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Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? Dat vinden wij 

nou een leuke uitdaging! Scherp zicht, 

een uitstekend gehoor en een focus 

naar voren vormen de basis voor 

succes. De UIL zet zijn zintuigen in voor 

de jacht. Wij gebruiken ze om een goed 

doordacht huisstijlontwerp te maken.

Complete huisstijl nodig?
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Week van de Duurzaamheid 
door Walter Eijndhoven

In de week van zaterdag 6 oktober tot en met zondag 14 oktober staat duurzaamheid weer 
op de Biltse agenda. Tijdens deze inspiratieweek spoort Duurzaam De Bilt jong en oud, 

politiek, verenigingen, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan om nieuwe 
duurzaamheidsinitiatieven te ondernemen voor een goede leefomgeving in de toekomst.

Woensdag 10 oktober is de offici-
ele ‘Dag van de Duurzaamheid’ 
. Slechts één dag in het jaar. Veel 
te weinig vinden de koplopers 
(BENG!, Biltsheerlijk, Repair 
Café, Samen voor De Bilt, Wereld-
winkel en Werkgroep Fairtrade De 
Bilt) binnen Duurzaam De Bilt. 
'Waarom kunnen wij niet een week 
besteden aan alle onderwerpen bin-
nen duurzaamheid?', aldus deze zes 
organisaties. 

Doen
'En dat is dus precies wat in oktober 
gaat gebeuren', vertelt Joanne Pen-
ning, directeur van Samen voor De 
Bilt. 'In april zaten wij met deze zes 
maatschappelijke organisaties om 

de tafel, met de vraag: ‘Wat gaan 
wij doen op de Dag van de Duur-
zaamheid?’. 'Tijdens het brain-
stormen in april kwamen wij er al 
achter dat één dag ‘ iets’ doen met 
duurzaamheid veel te kort is', vult 
Maaike Noorlander van Bilts Heer-
lijk aan. 'Wij hopen dat deelnemers 
elkaar inspireren en dat duurzaam-
heid zich uitbreidt over de hele sa-
menleving, dat iedereen meedoet, 
om samen voor een beter leefkli-
maat te gaan'. 

Ontwikkelingsdoelen
Duurzaam De Bilt is geïnspireerd 
door de 17 wereldwijde ontwikke-
lingsdoelen. Penning: 'Natuurlijk 
kunnen wij niet de hele wereld ver-

anderen, maar als iedere burger zijn/ 
haar steentje bijdraagt, komen wij 
een heel eind'. Om tot een duurzame 
wereld te komen, zijn 17 ontwik-
kelingsdoelen bedacht: einde aan 
armoede, goed onderwijs, duurzame 
en betaalbare energie, innovatie en 
duurzame infrastructuur, klimaat-
verandering aanpakken, herstel eco-
systemen en behoud biodiversiteit 
zijn enige van deze doelen. Noor-

lander: 'Om tot een betere wereld te 
komen, moeten burgers vooral veel 
zelf doen, door bijvoorbeeld minder 
of geen vlees te eten of laat die auto 
een keer staan en pak de fiets'. 

Toekomst
Natuurlijk blijft het niet bij één 
week Duurzaamheid, als het aan 
Duurzaam De Bilt ligt. 'Een groot 
aantal burgers steunt dit initiatief. 
De Week van de Duurzaamheid 
moet je meer zien als een eer-
ste wake-up call voor iedereen', 
vertelt Noorlander. 'Wij moeten 
continu bezig zijn met duurzaam-
heid. Daarom hebben wij ook een 
nieuwe website over Duurzaam-
heid in gemeente De Bilt. Iedereen 

kan hierop vermelden wat hem/
haar bezighoudt op het gebied van 
duurzaamheid, ook na die ene ‘ 
Week van de Duurzaamheid’ . Uit-
eindelijk hopen wij een betere we-
reld door te geven aan toekomstige 
generaties'. 
Wie meer informatie wil over de 
Week van de Duurzaamheid, of 
op de website iets wil vermelden: 
www.duurzaamdebilt.nl

BENG! 
bestaat vijf jaar

door Walter Eijndhoven

Woensdag 12 september vierde BENG! haar vijfjarig bestaan in 
Het Lichtruim in Bilthoven. Tijdens de bijeenkomst stond de visie 
voor het komende lustrum centraal, onder het motto ‘van schattig 

naar schaal’. Sprekers als weerman Reinier van den Berg en 
Marjan Minnesma van Urgenda gunden de aanwezigen

een blik in de toekomst van onze planeet.

‘Als wij doorgaan zoals nu, ziet de toekomst er niet al te best uit voor 
de aarde en haar bewoners’, voorspellen Van den Berg en Minnesma. 
Daarom werkt BENG! (lokaal) keihard aan een klimaat-neutraal De 
Bilt in 2030. 

Zomer
‘BENG! heeft iets heel bijzonders neergezet’, zo opende burgemeester 
Sjoerd Potters het seminar, ‘de energiediscussie is van het hoofd naar 
het hart gebracht. Wat de energietransitie betreft is het inmiddels niet 
meer de vraag moeten we het doen, maar wanneer en op welke schaal’.
Terugblikkend op de afgelopen extreme zomer, moet er iets gebeuren 
tegen klimaatverandering, vindt burgemeester Potters. 'Daarom is De 
Bilt klimaat-neutraal komende vijf jaar topprioriteit binnen ons college', 
aldus Potters. 'Daarbij willen wij 
burgers, maar ook alle bedrijven 
en maatschappelijke organisaties 
betrekken'. 

Lees verder op pag. 3

Burgemeester Sjoerd Potters: ‘Energietransitie in De Bilt is topprioriteit 
voor de komende vijf jaar’.

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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‘Pak de fiets in plaats van de auto’, aldus (Maaike Noorlander (l) en 
Joanne Penning (r).
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

23/09 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/09 • 09.30u - Ds. C.J. Overeem 

23/09 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
23/09 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

23/09 • 10.00u - de heer Emanuel 
Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
23/09 • 10.30u - Voorgangers de heer

J. Ham en mevr. J. Mourits

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
23/09 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
23/09 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Viering en Dankzegging
Heilig Avondmaal 

23/09 • 19.00u - Ds. M.P.D. Barth, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
23/09 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 

en mevr. ds. E.H.W. Stam,
opening winterwerk

R.K. St. Michaelkerk
23/09 • 10.00u - Communieviering:

J. Bosboom en I. Elsevier

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
23/09 • 10.00u - spreker

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
23/09 • 15.30u - Ds. A. H. Veldhuizen 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

23/09 • 10.00u - Ds. C. Gielen
23/09 • 18.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg 
(Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Onderwegkerk Blauwkapel
23/09 • 10.30u - Prof. dr. M.E. Brinkman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/09 • 11.00 uur - De heer
B. van Empel

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

23/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
opening winterwerk

23/09 • 18.30u - Ds. J.A.A. Geerts

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
23/09 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra. 

PKN - Ontmoetingskerk
23/09 • 09.30u - Ds. P. Vliegenthart

St. Maartenskerk
22/09 • 19.00u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink
23/09 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/09 • 10.00u - Nog niet bekend
23/09 • 18.30u - Nog niet bekend

PKN - Herv. Kerk
23/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
23/09 • 18.30u - Ds. M.C. Stehouwer 

‘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

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Psalm 121

Heden behaagde het de Heere om op zijn tijd en wijze tot zich te 
nemen mijn altijd opgewekte, zorgzame en liefdevolle vrouw, onze 
moeder en oma

Erica Bosch - Leibold
Maidland Kaapstad, Kortenhoef,
21 augustus 1934 11 september 2018

 Jan Bosch

 Annie en Herman, Kaitlyn
 Jacolien en Aline, Tom, Luc
 Hendrik Jan en Arjanne, Anna, Jesse

Kortenhoefsedijk 133
1241 LX  Kortenhoef

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op
maandag 17 september 2018.

Lezing Joris Jan Hellevoort

Woensdag 19 september om 
20.00 uur geeft Joris Jan Helle-
voort een lezing over zijn eerste 
boek ‘De droevigers, familie van 
Sil de Strandjutter’ bij Bouwman 
Boeken in De Bilt. Graag vooraf 
aanmelden via info@bouwman-
boeken.nl of 030 2200112.

Amnesty in de bibliotheek

Op vrijdag 21 september staat 
Amnesty International van 14.00 
tot 16.00 uur met een stand in de 
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kunt u een hand-
tekening zetten onder petities 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf en 
haar acties.

Activiteiten voor 
mantelzorgers

Op vrijdagmiddag 21 september 
(Wereld Alzheimer Dag) wordt 
er, samen met andere organisa-
ties, een middag over dementie 
in Het Lichtruim gehouden. Info 
over een activiteit of een folder 
aanvragen?  Mail naar mantel-
zorg@mensdebilt.nl  of bel 030 
7271556. 

Contactcommissie vergadert

Tijdens de openbare vergadering  
in dorpshuis de Furs te Lage 
Vuursche komen op vrijdag 21 
september vanaf 20.30 uur de 
volgende onderwerpen aan de 
orde: Voortgang van de smederij, 
onderhoud dorp wegen, bomen, 
vegen, bebording enz., evene-
menten in het dorp parkeerregels 
enz.

Documentaire in 
Koos Vorrinkhuis

Op vrijdagavond 21 september 
wordt in het Koos Vorrinkhuis in 
Lage Vuursche de documentaire 
‘Onder ongelovigen’ van Boris 
van der Ham vertoont. Het gaat 
om de wereldwijde, toenemen-
de vervolging en discriminatie 
van vrijdenkers, humanisten en 
atheïsten. Die kan komen door 
hun sociale omgeving of door de 
overheid. Maker Boris van der 
Ham, voorzitter van het Huma-
nistisch Verbond, is die avond 
aanwezig en hij discussieert na 
de vertoning mee. Aanvang 19.30 
uur. Informatie en aanmelden bij 
koosvorrinkhuis@nivon.nl

Burendag bij dierenweide

Op zaterdag 22 september zal 
er in het kader van burendag 
onderhoud aan de dierenweide 
in Maartensdijk verricht worden. 
Dit zal gedaan worden door vrij-
willigers uit het dorp. Iedereen 
die een steentje wil bijdragen 
is van harte welkom bij de die-
renweide vanaf 10.00 uur. Voor 
versnaperingen en een lunch 
wordt gezorgd. Wel graag eigen 
gereedschap zoals schoppen, 
zagen, kwasten etc. meenemen. 
Aanmelden kan via gertjanwe@
hotmail.com. 

Expositie

Zondag 23 september om 15.00 
uur wordt de expositie van 
Mieke de Waal in de traverse van 
het gemeentehuis van De Bilt 
geopend door Raf Hirsch, voor-
malig huisarts in De Bilt, met een 
toelichting op haar werk. 

Deze eerste tentoonstelling van 
het seizoen is een kleurrijke expo-
sitie met tekeningen, schilderijen, 
soft sculptures en stalen beelden. 
Bezoekers van het Gezondheids-
centrum De Bilt kennen wellicht 
haar Anatomische Jas, een werk 
in opdracht van voormalig huis-
arts Raf Hirsch.

Training scootmobiel

Op woensdag 26 september vindt 
een cursus rijvaardigheid en 
het gebruik van scootmobielen 
plaats in het H.F. Witte Centrum 
en omgeving van 13.00 uur tot 
16.15 uur. Zowel beginnende als 
ervaren scootmobielgebruikers 
worden uitgenodigd om mee te 
doen en te ervaren wat er wel en 
niet kan met een scootmobiel. 
Ook de veranderende verkeersre-
gels komen aan de orde. Aanmel-
den bij VVN Afd. De Bilt, mevr. 
E. Doornenbal, tel. 0346 212687; 
vvn.debilt@kpnmail.nl

Proeverij in Dijckstate

In het Servicecentrum Maartens-
dijk wordt 4 dagen per week ‘s 
avonds samen gegeten. Voor de 
gasten en de vrijwilligers zijn het 
gezellige bijeenkomsten. Iedere 
dag is er weer een andere hoofd-
maaltijd en een nagerecht. 

Op donderdag 27 september is 
er van 16.00 tot 18.00 uur een 
proeverij in de ontmoetingsruim-
te van het servicecentrum Maar-
tensdijk (Maertensplein 96) om 
ook anderen hiermee kennis te 
laten maken. Deelname is geheel 
gratis; aanmelden (noodzake-
lijk) kan tot 20 september via 
mail: servicecentrummaartens-
dijk@mensdebilt.nl of tel. 0346 
214161. 

Meezingen met Gospelkoor

Op woensdag 26 september is er 
een gezellige meezing-ochtend 
in het kerkgebouw De Opstan-
dingskerk aan de 1e Branden-
burgerweg 34 in Bilthoven. De 
toegang is gratis. Het Gospelkoor 
staat o.l.v. Mw. Touwen. Vervoer 
is mogelijk. Inlichtingen: Henny 
Ockhuijsen, tel. 030 2202458. 
Aanvang 10.00 uur.

Digitaal Café Maartensdijk

Voor korte vragen over tablet, 
smartphone of laptop kunt u elke 
week terecht bij het Digitaal 
Café. Hier kunt u binnenlopen 
voor gratis deskundige onder-
steuning bij uw digitale vragen. 
Elke vrijdag van 14.00 tot 15.30 
uur in Bibliotheek Idea Maar-
tensdijk.
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praktijk

LENTE

Training voor naasten van ongeneeslijk zieken

Vanaf 15 oktober organiseert Geza Mobers van
Praktijk Lente een serie van drie bijeenkomsten voor partners, 
ouders of kinderen van ongeneeslijk zieken. Dikwijls staan de 
ziekte en de zorgtaken centraal terwijl het tegelijkertijd de laatste 
fase samen is. Wat doet er echt toe in deze fase en hoe geef je 
daar invulling aan? Voor meer informatie en aanmelding,
06-22668767 of www.praktijklente.nl/agenda

advertentie

BENG! bestaat vijf jaar
Vervolg van pagina 1

5 over 12
Ook weerman Reinier van den Berg 
deelde zijn zorgen op het gebied 
van het snel veranderende klimaat. 
Vooral de laatste jaren gaat het 
hard’, vertelt Van den Berg. ‘2006, 
2007 en 2014 tot en met 2018 staan 
allen in de top van warmste jaren 
ooit gemeten. Afgelopen zomer 
staat met 19,0 graden gemiddeld op 
de eerste plaats en vergeet niet, bin-

nen 25 jaar is deze zomer de norm 
en staan ons nog veel hetere zomers 
te wachten’, waarschuwt de weer-
man. Volgens Van den Berg is het 
reeds 5 over 12. Om de klok terug 
te draaien naar 5 voor 12, moet veel 
gebeuren. Behalve energiebespa-
ring en een omslag naar duurzame 
energie, vindt Van den Berg ook de 
opvang van CO2 belangrijk: ‘Dit 
kun je bereiken door bossen aan te 
planten op wereldwijde schaal, bij-
voorbeeld door 100.000 ha bos aan 

te planten langs de snelwegen in 
Nederland’. De oud-weerman gaf 
nog veel meer voorbeelden om ver-
andering van het klimaat tegen te 
gaan: ‘Maak vaker gebruik van het 
openbaar vervoer, bussen en auto’s 
moeten duurzamer, scheiden van 
plastic afval, meer windmolens en 
zonnepanelen en doe boodschap-
pen in je directe omgeving’.

Huizen 
Marjan Minnesma van Urgenda 
(Stichting Urgenda is een Neder-
landse organisatie die zich ten doel 
stelt om Nederland sneller duur-
zaam te maken) is trots op een orga-
nisatie als BENG! en ging dieper in 
op het energieneutraal maken van 
huizen. Minnesma: ‘In Nederland 
is een gemiddeld gezin ongeveer 
35.000 euro kwijt aan energiekos-
ten, in 15 jaar tijd. Voor dit bedrag 
kunnen wij de woning ook energie-
neutraal maken (onder andere door 
isolatie van het huis, gas eruit en 
koken op inductie, zonnepanelen), 
zodat de energierekening naar nul 
gaat’. Veel woningen in gemeente 

2018 scoort recordaantal 
warme dagen

Het is ongekend, deze zomer. Het ene record na het andere record 
wordt gebroken. Inmiddels heeft 2018 de top bereikt van het aantal 
warme dagen, en dat terwijl er nog minimaal vijf in het verschiet 
liggen en waarschijnlijk nog veel meer.

Op 16 september, dat is dag-nummer 259 vanaf 1 januari,  is het gelukt 
om op 45% van de dagen boven de 20 graden uit te komen. En als we 
kijken vanaf de eerste dag dat het lukte, namelijk op 7 april, dan werd 
het daarna op 7 van de 10 dagen steeds weer minimaal 20 graden.

2018 deelt het recordaantal van 116 warme dagen met 2003, de oude 
koploper. Vanaf 17 september is 2018 de eenzame leider. Daarna volg-
de nog de zeer warme dinsdag met maxima van 24 tot 31 graden en 
ook woensdag en donderdag komt de temperatuur waarschijnlijk ruim 
boven de 20 graden uit. Voorlopig zijn we dus nog niet klaar met tel-
len. Kijkende naar de dagrecords van De Bilt dan zien we dat tot eind 
oktober 20 graden mogelijk kan zijn.

Recordaantal zomerse dagen
2018 heeft al sinds begin augustus het record voor hoogste aantal zo-
merse dagen op haar naam staan. Dat record stond op 51 dagen en 
stamde uit 2006. Inmiddels staan we op 55 zomerse dagen en ook hier 
zal er nog een enkele bij komen. Met al die records is het bijna nieuws-
waardig dat het recordaantal tropische dagen nog niet in handen is van 
2018. Dat record is in handen van 1976, toen werd het 14 keer 30 gra-
den in De Bilt. De huidige zomer staat op 'slechts' tien tropische dagen. 
[HvdB] (Bron Weerplaza 16 sept.) 

Bilthovense Kring voor 
Wijsbegeerte en Psychologie

De Bilthovense Kring is in 1952 begonnen als een kleine wijsgerige lees- en gespreksgroep die in 
een woning te Bilthoven bijeenkwam. Zoals de toevoeging ‘voor wijsbegeerte en 

psychologie’ aangaf, lagen in de beginjaren de onderwerpen vaak op 
het raakvlak van filosofie en psychologie.

In de loop der jaren verruimde zich 
deze horizon tot alle wetenschap-
pen met een accent op mensweten-
schappen en vond de programme-
ring steeds meer rond een centraal 
thema plaats. Het doel van de Kring 
is wijsgerige reflectie op culturele 
en maatschappelijke ontwikkelin-
gen, waarbij ook aandacht wordt 
besteed aan ontwikkelingen op het 
gebied van wetenschap en tech-
nologie en de implicaties daarvan 
voor de samenleving. De Kring zet 
zich in om relevante vragen te for-
muleren teneinde te komen tot een 

beter inzicht in en weloverwogen 
omgang met ontwikkelingen in het 
eigen leven.

Lezingen
Maandag 8 oktober is de aftrap 
door Bas Mesters: Bas Mesters is 
journalist en cultuurhistoricus. Hij 
was tien jaar lang correspondent 
Italië voor de NOS en NRC Han-
delsblad en werkte daarvoor als 
verslaggever minderheden en in-
tegratie voor de Volkskrant. Sinds 
2017 reist Mesters voor de Groene 
Amsterdammer door Europa. Mes-

ters is tevens werkzaam als di-
recteur van het Expertisecentrum 
Journalistiek van de UvA en is als 
debatorganisator en programma-
maker verbonden aan een onder-
zoeks- en adviesbureau. Mesters 
stelt de vraag ‘Waar is de 'Frater-
nité?’ aan de orde. De lezingen 
vinden plaats op maandagavonden 
van 20.00 tot 22.00 uur in de Tuin-
zaal van Huize Het Oosten, Jan 
Steenlaan 1 te Bilthoven. Aanmel-
den via www.bilthovensekring.nl. 

[HvdB]

Het bestuur van de Kring; Wim van Werkhoven, Johanna van Nieuwstad, Eric van Kregten, Hans Kartman, 
Warrie Schuurman en Riemke Leusink.

De Bilt zijn nog niet klimaat-neu-
traal. ‘Start vooral met de vrijstaan-
de huizen en twee-onder-een-kap 
woningen in Bilthoven-Noord’, 
vertelt Minnesma. ‘Bij deze huizen 
kun je op energiegebied veel winst 
behalen’.

Jongeren
Ook jongeren moeten meer wor-
den betrokken bij de energietransi-
tie in De Bilt. Via BENG! worden 
scholen en (sport-)verenigingen 
betrokken bij het grote probleem 
waarvoor gemeente De Bilt zich 
gesteld ziet. Uit een enquete blijkt 
tot welke aanpassingen jonge-
ren bereid zijn: een warme trui in 
plaats van een kachel aandoen, 
vaker met het Openbaar Vervoer, 
minder kleding kopen, korter dou-

chen en minder vlees eten. Uit 
het onderzoek blijkt dat jongeren 
kleine aanpassingen gemakkelij-
ker accepteren, maar ‘geen eigen 
auto bezitten’ en ‘minder met het 
vliegtuig op vakantie’ is voor twee 
op drie jongeren een stap te ver. 
Er wacht dus nog veel werk voor 
BENG! en gemeente De Bilt.

Passie
De afsluiting was voor Jessie 
Bekkers-Van Rooij , directeur-be-
stuurder SSW, die haar plannen uit 
de doeken mocht doen. Zij kreeg 
van voorzitter Willem Lageweg de 
mogelijkheid om de laatste wijze 
woorden uit te spreken: ‘Laten we 
het gewoon doen met de passie, die 
we vandaag voelen, morgen, niet 
overmorgen’.  

Reinier van den Berg waarschuwt 
dat het reeds vijf over twaalf is.

Veel genodigden voor het vijfjarig bestaan van BENG! 
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 september
t/m woensdag 26 september

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-tomaat-mozzarella
Ei-bieslook salade
Filet Americain

Gebraden rosbief
Gerookte ossenworst
Heerlijke beenham 3 x 100

GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

    VOORDEEL HELE WEEK

Magere runderlappen

Kalfsschnitzels

Malse kipdijfilet

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.50

Shoarma

Procureurlapjes
naturel of gemarineerd

100
GRAM 3.25

500
GRAM 5.50

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.75

500
GRAM 6.98 

Lekker voor het weekend!

BOEREN 
KRUIDENKAAS

1
KILO 8.98

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

KLEINE VARKENS-
HAASJES

1
KILO 9.99

2 
VOOR 7.-

2
VOOR 7.-

BROODJE 
PULLED PORK

KIP TORTILLA'S

VERS GEBRANDE HUISMIX
gezouten of ongezouten

250
GRAM 4.98

Noten & pinda's

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle Rauwkostsalades 
Alle Stamppotten

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

Van onze patissier
Van onze bakker

Onze bekende
CHOCOLADE 
TAART
MET VANILLE EN FRAMBOOS

 € 14,95

•  Macaroni € 0,99
100 gram

•  Vers gewassen 
Hollandse spinazie € 0,99

zak 300 gram

•  Uit eigen keuken 
Verse appelmoes € 1,99

per bakjeAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

100% SPELT-DESEM 
BROOD
 € 2,98
Onze bekende
KAASBOL
 € 2,98

Nieuwe oogst
HOLLANDSE 
GOUD-
REINETTEN

1 kilo € 0,99

NIEUW IN ONS
ASSORTIMENT
• KRUIDEN IN POT
• NATTE NOTEN
• VERSE FRANSE VIJGEN 

- Volop wilde paddenstoelen
- Groot assortiment pompoenen

Alleen donderdag
Vers gesneden
HOLLANDSE 
SNIJ-
BOONTJES
400 gram € 1,99

Vers van de traiteur
•  Thaise Curry met kip, 

groenten en basmati 
rijst

€ 1,49
100 gram

•  Herfstpasta met kip 
pompoen, mozzarella 
en tomaat

€ 1,25
100 gram

•  Prei-gehakt schotel € 0,99
100 gram
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Expositie over Vrijmetselarij in 
Huize Het Oosten

door Guus Geebel

In het Atrium van woonzorgcentrum Huize Het Oosten in Bilthoven opende Gerrit van Eijk, 
de Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren, op 14 september een expositie over de 

ontstaansgeschiedenis van de Vrijmetselarij. Tevens werd een herdenkingsboek over
dr. N.H. Arkema gepresenteerd. Hij was de oprichter van Huize Het Oosten.

De vrij toegankelijke expositie duurt tot 29 november.

De bijeenkomst begon met een 
welkomstwoord van Mart van de 
Lisdonk, directeur van Huize Het 
Oosten. Hij schetst kort de gang 
van zaken rond de oprichting van 
het huis dat in 1955 geopend werd 
en ontwikkelingen daarna. Groot-
meester Van Eijk gaat in op de ont-
wikkelingen binnen de Vrijmetsela-
rij door de jaren heen en waarvan 

in de expositie een en ander te zien 
is. Engbert Oldenkamp geeft een 
toelichting op de tentoongestelde 
voorwerpen.       

Jan Nienhuis, voorzitter van de loge 
Jacob van Campen uit Amersfoort, 
gaat in op het boek dat Jan Cees 
Overbosch en Evert-Jan Vinkhuy-
zen schreven over het leven van Ni-

colaas Hendrik Arkema initiatief-
nemer van Huize Het Oosten. Na de 
Tweede Wereldoorlog ontstond het 
idee voor een landelijk tehuis voor 
de oudere vrijmetselaren dat in 1955 
in Bilthoven gerealiseerd werd. ‘De 
schrijvers hebben een levensbe-
richt geschreven van een energieke 
man die zich vol heeft ingezet.’ 
Jan Cees Overbosch vertelt hoe 

Meditatieve nazomerwandeling 
vanuit OLV kerk

door Walter Eijndhoven

Wie een keer in stilte wil meewandelen is zondag 23 september van harte welkom om 
mee te gaan. De wandeling start om 9.30 uur, vanaf de OLV kerk in Bilthoven. Na een 

aandachtsoefening 'wat merk ik op in de natuur en wat oogst ik?' gaat de wandelgroep van 
start. Het thema van de stiltewandeling is 'oogsten'. 

'Om geheel in sferen te geraken 
begint de groep eerst met een korte 
meditatie, om uiteindelijk in ei-
gen gedachte te kunnen oogsten. 
‘Wat oogst ik (in mijn leven)?’ is 

dan ook het thema van de wande-
ling', vertelt Joke Litjens, voorma-
lig media-pastor bij KRO/RKK. 
'Vooraf geef ik enige hints om in 
jezelf te oogsten. 

Vier
Daarna start de wandeling van on-
geveer vier kilometer. Het is de 
bedoeling dat het eerste gedeelte 
van de wandeling ook echt in stilte 
verloopt en je in jezelf keert, het 
laatste gedeelte loop je samen en 
probeer je samen te 'oogsten'. Vol-
gens deelnemers van eerdere wan-
delingen doet zo'n wandeling echt 
iets met je geest, je komt tot rust 
en eventueel gepieker verdwijnt 
als sneeuw voor de zon en wie wil 
dat nou niet? Na de wandeling be-
gint iedereen dus weer fris aan de 
nieuwe dag. 

Mooie gesprekken
Tijdens de tweede helft van de 
tocht kunnen deelnemers, twee 
aan twee, met elkaar in gesprek 
gaan. Uit eerdere ervaringen van 
de organisatie blijkt dat contacten 

Expositie BeeKk 
afgesloten

Het was alweer de 12e expositie die Kunstkring BeeKk inrichtte in 
Het Lichtruim. Vier Kunstenaars (Susan van Duijkeren-Gerritsen, 
Emmy de Jong, Annemieke Keijzer en Cathy Worrell) representeer-
den BeeKk met hun werkstukken tijdens deze expositie in Het Licht-
ruim. De tentoonstelling werd vrijdag 14 september afgesloten door 
Claire van Lierop, beeldend kunstenaar en algemeen bestuurslid van 
BeeKk. [WE]

Onder het genot van diverse muzikale optredens sloot Kunstkring 
BeeKk vrijdag 14 september, haar zomerexpositie feestelijk af in Het 
Lichtruim in Bilthoven. 

Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren Gerrit van Eijk.

Twee kleindochters van Arkema ontvangen van Jan Nienhuis een exemplaar van het boek over hun grootvader.

hij min of meer gedwongen door 
mede-auteur Evert-Jan Vinkhuy-
zen voor het boek werd gevraagd. 
‘Ik wilde eerst nog nadenken, maar 
al de volgende dag leverde hij een 
koffer met documentatie bij me af 
en wenste me succes. Ik zei dat we 

het samen moesten doen en iedere 
dinsdag gingen we ermee aan de 
slag.’  Overbosch reikt de eerste 
exemplaren uit aan Ton Rijntjes, 
voorzitter van het Huiskringbestuur 
van Huize Het Oosten en aan twee 
kleindochters van Arkema.

Joke Litjens: ‘Het thema van de 
nazomerwandeling is ‘oogst’. 

tussen wandelaars kunnen lei-
den tot mooie gesprekken. 'De 
wandeling besluiten wij daarom 
als "Emmausgangers". Door dit 
soort gesprekken komen mensen 
nader tot elkaar'. De verwachting 
is na de wandeling aan te sluiten 
bij de viering in de kerk.
Voor wie interesse heeft: verza-
melen zondag 23 september om 
9.15 uur bij de OLV kerk aan de 
Gregoriuslaan 8 in Bilthoven, de 
wandeling start om 9.30 uur. Ie-
dereen is van harte welkom. Op-
geven kan via de mail: secretari-
aatolvbilthoven@gmail.com. De 
tocht wordt begeleid door Joke 
Litjens. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Samen Leuke Dingen Doen
Op zaterdag 29 september is er van 14.00-16.00 uur 
in café restaurant BU!TEN (Hessenweg 174, De Bilt) 
een Samen Leuke Dingen Doen Markt. U kunt vrij-
blijvend binnenlopen en onder het genot van koffie 
met wat lekkers rondkijken. De kans is groot dat u 
iemand ontmoet en samen afspreekt om iets leuks te 
gaat doen.

Maatjesproject zoekt vrijwilligers
Het maatjesproject MENS met Elkaar is op zoek naar 
vrijwilligers. Voor bijvoorbeeld wat gezelschap of 
ondersteuning bij administratie of om een
mantelzorger te ontlasten. Heeft u een paar uurtjes 
tijd om een ander blij te maken? Neem dan contact 
op: mensmetelkaar@mensdebilt.nl, 06-47693237
of 06-47589223.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Workshop voor mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg organiseert samen met een 
vitaliteitscoach een workshop voor mantelzorgers 
om vitaal en in balans te blijven met tips die direct 
in het dagelijks leven kunnen worden toegepast.. 
27 september van 10.00 tot 12.30 uur in Rinne-
beek, St. Laurensweg 13 in De Bilt. Speciaal voor 
werkende mantelzorgers en mensen die overdag 
verhinderd zijn wordt deze workshop ook in de 
avonduren aangeboden op 16 oktober a.s. De toe-
gang is gratis. Aanmelden kan per e-mail, mantel-
zorg@mensdebilt.nl of tel. 030 7271556. 

Taxatiemiddag voor goede doel

Op zaterdag 29 september is er van 14.00 tot 
18.00 uur mogelijkheid om kunst en antiek te 
laten taxeren in de Theresiaschool in Bilthoven. 
De organisatie van de middag is in handen van 
Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven. Eén taxatie 
kost 10 euro; de gehele opbrengst gaat naar AFRI-
pads Foundation. Deze stichting voorziet meisjes 
in Oeganda van gratis wasbaar maandverband, 
zodat ze gewoon naar school kunnen. Kaarten 
zijn vooraf te verkrijgen bij de Bilthovense Boek-
handel, Boekhandel Bouwman (beide contant) of 
via een e-mail naar soroptimistdebiltbilthoven@
gmail.com of tijdens de taxatiemiddag aan de deur 

Kunstlezing

Donderdag 11 oktober zal kunsthistorica Mirelle 
Nunes een kunstlezingen verzorgen over Leonar-
do da Vinci. Emotie en Expressie  in wijkcentrum 
WVT aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. Zie ook 
www.kunstuitzeist.nl.

25e Citylauf Coesfeld 

In partnergemeente Coesfeld wordt op 13 oktober 
voor de 25e keer een Citylauf gelopen. Daaraan 
kan iedereen deelnemen als loper of als wande-
laar. De meest gelopen afstand is 5 kilometer. 
De Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld wil, als 
er voldoende belangstelling is, met een bus naar 
Coesfeld. Er kunnen ook andere belangstellenden 
meereizen. Voor deze reis is aanmelding nodig via 
email: info@jumelage-debilt-coesfeld.nl. S.v.p. 
vermelden of u als loper of belangstellende mee-
gaat. Overige informatie via telefoon 030 2292573 
(Dick Verburg).

woensdagavond

26 sept.
19.00 tot 22.00 uur

NIEUWE TRENDS • 10% KORTING
MAKE-UP ADVIES • HAPJE EN DRANKJE
SIERADEN • MODE-PRESENTATIE

INLOOP

IN SAMENWERKING MET: VICTORIA SIERADEN
DROGISTERIJ & PARFUMERIE VAN ROSSUM

INLOOP

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

IN SAMENWERKING MET: VICTORIA SIERADEN
DROGISTERIJ & PARFUMERIE VAN ROSSUM

Prinsjesdag-troonrede
BTW omhoog. 

Kapper Hans 
verhoogt niet 
zijn prijzen, 
maar rekent 
wel op een 
stevige fooi!

Bel 212455

FEESTELIJKE TASSENACTIE

Lees meer over de actie in onze folder
bijgevoegd bij De Vierklank

BIRTHDAY

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

bestaat 5 jaar!
Zaterdag 

22 september 

Leyenseweg 127, Bilthoven

GRATIS
CHOCOLADE

CAKE*CAKE

Septembernummer 
van De Biltse Grift 

In het septembernummer van De Biltse 
Grift van de Historische kring d’Oude 
School schrijft Korine Hazelzet over het 
negatieve beeld van de Biltse elite in de 
geschiedschrijving. De familie van Hug-
ten leverde een bijdrage aan het artikel 
over het garagebedrijf dat al 65 jaar aan 
de Leijenseweg is gevestigd. De Biltse 
Grift geeft opnieuw een kijkje van een 
oud beeld en hoe dat is veranderd in de 
loop der jaren, in de rubriek Toen en 
Nu van Abe Postma. Pim van Veerdonk 
buigt zich over de schrijfwijze van de 
naam van kunstschilder Jan van Eijck en 
tenslotte besteedt Karel Beesemer aan-
dacht aan de herplaatsing van het Fiets-
beeld van Jits Bakker.

De Biltse Grift is verkrijgbaar bij: Prime-
ra, Maertensplein 24, Maartensdijk, Fa. 
van der Neut & Zn., Groenekanseweg 
9, Groenekan, Bouwman Boeken, Hes-
senweg 168, De Bilt, The Readshop, 
Hessenweg 133, De Bilt en bij de Bilt-
hovense Boekhandel, Julianalaan 1, Bilt-
hoven. 

Fietsspel Jits Bakker siert nu 
Stationsplein Bilthoven

door Guus Geebel

Met de onthulling op woensdag 12 september van het herplaatste kunstwerk ‘Spelende 
kinderen met fiets’ heeft de gemeente De Bilt nu op een prominente plek een kunstwerk van Jits 
Bakker. Er wordt later nog een plaquette aangebracht. De sculptuur werd in 1972 vervaardigd 

en markeerde een keerpunt in het leven van de kunstenaar. 

De onthulling werd samen met een 
aantal Mathildes van de Juliana-
school verricht door raadslid Peter 
Schlamilch en voormalig raadslid 
Frans Poot. Zij hebben zich bijzon-
der ingezet voor een mooie plaats 
voor het beeld. Wethouder Dolf 
Smolenaers is blij met de plek waar 
het nu staat. ‘Het stond voorheen 
bij de gesloopte Van Everdingen-
school. Nu kijkt het beeld uit over 
de snelfietsroute richting De Uithof, 
maar ook richting het beeldenpark 
van Jits Bakker via de belangrijkste 
groene verkeersader.’ Smolenaers 
is ook blij dat de beeldentuin van 
Jits Bakker voor de gemeente be-
houden gebleven is. 

Kelder
Het programma ter gelegenheid 
van de onthulling werd voortge-

zet in Kunst in de Kelder onder de 
Bilthovense Boekhandel. Daar had-
den de rolstoelgebruikers Wilma 
Dijkstra en Joke Lith graag bij aan-
wezig willen zijn, maar de toegan-
kelijkheid van de ruimte is helaas 
nog niet voor hen aangepast, maar 
er wordt wel aan gewerkt. Wilma 
zorgde er onder meer voor dat bij 
het station een derde lift kwam om 
de toegankelijkheid te vergroten. 
Joke is secretaris van de Stichting 
Kunst en Cultuur De Bilt (SKC). 
Het programma in de kelder begon 
met een lied over keizerin Mathil-
de, gezongen door leerlingen van 
de Julianaschool. Het werd muzi-
kaal begeleid door Ignace de Jong. 
Paul Meuwese, voorzitter de van 
Historische Kring D’Oude School 
De Bilt, hield daarna een verhaal 
over Mathilde en de stichting van 

een klooster waaruit de gemeente 
De Bilt is ontstaan. 

Geschiedenis
‘Op de step, op de step, ik ben zo 
blij dat ik hem heb’, zong Wim 
Sonneveld vertelt Meuwese. ‘Het 
zou op de fiets moeten zijn, maar 
dat rijmt niet op heb.’ Hij vertelt 
over de ontwikkeling van de fiets 
die zo’n tweehonderd jaar geleden 
begon met een loopfiets. In 1863 
zorgde jonkheer van den Bosch dat 
er een station kwam op de huidige 
plek. Er ontstond bebouwing in 
de omgeving en het station kreeg 
in 1917 de naam Bilthoven. ‘He-
den ten dage is het gewoon dat je 
de fiets pakt om naar het station 
te gaan. Jits Bakker werd door die 
fietsen geïnspireerd tot het maken 
van het beeld ‘Spelende kinderen 
met fiets’, ook wel ‘Fietsspel’ ge-
noemd, dat bij de Van Everdingen-
school geplaatst werd. Paul Meu-
wese vindt het heel toepasselijk dat 
het beeld nu op deze plaats is ge-
komen, midden in de samenleving. 

Vermaard
De zoon van Jits Bakker, Tibo van 
de Zand van de Stichting Jits Bak-
ker Collectie, houdt tenslotte een 
verhaal over het leven en werken 
van zijn vader. ‘Is hij ooit kind 
geweest en is hij niet altijd kind 
gebleven’, vraagt Tibo zich af. Hij 
gaat in op zijn rusteloosheid. ‘Hij 
trok de hele wereld over en waar 
iemand de voordeur nam, nam hij 
de achterdeur.’ Tibo vertelt over 
de jonge jaren van zijn vader in en 
vlak na de oorlog. Zijn eigen vader 

Burendag BBQ in 
Hollandsche Rading

Ook dit jaar organiseert het Oranje Comité HR een barbecue met 
Burendag voor alle inwoners uit Hollandsche Rading. Zaterdag 22 
september is men vanaf 16.30 uur van harte welkom op het plein 
naast het dorpshuis.

Er is een terras opgebouwd met bar, swingende muziek en lekker eten. 
Zon, wind of regen, de tent en de terrasverwarmer staan klaar. Voor de 
kinderen is er een springkussen en kinderlimonade (gratis). Deelname 
aan de BBQ kan door aanmelding via email: oranjecomitehr@gmail.
com tot donderdagavond 20 september Deelname aan de BBQ zonder 
aanmelding is niet mogelijk. Voor meer info: 06 14218473. 

(Titia Kok)

was in de oorlog omgekomen in 
een kamp en hij werd naar Zweden 
gestuurd om aan te sterken. Jits 
Bakker was een harde werker en 
creëerde zijn eigen toekomst. De 
opdracht voor het beeld dat nu op 
het Stationsplein staat kreeg hij in 
1972 toen hij nog maar net in De 
Bilt woonde. ‘Kinderen hielden 
van het beeld en het werd omarmd 

door de buurt, maar de school 
werd gesloopt. Er werd veel ge-
daan om het beeld te behouden. 
Het werd gerestaureerd en staat nu 
op een mooie plek.’ Werk van Jits 
Bakker is over de hele wereld te 
vinden. Bij het NOS│NOC*NSF 
Sportgala ontvangen winnaars de 
Jaap Eden Award die door hem 
vervaardigd is.

Na de onthulling is er natuurlijk de bewondering.

Joke Lith (links) en Wilma Dijkstra tot hier en niet verder.

Leerlingen van de Julianaschool zingen een lied over keizerin Mathilde.

De voorpagina van het septembernum-
mer van de Biltse Grift.
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Voordeel

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

700

100

199

40%
korting

Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 september 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Gevulde 
koeken

vers uit
eigen oven
2 stuks

Grolsch 
herfstbok

pak 6 � essen (30cl) 
van €6,19 voor 

€3,71

Elstar appelen

Tas 1,5 kilo

Jean Balmont 
wijn

2 � essen
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Kennismaking met Polen
Stichting Razem is al meer dan 20 jaar actief op de Michaels-jaarmarkt in Mieścisko met de 

verkoop van in Nederland ingezamelde spullen voor een goed doel. Deze jaarmarkt wordt ieder 
jaar in september gehouden en valt samen met het traditionele oogstdankfeest daar. 

De verkoop van spullen tijdens de 
markt, maar eerder ook in Neder-
land, is zo voorspoedig verlopen 
dat een mooi bedrag kon worden 
geschonken voor het opknappen 
van de kinderspeelplaats in het ge-
hucht Budziejewo.

Kennismaking
Voor burgemeester Sjoerd Potters 
en gemeentesecretaris Erik Wiet-
ses was dit de ideale gelegenheid 
voor een kennismaking met de 
partnergemeente en de Poolse cul-
tuur en om getuige te zijn van een 
van de activiteiten van Stichting 
Razem. De Poolse burgemeester, 
Andrzej Banaszyński, liet hen de 
gemeente zien en er werden ge-

Jazzfestival
in Het Lichtruim

Op zaterdag 3 november vindt een Jazzfestival plaats, 
georganiseerd door KunstenHuis De Bilt-Zeist. Bij 

deze primeur in De Bilt, locatie Het Lichtruim, staat 
jazzliefhebbers een heuse traktatie te wachten.

Op het uitgebreide programma staan bekende artiesten als Kika 
Sprangers, Ack van Rooyen, Ben van den Dungen, Izaline Calister, 
Hermine Deurloo en vele anderen. Naast deze grote namen krijgen 
ook geselecteerde leerlingen van de muziekschool en plaatselijke 
bigbands de gelegenheid van zich te laten horen. Uiteraard is er ook 
ruimte én alle reden om te dansen op o.a. de swingende muziek van 
The Weathertown Bigband en de Lichtruim Bigband.

Doel
Het jazzfestival heeft ten doel jazzmuziek voor een breed publiek toe-
gankelijk te maken en professionals en jonge talentvolle muzikan-
ten met elkaar te verbinden. Het 
festival wordt georganiseerd ter 
gelegenheid van het 5-jarig be-
staan van Het Lichtruim, moge-
lijk gemaakt door gemeente De 
Bilt en sponsoring. Info & tic-
kets: theaterhetlichtruim.nl.

(Jess van de Griend)

Een onbekende musicalgrootheid 
in Het Lichtruim

‘Geluk is zelfs in de donkerste tijden te vinden, als je het licht maar weet aan te zetten’, 
zo klinkt het in een van de Harry Potterfilms, waaruit pianist en componist 
Gijs van Winkelhof met bijna achteloos gemak een melodie wist te toveren 

in een volgepakt Lichtruim, afgelopen zaterdagavond.

Op verzoek van het publiek impro-
viseerde hij schijnbaar moeiteloos 
het ene verzoeknummer na het an-
dere. Een concert waarbij daarnaast 
eigen nummers werden afgewisseld 
met bekende filmmelodieën. Gijs 
van Winkelhof zorgde zelf voor een 
vlotte presententie, prima versterkt 

en uitgelicht door de technicus van 
Het Lichtruim. Toegegeven, de 
kenner hoorde soms wat kleine on-
volkomenheden en verlangde soms 
naar een wat dramatischer toucher, 
maar Van Winkelhofs elegante stijl 
roept een betoverende en sensitieve 
sfeer op. Vooral het prachtige duet 

‘Zo anders,’ samen met zangeres 
Petra Visser was van een intieme 
schoonheid die zowel de bezoekers 
in de zaal als online (het concert was 
live tegen betaling te zien op inter-
net) diep ontroerden. Een lichtpuntje 
in onze donkere wereld.

(Peter Schlamilch) 

Kika Sprangers en band. (foto Merce Wouthuysen)

Pianist/componist Gijs van 
Winkelhof met muzikale vrienden: 
in Nederland nog onbekend, 
maar in het buitenland heel 
populair. (foto Anique van Eijk - 
Varkevisser)

Vrijwilligers van Razem met de Poolse gastgezinnen voor het gemeentehuis.

Volop belangstelling voor Nederlandse spullen in Mieścisko

Burgemeester Sjoerd Potters en gemeentesecretaris Erik Wietses kregen 
voor de gemeentelijke samenwerking een onderscheiding van de gemeente 
Mieścisko en werden ere inwoner van Mieścisko.

sprekken gevoerd over verdere sa-
menwerking in de toekomst. 

Orgel
Er was een orgelconcert in de pa-
rochiekerk. Het orgel is afkomstig 
uit de gesloten Willibrorduskerk 
in Hedel (NB) en is dit jaar in 
gebruik genomen. Het werd door 

bemiddeling van Stichting Razem 
geschonken aan de parochie van 
Mieścisko. Tijdens een feestelijke 
avondmaaltijd waarbij alle Ne-
derlanders en hun gastgezinnen 
aanwezig waren, werd een aantal 
mensen in het zonnetje gezet.

(Sjef Vossen)

www.arttraverse.nl

Mieke de Waal
schilderijen en beelden 

Zondag 23 september
om 15.00 uur opening

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

23 sept | 13 nov 2018

advertentie
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 ÁLLE TUINPLANTEN

D
E HELE M A A N D S E PTE M

BE
R25%

KASSA
KORTING

KOM NAAR ‘T
VAARDERHOOGT

KOM OOK NAAR  
DE AMBACHTSHAL

Het leukste en meest natuurlijke
uitje voor de hele familie dit week-
einde maak je mee in het Pagode-
dorp bij ‘t Vaarderhoogt én bij de 
Ambachtshal in Soest

ZATERDAG 22 SEPTEMBER
EN ZONDAG 23 SEPTEMBER

KONINGSWEG 22
10.00 - 17.00 UUR

DEMONSTRATIES EN  
ACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN

DORRESTEINWEG 72B
10.00 - 17.00 UUR

Kom het meebeleven: o.a. plein met pagode-
winkels, gratis herfststukjes maken, de (aai)beestenboel, 
poffertjes, kruiden & vergeten groenten,  
Henk de houthakker, tante Thea (alleen zaterdag), 
pagode met alles over najaar- en winter bloeiers,  
Wat Bokashi (EM) allemaal teweeg brengt!!!

ZATERDAG 22 SEPTEMBER
EN ZONDAG 23 SEPTEMBER

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel
• Bouwman Boeken
• Readshop
• Kooklust 121 
• Landw. De Bilt 
• De Vierklank
• Landw. de Groenekan 
• Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

SLAGERS ROOKWORST

Opening van het rookworst seizoen!

Met goud bekroond. Grof of fijn; glutenvrij!
3 stuks 6,75

DIAMANT HAASJES

Super mals; smelt op de tong. Lekker gemarineerd; 

kort en fel bakken als biefstuk.
100 gram 2,35

LAMSBOUTSCHIJVEN

Met een klein beentje. Lekker gemarineerd met een 

kruidenboter marinade; rosé te braden
100 gram 1,98

RUNDER RIBLAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug; grof van draad; stevig 

aanbraden en dan ca. 2½ tot 3 uur sudderen
500 gram 6,98

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG

Lekker gemarineerde varkenshaas in een jasje van 

bladerdeeg. ± 20 minuten op 175°C
100 gram 1,75

BOSSCHE BOLLEN

Licht pittig in een krokant jasje van geroosterde uitjes; 

zachtjes braden in ruim boter
100 gram 1,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

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

‘Het Lied van de Ziel’ in Bilthoven 
 
Op uitnodiging van de PKN in Bilthoven komt Jan Kortie een 
avond naar de Centrumkerk. Tijdens deze avond zingen we 
mantra’s uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in 
allerlei talen, met pianobegeleiding. Een deel van de muziek 
is ingetogen, soms ontroerend, een ander deel is uitbundig, 
dan spat de vreugde ervan af. Het licht is gedempt, de sfeer is 
verstild. Er is niets voorgeschreven dat je zou moeten voelen of 
geloven. Tijdens deze avonden richten we ons op het woor-
denloze mysterie van het leven, we pogen dit stille mysterie te 
verklanken. Samen zingend overstijgen we het denken, en zo 
verbinden we ons nog dieper met dat mysterie en met elkaar. 
Het samen zingen van mantra’s is heilzaam, niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor de wereld. Als wij ons met elkaar ver-
binden is dat een bijdrage aan onze wereld, waarin we zo vaak 
in dualiteit en dus isolement leven. We zingen woorden vol 
betekenis. In de klank van de stem, in de zangerige toewijding 
ervan, komt die betekenis tot leven. Het gaat om korte teksten 
op eenvoudige melodieën. Dat schept ruimte om te zijn met de 
klank, met de wijsheid die in 
de woorden besloten ligt, met 
de betoverende herhaling en de 
wonderschone muziek die dan 
kan ontstaan. Op 27 september 
in de Centrumkerk Julianalaan 
42, Bilthoven. Aanvangstijd 
20.00 uur, zaal open om 19.30 
uur. Entree is 15 euro.
Aanmelden: ckuiken@planet.nl

De Werkplaats
Kindergemeenschap te Bilthoven

zoekt voor het voortgezet onderwijs per direct een
enthousiaste collega voor de functie:

• Teamassistent
    voor 1 dag of 2 halve dagen (0,2 fte).

Een teamassistent assisteert het team bij de lesgevende 
taak en begeleiding van werkers, voert administratieve 
werkzaamheden uit en zorgt voor het beheer van de 
domeinruimte.

Bovengenoemde vacature is voor het hele schooljaar 
2018-2019 en langer. We hebben echter regelmatig
behoefte aan invalkrachten voor deze functie.

Op de website www.wpkeesboeke.nl vindt u een
omschrijving van de functie en de sollicitatieprocedure.

Kees Boekelaan 12 
3723 BA Bilthoven
T 030 228 28 41 
www.wpkeesboeke.nl

‘Het doel der opvoeding is ieder kind te helpen te worden wat het is’ Kees Boeke
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Herfstweekend bij ’t Vaarderhoogt
Zaterdag 22 en zondag 23 september organiseert ’t Vaarderhoogt ‘Herfstweekend Het Vallend 

Blad’ Een tweedaagse festiviteit voor jong en oud.

Op het buitenterrein van ’t Vaar-
derhoogt  is een sfeervol plein in-
gericht met daaromheen tientallen 
pagodetenten. In de pagodes zijn 
winkeltjes, tuininformatie stands, 
proeverijen, demonstraties etc. te 
vinden. Volop interessante en leuke 
belevenissen.

Kinderen
Voor de kinderen is er een plek 
ingericht waar zij mooie herfst-
stukken kunnen maken met gratis 
materialen van ’t Vaarderhoogt. 
Daarnaast zijn de vaste gezichten 
ook weer van de partij. Henk de 

houthakker, de goedmoedige reus 
waar kinderen kunnen schilderen 
en knutselen. Ook Roel is er met 
zijn complete (aai)beestenboel, on-
weerstaanbaar voor kinderen. Op 
zaterdag is tevens tante Thea aan-
wezig. Bij haar kunnen de kinderen 
zich helemaal creatief uitleven.

Doe ‘t zelf
Dit jaar is er een samenwerking 
met de Ambachtshal aan de Ko-
ningsweg 22. Ook daar draait een 
evenement onder de naam ‘Doe het 
lekker zelf’. Twee dagen demon-
straties en activiteiten voor ieder-

een. Sommige activiteiten kunnen 
bij de Ambachtshal worden gestart 
en bij ’t Vaarderhoogt worden ver-
volgd, of juist andersom.

Honger en dorst komen niet aan 
bod, want de poffertjeskraam wordt 
weer opgetuigd en er zijn verschil-
lende versnaperingen verkrijgbaar. 
Wie wat uitgebreider aan tafel wil 
kan terecht bij De Kastelein, van 
kleine hap tot volledig menu. De 
openingstijden van beide evene-
ment zijn, zowel zaterdag als zon-
dag, van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Zie ook www.vaarderhoogt.nl 

Op het buitenterrein is van alles te doen.

Onveilige situatie bij de Vijverhof
door Henk van de Bunt

Mevr. Hazeleger is in 2011 aan de Vijverhof in De Bilt in een huurwoning van de SSW komen 
wonen. Vanaf dat jaar werden de heggen en perken aan zowel de noord- als zuidzijde van haar 

benedenwoning door de gemeente De Bilt goed bijgehouden en de heg
werd tweemaal per jaar geknipt. 

‘Nu al drie jaar op rij moet je alsmaar bellen en vragen: 
in voor- en najaar wordt niets aan de perken noord- 
en zuidzijde gedaan’, vertelt zij haar verhaal. ‘De heg 
wordt met geweld door een machine verwoest en dan 
mag je weer dankbaar zijn. Aan de noordzijde groeit 
de bodembedekking van stoep naar stoep. Je breekt 
bijna ledematen, wanneer je niet uitkijkt. De situatie is 
ook ideaal voor beesten (ratten). Er wordt regelmatig 
door honden in gepoept (ondanks bordjes)’.

Gemeente De Bilt reageert
Barry Smits: ‘Wij zijn zelf ook gaan kijken en zijn 
nagegaan of hier iets fout is gegaan. Volgens bestek 

worden de heggen daadwerkelijk twee keer per jaar 
gesnoeid. Op een melding uit augustus is ook terug-
gekoppeld, dat e.e.a. in de winter-snoei weer wordt 
meegenomen. Daarnaast hebben wij geconstateerd dat 
het pad nu inderdaad niet voldoende vrij is. Eens per 
jaar zorgen we dat overhangend groen tot maximaal 10 
cm vanaf de stoeprand wordt teruggebracht. Bestek-
technisch bekeken vallen de bodembedekkers in het 
perkje bij de voordeur van mevrouw helaas buiten het 
bestek. Maar de Biga komt volgende week (38) graag 
langs om de situatie voor de deur bij mevrouw op te 
knappen, wanneer er toch in de buurt begonnen wordt 
met snoei’.

Mevr. Hazeleger: ‘Door de hoge begroeiing is het een onveilige situatie; je hebt een paar maanden geen 
overzicht wat er gebeurt’.

Piepjonge middenstanders 
openen winkel 

Elk kind speelt wel eens ‘winkeltje’. Maar een echte winkel openen, 
met echte producten en echt geld in een echt winkelcentrum dat is 
pas echt spannend, leuk én bijzonder. 

Basisschoolleerlingen van de Julianaschool in Bilthoven mogen bin-
nenkort deze uitdaging aangaan en worden voor 2 zaterdagen ‘detail-
list’. Op zaterdag 22 en 29 september openen zij in het kader van jong 
geleerd is oud gedaan in de Kwinkelier een heuse winkel met de toepas-
selijke naam JUUL. De winkel ligt aan het vernieuwde Kronkelpleintje. 

De Julianaschool, van oudsher een middenstandsschool, ligt in Biltho-
ven Centrum en is een goede buur van winkelcentrum de Kwinkelier. 
Dit jaar viert de school haar 100-jarig bestaan met allerlei festiviteiten 
en activiteiten waaronder ook de pop-up winkel JUUL. De onderne-
mers, verkooptalentjes en influencers van de toekomst verkopen deze 
twee zaterdagen allerlei nieuwe, moderne en hippe cadeauartikelen. De 
opbrengst komt ten goede aan het school-jubileumfeest. JUUL is 22 en 
29 september van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Juf Marieke met Noa Sanne, Marit, Sabine, Sarah, Luc, Valentijn, 
Jasmijn en Roos in de Kwinkelier.

Nu de R in de maand is verschenen
moet je weer wennen aan koude tenen
de zomer is voorbij
en het is wachten tot mei
voor die R uit de maand is verdwenen 

Guus Geebel Limerick

Theeconcert van
De Tornado’s

De Tornado’s bestaat uit een groepje jongeren die een beperking heb-
ben maar leuke muziek kunnen maken. In een gevarieerd programma 
wisselen liedjes van vroeger en nu elkaar af. De groep treedt 2 á 3 maal 
per jaar op en bestaat uit 10 muzikanten. Zaterdag 22 september spelen 
ze om 14.00 uur in het Atrium van de Woongroep Lugtensteyn, Orion-
laan, Bilthoven. Voor hun instrumentenfonds wordt een bijdrage van 
minimaal 2 euro p.p. gevraagd (kinderen tot/met 11 jaar gratis). 

(Martin Visser)

De Tornado’s spelen op trommels, djembés, klein slagwerk, keyboard 
en lyra en beheersen een groot gevarieerd repertoire.
[foto Marijke Drieenhuizen 2017]
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 Per liter 
1.25 

 Per liter 
1.25 

*

Hoogvliet Bilthoven Leyenseweg 127, Bilthoven

Alle pakken met 4 fl esjes 
van 0.3 liter
 Van /3.99 - /5.19
Voor 1.99 - 2.59

Hertog Jan 
of Affl igem 
speciaalbier

Geldig van woensdag 19 t/m dinsdag 25 september 2018, alleen bij Hoogvliet Bilthoven

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

Jubileumstunt
Hoogvliet Bilthoven

Alle pakken 
met 10 pakjes 
van 0.2 liter
 Van /1.85

Wicky

Naturel of gemarineerd
 Van /4.29 - /4.49

Kipdrumsticks

Een snoepje deed
de harten sneller kloppen

door Guus Geebel

Op maandag 17 september was het 65 jaar geleden dat Gerard Nokkert en Wil van Keulen 
in Maartensdijk in het huwelijk traden. Ze waren toen allebei 22 jaar oud. Burgemeester 
Sjoerd Potters kwam het echtpaar thuis feliciteren met hun briljanten huwelijksjubileum.

Gerard en Wil zijn geboren en getogen in de gemeen-
te Maartensdijk. Hij groeide op in Nieuwe Wetering 
in een gezin met zeven kinderen en zij op de Mo-
lenweg met haar moeder een broer en een zus. Haar 
vader overleed op jonge leeftijd. Ze leerden elkaar 
kennen in het Wilhelminagebouw aan de Dorpsweg 
in Maartensdijk. Daar was op 10 februari 1951 een 
uitvoering van de plaatselijke mondharmonicaclub. 
Gerard zat in de zaal met enkele vrienden achter 
Wil die er met een paar vriendinnen was. ‘Ze deelde 
snoepjes uit aan haar vriendinnen en toen vroeg ik 
waarom wij niets kregen. We kregen toen wat en zo 
is het begonnen. Na de uitvoering heb ik haar thuis-
gebracht. De volgende dag was het zondag en toen 
hebben we elkaar halverwege op het Prinsenlaantje 
opnieuw ontmoet. Daar kwam het tot de eerste zoen.’ 
De 10de februari zorgde Gerard daarna steeds voor 
een bos bloemen. 

Kinderen
Na hun trouwen ging het jonge echtpaar bij de 
moeder van Wil op de Molenweg wonen. Daar 
stond een grote werkplaats waarvan de bovenver-
dieping verbouwd werd tot een woonkamer, een 
keuken en een slaapkamer. ‘Het was heel gezel-
lig’, zegt Wil. ‘Maar toen er twee kinderen waren 
werd het toch te klein.’ In 1960 verhuisde het gezin 
naar de huidige woning aan de Tuinlaan. Gerard 
en Wil kregen vier kinderen, drie jongens en een 
meisje. Ze hebben acht kleinkinderen en drie ach-
terkleinkinderen. Wil geniet heel erg van de ach-
terkleinkinderen die allemaal in de buurt wonen. 
Gerard laat trots een vier generatie foto zien van 
zijn vrouw, dochter, kleindochter en achterklein-
dochter.

Werken
Wil werkte voor ze kinderen kreeg op verschillen-
de plaatsen in de huishouding. Toen ze Gerard pas 
kende werkte ze in Bilthoven bij een dokter die arts 
was op de walvisvaarder Willem Barentsz. ‘Toen 
ze weer een reis gingen maken vroeg de vrouw van 
die dokter of ik mee wilde. Zij ging ook mee en 
zou het fijn vinden als ik er dan ook zou zijn. Maar 
ik was 19 jaar en zag een half jaar op de Zuidpool 
niet zitten.’ Gerard is timmerman. Hij werkte 23 
jaar bij een aannemer in Groenekan. In 1970 ging 
hij een jaar bij de gemeente De Bilt werken en van 
1971 tot 1992 was hij onderhoudstimmerman bij 
de gemeente Maartensdijk. Ze hadden 65 jaar lang 
een harmonieus huwelijk. Het briljanten huwe-
lijksfeest vieren ze tegelijk met de verjaardag van 
Wil met zo’n 30 mensen in Haarzuilens.

Burgemeester Potters met het briljanten bruidspaar 
Nokkert-Van Keulen.

Wandelen met de buren
 

Op de burendag van zaterdag 22 september gaan buren wandelen met 
bewoners van d'Amandelboom. Tijdens de wandeling geeft de bioloog 

Cees de Heer toelichting op wat we zien.

Freja Aurik is een van de vrijwilligers van d’Amandelboom. Met haar hond 
wandelt zij sinds een half jaar met bewoners van het verzorgingshuis aan de 
Noord-Houdringelaan 82 in Bilthoven. Ze woont er dichtbij en liep elke dag 
met haar hond in het bos, waar een deel van d’Amandelboom op uitkijkt: 
‘Daar zag ik bewoners bij het raam zitten en dacht dat het misschien een goed 
idee zou zijn met een paar mensen te gaan wandelen. Ik moest onze hond tóch 
uitlaten’. Freja zocht het adres op en stuurde een e-mail. Tina Bolks (coör-
dinator vrijwilligers) reageerde snel, het kennismakingsgesprek verliep ple-
zierig en zo werd Freja Aurik een van de vrijwilligers van d’Amandelboom. 
Nu wandelt zij, met haar viervoeter, twee keer in de week met een bewoon-
ster en een echtpaar een rondje door het mooie Noord Houdringe Bos. Freja 
Aurik vertelt er enthousiast over. Ondanks haar drukke fulltime baan als 
manager, met een functie 
binnen woningcorpora-
ties, kan ze dat prima in-
passen. De mensen zijn 
er blij mee. Ze zegt: ‘Ook 
met een baan en een gezin 
is het goed te doen. Het 
voegt iets toe aan het le-
ven van de mensen’. Voor 
info over vrijwilligers-
werk in d’Amandelboom 
kan contact worden op-
genomen met Tina Bolks 
(tel. 030 2295600).

(Eljoke Hordijk)

Buren wandelen op 
zaterdag 22 september 

van 14.30 tot 16.00 
uur met bewoners van 

d’Amandelboom.
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GEMEENTENIEUWS
week 38 ¾  19 september 2018

Wereld Alzheimerdag  
Voor ieder die met dementie te maken heeft 
organiseert Netwerk Ketenzorg Dementie De 
Bilt  op vrijdag 21 september van 13.30 tot 
16.30 uur in Het Lichtruim aan Planetenplein 
2 een gratis toegankelijke middag onder het 
motto ‘Samen dementievriendelijk’. Neem 
deel aan het interactieve programma vol mu-
ziek, informatie, beleving en ontmoeting. 
Meer informatie: www.mensdebilt.nl. Aan-
melden via mantelzorg@mensdebilt.nl 

Melding openbare 
ruimte
Is er iets kapot bij u in de buurt in de open-
bare ruimte? Een stoeptegel, een speeltoe-
stel, een bankje? Ziet u rondslingerend afval 
of heeft u overlast van een struik of boom? 
Meld het dan via www.debilt.nl met uw DigiD 
en volg de voortgang via Mijn De Bilt. 

Nieuwe wethouder-
spreekuren
U kunt vanaf oktober weer elke derde don-
derdag van de maand zonder afspraak naar 
het spreekuur van de wethouder van uw 
dorp. Een manier voor u om in gesprek te 
gaan met het gemeentebestuur en voor de 
wethouders om te vernemen wat er leeft. 
Ook in gesprek met een wethouder in uw 
dorp? Kijk op www.debilt.nl/spreekuren voor 
het nieuwe overzicht van de spreekuren. Let 
op: gewijzigde tijden. 

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven

Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven

(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur, 

di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26

Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,

di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten 
kantoor-tijden: (06) 558 76 775

Nationale Duurzame Huizen 
Route 
Tijdens de Duurzame Huizen Route op zaterdag 3 en 10 november stellen huisei-
genaren hun woning open Bezoekers kunnen zo duurzaam wonen in de praktijk 
ervaren. 

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden aan. Kijk voor het meest actuele, 
volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.
Bilthoven:  Vinkenlaan, renovatie riool en wegen, tot maart
Bilthoven:  Overboslaan, Korte Boslaan en Hofl aan, renovatie riool en wegen, tot juni
Bilthoven:  Talinglaan, renovatie riool, tot 21 september
Bilthoven:   N234 tussen de Gezichtslaan en de Soestdijkseweg Noord, asfalterings-

werkzaamheden Provincie Utrecht in de avond en nacht van 26 en 
27 september

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Heeft u ervaring met duurzame maatrege-
len zoals aardgasvrij wonen, zonnecollecto-
ren of een warmtepomp? Of wilt u juist bij 
anderen kijken hoe duurzaam wonen eruit 
ziet? 
Schrijf u in voor een bezoek of meld uw wo-
ning aan op: www.duurzamehuizenroute.nl/
debilt. Dit jaar zijn voor het eerst de verkie-

zingen van het ‘Duurzaamste Huis van Ne-
derland’.  Huiseigenaren maken kans om 
het leukste, beste, meest innovatieve en 
duurzaamste huis te worden. Huiseigenaren 
kunnen tot 30 september hun woning op de 
website aanmelden. Meer informatie 
vindt u op www.duurzamehuizenroute.nl/
verkiezingen.

Werkatelier rattenoverlast 
De gemeente nodigt particuliere pandeige-
naren in Bilthoven-West op dinsdagavond 
25 september uit voor een werkatelier 
‘Werende maatregelen aan woningen’.  

Locatie: WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven.

Oude blokverwarming
Onder een deel van de particuliere woningen 
in de wijk ligt een oud stelstel van blokver-

warming. Dit geeft ratten de mogelijkheid 
om zich tussen de woningen te verplaatsen. 
De gemeente draagt zorg voor het afdichten 
van de doorgangen van de oude blokverwar-
ming. Gelijktijdig wordt met de bewoners 
gekeken naar het wegnemen van de overige 
risicofactoren. 

Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl/
ratten

Gedeeltelijke geheimhouding 
persoonsgegevens
Bij de gemeente zijn uw persoonsgegevens veilig. Wist u dat u uw gegevens nog 
strikter kunt beschermen? Dat kan door gedeeltelijke geheimhouding aan te vra-
gen.  

Sommige overheids- en maatschappelijke in-
stellingen hebben toegang tot uw persoons-
gegevens om hun wettelijke taken te kunnen 
uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn de be-
lastingdienst of pensioenfondsen. De ge-
meente is verplicht om deze gegevens te 
verstrekken. Er zijn ook andere instanties die 
uw gegevens voor specifi eke doeleinden 
kunnen opvragen. Denk hierbij aan advoca-
ten, werknemers- of werkgeversorganisaties 
of de Stichting Interkerkelijke Ledenadmini-
stratie. 

Als u niet wilt dat deze andere instanties toe-
gang tot uw persoonsgegevens hebben, dan 
kunt u bij de gemeente gedeeltelijke ge-
heimhouding aanvragen. Uw gegevens wor-
den dan alleen vrij gegeven wanneer een 
instantie een wettelijke taak heeft uit te voe-
ren. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer een ad-
vocaat een gerechtelijke procedure begint. 
In dat geval krijgt u de mogelijkheid om 
vooraf uw standpunt en bezwaren kenbaar 

te maken. De gemeente maakt dan een ge-
motiveerde afweging om uw persoonsgege-
vens wel of niet te verstrekken.

Aanvragen
U kunt de (extra) geheimhouding over uw 
persoonsgegevens eenvoudig aanvragen via 
het digitale loket van de gemeente. Ga daar-
voor naar www.debilt.nl en zoek onder Pas-
poort, rijbewijs en uittreksel en klik vervol-
gens op Geheimhouding persoonsgegevens 
en log in met uw DigiD. U kunt uw verzoek 
ook per post sturen naar de Gemeentewinkel 
van de gemeente De Bilt, Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven. Vergeet u niet een kopie van 
uw legitimatiebewijs toe te voegen. Als u al 
eerder gedeeltelijke geheimhouding heeft 
aangevraagd,  hoeft u niets te doen. 

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op 
met de Gemeentewinkel via telefoonnummer 
030 228 94 11.
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BEKENDMAKING
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3e wijziging Beleidsregels artikel 2.12 Wabo 
vastgesteld.  

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan ‘Ensahlaan 2a te Bilthoven’.   

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet  
geluidhinder, wijzigingsplan ‘Ensahlaan 2A 
Bilthoven’.  Het college van de gemeente De Bilt maakt 

bekend dat het in zijn vergadering van 4 sep-
tember 2018 de 3e wijziging  “Beleidsregels 
artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2 Wabo jo. 
artikel 4 van Bijlage II Bor Gemeente De Bilt 
2014 (2.12 beleid De Bilt 2014)” heeft vastge-
steld. Dit hebben wij bekend gemaakt via 
www.overheid.nl op 17 september 2018. Deze 
beleidsregels zijn na deze bekendmaking in 
werking getreden.  

De beleidsregels zijn gebaseerd op het lande-
lijke Besluit omgevingsrecht en dienen als 
toetsingskader voor de beoordeling van aan-
vragen voor omgevingsvergunningen.  

Burgemeester en wethouders van gemeente 
De Bilt geven, op grond van artikel 3.8, eerste 
lid, van de Wet ruimtelijke ordening juncto af-
deling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
kennis van de terinzagelegging van het ont-
werpwijzigingsplan: “Ensahlaan 2a te Biltho-
ven”.

Het plangebied
Het plangebied betreft het perceel gelegen 
tussen de Bilderdijklaan 24 te Bilthoven en de 
Ensahlaan 2 te Bilthoven.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het verzoek van de eigenaar van 
dit perceel om hier één vrijstaande woning te 
mogen bouwen.

Terinzagelegging 
Het ontwerpwijzigingsplan ligt gedurende zes 
weken ter inzage van donderdag 20 septem-
ber 2018 tot en met woensdag 31 oktober 
2018. U kunt de stukken online inzien op de 
landelijke website: http://www.ruimtelijke-
plannen.nl.  

De kavel aan de Bilderdijk 24 in Bilthoven 
wordt gesplitst in twee kavels. Op de nieuwe 
kavel aan de Ensahlaan 2A kan een nieuwe 
vrijstaande woning worden gebouwd. Deze 
ontwikkeling past niet binnen het huidige be-
stemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan 
kent een wijzigingsbevoegdheid om op deze 
locatie extra woningen toe te staan. Van deze 
wijzigingsbevoegdheid wordt gebruik gemaakt 
om de nieuwe woning mogelijk te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan is getoetst aan de 
Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoes-

De wijzigingen gaan over het jaarrond toe-
staan van terrasheaters in plaats van alleen in 
het seizoen; het verruimen van functiewijzi-
gingen in de bedrijfsbestemming aan de Rem-
brandtlaan en het mogelijk maken van maat-
werk in niet voorziene gevallen.
 
De beleidsregels liggen vanaf 17 september 
2018 bij het informatiecentrum van het ge-
meentehuis in Bilthoven aan de Soestdijkse-
weg Zuid 173 ter inzage. De beleidsregels 
kunnen ook digitaal worden ingezien op de 
gemeentelijke website  via www.debilt.nl> 
vergunningen en belastingen> afwijken van 
een bestemmingsplan.

Het planidentificatienummer is: NL.
IMRO.0310.18002WP0007-ON01

De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken 
om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u 
vragen wilt stellen over de stukken. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen om-
trent het ontwerpwijzigingsplan indienen. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 
‘Burgemeester en wethouders van De Bilt’. Per 
post via: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. De-
genen die mondeling een zienswijze kenbaar 
willen maken kunnen binnen de bovenge-
noemde termijn contact opnemen met de 
hierna genoemde contactpersoon. Het is niet 
mogelijk via e-mail een zienswijze in te die-
nen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 

tisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op 
de gevels van de nieuwe woning, vanwege het 
spoorwegverkeer op de traject Utrecht – 
Amersfoort, hoger is dan de wettelijke voor-
keurswaarde die genoemd is in de Wet geluid-
hinder. De Wet geluidhinder biedt de 
mogelijkheid om, onder voorwaarden, onthef-
fing te verlenen van deze voorkeurswaarde. 
Het college van burgemeester en wethouders 
wil voor het plan gebruik maken van deze mo-
gelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit 
hogere waarden opgesteld. De gemeente kan 
het wijzigingsplan pas vaststellen, nadat de 
ontheffing van de voorkeurswaarde is ver-
leend.

Zienswijze
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen be-
langhebbenden gedurende zes weken na deze 
publicatie zienswijzen tegen het ontwerpbe-
sluit hogere waarden indienen. Bent u belang-
hebbende? Dan kunt u uw brief richten aan: 
College van burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, p/a Omgevingsdienst re-
gio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, 
onder duidelijke vermelding van uw naam, uw 
adres en zaaknummer Z-2017-41746.

Inzage van de stukken
Het ontwerp van het besluit hogere waarden 
met bijbehorende stukken ligt van 20 septem-
ber 2018 tot en met 31 oktober 2018 ter in-
zage. U kunt de documenten tijdens de inza-
getermijn kosteloos inzien bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis aan 
de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

deel uit van het door het college van Burge-
meester en Wethouders te nemen besluit tot 
vaststelling van het wijzigingsplan. Ingedien-
de zienswijzen kunnen aanleiding geven tot 
aanpassingen. Het ontwerpbestemmingsplan 
wordt dan gewijzigd vastgesteld. 
De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Biltsche 
Courant, de Staatscourant en op de gemeen-
telijke website worden gepubliceerd. Indie-
ners van een zienswijze worden hiervan 
schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan en de procedu-
re kunt u contact opnemen met de heer E. 
Eilander via telefoonnummer (030) 22 89 506.

Stichting Dierenweide
Maartensdijk doet mee! 

Zaterdag 22 september is het weer de jaarlijkse Nationale Burendag. Tijdens de Nationale 
Burendag komen mensen uit de wijk gezellig samen en wordt vaak

iets goeds gedaan voor de buurt. 

Het bestuur van Stichting Dieren-
weide Maartensdijk heeft besloten 
dit jaar ook mee te doen aan de 
Nationale Burendag. De vrijwil-
ligers en het bestuur willen samen 
met inwoners van Maartensdijk op 
feestelijke wijze werken aan het 
opknappen van de dierenweide en 
aangrenzende eendenvijver, als wel 
aan het versterken van de onderlin-
ge gemeenschapsbanden. 
Begrip
Al vele jaren is de dierenweide 
en de naast gelegen eendenvijver 
in het hart van Maartensdijk een 
begrip. Vele generaties kinderen 
en ouderen hebben er de eenden 
gevoerd en dieren geknuffeld. De 
komende tijd moeten er een aantal 
klussen gedaan worden om ervoor 
te zorgen dat de dierenweide weer 
helemaal winterklaar is. Deze klus-
sen kunnen niet allemaal door de 
vrijwilligers van de Stichting zelf 
uitgevoerd worden. Om die reden 
doet de Stichting Dierenweide op 

22 september a.s. mee met de Na-
tionale Burendag. 

Ontmoeten
Naast het klussen is Burendag ook 
altijd een feest van ontmoeten, ge-
zelligheid, het leggen van nieuwe 
contacten en het weer aanhalen 
van oude contacten. Vrijwilliger 
van de Dierenweide, Martijn van 
den Berg, zegt hierover: ‘Uiteraard 
zorgen wij van de Stichting voor de 
inwendige mens en een gezellige 
sfeer. De Dierenweide is tijdens 
Burendag voor het publiek geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur. Ook ieder-
een die alleen gezellig langs wil ko-
men is van harte welkom! Het doel 
is om er met de buurt een gezellige 
dag van te maken. En het zou mooi 
zijn als het zelfs een feest zou wor-
den voor het hele dorp!’ 

Klussen
Op de vraag welke klussen er op 
het programma staan voor de 22e 

september geven vrijwilligers Peter 
van Brenk en Stefan Terlouw aan: 
‘We willen de hokken van de dieren 
graag schilderen en wat kleine ver-
anderingen en verbeteringen aan de 

hokken doorvoeren. Tevens zou het 
mooi zijn als we een aantal vierkan-
te meter straatwerk zouden kunnen 
aanpassen en moet er flink gesnoeid 
worden. Op zich een aantal flinke 
klussen, maar veel handen maken 
hopelijk licht werk. 

Dus hopelijk ziet de Dierenweide 
er na de Nationale Burendag weer 
perfect uit’, aldus van Brenk en 
Terlouw. ‘En mochten er bedrijven 
zijn die willen komen helpen of die 
materiaal zouden willen sponsoren, 

dan zou dat natuurlijk ook geweldig 
zijn’.

Uitnodiging
Stichting Dierenweide Maartens-
dijk nodig iedereen bij deze van 
harte uit om langs te komen op 22 
september. En wilt u mee helpen 
om een aantal van de werkzaamhe-
den te realiseren, meldt u zich dan 
vooraf even aan. Aanmelden kan 
via gertjanwe@hotmail.com. Of 
neem voor meer informatie telefo-
nisch contact op met 06-53524544.
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Opening kinderopvang
Van Dijckschool

door Walter Eijndhoven

Donderdag 13 september opende wethouder Madeleine Bakker de nieuwe vestiging van 
Stichting Kinderopvang De Bilt in de Van Dijckschool in Bilthoven. Kinderen in de

leeftijd van nul tot en met twaalf jaar kunnen nu op deze school terecht voor
opvang en onderwijs, in een mooie, groene omgeving. 

Verspreid over gemeente De Bilt 
heeft de Kinderopvang vier locaties 
voor kinderen van 0-4 jaar, zeven 
locaties voor buitenschoolse op-
vang (4-12 jaar) en vier peuterop-
vanggroepen (2 tot 4 jaar). 

Bijzonder
Vanaf zomer 2017 is gebouwd aan 
een brede kinderopvangvoorzie-
ning in de Van Dijckschool. ‘Deze 
nieuwe locatie is bijzonder binnen 
gemeente De Bilt’, vertelt Nicole 
Quadakkers, adjunct-directeur Kin-
deropvang De Bilt. ‘Naast buiten-
schoolse opvang en peuteropvang 

kunnen ook kinderen tussen nul en 
vier jaar terecht op de Van Dijck-
school. Dat betekent dat daarmee 
op één plek een doorgaande lijn is 
gecreëerd vanaf nul jaar tot en met 
twaalf jaar, voor opvang en onder-
wijs’. 

Ideaal
Voor alle partijen schept dit veel 
mogelijkheden: een gezamenlijke, 
pedagogische visie van kinderop-
vang en onderwijs, samenwerkings-
projecten tussen bso en school, 
naschoolse activiteiten voor alle 
schoolkinderen en een voorleespro-

ject van leerlingen van groep 8 bij 
de peuters. Quadakkers: ‘Ook voor 
ouders is het een ideale situatie, im-
mers de baby van een half jaar, de 
peuter van drie jaar en het school-
gaande kind van zes jaar, kunnen 
allen naar één en dezelfde plek. 
Voor het kind geeft dit ook rust en 
duidelijkheid’. Kinderopvang moet 
een tweede thuis zijn voor kinde-
ren, liefst in een mooie, rustige en 
groene omgeving. Quadakkers: 
‘Dat is in de Van Dijckschool ze-
ker gelukt. Het recent aangelegde, 
natuurlijke buitenterrein draagt hier 
zeker aan bij’. 

Wethouder Madeleine Bakker (r) opent het Kinderdagverblijf op de Van Dijckschool in Bilthoven. Links de 
directeur van de Van Dijckschool Rob van Maanen.

3D printerproject op Kievit
3Dkanjers is een uniek initiatief voor het onderwijs in Nederland. Daarbij wordt 

talentontwikkeling voor wetenschap en techniek gestimuleerd met behulp van de 3D-printer.
Er lopen meer dan 500 3Dkanjers projecten op basisscholen,

in het voortgezet onderwijs en in het speciaal onderwijs.

Donderdag 13 september was 
Remco Liefting van 3D kanjers 
op obs De Kievit in Maartens-
dijk: hij verzorgde een kick-off 

voor het 3D project. Aanleiding 
van 3Dkanjers om met 3D-printen 
voor leerlingen in het basison-
derwijs en voortgezet/secundair 
onderwijs te starten is de breed 
gedeelde constatering dat steeds 
minder kinderen in voor een tech-
nische opleiding kiezen. Techniek 
moet weer aantrekkelijk worden. 
Activiteiten met wetenschap en 
techniek op school maken kin-
deren nieuwsgierig en geven ze 
een beter beeld van deze thema’s. 
Wanneer we ook over 10 jaar vol-
doende mensen wil hebben om de 
kenniseconomie te onderhouden, 
dan zouden tenminste 4 op de 10 
jongeren voor een bèta-technische 
opleiding moeten kiezen. De weg 
daar naartoe begint al in het ba-
sisonderwijs. Eigenlijk al bij de 
kinderen thuis.

Start
De groepen 5 t/m 8 gaan startten 
met het bouwen van een echte 

3D-printer. In groepjes van 3 à 4 
leerlingen zullen zij alle onderde-
len van de printer bouwen. Deze 
onderdelen zullen uiteindelijk sa-
men de gehele 3D printer vormen. 
De leerlingen zijn hier ongeveer 6 
tot 8 weken mee bezig. Hendrik 
(vader van Loeke uit groep 8) be-
geleidt de leerlingen bij het bou-
wen van onze 3D printer. 

Schoolbreed
Wanneer de printer klaar is wordt 
er school-breed aan de slag ge-
gaan met het digitaal ontwerpen 
van verschillende dingen, die 
vervolgens kunnen worden uit-
geprint. Hiervoor zijn digitaal 
verschillende tekenprogramma’s. 
Zelfs de kleuters gaan hier al mee 
aan de slag. Met dit 3D project 
hoopt de school talentontwikke-
ling voor wetenschap en techniek 
te bevorderen.

(Rosalie Alfons)

Eerste wapenfeit is een 3D geprint 
fluitje. 

Brandweer geeft les
op basisscholen

De brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaat weer brand-
veiligheidslessen op basisscholen geven. Kinderen leren zo spelender-
wijs hoe belangrijk het is voorbereid te zijn op brand. Want voorkomen 
is beter dan blussen.

Als het aan de brandweer ligt, worden alle kinderen in alle groepen 4 
in de provincie bezocht. Daarvoor wordt de methode ‘De Brandweer 
op School’ gebruikt. Bij les is een echte brandweerman of -vrouw in-
begrepen. Zij nemen dan een schatkist vol verhalen mee naar school. 
Onderzoek heeft aangetoond dat voorlichting aan kinderen effect heeft 
op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn.

Door de rook kun je helemaal niets meer zien. Dat kun je ervaren door 
je handen voor je ogen te houden.

Mama Lokaal
met Pauline Oud 

Op woensdag 26 september van 10.00 tot 11.30 uur komt kinderboe-
kenschrijfster Pauline Oud bij Mama Lokaal om voor te lezen uit eigen 
werk. Pauline Oud heeft onder andere de boeken van Fien en Milo en 
Saar geschreven. Ook vertelt zij iets over voorlezen: hoe betrek je je 
kind bij het boek? 

Moeders, vaders en opvoeders met kinderen tot 4 jaar zijn vanaf 10.00 
uur van harte welkom bij Mama Lokaal Bilthoven in Bibliotheek Idea 
Bilthoven. De toegang is gratis; s.v.p. vooraf aanmelden via debilt@
ouderslokaal.nl. Mama Lokaal is een ontmoetingsplek voor (bijna) 
moeders, vaders, grootouders en verzorgenden met kinderen tot 4 jaar 
en kunnen elke woensdagochtend gratis en vrijblijvend binnenlopen bij 
Mama Lokaal in Bibliotheek Idea Bilthoven. 

Peuterspeelzaal 
bestaat 5 jaar

Het vijfjarig bestaan van Peuterspeelzaal Small Society in de Biltse 
Groen van Prinstererschool werd gevierd met een circusvoorstelling 
door de peuters. Het was een geweldige voorstelling met leeuwen, 
olifanten, acrobaten, sterke peuters en clowntjes. De peuters zongen 
liedjes en lieten hun kunsten zien. Als afsluiting dansten de peuters de 
Pinguïndans. Na de voorstelling kwam clown Juju; zij vermaakte de 
peuters met haar kunsten en ballonnen. (Ingrid Weeda)
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Bewezen de
goedkoopste!
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Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 19 t/m dinsdag 25 september 2018
Zet- en drukfouten voorbehouden

HÉÉL VÉÉL 

EXTRA 
PRIJS- 
VERLAGINGEN

ZO BLIJVEN WIJ 

DE GOEDKOOPSTE

Ariel wasmiddel 
of Lenor Unstoppables

3 pakken met 
13 - 14 stuks, 

fl essen van 990 ml, 
bussen van 140 gram of pakken 

van 1125 gram
Van 14.97 - 21.15

Bokbier
2 pakken met 6 fl esjes van 0.3 liter
Van 10.38 - 11.98
Voor 5.19 - 5.99
M.u.v. Jopen bokbier

  NU

  

1+1
2 HALEN
 1 BETALEN*

Vind de magie in 
Theater Het Lichtruim

Op zaterdag 29 september om 20.30 uur speelt Janneke Jager 
haar betoverende voorstelling Femme Façade

in Theater Het Lichtruim.

Femme Façade is een heel muzikale voorstelling, waarin breekbare, 
grappige, en rake liedjes worden afgewisseld met persoonlijke verhalen, 
hilarische anekdotes en een Gronings sprookje. Deze voorstelling draait 
om de worsteling met de buitenkant: zowel Janneke’s persoonlijke wor-
steling daarmee, als ook onze overspannen focus op ´perfecte plaatjes´ in 
de maatschappij. Aan de hand van Janneke’s eigen familiegeschiedenis 
vertelt ze waarom ze het zo lastig vindt om de balans te vinden. Daarbij 
maakt ze gebruik van het circus als metafoor voor het leven: een plek 
waarin we allemaal een kunstje doen. Een kunstje waar sommige mensen 
om lachen, van genieten of iets aan hebben, maar waar ook sommige 
mensen van hopen dat je uit de trapeze valt omdat ze jaloers zijn op jouw 
succes of geluk. En tegelijkertijd een plek waar we overdag in de spot-
light staan te shinen en ´s avonds ons masker weer afdoen. En ons mis-
schien wel veel eenzamer of ongelukkiger voelen dan we overdag laten 
zien. Janneke hoopt het publiek na de voorstelling naar huis te kunnen 
laten gaan met de gedachte dat het allemaal wel een tandje minder kan, 
met die façades van ons. Maar ook met de gedachte dat geluk, schoon-
heid en voldoening overal te vinden is – als je het wilt zien. Het leven 
hoeft niet eerst aan voorwaarden te voldoen, alles is er al. 

Janneke Jager: `Neem niets voor lief… en vind de magie´.
(foto: Davision)

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal vrijkaarten beschikbaar. Om 
hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een bericht naar info@vierklank.
nl o.v.v. Magie. Onder de inzendingen worden de kaarten verloot. Iedereen 
ontvangt bericht.

Concert Gaudeamus 
Op zondag 23 september om 15.00 uur treedt het Ensemble d ‘Orion op 
met kamermuziek in Huize Gaudeamus in Bilthoven. Het concert be-
vat pianokwartetten van Mozart en de Spaanse componist Turina, en een 
strijktrio van Richard Strauss. Het is een selectie uit het repertoire dat het 
Ensemble d’Orion deze zomer in Duitsland speelde o.a. bij het Schloss 
Fasanerie in Fulda. Het Ensemble d’Orion is een Nederlands-Duits ka-
mermuziekensemble en speelt in de huidige bezetting sinds 2005 samen. 
Het ensemble bestaat uit drie strijkers en een pianist: Thirza van Driel 
(viool), Bas Egberts (altviool), Johannes Eisenmeier (cello) en Mieke de 
Jong (piano). Als Ensemble d’Orion verzorgen zij concerten met kamer-
muziek in variabele bezettingen. Thirza van Driel en Mieke de Jong zijn 
beiden als docent verbonden aan KunstenHuis De Bilt-Zeist. Kaarten 
zijn online te verkrijgen via kunstenhuis.nl/in-t-theater/anderepodia en 
indien voorradig aan de zaal. Voor jongeren tot 18 jaar is het concert 
gratis, mits in gezelschap van een betalende volwassene. 

Schilderijen-keramiek
Van 22 augustus t/m 7 oktober exposeren Esther van Keulen (keramiek) 
en Ellen van der Wal (schilderijen) bij galerie Ruimte voor Kunst, Dorps-
straat 42 in De Bilt. Vanuit haar atelier in Bilthoven maakt Esther van Keu-
len handgevormde schalen, vazen en objecten geïnspireerd door vormen, 
kleuren en texturen uit de natuur, met een voorliefde voor het strand. Haar 
keramiek valt op door de organische vormgeving, het subtiele kleurge-
bruik en de eigenheid van de glazuren. Verbinding is het hoofdthema in het 
werk van Ellen van der Wal. Ellen: ‘Ik begin met het opzetten van lagen 
op mijn doek en van daaruit maak ik een plan voor de afwerking van het 
schilderij. Ik laat mij inspireren door de verbinding tussen mensen en hun 
omgeving. Die is naar mijn overtuiging afhankelijk van de mate waarin wij 
ons open durven stellen voor anderen en al het inspirerende om ons heen. 
De verf, het paletmes en intuïtie bepalen richting en uitkomst. Het schilde-
rij schildert zichzelf’. Deze inspirerende duo-expositie is te zien bij Ruimte 
voor Kunst op woensdag t/m vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 
11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.  
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Rob Plijnaar loopt zijn laatste
ultra marathon in Indonesië

door Kees Diepeveen 

Wanneer de titel sportman van het jaar voor 60plussers zou bestaan dan was Groenekanner 
Rob Plijnaar zeker een belangrijke kandidaat. Deze uiterst fitte 67 jarige ultra marathonloper 
heeft gedurende zijn lange hardloopcarrière meer dan 130.000 kilometer gelopen op de meest 

extreme plekken op aarde. Eind deze maand loopt hij zijn laatste marathon in Indonesië.

Een grote stapel fotoboeken van 
alle ultra marathons, waar Rob 
Plijnaar aan heeft deelgenomen, 
ligt voor hem op tafel. Tijdens het 
gesprek gebruikt Rob een deel van 
de boeken om situaties te duiden 
of zijn verhaal te verduidelijken 
of te ondersteunen met prachtige 
foto’s die hij allemaal zelf heeft 
gemaakt. ‘Want daar nam ik altijd 
de tijd voor. Het was bij mij niet al-
leen maar lopen, ik genoot ook van 
de omgeving waarin ik liep. In dat 
opzicht verschilde ik wel van de 

meeste andere lopers die zich alleen 
richtten op het parcours’ aldus Rob. 
‘Bovendien hield ik ook dagboeken 
bij zodat ik nog van dag tot dag per 
tocht alles kan teruglezen en bekij-
ken. Er gebeurt zo veel tijdens al die 
wedstrijden en Challenge Runs dat 
je anders dingen gaat vergeten’. 

Extreme Running
Rob, die in het dagelijks leven di-
recteur is van hotel Mitland in 
Utrecht, begon zijn sportieve car-
rière met tennis. In de winter ging 
hij op skivakantie. Tot het moment 
waarop hij tijdens het skiën een 
ongeluk kreeg en daaraan structu-
reel pijn in zijn schouder overhield, 
waardoor serveren met tennis-
sen niet meer lukte. Hij stopte op 
30 jarige leeftijd met tennissen en 
ging als alternatief hardlopen. Dit 
bleek een sport die hem op het lijf 
geschreven was. Een individuele 
sport, die je op je eigen moment kon 
doen. Rob: ‘Inmiddels hadden mijn 
broers en ik het hotel overgenomen 
en dat is ontzettend hard werken. 
Hardlopen biedt mij de noodzake-
lijke ontspanning Daarbij kwam 
het mij goed uit dat ik kan trainen 
wanneer ik dat wil. Soms vroeg in 
de ochtend en soms ook ‘s nachts. 
Ik deed veel mee aan trimlopen en 
later aan halve en hele marathons, 

waarbij ik met regelmaat in de prij-
zen viel in mijn leeftijdscategorie. 
Na 35 jaar (halve) marathons en 
triatlons en ruim 100.000 kilometer 
had ik het wel gezien. Toen kreeg ik 
van mijn zoon in 2007 het boek Ex-
treme Running (Nederlandse ver-
sie: ‘extreem lopen’) . Dat heeft mij 
gepakt en gaf een nieuwe uitdaging 
aan mijn hardloopcarrière’. 

Verslaving
Rob vertelt enthousiast verder. ´Ik 
startte in 2008 met de Marathon des 
Sables. 280 kilometer door de Saha-
ra in 6 etappes te lopen. De race is 
zelfvoorzienend. Er gaat een rugzak 
mee met daarin voedsel, slaapge-
rei, kooktoestel, kleding, toiletge-
rei etc. Tezamen met een vuurpijl 
en bidons goed voor zo’n 10- tot 
15 kg. Bij aanvang is er een medi-
sche controle. Een deelnemer krijgt 
voldoende water en wordt bij ieder 
checkpoint fysiek gecontroleerd. 
Verwondingen worden behandeld 
in de medische tent. De verzorging 
van de voeten was uitstekend. Je 
gaat tot het uiterste maar dat zit in 
mijn genen. Dat heeft te maken met 
de 2e wereldoorlog, waarbij mijn 
vader op transport werd gesteld 
naar Duitsland. Hij is een aantal 
keren ontsnapt en kwam daardoor 
steeds in een zwaarder regime. Hij 

Zo zag Rob Plijnaar eruit toen hij 
in 2009 de Noordpool Marathon 
had gelopen

Vorig jaar liep Rob Plijnaar de Great Wall Marathon waarbij een deel van het parcours over de Chinese muur 
ging. Daarvoor had Rob getraind op de trappen van het gemeentehuis Utrecht en de Dom.

Een Russische Antonov AN-74 bracht de deelnemers in 2016 naar de 
Zuidpool waar de Antartic Ice Marathon werd gelopen. Elke deelnemer 
ging met dit toestel op de foto.

Klaverjassen bij SVM
Op vrijdag 28 september wordt er geklaverjast in de kantine van SVM 
aan de Dierenriem in Maartensdijk. Het begint om 20.00 uur en mee-
doen kost 3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 per stuk zijn er loten 
te koop. Voor aanmelden: 0346 212366 of 06 51832063.

heeft het heel erg slecht gehad. Dat 
had mijn belangstelling. Ik heb veel 
gelezen over die oorlog en de men-
sen die jaren lang ellende hebben 
getrotseerd. Toen begon ik mij af 
te vragen waar mijn grenzen lagen. 
Hoe ver kun je gaan tot je niet meer 
kunt! Dat weet ik nu en weet ook 
dat het in de achterliggende jaren is 
uitgegroeid tot een verslaving´.

Noordpool
In 2009 heeft Rob de Noordpool-
marathon gelopen onder totaal an-
dere omstandigheden. Hij was de 
eerste Nederlander die aan deze 
marathon deelnam. Had hij in de 
Sahara te maken met temperaturen 
van +50 op de Noordpool was dat 
toen -50. Rob: ´Een Russische An-
tonov AN-74 bracht ons naar Ice 
Camp Barneo waar we in comfor-
tabele tenten werden ondergebracht. 
De marathon bestond uit 8 rondes 
van 5 kilometer. Onvergetelijk. Een 
jaar later in 2010 deed ik mee aan 
de Atacama Crossing. Een race van 
250 kilometer in 6 dagen door de 
droogste en hoogstgelegen woestijn 
ter wereld; de Atacama woestijn in 
het noorden van Chili. Het land-
schap is overweldigend maar ook 
slopend. De verschillende hoog-
tes in het parcours (start op 3200 
meter), zandduinen, bergen en de 
oneindige ‘Salt Flats’ (zoutvlakten 
ofwel ‘bevroren Broccoli’) waren 
zelfs voor de meest ervaren lopers 
een regelrechte kwelling. Zo kan ik 
over elke (ultra-)marathon wel een 
avond vertellen´. Daarna volgden 
nog vele (ultra) marathons met on-
gekende hoogtepunten als de Mount 
Everest Marathon (2015) en de An-
tarctic Ice Marathon ofwel de Zuid-

pool marathon (2016). Maar ook die 
over de Chinese muur en op Spits-
bergen. Een ongelooflijk oeuvre. 

7 Continents Club
Rob Plijnaar heeft op alle continen-
ten en in heel veel landen en hoofd-
steden zijn marathons gelopen. Het 
lopen van al deze ultra marathons 
leidde in 2016 tot het behalen van 
de Grand Slam (marathons op alle 
7 continenten + de Noordpool ma-
rathon). Daarmee was hij de eerste 
Nederlander die toetrad tot het se-
lecte gezelschap van de 7 Conti-
nents Club. En Rob is nog steeds de 
enige Nederlander op deze prestigi-
euze lijst waar 100 mannen en 27 
vrouwen op staan. Eind van deze 
maand neemt Rob Plijnaar afscheid 
van de Challengetochten op de ei-
landen Flores, Rinca en Komodo 
in Oost Indonesië. In het nieuwe 
jaar wordt er nog een afscheidsrace 
voor Rob georganiseerd in Amerika 
door al zijn loopvrienden die hij in 
de loop van de jaren heeft gemaakt. 
Rob Plijnaar heeft ongelooflijke 
prestaties geleverd en gaat zich na 
38 jaar en zo’n 150 marathons en 
de kilometerteller inmiddels op 
130.000 kilometer beperken tot trai-
ningsloopjes en prestatietochten in 
Nederland. Met het hardlopen was 
Rob heel erg op zichzelf gericht 
maar hij heeft met zijn tochten ook 
jaren lang geld ingezameld voor 
de Stichting ‘Los Cachorros’: een 
stichting die zich inzet voor kans-
arme straatkinderen in Peru. Zijn 
fotoboeken staan allemaal online en 
geven een prachtige weergave van 
alle wedstrijden. De moeite van het 
bezichtigen buitengewoon waard. 
Zie www.plijnaar.com.

Uitslag Wedvluchten 
Vijf leden van Postduivenvereniging De Bilt gaven dit weekeinde geza-
menlijk 49 van hun vogels mee voor een wedstrijdvlucht vanuit Roye 
(Fr.) De vogels van M.J.J. van Zelst werden winnaar (1 en 2), die van 
Ron Miltenburg 3, 4, 5, 7, 8, 9 en 10 en een duif van Peter van Bunnik 
eiste de vijfde plek op.

25 duiven ondernamen de (heen-)reis naar Andrezel (Fr.) Zeven ervan 
vielen in de prijzen: M.J.J. van Zelst scoorde op 1, 2, 3, 4 en 6, een 
vogel van Ron Miltenburg landde als 5de op de thuisplaat en een duif 
van J.P.H. Stas Sr. ‘klokte’ als 7de. 

Koersbal bij Mens 
Koersbal lijkt een beetje op jeu de 
boules, is uitdagend en verrassend. 
Koersbal is niet alleen spannend 
voor de speler, ook de toeschou-
wers leven intens mee; iedereen 
kan koersbal leren. Tijdens de we-
kelijkse onderlinge competitie is 
er ook nog tijd voor ontspanning 
en ontmoeting met koffie of thee. 
Koersbal is in Groenekan op woens-
dag van 14.30 tot 16.30 uur. Start 
5 september in de Groene Daan, 
Grothelaan 3 Groenekan. Aanmel-
den of info: Jo en Jet Houdijk, tel: 
030 2920524. In Maartensdijk op 

vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Start 14 september in cursusruimte 
van Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein. Aanmelden of info: 
Annie de Waal, tel: 0346 213299
In Westbroek op woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur. Start 5 septem-
ber in Dorpshuis Westbroek, Prin-
ses Christinastraat 2. Aanmelden of 
info Cees Lam, tel: 0346 281316

Er zijn voldoende 
speelmogelijkheden voor koersbal 

in de gemeente.



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

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

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

Op zoek naar optimale verzorging en ontspanning?
Dan bent u bij Skin Care bij Marjolein in Groenekan aan het juis-
te adres. Persoonlijke aandacht staat bij mij centraal. Skin care 
bij Marjolein heeft een breed aanbod aan professionele behande-
lingen. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op: www.
skincarebijmarjolein.nl of contact opnemen via: 06-13836682

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

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

Versterk je buikspieren en je gehele core door bij DRBM 
pilateslessen te volgen. Met pilates verbeter je je houding en 
maak je je lichaam sterker en flexibeler. De lessen worden 
elke woensdag gegeven om 19:30 en 20:30 uur op de Kon. 
Julianalaan 26. Meldt je aan voor een gratis proefles. Ook privé-
trainingen zijn mogelijk. Voor meer informatie en/of vragen, bel 
naar 06 30 44 34 85 of surf naar drbm.nl.
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Te koop aangeboden
Horloge batterijen en 
HORLOGEBANDJES bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672

KEYBOARD veel moge-
lijkheden incl. standaard en 
lesboeken €125,-. Tel. 0346-
211615

T.g.v. verandering van 
mijn voeten diverse paren 
MERKSCHOENEN en leren 
laarzen. maat 38. Sommige 
paren slechts enkele malen 
gedragen. €10,- tot €25,- per 
paar. Tel. 030-2217379

Zware b k braadpan jus pan 
20 cm i.z.g.st. €12,-. Dienblad 
ovaal met rose accessoires 
ook riverdale vaasje. €15,-. 
Tel. 06-29506849

Boekje tien eeuwen maar-
tensdijk. Er staan zwart/witte 
foto’s in. €5,-. Tel. 0346-
243758

Boek de mooiste creaties in 
kruissteek. Er staan leuke 
patronen in. €6,50 Tel. 0346-
243758

IJzeren strijkplank voor lange 
mensen. €12,50 Tel. 0346-
243758

Grenen salontafel wit poot 
geverfd met vergrijs boven-
blad en laadje i/g/st/ €30,-. 
Tel. 06-29506849

Bureau zwart met lade 73 x 
50 cm als nieuw €35,-. Tel. 
06-49757450

Bureaustoel verstel-
baar als nieuw €50,-. Tel. 
06-49757450

9 klassieke platen: o.a. chopin 
pianoconcert no.1, schumann 
symfonie nr.4, schubert viool
Sonatine. Samen €4,-. Tel. 
06-14040516

Boek van Jan Bluyssen. De 
vele wegen en de ene weg. 
€1,50 Tel. 06 14040516

2 zandkleurige vazen met 
donkere opdruk. Hoogte 
30,50 en 24,50 Samen €5,-. 
Tel. 06-14040516

Exclusieve dameswinterjas , 
Canadees , suede met luxe 
stikwerk, elegant , lang en 
warm , maat 38 - 42. als 
nieuw. Van €260 voor €50,-. 
Tel. 030-2285462

Inbouw combi-oven, mag-
netron merk Pelgrim €45,-. 
Warm water boiler voor in 
de keukenkast merk G.K.B, 
10 lr. €45,-. Tel. 06-19929961

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

Wasmachine merk Blomberg 
€50,-. Elektrisch fornuis met 
oven merk Etna €50,-. Tel. 
06-16658304

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS uit jaren 
60/70/80/90 (in huidige 
staat) voor hobbyist. Tel 
06-83235321

Activiteiten
KAS BROCANTE 
Zaterdag 29 september van 
10.00 tot 16.00 uur is er weer 
een Kas Brocante op de boom-
kwekerij van Jan van Vulpen 
aan de Groenekanseweg 250 
in Groenekan. In de kas vind 
je mooie brocante, meubels, 
regentonnen en ijzeren man-
den in alle maten, 2hands 
kleding, keramiek, prachtige 
verse boeketten, bijzondere 
stekjes, koffie/thee en taart, 
lekkernijen als limoncello en 
aardbeienlikeur, en nog veel 
meer. Buiten de kas kun je 
heerlijk over de kwekerij 
lopen met bomen, struiken, 
planten en tuindecoraties.

SCHILDERCURSUS in 
Maartensdijk. Er is nog plaats 
op onze jaarlijkse cursus acryl 
en aquarel op donderdag mid-
dag van 2 tot 4 uur. 030-
2292461

Fietsen/ brommers
UNION damesfiets in goede 
staat met handremmen, 5 
versnellingen incl. kilometer-
teller en fietstas. vraagprijs 
€150,-. Tel. 030-2217379

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................Vrijwillige CHAUF-
FEURS gezocht; Bent u op 
zoek naar mooi en zinvol 
vrijwilligerswerk in een 
gemotiveerd team, denk 
dan eens aan ons. Wij zoe-
ken Vrijwillige Chauffeurs 
m/v, in het bezit van een 
4-deursauto. Dit voor het 
vervoer van ouderen naar 
ons dagcentrum in Groene-
kan. Vanzelfsprekend ont-
vangt U hiervoor een goede 
onkostenvergoeding. Wilt 
u meer weten? kijk dan 
eens op www.bethshamar.
nl Grothelaan 1a in Groe-
nekan of bel ons op tel. nr. 
0346-211755.
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ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 0634892915

Aangeboden verzorgende 
OPPAS meer dan 30j erva-
ring. Bilthoven en omstreken 
en ouderenzorg! Conchans 
06-54941521

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

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

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

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

Prinses Beatrix spierfonds col-
lectanten HARTELIJK DANK 
voor jullie inzet in Westbroek

Gevraagd: ONDERKOMEN 
max 6 mnd 59 jarige man. in 
Maartensdijk gewoond. Per 29 
sept 2018 zou ideaal zijn. Tel. 
06-13375793

Kleindochter is haar 
PASPOORT verloren bij fiet-
stocht door Bilthoven, o.a. 
langs de Leijen en hockey-
velden. Tegen beloning terug 
te bezorgen tel. 030-2283955

Café Biljart. 1.40 mrt bij 2.60 
mrt. Gratis ophalen. Wegens 
verhuizing. Tel.030-2282505 
of 0655327167

Gratis af te halen: Ikea bed 
met veel bergruimte onder de 
lattenbodem. mail naar:
ma@artworx.nl

Bridgeles voor Beginners
Eerder was aangekondigd dat m.i.v. 17 september bij vol-
doende belangstelling een bridgecursus voor beginners 
(boekje 1 van Berry Westra) zou worden gegeven. Er zijn 
onvoldoende aanmeldingen (10), zodat op dit moment de 
cursus geen doorgang vindt. Het is de bedoeling, dat - bij 
een voldoend aantal aanmeldingen - begin januari 2019 de 
cursus van 12 lessen, gegeven door Henk van de Bunt, op 
maandagavond in De Vierstee in Maartensdijk alsnog start. 
Minimaal 12 deelnemers (kosten dan 85 euro) en maximaal 
16 deelnemers (kosten dan 65 euro). Belangstelling kan 
worden aangegeven via avondcursusbridge@ziggo.nl.

Maatje zijn geeft energie

Het Maatjesproject van Mens De Bilt is op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die zich graag inzet-
ten voor hun medemens . Met een uurtje in de week 
kunt u een belangrijke bijdrage leveren als maatje 

voor iemand. Een praatje, een kop 
koffie, een luisterend oor of een wan-
deling. Contact en gezelschap waar 
iemand behoefte aan heeft en die 
ook u voldoening geven. Zaken die 
voor velen heel normaal zijn, maar 
die het leven van de ander weer een 
stuk plezieriger maken. Info hierover 
via Misja: 06 47589223, Astrid: 06 
47693237of e-mail mensmetelkaar@
mensdebilt.nl 

Recordopbrengst verkoopdag 

De jaarlijkse verkoopdag van de Her-
vormde in Westbroek op 8 september 
trok veel bezoekers. Het was een 
mooie dag en het zonnetje liet zich 
geregeld zien. De stijgende lijn in de 
opbrengsten zette zich voort: in 2016 
was het resultaat 12.800 euro, in 2017 
werd 13.000 euro ingezameld en de 
jongste uitvoering (2018) leverde het 
recordbedrag van 14.500,15 euro op. 
De opbrengst is bestemd voor de 
plaatselijke kerk en de zending. 

Man over boord in Lage Vuursche

Stichting Welzijn Bewoners Lage 
Vuursche organiseert op donderdag 
27 september vanaf 13.30 uur een 
inloopmiddag voor ouderen in Dorps-
huis ‘De Furs’ aan de Slotlaan in Lage 
Vuursche. Deze middag is er een 
optreden van het Piratenkoor ‘Man 
Over Boord’ uit Driebergen, bekend 

om zijn zeemansliedjes en shanty’s. 
Entreeprijs bedraagt 3 euro p.p. (incl. 
koffie c.q. thee).

Film bij De Woudkapel

Donderdag 27 september om 19.30 
uur vertoont De Woudkapel de film 
‘Manchester by the Sea’: een Ameri-
kaanse film uit 2016, geregisseerd en 
geschreven door Kenneth Lonergan. 
Na het plotse overlijden van zijn broer 
Joe krijgt Lee Chandler, een klusjes-
man die een strijd voert met zijn ver-
leden en zijn angsten, te horen dat hij 
het voogdijschap heeft gekregen over 
zijn neefje Patrick. Lee wordt zo ver-
plicht om weer deel uit te maken van 
een leven en familie die hij voorgoed 
leek opgegeven te hebben. Het is een 
film over familiebanden, verlies, pijn 
en vergeving. Kaartverkoop: www.
woudkapel.nl of aan de deur. 

Open avond Zang Veredelt

Zang Veredelt houdt op 27 september 
van 20.00 tot 22.00 uur een open-
zang-avond. Zang Veredelt is een 
vierstemmig gemengd koor van 35 
personen met een breed scala van 
liederen, van klassiek tot hedendaags, 
al dan niet met piano. Het koor oefent 
elke donderdag in een zaal van de 
Opstandingskerk, 1e Brandenburger-
weg 34 in Bilthoven. Zie ook www.
zangveredelt-debilt.nl.
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Nova 1 speelt gelijk
Na een nipte overwinning van Nova tegen Refleks vorige week was het tijd om aan te treden 

tegen Synergo. Ook Synergo wist het eerste duel van de competitie te winnen, waardoor Nova 
en Synergo met een gelijke stand in het klassement aan de wedstrijd zouden beginnen. 

Natuurlijk zegt zo’n stand na 1 
gespeelde wedstrijd nog niet veel, 
vandaar dat Nova gebrand was om 
ook de tweede wedstrijd de 2 pun-
ten te pakken. Voorafgaand aan de 
wedstrijd zocht Nova de kleedka-
mer op en werden de afspraken 
nog op scherp gezet. Met een iets 
gewijzigde opstelling, een heer-
lijk zonnetje en veel Nova-publiek 
langs de lijn, floot scheidsrechter 
Niels Boere de wedstrijd in. 

Fel
Nova startte fel en wist in de eerste 
aanval gelijk de score te openen 
door een mooi afstandsschot van 
Lotte Keuning. Niet veel later kon 
Synergo de gelijkmaker al op het 
scorebord noteren door er ook van 
afstand een bal in te mikken. Een 
duidelijke respons, die achteraf te-
kenend zou zijn voor de hele wed-
strijd. Zowel Nova als Synergo 
waren niet van plan de punten weg 
te geven. Beide ploegen speelden 
fysiek en onrustig. De eerste helft 

werd er voortdurend om en om 
gescoord. Geen van beide teams 
wist de voorsprong te behouden 
of te vergroten. Wissels waren 
er nodig om de spelers van Nova 
nieuwe energie en duidelijke func-
ties te geven. Waar Nova de eerste 
helft de leiding in het scoren nam, 
was het Synergo die de kans had 
om met een voorsprong de rust in 
te gaan. Echter door een gemiste 
strafworp bleef de ruststand 8-8.

Achterstand
Na rust was het Synergo dat scher-
per uit de kleedkamer kwam. Bin-
nen twee minuten keek Nova tegen 
een 8-10 achterstand aan. Hier lie-
ten de Bilthovenaren het niet bij 
zitten. Door een mooie doorloop-
bal van Sam Groenewold en een 
verzilverde stafworp van Michelle 
Reus was de stand weer gelijk. 

De tweede helft was het Synergo 
die telkens de score opende en was 
het aan Nova om snel de aanslui-

ter te scoren. Dit ging zo door tot 
1 minuut voor tijd, waarin Syner-
go de 19-18 scoorde. Nog 1 aan-
val had Nova de kans om aan te 
sluiten. Er werden goede posities 
gekozen en Lotte werd in stelling 
gebracht. Na een uitwijkbeweging 
schudde Lotte haar tegenstander af 
en kon zij tot schot komen. 19-19. 
De scheidsrechter floot hierna ge-
lijk de wedstrijd af.

Punt
Wederom een wedstrijd waar de 
selectie met gemengde gevoelens 
op terug kijkt. Hebben we met dit 
spel een punt gewonnen of verlo-
ren? Met vlagen werd er goed ge-
speeld, maar ook mindere spelmo-
menten hadden de overhand. Aan 
de selectie de opdracht om goed 
te evalueren en te herkennen waar 
we beter hadden gemoeten en be-
ter hadden gekund. Volgende week 
zaterdag 22 september om 15.30 
uur staan ze weer op scherp tegen 
Roda 1 uit Westzaan. 

DOS wint ook tweede 
competitiewedstrijd

Na de winst in de eerste thuiswedstrijd, reisden de Westbroekers dit weekend af naar Oostwold 
bij Groningen; een dorpje nog kleiner dan Westbroek. Dat tegenstander OWK op dit niveau 

speelt is dan een ook geweldige prestatie van deze club. Uiteindelijk nam 
DOS wel de beide punten mee naar huis.

De laatste keer dat beide verenigin-
gen tegen elkaar speelden was op 
14 maart 1992. Toen won DOS de 
wedstrijd: nu leek het daar in het 
begin niet echt op. Op een groot 
speelveld en het vreemde tijdstip 
van 19.00 uur, hadden de oranje-
hemden van coach Andreas van 
Grootheest de lange reis blijkbaar 
nog in benen. Het noopte hem al 
binnen enkele minuten bij een 3-0 
achterstand een time-out aan te vra-
gen om zijn ploeg wakker te schud-
den. Het duurde nog even voordat 
aanwijzingen opgevolgd werden, 
maar toen bij 5-0 de eerste DOS-

goal door de mand ging, zetten alle 
acht de Westbroekse korfballers 
met elkaar de schouders eronder. 
Beetje bij beetje werd de achter-
stand verkleind om bij rust geheel 
langszij te komen. DOS kreeg ook 
steeds beter door hoe de lange da-
mes van de thuisploeg te bespelen.

Sterke tweede helft 
Na rust was DOS de betere ploeg. 
Voor rust had OWK erg veel ener-
gie in het spel gestopt en dat brak 
de thuisploeg na rust toch een klein 
beetje op. DOS had het initiatief in 
de wedstrijd volledig overgenomen 

en stond de gehele tweede helft 
op voorsprong. Bij 13-14 kwam 
OWK nog een keer gevaarlijk in 
de buurt, maar hierna wisten ze in 
de resterende minuten niet meer te 
scoren. DOS liep uit naar een 13-
17 eindstand. Het was geen spec-
taculaire wedstrijd, maar wel twee 
heel belangrijke punten voor DOS 
dat, op het eerste kwartier na, slim-
mer speelde dan OWK. Volgende 
week speelt DOS in Westbroek: te-
genstander is dan Antilopen dat op 
jacht is naar haar eerste punten. Het 
belooft een spannende wedstrijd te 
worden, die om 15.30 uur begint. 

Coach Andreas van Grootheest tijdens een time-out.

Net geen punten voor TZ
In Dordrecht werd afgelopen zaterdag door Tweemaal Zes (Maartens-
dijk) de strijd aangegaan met Sporting Delta; een ploeg die de afgelo-
pen jaren meerdere malen werd getroffen en die ook een aantal veran-
deringen in de ploeg hebben. 

De verschillen zijn klein, dus alles moest uit de kast gehaald worden 
om een goed resultaat mee naar Maartensdijk te nemen. Tot 4 - 4 was 
het een gelijk-opgaande strijd, daarna kon Sporting Delta uitlopen naar 
een verschil van 3 punten, wat tot een ruststand van 10 - 7 leidde. De 
verdedigende druk was niet voldoende en het scorend vermogen niet 
voldoende, ondanks de vele gecreëerde kansen.

Lengte
Na de rust, mede door het inbrengen van wat meer lengte, kon TZ ge-
makkelijker ontregelen en kreeg men meer grip op de wedstrijd. Een 
aantal keren kon TZ tot op ‘één goal’ komen, maar de verdiende ge-
lijkmaker kon niet worden gerealiseerd. Al met al werd de uiteindelijke 
eindstand 16-15. Voor TZ weer zo’n ‘net niet’- uitslag. Volgende wed-
strijd thuis tegen Avanti uit Pijnacker. 

SVM en DOSC delen 
de punten

SVM 1 heeft afgelopen zaterdag de bekercompetitiereeks afgesloten 
met een 1-1 gelijkspel tegen derdeklasser DOSC (Den Dolder)1. Het 
Hilversumse ALTIUS (ook derde klas) bekert met 3 overwinningen 
als enige vereniging door. 

SVM 1 speelde zaterdag 15 september de laatste wedstrijd in de be-
kercompetitie tegen DOSC 1. Voor beide teams was de kans klein om 
door te gaan naar de volgende ronde. Beide ploegen gebruikten deze 
wedstrijd dan ook als laatste serieuze voorbereiding voor de start van 
de reguliere competitie a.s. zaterdag. 

Doelkansen
SVM begon goed en creëerde in de eerste 5 minuten 2 goede doelkan-
sen. De bal ging er net niet in. In een daarna gelijk opgaande wedstrijd 
waarbij DOSC ook enkele kansen creëerde opende SVM de score pas 
in de 60e minuut. Na een goed opgezette aanval vanaf de rechterkant 
scoorde een DOSC verdediger in eigen doel. 2 minuten voor het einde 
van de reguliere speeltijd kwam DOSC toch nog op gelijke hoogte na-
dat een trage voorzet van de flank niet juist werd ingeschat door de 
SVM verdediging. 

Kansen
Met de komst van hoofdtrainer Kevin Ligtermoet krijgen andere en 
nieuwe spelers de kans om zich waar te maken. Zo speelden Perry van 
den Bunt en de van FC De Bilt overgekomen Coen Zwart een verdien-
stelijke pot op het middenveld. Aankomende zaterdag start SVM 1 de 
competitie met een uitwedstrijd om 14.30 uur tegen FC Driebergen. 

Nieuwe tenues voor 
selectie DOS

DOS Westbroek bereikte met een aantal (huidige) sponsoren over-
eenstemming over verlenging van het sponsorcontract. Loonbedrijf 
J. Veldhuizen, Bouwbedrijf Nagel, beiden uit Westbroek sponsoren al 
langer. Dat zelfde geldt voor Atlas fysio uit Maartensdijk. Naast deze 
drie sponsoren gaat Steuler de komende vier seizoenen de selectie 
sponsoren.

Spelers + begeleiding in de nieuwe outfit.



Toegankelijkheid natuurgebieden
Dieren bereiden zich voor op de 

komende winterperiode
Utrechts Landschap roept bezoekers aan haar natuurgebieden 
op om rekening te houden met dieren die zich beginnen voor te 
bereiden op de winterperiode, door niet na zonsondergang of voor 
zonsopkomst de natuur in te gaan. De overgang van de dag naar 
nacht en andersom is voor veel dieren hét moment om op zoek te 
gaan naar voedsel.

Dieren maken zich klaar voor de aankomende koude periode in de na-
tuurgebieden. Veel vogels vliegen naar het zuiden om te overwinteren. 
Andere dieren zoals egels en vleermuizen trekken zich terug en houden 
een winterslaap. Tijdens de winterslaap is de ademhaling en de hartslag 
veel langzamer. Hierdoor verbruikt het dier veel minder energie en kan 
het dier heel lang zonder eten. Wanneer je de dieren tijdens hun winter-
slaap stoort, is de kans groot dat ze de winter niet overleven.

Wandelen 
De algemene regel is dat de natuurgebieden toegankelijk zijn tussen 
zonsopgang en zonsondergang. Dit staat ook vermeld op alle toegangs-
bordjes. Amel, Buitengewoon opsporingsambtenaar bij Utrechts Land-
schap, zegt: ‘Ik begrijp dat het wennen is nu de dagen korter worden en 
mensen juist in deze tijd van het jaar meer naar buiten gaan. Daarom 
willen we bezoekers bewust maken van het feit dat de dieren hun rust 
juist nu, ter voorbereiding op de winter, hard nodig hebben. Bezoekers 
aan onze natuurgebieden in de komende periode zijn met in achtneming 
van de openstellingsregels van harte welkom’.

(Judith van de Vlekkert) 

BOA Amel houdt de 
toegankelijkheid van de 

natuurgebieden in de gaten.
(foto Utrechts Landschap)
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Flexteam vrijwilligers natuurbeheer
Voor mensen die ervan houden buiten te zijn en de handen uit de mouwen te steken en 

daarvoor beperkt tijd hebben, start Utrechts Landschap met een 
lexteam vrijwilligers natuurbeheer. 

Op de landgoederen en in de bossen 
- in het beheer van Utrechts Land-
schap - worden regelmatig onder-
houdswerkzaamheden uitgevoerd, 
deels door vrijwillige beheerteams 
die op vaste dagen in de week wer-
ken. 

Aan de slag 
Mensen die zich aanmelden voor 
het team worden geïnformeerd over 
de data en werkdagen waarop werk-

zaamheden plaatsvinden en kunnen 
zich daarvoor aanmelden. De leden 
van het flexteam gaan onder leiding 
van een terreinmedewerker aan de 
slag in de omgeving van De Bilt. 
Daar is een grote variatie aan werk-
zaamheden, waaronder werkzaam-
heden die fysieke kracht vergen. Te 
denken valt aan: het verwijderen 
van vogelkers, berenklauw en bal-
semien; zaagwerk met handzaag, 
hooien.

Informatie
Mensen die meer willen weten over 
het flexteam en de werkzaamheden 
kunnen deelnemen aan een werk-
ochtend op donderdag 27 septem-
ber van 9.00 tot 12.30 uur. 

Aanmelden kan via de website: 
www.utrechtslandschap.nl/flex-
team

(Judith van de Vlekkert)  

Vrijwilligers vernieuwen Beestenbos in Zeist. (foto Utrechts Landschap)

Graslandbeheer aangepast
vanwege droogte

Utrechts Landschap heeft afgelopen zomer haar graslandbeheer aangepast vanwege de droogte. 
Assistent-boswachter Maarten den Hartigh: ‘Dat was nodig om voldoende nectar beschikbaar 

te houden voor insecten en vlinders’. 

Normaal begint Utrechts Land-
schap halverwege juni met het ge-
faseerd maaien van de graslanden 
om ze te verschralen. De meeste 
graslanden die de natuurorganisatie 
beheert zijn voormalige agrarische 
gronden. Door de graslanden eens 
per jaar te maaien en het maaisel 
af te voeren, worden de gronden 
steeds voedselarmer en groeien er 
meer diverse kruiden. 

Broedseizoen
Den Hartigh: ‘Normaal beginnen 
we halverwege juni na het broed-

seizoen met maaien. Nu zagen we 
op diverse graslanden dat er na de 
eerste maaibeurt door de droogte 
niets meer omhoog kwam. Dat be-
tekende dat deze graslanden geen 
nectar meer zouden bieden aan in-
secten en vlinders. We zijn toen di-
rect gestopt met maaien.’ De gras-
landen die bleven staan, vormden 
de rest van de zomer een belang-
rijke nectarbron voor insecten en 
vlinders. ‘Je zag duidelijk verschil,’ 
aldus Den Hartigh. ‘In de niet ge-
maaide graslanden krioelde het van 
de insecten.’

Doelen
Volgens de assistent-boswachter 
is dit natuurbeheer: je stelt doelen 
in je beheer, maar je moet altijd 
kijken wat de natuur zelf doet en 
meebewegen. ‘Kijken wat er buiten 
gebeurt en je beheer daarop aanpas-
sen.’ 
Den Hartigh denkt eind deze maand 
alsnog te kunnen maaien. ‘Ik ver-
wacht dat de zomer nog wel even 
aanhoudt en zodra het weer goed 
gaat regenen alles weer volop gaan 
groeien’. 

(Kim Slaats)

De graslanden vormden een belangrijke nectarbron voor vlinders als het groot koolwitje. (foto Renk Ruiter)

Paddenstoelenwandeling
Paddenstoelen zijn er het hele jaar 
door, maar de piek ligt toch dui-
delijk in de herfst. Wanneer en in 
welke aantallen ze precies boven de 
grond komen, hangt af van tempe-
ratuur en vochtigheid. Na een zeer 
droge zomer zijn er nu een paar 
regenachtige weken. Hier en daar 
verschijnen de paddenstoelen weer. 

Wie zich wil laten verrassen door 
wat de natuur in petto heeft kan 
met de gidsen van het IVN De Bilt, 
mee op pad om te kijken wat men 
aantreft tijdens een wandeling op 
zondag 23 september in de bossen 
van Drakensteijn in Lage Vuursche. 
De wandeling is gratis, aanmelden 

hoeft niet. De start is om 11.00 uur 
op de parkeerplaats van dagrecrea-
tieterrein Drakensteijn, Hoge Vuur-
scheweg, Lage Vuursche. Wie nog 
iets wil weten kan bellen met Jaap 
Milius (tel. 030 2288636) of Ina 
van den Berge (tel. 030 2286511).

(Roel Maas-Bakker)

De geschubde Inktzwam is een 
van de meest voorkomende van de 
honderd soorten inktzwammen die 

in Nederland voorkomen

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Laatste maand MOSSELEN!

Woe.
19-09
Do.

20-09
Vr.

21-09
Za.

22-09
Zo.

23-09

Entrecôte v.d. grill met 
kruidenboter

of
Doradefilet met

tomaten-peterseliesaus
of

Champignonragoût met 
rijst en groenten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
26-09
Do.

27-09
Vr.

28-09
Za.

29-09
Zo.

30-09

Gebakken kalfsbiefstuk 
met madeirasaus

of
Gebakken scholfilet met 

Hollandaisesaus
of

Bonensalade met
krokant gebakken uitjes

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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