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Belangenvereniging Weltevreden 
bestaat 45 jaar

door Walter Eijndhoven

Vanwege het 45-jarig bestaan van de Belangenvereniging Weltevreden in De Bilt
organiseerde het bestuur op zaterdag 7 september een gezellige activiteitenmiddag
voor jonge en oude bewoners van de wijk. Tijdens het avondgedeelte overhandigde

wethouder Anne Brommersma een boom aan de bewoners.

‘Onze vereniging bestaat alweer 45 
jaar’, vertelt de voorzitter van de 
Belangenvereniging Alfred Folke-
ringa. ‘Vandaag vieren wij dus ons 
negende lustrum. Naast het offici-
ele gedeelte vergeten wij ook onze 
jongere bewoners niet. De hele 
middag was er spel en vermaak 
voor de kleintjes, waaronder een 
levende poppenkast’. Later in de 
middag stond voor de volwassenen 

een hightea op het programma, aan-
gevuld met een barbecue. 

Avond
In de avonduren volgde het officiële 
programma. Folkeringa: ‘Vol trots 
kijk ik terug op wat onze wijk heeft 
bereikt. Een mooie speeltuin voor 
de kids, het ‘lampenplan’ (verlich-
ting in de brandgangen tussen de 
huizen), mobiliteit, een AED in de 
wijk en de verkeersveiligheid. En 
natuurlijk niet te vergeten: de saam-
horigheid van onze bewoners’. 

Betrokkenheid
Over de betrokkenheid tussen de 
bewoners onderling was ook wet-

houder Anne Brommersma zeer te 
spreken. Ook de goede samenwer-
king tussen gemeente en de Belan-
genvereniging werd aangehaald. 
‘Vanuit de gemeente geven wij 
deze wijk dan ook graag een boom, 
voor op het plein’, laat Brommer-
sma de wijkbewoners weten. 

Ex-voorzitter Peter Dijs (na 32 
jaar bestuur) en aftredend penning-
meester Ricus Peetoom werden 
naar voren gehaald om bloemen in 
ontvangst te nemen voor hun vele 
goede werk voor de wijk. Na het of-
ficiële gedeelte ging het feest verder 
met diverse bands: de Happy Few 
en de Nederlandstalige Buurtband. 

SamenLoop voor Hoop 
brengt ruim 107.000 op

De totale opbrengst van de eerste SamenLoop voor Hoop 
in De Bilt heeft het fantastische eindbedrag opgeleverd van 
€ 107.091,36. Daarvan is de helft bestemd voor onderzoek 

naar de behandeling van leukemie bij kinderen, uitgevoerd 
in het Prinses Maxima Centrum. De andere helft gaat naar 

verschillende onderzoeken, die KWF ondersteunt.

Met 27 teams en meer dan 500 deelnemers ging op vrijdag 28 juni de 
24-uurs wandelestafette van start voor gemeentehuis Jagtlust in Biltho-
ven. De SamenLoop werd een groot feest met muziek, eten en drinken 
en een braderie. Maar ook stilstaan en gedenken was vooral tijdens 
de kaarsenceremonie een indrukwekkend moment. Een grote groep 
‘eregasten’ van mensen die kanker hebben of de ziekte hebben gehad, 
beleefde een speciaal verwenprogramma. Op zaterdagavond stond de 
teller al op bijna  92.000 euro. 

Dank
Nu de definitieve kosten en baten zijn berekend, komt dit eindbedrag 
voor de organisatie als een geweldige verrassing. Voorzitter Nel Ver-
kroost: ‘Dit resultaat hadden we nooit durven dromen. Ik ben er stil van. 
Wat mooi dat we met elkaar dit geweldige bedrag hebben opgehaald. 
Ik wil alle lopers, teamcaptains, vrijwilligers, sponsors, ondernemers, 
de gemeente en iedereen, die ons geholpen heeft ontzettend bedanken’. 

Vervolg
Op de vraag of het succes volgend jaar een vervolg gaat krijgen zegt 
Nel: ‘Nee, in 2020 is er geen SamenLoop voor Hoop in De Bilt, maar 
wie weet over twee of drie jaar, dan gaan we er misschien weer voor’.

(Dianne Westerink)

Alle reden voor de organisatie om dankbaar het glas te heffen op het 
geweldige eindbedrag. [foto Henk van de Bunt]

Wethouder Anne Brommersma vertelt trots over het 45-jarig bestaan van de belangenvereniging. 

Eén van de bands treedt op. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
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 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
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

15/09 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/09 • 09.30u - Prof. dr. ds. G. van de 

Brink
15/09 • 18.30u - Ds. J. de Jong

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/09 • 10.30u - Dienst met Harry Schram

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/09 • 10.00u - spreker C. van Es 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
15/09 • 10.30u - Voorgangers Mevr. J. 

Mourits en Mevr. A. Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

15/09 • 10.15u - Ds. P. Schelling
15/09 • 16.30u - Drs. G. Hagens 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

15/09 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
15/09 • 19.00u - Ds. M. van Duijn

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

15/09 • 10.00u - Mevr. Ds. E.J.W. van 
Leersum

R.K. St. Michaelkerk
15/09 • 10.00 uur, Eucharistieviering; 

priester M. Meneses

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
15/09 • 10.00u - Spreker Adri van der 

Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
15/09 • 15.30u - Ds. G.H. Vlijm

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

15/09 • 10.00u - Ds. L. Groenenberg
15/09 • 18.30u - Ds. M. van Sligtenhorst 

Onderwegkerk Blauwkapel
15/09 • 10.30u - Ds. P. Vliegenthart 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/09 • 11.00u - Ds. R. Alkema, Viering 
Heilig Avondmaal

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
15/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 

Viering Heilig Avondmaal
15/09 • 18.30u - Ds. P. G. Oskamp, 

Dankzegging Heilig Avondmaal 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

15/09 • 10.00u + 18.30u - Ds. W. Roos
17/09 • 19.30u - Ds. G. Pater, Tijdrede

PKN - Ontmoetingskerk
15/09 • 09.30u - ds. R. Alkema, Viering 

Heilig Avondmaal

St. Maartenskerk
15/09 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/09 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee 
15/09 • 18.30u - Ds. D. Pietermans

PKN - Herv. Kerk
15/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

15/09 • 18.30u - Ds. A.A. Floor 

Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 14 september 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 14 september haalt 
Stichting Warm Hart weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Rectificatie Inleverdata  
KledingRuilbeurs 

Kleding die je wilt ruilen kun je 
inleveren bij de Werkplaats Kees 
Boekelaan 12 in Bilthoven. Inle-
verdata zijn maandag 16 septem-
ber, woensdag 18 september en 
vrijdag 20 september, van 16.30 
uur tot 19.00 uur. Je ontvangt 
punten voor je binnengebrach-
te kleding die je vervolgens uit 
kunt geven aan nieuwe tweede-
handskleding tijdens de gezellige 
beurs op zondag 29 september 
van 13.00 tot 16.30 uur ook op 
de Werkplaats.

Spullen voor verkoopdag

Voor de verkoopdag op 21 sep-
tember bij het kerkgebouw van 
de Hervormde Gemeente in West-
broek is nog behoefte aan aan-
voer van spullen. Douwe Egberts 
punten zijn ook bijzonder wel-
kom. De spullen kunnen gebracht 
worden bij Bep Otten, Kerkdijk 

26, tel. 0346 281897 of bij Evert 
en Ria van Zijtveld Kerkdijk 141 
(vooraf graag bellen naar tel. 0346 
281288). Geen witgoed, grote 
meubels en kleding. 

Mama Lokaal Bilthoven

Woensdag 11 september is er 
weer Mama Lokaal Bilthoven. 
Mama Lokaal is een ontmoe-
tingsplek voor (bijna) moeders. 
Elke woensdag kunt u gewoon 
binnenlopen tussen 10.00 en 
11.30 uur in de Bibliotheek Bilt-
hoven (Het Lichtruim, Planeten-
plein 2, Bilthoven) om andere 
ouders te ontmoeten en ervarin-
gen uit te wisselen. 

Praat Lokaal Autisme 
 
Op donderdag 12 september is 
er Praat Lokaal Autisme in Het 
Lichtruim van 19.30 tot ca. 21.30 
uur. Het Praat Lokaal Autisme is 
een plek voor vaders en moeders 
van kinderen met (vermoeden 
van) autisme om met elkaar erva-
ringen uit te wisselen. Gebruik te 
maken van elkaars deskundig-
heid  en steun te bieden. Op ver-
zoek kunnen specifieke thema’s 
besproken worden.

Openstelling  
Hervormde Kerk Westbroek

De deuren van het kerkgebouw 
van de Hervormde gemeente van 
Westbroek zijn op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 september geopend: 
vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur 
en op zaterdag (Open Monumen-
tendag) van 10.00 tot 16.00 uur. 
Belangstellenden en passanten 
zijn beide dagen van harte wel-
kom om het monumentale pand 

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Verdrietig delen wij u mee dat onverwachts is overleden 
onze lieve, zorgzame en eigenzinnige moeder, schoonmoeder en oma

Lous de Hulster-van Pluuren
Weduwe van Jaap de Hulster

Amersfoort, 2 juni 1935 Zeist, 3 september 2019

 Mireille en Paul
 Sander
 Rian en Harold
 Jurre, Marit

De begrafenis heeft op maandag 9 september plaatsgevonden
op de gemeentelijke begraafplaats Brandenburg te Bilthoven. 

Correspondentie: Händellaan 11 - 1272 EE Huizen

te bekijken, de rust in het eeu-
wenoude gebouw te ervaren of 
voor een stiltemoment. Indien 
gewenst kunnen bezoekers nader 
worden geïnformeerd over het 
kerkgebouw door de aanwezige 
kerkgidsen. Zaterdag worden 
er met enige regelmaat rond-
leidingen door het kerkgebouw 
verzorgd en is er orgelspel om 
11.30 en 14.30 uur. Tevens is het 
mogelijk om (onder begeleiding 
van een gids) de kerktoren te 
beklimmen.

Eten bij ‘Aan De Keukentafel’

Vierstee 2.0 opent op 12 sep-
tember de deur van het pop-up 
restaurant om gezamenlijk en 
vooral lekker in de Vierstee te 
eten. Menu en reserveren via 
www.vierstee.nl. reserveren tot 8 
september op www.vierstee.nl of 
bel 0614-676160.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdag 13 september wordt er 
geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. De aanvang is om 20.00 
uur en meedoen kost tel. 3,50. Er 
is ook een loterij, voor € 0,25 per 
stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: tel. 0346 212366 of 
06 51832063.

Repair café  
Hollandsche Rading

Zaterdag 14 september is er 
weer van 10.00 tot 14.00 uur 
een Repair Café in het Dorps-
huis van Hollandsche Rading, 
Dennenlaan 57. Geef uw spullen 
een tweede ronde weggooien is 
zonde! Iedereen is welkom, de 
koffie staat klaar.

VERMIST
Heeft u 
informatie
Bel 
06-28710240

BELONING 
€ 200,-



 De Vierklank 3 11 september 2019

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Zonnepanelencollectief 
gemeente-breed 

Al enige tijd hebben inwoners van Maartensdijk de mogelijkheid 
om via het Maartensdijkse Zonnepanelen Collectief tegen gunstige 
voorwaarden en prijzen zonnepanelen op hun huizen te plaatsen. 
Al een flink aantal huishoudens uit Maartensdijk heeft van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt.  

Ook vanuit andere kernen van de gemeente De Bilt kwamen vragen 
of deelname mogelijk zou kunnen zijn. In overleg met de leverancier 
van de zonnepanelen is daarop besloten om de collectieve inkoop zon-
nepanelen open te stellen voor alle inwoners van de gemeente De Bilt. 
Wie meer informatie wil over dit initiatief kan een mail sturen naar 
plugedwin@gmail.com.

De Oosterlichtkerk 
laat zijn licht schijnen

Dit jaar is de week van 5 tot 12 oktober de Week van de Duurzaamheid. 
Ook de Oosterlichtkerk in De Bilt doet hier aan mee.

‘We vinden het belangrijk dat wij 
als kerk ook naar een betere we-
reld streven. Dat doen we door een 
duurzaamheidsmarkt van Melk 
en Honing en een themadienst te 
organiseren. Niet alleen de me-
demens maar ook de wereld, het 
milieu heeft onze aandacht nodig’ 
aldus Cisco de Bruijn van de Oos-
terlichtkerk. 

Waterstofauto
Het is een groep van 8 mensen die 
vanuit de Geincommissie van de 
Oosterlichtkerk op zaterdag 12 ok-
tober de duurzaamheidsmarkt van 
Melk en Honing organiseert op het 
terrein van hun kerk. Daar zullen 
veel partijen aanwezig zijn: imker 
Els Bonten, het KNMI, de Wereld-
winkel, BENG!, plaatselijke produ-
centen van voedsel maar ook een 
waterstofauto met een proefopstel-
ling hoe waterstof als energiedrager 
gemaakt wordt. Ook zullen de Ge-
meente De Bilt en het Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden 

op een interactieve manier met in-
formatie en spellen aanwezig zijn. 
In de kerk zullen er films gedraaid 
worden en zijn er speciale activi-
teiten voor kinderen. Cisco vertelt: 
‘De markt is een doorgeefluik van 
informatie voor iedereen’. Op 13 
oktober zal het in de kerkdienst 
gaan over de vraag hoe je, geïn-
spireerd door het geloof, als mens 
zelf aan een duurzame wereld kunt 
bijdragen. 

Barmhartigheid 
Cisco zegt vervolgens: ‘De kerk-
gemeenschap organiseert deze 
activiteiten omdat we moeten om-
zien naar de medemens en ook de 
wereld om ons heen vanuit de ge-
dachte van barmhartigheid. Dat 
heeft meer dan ooit onze aandacht 
nodig. Maar ook omdat wij geloven 
dat de aarde door God is geschapen. 
We mensen zijn de rentmeesters 
van de aarde. De aarde uitputten zal 
ons geen goed zal doen’. De Oos-
terlichtkerk werkt op deze manier 

praktisch mee aan de 17 Global 
Goals: geen armoede iedereen zorg 
& welzijn, wereldwijde samenwer-
king en duurzame energie. 

Actie
Op zaterdag 12 oktober is tussen 
11.00 en 17.00 uur de Duurzaam-
heidsmarkt van Melk en Honing 
bij de Oosterlichtkerk, 1e Bran-
denburgerweg 34 in Bilthoven. Dat 
is de kerk naast de begraafplaats. 
Het actuele programma staat bin-
nenkort op de website of facebook 
pagina van de Oosterlichtkerk. Op 
13 oktober om 10.00 uur zal in de 
kerkdienst de spirituele en bijbelse 
kant van duurzaamheid worden 
belicht.

Heeft u zelf een andere activiteit 
die u graag wilt organiseren in de 
Week van de Duurzaamheid? Laat 
u dan inspireren via www.duur-
zaamdebilt.nl Daar kunt u ook uw 
activiteit aanmelden.

(Joanne Penning)º

Bewoners La Plata 
blij met sparen bomen

Gemeente De Bilt was voornemens om 9 kastanjebomen aan de Buys Ballotweg te kappen 
vanwege kastanje-ziekte. Na overleg tussen gemeente, bewoners en een boomdeskundige 

blijven twee nog gezonde kastanjes voorlopig staan. Zo blijft de buurt tijdens de 
bouw toch een beetje groen en leefbaar. 

De monumentale kastanjes op het 
terrein rondom de Regenboog-
school hebben in de afgelopen 10 
jaar bijna allemaal kastanjeziekte 
gekregen. Van de oorspronkelijke 
30 kastanjes zijn er in de loop der 
jaren al 18 noodgedwongen gekapt 
door de gemeente. Toen dit voor-
jaar spontaan een tak uit een van 
de kastanjes brak was dat voor de 
gemeente aanleiding om een ver-
gunning te verlenen voor de kap 
van nog eens 9 kastanjebomen 
langs de Buys Ballotweg. Bewo-
ners waren hier ontsteld over. Op 
het moment wordt het aanzicht 

van de buurt grotendeels bepaald 
door bouwwerkzaamheden aan de 
Regenboogschool en een rij van 
6 woningen aan de overkant van 
de Buys Ballotweg. Voor de bouw 
van de gymzaal moest onlangs nog 
een gezonde kastanjeboom aan de 
Cirrusweg wijken. Als de voorge-
nomen 9 kastanjes gekapt zouden 
worden zou het terrein veranderen 
in een kale, stenige, vlakte. 

Behouden
Een groot aantal omwonenden 
wilde graag dat enkele bomen zo 
lang mogelijk behouden zouden 

blijven tot er nieuwe bomen aange-
plant worden, om de bouwperiode 
te overbruggen en een kaalslag te 
voorkomen. Want er kunnen pas 
nieuwe bomen aangeplant worden 
nadat de school is afgebouwd en er 
een plan is gemaakt voor de inrich-
ting van het groen en de straten. Dit 
zal in het najaar in gang gezet wor-
den in overleg met omwonenden.
Een vertegenwoordiging van be-
woners uit La Plata diende een be-
zwaarschrift in tegen de verleende 
kapvergunning. Dit bezwaarschrift 
was aanleiding voor de gemeente 
om met elkaar in gesprek te gaan 

Wie informatie zocht over sporten
kon zich op de special gaan storten
die kwam uit vorige week
en wat daaruit toen bleek
is dat het aan keuzes echt niet zal schorten

Guus Geebel Limerick

en over en weer de argumenten en 
wensen kenbaar te maken. Voor de 
gemeente speelt dat de bomen ziek 
zijn en uiteindelijk allemaal ge-
kapt zullen moeten worden en dat 
de veiligheid van de bewoners niet 
in het geding mag komen. Voor de 
bewoners speelt dat het ontzettend 
spijtig is dat de bomen ziek zijn en 
uiteindelijk zullen verdwijnen en 
dat zij door behoud van enkele ge-
zondere bomen een complete kaal-
slag willen voorkomen. 

Deskundige
Vervolgens heeft de gemeente 
aangeboden om samen met een 
boomdeskundige alle 9 kastanjes 
nogmaals langs te lopen om te kij-
ken of er bomen gespaard kunnen 
worden. Dat is gebeurd op woens-
dag 28 augustus. Uiteindelijk bleek 
dat één nog helemaal gezonde kas-
tanje en een kastanje met maar één 
aangetaste tak voorlopig gespaard 
konden blijven. Vervolgens zijn 
de overige 7 kastanjes gekapt. Het 

resultaat is dat het terrein aan de 
zijde van de Buys Ballotweg niet 
helemaal kaalgeslagen is, maar de 
2 kastanjes met hun monumentale 
formaat toch nog voor een flink 
groene aanblik en enige leefbaar-
heid zorgen. Een ander resultaat is 
dat bewoners met eigen ogen en 
door uitleg van de boomdeskundi-
ge hebben gezien hoe aangetast de 
bomen waren en er vrede mee kun-
nen hebben dat ze gekapt moesten 
worden. En tot slot is het mooi dat 
bewoners en gemeente met elkaar 
in gesprek zijn gegaan, naar elkaar 
hebben geluisterd en hebben geke-
ken hoe zij elkaar tegemoet kunnen 
komen. 
Het is eigenlijk jammer dat daar 
een bezwaarschriftenprocedure 
voor nodig was. Misschien een 
mooi voornemen voor de gemeente 
om de volgende keer vooraf contact 
te zoeken met bewoners? Als be-
woners staan we hier in ieder geval 
voor open.  

(Anne Marie Gout)

De 2 resterende kastanjes met zicht op de bouwput.

De GEIN groep: van links naar rechts Josee Wagenaar, Martin van Veelen, Cisco de Bruijn, Frans Sellies, 
Esther de Weeger, Aad van de Meer. Afwezig: Clara Gruben.
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Rundergehaktstaven

Shoarma pakket
600 gram shoarma + broodjes en saus

Schnitzels
gepaneerd of naturel

500
GRAM 6.98

500
GRAM 6.50

500
GRAM 6.50

Magere runderlappen

Filetrollade

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 0.99

(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 12 september
t/m woensdag 18 september

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebakken boterhamworst
Gebraden rosbief
Rauwe ham

Kip kerrie salade
Pittige sellerie salade
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98

KIPDIJFILET

GEGRILDE 
TV STICKS

STOMPETOREN 
JONGE KAAS

BOEREN JONGE KAAS

500
GRAM 5.98

500
GRAM 6.50

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

SAMEN
VOOR 7.50

5
VOOR 5.-

Slavinken
Rundervinken
Kipvinken

4 + 1
GRATIS

Vrijdag en Zaterdag voordeel

2E POND
GRATIS

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 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90
Hollandse sperziebonen
Heel kilo € 1,49
Rode snoep tomaatjes
500 gram verpakt € 1,49

Van onze bakker
Van onze patissier

Vers van de traiteur

Pasta Almondelli € 1,75
100 gram

Doesburgse kipschotel 
Met krieltjes, groente en kip

€ 1,49
100 gram

Verse pasta tricolore
Met kip en paddenstoelen

€ 1,49
100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 sept.

Alleen donderdag
Schitterende Cantharellen
Zeer veelzijdige paddenstoel  

Nu 100 gram € 1,49
Vers gesneden 
Meloenmix of
watermeloen 
Per bakje € 1,49

Nieuwe Oogst 
Hollandse
Elstar Handappels
Heel kilo € 1,25

Vers gesneden 
Roerbak superieur
Pak  400 gram € 2,99

Chipolata Taart 
nu € 15,95
wat zijn ze lekker…. 
Uit eigen bakkerij
Koggetjes 
Nu € 2,99

Desem
Volkoren brood  
Nu € 1,99
Onze bekende 
Bruine bolletjes
Zak 5 stuks nu € 1,99

a.s zat. 14 sept.
van 10.00 uur tot 16.00 uur

PROEVERIJ 
van groente en 
zeewier snacks.
Verrassend lekker en gezond…

Nieuw in ons assortiment!!!

16-9       17-9       18-9
16
09

17
09

18
09

Italiaanse
gehaktschotel 

€ 1,35
100 gram

Vers gesneden  Hollandse
Spitskool

€ 0,99
400 gram 

Nieuwe oogst
Comice Handperen

€ 1,49
heel kilo 



Gekraakt
Een paar jaar geleden maakte 
Kees Alfen tijdens een wande-
ling in Houdringe een foto van 
een nest met jonge lijsters in een 
holte van een boom. Die boom 
staat langs het wandelpad met 
de holte op ooghoogte, wat het 
wel bijzonder maakt om een 
nest te beginnen. 

Elke keer als hij er langs liep moest 
hij even kijken, maar het bleef jaren 
leeg: ‘Tot ik er van de week langs 
liep en dacht dat iemand er iets had 
ingepropt. Het bleek een kunstig, 

door hoornaars - een grote wes-
pensoort - geboetseerde wand te 
zijn met onderin een opening. De 
hoornaars hebben deze leegstaan-
de woning gekraakt en voor hen 
geschikt gemaakt’. 
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Koninklijke Onderscheiding 
Locoburgemeester Madeleine Bakker reikte zondag 8 september de versierselen, die horen bij 

de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer 
A.M. (Ton) Werner. De uitreiking vond plaats bij de viering van 50 jaar 

TV Helios aan de Kees Boekelaan in Bilthoven.

De heer Werner is al 30 jaar vrij-
williger bij de Tennisvereniging. 
TV Helios is een kleine gezellige 
familievereniging waar door jong 
en oud wordt getennist op gravelba-
nen. Dit type tennisbaan vraagt veel 
onderhoud zodat de leden onder 
alle weersomstandigheden met ple-
zier kunnen sporten. De gravelba-
nen zijn inmiddels meer dan 30 jaar 
oud en liggen in een parkachtige 
omgeving met veel groen dat ook 
het nodige onderhoud vraagt. Alle 
activiteiten binnen TV Helios wor-
den uitgevoerd door vrijwilligers.

Gravel
Ton Werner is 30 jaar lid van TV He-
lios en inmiddels ook erelid. Hij zit 
ook al 30 jaar in de parkcommissie; 
verantwoordelijk voor de instand-
houding van het park. Hij is al die 
tijd als ‘groundsman’ verantwoorde-
lijk voor de verzorging, onderhoud 
en reparaties aan de gravelbanen 
en aan het groen. Naast de vaste 
maandag waarop hij de werkzaam-
heden uitvoert is hij ook bijna alle 
andere dagen te vinden op het park 
- gemiddeld zo’n 25 uur per week. 
Ook in vakanties is hij beschikbaar 
als weersomstandigheden het nodig 
maken om de banen weer speelbaar 
te maken. In de winterperiode buiten 
het tennisseizoen worden binnen de 
nodige werkzaamheden verricht. 

Vraagbaak
Vanuit zijn lidmaatschap van de 

parkcommissie maakt Ton Werner 
ook al 8 jaar deel uit van het Da-
gelijks Bestuur van TV Helios. Hij 
is in dit bestuur de man met visie 
en de vraagbaak over de banen. 
Hij draagt ook zijn kennis over 
aan anderen, zoals tennistrainers 
en de nieuwe (jongere) generatie 
van spelers en vrijwilligers. Ook 
heeft hij een jonge inwoner van de 
gemeente De Bilt, die op zoek was 
naar een stageplaats en die ner-

gens een plek kon vinden, gehol-
pen. Hij heeft deze jongen een half 
jaar lang intensief begeleid. Ton 
Werner is een bescheiden persoon 
die niet graag in het middelpunt 
van de belangstelling staat. Maar 
30 jaar vrijwillige “groundsman” 
voor de TV Helios, eerst geduren-
de zijn arbeidzame leven, en nu als 
gepensioneerde, is de heer Werner 
een bijzondere verdienste voor de 
Bilthovense samenleving. [HvdB]

Nieuwe 
burgemeesterspost voor 
Désirée Schmalschläger

door Guus Geebel 

Dinsdag 3 september werd tijdens een bijzondere gemeenteraads-
vergadering in Kasteel Groot Buggenum in Grathem Désirée 
Schmalschläger geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente 
Leudal. 

De Midden-Limburgse gemeente telt zestien kernen. Schmalschläger 
legde de ambtsbelofte af in handen van Gouverneur Theo Bovens van 
Limburg, waarna de installatie plaatsvond. In Limburg wordt de Com-
missaris van de Koning Gouverneur genoemd en heet het provinciehuis 
Gouvernement.

Désirée Schmalschläger (54) is geboren in Heerlen en studeerde rech-
ten in Utrecht. Zij begon haar bestuurlijke carrière in maart 2002 als ge-
meenteraadslid namens GroenLinks in De Bilt. In juni 2010 verliet zij 
als fractievoorzitter van GroenLinks&PvdA de raad om wethouder te 
worden in de Noord-Hollandse gemeente Heiloo. In juni 2013 werd zij 
benoemd als burgemeester van de Limburgse gemeente Nuth. Het was 
de eerste burgemeestersbenoeming van Koning Willem-Alexander. De 
gemeente Nuth ging op 1 januari van dit jaar op in de gemeente Beek-
daelen, waardoor haar functie verviel. Voordat Désirée Schmalschläger 
in Leudal werd benoemd was zij enkele maanden waarnemend burge-
meester van de gemeente Geldrop-Mierlo.  

Ebbe Rost van Tonningen 
schrijft nieuw boek

Ebbe Rost van Tonningen schreef een boek over 20 jaar lokale politiek in gemeente De Bilt. Met 
de titel ‘Politiek weerbericht De Bilt, code oranje’ legt hij een relatie 

met de dagelijkse weerberichten van de KNMI. 

De fractie van Beter De Bilt had 
hem, als ervaringsdeskundige in 
juli jl. gevraagd een rapport de 
schrijven over de financiële ont-
wikkeling in de gemeente De Bilt. 
Aanleiding was het bericht van het 
college van B&W in juni jl. dat de 
begroting voor de jaren 2020 en 
verder tekorten vertoont. 

Ebbe staat zaterdag 14 september 
op de markt bij restaurant Amis 
om met mensen over zijn boek te 
praten. Verder houdt hij een lezing 
over zijn boek op donderdagavond 
26 september inclusief vragen en 
borrel na afloop. Bart van Gerwen 
is de discussieleider. Belangstellen-
den kunnen het boek na afloop ko-
pen. De oplage is beperkt. Reserve-
ring van plaatsen is verplicht voor 
toegang tot de zaal. De toegang is 
gratis en de zaal heeft een beperkte 
capaciteit. Vol = vol. 
40 miljoen weg
In het boek wordt eerst een korte 
historische schets gegeven van de 
ontstaansgeschiedenis van De Bilt 
en omgeving. In 1998 en 1999 be-
gint het boek met ‘De Bilt in Bewe-
ging’, een lange termijn perspectief 
waaraan 200 burgers hebben mee-
gewerkt. Daarna worden de moei-
lijkheden beschreven van de fusie 

tussen gemeente De Bilt en de ge-
meente Maartensdijk. Vervolgens 
wordt een hoofdstuk gewijd aan de 
achtereenvolgende coalitieakkoor-
den en wat 4 jaar later het financi-
ele resultaat daarvan was. Het blijkt 
dat in 15 jaar het eigen vermogen 
van de gemeente De Bilt met ca 40 
miljoen euro is geslonken, zonder 
dat er precies duidelijk is waar dat 
geld aan is besteed. En welke ge-
dwongen ‘bruidsschat’ heeft Maar-
tensdijk betaald? Ebbe heeft het 
uitgezocht.

Verder wordt ingegaan op de vraag 
hoe effectief het gemeentebestuur 
De Bilt in de afgelopen 20 jaar 
was. Hij maakt zich zorgen over 
de bestuurskracht van De Bilt om 
maatschappelijke vraagstukken 
aan te pakken. Met diverse voor-
stellen beoogt hij bij te dragen aan 
een effectief gemeentebestuur. Zijn 
metafoor: de tango, waarvan hij 
vóór de lezing een nummer op zijn 
accordeon zal spelen is voor hem 
het ideaalbeeld van samenwerking. 
Ebbe Rost van Tonningen zaterdag 
14 op de marktdag bij restaurant 
Amis

Lezing in de Bilthovense Boekhan-
del donderdagavond 26 septem-
ber om 20.00 uur. Reserveren via 
info@bilthovenseboekhandel.nl

Ebbe Rost van Tonningen tekent een 
politiek weerbericht op.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is 
een aantal exemplaren ter be-
schikking gesteld. Om hiervoor in 
aanmerking te komen stuurt u een 
mail naar info@vierklank.nl met 
in het onderwerp ‘code oranje’. 
De exemplaren worden onder de 
inzenders verloot. Iedereen ont-
vangt bericht.

Désirée Schmalschläger is weer terug in Limburg.

Locoburgemeester Madeleine 
Bakker heeft Ton Werner 
gedecoreerd en de bloemen 
overhandigd. [foto Henk van de 
Bunt]
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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.

Hét herfstevenement waar 
je bij moet zijn; 

zaterdag en zondag a.s.
Kijken, meemaken, proeven, beleven, 

profi teren, verwonderen, kiezen, meenemen

GRATIS appel-

gebak bij uw koffi  e

25% korting op álle tuinplanten

GRATIS 
poffertjes eten

Knutselen bij 
Henk de houthakker

GRATIS herfst-

bakjes maken Dieren knuffelen 
bij Roel

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

Trekt u er ook graag op uit in de 
weekeinden, dan is Herfstweekend Het 

Vallend Blad een absolute aanrader!
Tweedaags herfstfeest met o.a.

• Dirk de houtdraaier
• Nieuwe oogst (eigen gemaakte) jam

• De hobbykraam van Anja
• Pompoenen en kalebassen

wat kun je er mee, wat doe je ermee
• Gratis herfstbakjes maken

• Promotiekraam Doe-avonden
• Decorie met de nieuwe najaars/
wintercollectie; kaarsen, plaids, 

droogbloemen en nog véél meer
• Speciale aandacht voor de nieuwe 

EM-drank, gezondheid uit 
Micro-organismen.

Openingstijden Herfstweekend:
Zaterdag 14 sept.: 0900-17.00 uur
Zondag 15 sept.: 10.00-17.00 uur

Haal een brok oerbos in huis met 

deze bijzondere kruk.

Gemaakt uit tropische 

boomwortels.

Van € 11,50
Voor ..............€ 6,50

Boomwortelkruk

Ook ná het herfst-

weekend zijn we 

weer elke zondag 

open van 12.00 uur 

tot 17.00 uur.
kunst • muziek • workshops • knutselen • theater • eten & drinken

zweefmolen • waterballen • en nog veel meer

13-14 september

Fashion for every age

Rhodamine rood

NIEUWE TRENDS • 10% KORTING • HAPJE EN DRANKJE 
• BIBA SIERADEN • MODE-PRESENTATIE

Trend Event

IN SAMENWERKING MET: 
DROGISTERIJ & PARFUMERIE VAN ROSSUM

DONDERDAGAVOND 3 OKTOBER
INLOOP 19.00 TOT 22.00 UUR

19.30 & 20.30 UUR MODEPRESENTATIES

PALLAS ATHENEDREEF 12    I    3561 PE UTRECHT    I    030-263 29 50

W W W . H A N D J E H E L P E N . N L

VRIJWILLIGERSWERK?
GEWOON DOEN!

Petra (45) is doktersassistente bij het UMC. Daarnaast 
wandelt en leest ze graag. Vanwege haar ADD 
vindt ze het lastig om er alleen op uit te gaan en 
de administratie bij te houden. Petra wil graag een 
maatje via Handjehelpen om de buurt te verkennen en haar te steunen met 
administratie op de computer. Maak jij haar blij? 

Interesse? Bel of mail

Britt Drijkoningen coördinator Handjehelpen 
06-46581883 
bdrijkoningen@handjehelpen.nl

Computeren of op stap 
met Petra?

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Al meer dan 100 jaar leveren we als hovenier in De 
Bilt een bijdrage aan een groenere wereld in De Bilt 
en omstreken. Met de aandacht en passie uit groot-
vaders tijd en de technieken van nu... [lees meer]

NU PAKJE VAN € 4,95
VOOR € 3,95

SPECULAAS!
Er is weer

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Plekken van plezier in het 
Vierklankarchief 

door Henk van de Bunt 

Op zaterdag 14 september vindt van 10.00 tot 16.00 uur de Open Monumentendag plaatst. Ook 
in de gemeente De Bilt openen locaties en monumenteneigenaren hun deuren en er worden 

rondleidingen gegeven met historische verhalen. 

Dit jaar heeft open monumentendag 
als landelijk thema ‘plekken van 
plezier’. Hoe hebben mensen zich 
in de loop der eeuwen vermaakt en 
welke monumenten zijn daarvoor 
het decor of het podium geweest? 
Het thema gaat over de plekken 
waar mensen voor hun plezier en 
mét plezier naar toe gingen en gaan. 

Duinen
Burgemeester Sjoerd Potters geeft 
om 10.00 uur het startsein van 
deze Open Monumentendag op de 
Biltse Duinen, Burgemeester van 
der Borchlaan 6 in Bilthoven. Er 
is onder andere bij de bibliotheek, 
het gemeentehuis en op internet een 
fietsroute beschikbaar, die langs 
de opengestelde monumenten in 
de zes kernen leidt. De Vierklank 

stipt een aantal van de ‘plaatsen 
van plezier’, welke in de fietsroute 
zijn opgenomen aan en put daarbij 
vrijelijk uit haar eigen archief van 
25 jaren jong. 

Verleden
Zowel de opening door burge-
meester Sjoerd Potters als de start 
van de fietstocht zijn in ‘de Biltse 
Duinen’. In januari 2013 schrijf De 
Vierklank daarover o.a.: ‘In sep-
tember 2012 werd ‘Duiken in het 
Verleden’ – een boek dat door Karel 
Beesemer en zoon Marcel over het 
voormalige Bilthovense Natuurbad 
werd samengesteld, gepresenteerd. 
Het natuurbad lag ooit op de loca-
tie waar nu de golfbaan is. In 1980 
moest het natuurbad dicht vanwege 
de oplopende exploitatietekorten’. 

‘Veel verhalen in het boek gaan 
er over dat je de zwemmers kon 
herkennen aan hun groene haar en 
ook heel veel over de heuvel waar 
men kon zonnebaden. Leuk zijn de 
discussies over de naam van deze 
heuvel: was dit nu Zonneheuvel, 
Vleesheuvel of, vanwege het vrou-
welijk schoon dat daar regelmatig 
lag te zonnen, Venusheuvel? Peter 
Hoefnagels noemde in zijn boek 
met jeugdherinneringen deze plek 
‘De Vleesheuvel’. Dat was ook de 
titel van zijn boek’. 

Heuvel
‘Enkele fragmenten uit het kostelijke 
boek ‘De Vleesheuvel’ van Peter 
Hoefnagels: ‘Ik had overal naar toe 
kunnen gaan. Ik ging altijd naar de 
Vleesheuvel. ‘Tot vanmiddag in het 

Sportpark en Natuurbad ‘De Biltsche Duinen’- met de vermaarde 
zonneheuvel. Daarop het ook in 2011 nog aanwezige (bad-)huisje.

zwembad’. ‘Op de Vleesheuvel?’ 
’Tuurlijk op de Vleesheuvel’. 
Op de Vleesheuvel kwam je pas 
vanaf je twaalfde jaar. Dat stond ner-
gens voorgeschreven. Dat gebeurde 
zo. Jaar in, jaar uit kwam je in het 
zwembad. Anders dan in de rest van 
het zwembad, lagen de meisjes op de 
Vleesheuvel meestal bij de jongens.

‘Een 'ablement' was je een 'abon-
nement’ gaan noemen. Je groeide 
langzaam naar de Vleesheuvel toe. 
Op een mooie dag liep je langs 
de rand van het ondiepe omhoog 
en spreidde je handdoek met een 
sierlijk gebaar op het witte zand 
waarna je op je buik ging liggen, 
naast de andere jongens en meis-
jes. Later, als je een jaartje verder 
was, zette je terwijl je op je hand-
doek ging liggen, eerst een vuist in 
het zand ter hoogte van je kruis. 

Folly
Op Landgoed Sandwijck nodigt 
de organisatie de bezoekers uit 
kennis te nemen ‘van enkele bij-
zondere gebouwen, waaronder 
een follie. In De Biltse Grift van 
september 1996 wordt ons daar-
over al het e.e.a. verteld en wordt 
het ‘De ruïneuze schijnkapel ach-
ter op het landgoed Sandwijck’ 
genoemd: Het woord ‘folly’ heeft 
in de loop van de tijden verschil-
lende betekenissen gehad. In het 
middeleeuwse Frankrijk betekende 
het zowel ‘lustplaats’ als ‘hut van 
takken en bladeren, waarin herders 
in het open veld overnachtten. De 
Latijnse herkomst was respectieve-
lijk ‘foleya’ (‘aangenaam buiten-
verblijf’ of ‘huis van lichte zeden’) 
en ‘folia’ (gebladerte). Hoewel de 
Latijnse en Franse schrijfwijzen 
(‘foihiées’,’folie’ en ‘feuillée’) 
veel overeenkomsten vertonen met 
ons woord ‘folly’ (meervoud ‘fol-
lies’) komt de genoemde betekenis 
niet overeen met de huidige bete-

kenis. Deze is in de negentiende 
eeuw afgeleid van het Engelse 
begrip ‘foolishness’ (dwaasheid), 
afkomstig van het Latijnse ‘follis’ 
dat onder meer ballon of gebrul be-
tekent. Het begrip ‘folly’ kreeg een 
spottende lading en werd gebruikt 
voor gebouwen die als bizar, nut-
teloos en onzinnig ervaren werden 
en waar te veel geld aan verspild 
was. Ook deze betekenis vervaag-
de echter en was aan het begin van 
de twintigste eeuw verloren ge-
gaan. Enkele onderzoekers hebben 
het begrip nieuw leven ingeblazen. 
De negatieve, spottende lading 
gaat daarbij verloren. Het woord 
‘folly’ is thans, ook in Nederland, 
een geuzennaam geworden voor 
een ‘architectonische dwaasheid’. 
Deze gebouwen zijn niet gebouwd 
om in te wonen of te werken maar 
als een louter architectonisch ge-
baar, architectuur omwille van de 
architectuur. Er zijn enkele cate-
gorieën te onderscheiden, waarvan 
de tuinfolly en de zelfbouwfolly de 
twee belangrijkste zijn.

Guus Geebel maakte begin 2007 
deze foto en schreef toen: ‘Een 
follie, het ziet eruit als een kapel, 
maar niets is echt’.

Concert in Galerie Kunst & Licht
Ensemble ‘Friends in Music’ (FIM) gaf 8 september een concert in Galerie Kunst & Licht aan 

de Dorpsstraat in De Bilt. Zij speelden het Dixtuor van Théodore Dubois (1837-1924). FIM 
bestaat al enkele jaren en legt zich o.l.v. van ‘playing-captain’ Pieter van Lier (contrabas) toe op 

het uitvoeren van kamermuziek voor kleine bezettingen met blazers en strijkers. 

Dubois was een vooraanstaand per-
soon in het Parijse muzikale leven: 
hij was o.a. directeur van het Parij-
se conservatorium. In zijn nalaten-
schap zijn veel werken voor orgel 
en opera's, oratoria, missen, orkest-
werken, kamermuziek en liederen 
in een min of meer klassieke stijl. 
De toehoorders genoten van de (on-
bekende) muziek en het zichtbaar 
enthousiasme van de musici. De 
bijzondere entourage van het atelier 
van Kunst & Licht gaf het concert 
een extra dimensie. Op zaterdag 14 
september voert FIM het stuk nog 
tweemaal uit: om 12.00uur in Kas-
teel Amerongen en om 15.00 uur in 
de Broederkerk in Zeist in het ka-
der van het Monumenten weekend. 
Toegang is gratis.        (Frans Poot)

Atelier Jits Bakker opengesteld 
De deuren van het atelier van beeldend kunstenaar Jits Bakker zijn zaterdag 14 (Open 

Monumentendag) en zondag 15 september opengesteld voor publiek. 

Belangstellenden kunnen van 10.00 
uur tot 16.00 uur een kijkje nemen 
in het historische atelier ‘de kooi’ 
en het aangrenzende beeldenlaby-
rint in De Bilt. De kunstenaar heeft 
hier ruim 50 jaar gewoond en ge-
werkt. 

De openstelling is een initiatief van 
de Stichting Jits Bakker Collectie 
en de organisatoren van de Open 
Monumentendag 2019. Het thema 
van dit jaar is 'Plekken van plezier' 
en deze bijzondere plek in De Bilt 
mag natuurlijk niet ontbreken op de 
route. De omgeving is immers niet 
alleen 50 jaar lang een plek van ple-
zier en inspiratie geweest voor de 
kunstenaar Jits Bakker, maar ook 
voor menig kunstliefhebber.
Gedurende de twee open dagen zul-
len rondleidingen verzorgd worden 
door vrienden van de kunstenaar en 

vrijwilligers van de Stichting Jits 
Bakker Collectie, om 11.00 uur, 
13.00 uur en 15.00 uur. Een unieke 
kans om meer te weten te komen 

over de mens en kunstenaar Jits 
Bakker. Atelier ‘de kooi’ en beel-
dentuin zijn aan De Holle Bilt 16-
18 in De Bilt 

FIM speelt met enthousiasme in de galerie aan de Dorpsstraat.

Jits Bakker werkte ruim 50 jaar vanuit zijn atelier ‘de kooi’ in De Bilt.

Politiek weerbericht De Bilt 
CODE ORANJE 
Het gemeentebestuur De Bilt 

1999 t/m 2019

Een boek van 
Ebbe Rost van Tonningen

Informatie zat. 14 sept, 
Markt Dorpsstr. De Bilt

Lezing do. 26 sept. 
Bilthovense Boekhandel



8

FINN COMFORT
COLLECTIE NAJAAR 2019

www.finncomfort-info.nl

Een gratis kop koffie of thee bij
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar
op rij de beste!

Finnamic maakt het
bewegen soepeler en
aangenamer. Zowel bij
staan als gaan is er een
voort-durende dynamiek
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic
gaat makkelijker door
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

8,9
599 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

De houding verbetert omdat de Finnamic schoenen je dwingen 
om rechtop te staan.

Wijdte F t/m M, Dames: maat 34 t/m 44, Heren: maat 39 t/m 50

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat
de Finnamic schoenen je
dwingen om rechterop te 
staan.

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat
de Finnamic schoenen je
dwingen om rechterop te 
staan.

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat
de Finnamic schoenen je
dwingen om rechterop te 
staan.

Bezoek onze
Finnamic dag

WoenSdag
16 okToBeR
9.00-16.30

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

LAMSRUG KOTELETJES
Uit Nieuw Zeeland; mooie volle koteletten! Eventueel
gemarineerd met kruidenboter melange....
Heel kort rosé bakken! 100 gram 2,25

SPEEN VARKEN SPEKLAPJES
Heerlijke malse smaakvolle lekkere lapjes; om stevig
krokant te bakken; gekruid of naturel. 
U hoeft nauwelijks boter te gebruiken... 500 gram 5,50

RUNDER WOKREEPJES
Met o.a. biefstukreepjes, eigen kruidenolie, prei- ringen,
sugarsnaps & bieslook, klaar voor in de wok!
kort en fel even wokken en klaar! 100 gram 1,98

KIPDIJ BONBON
Malse kipdijfilet met kruidencrème, tomaatsnippers &
heerlijke olijfolie; kan zo met bakje in de oven!
30 min. op 160°C in voor verwarmde oven 100 gram 1,40

!!ROOKWORST!!
Met goud bekroond recept; rookworst seizoensopening
Fijne of grove; u mag het zeggen!!
ca. 20 tot 25 min. wellen 3 stuks 7,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

"Heel lekker & heel makkelijk"

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 9 september t/m zaterdag 14 september.

Zetfouten voor behouden.

DUITSE BIEFSTUK
Gemalen gekruide biefstuk met heerlijke topping 100 gram 1,50
DEENSE SANDWICH
± 20 min. i/d oven 150°C en smullen maar! per stuk 3,75

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
Super kwaliteit rundvlees! Smelt op de Tong!! 
Iets bijzonders; 120 dagen graan gevoerd & lang gerijpt
ca. 75 tot 90 min. stoven.... 500 gram 8,25

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
verzorgen wij 

drukwerk maar 
ook  promotie 
artikelen en 

ideeën!

Je kan het 
zo gek niet 
bedenken of 

we gaan er voor. 

Meer info?
Bel of 

mail naar.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Elke woensdag De Vierklank digitaal

op www.vierklank.nl

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
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60 jaar Winkelcentrum 
Planetenbaan

Winkelcentrum Planetenbaan bestaat in september 60 jaar en dat wordt gevierd. Er worden in 
oktober verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd, zoals een 

kinderrommelmarkt, Kraak de Kluis en een bingo. 

Ook kan men vanaf 2 september 
kassabonnen sparen en hiermee 
kans maken op mooie prijzen. Za-
terdag 12 oktober is de afsluiting 
van de feestmaand en wordt er écht 
groot uitgepakt. 

Op 2 september startte de ‘kassa-
bonnenspaaractie’. Bij de winke-
liers zijn speciale actie-enveloppen 
verkrijgbaar voor 3 kassabonnen 
van winkeliers van het Winkelcen-
trum om kans te maken op mooie 
prijzen. De winnaars worden te-
lefonisch benaderd en de prijzen 

worden uitgereikt op 12 oktober 
tijdens de feestdag.

Ballonnen
Naast deze feestelijke activiteiten 
zal ook het winkelcentrum ver-
sierd worden met ballonnen en 
wordt er op verschillende dagen 
gratis koffie en thee uitgedeeld. Op 
12 oktober wordt de feestmaand 
afgesloten met een groot feest. In 
het winkelcentrum wordt vanaf het 
podium de prijsuitreiking gedaan 
en kan er mee gedaan worden met 
‘Kraak de Kluis’, een spannend 

spel waarbij mooie prijzen zijn te 
verdienen. Voor de kinderen is er 
een gezellige ballonnenclown in 
het centrum. 

Bingo
Er is een speciale voor de ouderen 
feestelijke bingo op 11 oktober van 
18.30 tot 20.30 uur. Voor de jong-
sten is er nog een kinderrommel-
markt. Datum en tijden volgende 
in een later stadium. Volg voor ver-
dere info winkelcentrum Planeten-
baan op Facebook.  

(Jorrit Voorn)

Recycle LAB in de Kwinkelier
In de voormalige sportzaak aan het centrale plein in de Kwinkelier in Bilthoven is sinds 3½ jaar 

een duurzame kledingzaak gevestigd. Duurzaam omdat alleen gebruik wordt gemaakt 
van gebruikte kleding. De huidige eigenaresse, Astrid Nubé, reageerde in september 

2018 op een Facebook oproep voor hulp bij een expositie van de mogelijkheden 
van textiel. Daarna werd zij coupeuse in deze zaak. 

1 juli nam Astrid de zaak over van 
de vorige eigenaar. In het atelier 
wordt van oude kledingstukken 
en restmateriaal nieuwe kleding 
gemaakt. Veelal volgens eigen 
ontwerp, maar ook in opdracht 
van en in overleg met de klanten. 

Kunstacademie
Astrid heeft op de Kunstacade-

mie Product Design gestudeerd. 
Ook is zij een leerwerkbedrijf 
voor de Modevakschool van het 
Hilversumse ROC en wil zij vrij-
willigers ook een kans geven tot 
een zinvolle dagbesteding. Bo-
vendien geeft zij naailes. In ge-
sprek met deze jonge, ambitieuze 
vrouw bleken duurzaamheid en 
kennisoverdracht belangrijke 

drijfveren te zijn in het runnen 
van deze zaak. Eigenschappen 
die in deze tijd meer dan wense-
lijk zijn. 

(Frans Poot)

In het RecycleLab wordt uitsluitend 
gebruik gemaakt van gebruikte 
kleding.

Marktdag in De Bilt
Zaterdag 14 september wordt om klokslag 10.00 uur de Marktdag 
met Oldtimers 2019 in De Bilt geopend. Het evenement vindt plaats 
in de Dorpsstraat en rond de Dorpskerk. Het geheel vindt plaats in 
een gemoedelijke sfeer en heeft geheel ten doel het ondersteunen 
van kansarme kinderen in Nicaragua en Malawi en het verbouwen 
van een verpleeghuis voor zeer kwetsbare ouderen in Costa Rica 
mogelijk maken. 

Het evenement bestaat uit drie onderdelen: de Vrijetijdsbraderie, de 
Oldtimerdag en marktdag rond de kerk. 
De markt bestaat uit een tweedehands boekenmarkt, een kledingmarkt, 
een rommelmarkt en een bloemenkiosk. Op terrassen kunnen bezoekers 
terecht voor een versnapering. De organisatie biedt verder een mooie 
mix tussen bedrijven, verenigingen en organisaties die hun producten 
willen verkopen of zichzelf willen presenteren. Inclusief de markt rond 
de kerk zijn er zo’n 150 kramen aanwezig.
De eigenaren van ruim 180 deelnemende oldtimers rijden in twee 
starts een rit door Midden-Nederland (10.30 uur en 12.30 uur). De 
hele dag zijn er daardoor veel oldtimers te zien op de Dorpsstraat. 
Bezoekers zonder oldtimer kunnen 's ochtends meerijden met Bus27 
of Bus316 in een stoet van oldtimers en 's middag is er een speciale 
route door De Bilt. 

Tot 16.30 uur is publiek van harte welkom. De toegang is gratis. Meer 
informatie op www.marktdagdebilt.nl

Jumbo Maartensdijk vierde feest
Wie jarig is trakteert; 
daarom was er zaterdag 
7 september een spring-
kussen voor de kinderen 
en was er een poffertjes- 
en oliebollenkraam op 
het Maertensplein. Daar-
naast gaf Jumbo Jelle 
Farenhorst aan iedere 
klant bij besteding vanaf 
vijfentwintig euro een 
pak Jumbo Roomboter-
stroopwafels cadeau. 

Jelle en Wiljanda Faren-
horst bij de oliebollen-
kram aan het einde van 
een geslaagde feestdag. 
[foto Henk van de Bunt] 

Herfstweekend Het Vallend Blad
Zaterdag 14 en zondag 15 september staan het terrein en de kassen bij tuincentrum ’t Vaarderhoogt 
in het teken van het traditionele herfstweekend. Tijdens 'Het Vallend Blad'-weekend is er voor álle 

bezoekers gratis appelgebak bij de koffie en gratis poffertjes bij Janos de poffertjesbakker.

Het tweedaagse herfstfeest biedt 
o.a. houtdraai demo’s van de 
houtdraaier, een kraam met pas 
geoogste en zelf bereide jam in 
talloze soorten en smaken, u vindt 
ook allerlei hobby-artikelen en 
voor wie wel eens wil weten wat 
je allemaal kunt doen met pom-
poenen en kalebassen is er volop 
materiaal en info. De kinderen 
mogen gratis herfstbakjes maken 
met materialen van ’t Vaarder-

hoogt. Ook Roel de stalmeester is 
er met zijn onweerstaanbare knuf-
feldieren. Henk de houthakker, de 
goedmoedige reus, staat klaar met 
verf en herfstvormen.

EM drank
Er is speciale, uitgebreide aandacht 
voor EM-drank, bereid met effec-
tieve micro organismen. Een drank 
met zéér opmerkelijke effecten op 
de gezondheid, rechtstreeks uit de 

natuur. En er is een presentatie van 
de nieuwe herfstcollectie van ’t 
Vaarderhoogt zelf, met zowel bin-
nen als buiten een interessante col-
lectie voor liefhebbers van die ty-
pische herfstsferen. Zie ook www.
vaarderhoogt.nl

Tijdens het Vaarderhoogt herfst-
weekend staat dierenknuffelen ui-
teraard op het programma.

Winkelcentrum Planetenbaan was een van de eerste overdekte 
winkelcentra in Nederland. [foto Henk van de Bunt]



10

HOOGVLIET.COM

Bewezen door de 

Consumentenbond
september 2019

Kijk voor meer informatie over de voorstellingen en 
deelnemende theaters op hoogvliet.com/theaterweken.

FAMILIE 
THEATERWEKEN

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 11 t/m dinsdag 17 september 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij 1+1 gratis en bij 2 halen en 1 betalen krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 Amstel, Grolsch 
of Warsteiner Radler 
 2 pakken met 6 blikjes van 0.33 liter 
of met 6 fl esjes van 0.3 liter 
 Van /6.98 - /9.38 
 Voor 3.49 - 4.69 

2 HALEN
1 BETALEN 

NU

Vivera
 2 pakken van 
160 - 190 gram
 Van /4.38 - /5.78 
 Voor 2.19 - 2.89 

 1+1
GRATIS 

NU

 0.99 
500 GRAM

Per kilo
 1.98

 Italiaanse 
witte 
druiven 

 Optimel 
drinkyoghurt, 
kefi r of Campina 
vleugje 
 Alle pakken van 1 liter  0.99 

PER PAK

BEWEZEN DE
GOEDKOOPSTE.
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Kunstmarkt De Bilt
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september wordt het culturele festival in het Van Boetzelaerpark 
gehouden. Er is een gevarieerd programma met onder andere kunst, muziek, theater, lezingen, 

workshops en veel meer. Dolf Smolenaers, wethouder Kunst & Cultuur in De Bilt, opent 
Kunstmarkt De Bilt op zaterdag 14 september om 14.00 uur.

Kunstmarkt De Bilt vraagt met het 
thema ‘De Bilt aan Zee’ aandacht 
voor de ernst van de stijgende zee-
spiegel en om het duurzame be-
wustzijn bij de bezoekers te vergro-
ten. Het hele programma heeft een 
link met duurzaamheid. 

Duurzaam
Bij de bijzondere Biltse vuurtoren 
gaat Baron Berend B. van Boetze-
laer het gesprek aan met de bezoe-
ker over de stijgende zeespiegel. 
Op zaterdagmiddag verzorgt de in 
De Bilt geboren Bas Haring een in-
spirerende lezing. Gedurende een 
half uur neemt de ‘volksfilosoof’ 
de bezoeker mee in duurzaamheid. 
Naast ‘volksfilosoof’ is Bas Haring 
schrijver, hoogleraar, tv-presentator 
en geeft hij colleges en lezingen. 
Hij houdt zich bezig op het raak-
vlak van wetenschap en filosofie. 

In de daarop volgende klimaatquiz 
kun je je klimaatkennis testen. Wat 
weet jij hierover of kom juist meer 
te weten en wat kun jij doen? Met 
de interactieve quiz zijn duurzame 
prijzen te winnen. Ga voor de le-
zing, de klimaatquiz en meer naar 
het Duurzaamheidsplein. 

Kunstenaars
Voor zo’n honderd kunstenaars 
vormt het park hun expositieruimte 
met onder andere schilderijen, beel-
den, glas, sieraden, fotografie, vilt, 
hout, leer, design, etc. maar ook 
hergebruik van materialen. Jong 
talent krijgt een podium. Vrijdag 
13 september start Kunstmarkt De 
Bilt om 17.00 uur. Tot middernacht 
treden CODA, Counter Jib, Endea-
vour, Frisbee, Navigate, the Suits 
en Sured op. Ook zaterdag is mu-
zikaal gevuld. Dan optredens van 

onder andere Bekir, The Caddies, 
Superdogs, Wi Ah Wan en Neigh-
bours. Traditiegetrouw sluit DJ Luc 
af en kun je je laatste (duurzame) 
energie kwijt op de dansvloer.
Kijk voor het volledige programma 
en deelnemende kunstenaars op 
www.kunstmarktdebilt.nl.

Volksfilosoof Bas Haring verzorgt 
een inspirerende lezing over duur-
zaamheid op Kunstmarkt De Bilt.

Navigate op 
Kunstmarkt De Bilt

De vierkoppige Indie rockband Navigate uit De Bilt speelt 
vrijdag 13 september om 17.15 uur op de Kunstmarkt in 

het Van Boetzelaerpark in De Bilt. De band bestaat nu één 
jaar en heeft met zijn opzwepende Indie-rock al de harten 

van veel fans veroverd. 

De bandleden Julian Kniest (gitarist, 15), Hicham Bahri (drummer, 16), 
Nisse Donders (bassist, 15) en Finn Donders (zanger, 17) kennen el-
kaar van De Werkplaats in Bilthoven. Hun debuut op het Open Podium 
was een daverend succes. Hun eerste nummer ‘Love me too’, kwam 
tot stand in het muzieklokaal, waar ze bijna elke pauze repeteren. Ze 
schrijven ook vaak thuis bij gitarist Julian.

‘Love Me Too’ en ‘Let The Fire’ zijn te beluisteren via bekende strea-
mingsdiensten. Navigate wisselt eigen nummers af met covers die ze 
overgieten met hun kenmerkende Navigate-sound.

Fotoclub op 
Kunstmarkt De Bilt
In het Van Boetzelaerpark in De Bilt wordt op zaterdag 

14 september voor de negentiende keer de Kunstmarkt De 
Bilt gehouden. Dit jaar is het thema ‘De Bilt aan zee’. 

De organisatie van de Kunstmarkt heeft aan Fotoclub Bilthoven ge-
vraagd dit thema in de breedste zin van het woord in beeld te brengen. 
Een aantal leden heeft mooi de zeer wisselende weersomstandigheden 
van de afgelopen tijd in beeld gebracht. Deze foto’s zullen uitvergroot 
worden geëxposeerd bij de ingang van het Van Boetzelaerpark.

Andere
De Fotoclub heeft naast de expositie ook andere activiteiten georga-
niseerd. Zo zal er ter plekke een veldstudio ingericht worden, waar 
bezoekers van de Kunstmarkt een portretfoto kunnen maken van hun 
vriend/vriendin of zelf geportretteerd kunnen worden. Daarnaast kan 
men de fijne kneepjes van het eigen fototoestel leren kennen in twee 
workshops: ‘natuurfotografie van dichtbij’ en ‘straatfotografie’. Deel-
nemers zullen onder leiding van een lid van FCB in en nabij het park 
aan de slag gaan. Hiervoor aanmelden kan nu al op: info@fotoclubbilt-
hoven.nl of bij de ingang van het park. Breng in ieder geval je camera 
zo mogelijk met flitser mee.

Rinus Alberti maakte deze foto van de zeer wisselende weersomstan-
digheden. 

Theater in ‘t Groen
In september wordt op het terrein van het RIVM de theatervoorstelling 

‘Mariecken uit Nijmegen’ van Theater in ‘t Groen gehouden.
‘Voor de voorstellingen van ‘Ma-
riecken’ - een moderne en geac-
tualiseerde bewerking van het 
middeleeuwse stuk ‘Mariken van 
Niemeghen’ - zocht ik een plek 
waar de wetenschap en het onder-
zoek van af straalt’, aldus regisseur 
Timon Blok. ‘Het stuk gaat over het 
spanningsveld tussen religie en we-
tenschap, dus leek het me spannend 

om een locatie te kiezen waar op 
een hoog niveau wetenschap wordt 
bedreven. We spelen midden tussen 
de laboratoria, en dat geeft de voor-
stelling een absolute meerwaarde. 
In eerste instantie dacht ik: “Dit 
gaan we vanwege alle complexiteit 
nooit voor elkaar krijgen”, maar de 
directie van het Poonawalla Science 
Park B.V. - eigenaar van het USPB - 

was gelijk enthousiast. Zonder hun 
medewerking was dit niet gelukt’. 
De voorstellingen van ‘Mariecken 
uit Nijmegen’ vinden plaats van 
16 tot en met 22 september op het 
USPB-terrein, Anthonie van Leeu-
wenhoeklaan 9 in Bilthoven. De 
aanvang is om 20.00 uur. Kaarten 
kunnen uitsluitend worden besteld 
via www.theaterinhetgroen.nl.

advertorial

advertentie

Pianorecital
De Woudkapel

Zaterdag
5 oktober 20:15

Meesterpianist Misha Fomin 
&

Studenten Masterclass 
Beethoven, Chopin, Liszt

en Rachmaninov

Inl. concert:
Emanuel Overbeeke 19:15

Info:
06 543 970 74

Tickets:
beethoven2027@gmail.com

Bilthovense Boekhandel
Julianaln. 1 (cash bet.)

Info masterclass:
www.beethoven2027.nl

Stichting

2027

Najaarsbijeenkomsten van energiecoöperatie BENG!

Verduurzaam je huis
Huiseigenaren in de gemeente De Bilt kunnen dit najaar een duurzaam licht opsteken bij de infor-
matiebijeenkomsten van BENG!. De eerste staat gepland op donderdagavond 26 september bij HF 
Witte Centrum in De Bilt. De energieambassadeurs loodsen je door het oerwoud van duurzame 
mogelijkheden voor jouw woning. De informatieavonden zijn kosteloos en afzonderlijk te volgen.

Op de informatiebijeenkomst van 26 september 
staat de verlaging van het gasverbruik in de woning 
centraal. Dat begint bij een energiezuinige instel-
ling van de CV-installatie. Energieambassadeurs 
Gerard en Frans kunnen daar alles over vertellen. 
“Er is veel wat je zelf kunt doen en het is niet moei-
lijk.” Deze populaire avond wordt gehouden bij 
H.F.Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur, aanmelden 
vooraf via de website van de Biltse energiecoöpera-
tie BENG! of e-mail naar info@beng2030.nl.

Isolatiesubsidie mogelijk
Op deze bijeenkomst zal ook de landelijke subsi-
dieregeling ‘energiebesparing eigen huis’ aan de 
orde komen.  Deze subsidie kan sinds kort worden 
aangevraagd door huiseigenaren die twee of meer 
isolatiemaatregelen laten uitvoeren. Als aan de 
voorwaarden wordt voldaan, zijn er ook extra sub-
sidies mogelijk, bijvoorbeeld op het energiezuinig 
inregelen van de centrale verwarming.

Laat je inspireren
De energiecoöperatie BENG! is een organisatie 
van, voor en door inwoners van gemeente De Bilt. 
De bijna 400 leden willen de omslag naar duur-
zame energie en energiezuinige huizen versnellen 
door samen actie te ondernemen en buurtgenoten 
te inspireren.

Zo deelt Energieambassadeur Roel weer maandelijks 
zijn kennis over zonnestroom van eigen dak. In de 
Biltse Week van de Duurzaamheid (5 t/m 12 oktober) 
vindt deze zonnepanelenavond plaats op 8 oktober
in het zaaltje bij Eetcafé van Miltenburg, Oude Bran-
denburgerweg 32  in Bilthoven. Vooraf aanmelden 
via info@beng2030.nl, plaatsen zijn beperkt!

Ga voor een overzicht van alle najaarsactiviteiten 
naar de agenda op www.beng2030.nl. Op de site 
vind je ook het nieuws over duurzame energie en de 
mogelijkheden voor huiseigenaren in de gemeente. 
Zo wordt het in het koude 
seizoen weer mogelijk om 
een warmtescan aan te vra-
gen voor je huis.

www.beng2030.nl



12

BEKENDMAKING
week 37 n  11 september 2019

Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan “Rubenslaan 17 te Bilthoven” 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke or-
dening (Wro), bekend dat het college van 
burgemeester en wethouders op 13 augus-
tus 2019 het wijzigingsplan ongewijzigd 
heeft vastgesteld: Wijzigingsplan “Rubens-
laan 17 te Bilthoven”.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Rubens-
laan 17 te Bilthoven. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het slopen van één vrijstaande 
woning en het terugbouwen van twee vrij-
staande woningen op het perceel. 

Zienswijzen
Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Wijzigingen
Het wijzigingsplan is ongewijzigd ten op-
zichte van het ontwerpwijzigingsplan onge-
wijzigd vastgesteld.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf donderdag 12 september 
2019 gedurende zes weken ter inzage. U 
kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan-
identificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.19002WP0007-VG01.

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 stuk-
ken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het vaststellingsbesluit kan 
worden ingesteld door een belanghebbende 
die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest tijdig zienswijzen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders ken-
baar te maken.
Beroep kan worden ingesteld van donder-
dag 12 september 2019 tot en met woens-
dag 23 oktober 2019 bij de: Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het wijzigingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het wijzigingsplan 
niet. Daarvoor moet een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden in-
gediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde wijzigingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink van de gemeente De Bilt via 
telefoonnummer (030) 2289411.

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

Veelzijdig
De door de muziekschool gevormde band ‘Rhythm 
and Roses’ speelde afgelopen zaterdag op de open 
dag van Het Kunstenhuis in theater Het Lichtruim. 
Alles kwam voorbij, van softpop tot alternatieve 
rock, hetgeen de veelzijdigheid van De Biltse 
Muziekschool goed weergeeft. Ondanks de regen 
kwam er toch nog een groot aantal geïnteresseerden 
kijken en luisteren. 

(Peter Schlamilch)

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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Natuurtheater op fort Ruigenhoek
Trek mee door het dichte struikgewas, laat je verwonderen door een bijzondere relatie tussen 

mens en dier en je nog nét niet raken door een grote, zilveren planeet in het 
onbewoonde gebied rond Fort Ruigenhoek in Groenekan. 

’n Bries, een avontuurlijk gezel-
schap voor theater en natuurbe-
leving, neemt je tijdens de voor-
stelling Das mee op een magische 
natuurreis. Op 15 september is er 
een familiedag voor kinderen van 7 
t/m 10 jaar en hun ouders. De da-
gen ervoor bezoeken verschillende 
scholen uit Overvecht (Utrecht) de 
voorstelling. 
 
Spaghetti
‘Dit is een spaghettiboom’, wijst 
‘natuurreisleidster’ Els, terwijl ze 
moeizaam met haar hakken over de 
bosgrond loopt. In haar stewardes-
senoutfit hoort ze eerder thuis op 
het vliegveld, maar vandaag is het 
haar eerste werkdag in de natuur. 
‘Is dat echte spaghetti?’, vraagt Öz-
man (9) verwonderd. ‘Ja’, zegt Els. 
‘Die kun je straks plukken en lekker 
opeten.’ Ze loopt door. De kinderen 

blijven verbaasd naar de boom kij-
ken. Plotseling rolt er een twee me-
ter hoge zilveren bol op de kinderen 
af. Els rent bang weg. De kinderen 
gaan samen met Sproetnik, die uit 
de bol tevoorschijn komt, een an-
dere wereld verkennen. 

Overgewaaid 
Het gezelschap ’n Bries is vooral 
bekend van hun producties op het 
Eiland van Brienenoord voor kin-
deren uit de wijken van Rotterdam-
Zuid, waar sinds 2012 zo’n 1400 
kinderen per jaar de voorstelling 
bezoeken. ‘Uit onderzoek blijkt 
dat kinderen in achterstandswijken 
minder in contact komen met de 
natuur. Ze zitten veel achter beeld-
schermen en als ze al buitenspelen 
is dat veelal op betonnen pleinen in 
de wijk’, vertelt theatermaker Joke 
Olthaar. Dat terwijl de natuur, juist 

ook dicht bij huis, je meer kan ver-
wonderen dan het zoveelste film-
pje.” 
Nu waait ’n Bries over naar Groe-
nekan Kinderen uit Utrecht Over-
vecht bezoeken de voorstelling met 
de klas. Na de voorstelling is er een 
educatief programma waarin kin-
deren uitgenodigd worden om op 
een spannende manier de natuur te 
leren kennen en spelen zelf een ac-
tieve rol. Na afloop zijn ze onder de 
indruk van wat de natuur te bieden 
heeft, ook dichtbij huis in hun eigen 
stad.

De familiedag van ’n Bries vindt 
plaats op 15 september van 14.00 
tot 17.00 uur bij Fort Ruigenhoek 
in Utrecht. Om 14.00 uur ontvangt 
stewardess Els bezoekers bij de in-
gang aan de Ruigenhoeksedijk te-
genover nummer 125. 

‘n Bries speelt een magische natuurbeleving op fort Ruigenhoek.

Open Jeugdschaak-
kampioenschap

Alle bassischoolleerlingen worden uitgenodigd om gratis mee te doen 
aan het Open Jeugdschaakkampioenschap van De Bilt. Dit kampi-
oenschap wordt gehouden op 7 achtereen volgende vrijdagavonden 
te beginnen op 6 september in het H.F. Witte- centrum aan het Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt. Aanvang 18.45 uur tot 19.45 uur. Tijdig aan-
melden in de zaal op de eerste speelavond/of per e-mail. Inlichtingen / 
vragen bij Ron Smit tel. 06 53364039 of r.smit5@planet.nl . Zie www.
dbcschaak.nl.

Scouting viert 50-jarig bestaan
Vrijdag 6 en zaterdag 7 september had scouting Agger Martini Groep in Maartensdijk een 

groepsweekend om haar 50-jarig jubileum te vieren. Tijdens dit weekend waren 
er allerlei activiteiten in het thema ‘De vier elementen’. 

Vrijdagavond begon met kampvuur 
en werd er een griezel-vossenjacht 
gehouden in het dorp voor de oude-
re kinderen. Zaterdag werd er, met 
de hele groep, geknutseld, zandkas-

telen gebouwd, spellen gedaan en 
een film gekeken. Ook was er een 
luchtkussenstormbaan waarop de 
leden zich, ondanks de regen, pri-
ma vermaakt hebben. Het weekend 

werd afgesloten met een maaltijd 
waarbij ook de ouders waren uitge-
nodigd. Ondanks de regen was het 
een zeer geslaagd weekend.
 (Karina de Jong)

De gehele AMG bij elkaar op zaterdag.

Schutterstoernooi 
Bij de Westbroekse korfbalvereniging DOS werd het traditionele Ca-
fetaria Coen’s Schutterstoernooi weer georganiseerd; ditmaal tijdens 
het jubileumweekend op vrijdag 6 september. Een aantal pittige re-
genbuien zorgden hier en daar voor wat vertraging, maar de finale 
werd er niet minder spannend op. Luc den Otter en Roel van Dijk 
mochten aantreden tegen de latere winnaars Maarten van Brenk en 
Jannie van der Vaart.            (Lisa Rademakers)

Maarten en Jannie zetten het Schutterstoernooi op hun naam.

De Kievit start met 
circusvoorstelling

Leerlingen van obs De Kievit startten hun eerste schooldag 
met circusles van de mensen van Circus Snor in plaats 

van gelijk met de neuzen in de boeken te duiken. 
Het was één groot feest met lopen op ballen, fietsen op 

allerlei bijzondere fietsen, een stokken-act, hoepels, 
diabolo’s, linten, jongleren en zelfs koorddansen.

Alle kinderen hebben in circuitvorm de hele dag alle onderdelen van 
het circus kunnen uitproberen om daarna zelf te bepalen wat ze tijdens 
het optreden wilden laten zien. Ouders werden aan het einde van de 
schooldag getrakteerd op een heuse circusvoorstelling. De opkomst 
was groot, de hele buurt liep uit voor dit spectaculaire optreden.
 (Rosalie Alfons)

Start van een nieuw schooljaar met Circus De Kievit.
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Te koop aangeboden
KlikAanKlikUit, Start-Line 
Ontvanger AMU-500, uni-
versele schakelaar voor 
draadloos schakelen, nieuw 
in originele verpakking €15,- 
Tel. 06-30654159.

Dames skischoenen maat 
39/40 merk Salomon €10,-. 
Tel: 06-14040516

Koperen ketel met blauw/wit 
hengsel en knop €5,-. Tel: 
06-14040516

Negen boeken van Jan de 
Hartog o.a. De buitenboei, 
De centurio, Spoken te koop 
en De kleine ark €5,-. Tel 
06-14040516

Nageldroger UV-lamp 36W 
met timer, weinig gebruikt 
en is als nieuw nog in doos 
voor prof. en thuisgebruik 
€10,- Tel: 06-44822861

Z.g.a.n. 3-delige aluminium 
LADDER 3x9 sporten gekost 
€159,- nu voor €75,-. Tel. 
06-27436164

4 rieten eetkamerstoelen 
€20,-. Tel. 030 2292338

Kachelhout, niet verpakt. 
€15,-. In Maartensdijk. 
Tel.0346-212492

Babybox wit/grijs, €25,-. Tel. 
06 16658304.

4 bedverhogers, prijs €25,-. 
Tel 06 16658304

Goede slaapzakken €7,-. Tel. 
0346 211738

Activiteiten
Grote garage verkoop molen-
weg 13 te Maartensdijk 14 
september . Vanaf 9.30 uur

Personeel gevraagd
Herintreders, schoolver-
laters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke 
BIJVERDIENSTE dichtbij?  
Neem contact met ons op. 
Gilde Personeel, tel. 030-
6338672 of info@gildeper-
soneel.nl

Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je buiten op woensdag op 
een tijdstip dat ú schikt. Ook 
meehelpen de best gelezen 

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

Kramen op vrijetijdsbraderie

Zaterdag 14 september  vindt op de Dorpsstraat 
in De Bilt de vrijetijdsbraderie plaats. De Markt-
dag (met Oldtimers) waar de braderie deel van 
uitmaakt, trok eerdere jaren ca. 12.000 bezoekers. 
Er zijn voor bedrijven, verenigingen of product-
presentaties nog enkele kramen beschikbaar; deel-
name staat open voor organisaties, verenigingen, 
particulieren en bedrijven. Meer informatie is te 
vinden op website www.marktdagdebilt.nl. Voor 
eventuele verdere informatie: marktdag@markt-
dagdebilt.nl.

Ontdek Fort Ruigenhoek

Met de gids van Staatsbosbeheer kan je op 14 
september het Fort de Ruigenhoekse Dijk ontdek-
ken. De gids vertelt je alles over het fort en hoe 
de soldaten hier vroeger leefden. Maar ook over 
de bomen en planten rond het fort, en hoe die een 
rol speelden bij de verdediging ervan. Aanvang 
13.30, duur ca. 1,5 uur, kosten € 5,00, kinderen € 
2,50 contant. Aanmelden bij het hek van het fort.. 
Deze excursie is ook met een groep te boeken. 
Neem hiervoor contact op met utrechtwest@
staatsbosbeheer.nl.

Markt in Lage Vuursche

Wie op zoek is naar exclusief antiek of mooi 
brocante kan op zondag 15 september van 11.00 
tot 17.00 uur terecht in de Dorpsstraat, middenin 
in Lage Vuursche. Ruim 50 gespecialiseerde han-
delaren en verzamelaars in antiek, curiosa en 

krant van De Bilt nóg beter 
te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Gevraagd TUINMAN €15,- 
per uur per direct beschik-
baar. Tel. 06-27436164

Stal Ruigenhoek is op zoek 
naar een jongen of meisje 
vanaf 14 jaar die het leuk 
vindt om tegen een vergoe-
ding op zaterdagochtend ons 
te helpen met PAARDEN 
verzorgen. Bij interesse kan 
je ons bellen 06-20415198

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. 
Bel vrijblijvend: 0649377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus voor stoelen en fau-
teuils. Tel. 035-6230901 of 
06-53449761

TENNISRACKET bespan-
nen in omgeving Bilthoven? 
Bespannen inclusief breng/
haal en snaar vanaf € 17,50. 
Tel: 06-43257389

Ik ben een hardwerkende en 
betrouwbare huishoudelijke 
hulp. Ik heb veel ervaring en 
referenties. Tel. 06-85777302 

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

Lattenbodem gratis af te 
halen. Tel. 046-212890 

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

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

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

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

Jezus zegt: U zult de HEER, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw verstand. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Meditatie en individuele coaching bij praktijk 'zijn met wat 
is' door Mamaji Godefrooij. Op dinsdagavonden meditatie 
met klank, beweging en stilzitten in Bilthoven. Op vrijdag-
ochtenden 'bosbaden' in het Leyense bos. Als rustpunt in de 

Voor ons bediende ESSO-benzinestation met
LPG-verkooppunt en shop zijn wij op zoek naar een

Actieve part-time medewerker 
van ma. t/m vr. van 7.45 – 11.00 uur (circa 15 uur per week)

om ons team te komen versterken. U hee�  gevoel voor service en 
kwaliteit en kan onze klanten optimaal bedienen. Enige technische 

kennis van auto’s is een pré. Wij bieden een marktconform 
salaris, afhankelijk van lee� ijd en ervaring. 

Spreekt dit u aan? Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:
info@fordvanwoudenberg.nl t.a.v. Dick van Essen.

Autobedrijf van Woudenberg • Dorpsweg 134  Maartensdijk
Tel 0346-213144 • www.ford-vanwoudenberg.nl

OP ZOEK NAAR EEN
AFWISSELENDE BAAN?

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst!

brocante uit heel Nederland etaleren, presenteren 
en verkopen hun mooiste stukken. Tevens is op 
deze Open Monumentendag ook de eeuwen oude 
Stulpkerk van 14.00 tot 16.00 uur opengesteld 
voor bezichtiging. De toegang is gratis en er wordt 
gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid op 
het weiland achter Restaurant De Lage Vuursche. 

week. Om de stilte en je innerlijke stem te kunnen waarne-
men. Betaling is met strippenkaarten. Kijk voor meer info: 
www.zijnmetwatis.nl.

IERLAND REIS MEI 2020 Informatieavond over thema-
reis voor moderne pelgrims naar Ierland: langs hoogkruisen, 
grafheuvel van Newgrange; wandelen bij hoogste klif van 
Europa; Dublin verkennen o.a. bezoek aan museum met 
Book of Kells. Vrijdag 27 september om 19.30 in de Voorhof, 
Burg de Withstraat 29a De Bilt. Info ook op 14 september in 
Boetzelaerpark 12-16 uur bij Bilts Hoogkruis. Gert Landman 
030 2205395 of gertlandman@planet.nl

Cursussen/ trainingen 
Schilderen, aquarellen, tekenen in Maartensdijk. O.l.v ervaren 
docent. Begint 26 sep tot eind april. Tel. 030-2292461/06-
14553071

Lucia Hieltjes Coaching en Training start in sept. weer 
met workshops m.b.t. communiceren en persoonlijke ontwik-
keling. Ook is individuele (wandel)coaching mogelijk. Op 
vr. 13 sept. is er een gratis informatie-avond in Bilthoven, 
Waterhoenlaan 12, van 20.00 tot 21.00u.  Opgeven voor deze 
avond kan vooraf via 06-40634625 of via info@coachinglh.
nl. Kijk ook op de website www.coachinglh.nl.

Gratis proef les cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim,Planetenplein 2, Bilhoven. Den Dolder 
en Maartensdijk. 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: celloles-
Frank Linschoten.nl,  kunstenhuis.nl/cello

Tekenworkshop Keltische motieven Basiscursus 3 maal op 
maandagmorgen of woensdagavond in het najaar, of in 1 keer 
op zaterdag 26 oktober. De patronen leren doorzien en zelf 
gaan tekenen. Ook op Bilts Hoogkruis in het Boetzelaerpark 
te zien. Eeuwenoud maar nog steeds inspirerend. De Oude 
School, Burg. de Withstraat 31 in De Bilt o.l.v. tekendocent 
Truus Kreeft. Info en opgeven: truus.kreeft@hetnet.nl of 
030-2541174

Tekenworkshop Escher-Alhambra-Moorse kunst.  
Basiscursus 3 maal op maandagmorgen of woensdagavond, 
of 1 keer op zaterdag 9 november. Eeuwenoude tegelpatronen 
zag Escher in Granada Alhambra paleis, raakte gefascineerd 
en tekende ze na. Nu zelf dit ontleden, tekenen en ontspan-
nend inkleuren. Tekencursus vol uitdaging en plezier o.l.v. 
docent Truus. De Oude School, Burg. de Withstraat 31 De 
Bilt. Info en opgeven: truus.kreeft@hetnet.nl 030-2541174

Gespreksgroep 70+
Wie wil er graag met leeftijdgenoten praten over belang-
rijke dingen in het leven? In de WVT start 25 september 
een gespreksgroep voor 70-plussers om samen ervaringen te 
delen. We komen eens in de 14 dagen bij elkaar op de woens-
dagmiddag, zo’n zes keer, in de WVT. Een 70+ orthopeda-
goge begeleidt het gesprek. Info en aanmelden bij de WVT: 
Talinglaan 10, Bilthoven. Telefoon: 030-228 4973.
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SVM komt laat op stoom
De bekerwedstrijd, die SVM zaterdag 7 september speelde tegen Forza Almere, zal ongetwijfeld 

de voetbalgeschiedenisboeken ingaan als uiterst memorabel: de gasten uit Maartensdijk 
konden zich niet in een kleedkamer omkleden, maar waren aangewezen op de kantine. 

Niet de gastheren zelf, maar de bezoekers waren hiervan de dupe.

Vanaf de eerste minuut was SVM 
wel de bovenliggende partij; het 
regende en niet alleen kansen, lat 
en paal werden gebeukt, maar zo-
als een toeschouwer opmerkte: ‘Bij 
dit spelletje gaat het toch echt om 
doelpunten’. 

Scheidsrechtersbal
Met een 0 - 0 stand werd de kleed-
kamer en de kantine opgezocht; 
onderweg werd door de scheids-
rechter een van de gewijzigde spel-
regels uitgelegd: ‘Bij een scheids-
rechterbal mag er voortaan maar 
één speler in de buurt staan van de 
scheidsrechter, als deze de bal laat 

vallen. Dit moet een speler zijn van 
het team dat de bal als laatste heeft 
aangeraakt. De rest van de spelers 
moet op minimaal vier meter af-
stand staan. Als er een scheidsrech-
tersbal in het strafschopgebied is, is 
deze altijd voor de keeper’.

Tweede helft
De tweede helft hervat SVM met 
dezelfde ‘elf’ de wedstrijd. In de 
58e min. komt Perry van den Bunt 
voor Coen de Swart en direct daar-
na komt er in de persoon van Jordy 
van de Lee (voor Jelle van de Tol) 
een extra aanvaller bij. Het wed-
strijdbeeld blijft gelijk aan de eerste 

helft: veel kansen voor SVM. In de 
80e min. eindelijk een afstands-
schot van Frank van Brenk, geraakt 
door een Almerespeler (0 - 1). In de 
85e minuut is er een van de spora-
dische uitvallen van Forza Almere; 
SVM moet aan de noodrem trek-
ken en incasseert een gele kaart. De 
toekende vrije schop wordt feilloos 
benut en de wedstrijd kan opnieuw 
beginnen. De Maartensdijkers ma-
ken vervolgens in vijf minuten twee 
doelpunten (Mike de Kok en Mike 
Boshuis). Zaterdag de laatste van 
het drieluik bekerwedstrijden in 
Laren tegen Laren. De aanvang is 
om 14.30 uur.

Nova verliest ondanks veel strijdlust 
Na een zware selectieperiode met veel oefenwedstrijden en trainingen mochten de acht spelers 
van het eerste van Nova het seizoen aftrappen tegen Synergo uit Utrecht. De huidige selectie 

van Nova heeft transformatie ondergaan nadat eind vorig seizoen meerdere spelers 
besloten te stoppen met korfballen bij Nova. 

De hoofdcoach van het vlaggen-
schip dit jaar is Pascal Frank, die 
met zijn jarenlange korfbal- en coa-
chervaring erg veel zin heeft om er 
een sportief en leuk seizoen van te 
maken. De nieuwe inzichten en tac-
tieken van Pascal werden vlak voor 
het fluitsignaal benadrukt. Deze af-
spraken wekten vertrouwen voor de 
hele ploeg om een goed resultaat te 
behalen. 

Rendement
Al snel werden de verdedigende 
kwaliteiten aan beide kanten goed 
benut. De combinatie van dit sterk 
verdedigende werk en een laag sco-
ringspercentage zorgde ervoor dat 
er weinig doelpunten vielen. De 
eerste helft ging gelijk op, waar-
door de teams met een tussenstand 
van 6-5 de rust in gingen.
In de eerste minuten van de tweede 
helft leek het alsof de moeizame 
lijn van de eerste helft doorgetrok-
ken werd. Synergo behaalde een 
beter rendement dan Nova, waar-
door zij rustig konden uitbouwen 
naar een stand van 9-6. Dit was het 
moment dat Nova de grip verloor. 
Synergo scoorde 7 doelpunten ach-
ter elkaar. Het lukte Nova niet om 
een tegenwoord te geven, ondanks 

de positieve strijdlust. Toen het 
eindsignaal klonk, was de stand 23-
10 in het nadeel van Nova.

Ondanks de teleurstelling van dit 
verlies, kan Nova met een positie-
ve blik terugkijken op deze eerste 
wedstrijd van het nieuwe seizoen. 
Voor de jonge en leergierige selec-
tie zijn er veel leerpunten naar vo-
ren gekomen waar in de trainingen 

hard aan gewerkt gaat worden. Het 
nieuw samengestelde team zit nog 
in een gewenningsproces en is druk 
bezig met het opbouwen tot één 
sterk geheel. Er is veel vertrouwen 
voor de aankomende wedstrijden. 
Volgende week speelt de selectie 
van Nova haar eerste wedstrijden 
op eigen grond tegen Viko uit Vi-
anen; Nova 1 speelt om 15.30 uur.
 (Renske van Kempen)

FC De Bilt 
bekert verder

De tweede bekerwedstrijd van FC De Bilt betrof de thuiswedstrijd 
tegen Arkel. FC De Bilt had de eerste wedstrijd gewonnen en bij 
een tweede overwinning was de plaatsing in de knock-out fase zo 
goed als zeker.

FC De Bilt nam direct het initiatief en zette Arkel met de rug tegen 
de muur. In het eerste kwartier kregen de Biltse mannen enkele keren 
de kans om de score te openen, maar het was Arkel die de 0-1 op het 
scorebord liet verschijnen. Daarna ging FC De Bilt gewoon door met 
aanvallen en voor rust wisten Koen van Dijk en Jelle Vliek de score 
naar 2-1 te brengen.
Na rust werd Arkel kapot gespeeld en ontstond er steeds meer ruimte 
voor schitterende aanvallen. Via Steven van den Berg en Marcel Me-
lissen werd het 4-1. Mano Bakkenes scoorde vervolgens twee keer en 
mooi dat debutant Milan Hoeffnagel scoorde. Vlak voor tijd knalde 
Tim Elders op doel: 8-1.

Zaterdag 14 september om 14.30 uur komt Kampong op bezoek. Kam-
pong heeft ook twee keer gewonnen en is dus ook al geplaatst, de eerste 
twee gaan in deze poule door. Geen belangrijke wedstrijd dus, maar wel 
een interessante krachtmeting.

DOS start met overwinning
De competitie startte voor DOS met een thuiswedstrijd tegen ASVD uit Dronten. DOS 

begon de competitie goed en in een prima eerste helft werd de basis gelegd voor de 
uiteindelijke overwinning. DOS-coach Maarten van Brenk heeft een nagenoeg

 ongewijzigde selectie tot zijn beschikking: er heeft één verandering 
plaatsgevonden. Annick Stokhof is overgekomen van De Vinken. 

De eerste twintig minuten speelde 
DOS korfbal van hoog niveau. In 
hoog tempo, met veel positiewis-
selingen werden veel kansen gecre-
eerd. Doordat het verdedigend ook 
goed dicht zat, pakte DOS een 8-2 
voorsprong. De concentratie ver-
slapte iets en verdedigend werden 
te gemakkelijk enkele strafwor-
pen veroorzaakt. DOS gaf ASVD 
de kans dichterbij te komen, maar 
pakte bij 8-5 de draad weer op en 

liep uit naar een 11-6 ruststand.

Na rust
Het lukte DOS in de tweede helft 
niet meer het hoge niveau van voor 
de rust te halen. Het liep allemaal 
wat stroever en de afronding was 
minder overtuigend. Coach van 
Brenk vond zijn ploeg te verkrampt 
spelen in deze fase van de wed-
strijd. ASVD sloop dichterbij, maar 
op het juiste moment in de wed-

strijd vergrootte de thuisploeg de 
voorsprong weer naar drie punten. 
De 17-15 overwinning was zeker 
verdiend en legt een goede basis 
voor de komende wedstrijden.
Aanstaande zaterdag speelt DOS 
een uitwedstrijd tegen promoven-
dus Dindoa. De wedstrijd in Erme-
lo begint om 15.30 uur.

Dos gaat na de vakantie voortva-
rend van start.

Sponsor voor Dos

Westbroeker Elbert Hennipman heeft naast een melkveebedrijf ook nog 
het architectuur- en adviesbureau Hennipman Stuc Visch. Inmiddels 
hangt er een mooi reclamebord langs het korfbalveld in Westbroek. 

Ondanks een goed opgestelde muur scoorde Forza Almere wel de 
gelijkmaker. (foto Nanne de Vries)

Het nieuwe team van Nova is strijdlustig maar moet nog een eenheid 
worden.
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Snoepen uit de tuin
De tuin hangt vol met vruchten. Veruit het lekkerst zijn de frambo-
zen. Die specifieke smaak laat zich goed vastleggen in sap of in jam 
voor de winter. Maar vers geplukt zijn frambozen een verrukkelijk, 
oergezond snoepje. 

Het kind in de tuin legt smaken vast 
in haar geheugen. De frambozen-
struik buigt zich gewillig naar haar 
toe zodat haar begerige handjes de 
zachte vruchten kunnen plukken. 
Staan ze daarom symbool voor de 
zoete liefde?         (Karien Scholten)

In haiku:
Een tuin der lusten
Schenkt scheutig van haar vruchten
Zoete begeerte

Zomerconcert op Beerschoten
Zondagmiddag gaven het Groot Harmonieorkest en de Melodie Percussiegroep van de KBH 
een concert op het Landgoed Beerschoten. Ook nu weer werd het concert bezocht door vele 

belangstellenden. Daarbij was er ook een optreden van The Dreams; een vocaal duo uit Maartensdijk. 

Het Groot Harmonieorkest en de 
Melodie Percussiegroep speelden 
stukken van o.a. Glenn Miller, 
Paul Simon, maar ook een klas-
sieke compositie van G. Bizet. The 
Dreams zongen, onder begeleiding 
van de KBH musici nummers van 
o.a. Ike and Tina Turner en Emy 
Whinehouse. Het orkest en het 
zangduo boeiden hun publiek met 
een bijzondere kwaliteit en zicht-
baar enthousiasme.
Het mooie nazomerweer en deze lo-
catie, in de nabijheid van het Beel-
denpark van Jits Bakker, gaven dit 
concert een bijzondere sfeer. Of de 
concerten volgend jaar een vervolg 
krijgen is vanwege financiële zor-
gen nog onzeker.  (Frans Poot)

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial september: Kalfshaas!

Woe.
11-09
Do.

12-09
Vr.

13-09
Za.

14-09
Zo.

15-09

Hollandse biefstuk 
met ui en spek

Roodbaarsfilet met 
citroen-dillesaus

Salade met gefrituurde 
chili-kaasnuggets

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
18-09
Do.

19-09
Vr.

20-09
Za.

21-09
Zo.

22-09

Betuwse beenham van 
de grill met mosterdsaus

Gebakken schelvisfilet 
met garnalensaus

Rode biet met appel 
en blauwschimmelkaas 

uit de oven

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Pop–up Theetuin 
voor Connect by Music

Zaterdag 14 september verzorgt Soroptimistclub De Bilt - Bilthoven van 10.00 tot 16.00 uur 
een ‘theetuin’ op de prachtige locatie ‘Oranjerie Sluishoef’ aan de Utrechtseweg 315 in De Bilt. 
Bezoekers kunnen in en om de Oranjerie van Buitenplaats Sluishoef genieten van koffie/thee en 

door de dames van de Soroptimistclub zelfgebakken taarten en ander lekkers. 

De Oranjerie van Buitenplaats 
Sluishoef is 14 september openge-
steld in het kader van Open Mo-
numentendag. De huidige eigena-
ren van de buitenplaats willen de 
bezoekers graag ontvangen in de 
sfeer waarvoor een oranjerie van 
oorsprong bedoeld was; lekker 
ontspannen met een kopje thee en 
wat muziek. De eigenaren vertellen 
over het ontstaan en de geschiede-
nis van de buitenplaats die gelegen 
is naast Landgoed Sandwijck aan 
de Utrechtseweg in De Bilt. 

Voor Soroptmistclub De Bilt-Bilt-
hoven is de theetuin een middel om 

geld in te zamelen voor het goede 
doel waarvoor zij zich dit jaar inzet 
‘Connect by Music’; muziekles-
sen in vluchtelingenkampen op 
Lesbos en vooral kinderen daarbij 
wat plezier, ontspanning en inspi-
ratie in moeilijke omstandigheden. 
Dit najaar organiseren de Soropti-
misten ook nog een bridgedrive en 
een filmfeest om de opbrengst voor 
Connect by Music te vergroten. Zie 
ook www.openmonumentendag.nl/
de-bilt (Janneke Versteeg)

Sluishoef aan de Utrechtseweg in 
De Bilt. [foto Henk van de Bunt]

Zorgen over toekomst landgoederen 
door klimaatverandering

‘Eigenaren van historische kastelen en landgoederen maken zich zorgen over de gevolgen 
van klimaatveranderingen. Vooral tuinen en parken hebben te lijden onder de recente lange 

periodes van droogte’, aldus de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen 
(sKBL) na een rondvraag onder haar leden.

Landgoed Eyckenstein in Maar-
tensdijk werd vorige week don-
derdag zowel ’s ochtends voor de 

radio, als later die dag op TV bij 
RTV Utrecht in de gelegenheid ge-
steld aandacht voor het probleem 

te vragen. In een ronde over het 
terrein laat Otto van Boetzelaer de 
gevolgen zien: ‘Sloten staan droog, 
bomen van 350 jaar oud staan dun 
in het blad en ook de rododendrons 
staan er niet goed bij’. 

Werk
En dat terwijl er met man en macht 
gewerkt wordt om het park in stand 
te houden. Zo is er een grote pomp 
geplaatst om nieuwe aanplant en 
bomen die het zwaar hebben van 
water te voorzien. ‘Vorig jaar zijn 
er twee mensen elke dag in de 
week mee bezig geweest’, vertelt 
hij. ‘Het is een hoop extra werk. Je 
bent er continue mee bezig. En met 
de droogte nu, is er nog veel meer 
werk dan we eigenlijk verwacht en 
gehoopt hadden’. 

Water
Landgoed Eyckenstein is niet de 

De sloot is volledig ‘droog’ komen te staan en heeft daardoor ook geen 
verbinding meer naar de vijver en naar andere watergangen. 

V.l.n.r. Matthias van Boetzelaer, verslaggever Robert Jan Booy, Heidi van 
Limburg Stirum en Otto van Boetzelaer

enige. Ruim driekwart van de 
landgoedeigenaren zegt blijvende 
schade te hebben aan hun tuinen 
en parken door de droogte van 
vorig jaar. 1 op de 5 zegt dat ook 
gebouwen te lijden hebben onder 
de weersinvloeden. Een tekort aan 
water is voor veel eigenaren een 
worsteling. Ze kunnen moeilijk 
aan water komen voor de bomen 
en planten doordat beekjes, vijvers 
en grachten half leeg staan en het 
grondwaterpeil te laag staat. ‘Vroe-
ger gingen hier schuitjes overheen 
om het hout af te voeren in 1800’, 
wijst Otto van Boetzelaer naar een 
sloot zonder water. ‘En nu is het - 
ook nadat het verdiept is - helemaal 
droog. Het is triest om te zien. Ook 
het waterpeil van de vijver is een 
meter lager dan normaal’. 

Samenwerking
De Landgoedeigenaren zien graag 

maatregelen zoals het verhogen van 
het grondwaterpeil. Daarvoor moet 
volgens hen worden samengewerkt 
tussen de overheid en organisaties 
die zich bezig houden met water in 
Nederland, zoals de waterschappen 
en waterbedrijven. ‘Het gaat om 
instandhouding van heel waarde-
vol erfgoed, de gebouwen en al het 
land, wat heel bepalend is voor Ne-
derland’, zegt Heidi van Limburg 
Stirum van de Nederlandse Kaste-
lenstichting. Ook Van Boetzelaer 
benadrukt dat er echt iets moet ge-
beuren, omdat anders de historische 
parken verloren gaan. ‘Dit park is 
ongeveer 150 jaar’, zegt hij. ‘En dat 
hopen we voor de volgende genera-
ties in stand te houden’. Zijn zoon 
Matthias beaamt dat: ‘Ik maak me 
echt zorgen. Oude eiken uit 1690 
die het gewoon echt moeilijk heb-
ben. Dat vind ik echt treurig’. 
[HvdB]

The Dreams met het Groot Harmonieorkest en de Melodie Percussiegroep.
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