
Enkele problemen tijdens de bouw 

zorgden voor nog meer vertraging. 

Maar het resultaat mag er zijn. Niet 

alleen is er nu een fraaie en ruime 

foyer ontstaan, er is ook meer opslag-

ruimte gekomen. Het dorpshuis dat in 

1959 werd gebouwd heeft met deze 

verbouwing en uitbreiding een nieuw 

elan gekregen. Cornel Boere, voorzit-

ter van de Stichting Dorpshuis West-

broek en Ad Verhoef, die samen met 

zijn vrouw Hilda het beheer voert, zijn 

erg tevreden over het resultaat. Begin 

juli is het gebouw opgeleverd. In de 

weken voor de opening moeten nog 

wat laatste details van het interieur 

worden afgerond. Het is al met al een 

ingrijpende klus geweest. Bestuurslid 

Arie van der Tol heeft het bouwproces 

begeleid. Zelf heeft hij ook een groot 

aandeel gehad in de verbouwing. Van 

der Tol heeft zich met name met het 

elektrische gedeelte bezig gehouden. 

Het heeft hem heel veel tijd gekost. 

Ad en Cornel zijn hem daar enorm 

dankbaar voor. Te spreken zijn ze ook 

over de gemeente. Wethouder Kam-

minga heeft zich stevig ingezet om tot 

het uiteindelijke resultaat te komen. 

Vele mogelijkheden

De vaste gebruikers zijn inmiddels 

al terug gekeerd in het gebouw. De 

ruime foyer biedt hen veel meer mo-

gelijkheden. Ad hoopt dat er nu ook 

weer bruiloften zullen plaatsvinden, 

zoals dat vroeger ook het geval was. 

70 tot 100 bezoekers kan men herber-

gen. Maar ook voor vergaderingen, 

presentaties en andere bijeenkom-

sten is deze ruimte zeer geschikt. Er 

is een goede geluidsinstallatie en een 

beamer. Een grote wens van Ad is 

dat ook het gospelkoor Sparks of Joy 

voor haar repetities gebruik gaat ma-

ken van het dorpshuis. De inwoners 

van Westbroek hebben even moeten 

wennen aan de nieuwe situatie, ver-

tellen Ad en Cornel. Maar zo langza-

merhand komen toch de geluiden bin-

nen dat men over het algemeen wel 

blij is met het vernieuwde aanzicht 

van hun dorpshuis. .

Fraai uitzicht

De verenigingen zijn voor hun activi-

teiten graag vanuit de oude bovenzaal 

naar de nieuwe foyer verhuisd. Hier 

vandaan is er een fraai uitzicht op het 

dorp met de karakteristieke toren van 

de Hervormde Kerk. Ad en Cornel 

hopen dat de verenigingen en de an-

der gebruikers zich thuis zullen gaan 

voelen in de vernieuwde accommoda-

tie. Op zaterdag 15 september vindt 

de feestelijke opening plaats. Maar 

er liggen nog meer dingen in het ver-

schiet. Zo wil Ad beginnen met een 

‘dorpsborrel’. De eerste staat gepland 

op vrijdag 19 okt. Andere plannen: 

een ‘ladies’ night’ op 9 nov. en een 

contactavond voor Westbroekse on-

dernemers op 14 feb. 2013. Maar het 

is natuurlijk niet de bedoeling om an-

dere verenigingen en de lokale horeca 

in de wielen te gaan rijden voegt Ad 

er aan toe. Die willen we geen con-

currentie aandoen. We beginnen heel 

rustig met onze activiteiten om eens 

te kijken of dat aanslaat. Andere eve-

nementen die er aan gaan komen: het 

jubileumconcert van Vriendenkring 

op 3 nov. en de Hobbybeurs op 17 

nov.

Wensen

Wensen hebben de twee bestuurs-

leden ook. Zo zoeken ze nog ver-

sterking van het klusteam. De klus-

sers doen klein onderhoud aan het 

gebouw en dat kost ze gemiddeld 

één dagdeel in de maand. Door deze 

zelfwerkzaamheid blijven de exploi-

tatiekosten binnen de perken. Nieuwe 

bestuursleden zijn overigens ook wel-

kom. Met name een secretaris of pen-

ningmeester is gewenst laat Cornel 

weten. De website van het dorpshuis 

(www.hetdorpshuiswestbroek.nl) zal 

ook nog aan de nieuwe situatie wor-

den aangepast.
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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

Bilthoven/Soest

030 229 00 79
035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

18 & 19

Eerste Groene Lintje 
uitgereikt

De afdeling De Bilt van GroenLinks opende vrijdag 31 augustus 

het nieuwe seizoen met een borrel bij tuinderij ‘n Groene Kans 

in Groenekan. Na een rondleiding werden Sandra van Slooten, 

Jan Hilbert en Floor van Ede van de tuinderij door Anne 

Brommersma onderscheiden met het Groene Lintje. 

Het Groene Lintje bestaat al vele jaren binnen GroenLinks, maar voor de 

Biltse afdeling was het de eerste keer dat de onderscheiding werd uitgereikt. 

De lintjes worden toegekend als beloning en aanmoediging aan bedrijven, 

organisaties en personen die zich inzetten voor een groen en duurzaam Ne-

derland. ‘We gaan er nu een traditie van maken. Dit keer is het bestuur als 

jury opgetreden, maar in het vervolg gaan we de inwoners erbij betrek-

ken’, aldus Anne Brommersma. Tuinderij ‘n Groene Kans is een bloeiend 

bedrijf waar naast de verkoop van groenten en bloemen allerlei activiteiten 

rond biologische tuinbouw plaatsvinden. Tijdens Open Monumentendag op 

8 september zijn er rondleidingen. [GG]

Sandra van Slooten, Jan Hilbert en Floor van Ede, met het lintje, 

worden toegesproken door Anne Brommersma.

Renovatie geeft Dorpshuis
van Westbroek nieuw elan

door Martijn Nekkers

Op15 september, tweeëneenhalf jaar na het verbouwingsbesluit, vindt de feestelijke opening

plaats van het vernieuwde Dorpshuis van Westbroek. De welstandscommissie maakte 

bezwaar tegen de oorspronkelijke tekening van de renovatie. Ze vond dat het ontwerp 

niet goed paste in de omgeving en ook niet bij het oorspronkelijke dorpshuis.

Uiteindelijk is men dan toch in januari van dit jaar met de verbouwing begonnen. 

Cornel Boere (l) en Ad Verhoef in het vernieuwde Dorpshuis van Westbroek.

zie pag. 11, 12, 13 en 14

www.dagvandevrijmetselarij.nl

zaterdag 8 september 
van 13.00 uur tot 17.00 uur

Huize het Oosten
(ingang Jan Steenlaan 25 te Bilthoven)

Informatie over Vrijmetselarij,

lezing over het belang van rituelen in het dagelijks leven.

Iedereen is van harte welkom
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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

9/9 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

9/9 • 09.00u - Dr. H. van den Belt
9/9 • 18.30u - Ds. J.A.C. Olie 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

9/9 • 10.30u - Mevr. ds. Tina Geels

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

9/9 • 10.00u - Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw

9/9 • 10.30u - Eucharistieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

9/9 • 09.30u - Ds. G. Roorda 
9/9 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
9/9 • 17.00u - Ds. E.J. Meijer

Hervormde Gemeente Dorpskerk

9/9 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
9/9 • 19.00u - Ds. G.J. v.d. Top

Pr. Gem. Immanuelkerk

9/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

Pr. Gem. Opstandingskerk

9/9 • 10.00u - Ds. A.E. Keuning

R.K. St. Michaelkerk

9/9 • 10.00u - Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

9/9 • 10.00u - Dhr. Wouter van de Fliert

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

9/9 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

9/9 • 10.00u - Kand. G.M. v Meijeren
9/9 • 18.30u - Ds. C. Hoogerwerf

Herst. Herv. Kerk

9/9 • 10.30 en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk

Onderwegkerk, Blauwkapel

9/9 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

9/9 • 11.00u - Ds. C. ’t Lam

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

9/9 • 10.00u en 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

9/9 • 9.30u - Ds. C. ’t Lam

St. Maartenskerk

8/9 • 19.00u - Eucharistieviering
9/9 • 19.00u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

9/9 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
9/9 • 18.30u - Hr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk

9/9 • 10.00u - Ds. J.P. Ouwehand
9/9 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp

De Vierklank
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Rommelmarkt Maartensdijk 

groot succes

De Rommelmarkt in Maartensdijk 
op zaterdag 1 september was het 

gezellig druk en het weer was fan-

tastisch. De opbrengst was 5.136 
euro, bestemd voor  een fonds 

t.b.v. vrijwilligerswerk, bedoeld 

om één of meerdere jongere uit 
onze gemeente deel te laten nemen 

aan een vrijwilligersproject in Ban-

gladesh en voor andere Kerkelijke 
activiteiten. 

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 7 september a.s. wordt er 
in de recreatieruimte van Dijckstate 

aan het Maertensplein te Maartens-

dijk weer een ontmoetingsdienst 

gehouden waar in mevr. A. C. van 
Halsema zal voorgaan. De muzi-

kale begeleiding is in handen van 

mevr. van Aarnhem. Na afloop is 
er een moment van ontmoeting met 

koffie. De aanvang is om 19.30 uur 
en vanaf 19.15 uur zijn de deuren 

van de zaal geopend. Voor ver-

voersvragen: tel. 0346 212904 (Jan 
Grootendorst). 

MEEbus in De Bilt

De Meebus staat, vrijdag 7 sept. 
van 10.00 tot 12.00 uur bij het 

Winkelcentrum Planetenbaan in De 
Bilt. Iedereen met een beperking, 

handicap of chronische ziekte kan 

in de bus terecht voor informatie 

en advies over bijvoorbeeld vakan-

tie, vrije tijdsbesteding, wonen of 

dagbesteding. 

‘New Season’ bij de VEG

Op zaterdag 8 september bent u 
van harte uitgenodigd voor het con-

cert van New Season bij de VEG 
De Bilt aan de Nieuwstraat 47 in 
De Bilt. ‘New Season’ is de prai-
seband van de E.G. de Weg uit 
Mijdrecht. Deze band zal aan deze 

avond haar medewerking verlenen 

met muziek, zang en getuigenissen 

onder leiding van aanbiddingslei-

der Marcel Verkerk. Het concert 

begint om half 8 en duurt tot 9 uur. 
Na afloop is er gelegenheid voor 

een gesprek en een hapje en een 

drankje. Voor informatie: tel. 030 
6960667 of www.vegdebilt.net

Grote verkoopdag in Westbroek

Op zaterdag 8 september van 10.00 
tot 16.00 uur, vindt de jaarlijkse 
verkoopdag van de Hervormde 

gemeente in Westbroek plaats: 

als vanouds plaats in en om het 

gebouw Rehoboth achter de Her-
vormde kerk in Westbroek. Er zijn 
geborduurde handdoeken en zelf-

gebreide sokken te koop, u kunt 

lekker snuffelen tussen de rom-

melmarktspullen en de snuffeltafel. 

Maar er zijn ook spelletjes, een 

grabbelton en een rad van avon-

tuur. De monumentale kerk is te 

bezichtigen en de toren is onder 

begeleiding van een gids te beklim-

men. De opbrengst is bestemd voor 

de plaatselijke kerk en de zending. 

Meer informatie Reina v.d. Broek 
tel. 0346 280518.

BinnenRommelmarkt

Aanstaande zaterdag 8 september is 
er weer een BinnenRommelmarkt 
in Tienhoven! Er is weer van alles 
te vinden, ook boeken en kleding. 

U vindt de BinnenRommelmarkt in 
de voormalig Gereformeerde Kerk 
van Tienhoven aan de Laan van 
Niftarlake 40-42 in Tienhoven. De 
deuren zijn open van 10.00 tot 

13.00 uur. 

Isis

Spirituele Kring Isis organiseert 
op 10 september de lezing: ’Het 
jaar 2012 - het smalste punt in 

de zandloper’ o.l.v. gastspreker 
Bettina Reijn. Opkomende trends, 
veranderingen en ontwikkelingen 

in de wereld spiegelen de heer-

sende tijdgeest. Wat hebben we 

zien gebeuren, wat is er gaande 

in 2012 en welke betekenis kun-

nen we daaraan geven? De lezing 

is van 20.00 tot 22.00 uur in De 

Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49b 
in De Bilt. Voor reserveren of infor-

matie zie www.hier.is/isis of bel 

030.2290317.

Willem de Vink bij de VEG 

Dit seizoen zal spreker, stripteke-

naar, schrijver Willem de Vink bij 

de VEG De Bilt tijdens de Bijbels-

tudieavonden onderwijs geven over 

het fundament van genade. Willem 

de Vink is voor velen bekend als 

tekenaar van de stripbijbel Jezus 
Messias, van de Jongerenbijbel en 
van diverse dagboeken. Op dinsdag 
11 september is de eerste Bijbel-

studieavond. De studie begint om 

20.00 uur, om kwart voor 8 staat 
er koffie of thee klaar. De vol-

gende Bijbelstudieavonden zullen 

gehouden worden op 16 oktober, 
13 november en 11 december in 
Nieuwstraat 47, De Bilt. De toe-

gang is gratis. Voor meer informa-

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

Geboren

1 september 2012

Lisa

Dochter van  

Wim en Conny Nagel-Koppejan
Dorpsweg 59

Maartensdijk

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 8 september haalt het Rode Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpse-

dijk, Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier 
(gebundeld of in dozen) of de papierkliko vóór 9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” haalt zaterdag 8 september oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur rijden. 

U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde papier tijdig aan de 

weg te zetten.

tie, bel nr. 030 6960667 of www.
vegdebilt.net.

PCOB en beschuit met muisjes

Op dinsdag 11 september a.s. start 
de PCOB-De Bilt/Maartensdijk het 
seizoen met een dagtocht naar het 

bakkerijmuseum in Hattem. Daar 

zal van alles worden verteld over 

de oorsprong van beschuit met 

muisjes, de dukatenkakker enz. Er 
is koffie of thee met een grote 

krakeling. Verder vermeldt het 

programma een driegangendiner 

in Heerde en een rondrit over de 

Veluwe naast een verkenning van 

Hattem. Voor verdere inlichtingen 

en aanmelding: tel. 0346 282002 
t.n.v. Bep Franken. 

Activiteiten Bodhisattva

Stichting Bodhisattva zet zich al 
vele jaren in om de Boeddhistische 

filosofie, en dan vooral die van het 

Tibetaans Boeddhisme, onder de 

aandacht van een zo breed moge-

lijk publiek te brengen. Hoewel de 

stichting is gevestigd in Bilthoven, 

vinden alle activiteiten nu plaats 

aan de Prins Alexanderweg 54b 
in Huis ter Heide. Dorien Quik 

verzorgt vanaf zondag16 septem-

ber een instroomcursus filosofie en 

meditatie. Op 19 september start de 
cursus Boeddha van Mededogen 

en op 22 september een nieuwe 

cursus Metamorfosemassage. Elke 
tweede donderdag van de maand is 

er een ‘Oost-West Dialoog’, waar-

bij Dorien Quik de uitspraak van 

een westers filosoof vergelijkt met 

die van Boeddha. Zie ook www.
stichtingbodhisattva.eu

Koor zoekt projectleden

De Koninklijke Biltse zangvereni-
ging Zang Veredelt zoekt op pro-

jectbasis tenoren en bassen voor het 

jaarlijks concert. Dat vindt plaats op 

zaterdag 27 oktober in de Immanu-

elkerk aan de Soestdijkseweg in De 
Bilt. Het repertoire is gevarieerd en 

omvat zowel klassieke als moderne 

stukken. Repetities zijn op donder-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur 

in de Duiventil aan de Jasmijnstraat 
in De Bilt. Enige koorervaring is 
gewenst. Voor inlichtingen: tel. 030 
2210177, 030 2286839 of www.
zangveredelt-debilt.nl.

U wilt iets 'effe' kwijt
Dat kan! Deze rubriek staat open 

voor lezers van De Vierklank en 

kan ingezet worden om opmer-

kelijke zaken onder brede aan-

dacht te brengen. Er wordt niet 
gescholden, persoonlijke zaken 

zijn niet welkom en het is ook 

niet de bedoeling dat er oeverloze 

discussies in de krant ontstaan. 

Stukken dienen in Word per 
mail ingezonden te worden naar 

info@vierklank.nl en mogen niet 

meer dan 500 woorden bevatten. 

De redactie behoudt zich - zonder 

opgave van reden - het recht voor 

om niet tot plaatsing over te gaan.



De loges presenteren zich die dag 

met een uitgebreide expositie over de 

achtergronden van de vrijmetselarij. 

Bezoekers krijgen er informatie over 

deze voor velen onbekende levensbe-

schouwing. De ruimte waarin ritueel 

wordt gewerkt is dan ook toeganke-

lijk. Twee sprekers houden een lezing 

waarbij zij ingaan op de betekenis 

van rituelen in ons leven en hoe die 

in de werkwijze van de vrijmetsela-

rij een bijzondere functie vervullen. 

Ernst van Splunter (49) is één van de 

sprekers op de Open Dag.

Zelf aanmelden

Ernst van Splunter was altijd al in de 

vrijmetselarij geïnteresseerd. ‘Mijn 

vader is vrijmetselaar, maar hij heeft 

mij nooit op enigerlei wijze in die 

richting gedreven. Hij heeft wel al-

tijd vragen die ik als geïnteresseerde 

jongvolwassene had goed beant-

woord, maar nooit gezegd je moet dat 

gaan doen.’ Op een gegeven moment 

meldde Van Splunter zich aan bij 

de loge Vincent la Chapelle in Den 

Haag. ‘Wie zich bij een loge wil aan-

sluiten moet zelf aan de poort klop-

pen, zoals dat heet. Een ballotage of 

voordracht is er niet. In de procedure 

wordt er ook bij voortduring op geha-

merd dat er geen druk staat op kan-

didaten. Mensen die zich aanmelden 

moeten het echt zelf willen en nooit 

geforceerd worden om toe te treden. 

Wat mij heel erg aantrok was dat ik 

een omgeving verwachtte aan te tref-

fen waarbij je in vrij ongedwongen 

sfeer toch over dingen kunt praten die 

te maken hebben met wat in de ilo-

soie wordt aangeduid als de zijnsvra-

gen. Waarom ben ik op aarde, wat is 

mijn rol in het leven en hoe kan ik het 

zo goed mogelijk doen. Daar ben ik 

niet in teleurgesteld.’

Geheimzinnigheid

‘Ik was nooit een voorstander om in 

een bepaalde richting gedwongen te 

worden. In die zin is de vrijmetsela-

rij heel prettig ondogmatisch. Je kunt 

praten over de dingen waar het in het 

leven werkelijk om gaat. Het is inder-

daad een wat intern gerichte organisa-

tie, die niet erg de neiging heeft naar 

buiten te treden. De vrijmetselarij is 

echter geen geheim genootschap, wel 

een besloten club. De geheimzinnig-

heid heeft als doel de levensles die de 

vrijmetselarij meegeeft aan zijn leden 

zoveel mogelijk als verrassing aan te 

bieden, zodat de impact groot is. Voor 

de rest is er niet zo heel veel erg ge-

heimzinnig. Dat we een Open Dag 

houden en onze ruimtes openstellen 

geeft daar blijk van.’ De lezing van 

Ernst van Splunter gaat meer over 

rituelen. ‘Het kan ook niet over ri-

tualen gaan, omdat ik dan teveel zou 

vertellen en belangstellenden iets zou 

ontnemen. Rituelen zijn vaste voor-

geschreven processen die overal op 

kunnen slaan. Bij ritualen heb je het 

over hetzelfde, maar dan in de vrij-

metselarij.’

Lezing

Ernst van Splunter gaat in zijn lezing 

iets vertellen over de rol van ritualen 

binnen de vrijmetselarij. ‘Maar ik zal 

zeker ook onderstrepen dat rituelen 

iets zijn waar ons hele leven van aan 

elkaar hangt. Ik zal ook proberen om 

mensen bewust te maken dat het zo 

is. Hoe belangrijk rituelen in het leven 

zijn en dat ze structuur geven aan je 

leven, maar ook aan de samenleving. 

Veel mensen denken bij het woord 

rituelen aan iets engs maar dat is he-

lemaal niet waar. Zelfs op een verjaar-

dag heb je bepaalde rituelen. In de hele 

samenleving zijn rituelen onderdeel 

van het bestaan van de mens. Dat is het 

uitgangspunt van wat ik ga vertellen.’  

Na de lezing is er de mogelijkheid 

om vragen te stellen. Van Splunter 

verwacht dat de mensen aangenaam 

verrast worden over wat ze allemaal te 

weten kunnen komen. ‘Ik hoop dat ze 

in die veronderstelling bevestigd wor-

den en na aloop meer weten. Ik juich 
het toe dat we dit doen.’

Inspiratie

De vrijmetselarij is ontstaan in Schot-

land bij de bouw van de kathedra-

len. ‘De opvattingen van de Schotse 

verlichting, dat de mens zelf mag 

bepalen wat hij wil denken en moet 

kunnen kiezen door wie hij geregeerd 

wordt, zijn ook de uitgangspunten bij 

de vrijmetselarij. Die hebben grote 

invloed gehad op de liberale denkers. 

De vrijmetselarij gaat anders dan reli-

gies uit van een veel breder perspec-

tief over hoe het zou kunnen zijn Bij 

religies heb je de twijfel niet.’ Ernst 

van Splunter is oud-voorzitter van het 

bestuur van de loge De Drie Grote 

Lichten. Hij werkt als zelfstandig 

ondernemer bij een communicatiebu-

reau in Amsterdam. In 2001 werd tus-

sentijds voor een jaar Tweede Kamer-

lid voor de VVD en was onder meer 

voorlichter van de fractie.
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De Nederlandse Uitvaart Verzeke-

rings Maatschappij Nuvema uit Baarn 

startte als organisator vanaf Theehuis 

’t Hoge Erf aan de Hoge Vuursche-

weg met de bij haar aangesloten uit-

vaartbedrijven een rouwstoetrit van 

zes kilometer om in het boek van Gui-

ness World Records te komen. In de 

loop van de middag arriveerden van 

heinde en verre de deelnemende lijk-

wagens en volgauto’s. Ondernemers, 

chauffeurs, passagiers en heel veel 

belangstellenden dromden samen op 

het terrein. Want wat daar geparkeerd 

stond was serieus en ludiek tegelijk. 

Uit het verspreidingsgebied van De 

Vierklank deed alleen “Rouwtrans-

port Maartensdijk Via Unitas” mee 

met een zwarte Mercedes. 

 

Chique merken

Ze stonden er in alle maten van heel 

klein tot enorm met de kleuren zilver, 

grijs, blauw, wit, roze en natuurlijk 

zwart. In veel van deze auto’s zijn be-

roemde landgenoten vervoerd. Naast 

al die chique merken was er ook een 

eenvoudige Volkswagen Kever met 

een kleine aanhanger en er was een 

rouwbus bij en een truck, aangepast 

tot lijkvrachtwagen met daarin de ene 

kist die van beide zijkanten en van 

achteren duidelijk te zien was. Geen 

wonder dat er volop werd gefoto-

grafeerd, zowel door deelnemers als 

door belangstellenden. Maar voordat 

de recordrit zou starten moesten de 

instructies worden uitgelegd.

Instructies

In de grote tent dromden allen samen 

om te horen waar elke deelnemer zich 

aan te houden had. Autocoureur, ral-

leyrijder en sportspeaker Tom Coro-

nel kan het mooi vertellen. De toch 

al popelende deelnemers werden er 

alleen maar enthousiaster door. Ze 

hoorden wat er wel en niet mocht, wat 

de aan te houden snelheid was en de 

afstand tot elkaar. “Vooral niet scheu-

ren”. Ze hoorden dat de Hoge Vuur-

sche weg aan beide kanten was afge-

sloten zodat ze geen vreemd verkeer 

zouden tegenkomen maar hoogstens 

wat vluchtend wild dat uiteraard niet 

achtervolgd mocht worden. Zo moes-

ten ook kijkers langs de kant worden 

ontzien.

Brokken

De eerste poging met 115 deelnemers 

zou je een proefrit kunnen noemen 

waarbij al direct de problemen dui-

delijk werden. Kijkers stonden op 

de weg. Onderlinge afstanden wer-

den te groot of te klein waardoor ook 

de snelheid weer te groot of te klein 

werd. Voor de tweede rit werd eerst 

nog overwogen om dan maar met 

60 auto’s te gaan want dat was ook 

al veel meer dan die 51 in Amerika. 

Maar toen werd besloten dat 107 

deelnemers toch wel een fors record 

zou zijn. Zo hebben ze de uitdaging 

uitgevoerd en aan de vrolijke gezich-

ten bij terugkomst kon je zien dat dit 

met succes en zonder brokken was 

afgerond. 

Succesvol

Was de stemming bij aankomst al 

uitbundig. Na de geslaagde aloop 

van de langste rouwstoet ter wereld 

werd die stemming bij de barbe-

cue nog overtroffen. Geen wonder 

met een wereldrecord op zak. Men 

hoeft dit niet al te serieus te nemen. 

Dit was een actie met een knip-

oog door mannen die serieus ogen 

maar ook houden van een lolletje.  

Matthias Blom van Nuvema die wij 

tijdens de voorbereiding eerder al op 

het bedrijf in Baarn hadden gespro-

ken vertelt: ’Dit was zeer succesvol. 

We hebben oficieel het wereldrecord 
op zak. Dit komt als vermelding in 

het Guinness Book of World Records. 

Blij dat we de uitdaging zijn aange-

gaan.’ 

Wereldrecordpoging 
langste Rouwstoet is gelukt

door Kees Pijpers

Vorige week donderdag is de ludieke poging om in Lage Vuursche het Amerikaanse record “Langste 

stoet van Rouwauto’s” te overtreffen glansrijk geslaagd. Waren het er in Amerika nog 51 auto’s, in de 

bossen bij Lage Vuursche wist een stoet van 107 auto’s er in te slagen het record over te nemen.

Een eindeloos lint rouwauto’s trok de nodige belangstelling.

Er was heel wat bijzonder rouwvervoer te zien.

Ritualen centraal bij Open Dag vrijmetselaars 

door Guus Geebel

Zaterdag 8 september is de Landelijke Dag van de Vrijmetselarij. De vijf gezamenlijke 

vrijmetselaarsloges in de gemeente De Bilt houden die dag in Huize het Oosten, Jan Steenlaan 25 

Bilthoven, van 13.00 tot 17.00 uur een Open Dag. Het thema van de middag is Ritualen. 

Ernst van Splunter houdt een lezing op de Open Dag.

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 september
t/m woensdag 12 september

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief 

Eigengemaakte schouderham

Boterhamworst

Filet Americain
Eiersalade
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 3.98

3x 100
gram 4.49

STOMPETOREN OUD 
BLACK LABEL

WIJNENDALE KAAS, 
BELGISCHE KLOOSTERKAAS

500
gram 5.98

100
gram 1.25CASHEWNOTEN 

500
gram 4.98

100
gram 2.49

100
gram 1.98

6.98

Riblappen 
Nieuw-Zeelandse 
ribeye 
Hollandse 
biefstuk / baklap 

250
gram 2.98

EXTRA DONDERDAG-AANBIEDING VOOR EEN TIENTJE!

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Schouderkarbonade
Ribkarbonade
Haaskarbonade

6 halen / 
   5 betalen

SHOARMAPAKKET!
1 kilo shoarma, 
10 shoarmabroodjes
plus een bakje knoflooksaus 10.-

VRIJDAG-ZATERDAG VOORDEEL

Halve grillworst & 
halve kookworst

VLEESWAREN TRIO

VANAF VRIJDAG ONZE VERTROUWDE MET 
GOUD BEKROONDE ROOKWORSTEN!
RUNDERROOKWORST, FIJN EN GROVE 
ROOKWORST…

ZE ZIJN ER WEER!

Eigengemaakte schouderham

Vol, romig en pikant van 
smaak, lekker met een 
goed glas wijn. 50+

Verschillend gekruid/gezouten

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Hollandse

Sperzieboontjes
500 gram

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Verse gesneden

Pluksla
150 gram

•  Paëlla
MET VIS OF KIP ___________ 100 GRAM 1,25

•  Zomerspaghetti
 ___________________ 100 GRAM 0,99

•  Witlofschotel
MET HAM EN KAAS _________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Pitloze

Watermeloen
Héél kilo

0,99 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
Andijvie ___________  400 GRAM  0,99
Hollandse
Trostomaten ____ HÉÉL KILO  1,25
Moussaka
_________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 10 SEPTEMBER, DINSDAG 11 SEPTEMBER 

EN WOENSDAG 12 SEPTEMBER

Volop Hollands zacht fruit,
pruimen en de echte 

Italia druiven!

Groot assortiment
wilde paddestoelen!

0,79
met
unieke
sla-soorten
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Daad bij het Woord

Verder kijken

Voluit christelijk.

Terecht als u de SGP zo bekijkt.

De SGP staat:

• vóór een christelijk Nederland

• vóór huwelijk en gezin

• vóór het leven

• vóór Israël

Maar wie verder kijkt, ziet meer.

Die ziet een partij met inhoud.

Die ziet politici met overtuiging.

Die ziet politiek met resultaat.

Volop actueel.

Zo kun je de SGP óók bekijken.

De SGP staat voor:

• meer samenleving, minder   

 overheid

• meer groei, minder tekort

• meer Nederland, minder Europa

De SGP kijkt graag verder vooruit.

Met het oog op uw toekomst.

Kijk ook verder.

Stem woensdag 12 september SGP!

Staatkundig Gereformeerde Partij (sgp) 
gouda, t 0182 - 69 69 00

www.sgp.nl

De SGP stáát ervoor!

advertentie

Tijdens de kunstmarkt op zaterdag 8 

september in het van Boetzelaerpark 

geeft wethouder Bert Kamminga 

om 12.00 uur het startschot voor dit 

cultuurportaal. Daarbij ondersteund 

door van Fredie Blankestijn, de cul-

tuurcoördinator van De Bilt. Nadat de 

agenda is gelanceerd, kunt u er tijdens 

de markt direct gebruik van maken: 

Er staan twee kramen, bemenst door 

plaatselijke kunstenaars. U kunt acti-

viteiten en informatie raadplegen en 

direct uw eigen informatie of activi-

teit aanmelden.

Logo 

Er is nog geen logo voor de cultuur-

agenda, daarvoor is een ontwerpwed-

strijd uitgeschreven. Een professio-

nele jury, bestaande uit Ab Talmon 

(Creatief Online story teller), Ockje 

Krediet (Porseleinschilder), Emke 

Teitsma (Verhalenmakelaar bij My-

Totem) en Jan Gerrit van Wijhe (ei-

genaar AmbachtAteliers) beoordeelt 

de inzendingen en kiest de winnaar. 

Het winnende beeldmerk wordt op 

de website geplaatst. Meedoen? Kijk 

vanaf 8 september op www.cultuurin-

debilt.nl en klik op ‘Wedstrijd’.

Breed aanbod

Op de site komen alle culturele acti-

viteiten te staan die in de gemeente 

plaatsvinden. Dan gaat het om cul-

tuur in de breedste zin van het woord. 

Dus ook geschiedenis, wetenschap 

en natuurgerelateerde onderwerpen. 

Kunstenaars en culturele instellingen 

krijgen er op deze manier een extra 

en bovendien gratis promotiepodium 

bij. Naast de activiteiten biedt de 

website ook een overzicht van cultu-

rele instellingen en ateliers waarvan 

de locatie staat aangegeven op een 

digitale kaart. Een ander voordeel is 

dat instellingen het overzicht kunnen 

gebruiken om hun eigen evenement 

te plannen. Regelmatig komt het 

voor dat er meerdere evenementen 

in hetzelfde weekend plaatsvinden. 

De online cultuuragenda kan dan ge-

bruikt worden om dit te voorkomen. 

Tenslotte hoopt cultuurcoördinator 

Fredie Blankestijn ook dat er meer 

samenwerking ontstaat doordat par-

tijen elkaar nu beter kunnen vinden. 

Het overzicht van activiteiten is ook 

te downloaden.

Samenhang in cultuur

De website www.cultuurindebilt.nl 

komt tot stand door een samenwer-

king van de gemeente De Bilt, de pro-

vincie Utrecht, de Stichting Kunst en 

Cultuur De Bilt en regiocultuurcen-

trum Idea. Met deze nieuwe online 

cultuuragenda werken de betrokken 

partijen aan meer samenhang in het 

aanbod van culturele activiteiten in de 

gemeente. Wilt u zelf evenementen, 

activiteiten of informatie kwijt op de 

online cultuuragenda? Deze kunt u nu 

al zelf aanmelden via www.cultuurin-

debilt.nl > Aanmelden. 

Kunst en Cultuur in één oogopslag
Vanaf 8 september zijn alle culturele activiteiten in de gemeente op één site te zien.

Wat is er op welke dag te doen is en waar u dan moet zijn vindt u op de online cultuuragenda

www.cultuurindebilt.nl die tijdens de Kunstmarkt gelanceerd wordt. 

De dames zijn druk met de voorbereiding van de lancering van het 

cultuurportaal www.cultuurindebilt.nl

Sfeer proeven
in het Oude Dorp 

De Dorpsstraat is eeuwenlang de kern geweest van het dorp De 

Bilt. Vermoedelijk is de weg de oudste stenen straat van Nederland. 

Samen met de Burgemeester de Withstraat, de Kapelweg en de 

Kerksteeg vormen deze straten het hart van het ‘Oude Dorp’.

Het Oude Dorp van De Bilt ken-

merkte zich als laatste pleisterplaats 

voor handelsreizigers die vanuit het 

oosten op weg waren naar Utrecht. 

In 2005 dichtte de gemeente het ge-

bied een nieuwe identiteit toe. Die 

identiteit moest gezocht worden in 

‘de cultuurhistorie en het samenko-

men van het menselijk handelen’. In 

het bestemmingsplan (2005) schets-

te de gemeente een korte impressie: 

“Het oude dorp van De Bilt (…) 

wordt een plaats waar je het histo-

rische karakter kunt voelen en zien. 

Het wordt een gebied waar je in het weekend heen gaat om een museum te 

bezoeken, een ijsje te eten, op het terras te zitten, uit eten te gaan of gewoon 

te genieten van het gebied waar je een wandeling door maakt of op de iets 
door heen komt.” Met onder meer de renovatie van het straatbeeld in 2010 

en 2011, de opknapbeurten van oude panden waaronder het oude Gemeen-

tehuis, de komst van een kunsthandel en twee goedlopende restaurants, be-

gint dit beeld aardig vorm te krijgen. Ondertussen hebben de ondernemers 

zich verenigd in Ondernemersverband Het Oude Dorp en dragen zij, met 

hart voor de zaak, deze boodschap verder uit op zaterdag 8 september.

Een greep uit het aanbod:

Kunst en Licht (Dorpsstraat 73-75): 

onder het genot van kofie, broodjes, bonbonnetjes & muzikaal ijs, genieten 
van oprecht verlichtende kunst.

Riejanne Boesschoten (Dorpsstraat 60): 

een nieuwe kunstenaar in het Oude Dorp, verwen uzelf met korting op 

kunst of schrijf u in voor een van haar workshops.

Van Raaijen (Dorpsstraat 45):

Bijkomen van alle geneugten?  Bij Van Raaijen kunt u advies inwinnen over 

vele soorten relaxfauteuils en het stofferen van uw eigen meubels. Daar-

naast heeft Van Raaijen ook een kraam op de marktdag van de Dorpskerk.

De Witte Zwaan (Dorpsstraat 8):

Theetijd? Laat u verwennen met een verrassend thee- of kofiearrangement 
op het terras van restaurant De Witte Zwaan en geniet van het Oude Dorp. 

Prik met een Rietje (Burgemeester de Withstraat 28):

Heeft u de kinderen mee? Ook zij zijn van harte welkom bij Prik met een 

Rietje voor een (gratis) prik met een rietje. Terwijl de kinderen zich binnen 

aan het speelgoed vergapen, kunt u heerlijk buiten aan een tafel genieten 

van het zonnetje (als het weer het toelaat).

Godefroy (normaal op Nieuwstraat 90, maar voor dit evenement speciaal 

even verhuisd naar Burgemeester de Withstraat ter hoogte van nummer 

41): 

Laat u verleiden door de gezelligste en meest persoonlijke boekhandel van 

De Bilt: voor de lezer en verzamelaar van boeken,  verzamelwerken, kind 

en jeugdboeken, strips, gedichten kunt u bij Godefroy terecht.

Kortom, iedereen is van harte welkom om de historische en artistieke sfeer 

van het Oude Dorp te komen proeven en zien op zaterdag 8 september 

aanstaande!
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‘Het Walter Maas Huis is inancieel 
in zwaar weer terecht gekomen’, ver-
tellen Hans Zwarts, voorzitter van de 
stichting Huize Gaudeamus, en Esther 
Harshagen-Luytjes, huismanager van 
het pand aan de Gerard Doulaan 21 
in Bilthoven. ‘Het bestuur heeft daar-
om besloten om vanaf 13 september 
verschillende acties te organiseren, 
ook ludieke, om geld te werven.’ Het 
unieke, in de stijl van de Amsterdam-

se school ontworpen huis heeft een 
roemruchte geschiedenis als locatie 
waar veel bekende musici uit binnen- 
en buitenland hebben gewoond en 
gecomponeerd en tot bloei zijn geko-

men. Het huis zelf is rijksmonument; 
het componistenhuisje in de tuin ge-

meentelijk monument. De bekende 
componist Julius Röntgen heeft na 
zijn pensionering als directeur van 
het Amsterdamse conservatorium 
de laatste jaren van zijn leven in het 
Walter Maas Huis/Huize Gaudeamus 
gewoond en gecomponeerd. Het is 
ontworpen door zijn zoon Frants, die 
architect was. Na Röntgens overlijden 
werd de gevluchte Duitse jood Wal-
ter Maas in de Tweede Wereldoorlog 
de nieuwe bewoner van het huis. Hij 
heeft er zelf ook een tijd ondergedo-

ken gezeten. Na de oorlog richtte hij 
de stichting Gaudeamus op. Via deze 
stichting bracht hij componisten uit 
binnen- en buitenland bijeen in het 
huis en faciliteerde hij een plek om 
samen een na-oorlogse muziekkoers 
uit te zetten. Tegenwoordig is het 
huis nog in gebruik voor concerten en 
lezingen. Daarnaast kan het bedrijfs-

leven het huren voor vergaderingen, 
trainingen, symposia en workshops. 
De maximumcapaciteit is vijftig per-
sonen. Het bestuur doet er wel alles 
aan om het authentieke karakter van 
het huis in stand te houden en de tal-
rijke interessante verhalen over de 
geschiedenis van het pand te blijven 
vertellen.

Huisvrienden

Een jaar of vijftien geleden is het 
Walter Maas Huis ingrijpend geres-

taureerd. Vroeger konden musici 
en componisten er tijdelijk wonen. 
Dat is nu niet meer mogelijk. Door 
bepaalde ruimtes samen te trekken, 
is het huis aangepast aan de functie 
die het bestuur voor ogen heeft: een 
pand dat voor een veel bredere doel-
groep geschikt is. ‘Maar het karakter 
van het huis is niet aangetast en het 
blijft in de eerste plaats een huis voor 
muziek’, verzekert Zwarts. ‘Daar 
is het ook voor gemaakt. Tot nu toe 
was het vooral bekend onder profes-

sionele musici. Zelfs de overburen in 
deze straat kenden tot voor kort het 
Water Maas Huis niet. Wij willen dat 
meer mensen weten hoe uniek het is 
en wat voor mogelijkheden het heeft. 
We hopen dat ze zich ook betrokken 
gaan voelen. Daarom hebben we vo-

rig jaar het concept “Huisvrienden” 
bedacht.’ Huisvrienden zorgen samen 
met het bestuur van stichting Huize 
Gaudeamus dat het Walter Maas Huis 
in stand blijft en zo veel mogelijk 
zijn oorspronkelijke functie als mu-

ziekhuis kan blijven vervullen. Zij 

doneren jaarlijks een bedrag van 500 
euro, wat overigens iscaal aftrekbaar 
is. Huisvrienden worden uitgenodigd 
voor de maandelijkse thema-avonden, 
de concerten die in het kader van het 
Muziekpodium De Bilt plaats vinden 
en concerten van het Matangi Kwar-
tet. Bovendien mogen Huisvrienden 
één dagdeel per jaar het huis gebrui-
ken zonder daarvoor huur te betalen. 
Veel inwoners van de gemeente De 
Bilt die leerling waren van de Werk-

plaats en de Oranje Nassau school, 
hebben goede herinneringen aan het 
Walter Maas Huis. ‘Vroeger hadden 
we projectmatige subsidie, waarmee 
we educatieve programma’s konden 
bieden, onder meer aan scholen uit de 
omgeving. Leerlingen kregen ook een 
rondleiding door het hele huis van 
een actrice, die zogenaamd de werk-

ster van Walter  Maas was geweest’, 
herinnert Harshagen zich. 
Op het programma van het bene-

ietconcert op 13 september staat 
werk van Julius Röntgen, Johannes 
Brahms, Carl Reinecke en Joseph 
Joachim. Het concert wordt mede 
mogelijk gemaakt door een inanciële 
bijdrage van de Ambassade van de 
Bondsrepubliek Duitsland. Wie het 
concert wil bijwonen, moet zich van 
tevoren opgeven. De entree bedraagt 
25 euro. 
Aanmeldingen gaan via huismana-

ger Esther Harshagen-Luytjes, info@
waltermaashuis.nl, tel. 06-27621536. 
Nieuwe Huisvrienden of andere spon-

sors of donateurs kunnen zich even-

eens via Esther opgeven.

Beneietconcert voor renovatie
en vleugel Walter Maas Huis

door Lilian van Dijk

Op donderdag 13 september vindt een beneietconcert plaats in het Walter Maas Huis door de 
Duitse altviolist Ulrich von Wrochum en pianist Marcel Worms. De opbrengst is bestemd voor

de renovatie van de muziekkamer en de aanschaf van een andere concertvleugel. 13 September is de 
tachtigste sterfdag van de Nederlandse componist Julius Röntgen, voor wie Huize Gaudeamus,

de andere naam van het Walter Maas Huis, indertijd gebouwd is. 

Hans Zwarts en Esther Harshagen van het Walter Maas Huis hopen dat veel 

mensen een bijdrage willen leveren om dit unieke monument in stand te houden. 

Dit doel trachten ze te bereiken door meer bekendheid en betrokkenheid bij 

een breed publiek te genereren. 

Dit is een van de vele succesverhalen 
van de deelneemsters van de afgelo-

pen cursus bij Curves De Bilt. Voor 
een gezond lichaamsgewicht is vol-
doende beweging en een verantwoord 
eetpatroon noodzakelijk. Els van der 
Lans van la Couronne (voedings- en 

gewichtsconsulente) en Margreet 
Vrieze van Curves De Bilt hebben 
daarom hun krachten gebundeld om 
mensen met overgewicht goed te kun-

nen helpen. Bij Curves De Bilt wordt 
een afwisselend trainingsprogramma 
aangeboden met veilige hydraulische 

apparatuur. Naast spierversterking 
wordt er ook op conditie getraind. Er 
is altijd begeleiding aanwezig voor 
de nodige adviezen, correcties en niet 
te vergeten: de stimulans. Het is een 
training van een half uur, in circuit-
vorm zonder vaste lestijden en men 
kan dus binnen de openingstijden op 
elk gewenst moment met de training 
starten. Voor diegene die graag wil-
len afvallen en nog extra begeleiding 
kunnen gebruiken op het gebied van 
voeding, een stok achter de deur no-

dig hebben, het zelf niet goed weten 
of het alleen niet op kunnen brengen 
gaat er nu weer een nieuwe cursus 
‘stoppen met lijnen-gezond afvallen’ 
starten op woensdag 19 september. 

De meeste ziektekostenverzekeraars 
vergoeden een groot deel van de 
kosten bij een aanvullende ziekte-

kostenverzekering. Voor meer info 
of voor inschrijving: Els van der 
Lans-van Croonenburg, Telefoon: 
030-2213820, Email: lacouronne@
planet.nl of Curves De Bilt Telefoon 
030-2746772 

Afvallen voorkomt medicijngebruik
Magda de Wolff uit Bilthoven doet 3 keer per week aan lichaamstraining bij Curves De Bilt.
Ze nam bij Curves afgelopen jaar deel aan de cursus ‘Stoppen met lijnen-gezond afvallen’.

Ze zat mede door haar overgewicht op het randje van de diagnose Diabetes type 2. 

Magda viel dankzij de cursus 12 kg af. Ze voelt zich enorm it en hoeft nu geen 
medicijnen te gebruiken.

Schrijfthema: Mijn club (vereniging, o.i.d.)
Citaat
Ik sta op het podium als heks in mijn zelfgeschreven kindervoorstelling 
‘De lelijke heks die mooi wilde zijn’. Ik zie kleindochter Loïs van vier jaar 
met open mond vooraan zitten, en kleinzoon Jurre van drie op opa’s schoot. 
Hoewel ik hem uitgebreid heb voorbereid op wat hij op het podium te zien 
zal krijgen, trekt hij het niet meer als er twee andere ‘heksen’ verschijnen: 
vertellen en echt zien, is een te groot verschil en hij wordt door zijn moeder 
afgevoerd. Toch is juist hij een kind met acteertalent: hij speelt met veel 
mimiek hele stukken uit ilmpjes na. Ik kan me niet herinneren dat ik dat 
vroeger deed. Anneke Iseger (www.debiltschrijft.nl, verhaal ‘Van zeemeer-

min tot bemoeizuchtige oude tante’)

Schrijfopdracht
Verenigingen en organisaties zijn de plek bij uitstek waar inwoners elkaar 
ontmoeten en zich met elkaar verbinden. Samen bezig zijn met een doel, 
bijvoorbeeld in activiteiten in welzijnswerk, samen sporten, muziek maken, 
zingen, met kunst of cultuur bezig zijn en wat er al niet meer gebeurt in 
verenigingsverband. Of, zoals tegenwoordig ook vaak het geval is, in een 
projectmatige opzet. Als thema voor de maand september ruimen we graag 
een plek in voor de verhalen die gaan over belevenissen, ervaringen en 
contacten tegen deze achtergrond.
Wat doe je al jarenlang of juist sinds kort bij een vereniging, organisatie of 
project? Wat vind je er zo leuk aan en waar doe je het voor? Wat vind je bij-
zonder aan je club? Hoe belangrijk is het in jouw leven en dat van anderen? 
Welke speciale momenten maakte je er mee?
Dit zijn slechts enkele suggesties om u op een idee te brengen. Schrijf uw 
eigen verhaal van maximaal 400 woorden (een half A4’tje) en stuur het naar 
ons toe, liefst met een foto.

Hebt u meer inspiratie nodig? 
Op onze website www.debiltschrijft.nl  vindt u nieuwe verhalen, o.a. verha-

len waaruit bovenstaande citaten afkomstig zijn en schrijftips- en trucs. In 
de loop van september verschijnt één van de verhalen van dit thema tevens 
in De Vierklank.

Theater in ‘t Groen is een community art project en voert tweejaarlijks een 

productie uit, waarbij naast de acteurs vele vrijwilligers betrokken zijn. In 

2013 speelt Theater in ’t Groen ‘Naar het u lijkt’ op landgoed Eyckenstein in 

Maartensdijk. Bovenstaande foto dateert van de eerste productie uit 2008.



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 
WWW.naGelfashIOn.nl

De laatste zomer damescollectie 
NU 70% korting*
* m.u.v. basis en nieuwe collectie

DE NIEUWE  
HERFSTCOLLECTIE
vaN SI compaNy

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

De nieuwe collectie van 
Olily en de Pip 

toilettassen,
donderdag, vrijdag en 

zaterdag met 10% korting.
 

Vindt u het product niet bij 
ons in de winkel,

kijk dan op 
vanrosssum.diodrogist.nl

Nieuw gevestigd 
in Maartensdijk

Gezondheidscentrum Maartensdijk 
Tolakkerweg 217, 

3738 JM Maartensdijk 
0346-210592

www.atlasfysio.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

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 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C5 2.0 16V BREAK AUT 2007 129.000 ZILV GRIJS MET, ZWART LEDER, PARKEERH V/A, 

RAD/CD, LMV, ABS, ER, CV, SB, ESP,  € 8.500,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUT 2010 164.000 GRIJS MET, HALF LEDER, RAD/CD/NAV, ABS, ASR, 

CLIMATE C, CRUISE C, LMV, PARKEERHULP,  € 18.950,00 

FORD FIESTA 1,3 COOL EN SOUND 2007 68.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, RADIO CD, CV, ER, TREKHAAK  € 6.750,00 

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

PEUGEOT 207 CC 1.6 VTI 2009 46.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ER, CV, SB, 

 ROLAND GARROS RAD/CD, LMV, PARKEERH, MLV, ESP,  € 16.850,00 

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 508 1.6 THP ALLURE 2010 1.185 GRIS HARIA, RAD/CD/NAV, CRUISE C, ABS, ESP, 

                                          NAVIGATION CLIMATE C, PARKEERH, REGENS, XENON,  € 24.950,00 

PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI XT 2009 57.000 BLAUW, RAD/CD, ER, CV, SB, ABS, PRIJS EX BTW  € 7.250,00 

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT 2007 198.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ESP, ASR, 

LMV, RAD/CD/NAV, PARKEERS, TREKH, XENON  € 17.945,00 

RENAULT SCENIC 1.8 16V 2002 140.000 D GROEN MET, CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD, ER, CV, 

SB, ESP, TREKH, LMV,  € 3.500,00 

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Voordeel
Knip & pak 
voordeel op 
tijdschriften, 
kranten en 

persoonlijke boeken

van 3 t/m 11 september
 bij Primera in de winkel

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

Rozijnenbroodje

400 gram

Er is weer
speculaas!!!!

1,50

2e pakje 
halve 
prijs

Maertensplein 37, Maartensdijk  |  Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Rozen 
20 st. voor € 5,95

 

Germini 
20 voor € 3,95

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Te lang over je 

studie gedaan? 

Geen probleem. 

Studenten betalen 

bij kapper Hans 

maar een tientje. 

Bel snel 212455
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Dinesh werd na een succesvolle ac-

tie in Bunschoten-Spakenburg getipt 

door zijn in Westbroek woonachtige 

schoonfamilie. Als ondernemers on-

der elkaar gaat het aan de keuken-

tafel natuurlijk nog wel eens over ‘de 

zaak’. Zij kennen Dinesh goed en we-

ten waar hij voor staat. Hoog tijd om 

contact te leggen met De Vierklank, 

raadde de familie Plooij hem aan.

Self-made man

Dinesh is zo’n typisch voorbeeld van 

een ras ondernemer. Begon ooit als 

junior verkoper in keukens en groeide 

gedurende 11 jaar bij dezelfde on-

derneming van vestigingsmanager 

klein naar groot, vervolgens tot re-

giomanager en uiteindelijk tot com-

mercieel manager. Toen was de rek 

eruit en vaarde zijn mening en visie 

op keukens een andere koers dan 

die van zijn werkgever. Tweeënhalf 

jaar geleden maakte hij dan ook de 

beslissende stap om zelfstandig ver-

der te gaan. Hij sloot zich aan bij de 

groeiende Svea-keten om te doen wat 

hij het aller leukste vindt; zijn liefde 

en passie voor het vak delen met de 

klant om die gelukkig te maken met 

een nieuwe keuken.

Geen platte keukens

Svea keukens worden machinaal ge-

fabriceerd in Duitsland. Dinesh is 

wijs met het concept dat in vaktermen 

‘voorgemeubileerd’ heet. Het is dus 

geen verzameling planken die ‘plat’ 

aangeleverd worden met inbussleu-

tels, schroeven en een echtscheidings 

veroorzakende handleiding, maar 

compleet in elkaar gezette onderde-

len die alleen afgehangen, gesteld en 

aangesloten hoeven te worden. De 

handige doe-het-zelver kan dat, voor 

de minder handige mensen is er een 

vast montageteam dat in twee dagen 

de keuken plaatst, naloopt en contro-

leert voor een alleszins verrassend 

aantrekkelijk tarief.

Gratis ontzorgservice

Speciaal voor leden van een ouderen-

bond, welke maak niet uit, heeft Di-

nesh de ontzorgservice ingesteld. Dat 

houdt in dat de oude keuken wordt 

weggehaald, de leidingen verlegd en 

de nieuwe keuken geplaatst. Kosten: 

geen! Addertje onder het gras: niet! 

Dinesh hierover: ‘Het klinkt mis-

schien een beetje ongeloofwaardig, 

maar ik geef daar een visitekaartje 

mee af. Daar geloof ik in en daar in-

vesteer ik in. We doen het met preci-

sie en met liefde voor het product en 

houden van service op het hoogste 

niveau. Ik ben ook echt altijd bereik-

baar, mijn mobiele nummer is geen 

geheim en bij problemen kan de klant 

altijd bellen. We hebben een relatief 

klein team, mijn vrouw werkt ook 

mee en we hopen op deze manier 

een goed fundament te leggen voor 

de toekomst. We houden ervan om in 

oplossingen te denken en niet in pro-

blemen. Ik sta voor het product en het 

concept en daar ga ik voor.’

Dat er ook na sluitingstijd gerust een 

afspraak gemaakt kan worden past 

dan ook geheel bij het gedachtegoed 

dat hij openhartig tentoonspreid. Kijk 

voor meer informatie op www.svea-

keukens.nl/amersfoort of bel voor 

een afspraak met 033-4946170 of 06 

24280280.

Eerlijke keukens in Amersfoort
Aan de buitenrand van Amersfoort-Noord, op zo’n 20 minuten rijden,

treffen we de bevlogen Svea franchise ondernemer Dinesh Birtantie. Zijn bijzondere

keukenconcept wil hij graag ook in de gemeente De Bilt uitzetten.

Dinesh en zijn vaste steun en toeverlaat Frans zijn dagelijks in de showroom 

te vinden.

Svea keukens Amersfoort is gevestigd aan de Euroweg 93 tegenover Ikea.

Dit kan allerlei oorzaken hebben, 

maar meestal komt het doordat men 

onvoldoende weet hoe met de scoot-

mobiel om te gaan. Dit geeft een on-

veilig gevoel. Dat is jammer, want 

juist de scootmobiel biedt mensen 

veel meer bewegingsvrijheid. Voor 

deze categorie (niet of weinig) ge-

bruikers als ook voor de scootmobie-

ler die regelmatig op de weg te vinden 

is, kan deze cursus een geweldige on-

dersteuning zijn. Vaak blijkt toch de 

kennis van de huidige verkeersregels 

onvoldoende. Zowel de beheersing 

van de scootmobiel als ook de kennis 

van de verkeersregels zijn noodzake-

lijk om veilig en zelfverzekerd aan 

het verkeer deel te kunnen nemen.

Veilig Verkeer Nederland Afd. De Bilt 

zet zich in om ook de bezitters van 

scootmobielen letterlijk en iguur-
lijk op weg te helpen en te houden. 

Daarom wordt voor ervaren en begin-

nende scootmobielers woonachtig in 

de gemeente De Bilt een training ge-

organiseerd in samenwerking met de 

Gemeente De Bilt en SWO De Bilt. 

De scootmobielcursus zal plaatsvin-

den op woensdag 26 september 2012 

in het H.F. Witte Centrum, Henri Du-

nantplein 4 te De Bilt van 13.00 tot 

ca. 16.15 uur. 

Kosten 

De training heeft tot doel het opfris-

sen van de kennis van de verkeers-

regels en het oefenen in het gebruik 

van de scootmobiel in de praktijk. De 

volgende onderdelen komen aan bod.

a.  Theorieles, gericht op de verkeers-

regels waar scootmobielers mee te 

maken krijgen. 

b.  Beheersing van de scootmobiel. 

Bij dit onderdeel wordt geoefend 

op praktische vaardigheden zo-

als snelheden, het manoeuvreren 

tussen obstakels, het nemen van 

drempels en hellingen, en het 

voor- en achteruit parkeren. 

c.  Praktijk in het verkeer waarbij men 

onder begeleiding van instructeurs, 

een route rijdt op de openbare weg.

d.  Evaluatie en uitreiking van een be-

wijs van deelname en een naslag-

werk.

Uiteraard wordt voor ‘de inwendige 

mens’ goed gezorgd. Voor deze leer-

zame middag wordt van de deelne-

mers slechts € 5,- als bijdrage in de 

kosten gevraagd. 

Aanmelden

Aanmelden kan schriftelijk, persoon-

lijk of telefonisch bij de SWO De Bilt, 

Jasmijnstraat 6; tel. 030 2203490. De 

aanmelding sluit op 14 september 

2012 of zodra het maximum aantal 

deelnemers is bereikt.

Zelfverzekerd op de scootmobiel
De scootmobiel is een vertrouwde verschijning geworden op straat. Onder de bezitters

van een scootmobiel is een aantal personen die zich met groot gemak in het verkeer begeeft.

Er zijn ook mensen die de scootmobiel alleen binnen gebruiken of helemaal niet. 

Vorig jaar was de cursus ook een 

groot succes. [foto Lilian van Dijk]

Geslaagde buurtbarbecue 

in Park Brandenburg
Op zaterdag 1 september werd in Park Brandenburg een buurtbarbecue ge-

houden. Park Brandenburg is de nieuwste wijk van Bilthoven gelegen naast 

zwembad Brandenburg. Direct na oplevering van woningen in 2009 is er 

een gezellige wijk ontstaan met een enthousiaste bewonerscommissie. ’We 

kunnen terugkijken op een erg geslaagde avond voor jong en oud’, aldus de 

voorzitter van de bewonerscommissie Carla te Brinke. 

Voor de kinderen was er een leuk opblaaskussen, voor jongeren vrolijke 

muziek en voor de ouderen comfortabele zitjes rondom een houtkachel. 

Ook enkele bewoners van zorgcentrum Reinaerde de Reiger, dat midden in 

de wijk gelegen is, waren aanwezig. De barbecue was uistekend verzorgd 

door café Miltenburg. 

Plannen

Te Brinke is blij dat de bewoners zo betrokken zijn bij de nieuwe wijk. ‘Er 

zijn vanuit de gemeente veel plannen rondom de wijk. Als bewonersgroep 

zijn we actief betrokken bij de gebiedsvisie van dit deel van Bilthoven waar 

onder andere gesproken wordt over de verkeersontsluiting van de wijk en 

eventuele renovatie of nieuwbouw van zwembad Brandenburg’. 

Met Park Brandenburg heeft Bilthoven er een leuke wijk bij gekregen met 

enthousiaste bewoners en een gezellige dorpse sfeer.

 
 

- Wie kan, werkt voor zijn of haar brood.      www.debilt.cda.nl 

- Een veilig land met duidelijke normen en waarden.  

- Geen mensen uitsluiten, wél luisteren en samenwerken.  

- Zorgen voor deze wereld, onze kinderen en elkaar.  

- Schulden aflossen, de tering naar de nering.  

- Samen de schouders onder Nederland! 
 

Wij kiezen 12 september:      
 

Boukje Andringa, Cees Beringen, Jan Paul Berns,  

Cornel Boere, Bart Davidse, J. Ph. van Hilten,  

Jitze Maatman, Herman Temming, H.M. Vroom, A. Wattel, J.W. Wattel  

 

advertentie



Computercursus Word 2007
U weet uw computer al aardig te bedienen maar uw 
kennis van tekstverwerken wilt u nog uitbreiden. Bij de 
cursus Word 2007 leert u teksten indelen in tabellen of 
kolommen. Plaatjes e.d. in de tekst opnemen, uw eigen 
briefhoofd maken en standaard teksten automatiseren. 
Deze cursus van 7 lessen begint op de vrijdagmorgen 5 
oktober 2012 en kost € 98,- (inclusief cursusboek). 

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

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, bij 
ons kunt u dagelijks aanschuiven. Alleen, of samen 
met vrienden of familie. Ook voor een kopje koffi  e 
of voor de lunch.

Themabuff et Hollandse avond 27 september
Reserveren kan tot 24 september 

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag 14.00 - 18.30 uur

Dolphin Schoonmaakservice

zoekt representatieve

SCHOONMAAKKRACHT M/V

voor een object in De Bilt

ma t/m zat 07.00/08.15

Ervaring en een goede beheersing v.d. Ned. taal
in woord en geschri�  is een vereiste.

Minimale lee� ijd 23 jaar.

Voor info 030-2626235

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

DAT STAAT VAST!!!!!

25% KORTING
OP ALLE VASTE PLANTEN

Geldig t/m dinsdag 11 september

Siergrassen. Wie ze eenmaal

heeft, wil er méér. 

Dat kan nu wel héél

voordelig. Korting ...

Op alle barbecues

een korting

van ..............
Oók op de Weber collectie. Zolang de voorraad strekt. 

25%

25%

AST!!!!!AST!!!!!

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

tie. Zolang de voorraad strekt. 

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

BESTE KLANT!

Wij knippen krullen in uw haar.
HOE?

MET ONZE CURLSYS.-KNIPTECHNIEK

VAN BRIAN MCLEAN!

•  UW HAAR KRIJGT 2X ZOVEEL KRULLEN 
EN 2X ZOVEEL VOLUME

•  ONZICHTBARE NATUURLIJK KRULLEN 
KOMEN WEER TEVOORSCHIJN

•  NATUURLIJK KRULLEND HAAR ZIET 
ER VEERKRACHTIGER UIT

ZO KRIJGT U UW KAPSEL
OOK THUIS MAKKELIJK IN MODEL!

voor

na

Maertensplein 33, Maartensdijk
0346 - 21 37 11

Voor meer informatie en voorbeelden, kijk op www.hairdesque.nl

MAAK NU EEN AFSPRAAK MET ONZE 
PROFESSIONEEL OPGELEIDE CURLSYS.-STYLISTEN. 
WIJ HEBBEN PATENT OP GEKRULD HAAR.

Bakken als biefstuk. Supermals, smelt op de tong!

RUNDERENTRECOTE .......................100 GRAM € 1,98

Voor de liefhebbers. Op = op

KALFS RIBEYE ........................................100 GRAM € 2,99

Bakken als biefstuk. Gekruid en gemarineerd

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

Gemarineerd en gekruid. Ca. 5 minuten bakken

VARKENSFILETLAPJES ...................... 4 STUKS € 6,00

Op veler verzoek. Lekker gekruid en gezouten

RUNDER ENGELSE WORSTJES ...100 GRAM € 1,35

Uit onze traiteurhoek: met o.a. kip, sesamsaus en wokgroenten

JAPANSE KIPSCHOTEL .....................100 GRAM € 1,25

Uit onze poeliershoek: voor in de pan, grill of barbecue

MINI DRUMSTICKS .................................. 1 KILO € 4,98

Met een randje vet. Om te stoven, boterzacht!

RUNDER RIBLAPJES ...........................500 GRAM € 5,98

Simpel maar lekker. Met o.a. gehakt, ham en kaas

GEHAKT GORDONBLEU’S .............. 3 STUKS € 3,30

Met o.a. varkensfilet, parmaham, rucola, pesto en pijnboompitjes

ITALIAANSE ROLLADE ....................500 GRAM € 6,75

Met o.a. kipfilet, cashewnootjes en kruidenolie. 

20 minuten op 170 graden in de oven

OOSTERS BRAADSLEETJE.............100 GRAM € 1,25

Lekker gepaneerd. Ca. 3 minuten bakken 

KIPSCHNITSELS ...................................... 4 STUKS € 5,00

Gekruide varkensreepjes, ui en andijvie om lekker te wokken

GYROSVLEES ...........................................100 GRAM € 1,00

Lekker beleg voor op de boterham

GEGRILDE ROSBIEF ...........................100 GRAM € 1,98

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.





Het thema van Open Monumentendag 2012 is

Groen van toen
Bij veel monumenten denken we vooral aan gebouwen, maar de omgeving is van minstens 

even groot belang. Dat ligt voor de hand bij buitenplaatsen, waar tuinen en parken een 

onlosmakelijk onderdeel vormen van het geheel. In onze gemeente zijn Sandwijck, Eijckenstein, 

Roverestein, Jagtlust en Huize Voordaan daarvan indrukwekkende voorbeelden. 

Ook veel ‘gewone huizen‘ beschikken over een bijzondere tuin, zoals bijvoorbeeld de tuin van 

de familie Baas in Westbroek. Soms werd de tuin zelfs in huis gehaald, zoals te zien is bij huize Welgelegen 

in Groenekan, met het heel bijzondere stuckwerk met beplanting in de serre. 

Begraafplaatsen waren ook plaatsen met bijzonder groen, plaatsen om tot rust en reflectie te komen. 

Tijdens de ‘Open Monumentendag‘ 
is de begraafplaatsen aan de Bran
denburgerweg in Bilthoven onder 
begeleiding van deskundigen te be
zichtigen. Ook parken als het van 
Boetselaerpark hadden en hebben 
die rustgevende functie. Soms had 
het ‘groen van toen‘ een commerciële 
functie, prachtig voorbeeld daarvan 
op Open Monumentendag is de Breu
keleveense eendenkooi. Hedendaagse 
voorbeelden van commercieel groen 
op oude lokaties zijn de biologische 
tuinderijen ‘n ‘Groene Kans‘ en de 
tuinderij tegenover het landgoed 
Eijckenstein.

Copijn uit Groenekan

Veel ontwerpen van ‘groen van toen‘, 
binnen en buiten onze gemeente, zijn 
gemaakt door de tuin ontwerpers Co
pijn uit Groenekan. Op 8 september 
is er in het bedrijfspand van de irma 
Copijn en zoon bij de ‘de groene 
huisjes‘ een unieke tentoonstelling te 
zien met vele originele ingekleurde 
ontwerpen van de irma Copijn.

Tijdens Open Monumentendag zijn 
ook de lokaties van de historische ver
enigingen van De Bilt (Burgemeester 
de Withstraat) en Maartensdijk (tol
akkerweg 219) geopend.

De Openmonumentendag 2012 leidt 
u langs parken en (moes) tuinen met 
veel groen van toen.
Luister naar de verhalen van de ei
genaren en deskundigen, bekijk de 
prachtige tentoonstelling 
van het werk van vele generaties Co
pijn in Groenekan.
Het comite heeft voor deze dag een 
ietsroute uitgezet langs al deze ob
jecten, een route die ook grotendeels 
per auto te rijden is. De ietsroute is 
verkrijgbaar op het gemeentehuis, in 
de bibliotheek en te downloden via 
de website van de gemeente De Bilt 
(www.debilt.nl).

Scholenproject 

Op 5, 6 en 7 september vindt het 
scholenproject plaats. Dan zal d.m.v. 
opdrachten een groot aantal leer

lingen van groep 7 en 8 uit onze ge
meente kennismaken met het thema: 
‘Groen van Toen‘. Deze bijeenkomsten 
zijn op het landgoed Vollenhoven, 
bos Beerschoten en het van Boetze
laerpark in de Bilt.

Programma:

De oficiële opening van de Open 
Monumentendag 2012 zal worden 
verricht door drs. A.J. Ditewig, wet
houder van o.a. monumenten zaken, 
op zaterdag 8 september om 10.00 
uur op Jagtlust, het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg zuid. Dat gebeurt 
door de allereerste vertoning van de 
DVD ‘Groenekan dorp tussen bos en 
waterlinie‘ gemaakt door Abe Pos
tema en Margreet Adriaanse.

Er wordt muziek gemaakt en het is 
mogelijk aan de hand van een platte
grond, een wandeling te maken langs 
de bijzondere bomen van het park 
Jagtlust.

Overzicht optredens

Park Jagtlust
Jagtlust is ook een huis met een lange historie in een park, waarin het goed wandelen is.

Een bescheiden wegwijzertje kan helpen om de wandeling te veraangenamen en als gids dienen om  bezoe-

kers langs de fraaie en soms al zeer oude bomen,  heesters en coniferen te leiden. 

Het gemeentehuis Jagtlust is centraal gelegen in het park. Park en huis dragen hun naam sinds 1762 toen een 
nieuwe bewoner, de heer van der Hoop, het buiten betrok.

Voor zijn komst stond de plaats bekend 
als Zijlwijk, daarvoor als de Uijthoff, 
welke benaming de geschiedsvorsers 
reeds tegenkwamen in 1573.
De Uijthoff maakte in vroeger tijden 
deel uit van het toen omvangrijke 
kloosterbezit van Oostbroek, dat 
echter in de volgende eeuwen door 
verkoop sterk verminderde. In 1573 
was in elk geval ter plaatse van het 
tegenwoordige parkeerterrein reeds 
een boerderij aanwezig 
Omstreeks 1660 werd naast de boer
derij een huis gebouwd dat nog steeds 
de kern van het huidige gemeentehuis 
uitmaakt.
Zoals met veel buitenplaatsen het 
geval was ging ook Jagtlust in de loop 
der jaren over van de ene eigenaar op 
de andere. 
Herinneringen aan de tijd dat de 
familie Boissevain het landgoed be
woonde, zijn de zuiltjes met de in
gebeitelde namen Jagt en Lust aan 
weerskanten van de beide toegangs
wegen en – bij de zuidelijke ingang – 
de woning die de Boissevains in 1901 
voor hun tuinman lieten bouwen.
In het begin van de jaren ‘30 – het 
huis en park waren toen al door de 
gemeente aagekocht    werd Jagt
lust naar een plan van de architecten 
Hanrath en Briet omgebouwd tot ge
meentehuis. 

Het gemeentehuis is op Open Monu
mentendag ’s morgens bij de opening 
van de dag open tot 12.00 uur.
In de hal van Jagtlust is een wandeling 
door het park op schrift beschikbaar. 

Begraafplaats Brandenburg
Deze begraafplaats is in 1900 aangelegd en in 1927 en ook recent uit
gebreid. Begraafplaats Brandenburg heeft een speciiek ontwerp van H. 
Copijn. Hoewel door het grote aantal prachtige bomen, heestergroepen 
en hagen wandelend nauwelijks meer te zien, is de aanleg geometrisch en 
komen de perken en paden aan weerszijde van de centraal gelegen aula in 
dezelfde vorm terug.
Door de weelderige begroeiing is het bijna onmogelijk om zonder gids alle 
mooie plekjes en bijzondere bomen te vinden.
De aula is in Amsterdamse Schoolstijl gebouwd naar een ontwerp van de 
gemeentearchitect P.J. Vermaak en het heeft een koepeldak.
Tussen dit fraai vorm gegegeven dak en de binnenbekleding is een betreed
bare ruimte en het verhaal gaat dat in de tweede wereldoorlog hier on
derduikers zich verscholen hielden. Op de begraafplaats bevindt zich ook 
het sectiehuisje waar prof. Zeldenrust tot 1985 sectie uitvoerde op o.a. 
zelfmoordenaars en mensen die onder verdachte omstandigheden om het 
leven waren gekomen.  

Tijdens de Open Monumentendag is de begraafplaats evenals het sectie
huisje onder deskundige leiding te bezichtigen om 12.00 en 14.00 uur.

Park Sandwijck
Rond 1833 wordt het park aangelegd 
door Hendrik van Lunteren (1780
1848). Het is een park in landschaps
stijl met een besloten karakter. Veel 
elementen uit deze aanleg, zoals een 
slingerende waterpartij, zijn thans 
nog aanwezig. Aan de westzijde be
vindt zich een bospartij met slinge
rende paden. Direct achter het huis is 
een groot gazon met aan de oostzijde 
een smalle bospartij.
Achter in het landschapspark, gren
zend aan het weidegebied, bevindt 
zich een zogeheten ‘folly‘, een archi
tectonische dwaasheid uit de negen
tiende eeuw die deel uitmaakt van de 
parkaanleg.
Links achter het huis bevindt zich 
een bijzondere pergola. De pergola, 
die tussen 1900 en 1930 gemaakt zal 

zijn, heeft een bijzondere constructie 
die bestaat uit een skelet van ijzeren 
Tproielen en ijzeren draden op een 
stenen voet. De wijze waarop dit 
skelet is aangesmeerd met cement, 
wekt de suggestie dat de pergola is 
opgebouwd uit houten stammen 
en takken. Deze suggestie wordt 
versterkt door de vele knoesten en 
afgezaagde zijtakken die zijn aange
bracht.
Park Sandwijck is een vrijtoeganke
lijk park, in beheer van het Utrechts 
Landschap en wordt onderhouden 
door de werkgroep Sandwijck.
Tijdens open monumentendag 
worden er door de werkgroep twee 
rondleidingen georganiseerd, om 
13.00 en 15.00 uur. Start bij de par
keerplaats links van het landhuis. 

Diverse optredens bij de verschillende opengestelde monumenten:
Bij de opening op Jagtlust rond 10.00 uur een optreden van Smartlappenkoor 

‘Sterk Spul‘ uit M’dijk. Ook te beluisteren tussen 11.30 en 13.00 uur op 
 landgoed Eyckenstein.
‘Groenekans Muze Koor‘ tussen 11.00 en 14.00 uur bij Villa Welgelegen, Gr’kan.
Dansgroep ‘Bela Rada‘ uit Hilversum tussen 12.00 en 15.00 uur bij 
 landgoed Eyckenstein (bij het theehuis).
Jan Hagens en Leen de Heer accordeon en clarinet, van 12.00  15.00 uur 
 bij de Groene huisjes, fa. Copijn en Zn. te Groenekan.
De ‘Wood B. Jazzband‘ uit M’dijk tussen 11.30 en 14.30 uur bij 
 het oude gemeentehuis te M’dijk.
Ebbe Rost van Tonningen, op accordeon, tussen 13.00  16.00 uur 
 locatie Tuinderij Eyckenstein.

De Open Monumentendag vindt 
ieder jaar, sinds 1987, plaats op de 
tweede zaterdag in de maand sep
tember. Een aantal monumenten is 
dan gratis toegankelijk voor het pu
bliek, maar is vooral bedoeld voor de 
bewoners van de gehele gemeente De Bilt. De deelnemende monumenten 
in De Bilt kunt u vinden in deze krant en zijn op de Monumentendag te 
herkennen aan de ‘monumentendag  vlag‘.

De Open Monumentendag was in Nederland één van de eerste initiatieven 
om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met belangrijke 
Monumenten in de eigen gemeente.
Deze Monumentendag heeft een decentrale opzet, want iedere gemeente 
heeft een eigen comité dat verantwoordelijk is voor het programma en de 
uitvoering daarvan. Maak gebruik van deze jaarlijkse mogelijkheid om de 
historie van de gemeente nader te leren kennen.

Het comité Open Monumentendag.



van Boetzelaerpark
Al heel lang was ‘Sandwijck‘met de vele landerijen eromheen het bezit van 
de familie Van Boetzelaer. In 1929 vatte dr. Carel Wessel Theodorus baron 
van Boetzelaer het plan op om een deel van zijn landgoed dat werd om-
sloten door de Kerklaan, de Blauwkapelseweg, de Bilthovenseweg en de 
Utrechtseweg aan te leggen als wandelpark.

Het park heeft samen met het weiland een oppervlakte van bijna 7,5 ha. 
De eigenaren hadden dit van oorsprong betrekkelijk kale gebied doorbroken 
door verschillende grote dominerende en perspectief gevende boom-
groepen aan te planten. 
De boomgroepen, bestaande uit groene en bruine beuken, inlandse eiken, 
witte esdoorns en kastanjes zijn in het ontwerp van het wandelpark opge-
nomen. 
Baron van Boetzelaer gaf aan de fa. Copijn uit Groenekan de opdracht om 
in dit fraaie landschap een wandelpark aan te leggen met een grote vijver-
partij en slingerende paadjes langs boom- en heestergroepen en gazons.
Het park is in Engelse landschapsstijl ontworpen met vele fraaie doorkijkjes.
Aan de aanleg van het park hebben ongeveer honderd man gewerkt. Zo 
werd de vijver geheel met de hand uitgegraven en de vrijkomende grond 
met kiepwagentjes naar een ander deel van het park getransporteerd zodat 
een heuvelachtig aanzicht ontstond..

Op 8 juni 1931 droeg baron van Boetzelaer het park oficieel over aan de 
toenmalige burgemeester H.P. baron van de Borch tot Verwolde van Vorden.
  
Aan de uitgang bij de Kerklaan is een oud duifhuis uit 1832 te zien. 

Tijdens Open Monumentendag is er in het park ook een grote kunstmarkt 
met diverse attracties.

Tentoonstelling Copijn
Het bedrijf Copijn is al sinds de 18de eeuw in Groe-
nekan gevestigd en al eeuwenlang worden daar 
bomen gekweekt en tuinen ontworpen. Speciaal voor 
de Open Monumentendag heeft de familie Copijn in 
samenwerking met het comite openmonumentendag  
van de Gemeente De Bilt een bijzondere tentoonstel-
ling van originele tuinontwerpen, historisch fotoma-
teriaal en catalogi samengesteld.

 
U kunt zelden getoonde  ontwerpen en beeldma-
teriaal van verschillende generaties Copijn zien. Zij 
vormen  tezamen een mooi beeld van de ontwikke-
lingen in de tuinarchitectuur door de eeuwen heen.
Naast beelden van de oude kwekerijen kunt u zelf ook 
een kijkje nemen op de huidige kwekerij waar zware 
tot middelzware (vorm)bomen worden gekweekt. 

 
Heel bijzonder is dat de tentoonstelling te zien is in 
het kantoor van Copijn en zoon Groenekan aan de 
Groenekanseweg 174-176 in Groenekan. 
(de groene huisjes net over het spoor in Groenekan). 

 
U bent welkom van 10.00 tot 16.00  uur.

‘n Groene Kans
De plek waar nu de Groenekanse bio-groenten vandaan komen, is niet altijd voor de groenteteelt 
gebruikt. Zo’n 100 jaar geleden werd dit stuk land gebruikt als boomkwekerij. Een paar generaties 
lang is de kwekerij overgegaan van vader op (schoon)zoon. Toen er helemaal geen boomkwekers 

in de familie meer over waren, is het land aan een andere boomkwekerij verpacht. Inmiddels is het 
land wel weer door familie in gebruik genomen: een achternicht van de laatste boomkweker 

uit de familie is hier in 2001 met biologische groenteteelt begonnen.

Al die 100 jaar dat er bomen in heel 
veel soorten en variëteiten op de kwe-
kerij stonden, vielen er in de herfst de 
bladeren op de grond die daar ver-
teerden en een prachtige humuslaag 
vormden. Door al dit natuurlijke ma-
teriaal is de bovenlaag (soms wel 80 
cm dik) van de zandgrond een mooie, 
donkere laag geworden met een 
goed vochthoudend vermogen.  Hier 
hebben de huidige groentetelers weer 
enorm proijt van. Bij een gewone 
zandgrond sijpelt het regenwater na-
melijk vrijwel onmiddellijk weg, maar 
bij deze humuslaag is dat niet het 
geval.  In combinatie met de relatief 
hoge grondwaterstand, hoeft men 
dan ook zelden te beregenen.

Hoewel het ‘groen van toen’ niet 
kan  worden nagebootst wordt er een 
aantal  ‘vergeten groenten’ geteeld. 
Dit zijn groenten die goed gedijen 
op Nederlandse bodem met een Ne-
derlands klimaat, maar die met de 
intensivering van de voedselproductie 
het ‘loodje legden’, omdat ze niet 
commercieel aantrekkelijk waren. De 
‘groenten van toen’ die dit jaar op 

het bedrijf worden geteeld zijn: raap-
stelen, snijbiet, rammenas, kardoen, 
groenlof, verse kapucijners, pastinaak, 
slobberkool en aardpeer. Daarnaast 
wordt er ook een oud aardappelras 
verbouwd: het ‘Bamberger Hörnchen’, 
dat in Oberfranken al in de 19e eeuw 
gedocumenteerd is.

Het is telkens weer een mooi compli-
ment als oudere klanten zeggen dat 
de groenten smaakvol zijn en herin-
neringen oproepen aan de smaken uit 
hun jeugd.
Tijdens Open Monumentendag is de 
kwekerij open en zijn er om 12.00 en 
14.30 uur rondleidingen georgani-
seerd.

Welgelegen

Villa Welgelegen, Groenekanseweg 90, is een Rijksmonument en is gebouwd 
en ontworpen door Pieter Copijn in opdracht van zijn broer Jan Copijn, 
boomkweker en tuin- en landschapsarchitect. Jan liet dit huis bouwen voor 
zijn jongste zoon Pieter Gerard Copijn in 1881. Pieter Gerard ging trouwen 
met zijn nichtje Marretje Copijn, de dochter van de architect Pieter Copijn. 
In 1890 is aan de oostzijde van het huis een serre toegevoegd voor Marretje, 
die hier moest rusten omdat zij T.B.C. had. Deze serre heeft een wand met 
cementrustiek, die begroeid is met diverse soorten planten. 
Deze cementrustiek binnen in huis is zeer zeldzaam.

Tijdens deze Open Monumentendag zal er in huize Welgelegen een tentoon-
stelling zijn over Groen van Toen, met meerdere projecten, ontworpen door 
verschillende generaties Copijn, o.a. het park van Voordaan, het van Boetze-
laerspark in De Bilt, Roverestein in Maartensdijk, Villa Nuova, Walkartpark, 
Wilhelminapark en Pavia in Zeist en het Wilhelminapark in Utrecht en het 
park rond kasteel De Haar, begraafplaats Kranenburg te Zwolle en nog van 
andere parken langs de Vecht.

Park Voordaan
Het park rond Huize Voordaan in 
Groenekan, Groenekanseweg 85 is 
een Rijksmonument en een van de 
eerste ontwerpen van Jan Copijn 
rond 1860. De familie Grothe heeft 
aan Jan Copijn gevraagd het formele, 
rechtlijnig park om te vormen tot een 
landschappelijk park. Jan heeft de vij-
verpartijen ontworpen en aangelegd 
en losse boomgroepen en heesters ge-
plant. Voordaan had ook een overtuin 
met uitzicht op de Dom van Utrecht. 
Het huidige huis is in 1904 gebouwd 
in een neoclassicistische stijl. Het 
landgoed wordt in 1919 verkocht en 
vanaf 1924 wordt het verkaveld voor 
woningbouw. Deze verkaveling ligt op 
de structuur van het oude landgoed, 
dat is een uniek gegeven voor Neder-
land. 

Tijdens Open Monumentendag kan er 
gewandeld worden in het park.
Routebeschrijvingen daarvoor zijn te 

verkrijgen in villa Welgelegen, Groe-
nekanseweg 90, tegenover huize 
Voordaan. 



Natuurtuinen fam. Baas
Moeras- en Stinzenplantentuin, Kerkdijk 132, 3615 BJ Westbroek (fam. Baas-Volkers)

  Groen van nu, op Groen van Toen.

Het voormalige hoogveenlandschap 
waar, in de afgelopen tientallen jaren 
de Moeras- en Stinzenplantentuin 
werd aangelegd is letterlijk het ‘groen 
van toen‘. Het ontstond uit veenmos.  
Van het veenpakket dat vermoedeliijk 
meer dan 7 meter hoog uitgroeide 
tussen Vecht en Heuvelrug – meer 
dan vijf meter boven de zeespiegel - is 
nu  alleen een restant over, beneden 
het polderwater dat hier nu circa een 
meter beneden NAP ligt. Dat er meer 
dan vijf meter veen verdween kwam 
doordat al duizend jaar geleden het 
veen in lange begreppelde stroken 
vanaf de Vecht werd ontwaterd voor 
akkerbouw. Daardoor verteerde het 
veen en zakte het maaiveld elk jaar 
meer dan een centimeter. Toen de 
akkers door de bodemdaling te nat 
werden gebruikte men ze verder als 
veenweide en werd meer naar het 
oosten een nieuw aansluitend blok 
met strookvormige akkers ontwaterd. 
Omstreeks de veertiende eeuw be-
reikte men zo Westbroek, van waaruit 
uiteindelijk de Hollanse Rading werd 
bereikt.
 
Rond 1800 bleek de opbrengst van de 
vernatte akkers en weiden niet meer 
op te wegen tegen de waarde van het 

er onder liggende veen en werden 
ze uitgeveend. Er ontstonden zoge-
naamde petgaten of trekgaten, lang-
gerekte veenplassen, gescheiden door 
legakkers waarop de turven werden 
gedroogd. Langs de Kerkdijk werd als 
bescherming tegen de uitbreiding van 
de ontstane veenplassen een vijftig 
meter diep zogenaamd ‘voorland‘ on-
verveend gelaten. Hierop staan nu de 
meeste huizen en boerderijen, en werd 
ook de Stinzenplantentuin aangelegd. 
De moerastuin ligt grotendeels op het 
aansluitende verveende deel. Door 
maaien en hooien van legakkers en 
zodden ontstaan blauwgraslanden, 

met zeldzame planten als orchideeen. 
Door niets doen ontstaat uit de 
zodden een drijvend moerasbos van 
vooral elzen. 
De stinzenplantentuin op het voor-
land is een historiserende tuin. De uit 
zuidelijke kalkbossen en berggebieden 
afkomstige voorjaarsbloeiende stin-
zenplanten, zoals sneeuwklokje, bos-
tulp en wilde narcis werden  vooral 
aangeplant in de 19e eeuw, bij de 
aanleg van tuinen in de Engelse land-
schapsstijl. Ze zijn daar nu verwilderd 
en als ingeburgerde planten een ge-
waardeerd deel van de nederlandse 
lora geworden.     

Landgoed Eyckenstein
De geschiedenis van Eyckenstein gaat 
terug tot het begin van de zestiende 
eeuw. In die tijd was het veengebied 
in Maartensdijk net ontgonnen en de 
Utrechtse Heuvelrug bestond nog gro-
tendeels uit zandverstuivingen. Op het 
kruispunt van de Sint Martendijk 
(de huidige Dorpsweg) en de Opstal (het 
oude grenspad tussen Maartensdijk en 
De Bilt) werd toen een herenboerderij 
gebouwd, die geleidelijk uitgebouwd 
werd tot het huidige Eyckenstein. 
Tot 1781 lag er een stelsel van rechte 
lanen achter het landhuis. In 1781 
heeft de toenmalige eigenaar er en 
sterrenbos aangelegd. Dat is een bos 
met paden die vanuit een middelpunt 
straalsgewijs naar de uiteinden lopen.
Omstreeks 1900 is het park achter het 
landhuis naar ontwerp van tuinar-
chitect Leonard Springer aangelegd. 

Kenmerkend hierin is de Engelse land-
schapsstijl met mooie doorzichten, 
gebogen lanen en romantische brug-
getjes. 
Afgelopen eeuw heeft het park ge-
leidelijk veel van z’n glans verloren. 
Daarom wordt er vanaf begin van hui-

dige eeuw hard gewerkt om het mooie 
ontwerp weer in ere te herstellen.

Tijdens Open Monumentendag is het 
park te bezichtigen  en worden er om  
11.00, 13.00 en 15.00 uur rondleidingen 
verzorgd door gidsen van het IVN.

Tuinderij Eyckenstein
In 1879 begon de toenmalig eigenaar van Eyckenstein, Willem Carel van Boetzelaer, met de verbouwing van 

het landhuis Eyckenstein. Vrijwel tegelijkertijd haalde hij de bekende tuinarchitect L.A. Springer naar 
het landgoed. In 1881 kreeg Springer de opdracht om een ontwerp voor het park van Eyckenstein te maken. 

In die tijd was het gebruikelijk om moestuinen niet meer heel dicht bij het landhuis te plaatsen. 
Springer koos er dan ook voor om de moestuin van Eyckenstein te verplaatsen naar de overzijde 

van de Dorpsweg op het terrein van de Hofstede Berkenstein dat schuin tegenover Eyckenstein lag. 
Hofstede Berkenstein is rond 1900 gesloopt, wat er nu nog van rest is de oude moestuin. 

Op de moestuin staan oude kassen. 
Het kassencomplex, de koude bakken 
en de oranjerie in de moestuin van 
Berkenstein zullen kort na 1880 zijn 
gebouwd. De beide kassen en oran-
jerie zijn rijksmonument. De oranjerie 
is tegen de grote kas aangebouwd, 
net aan de andere kant van de muur. 
Vroeger overwinterden hier de vorst-
gevoelige potplanten. In de grote kas 
staat een stokoude druif; een blauwe 
Frankenthaler. 

Vroeger was de tuin aan de noord- en 
westzijde ommuurd. De muur be-
schermde tegen kou en zorgde voor 
een warm binnenklimaat. Toen Luuk 

Schouten in 2006 begon als tuinder 
was van de noordmuur niet veel meer 
over, maar in het najaar van 2006 zijn 
de noordmuur en de poort in oude 
luister hersteld. Tegen de muur heeft 
Luuk Schouten opnieuw leifruit ge-
plant; er staan perziken en peren tegen 
de muur. In de winter van 2010/2011 is 
de oranjerie gerestaureerd.

De moestuin weer in gebruik

Tot eind 2005 was een klein gedeelte 
van de moestuin nog in gebruik door 
de eigenaar van landgoed Eyckenstein. 
Luuk Schouten  heeft er is sinds 2006 
veel werk verzet op de moestuin.  
Luuk Schouten verbouwt er een grote 

diversiteit aan groenten. rode bietjes, 
aardappels, prei, sperzienbonen, spits-
kool, radijsjes, worteltjes, courgette, 
pompoen, sla, andijvie etc. Ook de zo-
genaamde vergeten groenten worden 
hier geteeld: pastinaak, wortelpeter-
selie, snijbiet, raapstelen, meiraapjes 
e.d.
In 2008 is op het perceel, achter Tuin-
derij Eyckenstein Agnes Looman gestart 
met haar kruidentuin..
Luuk en Agnes hebben van de oude 
moestuin een prachtige plek gemaakt.

Op de moestuin wordt tijdens het 
seizoen (half mei – half oktober) op 
woensdag (13.00 – 16.00 uur) en za-

terdag (10.00 – 16.00 uur) groenten en 
kruiden verkocht.

Op Open Monumentendag is de moes-
tuin geopend voor kijkers en kopers.

Eendenkooi 
In het Noorderpark, aan het Tienhovensekanaal tussen Hollandsche 
Rading en Tienhoven, ligt de Breukeleveense eendenkooi in het authen-
tieke landschap van moeras en moerasbos waar het oude verveningspa-
troon nog zichtbaar is en Natuurmonumenten aanzet heeft gegeven tot 
het ontstaan van nieuwe trilvenen. 
Die eendenkooi is topograisch gezien een heel bijzonder punt: naast het 
feit dat de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht hier loopt, 
is het ook nog een bijna-viergemeentenpunt: vier gemeenten komen hier 
net niet in 1 punt bij elkaar, maar het scheelt maar een paar honderd meter. 
O van de eendenkooi ligt Hilversum (buurtschap Egelshoek), ZO ligt (polder) 
Westbroek, Z ligt Maarssen (Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven) en de 
kooi zelf ligt nog net in de gemeente Wijdemeren (kern Breukeleveen).
Geert Boorsma uit Hollandsche Rading en collega-vrijwilligers verzorgen 
voor Natuurmonumenten daar geregeld rondleidingen. Op aanstaande 
Open Monumentendag 8 september a.s. is dat van 10.00 tot 16.00 uur ook 
mogelijk; Boorsma zal daar ook bij aanwezig zijn. 

Boswachter Eddie Nijenhuis en vrijwilliger Geert Boorsma bij het begin van 

de eendenkooi.

Landgoed Rovérestein
De toenmalige burgemeester van Maartensdijk, de heer N.L.B. Eyck tot Zuy-
lichem, liet rond 1891 het landgoed Rovérstein bouwen.
Tuinarchitect L.A. Springer was verantwoordelijk voor het tuinontwerp. De 
burgemester heeft slechts 5 jaar in het huis gewoond. In 1936 is het land-
goed aangekocht door baron O.M. van Boetzelaer 
Daarna heeft het huis jarenlang de functie gehad van meisjesinternaat. 
Vanaf 1990 wordt het pand weer door particulieren bewoond.
De huidige eigenaren zijn bereid gevonden  de prachtige tuinen op Open 
Monumentendag  open te stellen voor bezichtiging.  
Het oorspronkelijke ontwerp ging uit van een voor die periode gebruikelijke 
geometrische opzet. Een ander kenmerk voor het uit deze tijd daterend 
werk van Springer is de wijze waarop de paden zijn aagelegd, namelijk 
zodanig dat tussen de paden cirkelvormige, elipsvormige of ovale vormen 
ontstaan. Onder andere het ronde 
verloop van de oprijlaan langs het 
koetshuis naar het landhuis en de 
vorm van het gazon voor het huis 
met enkele boomgroepen vertonen 
deze karakteristiek. De bewoners 
hebben de fa.Copijn ingeschakeld 
om hen te helpen de tuinen in 
oude luister te herstellen en zelf te 
vergroten.  
Tijdens Open Monumentendag zijn 
de rondleidingen o.l.v. Jorn Copijn, 
om 12.00-13.00 en om 13.30-
14.30. Verder is de tuin niet toe-
gankelijk die dag, dus alleen tijdens 
de rondleidingen.
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Rik van den Hazelkamp vertegen-

woordigt de recreatiecommissie van 

de servicelat, die in een seizoen een 
viertal culturele avonden organiseert: 

‘Deze expositie is gewoon eens wat 

anders en wat extra’s. Mies Rood-

enburg heeft zelf het initiatief hier-

toe genomen, maar wij hebben daar 
dankbaar op ingespeeld’. 

Kunstgeschiedenis

Van 1947 tot 1950 volgde Mies Rood-

enburg een opleiding aan de Haagse 

Academie, ging vervolgens Kunst-
geschiedenis in Utrecht studeren, 
behaalde hierin haar doctorsgraad en 

was vervolgens een ‘leven lang’ aan 

de Utrechtse Universiteit verbon-

den. Een jaar of drie geleden was de 
sluimerende behoefte om toch weer 

zelf met olieverf te gaan schilderen 

aanleiding voor haar om aan de uit-

nodigende vraag van de Bilthovense 

lerares Nicoline Havelaar gehoor te 

geven en het penseel weer ter hand te 

nemen. 

Inspiratie

De inspiratie komt bij Mies Rooden-

burg uit haar hoofd: ‘Ik kom uit een 

kunstzinnig gezin. Mijn vader was 
kunstenaar en mijn moeder was zeer 
kunstzinnig. Op de Academie werd 

je steeds geconfronteerd met onder-
werpen uit een eeuwenlange traditie. 

In de kunstgeschiedenis ben ik bezig 

geweest van uit de oudheid tot de mo-

derne tijd, maar dan om te doceren 
en niet zelf te produceren. Wanneer 

je een ‘leven lang’ met de westerse 
kunst bezig bent geweest, dan is het 
naar mijn mening moeilijk om dan 
nog origineel bezig te zijn. Toen ik 
weer begon heb ik tegen mij lerares 
gezegd, dat ik niets meer na wilde 

tekenen, maar alleen maar abstract 
werk wilde maken. Ik wilde echt 

‘Spelen met kleur’.

Bezoek

De expositie is van 7 tot 30 september 

a.s. in de recreatieruimte te bezoeken 

op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. 

Belangstellenden kunnen zich mel-

den bij de receptioniste van de Hob-

bemalat. Tel. 030 2292424, e-mail: 
hobbema.lat@planet.nl.

‘Spelen met kleur’
door Henk van de Bunt

Mies Roodenburg exposeert van 7 tot 30 september a.s. in de recreatieruimte van de Hobbemalat aan 
de Hobbemalaan 24 in Bilthoven. Het is een kleine expositie van olieverfschilderijen. De schilderijen 

zijn allen abstracties, opgebouwd uit de harmonie of het contrast dat kleuren onderling te weeg 

brengen; vandaar de gekozen titel: ‘een spel van kleuren’.

De inspiratie komt bij Mies Roodenburg uit het hoofd.

De Vereniging Vrienden JitsArt kent 

als één van de belangrijkste bezighe-

den het organiseren van exposities en 

overige kunst-evenementen op of na-

bij het iets verderop gelegen beelden-

park aan de Holle Bilt bij Landgoed 
Beerschoten. De Vereniging verzorgt 

ook de groepsrondleidingen voor di-

verse gezelschappen, zoals de groep 
van SDO-ouderen, die op deze prach-

tige dag genoot van de kunstenaar 

zijn werk.

De bevlogen gids Ignace de Jong in-

formeerde over het vele werk van de 

kunstenaar in de Beeldentuin en over 

ander werk van hem zoals ‘Twee kin-

deren op een iets’ (1972) bij de W. 
van Everdingenschool in Bilthoven, 
‘Krachtmeting’ (bij Het Nieuwe Ly-

ceum in Bilthoven en ‘Europa en de 

Stier’ (1998) op de rotonde bij de 
Hessenweg in De Bilt. Jits Bakker 

is de maker van onder meer de Jaap 

Edentrofee (1972), de sculptuur van 
de internationale Hockey Champions 
Trophy, het beeld De Junior - voor het 
sporttalent van het jaar - en het beeld-

je dat bestemd is voor de winnaars 
van de Tom Sebastiaan Gans Prijs.

Jits Bakker gastheer voor ouderen uit De Bilt
door Henk van de Bunt

Woensdag 31 augustus was een groep ouderen namens de Stichting Dag van de Ouderen  

in de ochtend te gast in het atelier ‘de kooi’ + aangrenzende tuin van Jits Bakker. De groep  

van plm. 30 belangstellende ouderen kwam uit alle kernen van de gemeente en werd door Jits Bakker, 

Karel Beesemer en Ignace de Jong, ontvangen, rondgeleid en bijgepraat. 

De kunstenaar zelf beantwoordde tal van vragen. 

Tuincursussen Pieter de Koning 

starten binnenkort
Op 10 september start de cursus tuinontwerpen van  

Pieter de Koning weer, in oktober gevolgd door plantenkennis en 

tuinonderhoud; alles op zijn sfeervolle locatie in Westbroek. 

Dit jaar was de belangstelling zo groot dat de Koning besloot in het vroege 
najaar opnieuw de cursussen aan te bieden. Hij deelt graag zijn vakkennis 
en ervaring: ‘Dit is het 11e jaar dat ik de cursussen geef en de deelnemers 
hebben zeer verschillende tuinachtergrond: kleine en grote tuinen, weinig 
en veel ervaring. Wanneer iedereen een open houding heeft en actief deel-

neemt, blijkt die variatie erg goed te werken’ , vertelt hij. ‘Ik vind het ijn 
om te werken in een informele sfeer. Juist door veel vraag en antwoord 

komen we tot levendige cursusavonden’. 

Ontwerpen

De praktijkcursus tuinontwerpen legt de basis. ‘Omdat een goed  tuinont-
werp de kern voor een mooie tuin blijft’, is de Konings overtuiging. Tijdens 
de cursus komen onder andere aan de orde: plattegrond, de inventarisa-

tie, tuinstijlen, vormgeving, optische effecten,  kleuren, en beplanting. De 
cursus wordt gegeven op 4 maandagavonden 10, 17 en 24 september en 1 
oktober, van 19.00 tot 22.00 uur.

Kennis

Wanneer u uw plantenkennis wilt vergroten is de plantencursus op dins-

dagavond 23, 30 oktober en 6 november een goede keuze. U krijgt veel 
informatie over de eigenschappen en toepassing van zo’n 140 soorten zoals 

(kleine) bomen, heesters, hagen, klimplanten en uiteraard veel vaste plan-

ten. Deze cursus begint om 19.30 

en eindigt om 22.00 uur. Veel be-

hoefte blijkt er ook te zijn aan de 
cursus Tuinonderhoud. Niet buiten, 
maar binnen met de kofie erbij, 
vanuit de invalshoek dat tuinwerk 

plezierig is maar ook niet uit de 

hand moet lopen. Arbeidsbesparen-

de adviezen horen er daarom zeker 

bij. Deze  cursus wordt gegeven op 
drie maandagavonden 8, 22 en 29 
oktober van 19.30 tot 22.00 uur. 

Voor info c.q. aanmelden: www.ko-

ningtuinen.nl of tel. 0346 282140.

Nieuwe serie Kunstkaarten
Ansèl Sandberg maakt olieverfschilderijen, keramiek

en beelden. Qua stijl is ze in te delen bij het fantastisch 

realisme. Al op jonge leeftijd begon ze met tekenen

en is daar met korte onderbrekingen steeds mee doorgegaan. 

Onlangs verscheen al weer het derde mapje met kunstkaarten 

van haar hand. Dit keer is het thema ‘Beweging’. 

Het merendeel van de kaarten heeft afbeeldingen van kunstenaars, die op 
de Keukenhof hebben geëxposeerd met driedimensionaal werk in allerlei 
technieken. Eén van de deelnemers aan het derde mapje met Kunstkaarten 
is Paul Reeskamp uit Den Dolder. Zijn inbreng is een tweedimensionaal 
werk, getiteld: ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’. Zijn werk past goed 
in het geheel van de samenstelling voor het thema. 

Inzicht

Paul Reeskamp woont al 35 jaar in Den Dolder, waar hij een prachtig  
atelier heeft, met veel ruimte, waar ook regelmatig andere kunstschilders 
komen: o.a. Connie van Zwetselaar en Marijke Noordanus. In 2005, 2008 
en 2011 heeft hij meegedaan met de Talens Palet selectie. Door zijn oplei-
ding MTS-Bouwkunde is zijn architectonisch inzicht, met veel perspectivi-
sche effecten en ruimtelijkheid zeer verrassend. Ansèl Sandberg, waar hij 
ook een tijd les heeft gehad heeft hem voor dit project gevraagd mee te doen 
en is overtuigd van zijn talent. 

Het nieuwe mapje is verkrijgbaar bij de Bilthovense Boekhandel 

(Julianalaan1, Bilthoven), Bouwman Boeken (Hessenweg 168, De 

Bilt), Primera (Maertensplein 24, Maartensdijk) en De Vierklank (Kon. 

Wilhelminaweg 461, Groenekan).
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BEKENDMAKING

Najaarsschouw 2012
VANAF 31 OKTOBER WORDT ER WEER GESCHOUWD!

Medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleren vanaf 
31 oktober 2012 of de door het waterschap als belangrijk aangemerkte watergangen 
zijn geschoond. Deze watergangen hebben een collectief belang en zijn veelal 
in beheer bij medeoverheden (gemeenten, provincies, rijk) en grote instanties 
(bijv. NS), maar ook bij particuliere eigenaren. Minder belangrijke watergangen 
controleert het waterschap elke vier jaar (diepte-/profielschouw) en steekproefs-
gewijs, of naar aanleiding van klachten. 

Bij het gewoon onderhoud dienen vuil en overtollige waterplanten weggehaald te 
worden. Hierdoor wordt de doorstroming van sloten en duikers op orde gehouden. 
Dan kan bij langdurige en hevige regen het water snel afgevoerd worden. Tijdens 
langdurige droogte kan water in het gebied gebracht worden. Problemen met water-
overlast kunnen zo voorkomen worden.
Het onderhoud van uw sloot, duiker of andere kunstwerken moet vóór 
31 oktober 2012 uitgevoerd zijn. Let u bij de werkzaamheden op planten en 
dieren in de sloot. Bescherm bijzondere planten en geef dieren de gelegenheid 
een ander heenkomen te vinden.

De najaarsschouw wordt gehouden in alle gebieden van het waterschap.
De diepte-/profielschouw zal vanaf 25 februari 2013 worden gehouden in het 
gebied IJssel.

Onderhoud

Waar sloten en duikers aan moeten voldoen, is opgenomen in de Keur van het 
waterschap en in de vernieuwde Legger Oppervlaktewatersysteem. 
De belangrijke watergangen, die zorgen voor de aan- en afvoer van water, moeten 
voldoen aan de volgende onderhoudsregels:

Sloten:

Bij het weghalen van waterplanten, mag u 10% bedekking laten staan. De oever-
planten hoeven niet weggehaald te worden wanneer ze alleen langs de waterkant 
staan en niet in het water groeien. 
U kunt een sloot die breder is dan 2 meter op twee manieren schonen:
- u schoont het middelste gedeelte van de sloot over een breedte van 2 meter;
- u schoont een binnensloot (een sloot die in zijn geheel in uw eigen perceel of 

tussen eigen percelen valt) vanaf één kant, maar dan wel over een breedte van 
2 meter.

Sloten die smaller zijn dan 2 meter moeten in hun geheel geschoond worden.

Oevers:

Bij het schonen van sloten komt maaisel en soms bagger vrij. Dit moet minimaal 
75 cm van de waterkant neergelegd worden. Hierdoor worden oeverplanten 
beschermd en is de kans dat het maaisel en/of de bagger terugrolt in de sloot het 
kleinst. Oevers mogen niet aangetast zijn door bijvoorbeeld dempingen of het 
vertrappen door vee. U moet dan de kanten “ophalen”.

Kunstwerken:

In het doorstroomprofiel van duikers, bruggen en dergelijke mogen geen water-
planten of vuil aanwezig zijn. Duikers zijn van groot belang voor de doorstroming. 
Wanneer deze niet worden schoongemaakt, kunnen waterproblemen ontstaan.

Tuinafval en bomen:

Overhangende takken of bomen mogen het doorstromen van water, het uitvoeren 
van onderhoud en vaarroutes niet belemmeren.
Houtafval mag niet op de kant blijven liggen; dit dient u direct na de werkzaam-
heden op te ruimen. 

Informatie

Heeft u vragen over de najaarsschouw? Neem dan tijdens kantooruren contact 
op met het schouwteam, telefoon (030) 634 59 67 of kijk op onze website 
www.destichtserijnlanden.nl.

Houten, 5 september 2012

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
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Op de boerderij vinden de kinderen in 

de boomgaard een speeltuin met on-

der meer een zandbak, een springkus-

sen, een trampoline, een kinderbadje 

en een glijbaan. Maar ook vinden ze 

op de boerderij paarden, pony’s, var-

kens en kippen. Het is een veilige en 

kindvriendelijke omgeving waar de 

kinderen in de breedste zin kennis 

maken met de natuur.

De naam

Waar komt de naam ‘Bubamara’ ei-

genlijk vandaan? Eigenaresse Hel-

een Georgana  legt het uit. ‘Ik ben in 

1963 in De Bilt geboren maar mijn 

ouders komen van oorsprong uit 

Griekenland. Mijn man is van Ser-

vische afkomst. We hebben dus al-

lebei een Balkan - achtergrond maar 

zijn in 2003 terecht gekomen op de 

Westbroekse kleigrond. ‘Bubamara’ 

betekent in het Servisch lieveheers-

beestje en dat vonden we wel passen 

als naam voor een kinderdagverblijf. 

Het is daarom ook ons logo gewor-

den. ’Door de echtgenoot van Heleen 

is de 19e eeuwse boerderij grondig 

verbouwd. Er zit nu een prachtige 

rieten kap op. De deel is ingericht als 

verblijf voor de kinderen, compleet 

met vloerverwarming. Deze deel is 

ingericht als een grote gezellige huis-

kamer. Op de eerste verdieping is een 

groep voor de oudere kinderen. Hel-

een: ‘De ouders van de kinderen die 

we verzorgen hebben bewust gekozen 

voor ons omdat deze locatie zo in de 

natuur ligt. Ze zijn afkomstig uit een 

wijde kring. Onder meer uit Maars-

sen, Utrecht, Leidserijn, Hollandsche 

Rading, Maartensdijk, Tienhoven en 

natuurlijk uit Westbroek zelf.

Veilig

‘Ik woon hier zelf op deze locatie’, 

vertelt Heleen. ‘Dat geeft een veilig 

gevoel. We houden alles goed in de 

gaten. Een goede zaak na alle vreem-

de gebeurtenissen rond de kinderop-

vang die veel aandacht kregen in de 

afgelopen jaren. Wij hebben een leuk 

team van vijf gediplomeerde pedago-

gische medewerksters die allemaal uit 

de omgeving van Westbroek komen. 

Daarnaast is er nog een stagiaire want 

Bubamara is ook een goedgekeurd 

stage bedrijf.’ 

De kinderen kunnen heerlijk buiten 

spelen. In de winter kunnen ze zelfs 

(heel voorzichtig) hun eerste stapjes 

in de sneeuw en op het ijs zetten. Na-

tuurlijk steeds onder voldoende bege-

leiding. Dat geldt natuurlijk voor de 

hele periode dat de kinderen op Buba-

mara verblijven. Maximaal 28 kin-

deren kunnen worden opgevangen. 

Heleen vertelt dat ook haar bedrijf te 

maken heeft met een terugloop van 

het aantal aanmeldingen ten gevolge 

van de economische crisis. Heleen: 

‘ Als vrouwen hun baan verliezen is 

het eerste wat ze vaak doen hun kind 

terughalen van de kinderopvang. Dat 

is de harde realiteit. Bovendien is ook 

de subsidie voor kinderopvang sterk 

terug gelopen.’ Ze hoopt dat deze ont-

wikkeling over enige tijd weer de an-

dere kant opgaat. 

Plannen

Er zijn overigens nog volop plannen 

voor het kinderdagverblijf. Zo komt 

er een overdekte kinderspeelplaats en 

wordt het terrein nog verder verfraaid. 

Ook heeft Heleen plannen om een 

buitenschoolse opvang te starten in 

samenwerking met basisschool ‘Het 

Kompas’ in Westbroek. ‘De gemeen-

te staat hier welwillend tegenover’, 

vertelt Heleen. ‘Ze hebben ons ook 

goed geholpen toen bij het begin van 

onze activiteiten de bestemming van 

de boerderij veranderd moest worden 

van woonbestemming in zorgbestem-

ming.’ Heleen heeft dus nog ideeën 

genoeg. De kindertjes gaan ondertus-

sen gewoon door met hun spelletjes, 

kijken naar het kinderilmpje op het 
grote beeldscherm of slapen gewoon 

in hun bedjes in de twee slaapkamers, 

daarbij in de gaten gehouden door de 

verzorgsters.

Bubamara: kinderdagverblijf
in groene omgeving

door Martijn Nekkers

Aan de Dr. Welfferweg 39 in Westbroek is sinds 2010 in de boerderij ‘Ken U Zelve’

het kinderdagverblijf ‘Bubamara’ gevestigd. Hier worden kinderen in de leeftijd van3 maanden

tot 4 jaar opgevangen en in een natuurlijke omgeving verzorgd. Ze kunnen er ook heerlijk spelen.

De medewerksters van Bubamara. V.l.n.r. Esther de Rooij, Heleen Georgana, 

Pauline Ettekoven en Samantha Schwartz.

De cursus Zwanger en Vitaal bestaat 

uit 14 lessen. De eerste 9 lessen wor-

den gegeven vanaf de 20ste tot 25ste 

zwangersweek. Aan bod komen on-

derwerpen als bijvoorbeeld een goede 

houding, ontsluitingsfase, uitdrij-

vingsfase, nageboorte, ademhalings-

technieken en ontspanning. De an-

dere 5 lessen worden gegeven na de 

zwangerschap. Er wordt dan aandacht 

besteed aan babymassage en nagym.

Zwanger en Vitaal

Sabrine van Oostrum gaat de cursus 

Zwanger en Vitaal verzorgen. Zij is in 

2009 afgestudeerd als fysiotherapeut 

en is momenteel ook bezig met de 

masteropleiding osteopathie. In haar 

werk heeft zij zich ook toegelegd op 

het begeleiden en trainen van speci-

ieke doelgroepen. ‘Ik begeleidt al ja-

ren zwangere vrouwen tijdens en na 

de zwangerschap. Gebleken is dat het 

zowel voor de moeder als het kindje 

positief werkt. Daarnaast is het na-

tuurlijk leuk om je met andere zwan-

gere vrouwen voor te bereiden op het 

krijgen van een kindje. In Maartens-

dijk wordt een dergelijke cursus nog 

niet aangeboden en wij hopen dat er 

veel interesse is’, vertelt Sabrine van 

Oostrum. 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie of het 

aanmelden voor de informatieavond 

kan men contact opnemen met Atlas 

Fysiotherapie. Zij zijn bereikbaar op 

telefoonnummer 0346-210592 of via 

de mail info@atlasfysio.nl

Zwangerschapsgym in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Atlas, de praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, cesartherapie en fysio itness is gevestigd in 
het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk. Atlas gaat de cursus Zwanger en Vitaal aanbieden. 

Op 18 september is er van 19.30 tot 20.30 uur een informatieavond. Deze is vrij toegankelijk, maar 

van tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld.

Sabrine van Oostrum gaat de cursus 

Zwanger en Vitaal verzorgen in 

Maartensdijk.

Beertjes weer terug
bij Wereldwijs

door Guus Geebel

‘Gijs en Tijs van Wereldwijs, zijn weer terug van een grote reis.’ Dit 

lied zongen kinderen van groep 1 en 2 van basisschool Wereldwijs 

bij de thuiskomst op 27 augustus van het beeld De Beertjes. 

Het bronzen beeld stond 43 jaar lang op het schoolplein aan de Melkweg in 

Bilthoven. In de krokusvakantie dit jaar werd het beeld gestolen. Beeldend 

kunstenaar Louis Witteman maakte aan de hand een oude foto een nieuw 

beeld van de Beertjes en schonk het aan de school.

Kinderverhalenvertelster Els Witteman, de echtgenote van de kunstenaar, 

had het lied geschreven. Zij vertelde de kinderen daarna een verhaal over 

de avonturen die de beertjes Gijs en Tijs hadden  beleefd nadat ze door de 

gemene dieven waren meegenomen. ‘De beertjes werden achterin een auto 

gegooid en zwaar gehavend in een bos achtergelaten. Tijs begon te huilen 

en snikte dat hij terug naar de Melkweg wilde. Gijs vond dat hij niet moest 

huilen, maar nadenken hoe ze uit het bos konden komen. Een bus kon niet 

in het bos komen en een ballon kon er niet dalen, dus die ideeën vielen af. 

De beertjes hoorden na goed luisteren geluiden van de grote weg en gingen 

erop af. Ze gingen bij een parkeerplaats staan en toen kwam kunstenaar 

Louis Witteman met zijn auto langs. Hij stopte en beloofde de beertjes om 

ze weer te herstellen. Met hulp van zijn zoon Donald nam hij Tijs en Gijs 

mee naar zijn atelier.’ Na het verhaal verwijderden Louis Witteman en juf-

frouw Romy het doek dat de beertjes tot dan toe bedekt had en klonk er een 

luid applaus van de kinderen. Tijs en Gijs blijven voorlopig in de gang staan 

en gaan mee naar de nieuwe school als die klaar is.

Gijs en Tijs worden worden enthousiast door de kinderen begroet.

Spelenderwijs leren
In de zomervakantie is er opnieuw druk verbouwd en vernieuwd bij Balans-

leren. Naast een Unit voor de vier tot zes jarigen, is er sinds dit schooljaar 

ook een Unit voor de twee- en drie jarigen bij gekomen. De eerste kinderen 

zijn 20 augustus al gestart. Op Balansleren, Unit groen, vangt de pedago-

gisch medewerker kinderen van twee en drie jaar op. Er is de mogelijkheid 

om te spelen, spelenderwijs te leren en te ontspannen. In Balansleren Unit 

blauw zitten de vier tot zes jarigen. Zij krijgen een aanbod van leren, spelen 

en momenten van ontspanning, verzorgd door een leraar en pedagogisch 

medewerker die er samen de hele dag zijn. Op dinsdag 11 september wordt 

er een informatie-ochtend gegeven over Balansleren. U bent van harte wel-

kom om 9.00 uur op de locatie aan het einde van de Boslaan te Bilthoven. 

Meer informatie kunt u vinden op www.balansleren.com 

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Grootbloemige viool

Viola F1

Diverse kleuren. 

Potmaat 9 cm. 

Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor

1,99

wk 36. Geldig van 06-09 t/m 12-09. OP=OP





Dit jaar zal ook de hele Dorpsstraat, 

gelegen aan de zuidzijde van de Biltse 

‘Peperbus’ vol staan. ‘De Peperbus’ is 

een benaming van de Dorpskerk in de 

volksmond ontstaan door de markan-

te vorm van de toren. Er is een bra-

derie met als thema ‘vrije tijd’. Hier 

zullen clubs, verenigingen en instel-

lingen uit De Bilt en omgeving zich 

presenteren. 

Oldtimer

Verderop in de Dorpsstraat wordt ook 

een oldtimershow gehouden. In de 

ochtenduren vindt een tourrit plaats 

en ’s middags worden de oldtimers 

aan het publiek geshowd Er hebben 

zich ruim 60 eigenaars aangemeld 

die hun wagen op 8 september ten-

toonstellen. En verder kan men (v.a. 

10 jaar) onder leiding van een gids de 

kerktoren beklimmen en geven Mar-

cel en Lydia Zimmer met hun band 

om 15.00 uur een kinderconcert.. Aan 

de Dorpsstraat 70 is er op de Markt-

dag speciaal voor de jeugd ‘Kids 

World 70’ met dit jaar o.a. weer een 

groot springkussen en een knutselpro-

gramma.

 

Cadeau

Jaap Verkroost vertelt: ‘In de Cadeau-

shop zijn leuke cadeautjes te koop die 

op een originele manier zijn ingepakt. 

Er is een verloting (1500 loten) met 

diverse mooie prijzen. In de textiel-

winkel vindt men textielartikelen 

uit eigen productie. Ze zijn uniek en 

zeer professioneel vervaardigd. Het 

aanbod is zeer gevarieerd. Nieuwe 

artikelen voor in de linnenkast of 

keuken zijn er volop te vinden’. Op 

het podium staat het Rad van Avon-

tuur: eindelijk die ultieme kans eens 

die mooie prijs te winnen. En dan nog 

wel meerdere malen, omdat het Rad 

veel zal draaien. 

Damesvereniging

In het naast de kerk gelegen wijkge-

bouw ‘De Voorhof’ heeft de 75-jarige 

damesvereniging Tryfosa haar eigen 

oude vertrouwde zaal ingericht. De 

grote zaal van dit gebouw in eigen 

beheer van Wijkgemeente Dorpskerk 

heet voor deze dag De Tryfosa Zaal. 

De dames zijn er ook dit jaar weer 

helemaal klaar voor: Verkoop van 

zelfgemaakte kaarten, handwerken, 

appels en eieren, sokken, levensmid-

delenmanden, sieraden en sjaaltjes. 

Bezoekers kunnen een envelop trek-

ken die een kans geeft op een mooie 

prijs en er zijn diverse andere verlo-

tingen. 

Pinnen

Sandra van Beek van de organisatie: 

‘Op deze Marktdag in De Bilt is voor 

het eerst de mogelijkheid om te beta-

len via pinautomaat. Deze automaat is 

geen ‘lappentap’ maar geeft de mo-

gelijkheid de aankopen en bestedin-

gen op deze Marktdag elektronisch te 

betalen’.

Voor nog meer informatie zie www.

dorpskerkdebilt.nl/marktdag of Anco 

de Rooij, tel. 06 40409695. Op 8 sep-

tember om 20.30 uur is er een samen-

vatting te zien van deze Marktdag op 

RTV De Bilt.

Marktdag Dorpskerk De Bilt breidt uit 
‘Meer dan een Rommelmarkt’ 

door Henk van de Bunt 

Zaterdag 8 september vindt de inmiddels traditionele Dorpskerk Marktdag plaats.

De markt is groter dan voorgaande jaren met meer dan 80 kramen. Rond de Dorpskerk zullen

veel kramen staan met tweedehands boeken. Daarnaast zijn er een rommelmarkt, een kledingmarkt, 

een cadeaushop, een bloemenkiosk en vinden verschillende verlotingen plaats.

Een plattegrond is beschikbaar en is op de hiernaast gelegen pagina afgedrukt.

Vanaf 1798 waren volgens de staats-

regeling alle kerktorens van de bur-

gerlijke gemeente. De burgerlijke ge-

meente besloot in 1839 het torentje af 

te breken en tegen de westgevel van 

de kerk een nieuwe toren te bouwen. 

De ingang van de toren werd tevens 

de hoofdingang van de kerk. In 1868 

werd het eerste (mechanische) uur-

werk in de toren geplaatst. Dit uur-

werk heeft tot 1934 dienst gedaan. 

Hierna werd het vervangen. De hui-

dige luidklok is van 1783 en wordt 

nog steeds door de koster met de hand 

geluid. Voordat men op de torenklok 

kon kijken hoe laat het was, maakte 

men gebruik van de zonnewijzer aan 

de zuidzijde van de kerk. De zon-

newijzer is nog steeds aanwezig. De 

zonnewijzer moet al voor 1742 zijn 

aangebracht; hiervan getuigt een re-

kening van schilderwerkzaamheden 

aan de zonnewijzer. 

Haan

Op 2 april 1973 kwam tijdens een 

zware storm de haan op de toren 

scheef te staan. De haan werd verwij-

derd. Hij bleek in slechte staat en men 

besloot hem te vervangen door een 

nieuwe haan. De oude haan is te zien 

in de hal van de toren. In 1976 werd 

een nieuwe haan geplaatst. In 1976 

werden tevens restauraties uitgevoerd 

aan de omloop en de koepel van de 

toren. Thans wordt de toren jaarlijks 

door de Monumentenwacht geïnspec-

teerd.

Bij een inspectie in 1987 werd gecon-

stateerd dat de toren was aangetast 

door de bonte knaagkever. In 1989 

constateerde men dat de aantasting 

in een zeer snel tempo verliep. Daar 

de kans bestond dat ook het dak van 

de aangrenzende kerk werd aangetast, 

werd een restauratie uitgevoerd. Het 

meeste aangetaste houtwerk werd 

vervangen. Het overige houtwerk 

werd geïnjecteerd met een bestrij-

dingsmiddel. Ook het loden plat van 

de torenomloop en een deel van het 

muurwerk werden gerestaureerd. In 

2008 werd de toren door de burgerlij-

ke gemeente opnieuw gerestaureerd. 

[HvdB]

Toren beklimmen
Heeft u altijd al eens De Bilt willen zien vanaf de kerktoren van de Dorpskerk? Dit kan slechts één keer per 

jaar op de Marktdag, die samenvalt met Open Monumenten Dag. Vanaf 10.15 tot 16.15 uur is het mogelijk 

(v.a. 10 jaar) om het half uur, met uitzondering van 14.45 uur, met een gids de toren te beklimmen.

Ook in 2012 verzorgden koperblazers vanaf de trans van de kerktoren 

‘De Peperbus’ van de Dorpskerk aan de Burgemeester de Withstraat op 

Koninginnedag een muzikale aubade. 

Oldtimerdag
Tijdens de Marktdag wordt er voor de 2de keer een 

Oldtimerdag gehouden. In de ochtenduren vindt een tourrit 

plaats en ‘s middags worden de oldtimers geshowd aan het 

publiek. Het totaal aantal deelnemers is meer dan 60.

De tocht is ongeveer 70 km. Het vertrek is om 10.15 uur vanaf de Dorpsstraat 

en de stoet wordt rond 12.15 uur weer terug verwacht. Men kan tijdens deze 

tocht genieten van de mooie natuur en de diverse kastelen en buitenplaatsen 

welke deze regio rijk is. Rond 15.30 uur zal bekend worden gemaakt wat 

in de ogen van de jury de mooiste oldtimer is. Voor slechts 10 euro kan er 

meegereden worden. Elke verdere passagier kost 7 euro (incl. kofie, lunch, 
routeboekje en shield). Aanmelden kan wellicht nog op www.dorpskerkde-

bilt.nl/oldtimerdag. Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt. Ook de 

opbrengst hiervan is bestemd voor Hillcrest Aids Centre Trust in Durban 

Zuid-Afrika en het Morgenster Ziekenhuis in Masvingo Zimbabwe.

Show

De oldtimershow vindt plaats op de 

karakteristieke Dorpsstraat, welke 

hiervoor afgesloten is voor het door-

gaande verkeer. De oudste oldtimer 

is uit 1922 (Willy Knight). Er zijn 

Fords-Model A uit 1930, een Ply-

mouth PB uit 1932, maar ook een Cadillac Sedan de Ville uit 1959. De 

Volkswagen Kever werd gebouwd van 1938 tot 2003 en is in het algemeen 

een van de bekendste auto’s ooit. Op de Oldtimershow is er een exemplaar 

uit 1969 te bewonderen. Voor de twee-wieligen is er een Lambretta motor 

scooter uit 1960 en een scooter uit 1964; de Heinkel A 102. [HvdB]

Prijzen

Een vakkundige jury zal de 3 mooiste oldtimers belonen met een prijs:

1ste prijs Meguiar’s onderhoudskit aangeboden door Meguiar’s

2de prijs pocket camera aangeboden door Classic Trader

3de prijs les wijn

Braderie op de Dorpsstraat
Op zaterdag 8 september is een groot deel van de Dorpsstraat ingericht met 

kramen, waar clubs, verenigingen en organisaties zich presenteren. Het 

deelnemersveld is heel divers. Zo zijn er sportverenigingen en koren, maar 

ook instellingen zoals Stichting Eet Mee! Heeft u weleens meer willen we-

ten van een bepaalde vereniging, club of organisatie dan is dit uw kans. De 

vrijwilligers gaan graag met u in gesprek. 

De Marktdagorganisatie bood de mogelijkheid om op deze dag een kraam 

te huren, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen bedrijven, particulieren 

en instellingen/verenigingen. Het feit dat op een gewilde locatie een markt-

kraam kon worden gehuurd werd aantrekkelijk gemaakt door de eraan ver-

bonden public relations, het steunen van  twee goede doelen en het moge-

lijke bereik van meer dan 4500 mensen (aantal bezoekers in 2011). [HvdB]

Deze deelnemers:

De Brandweerharmonie • Eccelsiakoor • St. Eet Mee! • Handje Helpen • 
Hendrikse poppenkleertjes • HSV Centrals • IJsclub Biltsche Meertje • IVN 
De Bilt • Doopjurken.com • Van Der Stelt sieraden • Kamerkoor De Bilt • 
Kunstenhuis - Biltse Muziekschool • Modeatelier Bettina • Groei en Bloei 
De Bilt • Raaijen interieurs • Stoomgroep Radingspoor • Schaakvereniging 
DBC • Scheper Bloembakken • Scouting Ben Labre • Casa Flamenga Hel-
een • Vrijwillig in Actie • vvso WVT • De Wereldwinkel • Zangvereniging 
Zangveredelt • Kon. Biltse Harmonie • Landwinkel De Hooierij • Oldtimer-
dag informatiekraam • SV Irene • Verkeersschool Rijbewijszone

Een bijzondere deelnemer is 

Radingspoor. Stoomgroep Rading- 

spoor is een club voor de 

liefhebber van modelbouw van 

stoomwerktuigen. Eén van de 

modelstoomtreinen rijdt deze dag 

ook op de Dorpsstraat. Het kijken 

naar deze trein is al een hele 

belevenis, maar kinderen kunnen 

ook meerijden. [foto Marijke 

Drieenhuizen]



Kijk op www.apotheekmaertensplein.nl voor meer informatie

Openingstijden:

 ma t/m vr  8.30 - 18.00 uur

 zaterdag  10.00 - 14.00 uur

 Tel.:  0346-210605

donderdag 20 september

Reserveren noodzakelijk:

Bel 0346-210605

Doe nu de gratis

HUIDECHO

IN UW APOTHEEK

Adverteren in

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

www.vdplaats.nl
Nebraskadreef 1  •  Utrecht  •  030 2613612

* Alle merken auto’s

Op onze locatie in het landelijke Westbroek (Utr.)

geven we in binnenkort weer drie

Tuincursussen

• Plantenkennis 3 avonden
• Tuinonderhoud 3 avonden
• Ontwerpen 4 avonden

Pieter’s ervaring als ontwerper, hovenier en 
docent is natuurlijk essentieel. Maar er is meer! 

De groepen zijn klein, de sfeer is informeel en 
er is veel ruimte voor vraag & antwoord.

Belangstelling? Bel of kijk op onze website.

Dr. Welfferweg 11 B
3615 AK  Westbroek (Utr.) 
tel. 0346 - 28 21 40
www.koningtuinen.nl

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035-5823668
KOM LANGS EN MAAK KENNIS MET ONZE UITGEBREIDE COLLECTIE

GRATIS PARKEREN OP EIGENTERREIN

06 - 53 14 67 33

WEGENS SUCCES OP DE LOOSDRECHTSE JAARMARKT

Originele Pip badlakens
100 x 180 cm van € 39,95 voor € 19,85
70 x 140 cm van € 20,00 voor € 9,95

50% KORTING

Its sport

Industrieweg 11a tel: 06 46 10 46 00

3738 JW  Maartensdijk email: itsfarida@hotmail.com

Open 

Dag

NIEUW bij Its: Pilates.

Zat. 15 sept. 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  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).



 De Vierklank 21 5 september 2012

Voor Nova 1 zelf was er toch meer 

spanning. In een eerste wedstrijd 

kun je stappen zetten, wordt het spel 

bepaald en er wordt een bericht af-

geven aan volgende tegenstanders. 

Kortom, er moest gewonnen worden 

deze wedstrijd. Voor de wedstrijd 

gaf coach Maikel Bouthoorn aan dat 

dit een zware wedstrijd zou worden. 

Viking is een geduchte tegenstander 

en zal met dezelfde doelstelling als 

wij het veld op stappen. Aan de eer-

ste aanval de opdracht om direct op 

een 2-0 voorsprong te komen om het 

vervolgens in de verdediging hele-

maal dicht te houden. Hierdoor zou er 

minder druk komen te liggen op het 

andere vak. Verder moest Nova niet 

te statisch spelen en afwisseling hou-

den in het spel. Natuurlijk wel met de 

juiste mensen op bepaalde functies. 

Anders

De wedstrijd startte anders dan ge-

pland. Het was Viking die na 3 minu-

ten de score opende met een strafworp. 

Gelukkig wist Thijs Schoemaker vlak 

daarna met een korte kans de score 

weer gelijk te trekken. Ook hierna 

wisten Viking en Nova steeds om de 

beurt tot scoren te komen, waardoor 

de wedstrijd continue spannend bleef. 

Nova ging langere aanvallen draaien 

en door een goede rebound in beide 

vakken, was het Nova die door 2 

goals van Lisa Rademakers en 2 goals 

van Inge van Eck de leiding nam. He-

laas kwam Viking vlak voor rust toch 

weer dichterbij wat leidde tot een 7-6 

ruststand.

Wakker

In de rust werd Nova even wakker 

geschut. Het was namelijk niet de 

bedoeling om in de bekende 10-mi-

nuten-dip te belanden. Met een punt 

verschil, moest Nova na rust als eer-

ste scoren om de voorsprong op 2 

punten te houden. Wanneer Viking 

als eerste zou scoren, zou dit het spel 

weer open trekken en kon de score 

weer alle kanten op. De dip sloop er 

toch weer in. Nova had lang nodig 

om aanvallen op te zetten. Er werden 

slechte passes gegeven en het leek 

net of er niets meer lukte. Gelukkig 

wist de verdediging het lang dicht te 

houden, want na 11 minuten was het 

dan toch Nova die, met een mooie 

doorloopbal van Tjitske Frank, de 

8-6 op het scorebord zette. De dip 

was voorbij en net als in de eerste 

helft wist Nova 4x op rij te scoren, dit 

keer door toedoen van Job Pauw, Jan 

Hoekstra en Wesley Spronk. Nu was 

de voorsprong zodanig dat Viking 

langzaam begon op te geven. Met nog 

een paar goaltjes van beiden kanten, 

werd er afgeloten met een eindstand 
van 15-10 in het voordeel van Nova. 

De volgende wedstrijd is tegen Kor-

bis in Waddinxveen.

Nova 1 wint van Viking 1
Na een spannende selectie periode stond deze week de eerste competitie wedstrijd

op het programma. Een nieuw seizoen, een nieuw team en het lekkere zonnetje waren

voor veel toeschouwers reden genoeg om deze eerste wedstrijd te komen bekijken. 

Het eerste team van TZ kent dit sei-

zoen 2 nieuwe gezichten. Lianne 

Meijers en Bob Gerritsen hebben een 

plek veroverd. Na een goede voorbe-

reiding waarin 5 oefenwedstrijden ge-

speeld werden, was het tijd voor een 

‘echte’ wedstrijd om te kijken hoe de 

ploeg er voor staat.

 

Om half vier klonk het eerste luit-
signaal en het nieuwe seizoen was 

geopend. De start was voortvarend en 

na 10 minuten stond er een 4 - 0 voor-

sprong op het bord. Vriendenschaar 

was tot dat moment nog niet echt ge-

vaarlijk geweest. Maar de goede start 

kreeg echter geen vervolg. Vrienden-

schaar kwam beter uit de verf en TZ 

maakte verdedigend onnodige fouten. 

Die onrust had ook zijn invloed op 

het op het aanvallende spel, want de 

productie kwam droog te liggen. Na 3 

doelpunten op rij van Vriendenschaar 

scoorde beide ploegen om en om en 

werd de ruststand bepaald op 6 – 4.

 

Terug

Na de rust liep TZ weer uit tot een 

voorsprong van 4 punten maar ook nu 

kwam Vriendenschaar weer terug tot 

1 punt. Om deze wedstrijd winnend 

af te sluiten, was het duidelijk dat er 

hard gewerkt moest worden. Met 2 

goals van de broers Joep en Bob Ger-

ritsen was er weer een gaatje gesla-

gen, maar wederom kon het verschil 

niet vastgehouden worden. 

Bij een 10 – 9 voorsprong nam coach 

Maarten van Ginkel een time out om 

de ploeg nog één keer op de afspra-

ken te wijzen. Vanaf dat moment liep 

TZ deinitief weg bij Vriendenschaar. 
Met goals van Bob Gerritsen en Tim 

Meijers werd een eindstand van 13 – 

9 bereikt.

 

Ontwikkeling

Het is een goede zaak dat de eerste 2 

punten binnen zijn, maar het is duide-

lijk dat ploeg nog volop in ontwikke-

ling is. Het is zaak om de goede lijn 

van de voorbereiding en trainingen 

door te zetten. Lianne Meijers en Bob 

Gerritsen kunnen in ieder geval terug 

kijken op een geslaagd debuut in de 

basis. Met 9 doelpunten hadden zij een 

belangrijk aandeel in de score. Ook het 

tweede team van Tweemaal Zes mocht 

Vriendenschaar verwelkomen.  Al snel 

was duidelijk dat TZ 2 een maatje te 

groot was voor Vriendenschaar 2. 

Vooral verdedigend gaf TZ 2 erg wei-

nig weg. Aanvallend was het nog zoe-

ken in de nieuwe combinaties. De 11 - 

6 overwinning was absoluut verdiend.

Tweemaal Zes wint bij seizoenouverture

Afgelopen zaterdag stond de eerste competitiewedstrijd op het programma voor TZ tegen 

Vriendenschaar. Een oude bekende waar ook vorig jaar tegen werd gespeeld.

Gaandeweg de eerste helft nam Hil-

versum met goed positiespel het ini-

tiatief over en liet daarbij zien dat 

alle posities goed bezet zijn. Hilver-

sum scoorde uit een vrije trap van 

de nummer 10 halverwege de eerste 

helft de 1-0. SVM voetbalde goed 

mee .De anders trefzekere Tom Jan-

sen had met een kopbal de gelijkma-

ker kunnen scoren. Er waren voor 

de bezoekers zeker kansen maar de 

ploeg hield het kruit in deze wed-

strijd droog. In plaats van de 1-1 

scoorde Hilversum vlak voor de 

rust weer uit een vrije trap de 2-0.  

In de 2e helft wisselde trainer Wout 

van Dronkelaar de geblesseerde Erik 

Röling voor Roy Wijman. SVM pro-

beerde het wel, maar het was het net 

niet. Te veel en te snel balverlies; 

onnodige lange ballen waar de twee 

SVM spitsen weinig mee konden. 

In plaats van de aansluitingstreffer 

maakte de gastheren de 3-0 en ge-

loofde SVM het wel. In de 90e mi-

nuut werd ook nog de 4-0 gescoord. 

FC Hilversum was een maatje te 

groot. Arjan Grootendorst en Bas 

Temme vielen goed in voor de moe-

gestreden Bas van Dijk en Diederik 

Hafkemeijer.

 

SVM 2 speelde keurig gelijk in en 

tegen DOVO 3 :2-2. De volgende 

week spelen zowel SVM 1 als SVM 

2 thuis. SVM 2 speelt tegen Candia 

66 om 12.00 uur. SVM 1 speelt tegen 

Cobu boys om 14.30 uur, dat jl. zater-

dag de competitie begon met een 1-2 

thuisnederlaag.

SVM laat FC Hilversum winnen
Op het zonovergoten sportpark Crailo was het gepromoveerde FC Hilversum gastheer voor de 

geel blauwen bij de start van het nieuwe seizoen. SVM begon goed aan de wedstrijd. Gecontroleerd 

spelend gaf het team weinig kansen weg en er waren het eerste kwartier zelfs kansen op een 

voorsprong. Helaas voor de weer talrijke supporters werd er niet gescoord.

SVM was voor aanvang helemaal klaar voor en na aloop klaar met de wedstrijd. [HvdB] 

DOS start competitie met winst
Na een goed verlopen voorbereiding startte DOS de competitie met een 

uitwedstrijd tegen DKOD in Heelsum. DKOD, een topper van weleer, heeft 

nog een accommodatie met natuurgras; een uitzondering in het korfbal. Ge-

let op de mooie ligging in een bosrijk gebied, zal hier waarschijnlijk geen 

verandering in komen. DOS zegevierde eenvoudig met 11-20.

DOS begon de eerste competitiewedstrijd wat rommelig. In het eerste aan-

valsvak wilde men te snel het eerste doelpunt maken, waardoor het over-

zicht ontbrak. Het eerste doelpunt viel bij de thuisclub, maar DOS kon snel 

gelijkmaken. Tot 3-3 ging het gelijk op, waarna DOS voor het eerst een 

voorsprong kon pakken van twee punten. Het aanvalspel werd overzichte-

lijker en de schutters werden nadrukkelijker gevonden. In de verdediging 

was de concentratie nog onvoldoende, waardoor het verschil met DKOD 

niet veel groter werd. DKOD bleef met veel inzet in het spoor van DOS, 

waarbij de fysieke duels steeds pittiger werden. De scheidsrechter had zijn 

handen vol, maar gelukkig ontspoorde de wedstrijd niet. DOS zelf bleef 

het zoeken in korfballende oplossingen en ging met een 7-10 voorsprong 

de rust in.

De tweede helft had DOS verdedigend zijn zaakjes beter voor elkaar. DKOD 

kreeg nog maar weinig kansen en kon nog maar vier doelpunten scoren. 

Aanvallend probeerde DOS het tempo hoog te houden op het zwaardere 

natuurgras. Dit lukte goed en DOS scoorde eenzelfde aantal doelpunten 

als voor rust en kon steeds verder uitlopen. Het verschil in kwaliteit tussen 

beide teams was duidelijk waarneembaar. De einduitslag van 11-20 onder-

streepte dit ook. Coach Berry van den Broek was dan ook tevreden met het 

resultaat.

Ook DOS 2 ging met een overwinning terug richting Westbroek. Het reser-

veteam van DKOD werd met 9-15 verslagen. Volgende week wacht DOS 

een lastige thuiswedstrijd. Madjoe uit Rijnsburg komt dan naar Westbroek. 

De aanvang is om 15.30 uur.

FC De Bilt kan er weer tegenaan

Met alle trainers, coaches, vrijwilligers en ouders van jeugdleden werd don-

derdag 30 augustus in het H.F. Wittecentrum in De Bilt de aftrap gegeven 

van het nieuwe seizoen van FC De Bilt. Na het openingswoord van voor-

zitter Martin van Veelen ging de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’ van 

start. In de boeiende voorstelling lieten Bas Grevelink en Ewald van Kou-

wen op hilarische wijze zien hoe je een cultuur opbouwt waarin prestaties 

verbeteren, het aantal afhakers terugloopt en het aantal vrijwilligers, het 

plezier en de sportiviteit toeneemt. Een telefonisch advies van Johan Cruijff 

ontbrak daarbij niet. [GG]

Voorzitter Martin van Veelen tijdens zijn welkomstwoord.



 De Vierklank 22 5 september 2012

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

Noojes 
 per e-mail*

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Te koop aangeboden

Te koop: EETHOEK. Massief 

eiken tafel: 200x90x76 cm 

+ 6 stoelen, leren bekle-

ding (zandkleurig). Houten 

poten zonder leuning. 

Prijs in één koop: € 450,-. 

Tafel: € 200,-. 6 Stoelen: 

€ 300,-. Tel. 06-28643352

Stereo microscope Olympus 

VMT ( 1 oculair ontbreekt) 

met duo lichtbron Schott 

KL1500 Ideaal voor planten 

en insecten. € 45,-. Tel. 030-

2288994

Waldmann AVL122 ventila-

tor (met filter) en lamp voor 

op werktafel In alle standen 

verstelbaar; zeer geschikt voor 

rookafzuiging bij b.v. solderen. 

€ 25,-. Tel. 030-2288994

Gratis af te halen, stevig blank-

houten 1-persoonsbed Ikea. 

Tel. 035-5772137 

Prachtige oude zinken teil 

56x71 cm. Zeer geschikt bv. 

voor in de tuin. € 45,-. Tel. 

030-2283597.

11 Glazen met prov. wapen 

en 1 met het Ned. wapen. 

Onbeschadigd. € 12,50. Tel. 

030-2283597.

FC-De Bilt voetbalbroek 

(XXS), scheenbeschermers 

en sokken € 7,50. Voordaan 

Hockey Shirt (maat 152), 

broek (maat 140), 2 paar sok-

ken € 20,-. Tel. 06-26092240

Tl armatuur, dubbele Philips 

TL armatuur. Gratis af te halen. 

Tel. 035-5771602

Wastafel wit BxD: 67 x 50 

cm Luxaflex licht beige. B x 

H: 231 x 140 cm. Gratis af te 

halen. Tel. 035-5771602

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Als nieuw houten bruine naai-

box met hengsel, 6 vakken 26 

x 14 x 16 cm € 15,00 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

White wash kinderledikant, 

60x120 cm, met beddengoed in 

goede staat. € 50,-. Tel: 0346-

214065

Lichtblauw baby ledikant 

deken 120x160. € 10,-. Tel. 

0346-214065

Diverse Arendsoogboeken à 

€ 3,50 per stuk. Tel. 0346-

213073

Historie van de dorpskerk te 

Maartensdijk. € 12,95. Tel. 

0346-213073 Molenweg 2

Te koop zinken kinderbadje. 

€ 7,50. Tel. 0346-213073

Nieuwe voetbalschoenen Nike 

Totalgo laser, maat 42,5 (zwart/

geel). € 25,-. Tel. 06-51077253

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

2 Fietszitjes voor en achter 

leuke zwart/wit print (incl. 

windbescherming) te koop 2 

voor € 45,-. Tel. 06-42037854

Judopak te koop, maat 140. 

€ 10,-. Tel. 06-42037854

2 Dezelfde autostoelen van 

Römer te koop 1 voor € 30,-. 2 

Voor € 50,-. Tel. 06-42037854

Fietsen/brommers

ELEKTRISCHE damesfiets, 

merk Yamaha, 3 versnellingen. 

€ 300,-. Tel. 0346-212950

2 heren fietsen om op te knap-

pen. € 25,- per stuk voor naar 

’t station of uitgaan. Tel. 0346-

211609

Personeel gevraagd

OPPAS aan huis gevraagd in 

Groenekan op de maandagen 

van 15.00- ca. 18.00 voor 2 

lieve kinderen: 5 en 7 jaar. Tel. 

06-53287177

Wij zoeken een man/vrouw die 

onze TUIN kan onderhouden. 

Tel. 06-50687304

Dolphin Schoonmaakservice 

Bilthoven zoekt schoonmaak-

kracht m/v, zie pag. 10

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

voor uw onderhoud van 

de TUIN, belt u Rein: 

06-82004441 of u mailt leeuw-

bilthoven@live.nl

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.

Maak kennis met 

HERBALIFE, vraag een proef-

pakket aan. Herbalife heeft ook 

glutenvrije gezonde voeding. 

Voor vet meten, advies en 

begeleiding, belt u no. 0346-

571377. Website: www.vink-

voorvoeding.nl

Mooie nieuwe herfstkleu-

ren! Kom naar BETTY'S 

CORNER! Elke woensdag 

en vrijdag in Maartensdijk. 

Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

TUPPERWARE verkoop 

voor het goede doel. Bel 

06-15481617 voor informatie

TUINIEREN voor 60+, groen-

te tuin circa 120 M. met kas. 

Tel 06-155249544

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

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

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.

mediationmetu.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl 

Een complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. 

Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Chalet te huur/te koop op Graaf Floris park Hollandsche 

Rading. € 650,- per maand exclusief. Vaste verkoop € 105.000,- 

k.k. 2 Slaapkamers, eigen parkeerplaats bij het chalet, ruime 

tuin. Informatie: boverhof@ziggo.nl

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.

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

Heerlijk vakantiehuis op Ameland te huur, voorzien van 

alle gemakken met schitterend uitzicht op duinen en hei en 

vlakbij zee, vuurtoren en dorp Hollum. 4 tot 6 pers. November 

- Ameland - Kunstmaand. Voor gedetailleerde informatie en 

beschikbaarheid: www.skutehon.nl  of bellen met Irene Faber, 

06-45599732

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  

Yes! Eindelijk! Jazzballet voor de ‘ietsje oudere’ girls & 

boys! Vrijdag 14 September van 11.00 tot 12.00 uur is de eerste 

gratis les. De New-York jazz zaal van bowlen met passie in 

oud Loosdrecht (te vinden aan de oud Loosdrechtsedijk 167a) 

is de super sfeervolle locatie. Schroom niet en doe lekker mee, 

goed voor body & mind, ook als je denkt niet meer zo soepel 

te zijn!! Geef je op via yeszdance@reneebeekmans.nl of bel 

0626122790.

Gratis proeflessen qigong en taichi. Wil je preventief aan je 

gezondheid werken? Probeer dan qigong eens. Of taichi als je 

al wat verder bent. Deze energie-oefeningen werken direct op 

je meridianen. Yin in Yang organiseert op vrijdag 7 september 

gratis proeflessen (om 17:00u en 19.45u). De lessen starten 

op vrijdag 14 september en worden gegeven in De Duiventil, 

Jasmijnstraat 6 in De Bilt. Aanmeldingen en informatie: 

06-22918560, les@yininyang.nl

Scout-mee-day 2012
Zaterdag 15 september 2012 houdt scouting Agger Martini in Maartensdijk 

weer de jaarlijkse open dag; de “scout-mee-day”. Deze dag is voor iedereen 

die eens een keertje wil komen kijken wat er zoal op scouting gebeurt. Vanaf 

12.30 uur tot 16.00 uur is iedereen welkom om scouting te beleven, zoals stok-

brood bakken boven het kampvuur, pionieren, pannenkoeken eten in een echt 

scoutingkamp, leuke scoutingdingetjes kopen in het winkeltje en nog veel meer 

activiteiten.

Scouting Agger Martini Groep (kortweg AMG) is een scoutinggroep met jeugd-

leden van 7 tot 18 jaar. In drie leeftijdsgroepen verdeeld doen zij elke woensdag-

avond en zaterdag een enorm aantal verschillende dingen. Er worden spelletjes 

gespeeld, zowel binnen als buiten, er wordt gepionierd (bouwwerken maken van 

touw en hout), speurtochten worden uitgezet en gelopen, er wordt geknutseld, 

gefi etst, gehakt en gezaagd, kortom: je kunt het zo gek niet bedenken of het ge-
beurt bij scouting. En dat mag iedereen een dagje meemaken.

De scout-mee-day is niet alleen voor kinderen die zelf graag op scouting willen. 

Ook kinderen en volwassenen die gewoon zin hebben in een gezellige middag 

zijn van harte welkom. Schrijf het vast in de agenda: zaterdag 15 september 

vanaf 12.30 uur. Het clubhuis staat aan de Dierenriem 10, achter de sportvelden 

in Maartensdijk. Voor meer informatie: Kris Hekhuis, tel. 0346 211514. 

Foto-expositie Traverse verlengd
De foto-expositie van Fotoclub Bilt-

hoven in het gemeentehuis De Bilt is 

verlengd tot en met 17 september a.s. 

In de Traverse worden ca. 60 bijzon-

dere foto’s getoond, die het afgelopen 

jaar door leden van de fotoclub zijn 

gemaakt. De expositie kan worden 

bekeken tijdens de openingstijden 

van het gemeentehuis aan de Soest-

dijksweg Zuid 173 te Bilthoven. Voor 

meer inlichtingen: www.fotoclubbilt-

hoven.nl [HvdB]

Deze foto is van het Petruskruis 

(omgekeerd Latijns kruis) en is van 

Remko de Graaff.

Topkids let op de kleintjes!
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Voordaan startte wat onwennig met al 

die nieuwe speelsters. Huizen kreeg 

direct enkele goede mogelijkheden 

maar wist deze niet in doelpunten om 

te zetten. Voordaan kreeg een viertal 

strafcorners maar liet ook deze onbe-

nut. Toch was het de thuisploeg die op 

voorsprong kwam. Na een sterke solo 

van de van Union (Nijmegen) overge-

komen Lisa Gerritsen was het Susan-

ne Swildens die van dichtbij de bal 

over de keepster heen liftte. Linksbui-

ten Swildens is samen met de snelle 

rechtsbuiten Dido Prins uit de jeugd 

van Kampong overgekomen. 

Na rust kreeg Huizen meer vat op 

de wedstrijd en zette Voordaan on-

der druk. Uit een strafcorner werd 

de gelijkmaker binnen geschoten: 

1-1. Drie minuten voor tijd werd het 

zelfs 1-2 en een nederlaag in de eerste 

wedstrijd leek een feit. Onder leiding 

van de sterk spelende Valerie Meivis 

en Charlotte Loozen zetten de dames 

van Voordaan nog eenmaal aan en uit 

de rebound van een strafcorner schoot 

Maxime Terberg de 2-2 binnen. Eén 

minuut voor tijd was er zelfs nog een 

kleine kans op de 3-2 maar dat zou 

onverdiend geweest zijn.

Assistent coach Martijn Muller kon 

leven met het gelijke spel: ‘We heb-

ben veel nieuwe speelsters met veel 

hockeyvermogen maar nog onervaren 

op dit niveau. Het is een leuke groep 

en we hebben veel groeipotentieel. 

Elke week verbeteren is het doel de 

komende weken en dan zien we wel 

hoe we eindigen in de promotiepoule. 

Het wordt een interessant jaar!’ Vol-

gende week speelt Voordaan uit te-

gen het Amstelveense HIC, een van 

de kanshebbers voor plaatsing van 

de promotiepoule. De naar de hoofd-

klasse gepromoveerde heren van 

Voordaan starten pas 16 september de 

competitie.

Voordaan Dames starten met gelijkspel
De dames van hockeyclub Voordaan hebben het seizoen in de Overgangsklasse geopend met een 2-2 

gelijkspel tegen Huizen. De ploeg van Lotte Smets kent een groot aantal nieuwe gezichten. Na het 

vertrek van zeven ervaren oudere speelsters zijn er bijna tien jonge nieuwe speelsters bijgekomen.

Maxime Terberg tekende vlak voor tijd voor de gelijkmaker. (archieffoto 

Guido van der Burg)

In ploegen van 4 personen, mannen en 

vrouwen door elkaar werd er in dub-

bels gespeeld tegen de andere pou-

lewinnaars. In elk team zaten maxi-

maal 2 mensen van Tautenburg en 2 

mensen die geen lid zijn van de club. 

Voetballers, korfballers, squashers, 

hockeyers en mensen die in het soms 

verre verleden weleens getennist had-

den mochten gemixt met de tennis-

sers van Tautenburg aan de bak.

24 teams van 4 met namen als de fa-

milie van Lierop, Zoons en Broers, 

The Tulips, de Diva’s en Keuken-

Expo hadden zich aangemeld voor 

dit toernooi, dat daarmee bomvol zat. 

Verrassend goed spel soms van men-

sen die daarvoor nooit getennist had-

den, vooral de korfballers en voetbal-

lers hadden het snel door. Doel was 

naast een gezellige avond en een 

beetje competitief snuffelen aan het 

tennisspel en mensen stimuleren om 

lid te worden. Een aanzienlijk aantal 

mensen heeft aangegeven gebruik te 

gaan maken van de aanbieding van de 

tennisclub.

Dat het deze avond niet echt om win-

nen ging maar gezelligheid voorop 

stond bleek uit het feit dat bij iets min-

der gelouterde spelers er niet knoert 

hard werd geserveerd. Om het spel te 

bevorderen werd er juist een beetje 

gericht gespeeld om zoveel mogelijk 

spel te krijgen. Complimenten aan de 

deelnemers, want dit is best moeilijk. 

Om de nadruk op fun te leggen wa-

ren er aan het einde ook geen bekers 

maar in plaats daarvan was top kok 

Wil Overheul van O-Cuisine inge-

huurd. Hij zorgde ervoor dat er op het 

overvolle terras de hele avond de lek-

kerste Tapas Happen voorbij kwamen 

die werden weggespoeld met menige 

Prosecco of een biertje. Een lekker 

muziekje erbij en de avond kan niet 

meer kapot.

Het was de eerste keer dat TV Tauten-

burg dit toernooi organiseerde maar 

mede door de geweldige reacties van 

de deelnemers zou dit weleens een 

blijvertje kunnen worden.

Een vol terras en alle banen bezet
De inaleavond van het invitatietoernooi van TV Tautenburg mag zeer geslaagd genoemd

worden. Mede door het prachtige weer was het buitengewoon sfeervol op het mooie

tennispark van TV Tautenburg.

De eerste minuten van de wedstrijd 

begonnen zenuwachtig. Beide ploe-

gen wisten geen kansen te creëren. 

Het gevaarlijkste moment was een 

bal die in de zestien van De Bilt bleef 

hangen en na een scrimmage in de 

handen van FC De Bilt doelman Imco 

van Elk terecht kwam. Hierna nam de 

Biltse ploeg het heft in handen. Mar-

co Janmaat deed alsof hij met zijn lin-

ker ging schieten, kapte zijn man uit 

en schoot met zijn rechter ‘chocola-

debeen’ raak. 

Na de 1-0 was FC De Bilt heer en 

meester. Een goede kopbal van Niels 

van Veelen werd ingeschoten door 

een buitenspel staande Lennart van 

Dijk. FC De Bilt bleef aandringen op 

het doel van Lopik. Een voorzet van 

Worku Ayana werd gepromoveerd tot 

penalty na een handsbal van een van 

de Lopikse verdedigers. Even leek het 

alsof Erwin Korthals de penalty zou 

nemen. Mike Versloot pakte de bal 

van hem over en schoot overtuigend 

raak. De penalty werd nog wel ge-

toucheerd door de keeper van Lopik, 

maar ook hij kon de 2-0 van FC De 

Bilt niet voorkomen.

Rust

Na de rust ging FC De Bilt verder 

met scoren. Vanuit het middenveld 

wist Jan van Dijssel met twee mooie 

1-2tjes Mike Versloot te bereiken, die 

in de korte hoek zijn tweede doelpunt 

van deze competitie noteerde. Na de 

3-0 werd Niels van Veelen vervan-

gen door Roland van Dijk. FC De Bilt 

bleef druk houden op het doel van de 

tegenstander. Marco Janmaat knikte 

een goed ingedraaide corner van Er-

win Korthals in het doel, zijn tweede 

doelpunt en de vierde van FC De Bilt. 

Hierna volgde een lange bal van Lo-

pik die na vertwijfelend optreden op 

de achterlijn zowaar in het doel ver-

dween. 

Na de 4-1 verdween ook tweevoudig 

doelpuntenmaker Mike Versloot, voor 

hem in de plaats kwam Wesley Sluijk. 

Een afstandsschot van Marco Jan-

maat maakte zijn hattrick compleet. 

Dave Lentfert mocht invallen voor 

de aangeslagen Micha Onderstal. FC 

De Bilt voetbalde de wedstrijd hierna 

rustig uit en startte het seizoen als de 

koploper van de 4e klasse E.

FC De Bilt verslaat Lopik
zonder moeite 

FC De Bilt is de competitie gestart met een eenvoudige overwinning op Lopik.

De formatie uit Lopik degradeerde vorig seizoen uit de derde klasse. Op sportpark Weltevreden

had de ploeg uit Lopik geen enkele kans tegen de jonge ploeg uit De Bilt.

Kofie en koek bij
het Zomerbridge

Op 30 augustus jl. waren er ook op de sluitingsavond (vrije avond) van het 

Zomerbridge 2012 in Hollandsche Rading weer 32 paren naar het Dorps-

huis in Hollandsche Rading gekomen. Winnaar in de A-lijn werden Josje 

Veringa + Peter Weisz (60,14%), gevolgd door Tine van Ginkel + Nans 

Lelie (55,42%) en Anneke de Jong-Leenslag + Toon Smits met 54,34 %. 

In de B-lijn zegevierden Wim van Kessel + Ad Visser (65,18%) met op de 

tweede plaats Jan Gaasenbeek + Albert de Vente (61,61%) en als derde Ans 

Busscher + Jasper van der Visch met 58,04%. In het begin van de avond 

werd aan het kampioenspaar Erik Polders + Nico Verhaar de wisselbeker 

uitgereikt en ter gelegenheid daarvan trakteerden de kampioenen op iets bij 

de kofie.  

Nieuw seizoen

Donderdag 6 september hervat Bridgeclub Hollandsche Rading haar win-

teractiviteiten met de openingsdrive. Deze en de andere avonden zijn alleen 

bestemd voor leden. Bij Bridgeclub Hollandsche Rading is nog ruimte voor 

een tweetal bridgeparen. Belangstellenden kunnen zich (aan-)melden via e-

mail bchollandscherading@gmail.com of telefonisch 06 26947689. [HvdB]

Michelle Simons blijft bij SCHC
Michelle Simons tekent een contract voor 1 jaar bij Dames 1 van hockeyclub 

SCHC in Bilthoven. Simons hockeyt al sinds de zestallen bij Stichtsche en 

speelde vorig jaar al in Dames 1, terwijl ze ook nog in de A1 speelde. SCHC 

is blij dat dit talent voor de club behouden blijft. Het past in de strategie om 

eigen jeugdleden op te leiden voor de hoogste elftallen.  

Talinglaan-tennistoernooi 
TOSS -WVT

Zondag 9 september a.s. wordt voor de derde keer tussen de tennisvereni-

gingen TOSS en WVT aan de Talinglaan in Bilthoven gespeeld. De beide 

voorgaande edities werden nipt gewonnen door TOSS; nu wordt wel ver-

wacht dat WVT revanche neemt. De hoofdzaak is echter dat het een ijne 
sportieve dag wordt.

Om 10.00 uur wordt begonnen met kofie drinken bij WVT en om 10.30 
starten de wedstrijden op de twee banen van WVT en de drie van TOSS. 

Van iedere vereniging zijn er tien dubbelkoppels, waarbij zoveel mogelijk 

gemengd dubbel gespeeld wordt. Iedere wedstrijd duurt 45 minuten en de 

laatste wedstrijden eindigen rond 16.30 uur. Hierna vindt op het park van 

TOSS de afsluiting plaats onder het genot van een drankje en iets hartigs. 

Belangstellenden zijn welkom op beide parken die naast en achter het 

WVT-gebouw liggen.

Instuif SV Irene Badminton 
In de afgelopen zomervakantie heeft vast menigeen zich gewaagd aan een 

partijtje badminton. SV Irene wil graag laten zien dat het een heel leuke 

gevarieerde sport is die op elk niveau gespeeld kan worden. Van recreanten 

tot zelfs Olympische kampioenen.

Vrijdag 7 september is de jeugd vanaf 6 jaar van harte welkom om mee te 

doen. Rackets zijn aanwezig. De jeugd start om 18.00 uur en zal rond 20.00 

worden afgelost door de senioren. Iedereen vanaf 18 jaar is dan van harte 

welkom om mee te spelen. Voor alle nieuwsgierigen is er een kleine atten-

tie. Snelle beslissers krijgen zelfs een nieuw racket als ze direct lid worden. 

Voor meer informatie kan men terecht op de website badminton.sv-irene.nl



Vrijwilligers leveren een onmisbare 

bijdrage aan het beheer en onderhoud 

van het landschap in Utrecht. Speci-

aal voor het groenonderhoud rondom 

buitenplaatsen in de provincie Utrecht 

heeft Landschap Erfgoed Utrecht dit 

jaar een buitenplaats-beheerploeg op-

gericht. Ook op landgoed Eyckenstein 

zijn vrijwilligers van Landschap Erf-

goed Utrecht vanaf 14 augustus een 

aantal dagen van in totaal vier weken 

actief, om in overleg met de eigenaar 

van Eyckenstein diverse werkzaam-

heden in bos en tuin te verrichten. Het 

lijkt alsof de geschiedenis zich hier 

herhaalt, omdat ook tussen 1965 en 

midden jaren negentig er vrijwilligers 

op Eyckenstein werkten.

Instandhouden

Het in standhouden van een terrein 

van plm. 185 hectare (en nog elders 

gelegen eigendommen) met daarop 

het landhuis, bijgebouwen, tuin, 

park- en een productiebos. Hoe pak 

je dat aan? Een halve eeuw geleden 

was dit nog een fulltime baan. Nu be-

steedt zoon Otto van Boetzelaer voor 

zijn familie ongeveer de helft van de 

tijd aan deze taak en combineert dit 

met een baan. Baron van Boetzelaer 

(senior) en zijn drie kinderen zijn 

het erover eens: het runnen van een 

buitenplaats is iets bijzonders en het 

bewaken van dit cultuurhistorische 

erfgoed is een belangrijke taak.

Landgoedkampen

In 1965 is de ANWB begonnen met 

organiseren van landgoedkampen. 

Vrijwilligers werden in de gelegen-

heid gesteld op een landgoed te kam-

peren en tegelijkertijd aan natuur en 

landschap te werken. Van begin af 

aan zijn er ook kampen op Eycken-

stein georganiseerd. Gedurende het 

zomerseizoen kwam er om het week-

einde een vaste groep gezinnen op 

het veld achter de vijver kamperen. 

Samen met van Boetzelaer werden er 

dan (meestal door de aanwezige man-

nen) de gehele zaterdag werkzaam-

heden in het bos verricht. In de jaren 

negentig van de vorige eeuw werden 

deze kampen op Eyckenstein gelei-

delijk aan steeds minder bezocht en 

zijn ze uiteindelijk gestopt. Eén van 

de oorzaken daarvan was dat de vak-

bonden erop tegen waren dat er gratis 

werk verricht werd dat door betaalde 

krachten gedaan zou kunnen worden.

Springer

Tot 1781 lag er een stelsel van rechte 

lanen achter het landhuis. In dat jaar 

heeft de toenmalige eigenaar er een 

sterrenbos (bos met paden die vanuit 

een middelpunt straalsgewijs naar de 

uiteinden lopen) aangelegd. Tussen 

1881 en 1883 is het park achter het 

landhuis naar ontwerp van tuinar-

chitect Leonard Springer aangelegd. 

Kenmerkend hierin is de Engelse 

landschapsstijl met mooie doorzich-

ten, gebogen lanen en romantische 

bruggetjes. Tegenwoordig worden 

de onderhoudswerkzaamheden uitbe-

steed aan derden, zoals een hovenier, 

een bosgroep en een loonwerker voor 

de paden. Dit werk vergt aansturing, 

ook geldend voor het herstel van het 

enorme park. In de oorspronkelijke 

opzet bevatte het een vijver, slinge-

rende paden, grote gazons en diepe, 

door bomen omlijste vergezichten die 

het gehele park doorsneden. Door-

dat delen van de open grasvelden 

tegenwoordig volledig met bos zijn 

bedekt, zijn sommige doorkijkjes 

verloren gegaan. De meeste grasvel-

den en doorzichten zijn de laatste ja-

ren al hersteld, alleen het oostelijke 

veld moet nog deels terug gebracht 

worden. Nu worden de zichtlijnen 

hersteld en van het Sterrenbos wor-

den vooral de resterende delen beter 

in beeld gebracht. Bij het ‘Springer-

herstel’ is de opvatting dat er niet 

wordt terug-gerestaureerd naar het 

oorspronkelijke ontwerp, maar dat de 

aanpassingen worden gemaakt in de 

geest van Springer. Het eindresultaat 

moet namelijk wel te onderhouden 

zijn. De platanen uit het Springeront-

werp staan er bijvoorbeeld niet al te 

lorissant bij, een ander vergelijkbaar 
type boom zou het beter doen op de 

grond van het landgoed.
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Vrijwilligers landschapsonderhoud 
ook voor Eyckenstein

door Henk van de Bunt

De geschiedenis van Eyckenstein gaat terug tot het begin van de zestiende eeuw. Op het kruispunt 

van de Sint Martendijk (de huidige Dorpsweg) en de Opstal (het oude grenspad tussen Maartensdijk 

en De Bilt) werd toen een herenboerderij gebouwd, die geleidelijk uitgebouwd werd tot het huidige 

Eyckenstein. Tijdens Open Monumentendag op 8 september a.s. is het park te bezichtigen en worden 

er om 11.00, 13.00 en 15.00 uur rondleidingen verzorgd door gidsen van het IVN.

Vorige week begon er een aantal vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht 

met diverse werkzaamheden in bos en tuin van Eyckenstein. Info over deze 

vrijwilligerstaken tel. 030 2205534

Open Monumentendag 
in Blauwkapel

Je moet er iets van meegekregen hebben: Op zaterdag 8 en zondag 9 sep-

tember is de opening van de Open Monumentedag op Fort Blauwkapel. Het 

bestuur van Stichting Ons Forten Eiland Blauwkapel vindt dat dit festijn 

niet ongemerkt voorbij mag gaan. Daarom is met hulp van dorpsbewoners 

het volgende georganiseerd:

•  Op de kruising midden in het dorp komt op beide dagen een aantal 
marktkramen te staan waar een pannenkoekenspektakel zal plaatsvinden.  

•  Voor de kinderen is op zaterdag om 11.00, 12.00 en 13.00 uur de moge-

lijkheid om met een dubbeldeks-postkoets, getrokken door twee paar-

den, een leuke rit te maken, met na aloop een pannenkoek met limonade. 
Meld je vroegtijdig aan (kosten inclusief de pannenkoek en ranja  zijn 

2,50 euro p.p.) e-mail: aanmeldenblauwkapel@gmail.com (aangeven 

voor welke tocht (1, 2 of 3)

•  Het Gilde en Blauwkapeller Anne Holvast geven op zaterdag 8 (11, 13 en 
15 uur) en zondag 9 (11 en 13 uur) september rondleidingen op het fort. 

•  De schapen die normaal op het 
veld staan, zullen op het stuk 

grond voor aan de Kapelweg 

worden ondergebracht. De be-

zoekers kunnen dan een schalk-

se blik werpen op de levende 

have van Blauwkapel.

•  Er is parkeermogelijkheid tegen-

over de entree van de Scouting, 

voor ietsers is er mogelijkheid 
op het terrein van het Werkkwar-

tier, direct rechts over de brug 

bij de entree. 

Zo’n ietsroute langs de monumenten van Bilthoven, de Bilt, Groenekan, Westbroek en Maartensdijk maakt hongerig. 
Daarom bakt Truus Bos, onbetwist de beste pannenkoekenbakster van Groenekan (en overigens van de hele provincie 
Utrecht), op Open Monumentendag (8 september) van 12.00 tot 16.00 uur pannenkoeken en ‘drie in de pan’ in 
korenmolen Geesina aan de Ruigenhoeksedijk in Groenekan. In de fraai gerestaureerde molen zijn daarnaast ook 
kofie, thee, frisdranken en streekproducten verkrijgbaar. [FK]

Open Monumentendag 
in Lage Vuursche

De Hervormde Kerk in Lage Vuursche is weer geopend op Open Monu-

mentendag a.s. zaterdag. In het kader van het thema van deze dag ‘Groen 

van Toen’  zullen afbeeldingen van het ‘groen van toen’ - zoals de pastorie 

tuin en het kerkhof - worden aangevuld met een blik op de eeuwenoude 

bomen rondom de kerk. De beuken-heg dateert van de tijd van de bouw van 

de pastorie in 1861. En het prachtige van Oeckelen-orgel wordt bespeeld: 

‘Dat is een orgel, zeker van ‘toen’ en zelfs een beetje groen. 

Pannenkoeken in Geesina tijdens OMD

Woe.
5-9

Biefstuk 
met champignonsaus

of
Zalmfilet

met kappertjessaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
6-9
Vrij.
7-9

Woe.
12-9 Blanquette de Veau

(kalfsragout met rijst)
of

Italiaanse visschotel

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
13-9
Vrij.
14-9

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 7 september
"BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur


