van warme olie en verstookte 

benzine opsnuiven en alvast een 

beetje kennis maken met de leden 

om de sfeer te proeven, geheel kos-

teloos en vrijblijvend. En als je aan 

het eind van die dag nog niet he-

lemaal overtuigd bent, ben je ook 

een tweede clubrit welkom. Meld 

je hiervoor aan bij de secretaris via 

bmv.secretaris@gmail.com

Tenniscentrum Groenekan

Copijnlaan 43

3737 AV Groenekan

tel. 0346-212398

tennis4u@tcgroenekan.nl

www.tcgroenekan.nl

Voor info: Kees Overvest

tel. 06 51 26 97 72

Het winterseizoen start maandag 

10 september 2012 en eindigt zon-

dag 7 april 2013.

Voor meer informatie kunt u terecht 

op: www.tcgroenekan.nl

De foto van Jeroen Kemp

Een spectaculaire actie als deze verwacht je niet in de onderste regionen van het amateurvoetbal. Toch wist fotograaf 

Jeroen Kemp deze actie op een verlaten sportveld in Sittard tijdens de wedstrijd DVO 6 - RKUVC 5 vast te leggen. 

Jeroen: ‘Deze foto is het bewijs dat je als sportfotograaf overal en altijd klaar moet staan voor dat ene unieke moment.’ 

Overigens kon de man gewoon verder spelen nadat hij ter aarde was gestort. In het dagelijks leven werkt Jeroen Kemp 

op de afdeling automatisering van het UMC Utrecht. Gedreven door zijn passie fotografeert hij sportwedstrijden door het 

hele land. Altijd op zoek naar dat ene bijzondere moment. Meer werk is te zien op www.jeroenkemp.nl

TENNIS (VERVOLG)

VVSO wvt
www.vvsowvt.nl

Tennis Centrum Groenekan
www.tcgroenekan.nl

VECHT- EN ZELFVERDEDIGINGSSPORT

Judokan
www.judokan.nl

WVT VVSO
www.vvsowvt.nl

Judo Bilthoven
judobilthoven@gmail.com

VOETBAL

FC De Bilt
www.fcdebilt.nl

Sportvereniging Maartensdijk SVM
www.svmmaartensdijk.nl

VOLLEYBAL

Sportvereniging lrene
www.irene-volleybal.nl

Volleybalvereniging Salvo ‘67
www.salvo67.nl

Stichting Bilts Volleybal
www.stichting-bilts-volleybal.nl

Volleybal Neo
030-2291327

WANDELSPORT

Comité Avondvierdaagse Maartensdijk
adenanjo@online.nl

Commissie Avondvierdaagse  
De Bilt/Bilthoven
www.avondvierdaagse-debiltbilthoven.nl

Sticht Gooise Wandelsport Bond
c.wijland@planet.nl

WATERPOLO

bzc Brandenburg (waterpolo)
www.bzc-brandenburg.nl

WIELERSPORT

Fietstoerclub Het Rooster
hetrooster.web-log.nl

Oranisatiecomité Maartendijkse acht
janwestbroek@cs.com

YOGA

Daantje Linschoten Praktijk Mirre
www.daantjelinschoten.nl

Himalaya Yoga Adem Meditatie Praktijk
www.yogameditatie.nl

Praktijk voor Yoga en Mindfulness Corja 
Kuiken
www.corja-kuiken.nl

Samsara Yoga Opleidingen
www.samsara.nl

Yogacentrum Shamballa NL
www.shamballa.nl

Yogapraktijk Cygne
skvanparys@tele2.nl

ZAALVOETBAL

SVM Futsal
www.svmfutsal.nl

ZWEMMEN

zwembad Brandenburg
zwembad@debilt.nl

Openluchtzwembad de Kikker
www.zwembaddekikker.nl

Zwembad Blauwkapel

Nova 1 weet punten 
niet binnen te slepen
Met de winst van vorige week nog vers in het geheugen, trad Nova 1 deze week 

aan tegen Korbis uit Waddinxveen. Ook zij hadden hun eerste wedstrijd gewonnen 

dus het beloofde een spannende pot te worden.

Op deze zomerse zaterdagmiddag, begon om half 4 de wedstrijd. Korbis kwam 

een stuk scherper uit de startblokken en ze openden al snel de score en liepen 

ervolgens uit naar 4-0. Pas daarna kwam Nova tot scoren. Door een afstandschot 

van Lisa Rademakers naar 4-1 en niet veel later volgde de 4-2 door een strafworp 

van Jan Hoeksta. Het gat was nu nog maar 2 punten, Nova kwam dichterbij en 

kreeg weer vertrouwen. Dit betaalde zich jammer genoeg niet uit in doelpunten. 

Vlak voor rust wist Korbis de score uit te breiden tot 5-2.

Na link wat taktische aanwijzingen van coach Maikel Bouthoorn, kwam het eerste 

van Nova vol vertrouwen de kleedkamer uit. Toch wist Nova evenals Korbis de korf 

voor lange tijd niet te vinden. Uiteindelijk was het Thijs Schoemaker die voor Nova 

de 5-3 op het bord zette en daardoor wist Nova de aansluiting te houden. Met nog 

een kwartier te spelen moest Nova alles op alles zetten om nog punten mee naar 

huis te nemen, maar met het missen van twee strafworpen liep het vertrouwen 

ook terug. 

Maikel Bouthoorn probeerde door meer lengte in te brengen de aansluitende goal 

te forceren. Dit deed hij door Steven Bakker in te brengen op de plek van Wesley 

Spronk. Door deze wissel werd Lisa Rademakers in stelling gebracht om te scoren 

en dit deed ze ook. Door een eerdere goal van Korbis was de tussenstand nu 6-4. 

Hierna was het alleen Korbis die nog wist te scoren en dit bracht de eindstand op 7-4.  

Volgende weekstaat een thuiswedstrijd op het programma tegen Luno 1.
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SLANK EN FIT IN 35 MINUTEN

bel ons  voor een GRATIS 
proefles

SLANK EN FIT IN 35 MINUTEN
Een revolutionaire manier om af te vallen

In slechts 35 minuten het hele lichaam trainen. Bij Sportcentrum Kees uit Bilthoven 
is dat mogelijk door een nieuwe stap op het gebied van fitness: de Milon Cirkel.  
‘Er staan zes kracht- en zes conditietoestellen in een cirkelopstelling. Die maken 
het mogelijk om in slechts 35 minuten het hele lichaam te trainen en dat met vijf-
tien maal meer resultaat dan op normale fitnesstoestellen’, aldus eigenaar Robert 
Schouten van Sportcentrum Kees.

“Het unieke zit ‘m in de dubbele weerstand in deze toestellen. Op die manier 
wordt de vetverbranding dermate goed gestimuleerd dat het lichaam nog 3 
dagen lang vet blijft verbranden. Daarnaast worden via deze manier van trainen 
extra spieren opgebouwd die ook op de lange duur voor een betere verbranding 
zorgen”. 

Met deze nieuwe faciliteiten zet Sportcentrum Kees een nieuwe stap op het gebied 
van training. “Ruim 80% van onze leden komt naar ons toe om iets aan zijn of haar 
figuur te doen. We hebben geïnvesteerd in een wetenschappelijk bewezen ef-
fectieve manier van training. We zijn hiermee uniek in Bilthoven en omgeving en 
voorlopig een van de weinigen in Nederland die de Milon Cirkel aanbieden.”

Schouten is zo overtuigd van zijn trainingsmethode dat hij een niet tevreden – geld 
terug garantie biedt. ‘Bevalt het binnen de eerste drie maanden niet, dan krijgt de 
klant zijn geld terug.’

Sportcentrum Kees
Kees Boekelaan 3

3723 BA Bilthoven

T 030 229 17 68

info@sportcentrumkees.nl

www.sportcentrumkees.nl

FC Bilt stuwt 
jeugd naar 
hoger niveau
Ruim een jaar geleden haalde FC De Bilt Koos van  

Tamelen binnen als technisch jeugdcoördinator. De ex-

prof herstructureerde samen met Ron Groenewoud de 

jeugdafdeling van de fusieclub, die in 1997 voortkwam 

uit de clubs BVC, FAK en Bilthoven. 

‘De bedoeling is dat we de jeugd in zijn algemeenheid 

naar een hoger plan tillen. De selectieteams proberen 

we op divisieniveau te krijgen. Uiteindelijk moet dat 

ook zijn uitwerking gaan hebben bij de senioren’, ver-

telt Van Tamelen, die jarenlang hetzelfde werk deed bij  

FC Utrecht en nog altijd in Galgenwaard werkzaam is. 

‘Dat doen we door eerst de trainers op te leiden. We heb-

ben een budget om ze een KNVB-trainerscursus aan te 

bieden. Daarnaast leiden we ze intern ook op. We geven 

bij FC De Bilt zogenaamde demonstratietrainingen,’ legt 

hij uit. Het gevolg van deze visie is dat op termijn alle 

teams in de jeugdafdeling gediplomeerde trainers voor 

de groep hebben staan. Trainers die positief coachen 

hoog in het vaandel hebben!

‘Dat komt het voetbal ten goede, maar het betekent 

echt niet dat er alleen maar gepresteerd hoeft te wor-

den, want er is nog alle ruimte voor recreatieve teams. 

Iemand die gewoon voor zijn lol wil voetballen is ook van 

harte welkom,’ aldus de technisch jeugdcoördinator van 

de ruim 1300 leden tellende voetbalvereniging.

Adres clubhuis

Sportpark Weltevreden

Weltevreden 1

3731 AL  De Bilt

Tel. 030-2204575

www.fcdebilt.nl

E-mailadres secretariaat

secretaris@fcdebilt.nl

Postadres

Postbus 15

3730 AA  De Bilt

Samen met Gerrit Noordermeer (op en 

top clubman) gaat hij proberen DOS 

te laten promoveren naar de tweede 

klasse. Noordermeer neemt daarbij het 

tweede team voor z’n rekening. Het be-

stuur vond dat het tijd werd om verder te 

gaan met een nieuwe hoofdtrainer van 

buiten. Tot nu toe heeft DOS altijd echte 

clubmensen als trainer gehad. Het past 

bij de ambitie van de club om deze nieu-

we weg in te slaan.

Veelbelovend

Berry van de Broek is al 20 jaar trai-

ner en kent de korfbalwereld als z’n 

broekzak. Zijn vorige club was ACKC uit 

Almkerk. Zelf woont hij in het prachtige 

vestingstadje Woudrichem en is in het 

dagelijkse leven werkzaam bij de pak-

ketdienst van Post-NL. Via informele 

contacten kwam hij in aanraking met 

DOS. Hij kent Westbroek verder niet, 

had er eigenlijk nooit van gehoord, be-

kent hij. Berry heeft een paar keer een 

wedstrijd van DOS gezien. ‘Je moet wel 

weten waar je terecht komt en het moet 

voor mij wel een uitdaging zijn,’ vertelt 

hij. Na zich zo een indruk te hebben ge-

vormd besloot hij de job aan te nemen. 

Volgens zijn visie is er voldoende poten-

tie in de club om met de huidige spelers 

iets te kunnen bereiken. In de selectie 

zijn geen mutaties gekomen dit jaar. De 

A1 junioren (tussen de 16 en 19 jaar) 

noemt hij zelfs veelbelovend en dat ziet 

er dus goed uit voor de toekomst.

Sociale trainer

Wat voor soort trainer is Berry van den 

Broek? Na enige aarzeling noemt hij 

zich vooral een sociale trainer die ech-

ter wel altijd wil winnen. Hij vindt dat 

de afspraken die hij met zijn spelers 

maakt moeten worden nagekomen. Als 

het dan niet gaat zoals hij wil worden ze 

daar door hem wel op aangesproken. Hij 

is voorts een voorstander van verzorgd 

en technisch korfbal. De tactiek is heel 

belangrijk. Het is niet zo gemakkelijk 

om van de derde naar de tweede klasse 

te promoveren, weet hij. In die derde 

klasse kom je vooral teams tegen die het 

van hun fysieke kracht moeten hebben. 

Hij noemt deze clubs zelfs ‘lompe tegen-

standers.’ Van den Broek wil als trainer 

met zijn team hier niet in meegaan en 

zijn eigen spel spelen. Met zijn selectie 

hoopt hij ook daarom te promoveren dit 

jaar. Vooral over de dames in zijn team is 

hij tevreden. ‘De dames maken het ver-

schil uit’, is zijn ervaring. ‘Als die beter 

zijn dan die van de tegenstander kun je 

kampioen worden.’ Wat dat betreft is hij 

aangenaam verrast over wat hij in West-

broek heeft aangetroffen. 

Tactiek

‘We gaan veel druk geven in de verde-

diging’, belooft hij. ‘Zodat de tegenstan-

ders niet in hun aanvallende spel kun-

nen komen. Zelf gaan we aanvallend 

proberen veel tot schot te komen. Veel 

schieten is veel scoren’, legt hij op een-

voudige manier zijn tactiek uit. De groep 

heeft in de korte tijd dat hij er voor staat 

al veel opgestoken, heeft hij gemerkt en 

vindt dat hoopgevend: ‘De voorberei-

ding op de competitie was uitstekend!’ 

Het streven van dit seizoen is om in de 

zaalcompetitie in de veldcompetitie de 

tweede klasse te bereiken. Aan Berry 

van den Broek zal het niet liggen. Op de 

eerste dag van de competitie is de uit-

wedstrijd bij D.K.O.D met 11-20 gewon-

nen. Na een moeizaam begin werd er in 

de tweede helft toch nog een behoorlijke 

uitslag gemaakt.

DOS-trainer Berry van den Broek:
De dames maken het verschil!
door Martijn Nekkers

Korfbalvereniging DOS uit Westbroek heeft een nieuwe trainer voor de selectie. Sinds begin augustus staat Berry van den 

Broek voor de groep. Hij volgt Serge Valk op die nu als trainer te vinden is bij Fortissimo in IJsselstein.

De nieuwe trainer van DOS Berry van den Broek met zijn eerste team.

Wat kost een zak chips aan beweging

‘Ik zag in de pauzes steeds meer leerlingen met zakjes chips rondlopen en 

dacht daar moeten we toch iets aan gaan doen’, vertelt Ingmar de Jong. Hij 

bedacht toen een project met hometrainers waarmee je kunt zien hoeveel je 

moet bewegen om de kilocalorieën van een zakje chips te verbranden. Ingmar 

de Jong is een van de vijf gymdocenten bij de Werkplaats Kindergemeen-

schap.

Op 11 september zijn de hometrainers met meetapparatuur voor drie maan-

den geplaatst in de sporthal. De gemeente subsidieert het project dat leerlin-

gen bewust moet maken van de gevolgen van snoepen en de noodzaak om 

te bewegen. ‘Plus Bilthoven sponsort een gedeelte door een linke korting op 

de zakjes chips te geven. Het kost de school dus niet zo veel.’ Ingmar de Jong 

heeft het project al eerder op kleinere 

schaal uitgevoerd met vmbo 3, vanuit 

het project ‘Vmbo in beweging’. ‘Op 

kleine schaal sloeg het aan en toen 

dacht ik het zou wel leuk zijn als de 

hele school hiermee geconfronteerd 

wordt.’ Behalve De Werkplaats doet 

ook Het  Nieuwe Lyceum aan het pro-

ject mee. [GG]

Ingmar de Jong denkt dat het project 

de bewustwording vergroot.

Fiets-bridgedrive van ‘Open Kaart’

Op 1 september hield bridgeclub 

‘Open Kaart’ haar 3de Fietsbridge-

drive. Vanaf een zonnig terras bij 

Midgetgolf Bilthoven ging het gezel-

schap op weg voor een prachtige 

tocht van 35 km. in 3 etappes. 

De eerste stop (8 spellen) was onder 

het genot van kofie met gebak bij het 

Vaarderhoogt in Soest. In de Stoeterij 

in Soesterberg werden de volgende 8 

spellen gespeeld, waarna in de thuis-

haven H.F Witte Centrum de laatste 

serie van 8 spellen werden gespeeld. 

(Hanneke Bakker)

Op naar de volgende pleisterplaats 

voor weer 8 spellen.
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Open 

Dag

NIEUW bij Its: Pilates

Zaterdag 15 september
van 11.00 tot 15.00 uur 
Kom gezellig meedoen met talloze workouts 

(in onze verbouwde sportschool)

zoals zumba, s’bam en steps.

openingstijden 9.00 tot 22.00 uur

its sport

ACTIE  ACTIE  ACTIE  ACTIE  ACTIE  

+1 is -1:  breng een nieuw lid aan en train 

1 maand gratis. De hele maand 

sept. betaalt u geen inschrijfgeld 

(twv 30 euro).

Its sport

Industrieweg 11a tel: 06 46 10 46 00

3738 JW  Maartensdijk email: itsfarida@hotmail.com

Afgelopen weekend werd in de stralende 

zon de laatste wedstrijd in het onderling 

kampioenschap van de Hilversumse 

Rijclub bij Stal Arends in Maartensdijk 

verreden. Op deze overwegend dres-

suur georiënteerde trainingsstal stond 

naast de dressuur ook springen op het 

programma. Opvallend was de kwaliteit 

van de dressuurproeven die neergezet 

werden waarbij ook veelal jonge en on-

ervaren paarden aan de start kwamen. 

Het was de derde en laatste wedstrijd 

in het kampioenschap, waarbij de grote 

wisselbekers als kers op de toch al rijk 

gevulde prijzentafel fungeerden.

Ali Verhoef nog volop in beweging
De 86-jarige mevrouw Ali Verhoef uit 

Bilthoven golft nog tweemaal per week 

op de baan van Golf & Country Club De 

Biltse Duinen. Ze werd zestien jaar ge-

leden samen met haar man lid van de 

club en ze waren regelmatig op de baan 

te vinden. Haar overleden echtgenoot 

Willem Verhoef is nog drie jaar voorzitter 

van de golfclub geweest. Na zijn overlij-

den in 2005  is ze de sport blijven beoe-

fenen met een aantal golfvriendinnen. 

‘Je doet echt aan sport. Als je één 

rondje van negen holes doet, ben je 

vijf kwartier onderweg.’ Ali Verhoef golft 

het hele jaar door, behalve als de baan 

gesloten is vanwege sneeuw of ijs. ‘Na 

al oop drinken we gezellig kofi e met an-

dere clubleden. Het is een echt sociaal 

gebeuren.’ [GG]Ali Verhoef op de golfbaan.

Kampioen bij de paarden dressuur werd 

Rosalinde Lammerts met Romanoff, bij 

de pony’s pakte Lucy Groenen met Tha-

mens Volare de titel, de beker bij het 

springen ging naar Isabelle Geurts met 

Mini Hopps en in de categorie voor de 

beginners was er een kampioensprijs 

voor Caroline Kaiser met Max.

Vier hippische kampioenen in Maartensdijk

Top Arnemuiden - TZ 21-15
TZ 1 speelde afgelopen zaterdag uit tegen Top Arnemuiden. Ook vorig seizoen 

werd er tegen Top gespeeld. Top, een ploeg met aanvallend sterke dames, 

bleek toen twee keer te sterk. Het strijdplan voor deze wedstrijd was dan ook 

op de dames afgestemd.

De wedstrijd was nog maar net gestart en al snel vielen de doelpunten aan 

beide kanten. Het eerste verdedigingsvak van Tweemaal Zes kreeg geen grip 

op de dames die uiteindelijk maar liefst 12 keer zouden scoren. Aanvallend 

waren de rollen omgedraaid in dat vak, Top wist geen grip te krijgen op Tim 

Meijers (7 velddoelpunten) waardoor de wedstrijd lang gelijk op ging. Beide 

andere vakken van Top en TZ waren aanvallend minder op dreef. De aanval-

len van het aanvalsvak van TZ werden in een te laag tempo en te statisch op-

gezet. Verdedigend werd de aanvoerster van Top goed verdedigd door Nawal 

Legouit, waardoor ook daar de doelpunten kostbaar waren. Bij rust keek TZ 

tegen een achterstand van 3 punten aan.

Na de rust leek het even de goede kant op te gaan. Na 10 minuten was het 

14-13. In een slordige fase waar meerdere spelers verdedigend steken  lieten 

vallen en TZ aanvallend geen vuist kon maken zorgde Top voor een beslis-

sende voorsprong. Deze voorsprong gaf de ploeg uit Arnemuiden niet meer uit 

handen. Eindstand 21 – 15.

Na twee wedstrijden is het duidelijk dat in deze poule veel gelijkwaardige 

ploegen zitten. Komende week wacht Rust Roest, wat een mooi resultaat te-

gen Oranje Wit wist neer te zetten. Tweemaal Zes moet de ingezette lijn weer 

oppakken en van de nederlaag tegen TOP leren. Al met al beloofd het een 

spannend en interessant seizoen te worden.

Tweemaal Zes 2 wist de uitwedstrijd tegen KCC 3 niet om te zetten in winst. In 

een wedstrijd met weinig doelpunten werd een vroege voorsprong uit handen 

gegeven. Vooral het niet afronden van de vele gecreëerde kansen zorgde er 

voor dat de winst naar KCC ging.

Talinglaan toernooi een fantastische feest

Het tennistreffen tussen de verenigingen Toss en WVT, het zogenaamde ‘Ta-

linglaan-toernooi’ is, door het schitterende zomerweer, prima organisatie en 

de sportiviteit van alle deelnemers, geweldig goed geslaagd. Leden van beide 

clubs hadden goed gezorgd voor koek en gebak bij de kofi e op het park van 

WVT en de hartige hapjes bij de afsluiting op het Toss-terras. Voor de derde 

keer op rij werd de ontmoeting door Toss gewonnen, maar gezien de gehele 

entourage kan je spreken van gelijk spel. Democratisch werd besloten om 

volgend jaar een ‘Champions League’ systeem toe te passen. Alle namen 

van de heren van beide clubs gaan in één beker en die van de dames in een 

andere. Tijdens het kofi e drinken vindt de loting plaats en kan het zijn dat 

Tossers met WVT-ers een dubbel vormen. Er wordt dan een schema gemaakt 

zodat men bij iedere volgende wedstrijd op die dag, een andere partner heeft.

Een wedstrijd tussen twee clubs is het dan niet meer, maar wel een betere 

kennismaking tussen de leden van clubs onderling. 

Judo en zelfverdedigings-
karate in Bilthoven

Al sinds 1992 geeft ze judo en jiu jitsu-les. José Lam 

van Ekris, in het bezit van de zwarte band judo, werkt 

voor Van Haren Sport. Deze Hilversumse sportschool 

geeft onder de naam Judo Bilthoven op de Theresia-

school aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven ook zelfver-

dedigingskarate aan de jeugd van acht jaar en ouder. 

‘Dit is karate met daarbij verschillende basisgrepen en 

-vaardigheden die belangrijk zijn bij de zelfverdediging. 

Deze zijn afgeleid van jiu jitsu. Er wordt ook getraind op 

beheersing, concentratie en reactie, zodat je leert reage-

ren en handelen op de juiste manier en op het juiste mo-

ment’, vertelt Lam van Ekris.

Naast de karatelessen geeft zij eveneens judoles aan de 

jeugd van vijf jaar en ouder. ‘Dit doe ik in een ontspannen 

omgeving waar het prettig is bezig te zijn met het spel van 

judo. Stoeien, bewegen, valbreken, balans, respect voor 

jezelf en de ander staan centraal in deze lessen.’ 

Iedereen is van harte welkom tijdens de lessen in Biltho-

ven. ‘De eerste twee lessen zijn proel essen. We trainen 

elke week.’ Aanmelden voor de proel essen kan altijd, 

behalve dan de twee lessen voor een vakantie.

Judo

di 15.30 - 16.30 uur (8+) 

di 16.30 - 17.30 uur (5-7 jr)

do 15.30 - 16.30 uur (7-8 jr)

do 16.30 - 17.30 uur ( 5-7 jr)

do 17.30 - 18.30 uur (9+)

Zelfverdedigingskarate

di 17.30 uur tot 18.30 uur (8+)

woe 18.00 uur - 19.00 uur (9+)

Proel essen

De eerste twee lessen zijn proef-

lessen, daarna besluit je om lid te 

worden.

Aanmelden en/of meer informatie 

per mail judobilthoven@gmail.com 

of telefoon 0346-211514.

Hans (l) en Cora (r) Arends zijn trots op de prestaties van de jeugd.
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Jeugdsportfonds laat 

kinderen sporten

Het Jeugdsportfonds De Bilt geeft kinderen van 4 tot 

en met 18 jaar de kans om te sporten bij een vereni-

ging als de ouders dit inancieel niet op kunnen bren-

gen. Een intermediair, een professional die de gezins-

situatie kent, doet een aanvraag. Daarna betaalt het 

fonds de contributie en eventueel benodigde sportat-

tributen direct aan de vereniging en sportwinkel. Dit 

gebeurt tijdens een simpele, maar goed gecontroleer-

de procedure. De spelregels hiervoor, zoals eventueel 

gebruik van de U-pas, staan op 

www.jeugdsportfonds.nl. 

Intermediairs

Het Jeugdsportfonds zoekt altijd intermediairs. Dit 

zijn bijvoorbeeld leraren, jeugdhulpverleners en 

welzijnwerkers die kinderen kennen die in aanmerking 

komen voor het Jeugdsportfonds. Kijk voor meer 

informatie op de website. 

Sponsoren

Het Jeugdsportfonds wordt gesteund door de gemeente, 

maar omdat het aantal kansarme kinderen stijgt is er 

steeds meer geld nodig van derden, zoals rotary, banken 

en bedrijven. Sponsor worden? Neem contact op met 

projectleider Dorian Driessen: 

06-200 74 161 of dorian.driessen@jeugdsportfonds.nl.

Doneren 

Als particulier het Jeugdsportfonds 

steunen, kan natuurlijk ook! Doneren 

kan op rekeningnummer 103256083 

t.n.v. Stichting Jeugdsportfonds 

Utrecht. Als bij de donatie ‘gemeente 

De Bilt’ wordt vermeld, wordt het geld 

uitsluitend voor kinderen uit deze 

gemeente gebruikt.

Jeugdsportfonds Provincie Utrecht

Wattbaan 31-49

3430 GB  Nieuwegein

T: 06 - 200 74 161

Niet alleen het uiterlijk van de studio 

heeft een nieuw jasje gekregen maar 

ook het lesaanbod. Zo zijn er een stel 

docenten bijgekomen voor nieuwe stij-

len en groepen. Chris Steijlen geeft 

voortaan alle b-boy en girls groepen les 

en heeft een selectie groep opgestart. 

Florence Urlus geeft een zeer energieke 

en vrolijke zumba les en Elyanne Minne 

loopt stage binnen de studio. De meest 

grote verandering is toch wel de komst 

van Julie Skogheim uit Noorwegen. Ju-

lie gaat dit seizoen een cursus Cheer-

leaden geven bij Femtastic. 

Julie is met het nationale team van 

Noorwegen twee keer 2e op de wereld-

kampioenschappen geworden en weet 

dus waar ze het over heeft. Ze leert de 

dansers turnwerk, dans choreo’s en het 

liften van anderen om zo tot spetterende 

choreograieën te komen. Tevens geven 

ze bij Femtastic nu ook Funky Modern, 

dit is een hedendaagse mix van modern 

met invloeden uit andere stijlen zoals 

show en hiphop. Alle lessen zijn er nu 

ook voor volwassenen in zowel de och-

tend als de avonden. Meer info op www.

femtastic.nl of 06 45876375

Nieuw jasje voor Femtastic
Dansstudio Femtastic heeft deze zomer een ware transformatie meegemaakt. De buitenmuur is opgeknapt en heeft  

levensgrote grafiti afbeeldingen van dansers van Femtastic gekregen. Deze zijn hierop gespoten door grafiti artist Ruud 

Koger. Binnen hebben ook de nodige veranderingen plaats gevonden. 

De huldiging is om 16.15 uur, na de wed-

strijd van Heren 1. Ook burgemeester 

Gerritsen zal daarbij aanwezig zijn. Een 

aantal jonge spelers zal ook in het zon-

netje worden gezet. Dames 1 speelsters 

Renske Siersema en Roos Drost wonnen 

goud met Jong Oranje op het Europees 

Kampioenschap en jeugdspelers. Hidde 

Egeler en Valerie van Odijk sleepten met 

het Nederlands B-jeugdteam allebei de 

Europese titel binnen. Na de huldigingen 

is het feest. Hopelijk zijn deze feestelijkhe-

den de afsluiting van een mooi begin van 

het seizoen voor SCHC in de hoofdklasse. 

Zowel Dames 1 als Heren 1 speelt zondag 

thuis en allebei treden ze aan tegen Oran-

je Zwart uit Eindhoven. Dames 1 begint 

om 12.45 uur, Heren 1 om 14.45 uur. Caia van Maasakker en Carlien Dirkse van den Heuvel met hun gouden plak.

Vier sporten bij SVM
SVM bestaat al sinds 1950 en is ooit begonnen op een 

weiland met als ‘kantine’ het café van de familie Brug-

gink aan de Dorpsweg, nu bekend onder de naam Zilt 

en Zoet. Via o.a. het sportterrein aan de Prins Bern-

hardlaan (thans wijk Molenkamp) kwam deze omni-

vereniging met voetbal, zowel op gras als op kunstgras 

en in de zaal, squash en klaverjassen op de huidige 

accommodatie aan de Dierenriem te Maartensdijk. 

SVM Futsal, de zaalvoetbalafdeling binnen SVM kent recreanten-
teams en voor ‘echte’ zaalvoetbalteams uitkomend in de KNVB 
competitie. Voorzitter Hendrik den Otter: ‘Wie interesse heeft om als 
team of als individuele speler deel te nemen aan een van onze com-
petities kan kijken op site www.svmfutsal.nl. of op donderdagavond 
tussen 20.00 en 23.15 uur in De Vierstee!
Zowel het eerste als het tweede team in de 45+ categorie komen 
uit in de mooi weer competitie. Contact hierover: Henk van Veelen 
h.vanveelen@casema.nl Het veldvoetbal kent naast 7 senioren-, 1 
dames- en 15 jeugdteams ook nog een kabouterteam. Algemene 
informatie is aan te vragen bij ledenadministratie@svmmaartens-
dijk.nl
Squash is een fantastische sport. Je ontspant en tegelijkertijd span 
je weer in, maar bovenal je hebt plezier in het spel. De squash-
groep kent plm. 30 leden en beschikt over 1 baan in het complex 
aan de Dierenriem. Via het contactformulier op www.svmmaartens-
dijk.nl onder het kopje contact en dan de afdeling squash is meer 
informatie verkrijgbaar.
Tweewekelijks in een winterseizoen worden ook bij SVM de kaarten 
voor de klaverjascompetitie geschud en zijn er mooie prijzen te win-
nen. Van de opbrengst wordt jaarlijks een deel van het schoolvoet-
bal in Maartensdijk bekostigd. Info hierover bij Karel Schouten (km.
schouten@hetnet.nl).

Accommodatie:

Sportpark van Eck - SVM

Dierenriem 4

3738 TR  Maartensdijk

Tel. 0346-212241

 

Telefonisch bereikbaar

van dinsdag t/m vrijdag

19.30 - 22.00 uur

Zaterdag bereikbaar

van 9.00 - 18.30 uur.

 

Correspondentie-adres:

SVM Maartensdijk

Postbus 24

3738 ZL  Maartensdijk

v.l.n.r. Wout van Dronkelaar (trainer 
veldvoetbal), Frans van der Tol (voorzitter 
omni-bestuur) en Hendrik den Otter (alg. 
bestuurslid + voorzitter Zaalvoetbal).

95-jarig bestaan Fraternitas

Christelijke Sportvereniging Fraternitas De Bilt viert binnekort haar 95-jarig 

bestaan met de show Fraternitas Goes Olympic, een rondreis over de hele 

wereld. Op zaterdag 3 november doen alle leden mee aan een middag- en 

een avondvoorstelling (14.30 en 19.00 uur). Meer nieuws hierover volgt  

binnenkort.

Huldiging Olympische gouden speelsters
Zondag huldigt hockeyclub SCHC zijn gouden kampioenen: Caia van Maasakker en Carlien Dirkse van den Heuvel. In 

Londen wonnen zij het Olympisch toernooi met Oranje.

Schoolkorfbal bij Nova

Op woensdag 19 en vrijdag 21 september is weer het jaarlijkse schoolkorf-

baltoernooi bij korfbalvereniging Nova. Evenals vorig jaar is gekozen om het 

evenement vroeg in het schooljaar te houden.
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www.atlasfysio.nl

Wij zijn sportsponsor

Gezondheidscentrum Maartensdijk

Tolakkerweg 217, 3738 JM Maartensdijk 

0346-210592

Wij zijn sportsponsor

Maertensplein 33
Maartensdijk

tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

Wij zijn sportsponsor

Laagraven 49 • 3439 LK  Nieuwegein

T (030) 2800 008 • www.keukenexpo.nl

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

Wij zijn sportsponsor

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

T 0346 - 21 12 15

F 0346 - 21 38 24

info@parelpromotie.nl

W W W. PA R E L P R O M OT I E . N L

Wij zijn sportsponsor

Personal Touch Travel:

ook voor alle sportieve vakanties

en sportreizen.

Niet duurder dan via het reisbureau!

Personal Touch Travel

Prinsenlaan 19, Maartensdijk

Tel. 06 52633573

helen.brinkhuis@

personaltouchtravel.nl

12 pagina’s sport, hoe zit dat
Dit sportkatern, met een overzicht van alle sporten in de gemeente, is tot stand ge-

komen met medewerking van de sportverenigingen. Daarnaast tekende Ido Dijks-

tra voor een groot aantal interviews om duidelijk in kaart te brengen wat de sterke 

punten en de mogelijkheden van de betreffende sportverenigingen zijn. Verder 

bijdragen van Guus Geebel die o.a. op ‘ambtelijk’ niveau heeft uitgeplozen welke 

plek sport in de gemeente inneemt. Ook de ‘reguliere’ sport hebben we bewust in 

dit katern opgenomen. Wekelijks worden door verenigingen sportverslagen ingele-

verd. Altijd een last-minute actie, want de wedstrijden worden over het algemeen 

in het weekend gespeeld en de verslagen moeten aansluitend gemaakt worden 

om tijdig bij ons op de redactie te zijn. Al met al is er heel wat werk verzet. Er ligt 

weer een nieuw sportief seizoen voor ons.

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, hartelijk dank. 

Saskia van Driel - eindredacteur

Sportgala De Bilt 2013 op vrijdag 25 januari
Het Bilts Sportgala vindt in 2013 plaats op vrijdag 25 januari. De locatie is opnieuw het H.F. Witte Centrum in De 

Bilt. Het is inmiddels alweer de vierde achtereenvolgende keer dat de sportverkiezingen van de gemeente De Bilt 

worden gehouden.

De werkgroep die het Sportgala uit naam van de Biltse Sport Federatie en de gemeente organiseert, is enigszins van 

samenstelling veranderd. Na het aftreden van voorzitter Nico de Groot en BSF-vertegenwoordiger Iet Wennekes, is Ma-

deleine Bakker, oud-voorzitter van de hockeyclub SCHC, de gelederen komen versterken. Zij zal in de werkgroep ook 

het voorzitterschap vervullen. 

De werkgroep voor het Sportgala 2013 bestaat nu uit:

-  Madeleine Bakker, voorzitter en contact BSF

-  Gerard van de Klomp, secretaris

-  Kees Diepeveen, penningmeester

-  Bert de Rijk, 2e voorzitter/contact BSF

-  Ingrid van der Elst: media en p.r.

Het gaat om de verkiezingen van sportman, -vrouw, -talent en –team over het jaar 2012. Alle sportverenigingen binnen 

de gemeente zal gevraagd worden de topprestaties van hun leden in dit jaar in de gaten te houden en voordrachten te 

doen. Ook individuele inwoners van de gemeente kunnen sporters voordragen indien zij daartoe voldoende aanleiding 

zien. Op de website van de BSF staan de criteria en voordrachtformulieren; tevens kan hierover contact worden opge-

nomen met de secretaris: g.vandeklomp@casema.nl

Kom van die bank af!

Gymma werd 2MOVE

Sinds 1 september is de naam Gymma Maartensdijk 

veranderd in 2MOVE Maartensdijk. Gymma startte in 

1966 in Maartensdijk met gymnastiek en turnen. Anno 

2012 is er wel het een en ander veranderd binnen de 

vereniging en hebben diverse dansstijlen een belang-

rijke plaats ingenomen. Reden om de naam van der 

vereniging te wijzigen.

De basisgedachte is nog steeds hetzelfde; met ‘HET LE-

VEN is te KORT om STIL te ZITTEN’ en ‘KOM in BEWE-

GING’, brengen ze een duidelijke boodschap over. Op de 

site van 2move is een duidelijk overzicht opgenomen van 

de lesmogelijkheden, tijden en de kosten. Op vrijdag wor-

den er nog steeds turnlessen gegeven onder leiding van 

Daisy Zuman en Adrie Speek, maar ook evenals op alle 

andere dagen van de week staat 2move in het teken van 

dansen met een breed aanbod. Er is o.a. Breakdance 

o.l.v. Wouter ten Hag, Jennifer Leijendekkers, Joyce en 

Marie Louise Geurtsen nemen een enorme hoeveelheid 

lessen voor hun rekening variërend van Dansante vor-

ming voor de allerkleinsten tot Body shape en Zumba 

voor volwassenen. Kortom, voor iedere leeftijdsgroep is er 

wel iets te vinden. Wil je ook in beweging komen, doe dan 

gewoon 2 x mee en besluit daarna of je lid wil worden. 

2MOVE lesaanbod:

-  DV Little Stars

v.a. 3 jaar

-  DV Mini Stars

v.a. 4 jaar

-  Dance

voor iedere leeftijdsgroep

is een passende les

-  Breakdance

voor jongens en meisjes

(heel stoer!)

-  Turnen

v.a. 6 jaar

-  Bodyshape en Zumba

voor volwassenen

-  Total Dance Workout

v.a. 17 jaar

Locatie

Dorpshuis De Vierstee

Nachtegaallaan 30

3738 ZL Maartensdijk

www.2movemaartensdijk.nl

Train nu een maand gratis!
 

Inclusief:
 test

trainingsschema
begeleiding

 
Meld je nu aan voor het testmoment

Fysio Fitness Visscher

 Ruigenhoeksedijk 21, 3737MP Groenekan

0346-212412 • www.ffvisscher.nl

De Bilt

FC

DE BILT

sPoRtPARK WeltevReDen

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

Plus
bilthoven

FC DE BILT

DOSC

zaterdag

15 september

aanvang: 15.00
uur

Bridgeseizoen van start
Donderdag 6 september hervatte Bridheclub Hollandsche Rading haar winteractiviteiten met de openingsdrive. Winnaar 

van de zogenaamde Top-integraal werden Henk van de Bunt en Liesbeth van der Pols met 62,12%. Wim van Kessel en 

Ad Visser werden tweede (61,84%) en Tine van Ginkel-Assen en Nans Lelie ontvingen het brons met 60,35%.

De winteractiviteiten zijn alleen bestemd voor leden. Bij bridgeclub Hollandsche Rading is nog ruimte voor een tweetal 

bridgeparen. Uiteraard kan er eerst een paar keer vrijblijvend (mee) worden gebridged. Belangstellenden kunnen zich 

aanmelden via e-mail bchollandscherading@gmail.com of telefonisch 06 26947689.
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Wijkrestaurant Bij de Tijd 

heeft haar eerste 

tentoonstelling

In samenwerking met de Historische Kring D’Oude School heeft Bij de 

Tijd een selectie van de tentoonstelling ‘Toen en Nu’ gesitueerd. Bij deze 

tentoonstelling kunnen bezoekers zich komen verwonderen over de vaak 

scherpe contrasten tussen beelden op oude foto’s en ansichtkaarten en de 

actuele beelden van dezelfde locaties. De oude afbeeldingen zullen onge-

twijfeld herinneringen oproepen bij de wat oudere bezoekers, terwijl deze 

voor de jonge bezoekers juist een verwondering zullen teweegbrengen.

De tentoonstelling is al eerder in onze Gemeente te zien geweest bij de 

WVT (daar kwamen maarliefst meer dan zevenhonderd bezoekers op af) 

en andere locaties en er blijkt nog steeds volop belangstelling voor te zijn. 

Vanaf vrijdag 7 september tot en met zaterdag 7 oktober kunnen bewoners 

van Weltevreden ook in hun eigen wijk naar deze bijzonder expositie ko-

men. De bezoektijden zijn gelijk aan de openingstijden van wijkrestaurant 

Bij de Tijd: van maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 21.00 uur. Er worden 

geen entreekosten berekent. De ingang van het restaurant bevindt zich aan 

de Dr. H. Kamerlingh Onnesweg/ hoek Nobellaan.

Hier ziet u Villa Oase aan de Prins Bernhardlaan in 1918. Deze werd rond 

1900 gebouwd. De villa overleefde het bombardement in 1944, maar moest 

in 1959/1960 plaats maken voor het Julianalat. Links de spoorlijn richting 
Den Dolder.

Het huidige beeld van de door Willem Dudok ontworpen Julianalat met 
de aanbouw waar een lange tijd Roobol gebruikt van maakte en thans de 
Bilthovense Boekhandel is gevestigd.

Talent gezocht voor ‘Grande Finale’ 

Vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2013 vindt het muziekweekend van 900 jaar De Bilt plaats. De 

afsluiting van dit feestelijke weekend wordt een grandioos Promsconcert, een echte ‘Grande Finale’.

De Koninklijke Biltse Harmonie 

werkt voor dit concert samen met de 

Vereniging Vrijwillige Brandweer-

harmonie Bilthoven en een groot koor 

mede gevormd door het Algemeen 

Zangkoor Maartensdijk en Valsch en 

Gemeen. Dit betekent een podium 

gevuld met meer dan 200 muzikan-

ten en zangers! Samen zullen zij een 

afwisselend programma brengen, van 

klassieke tot lichte muziek, waarbij 

het publiek uitgedaagd wordt om mee 

te doen. 

Lokaal talent

In dit programma is ook ruimte voor 

lokaal talent, denk bijvoorbeeld aan 

een betoverende goochel-act, een 

inspirerende rapsong of een prach-

tige dansuitvoering, dit alles begeleid 

door orkest en/of koor. Zing, speel, 

dans, doe mee! Kom jij uit één van de 

zes kernen van De Bilt en wil jij tij-

dens dit Promsconcert je talenten to-

nen voor een groot publiek? Reageer 

dan snel en meld je voor 14 septem-

ber aan voor de audities via 900jaar-

debilt@biltseharmonie.nl. Audities 

zullen plaatsvinden op zaterdag 22 

september in De Bilt.

Open avond Samuze
Bij het huismuziekorkest Samuze in De Bilt is op 19 september a.s. van 

20.00 tot 22.00 uur een Open Speelavond in haar nieuwe locatie aan de 

Henrica van Erpweg 2 in De Bilt

Iedereen die voldoende lang een instrument bespeelt, is van harte welkom 

op de open speelavond van dit amateurorkest om mee te spelen en (daar-

door) te proeven van de muziek en de sfeer die bij dit orkest horen. Bij Sa-

muze spelen de piano, viool, dwarsluiten, klarinetten, basklarinet, diverse 
blokluiten, cello, fagot en hobo hun deuntje mee. Zie ook website: www.
samuze.nl

Internationale theezakjes-ruilbeurs 
in De Duiventil

door Kees Pijpers

Zaterdag 22 september is er voor het derde achtereenvolgende jaar van 9.30 tot 15.00 uur een 

internationale theezakjes-ruilbeurs in SWO De Duiventil Jasmijnstaat 6 De Bilt. Ook ditmaal was het 

de organisatrice mevrouw Marjoke Rozier uit Maartensdijk die ons tipte.

Evenals de vorige jaren komen de 

deelnemers naast overal uit ons land 

ook uit België, Denemarken, Italië en 

Tsjechië. Er wordt niet of nauwelijks 

gekocht, al zijn er verzamelaars die 

voor sommige exemplaren veel geld 

willen betalen. Er wordt vooral ge-

ruild. Van in- of verkoop is nagenoeg 

geen sprake. Gemiddeld verruilt Ma-

rijke Roziger per beurs alleen al zo’n 

1500 theezakjes. En het einde is nog 

niet in zicht. Ook al heeft ze inmid-

dels dozen vol met samen meer dan 

44.000 verschillende zakjes. De ver-

zameling lege zakjes, want daar gaat 

het om, zal nooit compleet zijn zolang 

er wereldwijd steeds weer nieuwe 

zakjes uitkomen.

Medespaarders 

Mevrouw Rozier is naast het jaren-

lang zelf sparen in 1998 begonnen 

met het opzetten van theezakjesruil-

beurzen op allerlei locaties in eigen 

land. Daarbij is haar man Joop dan 

haar chauffeur. Zo ontdekte ze ook 

dat het ruilen overal in de wereld ge-

beurt en dat je zelfs via Internet kunt 

sparen.Ze kent al haar merken uit het 

hoofd maar vindt haar collectie nog 

niet compleet. 

Er zijn in de wereld mensen die er veel 

geld voor over hebben als het gaat om 

heel oude theezakjes. Mevrouw Ro-

zier, haar man en haar medeverzame-

laars verwachten ook dit jaar weer in 

De Duiventil veel bezoek. Het bekij-

ken van de zakjes en de mensen die er 

mee bezig zijn is bijzonder. En mis-

schien worden bezoekers wel mede-

spaarders.

Joke Rozier neemt niet alle 44.000 
theezakjes mee naar de ruilbeurs.

Don Wijsenbek exposeert  
in De Woudkapel

Van 9 september tot 12 november exposeert Don Wijsenbek zijn werk  

in de zalen van de pas verbouwde Woudkapel in Bilthoven.

Wijsenbek werkte als docent aan 

de University of East Anglia en aan 

Kunstacademies in London en Nor-

wich. Vanuit een innerlijke drang 

naar balans tussen theorie en gevoel 

begon hij met aquarelleren. 

In 1994 en 1997 maakte hij lange 

reizen naar China waar het werk 

van de schilder Fan Ying hem 

sterk beïnvloedt. Over deze reizen 

schrijft Wijsenbek een boek, deels 

reisverslag, deels vergelijkende be-

spiegelingen over kunst en cultuur 

en schilder- en keramiektechnieken 

tussen oost en west. In 2007 wordt 

hij tijdens een verblijf in Iran sterk 

getroffen door de katoendrukker 

Morteza Zaboliyan. De ambach-

telijke techniek van diens drukken 

inspireren Wijsenbek in 2008 tot het 

maken van handdrukken met zijn 

geliefde tandraderen als grondpa-

troon. In het bijzondere werk dat te 

zien is in de Woudkapel zijn al deze 

invloeden terug te vinden. 

De expositie is iedere zondag tot 13 

november te bekijken tussen 10.30 

en 12.00 uur en op afspraak via 035 

6914461. Meer informatie over Don 

Wijsenbek en zijn werk is te vinden 

op www.donwijsenbek.exto.nl



Afm.: 183,6 x 323,6 cm

Compleet met apparatuur! E 5.995E 4.595
Afm.: 335 x 305 cm

Compleet met apparatuur!

Svea Amersfoort sveakeukens.nl
Euroweg 93 (bij Ikea), tel.: 033 - 4946170
amersfoort@sveakeukens.nl

Openingstijden: ma,di,wo, vr: 9.30 - 17.30, do: 9.30 - 21.00, za: 9.30 - 17.00. Vraag naar de voorwaarden.

EERLIJKE KEUKENS, EERLIJKE PRIJZEN

Een Svea keuken is helder, eerlijk, uiterst 

eigentijds en bovenal stijlvol. Je vindt precies 

wat bij je past, je kiest wat je wilt en krijgt 

wat je wenst. 

  Keukenkasten zijn volledig voorgemonteerd, 

dus makkelijk zelf plaatsen

  Ook professionele montage mogelijk

  5 jaar garantie

  Je wordt door de ondernemer zelf geholpen, 

één aanspreekpunt tot keuken klaar is

  Topkwaliteit keukens

  Direct de laagste prijs op tafel

  Wij maken een 3D tekening

  Installatietekening verzorgen wij voor jou

  Bezorgen de keuken gratis thuis.

GOSS

Gemeentelijk monument Walter Maas 
Huis belangrijk historisch erfgoed

door Lilian van Dijk

In 1924 ontwierp de architect F. Röntgen in samenwerking met de architecten Hoenink en 

Gathier een huis aan de Gerard Doulaan 21 in Bilthoven voor zijn vader, de musicus Julius Röntgen. 

Het kreeg de naam Huize Gaudeamus. Tegenwoordig worden het Walter Maas Huis, zoals het nu 

bekend staat, en het zogeheten Componistenhuisje geëxploiteerd door de stichting Huize Gaudeamus.

Toen Röntgen in 1924 op zeventig-

jarige leeftijd stopte als directeur 

van het Amsterdams Conservato-

rium, verliet hij de hoofdstad om 

in een rustiger omgeving te leven, 

componeren en lesgeven. Aanvan-

kelijk wilde hij net achter de duinen 

bij Schoorl gaan wonen, maar vrien-

den overtuigden hem ervan naar 

Bilthoven te komen, vlakbij Hilver-

sum, waar bij de zich ontwikkelende 

omroep op muziekgebied van alles 

aan de hand was. Qua architectuur 

voldoet Huize Gaudeamus in alle 

opzichten aan de karakteristieken 

van de Amsterdamse School, een 

vormentaal die nauw verwant is aan 

de internationale Art Deco. Het bij-

behorende houten tuinhuisje zou een 

kopie zijn van een verdwenen com-

ponistenhuisje van de componist 

Grieg in Noorwegen, met wie Julius 

Röntgen bevriend was. Architect 

Frants Röntgen had het oorspronke-

lijk voor zichzelf als atelier bedoeld 

en heeft het als zodanig gebruikt. 

In latere jaren is het door heel wat 

componisten gebruikt, vandaar de 

huidige naam Componeerhuisje. Ju-

lius Röntgen overleed in 1932; zijn 

weduwe acht jaar later.

Tweede Wereldoorlog

De joodse Walter Maas, die al in 1933 

uit nazi-Duitsland was gevlucht, 

woonde aanvankelijk in Voorburg, 

waar hij een pension had gerund, 

maar moest daar in 1940 weg op last 

van de Duitsers. In Bilthoven vond 

hij het te huur staande Huize Gau-

deamus, dat hem geschikt leek om 

het pension in voort te zetten. Toen 

de jodenvervolging in Nederland in 

alle hevigheid losbarstte, is Walter 

in het huis zelf ondergedoken in een 

donker hok onder het dak, waar hij 

maanden verbleef. Zijn broer Ernst 

woonde op dat moment oficieel 
met zijn gezin in Huize Gaudeamus. 

Omdat hij met een Nederlandse 

niet-joodse vrouw was getrouwd, 

werd hij niet op transport naar een 

concentratiekamp gezet. Toen later 

in de oorlog de Duitsers het huis 

vorderden om er een oficiersmess 
in onder te brengen, moesten Wal-

ter en Ernst met zijn gezin een ander 

onderkomen vinden. Walter heeft 

tot het einde van de oorlog op tal 

van adressen ondergedoken gezeten. 

Direct na het einde van de oorlog 

zorgde de burgemeester van De Bilt 

ervoor dat Walter weer zijn intrek 

kon nemen in Huize Gaudeamus, 

dat behoorlijk uitgewoond was. Met 

vereende krachten werd aan het her-

stel gewerkt.

Beneietconcerten
 In de zomer van 1945 gaf Pita van 

der Werff- Lous, die Walter gedu-

rende de oorlog aan heel wat on-

derduikadressen had geholpen, een 

concertje met haar vocaal ensemble 

in de muziekkamer van het huis. In 

oktober 1945 kwamen de broers Ju-

lius jr. en Johannes Röntgen bij Wal-

ter met het verzoek weer een concert 

te mogen geven in de muziekkamer, 

zoals hun vader dat zo vaak had ge-

daan. Walter besloot deze goede tra-

ditie voort te zetten. In 1949 werd  

hij eigenaar van het pand. Kort 

daarna richt hij de stichting Gau-

deamus op, ter bevordering van de 

hedendaagse muziek. Generaties 

Nederlandse, maar ook internati-

onale componisten hebben dank-

zij Gaudeamus hun talent kunnen 

ontwikkelen, zoals Ton de Leeuw, 

Olivier Messiaen, Peter Schat, Kar-

lheinz Stockhausen, Louis Andries-

sen en Luciano Berio. Walter Maas 

overleed in 1992. Zijn urn is bijge-

zet achter een gedenksteen op het 

terras van het huis. Tegenwoordig 

worden er muziek- en andere cultu-

rele evenementen en voorstellingen 

in het Walter Maas Huis georgani-

seerd. Het huis wordt ook commer-

cieel verhuurd voor recepties, ver-

gaderingen, trainingen, symposia 

en workshops. Ten behoeve van de 

renovatie van de muziekkamer en 

de aanschaf van een andere concert-

vleugel worden de komende maan-

den nog enkele  beneietconcerten 
gegeven. Vooraanstaande musici uit 

de gemeente de Bilt, onder wie vio-

list Kees Hulsmann en celliste Ma-

riette Landheer, hebben al belange-

loos hun medewerking toegezegd. 

Wie deze concerten wil bezoeken, 

wordt aangeraden de website www.

waltermaashuis.nl en de media in de 

gaten te houden voor de komende 

concertdata. Voor meer informatie 

en kaarten: neem contact op met Es-

ther Harshagen-Luytjes, info@wal-

termaashuis.nl, tel. 06-27621536. 

Nieuwe “Huisvrienden” of andere 

sponsors of donateurs kunnen zich 

eveneens via haar aanmelden.

Bestuurslid Henk Lugtmeijer, die in tegenstelling tot wat vorige week 

over het Walter Maas Huis in De Vierklank stond een van de beide 

geïnterviewden voor dat artikel was, met huismanager Esther Harshagen, 

in de tuin van het Walter Maas Huis.

Minder stress door 

Geweldloze Communicatie
Als de communicatie niet gaat zoals je graag wilt en je boodschap niet 

overkomt is dat vaak een bron van stress.  In die spanning schuilt ook 

het zaadje voor een nieuw conlict. In de cursus Communiceren vanuit 
je hart leren de deelnemers hoe ze op een ontspannen manier kunnen 

vertellen wat ze graag willen en waarom dat voor hun belangrijk is. Zo 

ontstaat er contact en rust in de gesprekken. Vanuit deze ontspanning 

kom je samen vaak tot creatieve oplossingen. 

Naast de aandacht voor hoe je je uit, is er ook veel aandacht naar de 

manier van luisteren. Deelnemers worden zich bewust hoe hun luisteren 

ook de oorzaak van conlicten kan zijn en kunnen dit draaien naar begrip 
en compassie waardoor er ontspanning bij henzelf en de ander komt. 

Cursus

Communiceren vanuit je hart is gebaseerd op Geweldloze Communica-

tie. Je kunt het leren in een cursus van 6 avonden of 2 dagen. In De Bilt 

is er op 14 en 15 september weer een 2 daagse cursus. De avondcursus 

start op maandag 24 september. De cursussen worden gegeven door Mo-

nie Doodeman. Ze is gecertiiceerd trainer Geweldloze Communicatie. 
Je kunt Geweldloze Communicatie toepassen op alle vlakken van je le-

ven. Of het nu gaat over contact met de buren, je (klein-)kinderen, je 

partner, collega of leidinggevende. 

Voor aanmelden of meer informatie: Monie Doodeman 030 2658470 of 

www.communicerenvanuitjehart.nl 

advertentie
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Frans Poot wordt in toenemende 

mate door burgers benaderd over pro-

blemen in wijken veroorzaakt door 

hangjongeren ‘Dat spitste afgelopen 

zomer zich toe op het Van Boetze-

laerpark. Na een actie is daar meer 

toezicht gekomen, maar het lukt niet 

om het helemaal terug te dringen. 

Zelf gaat hij er geregeld op af, ook 

in de nachtelijke uren. ‘Ik maak dan 

contact met de jongeren en dat gaat 

altijd goed. Vervolgens wijs ik ze op 

de gevolgen van hun gedrag voor de 

buurt. Laatst ben ik in De Leijen ge-

weest waar het inderdaad lawaaierig 

was. Toen ik ze vroeg rekening met 

de bewoners te houden deden ze dat 

ook. Ik merk echter dat er bij de be-

woners ook angst is en soms terecht. 

Er zijn toch een paar ernstige inciden-

ten geweest.’

Goed overleg

‘Ik vind het jammer dat de burgers 

snel geneigd zijn om naar de over-

heid te wijzen. Ze vinden dat die het 

moet oplossen, terwijl ze naar mijn 

idee zelf ook wat kunnen doen.’ Frans 

Poot merkte dat het probleem erg ver-

spreid is over de hele gemeente en 

vatte het plan op om in breed verband 

en niet in een politieke setting iets te 

gaan ondernemen. ‘Wat kun je als ge-

meente doen, wat kunnen mensen van 

de gemeente verwachten en wat kun-

nen ze zelf doen. Ik heb ik het idee 

geopperd om er met politie, jeugd-

werk en nadrukkelijk de buurt over 

te gaan praten. Het gaat tenslotte om 

de mensen in de buurt. Die moeten in 

een veilige omgeving hun zegje kun-

nen doen. De wethouder Wijkgericht 

Werken en de burgemeester vinden 

het een goed idee. Afgesproken is om 

samen na te denken hoe we het vorm 

gaan geven, maar in ieder geval op 

wijkniveau.’  

Welwillend

Frans Poot hoopt dat er binnen en-

kele weken een startnotitie ligt. Die 

moet dan leiden tot een bijeenkomst 

in de buurt. Hij wil er ook het Plat-

form Respectvol Samenleven bij 

betrekken. ‘Laat de mensen die het 

aangaat het woord doen en zeggen 

wat ze verwachten van de gemeente 

en laat de gemeente vertellen wat 

de mogelijkheden zijn. Ik denk dat 

de verwachtingen over en weer niet 

duidelijk zijn.’ Hij denkt dat het niet 

bij een keer moet blijven, maar dat 

je zo’n bijeenkomst om de paar jaar 

moet herhalen. ‘Ik vind dat bewoners 

de grens moeten bepalen van wat toe-

laatbaar is. 

Jongeren zijn best welwillend om te 

luisteren. Kijk maar eens naar Groe-

nekan waar de buurt en de jongeren 

het probleem gezamenlijk wisten op 

te lossen.’

Eensgezind omgaan met hangjongeren
door Guus Geebel

‘Ik wil graag dat burgers zich veilig voelen in hun eigen omgeving en niet steeds  

geconfronteerd worden met overlast in de vorm van geluid in de nachtelijke uren en vernielingen’,  

aldus gemeenteraadslid Frans Poot. Hij vindt overigens wel dat er voor hangjongeren ook plek  

in de buurt moet zijn. ‘Maar dat kan ook zonder lawaaioverlast en vandalisme.’

Gemeenteraadslid Frans Poot wil 

vermindering van overlast door 

hangjongeren. 

Scouting is feest! Om dat zoveel mo-

gelijk kinderen vanaf 5 jaar te laten 

ervaren, organiseert Scoutinggroep 

Ben Labre op 15 september een gratis 

puzzeltocht. Die start op de rotonde 

op de Hessenweg en eindigt op het 

Honk achter de kerk op de Kerklaan. 

Bij de start krijgt ieder kind een kaart 

met daarop de aanwijzingen en wat ze 

onderweg kunnen verdienen. Wie alle 

stempeltjes bemachtigt, krijgt op het 

Honk een lekkere hamburger en limo-

nade. Ook kun je daar zelf marshmal-

lows of brood op een stok bakken op 

het kampvuur. En natuurlijk zijn er 

allerlei Scoutingspelletjes. 

Oudere kinderen kunnen de tocht zelf 

lopen langs de posten. De kleintjes 

kunnen samen met hun ouders op 

avontuur. Maar als kleine durfal vind 

je het vast stoer om de tocht samen  

een paar echte ervaren scouts als 

begeleider te doen. Die vertrekken 

steeds op het halve uur vanaf De Hes-

senweg. Het speurtocht duurt onge-

veer 30 minuten en begint om 10.00 

uur. De laatste groep vertrekt vanaf de 

Hessenweg om 13.30 uur. 

Kijk voor meer informatie op  

www.benlabre.nl

Gratis speurtocht voor Biltse jeugd
Let goed op waar je aanstaande zaterdag in De Bilt je voeten neerzet! Want er is een goede kans dat 

je op een lelie trapt! Het scoutingsymbool maakt deel uit van de gratis grote speurtochtactie die de 

Scoutinggroep Ben Labre organiseert voor alle kinderen in het dorp.  

Zondag 26 augustus ging het school-

jaar feestelijk van start op de The-

resiaschool met een Nieuw (school) 

jaars borrel. Kinderen en ouders kon-

den onder het genot van een hapje 

en een drankje het nieuwe schooljaar 

ontspannen beginnen met dank aan 

de Oudercommissie. Er was tijd voor 

kennismaking en om alle verhalen van 

de zomervakantie door te nemen. Voor 

de kinderen waren er spelletjes, een 

kinderdisco en een springkussen opge-

steld op het schoolplein. Met een stem-

pelkaart in de hand konden zij zelf een 

rondje lopen. Alle families vonden het 

een hele gezellige middag.

Schooljaar feestelijk van start op de 
Theresiaschool

Wat de kinderen betreft mag het springkussen wel altijd op het schoolplein 

blijven staan.

Lange zonnebloemen
In week 35 vertelde Max Elderhorst over zijn groentetuin en over zijn zon-

nebloemen, welke hij dit voorjaar zelf opgekweekt had. De langste zon-

nebloem was toen 2,94 meter en alles was nog niet eens uitgegroeid. Max 

wilde graag weten wie er nog meer van zulke grote zonnebloemen heeft om 

er misschien een wedstrijdje van te maken. [HvdB]

Groen van Toen in het 
van Boetzelaerspark

Op 5, 6 en 7 september jl. vond het scholenproject van Open Monumen-

tendag 2012 plaats. Op deze dagen maakte een groot aantal scholieren uit 

de basisschoolgroepen 7 en 8 kennis met het thema van dit jaar ‘Groen van 

Toen’. Door middel van opdrachten en een speurtocht leerden zij de open-

gestelde monumenten kennen. 

De leerlingen van de Theresiaschool uit Bilthoven werden dit jaar 

ontvangen op de landgoederen Beerschoten en Vollenhoven en in het Van 

Boetzelaerpark (foto). [HvdB]

Cas en Marit Alderhout doen elk 

jaar met hun ouders een wedstrijd 

wie de grootste zonnebloem heeft. 

Dit jaar zijn er van de 4 zaadjes er 

maar 2 zonnebloemen opgekomen. 

Eén zonnebloem daar van is maar 

liefst 3 meter en 52 cm. Zo hoog 

waren ze bij Cas en Marit nog nooit.

Op deze foto staat de vader van 

Yvonne Goes naast een zonnebloem, 

die 3.80 lang is. De Zonnebloem 

staat op de moestuin in Bilthoven 

en (klein-)zoon Frits heeft deze reus 

gekweekt.



Groupe LFE is één van de grootste wijnimporteurs in Nederland en sinds 

1965 een trendsetter op de Nederlandse wijnmarkt. Wij zijn onderdeel 

van de Franse Castel Groep, een wereldspeler op het gebied van 

dranken. We kopen wijnen in vanuit vrijwel alle mogelijke wijngebieden 

in de wereld en werken nauw samen met onze producenten en klanten. 

Onze afdeling Financiën is primair verantwoordelijk voor een adequate � nanciële 

administratie en bestaat uit 5 medewerkers. Op termijn gaat onze huidige teamleider 

ons verlaten en om ons team weer compleet te maken, zoeken wij een

Teamleider Financiën (m/v) 

De nieuwe teamleider is verantwoordelijk voor de aansturing van het team van 

3 collega’s op de afdeling Financiën en een foutloze verwerking van de administratie. 

Je rapporteert aan de Financieel Manager. De taken die moeten worden uitgevoerd 

zijn o.a.;

•  Het aansturen en begeleiden van een team van 3 collega’s 
op de � nanciële administratie

•  Crediteurenadministratie en het voorbereiden van betalingen
•  Het voorbereiden van periodieke afsluitingen
•  De i scale aangiften verzorgen
•  Het up to date houden van de MVA administratie
•  Verantwoordelijk voor de grootboekadministratie
•  Het voeren van de personeelsadministratie (ADP Online)

Wat zoeken wij?

Je past goed bij ons bedrijf, indien je aantoonbaar proactief bent, resultaatgericht en 

ondernemend. Je houdt ervan zelf verantwoordelijkheden te zoeken en te dragen, 

waarmee je voor een gedeelte zelf de inhoud van je functie vormgeeft. 

Verder ben je;

Accuraat, stressbestendig, analytisch sterk en cijfermatig aangelegd

En heb je;

•  Een HBO werk- en denkniveau, waarbij je opleiding van i nanciële aard is
•  Ervaring met ERP systemen, bij voorkeur met SAP
•  Ervaring met het doen van i scale aangiften, kennis van de wetgeving rondom 

alcoholaccijns is een pré

•  Ervaring met het voeren van een salarisadministratie is een pré
•  Uitstekende kennis van en ervaring met Excel
•  Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
•  Minimaal 4 jaar relevante werkervaring

Kijk ook eventueel op onze website: www.groupelfe.com

Je sollicitatie brief en CV kun je sturen aan:
Groupe LFE b.v. t.a.v. Harry ter Meer, Dierenriem 3-5, 3738 TP Maartensdijk
Of per e-mail: harry.termeer@groupelfe.com 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Part-time verkoopmedewerker 
vrijdagavond/zaterdag Afd. vleeswaren m/v

± 11 uur per week

Geïnteresseerd? Vul dan een sollicitatieformulier 
in bij de C1000 Johan de Zeeuw of mail je 
gegevens naar smo.dezeeuw@c1000.nl

Als verkoopmedewerker ben je mede verantwoordelijk voor 

een speciiek stukje van de C1000-supermarkt. 

Je zorgt ervoor dat de producten altijd in de winkel liggen en 

dat het schoon en netjes is. 

Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor onze klanten. 

Je werktijden worden in overleg vastgesteld. 

Ook kun je rekenen op een plezierige werksfeer, 

leuke collega’s en afwisselend werk.

50 + koor Fifty-Fifty gaat door 
met zingen

Vorig jaar op 20 september is door ouderen In Dijckstate Maartensdijk het zangkoor Fifty-

Fifty opgericht. Al direct werd onder leiding van dirigente Alyde Touwen door de twintig 

vrouwen en twee mannen met veel plezier gerepeteerd. 

Maar doordat de subsidie SWO 

wegviel kwamen ze in de proble-

men en moesten ze een ander on-

derkomen zoeken. Mevrouw Aukje 

Huisman en de heer Wim de Rooy 

vertellen er over. ‘Ja, met onze 20 

vrouwen en 2 mannen, waar onder 

ook deelnemers uit De Bilt, zijn we 

met hetzelfde plezier dit jaar vanaf 

3 september feestelijk doorgegaan; 

nu in de Ontmoetingskerk aan de 

Koningin Julianalaan 26 in Maar-

tensdijk. We zouden graag vooral 

nog een paar ‘nieuwe mannen’ 

willen hebben. Kom gerust eens 

kijken ’s maandags van 14.00 tot 

15.30 uur.’ [KP]

Een deel van het koor voor de 

ingang van de Ontmoetingskerk te 

Maartensdijk.

 Gratis proelessen zang 
Woensdag 12 september van 19.00 tot 20.00 uur is er gelegenheid om een gratis 

proeles zang te krijgen in de Biltse Muziekschool, Henrica van Erpweg 2 te 
De Bilt.

Beginnen met zangles kun je vanaf je achtste tot op hoge leeftijd. En of je nou 
pop, jazz, wereldmuziek, musical of klassiek wilt zingen, de zangdocenten van 
de Biltse Muziekschool helpen je graag de techniek en expressie van deze ver-
schillende stijlen onder de knie te krijgen. Op woensdag tevens informatie over 
het kinderkoor, volwassenenkoor en de cursus Musicalzang van Kunstenhuis | 
Biltse Muziekschool. Meer info tel 030 -2283026 of www.kunstenhuis.nl

Muziek in de Schutsmantel
Aanstaande zondag, 16 september om 15.00 uur, is er weer een zondagmiddag-

concert in woonzorgcentrum Schutsmantel in Bilthoven. Het wordt een concert 
in herfstsfeer dat  wordt georganiseerd door Stichting Musicians Worldwide.



Met 64 vestigingen in Nederland en 30 

in het buitenland zet de familie van der 

Valk het horecaconcern duidelijk op 

de kaart. Klaas van der Valk, die sinds 

1980 de leiding heeft over De Biltsche 

Hoek, wist het op 4-jarige leeftijd al 

zeker: ‘Later wordt ik horecaman’. 

Daar is ook nooit twijfel over geweest.

 Als klein kind was hij al in de keuken 

te vinden om eieren te pellen of sla te 

wassen en naarmate hij ouder werd 

breidden de werkzaamheden zich uit.

Klaas’ vader en moeder werkten bei-

den in de zaak. In de jaren ’60 - ’70 was 

de Utrechtseweg een drukke door-

gaande weg en het restaurant dat van 

oorsprong tolhuis was, kende veel 

passanten. Met beide ouders druk in 

de zaak was het best praktisch om met 

het gezin dat 9 kinderen telde boven 

de zaak te wonen. Ruim vóór de aan-

leg van de A28 werd het hotelgedeel-

te gebouwd. Ook toentertijd draaiden 

de ambtelijke molens langzaam. Het 

duurde 15 jaar voordat er vergunning 

was afgegeven.

TOEKOMST

Klaas: ‘Het liefst zouden we er nog 

100 kamers bijbouwen. Er is vol-

doende grond en met het stuk dat 

we op het oog hebben, gaan er niet 

veel bomen verloren. Toch is het een 

slepende procedure om er toestem-

ming voor te krijgen. Jammer, want 

er is echt behoefte aan meer hotelac-

commodatie, ondanks de crisis. We 

merken wel dat er minder cursus-

sen en trainingen gegeven worden, 

maar dankzij onze diversiteit draaien 

zowel restaurant als hotel goed.’ Met 

opvolging zijn Klaas en zijn vrouw Els 

nog niet echt bezig. Met zo’n grote 

familie en 83 generatiegenoten met 

270 kinderen is er altijd wel een fa-

milielid te vinden die te zijner tijd de 

scepter kan zwaaien over De Biltsche 

Hoek in de ‘familie-franchise’-formule. 

Klaas hierover: ‘Aan het hoofd van ie-

dere vestiging staat een ‘Valk’, dat ligt 

gewoon vast. Het is uiteraard geen 

verplichting om als Valk de horeca in 

te gaan, maar verrassend veel familie-

leden kiezen toch voor een opleiding 

als de hotelschool of een opleiding 

die toepasbaar is binnen het concern 

zoals economie of bedrijfskunde. Een 

aantal gaat direct vanuit de school-

banken in de praktijk aan de slag. Bij 

ons werkt ook een nichtje van 26. Er 

zijn ook opvallend veel ‘valken’ die 

gewoon een aangeboren zakelijk in-

stinct hebben. Van der Valk en horeca 

is onlosmakelijk met elkaar verbon-

den. Mijns inziens moet dat toch er-

gens genetisch bepaald zijn. Uit ons 

gezin zitten 6 van de 9 kinderen in het 

vak. Ik kan moeilijk anders beweren,’ 

besluit hij lachend.

12 sept. 2012

Gemeente De Bilt kent veel familiebedrijven waarvan 

sommigen al meer dan 50 jaar bestaan. Business 

Contact de Bilt (BCB) vond het een passend thema 

voor de Regiobijeenkomst die zij in juni organiseerde. 

De 9 familiebedrijven die lid zijn van de BCB nemen 

wij een voor een nader onder de loep.

Gemeente De Bilt kent veel familiebedrijven waarvan 

sommigen al meer dan 50 jaar bestaan. Business 56 jaar Van der Valk De Biltsche Hoek

‘Horecavirus is erfelijk’

Klaas van der Valk op de plek van de geplande hoteluitbreiding.

De Biltsche Hoek anno 1963 al zeer herkenbaar.

56

56

Op 17 september a.s. vindt in navol-

ging op het succesvolle Kenniscafé 

van 2011 het tweede Kenniscafé van 

Samen voor De Bilt plaats. Ditmaal is 

het thema: Arbeidsparticipatie. 

Het Kenniscafé is een laagdrempelige 

manier om met elkaar kennis te delen, 

elkaar te inspireren, samen de dialoog 

aan te gaan en elkaar te ontmoeten 

rondom een actueel maatschappelijk 

thema, zoals in dit geval arbeidspar-

ticipatie. Gastheer is Sportvisserij Ne-

derland, zelf al enkele jaren actief met 

het bieden van werkmogelijkheden 

voor mensen met een arbeidsbeper-

king.

BETROKKEN

Als maatschappelijk betrokken on-

dernemer/organisatie wil je ook men-

sen met een afstand tot de arbeids-

markt een werk- of leer/stageplek 

kunnen bieden. Daarnaast zijn ook 

de krapte op de arbeidsmarkt, social 

return plicht bij aanbestedingen, HR-

doelen zoals diversiteitsbeleid of CAO 

afspraken goede redenen om werk te 

maken van arbeidsparticipatie.

DIALOOG

Laat u zich in het Kenniscafé inspi-

reren en informeren door Martine 

Breedveld van MVO Nederland. Volg 

de (interactieve) paneldiscussie on-

der leiding van gespreksleider en 

netwerkpartner: Sylvia Valkenburg 

van Valkenburg Trainingen. De panel-

leden zullen zijn: Joop Bongers van 

Sportvisserij Nederland, Bob Huus-

sen van Huussen Elektro, Albert Ag-

terberg van Agterberg BV en Tjitske 

Tabak van Reinaerde.

Na de paneldiscussie is er mogelijk-

heid om door te praten over het on-

derwerp aan een van de dialoogtafels 

en er wordt afgesloten met een net-

werkborrel.

Kenniscafé Arbeidsparticipatie is van 

16.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 

15.30 uur) bij Sportvisserij Neder-

land, Leijenseweg 115 te Bilthoven. 

Voor Founders en partners van Sa-

men voor De Bilt zijn er geen kosten 

aan verbonden. S.v.p. aanmelden 

via astrid@samenvoordebilt.nl of 06 

11564957. Meer informatie: www.sa-

menvoordebilt.nl

Kenniscafé 
Arbeidsparticipatie

door Guus Geebel

‘Utrecht is een unieke provincie omdat 

de balans tussen natuur en economie 

heel goed is. Het is een provincie waar 

je prachtig kunt wonen en werken, 

met een grote variatie aan landschap-

pen met een rijke natuur en waar je 

een geweldig cultureel aanbod hebt’, 

aldus Michaël Kortbeek. Als opvolger 

van jhr. Lodewijk de Geer werd Kort-

beek september vorig jaar voorzitter 

van Stichting Het Utrechts Landschap. 

Kortbeek (60) is geboren en getogen 

in Utrecht. Hij studeerde Economie in 

Groningen en werkte na zijn studie 

twee jaar als managing host voor een 

reisorganisatie in Italië. Daarna was hij 

bij Nefkens Holding in verschillende 

functies werkzaam, waarvan de laat-

ste vijftien jaar als voorzitter van de 

Raad van Bestuur. Sinds 2008 is Kort-

beek voorzitter van het algemeen be-

stuur van de Kamer van Koophandel 

Midden-Nederland. In deze functie 

geeft hij mede inhoud aan het beleid 

van de drie hoofdtaken. ‘Dat zijn het 

voeren van het handelsregister, het 

geven van voorlichting aan onderne-

mers en waar ik dan het meest mee 

te maken heb, het stimuleren van de 

regionale economie.’

Lees verder op pag. 28

Natuur en economie 
gaan in provincie 
goed samen 

Michaël Kortbeek is sinds september vorig jaar voorzitter van Het Utrechts Land-

schap. 

kantoorruimte 
tijdelijk of permanent

kijk voor meer informatie op 

www.leyensehof.nl

• Vanaf 20 tot 50 m2 

• Inclusief airco, verwarming en electra

• Volledig gestoffeerd

• Draadloze en 

 beveiligde ICT-voorzieningen

• Huurvoorwaarden fl exibel en op maat
• Opzegtermijn 1 maand

• Gebruik van vergaderfaciliteit mogelijk

Te Huur

Bilthoven
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GEEN CONFLICT

‘Toen ik hoorde dat er gezocht werd 

naar een voorzitter voor het Utrechts 

Landschap vroeg ik me als voorzit-

ter van de Kamer van Koophandel af 

of de belangen niet zouden kunnen 

botsen als ik daarop ging solliciteren. 

Daar was ik eigenlijk snel uit, want 

dat ondernemers graag in deze regio 

gevestigd willen zijn heeft ook te ma-

ken met de omgeving, de natuur en 

de cultuurhistorische gebouwen die 

je hier hebt. Dus er zit eigenlijk geen 

conlict tussen het een en het ander. 

Ik denk dat je voor het goed functio-

neren van de natuur en het cultuur-

historisch erfgoed een goedlopende 

economie nodig hebt, want dat bete-

kent dat dingen betaalbaar worden. 

Dan kun je restauraties doen en kun je 

zorgen dat bepaalde elementen in het 

landschap, zoals de Hollandse Waterli-

nie, aandacht krijgen.’  

DIALOOG

Als voorbeeld van een zaak waarbij 

belangen verschillend zijn en er toch 

een bevredigende oplossing komt 

noemt Kortbeek de verbreding van de 

A12. ‘Daar heeft de Kamer van Koop-

handel in het verleden sterk voor ge-

pleit. Stukken grond langs die weg 

zijn van het Utrechts Landschap. Je 

weet dat als je niet tot een deal met 

het Rijk kunt komen de grond uitein-

delijk wordt onteigend. We kijken dan 

natuurlijk kritisch wat de beste oplos-

sing is voor de infrastructuur, maar 

gaan ons niet tot het oneindige ingra-

ven in de loopgraven, maar vragen om 

compensatie voor wat er afgaat. Op 

die manier hebben we met Rijkswa-

terstaat al op verschillende plaatsen 

nieuwe natuur ontwikkeld. En niet te 

vergeten, de fantastische ecoducten 

die zijn aangelegd of in aanbouw zijn. 

We hebben zo meer natuur terugge-

kregen op een plek die we ook nog 

eens graag wilden hebben. Dertig jaar 

geleden gebeurde dat niet op die ma-

nier. Er is nu ook meer draagvlak voor 

dit soort oplossingen. Ook onderne-

mend Nederland begrijpt nu meer 

het belang van de natuur in hun om-

geving. Ik denk dat partijen ook beter 

dan vroeger begrijpen dat je er beter 

met dan tegen elkaar kunt uitkomen.’ 

EIGENTIJDS

Wat Kortbeek bij zijn aantreden bij 

het Utrechts Landschap opviel was 

dat de manier van denken heel ei-

gentijds is. ‘Het was niet een club die 

voor negentig procent afhankelijk is 

van subsidies. Er bestond al een hele 

mooie verdeling van de inkomsten. 

Een derde subsidies, een derde bijdra-

gen van particulieren, de postcodelo-

terij en het bedrijfsleven en een derde 

opbrengsten uit eigen bezittingen, 

zoals erfpachten en houtverkoop. De 

natuurbegraafplaats Den en Rust ligt 

op onze grond. Daar krijgen we in-

komsten uit en de natuurwaarde blijft 

in stand. We zijn gestart met een nieu-

we vorm van beheer waarbij materiaal 

eiciënter gebruikt kan worden en 

mensen elkaar gemakkelijker kunnen 

vervangen. Door meer aankopen van 

aaneengesloten gebieden te doen 

willen we met dezelfde mensen meer 

gebied gaan beheren. Op die manier 

kunnen we wat van de bezuinigingen 

opvangen.’

VERDERE ONTWIKKELINGEN

‘Wij willen ook de stedelingen uit 

Utrecht en Amersfoort meer betrek-

ken bij het Utrechts Landschap. Daar-

om proberen we op veel plaatsen te 

laten zien wat we doen en passen we 

de communicatie aan door gebruik 

te maken van de nieuwe media. We 

hebben 50 mensen in vaste dienst en 

ongeveer 400 vrijwilligers die ons op 

velerlei gebied helpen.’ Het Utrechts 

Landschap is het oudste van de twaalf 

provinciale Landschappen. Het werd 

in 1927 opgericht en heeft inmiddels 

bijna 5000 hectare natuurgebied en 

vele boerderijen, kastelen, landgoe-

deren en molens in beheer gekregen. 

Het Ridderoordse Bos in Bilthoven 

was in 1933 de eerste grote aankoop 

van de stichting. Het Utrechts Land-

schap is actief in de gehele provincie 

en speelt een belangrijke rol bij allerlei 

natuurontwikkelingsprojecten. Kort-

beek noemt als voorbeeld De Hooge 

Kampse Plas bij De Bilt. ‘Daar ontstaat 

door de plas met schone bagger on-

dieper te maken een mooi natuurge-

bied waar veel vogels op afkomen. Het 

afgelopen jaar heb ik met mijn vrouw 

in de weekenden zoveel mogelijk be-

zittingen van het Utrechts Landschap 

bezocht en ervaren dat Het Utrechts 

Landschap fantastisch werk doet.’

Op www.utrechtslandschap.nl is na-

dere informatie te vinden.

Het Utrechts Landschap presenteert zich op vele plaatsen in de provincie.

Drie dagen voor mijn 10e verjaardag, 

op 27 juni 1934, kwamen we hier aan 

in Hollandsche Rading. Het laatst 

hadden we in Batavia gewoond waar 

mijn vader in het onderwijs werkte. 

Als je vijftig werd, ging je daar met 

pensioen, tropenjaren telden name-

lijk dubbel. Dus gingen we terug naar 

Nederland. Eersteklas op de boot. Ik 

herinner me het Suezkanaal. Het was 

allemaal woestijn wat je zag en  Ara-

bieren die op kamelen reden.

Mijn ouders hadden toen zeven kin-

deren, de achtste Jolijt zou in 1936 

in Hollandsche Rading worden ge-

boren. Daar gingen we de eerste paar 

weken bij mijn opa en oma in huis 

wonen op de Tolakkerweg 6. Het wa-

ren de ouders van mijn moeder. We 

sliepen allemaal op zolder en moch-

ten van mijn opa in de tuin spelen. 

Daar hebben we een boot gemaakt, 

we waren dus nog erg met de over-

tocht bezig. Elk moment voeren we 

af. Iedereen moest dan in de houding 

gaan staan en dan zongen we samen 

het Wilhelmus. Intussen zwierven 

mijn ouders rond, op zoek naar een 

huis. Het werd de Tolakkerweg 12, 

een nieuw huis waar ze een serre aan 

lieten bouwen. 

Koninginnedag

Van die eerste zomer in Hollandsche 

Rading kan ik me Koninginnedag 

nog heel goed herinneren: ons eer-

ste feest in Holland. Koninginnedag 

werd toen nog op 31 augustus ge-

vierd. Er was een optocht en de nogal 

dikke meneer Tromp, beheerder van 

het postkantoor op de Vuursedreef, 

liep voorop. Over het spoor had je 

toen alleen nog maar de Spoorlaan, 

de Oosterspoorlaan en enkele huizen 

op de Dennenlaan. Het dorp was toen 

nog meer een eenheid en de optocht 

ging ook over de Tolakkerweg.

Wij kinderen hadden samen een 

vliegtuig gebouwd. Een frame op 

een kruiwagen bekleed met hei. Mijn 

oudste broer Frits moest de kruiwa-

gen voortduwen. En mijn jongste 

broer Piet, die later piloot zou wor-

den, zat in het vliegtuig. Wannie was 

verkleed als Indisch meisje, met sa-

rong, terwijl Klaas een pakje droeg 

met het wapen van Amsterdam. We 

hadden ons laten inspireren door de 

Uiver, het Douglas-DC2-vliegtuig 

dat in 1934 mee zou doen aan de 

vliegrace van Mildenhall in Suffolk 

naar Melbourne.

Tijdens de oorlog was er weinig te 

eten. In 1943 hebben we vaak ge-

holpen bij boer Van Zijtveld: graan 

binden en schoven zetten. En we 

mochten aren lezen, dan raapte je de 

halmen op die op de grond waren ge-

vallen. Zo zijn we die zomer aan acht 

mud rogge, twee mud tarwe en een 

halve mud haver gekomen. En als 

boer Van Zijtveld vond dat we te wei-

nig hadden opgeraapt, sneed hij nog 

wat extra voor ons af. De jongens 

zorgden voor hout. Op het vliegveld 

van Hilversum hebben ze wielen ge-

pikt voor een zelf gemaakte Batavie-

renkar waarmee ze het hout vervoer-

den. En vooral mijn zusje Wannie is 

veel op hongertocht geweest. Ook 

hebben we nog twee evacueetjes in 

huis gehad. Als je acht kinderen hebt, 

maakt een paar meer heus niet uit.

Verhaal insturen?

Dit kan via de mail of als u geen computer 

hebt via de post. Als u graag een verhaal 

wilt vertellen, maar het zelf niet op kunt 

schrijven, vragen we u contact met ons op 

te nemen. Dan zoeken wij een schrijver in 

overleg met u.

De Bilt Schrijft

Copijnlaan 13

3737 AV Groenekan

E: info@debiltschrijft.nl

Petra Cremers 0346-573040

Wilma van der Laan 0346-591062

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. 

In de aanloop naar de festiviteiten gaat De Vierklank samen met De Bilt 

Schrijft op zoek naar verhalen uit een van de zes kernen van de gemeente. 

In de laatste krant van de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht die u 

hopelijk inspireert tot een mooi verhaal.  Verhalen worden gepubliceerd 

op de website www.debiltschrijft.nl en misschien in De Vierklank. Uit 

alle verhalen wordt eind 2012 een selectie gemaakt voor het jubileum-

boek dat begin 2013 verschijnt.

Eerder verscheen er in De Vierklank 

een verhaal van de hand van Pieter 

Noordanus over zijn bijzondere jeugd 

op Jagtlust. Pieter had dit verhaal op 

verzoek van de redactie toegezonden 

en De Vierklank maakte daarbij op 27 

augustus twee recente foto’s. Een eer-

dere uitgebreidere versie van dit ver-

haal met andere foto’s zal t.z.t. worden 

opgenomen in het uit te geven  jubile-

umboek waarin alle zes de kernen aan 

bod komen door middel van verhalen 

en foto’s. Dit project heet: ‘90 Verha-

len uit De Bilt’. 

Zie ook www.debiltschrijft.nl

Een familie uit Indië

Het zelf gemaakte vliegtuig voor Koninginnedag 1934 met van links naar 

rechts: Klaas, Frits en Pietje (allebei in het vliegtuig) en Wannie in haar 

sarong.

Vader Johannes Grimm was een fanatieke fotograaf. Hier staat hij zelf op 

de foto met zijn acht kinderen. 
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Nieuw waren de voorstellingen op de 

vrijdag- en de zaterdagavond van Ma-

gic Boetz, de terugkeer van een cir-

cusbaron, die werd vertolkt door Bart 

van Gerwen. Deze show richtte zich 

op mensen van alle leeftijden en bood 

spannende acts, waarbij alles om illu-

sie en verbeelding draaide. Op zater-

dagmiddag waren er allerlei attracties 

die met circus te maken hadden, zoals 

het het Miracle Lab, een godswonder 

op wielen met een Christus die met 

wijd open armen zijn bezoekers ont-

ving, de bloedmooie Ludmilla die in 

een gorilla veranderde en diverse acts 

in een openluchtpiste. Ook waren er 

muzikale en dansacts op het centrale 

podium. Op een speciale kinderweide 

kon de jeugd leren allerlei circusvaar-

digheden leren: diabolotrucs, balan-

ceren op een bal, een rolplankje, of het 

slappe koord, rijden op een eenwieler 

en jongleren met ballen en linten. 

Voor de plastic objecten waarmee op 

de vijver kon worden gelopen waren 

lange wachtrijen. Door het hele park 

waren terrassen ingericht met hap-

jes en drankjes uit alle windstreken. 

Om 12.30 uur lanceerde de gemeente 

De Bilt in de persoon van wethou-

der Kamminga de nieuwe webportal 

www.cultuurindebilt.nl, waar een 

aantal evenementen en culturele hap-

penings in de gemeente De Bilt staan 

geregistreerd. De openingsact werd 

opgevrolijkt door drie deftige dames 

met tuthoedjes, in de personen van 

Wanda Peeters, Anneke Iseger en 

Fredie Blankesteijn, die een lied ten 

gehore brachten. Vervolgens werd de 

Kunstmarkt door een aantal bezoe-

kers onder leiding van Van Gerwen 

met veel geknal  geopend. Nieuw dit 

jaar was het muntensysteem. Munten 

kostten één euro het stuk en konden 

worden gebruikt om entree te betalen 

bij diverse attracties en consumpties 

te gebruiken in het kunstcafé. 

Pixels

Maar liefst honderdtwintig kunste-

naars toonden hun werk. Het aantal 

aanmeldingen was zelfs zo groot, dat 

de organisatie niet iedereen een plek 

had kunnen toewijzen. De kunstkra-

men waren in alle delen van het park 

te vinden en de variëteit was enorm. 

Er was ook een korte beeldenroute, 

met sculpturen in allerlei materialen 

en vormen. Opvallend was het oeuvre 

van Hans Wisselink uit Halle in de 

Achterhoek, die zijn werk exposeerde 

in een kraam langs de Utrechtsweg en 

op het veldje daarachter. Zijn werken 

kwamen het beste tot hun recht als je 

ze van veraf bekeek; van dichtbij zag 

je alleen maar vierkante blokjes hout. 

Van een afstand bleek het te gaan om 

portretten van respectievelijk Willem 

Alexander, Maxima, Charley Toorop, 

Nelson Mandela en Picasso,  naar een 

jeugdportret van de kunstenaar zelf. 

‘Mijn werk is gebaseerd op pixels’, 

legde hij uit. ‘Ik noem mezelf een 

houtworm, want ik gebruik uitslui-

tend hout. Elk portret kost me onge-

veer honderdvijftig uur en ik verwerk 

er vier verschillende houtsoorten in. 

Ik heb een breed scala waaruit ik kan 

kiezen: van esdoorn, de lichtste hout-

soort, toe wengé, de donkerste.’  

Simon Gort uit Woerden werkt ook 

met hout, maar hij maakt 3D-objec-

ten die tegelijkertijd ook gebruiks-

voorwerpen zijn: houten vormen met 

laatjes erin. Schilder Mario Schaeffer 

uit Middelburg toonde onder meer 

een aantal doeken die samen een serie 

vormden. De eerste schilderijen heb-

ben wat weg van abstracte vlechtmat-

jes in allerlei kleuren. Dan verschijnt 

er een gezicht in, een vrouweniguur, 
en het laatste doek stelt een stad voor, 

bestaande uit vlakken waarin allerlei 

aspecten van het stadsleven verwerkt 

zijn. Mario gaat uit van impressies, 

vandaar dat hij zijn werk “Imprezzi-

one” noemt. 

Ook fraai was het werk van Mieke 

Burie uit de Bilt, een leerling van Ma-

rieke Thomassen van De Werkschuit, 

wier portret van een oudere dame, ge-

titeld Vergankelijkheid, met de Werk-

schuitprijs 2012 werd onderscheiden. 

Mieke werkt voornamelijk in olie- en 

acrylverf en speelt graag met kleuren. 

Grappig en origineel is het werk van 

kunstsmid Gerard Klerk uit Hilver-

sum, die zich ‘De Bestekgek’ noemt. 

Hij maakt dieren, voorwerpen en sie-

raden van oud, soms antiek bestek, 

hetzij van zilver, hetzij verzilverd.

Kunstmarkt De Bilt verwent, 
vermaakt en verrast bezoekers

door Lilian van Dijk 

De 12e editie van de Biltse Kunstmarkt, die op 7 en 8 september plaatsvond in het  

Van Boetzelaerpark, had dit jaar het thema Carnivale. In het park viel behalve van het  

beeldende werk van 120 amateur- en beroepskunstenaars ook te genieten van theater,  

muziek, een circusschool, en culinaire hoogstandjes. Mede dankzij het fantastische  

weer werd het voor de organisatie,  deelnemers en bezoekers een geweldige dag.

De opening was als vanouds hilarisch. Ook het publiek mocht meezingen

Initiatiefnemer Kent Hanson heeft de 

hulp ingeroepen van onder anderen 

oud-journaallezer Joop van Zijl, Cees 

Schrama (oud-TROS-Sesjun), Aad 

Bos (oud-VARA), Skip Voogd (oud-

NCRV) en Ton van der Horst (oud-

VPRO/Wereldomroep). 

Joop van Zijl beet zondag 9 septem-

ber het spits af. De zondagen erop 

volgen dan de andere ‘ oudgedienden’ 

. De Jazz TOP 40 is een coproductie 

van Radio 6FM ’t Gooi en Roulet-

teFM en wordt samengesteld door 

Hans de Wildt, Aad Bos en Kent Han-

son. Uitzending elke zondagochtend 

van 10 tot 11 uur via 106.6FM, kabel, 

glasvezel en www.roulettefm.nl.

Jazzpresentatoren even terug  
bij Roulette FM

Yes to Jazz, hèt jazzprogramma van Roulette FM, heeft de komende weken een aantal oud-

jazzpresentatoren uitgenodigd. Dit gebeurt in het kader van de ‘ Yes to Jazz TOP 40’ .

Jazz host Kent Hanson tussen Cees Schrama (l.) en Joop van Zijl (r.)

Kandidaat Kamerlid  
op campagne

Loes Ypma de nummer 28 op de kandidatenlijst van de PvdA voor de ko-

mende 2e Kamerverkiezingen bezocht vorige week samen met het lokale 

campagne team de gemeente De Bilt om in de omgeving van WVT bij meer 

dan 300 adressen huis aan huis rode rozen aan te bieden. Gezien de huidige 

stand van de PvdA in de peilingen heeft Loes Ypma met haar 28e plek op de 

lijst een goede kans om na 12 september ’12 in de 2e Kamer te komen.

Loes Ypma (PvdA) op campagne in De Bilt met wethouder Herman 

Mittendorff.

Coesfelders in De Bilt
In het kader van de stedenband met 

Coesfeld was er op zaterdag 8 sep-

tember een vijftigtal Duitse vrienden 

per bus naar De Bilt afgereisd. Rond 

11.00 uur was het gezelschap bij 

VVSO WVT aan de Talinglaan ont-

vangen met kofie en gebak, waarna 
om 11.45 uur een bezoek aan de beel-

dentuin van Jits Bakker aan de Holle 

Bilt op het programma stond. 

Na een lunch opnieuw bij WVT werd 

een bezoek gebracht aan boomkwe-

ker en tuinarchitectuur Copijn in 

Groenekan, waarna de Biltse Dorps-

kerk werd bezocht en te voet over de 

Dorpsstraat langs de Old-Timers naar 

de Kunstmarkt in het van Boetzelaer-

park werd gegaan. Vanaf de parkeer-

plaats bij de Michaelkerk in De Bilt 

werd rond 16.30 uur de terugreis weer 

aanvaard. [HvdB] 

De stedebandbroeders en -zusters bezochten de beeldentuin van Jits Bakker.

Bijna alle kinderen vonden het over de vijver lopen in ronde plastic voorwerpen 

het allerleukste van de Kunstmarkt.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van 
De Vierklank kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd (Nieuwe vaste rubriek: 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. 
€ 10,00. tot 50 tekens meer + € 3,50)

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes 
 per e-mail*

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Te koop aangeboden

Kleine originele WIJNPERS 

plus alle andere benodigdhe-

den om wijn te maken.  Prijs: 

n.o.t.k. Peuterbedje met goed 

matras en dekentje. Tel. 030-

2203570

Metalen WERKBANK 

200x70 met massief houten 

blad, 3 laden, 3 kastjes. € 250,-

. Tel. 06-29463305

White wash kinderledikant, 

60x120 cm, met beddengoed 

in goede staat. € 45,-. Tel: 

06-53287177

Dvd op Hoop van Zegen met 

o.a. Danny de Munk, Kitty 

Courbois. € 3,00   

Tel 035-7852090 

Prachtige 3 dvd box Sil de 

Strandjutter (Terschelling). 

Serie met alle 6 de afleverin-

gen. € 7,50. Tel 035-78 52 090 

Moneyclip, grote, zilverkleu-

rige, geldclip. Met klein goud-

kleurig outline (naamloos) 

logo. In plastic doosje: € 10,-. 

Tel. 06-16276013 

Groot wit vierkant (can-

vas) doek, 80x80 Sepia 

print van Oosterse dame. 

Beschadigde randen. € 10,-. 

Tel 06-16276013

Feestelijke Damesgilet, zwart 

met glitters, maat M/L, € 5,00. 

Universele afstandsbediening 

voor TV, grote druktoetsen, 

€ 5,00 Tel 06-16276013

Muziekboeken Ed&Steve 

serie: 1 boek Hardrock 

en 1 boek Grunge (partitu-

ren voor gitaar, piano, bas, 

drums). Samen 15,00 euro. Tel 

06-16276013

Cd Amy Winehouse – Lioness, 

Hidden Treasures € 5,00 - CD 

Partysquad – Bazen van de 

club € 5,00. Tel 035-7852090 

Oude, nostalgische, zinken tei-

len 75 cm, prijs per stuk € 50,-. 

Een kleine, oude, zinken teil, 

35 cm. € 15,-. Oude, zinken 

wasketels, prijs per stuk € 30,-. 

Oude, zinken gieter. € 15,-. 

Tel. 035 5772022

Gratis af te halen, plastic zand-

bak blauwe schelp. Tel. 0346-

212339

K-Swiss tennisschoenen maat 

33: € 5,-. K-Swiss tennis-

schoenen maat 36: € 5,-. Tel. 

06-26092240

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Nieuwe dames bootschoenen, 

bruin leer, maat 38. van € 89,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Zwarte attachékoffer (nieuw) 

afm. 44x32x10 cm. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Nieuwe 2-delige tankini, 

bruin/geel, maat L. € 5,-. 

Nieuwe 3-delige tankini, roze/

oranje, maat L. € 6,-. Houten 

tafeltje 35x35x35 cm. € 7,50. 

Tel. 030-2202996

Magnetron nooit gebruikt. € 10,-. 

Borduurspullen. € 10,-. Tel. 030-

2290041 na 12 uur p.m.

Fietskaart standaard voor op 

de fiets, was € 20,- nu voor 

€ 10,-. Tel. 0346-214084

Beige kinderledikant 60x120. 

Ziet er netjes uit met matras. 

€ 30,-. Tel. 0346-214084

Mvmax 5400 satellietontvan-

ger met schotel. € 49,-. Nokia 

9500 sat. ontvanger voor free 

to air kanalen. € 35,-. Tel. 

06-19963053

Japans zwart houten bankje 

met 3 laden en houtsnijwerk. 

€ 45,-. Tel. 0346-212707

Fietsen/brommers

Meisjes-/damesfiets. € 49,-. 

Herenfiets. € 49,-. Tel. 

06-50453740

Personeel gevraagd

Gezocht OPPAS in Groenekan 

op maandag, dinsdag en don-

derdag. Voor meer info 06 - 

31621131

THUISWERKSTERS gezocht 

voor hip en snel groeiend sie-

radenmerk. Werk bestaat o.a. 

uit rijgen, afhechten, kettelen 

en ringetjes buigen. Enige 

ervaring is een pre. 

Graag reactie op info@blinck-

star.nl 06-57544430   

LFE Maartensdijk zoekt een 

Teamleider Financiën (m/v). 

Zie pag. 26

C1000 Maartensdijk zoekt, 

Part-time verkoopmedewer-

ker. Zie pag. 26

Personeel aangeboden

Sport- en ONTSPANNINGS-

MASSAGE 30 of 60 minu-

ten. Voor afspraak bel 

06-53529024, Valklaan 38, 

Maartensdijk.

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

TUINIEREN voor 60+, groen-

te tuin circa 120 M. met kas. 

Tel 06-155249544

Jaarlijkse PLEINVERKOOP 

op schoolplein  Dr. Welfferweg 

24 / hoek Molenweg,

Op zaterdag 15 september 

vanaf 10.00 uur.

Tijd voor een nieuwe 

coupe! Kom naar BETTY'S 

CORNER! Elke woensdag 

en vrijdag in Maartensdijk. 

Bel voor een afspraak 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-

werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 

Tel. 06-20166310, te Groenekan
 

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 

en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 

Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Te koop of te huur, bedrijfspand 400 m² op de Industrieweg 

in Maartensdijk 200m² boven en 200m² beneden met goederen-

lift en grote inrijdeur. Tel. 06-54623282

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Tegen 

inlevering van deze advertentie krijgt u tijdens een complete 

gezichtsbehandeling van € 49,50 een gratis collageen anti rim-

pel oogmasker. Actie geldig t/m 30-09-2012. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie 

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Leren voor je gezondheid® 

Vitaliteitprogramma, gericht op duurzame gezondheid

In 42 dagen opruimen van afvalstoffen en vetreserve.

Eenvoudig, doeltreffend, duurzaam en resultaatgericht.  

Kan gunstige invloed hebben op veel lichamelijke klachten.

LVJG is na 10 jaar vervolg op Weet hoe je eet®

Kenmerk begel.: enny.boogaard. Afspr/info: 0346-212687

Tuinservice van Vliet, voor al uw tuinplanten, vaste planten, 

bomen en heesters, coniferen etc. etc. Ook voor al uw voor-

komende tuin-, straat-, boom-, snoei-en spuitwerkzaamheden. 

Nw. Weteringseweg 34. Tel. 06-54751296.

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de SWO cursussen!

Slim, maar toch lage cijfers op school? Coach gespeciali-

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden ondersteunt de 

communicatie tussen ouders en kind, zodat ouders hun kind 

effectiever kunnen begeleiden in de studie en kind beter leert 

presteren op school. Maria van Groenestijn, 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl  

Workshops tekenen, schilderen, aquarelleren. Ervaren 

docent/beeldend kunstenaar geeft in Bilthoven, op een mooie 

locatie, genoemde workshops. Geschikt voor bedrijf, bank, 

team,vrienden enz. Groepen van 2 t/m 10 personen. Inclusief 

materiaal en koffie en lunch overdag en koffie ‘s avonds! Ook 

privéles mogelijk. Wilt u meer weten? Tel. 030 2292461 

Najaarscursus Boetseren of Speksteen bewerken. 

Traditiegetrouw start in September weer de cursus Boetseren 

of Speksteen bewerken in Westbroek. In kleine groepen, in 

eigen atelier, met veel aandacht en vanuit het hart. De koffie en 

thee staat weer klaar en u bent van harte welkom!Opgeven bij 

Marianne Loggers, tel 06-11168249 of 0346-281266. Nog een 

enkele plek vrij, dus reageer snel!

Wilt u na uw vakantie weer bewegen? Kom naar de Pilates 

in Maartensdijk! Met deze bewegingsmethode maakt u uw 

lichaam sterker en flexibeler en wordt u bewust van uw hou-

ding. De lessen vinden elke woensdag plaats om 19:30 én 

20:30 uur. De lessen worden gegeven op de Kon. Julianalaan 

26. Meldt u gratis aan voor een proefles, bel naar 06-30443485 

of surf naar www.drbm.nl. Voor wie Pilates? Ouderen, mensen 

met weinig sportervaring en ervaren sporters.

Philipp van der Zeeuw heeft nog enkele plaatsen voor de 

beginnerscursus keramiek op woensdagavonden van 19.30-

21.30 uur, vanaf 19 september a.s. Info: 0346-213472

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Contactcommissie Lage Vuursche

Donderdagavond 20 september om 20:00 uur heeft 

Contactcommissie Lage Vuursche een hoorzitting in het dorpshuis 

De Furs, Slotlaan 2a te Lage Vuursche.

Een ieder is van harte welkom om gezamelijk de agenda punten te bespreken en 

nieuwe punten in te brengen. Op de agenda staat o.a. : de status van het Beuken-

bos parkeerterrein; het verkeer- en parkeerbeleid Lage Vuursche; het Convenant 

Pijnenburg, gemeente Baarn en provincie Utrecht; de Smederij, Dorpsstraat 15, 

Rijksmonument, wat gaat er mee gebeuren? Voor informatie over de agenda 

kunt u contact opnemen met Leo Terschegget, secretaris, tel 035 6668 364, mail 

Leoterschegget@live.nl. Deze donderdagavond is in het dorpshuis een foto ex-

positie van Oud Lage Vuursche. De foto's zijn uitvergroot en ingekleurd in sa-

menwerking met Vuurol! 

Najaarsmarkt
Op zaterdag 15 september houdt Kringloopwinkel Emmaus Bilthoven haar jaar-

lijkse najaarsmarkt van 13.00 tot 16.00 uur in de Julianalaan 27 in Bilthoven. 

Er staan op deze speciale markt extra kraampjes met bijzondere artikelen zoals 

antiek, bric a brac, sieraden en schilderijen. De opbrengst van deze dag gaat dit 

keer naar de Stichting Cambodja Projecten voor verbetering van de medische 

zorg van de mensen in Cambodja die leven in de nabijheid van vuilnisbelten; 

tevens wil zij een bijdrage leveren aan onderwijs voor kansarme kinderen. 

Verkoping voor Adullam 
Gehandicaptenzorg

Op vrijdag 14 september en zaterdag 15 september wordt voor de 26ste keer een 

verkoping gehouden voor de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg: een organi-

satie voor het bieden van gehandicaptenzorg. Deze verkoping zal in en rond het 

Hervormd Centrum, Dorpsweg 42 te Maartensdijk zijn.

Op vrijdag 14 september is er een opbod-verkoop van 19.30 uur tot ± 21.00 uur. 

Op zaterdag is van 10.00 tot 15.00 uur de reguliere verkoping. Rond 14.00 uur 

zal er nog een kleine opbodverkoop zijn met o.a. levensmiddelen, enz. Voor de 

kinderen zijn er allerlei spelletjes en activiteiten. Ook zal er een vogelshow zijn. 

In de ‘eettent’ is weer van alles: bijv. patat, broodje hamburger, kroket enz.
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Vroeger trof je op Oldtimerdagen al-

leen mensen die zelf hun oude auto 

hadden opgeduikeld en volledig ge-

restaureerd. Tegenwoordig lijkt het de 

nieuwste trend voor mensen die wat 

geld over hebben om een opgeknapte 

oldimer kopen om aan toerritten mee 

te doen. Soms laten ze de auto zelfs 

door een monteur onderhouden, hoe-

wel de meesten het poetswerk nog 

wel zelf ter hand nemen. Je ziet ze 

deze middag in allerlei kleuren. Een 

Ford Model A heeft een prachtige 

hutkoffer achterop, sommige auto’s 

hebben ANWB-Wegenwacht emble-

men uit diverse periodes uit de vo-

rige eeuw. De bewonderende oh’s en 

ah’s zijn niet van de lucht. Een slim 

jongetje zegt tegen zijn vader: ‘Dit is 

een Engelse auto, pap. Dat kun je aan 

het stuur zien, dat zit aan de andere 

kant.’ Dit jaar hebben ook een stuk of 

wat oldtimer scooters meegedaan, die 

keurig op een rijtje staan te pronken.

Driewielers

De afstand die de deelnemers aan de 

toerrit alegden, bedroeg zo’n vijf-
tig kilometer. De tocht voerde door 

mooie natuur en langs diverse kaste-

len en buitenplaatsen in de omgeving 

van De Bilt. Om een uur of half twee 

komt Jeroen Schimmel uit Hilver-

sum binnen in een two-seater op drie 

wielen die nog het meest weg heeft 

van een uit karton en draaiknopen 

vervaardigde zelfbouwauto. ’Het is 

een Velorex, een Tsjechische auto uit 

1958. Hij is nog vrijwel in originele 

staat en zo heb ik hem ook gekocht.’ 

Vergelijkbare auto’s worden overi-

gens nog steeds in Tsjechië gemaakt 

en verkocht onder de naam Velor-

export, de opvolger van de Velorex. 

Cor Morees uit Maarssen is al eerder 

gearriveerd in zijn chique oldtimer. 

‘Het is een Mercedes Benz, een au-

tomaat uit 1973’, lichtte hij toe. ‘Ik 

heb hem zo gekocht als hij nu is. Op 

een autobeurs. Hij is nog helemaal 

origineel.’ Morees heeft voor het 

eerst aan een toerrit meegedaan. ‘Ik 

heb deze auto nu al een paar jaar en 

ik dacht: laat ik eens kijken, voor de 

aardigheid. Nou, ik vond het leuk. Ik 

ga zeker weten vaker aan zo’n tocht 

meedoen.’  Hij gaat regelmatig naar 

autobeurzen. ‘De bekendste van Ne-

derland is die van Rosmalen.’ G. van 

Doorn uit Vleuten heeft een Engelse 

Reliant op drie wielen. ‘Hij is nog in 

originele staat en kostte in de tijd dat 

hij gebouwd werd meer dan een mid-

denklasser’, vermeldt hij op een pa-

pier achter het voorraam. Toch waren 

deze auto’s niet erg populair: ‘Je werd 

er om uitgelachen.’ 

Daktari

Ben Eijs uit Vianen heeft een Trabant, 

die uit Zwickau komt en in 1965 is 

vervaardigd. ‘Ik heb hem nu ruim een 

jaar. Hij is helemaal gerestaureerd. 

Een vriend van me heeft het voor 

me gedaan. De auto is tot het laatste 

boutje toe losgeweest. De onderdelen 

kun je in Oost-Duitsland bestellen, 

daar rijden ze nog steeds. Je kunt ze 

bestellen via de Trabantclub Neder-

land.’ Eijs gebruikt de Trabant om 

toertochten mee te maken. ‘Ik woon in 

Tienhoven aan de Lek, dat ligt tegen-

over Lopik. Volgende week rijden we 

een toertocht in Alphen aan den Rijn 

en morgen gaan we naar Voorschoten.’ 

We, dat wil zeggen hijzelf, zijn vrouw 

Tineke en hondje Banjer, een shih tzu. 

‘Banjer gaat altijd mee’, verzekert hij. 

Eijs heeft nog een tweede auto: ‘Een 

NSU 1000 uit 1969. Voor meer auto’s 

heb ik geen plaats’, lacht hij. Opval-

lend is een bruine Volkswagen kever 

met de naam Daktari, genoemd naar 

een televisieserie uit de jaren zestig 

over een dierenarts, Dr. Marsh Tracy, 

zijn dochter Paula en zijn staf, gesitu-

eerd in het natuurpark Wameru Study 

Center for Animal Behaviour in Oost-

Afrika. Daktari betekent “dokter” in 

het Swahili. Aan de buitenkant van de 

Volkswagen zitten diverse attributen 

die met Afrika en safaritochten te ma-

ken hebben, van een enorm gewei tot 

een speelgoedaapje. 

Oldtimers in Dorpsstraat De Bilt 
hebben veel bekijks

door Lilian van Dijk

Op zaterdag 8 september 2012 organiseerde de Dorpskerk De Bilt voor de tweede keer een 

Oldtimerdag. In de ochtenduren vond een toerrit plaats. ‘s Middags werden de oldtimers aan het 

publiek geshowd in de speciaal voor deze gelegenheid voor overig verkeer afgesloten Dorpsstraat. De 

oude auto’s en scooters trokken drommen mensen, van jong tot hoogbejaard.

Dankzij het heerlijke nazomerzonnetje fonkelden de oude auto’s als nieuw.

De auto van Jeroen Schimmel uit Hilversum, die in een voormalige 

Oostblokland werd vervaardigd, lijkt haast van karton dat met draaiknopen 

is vastgezet.

Sport in de gemeente
Ook de reguliere sport vindt u 
deze week in de speciale bijlage

“Sport in de gemeente”

Harry was 26 en Julie 30 toen ze 

trouwden. Ze hadden elkaar leren 

kennen bij Inventum in Bilthoven. 

Hij was daar in 1950 komen werken 

en Julie werkte er als receptioniste. 

Na hun huwelijk woonden ze vier 

jaar op  een bovenverdieping aan de 

Overboslaan in Bilthoven. Vandaar 

verhuisden ze naar de Grote Beer en 

later naar de Jupiterlaan. Van 1978 

to 1990 woonde het echtpaar in Den 

Dolder en daarna weer in Bilthoven. 

Ze wonen nu acht maanden op hun 

huidige adres.

Het echtpaar heeft een zoon en twee 

kleinkinderen. ‘En een geweldige 

schoondochter die altijd voor ons 

klaarstaat’, zegt Julie. Harry Gui-

kers werkte 24 jaar in verschillende 

technische functies bij Inventum. 

In 1974 begon hij voor zichzelf als 

technisch adviseur op het gebied van 

energiebesparing in ketelhuizen. ‘Ik 

had een adviesbureau en we maakten 

apparatuur voor de ketelhuizen. Toen 

ik 65 werd ben ik oficieel gestopt.’ 
Harry en Julie Guikers zijn altijd fer-

vente bridgers geweest. Ze begonnen 

ermee in 1954. In 1974 was hij een 

van de eersten die examen deed voor 

wedstrijdleider van de Nederlandse 

Bridge Bond. Hij heeft veel wed-

strijden geleid. Julie Guikers speelde 

veertig jaar tennis. Het echtpaar is 

nog redelijk gezond. De diamanten 

bruiloft is met de familie gevierd met 

een etentje in een restaurant.

Burgemeester feliciteert diamanten 
bruidspaar

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam maandag 10 september de heer en mevrouw Guikers-Lubberts 

feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum. Harry Guikers en Julie Lubberts trouwden voor  

de wet op 10 september 1952 in Utrecht, de geboortestad van de bruid. Het kerkelijk huwelijk was  

op 4 oktober in het Utrechtse Tuindorp. De heer Guikers is afkomstig uit Tiel.

Burgemeester Gerritsen op bezoek bij het jubilerende bruidspaar.

ANBO 55 jaar jong

Ruim tweehonderd ANBO-leden vierden op 10 september in het H.F. 

Wittecentrum in De Bilt het 55-jarig bestaan van de Biltse afdeling van deze 

ouderenbond. Het werd een feestelijke bijeenkomst met het smartlappen- en 

levensliederenkoor Sterk Spul, De Persmuskieten en een Rad van Avontuur 

met vele prijzen, gedraaid door ‘Annie’. De middag werd afgesloten met 

een receptie. [GG]
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Festivalweekend op landgoed 
Beerschoten

Utrechts Landschap organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 september haar publieksweekend op 

Buitenplaats Beerschoten in De Bilt. Dit jaar met een programma voor het hele gezin; met muziek, 

theater, (mee-)zingen, verhalen, Victoriaanse koets, sponsorloop, excursies, ietstocht, knutselen en 
loungen in de grote tent. Op zaterdagavond is er een ‘dramatische wandeling’ in het kader van de 

Nacht van de Buitenplaats. 

Kom naar Beerschoten en ervaar het 

leven in de glorietijd eind negen-

tiende eeuw, met jonkheren, chique 

dames, kamermeisjes en staljongens. 

Geniet van drama met een knipoog. 

Landgoed Beerschoten ligt aan De 

Holle Bilt 6 in De Bilt (achter het Van 

der Valk-hotel). 

Op www.utrechtslandschap.nl/beer-

schotenweekend staat het programma 

en is een plattegrond met activiteiten 

te downloaden. Voor sommige activi-

teiten is aanmelden nodig. 

Nacht van de Buitenplaats

In kleine groepjes wordt zaterdag-

avond 22 september op de tenen door 

het bos getrippeld, luisterend naar 

nachtgeluiden. Onderweg komt u in 

de vissenkom bijzonder gezelschap 

tegen. Het aantal plaatsen is beperkt, 

dus aanmelden is noodzakelijk. 

Op 2 september op de 

Beukenburgerlaan zag Ankie 

van Dam uit Maartensdijk  

deze drie Reuzenzwammen 

staan. Een teken van het 

naderende najaar en van de 

natuur een genereus gebaar.

Pompoenfeest
Op 15 september 2012 houden Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruiden de laatste Open Dag van 

het seizoen 2012. Tuinderij Eyckenstein is gelegen op de fraaie voormalige moestuin van Landgoed 

Eyckenstein evenals Agnes kruidentuin.

Deze laatste open dag van Tuinderij 

Eyckenstein staat in het teken van de 

pompoen. Tuinderij Eyckenstein teelt 

ook dit jaar diverse soorten eetbare 

pompoenen. Tegenwoordig is een 

pompoen niet meer weg te denken 

uit een (biologische) tuinderij. Op het 

vak waar de pompoenen groeien kunt 

u nu overal oranje en groene bolletjes 

zien liggen. September is de maand 

dat de pompoenen op Tuinderij Eyc-

kenstein geoogst worden. daaronder 

bijvoorbeeld oranje en groene hok-

kaidopompoenen, maar ook de ‘sweet 

dumpling’, een kleine maar heerlijke 

pompoen en de Marina di Chioggia, 

groot en heel smaakvol.

Op dit moment genieten we van een 

prachtige nazomer. De tuin ligt er nog 

mooi bij. Er wordt geoogst: verschil-

lende soorten sla, bietjes, worteltjes, 

pastinaak, snijbiet, hele zoete toma-

ten, frambozen en nog veel ander 

lekkers! Alles vers geoogst. Ook in 

de kruidentuin wordt nog volop ge-

oogst. De kruiden drogen goed met 

dit mooie weer. De droogkast maakt 

overuren. 

Op de Open Dag kunt u rondlopen 

over de tuinderij en de kruidentuin, er 

is kofie en thee, zoete pompoentaart, 
pompoenjam, en pompoensoep. En 

natuurlijk zijn ook andere groenten 

ook te koop. Aan Luuk Schouten, de 

tuinder kunt u vragen wat u altijd al 

heeft willen weten over een biologi-

sche tuinderij en de teelt van pompoe-

nen en andere groenten. 

Agnes Looman, de kruidenvrouw 

geeft om 14.00 uur een rondleiding 

door de kruidentuin met als thema 

‘keukenkruiden en meer’. Kinderen 

kunnen zeepjes maken.

Tot en met zaterdag 13 oktober zijn 

Tuinderij Eyckenstein en Agnes Krui-

den elke woensdagmiddag van13.00 

- 16.00 uur en zaterdag van 10.00 - 

16.00 uur geopend voor de verkoop.

Preuvenemint 2012
‘Niet voor de hand liggende ingrediënten uit je eigen omgeving 

kunnen een verrijking zijn voor het menu. Zevenblad, 

doorgaans een plaaggeest voor menig tuinder en hovenier, 

laat zich tot een heerlijke soep of pesto transformeren. 

Oesterzwam, biefstukzwam en luweel-pootje, onopvallend 
groeiend aan oudere parkbomen zijn voor kenners een echte 

lekkernij. De vruchten van diverse bomen en struiken als de 

lijsterbes laten zich verwerken in heerlijke jams en chutneys’. 

(Uit: De Groene Pan - kookboek met vergeten groenten van 

Het Groenekans Landschap.) 

Op zaterdag 15 september organiseert het Groenekans Landschap een proe-

verij -ofwel preuvenemint -. Van 15.00 tot 17.00 uur bent u van harte wel-

kom op de biologische tuinderij ‘n Groene Kans aan de Groenekanseweg 

142 te Groenekan. Onder het genot van een mooi glas wijn kunt u genieten 

van enkele culinaire hoogstandjes die ter plaatse worden bereid en alvast 

kennis maken met een kleine selectie vergeten groenten.

Kookboekje

Het preuvenemint zal de omlijsting vormen voor de presentatie van het 

kookboekje ‘De Groene Pan’, samengesteld door leden van het Groenekans 

Landschap in samenwerking met enkele bevlogen dorpsgenoten. Laatstge-

noemden hebben op verzoek van Het Groene-kans Landschap een origineel 

recept geleverd, waarin vergeten groenten het hoofdbestand-deel vormen. 

De resultaten zijn vastgelegd in een inspirerend kookboek dat ook als hand-

lei-ding te gebruiken is als u weer eens moeite heeft met een keuze uit de 

rijk gesorteerde groentebakken van tuinderij ‘n Groene Kans. Daarmee ho-

pen ze vooral de vergeten of u onbekende groenten een kans te bieden voor 

de uitbreiding van uw kookrepertoire.

Met een beetje inspiratie komt er eens wat anders dan gebruikelijk in de 

groentepan.

Voor jong en oud is er van alles te doen tijdens het festivalweekend

de groene pan

kookboek met vergeten groenten

van
Het Groenekans Landschap

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Thema-avond over uilen 
Uilen spreken tot de verbeelding. Je ziet deze nachtdieren zelden, hooguit als een vage schim als het 

al begint te schemeren. ‘s Nachts verraden ze hun aanwezigheid met hun doordringende schreeuw of 

lage ‘hoe, hoehoehoe’.

Zaterdag 15 september is thema-

avond van het IVN gewijd aan uilen 

onder de bezielende leiding van ui-

lenkenner Zomer Bruijn. Hij begint 

de avond met een diaserie die zeker in 

de smaak zal vallen bij natuurliefheb-

bers. Zomer Bruijn heeft een mooie 

combinatie gemaakt van zijn speciale 

interesse in nachtroofvogels en na-

tuurfotograie. In het begin van de se-

rie maakt u kennis met de verschillen-

de Nederlandse uilensoorten. Daarna 

wordt het nestleven van de bosuil be-

handeld en worden u prachtige beel-

den getoond uit de periode tussen het 

eieren leggen en het uitvliegen van de 

jongen. De opnamen werden gemaakt 

in speciaal daarvoor ontworpen nest-

kasten. Daardoor zijn de beelden tot 

in detail te bewonderen.

Aansluitend aan de dia-lezing wordt 

een wandeling gemaakt waarop ho-

pelijk uilen te zien en te horen zijn. 

Aanvang lezing 20.00 uur, de Sche-

merwandeling op zoek naar uilen 

op Beerschoten begint rond 21.30 

uur. Alles op Paviljoen Beerschoten 

(Utrechts Landschap), De Holle Bilt 

6, De Bilt. De kosten bedragen voor 

niet-leden IVN-De Bilt 4 euro p.p. 

Voor leden is deze gratis. Gezien de 

verwachte belangstelling voor deze 

thema-avond dient men zich aan te 

melden via e-mail: info@ivndebilt.

nl. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op 

zaterdag 15 september.

advertenties

Woe.
12-9 Blanquette de Veau

(kalfsragout met rijst)
of

Italiaanse visschotel

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
13-9
Vrij.
14-9
Woe.
19-9
Do.
20-9
Vrij.
21-9

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Nw e-mail adres: info@naastdeburen.nl

Zeeuwse gekookte mosselen
€ 13,50 incl. kopje koffie

of
Rib-eye met pepersaus

€ 11,00 incl. kopje koffie


