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Het Arbeidscentrum Maartensdijk is 
een voortzetting van het centrum in 
Soest en zal, vooralsnog, een werk-
plek bieden aan 20 cliënten met een 
beperking. Er is ruimte voor meer 
cliënten en het gebouw is aange-
past voor minder valide mensen. De 
werktijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur 
of van 11.00 tot 16.00 uur zodat er 
per dag drie vervoersmomenten zul-
len zijn. De meeste deelnemers wor-
den vervoerd met busjes. 

Werk
Het Arbeidscentrum Maartensdijk 
biedt een werkplek voor mensen met 
een beperking die niet kunnen deel-
nemen aan het reguliere arbeidspro-

ces. ‘Ze krijgen hier hun eigen werk-
plek waar ze werk in eigen tempo en 
op eigen niveau kunnen verrichten. 
Ze hebben collega’s en zijn op een 
zinvolle manier bezig. Assembleren 
en verpakken houdt in dat er een-
voudig fabriekswerk wordt verricht. 
Het loopt van inpakwerk tot monta-
gewerk. Het niveau van de cliënten 
is verschillend, de leiding verdeelt 
het werk aan de hand van het aantal 
deelhandelingen. Sommige werk-
zaamheden lopen het hele jaar door, 
andere zijn voor een beperkte peri-
ode. Vooral mensen met autistische 
stoornissen genieten van werk dat 
zich steeds herhaald. Zij voelen zich 
er prettig bij’, vertelt Rein Bover-

huis, manager Werk & Dagbesteding. 
Hij zal gedurende de eerste periode, 
naast de andere vijf personeelsleden, 
aanwezig zijn om de opstart soepel 
te laten verlopen. ‘De meeste cliën-
ten komen mee vanuit het Arbeids-
centrum in Soest. We kennen ze dus 
maar hebben de groepen wel op-
nieuw samengesteld zodat ze echt in 
een omgeving en met andere mensen 
starten. Dat vraagt extra aandacht en 
dat geven we ze’. 
Er wordt gewerkt volgens een spe-
ciale methodiek met een ondersteu-
ningsplan inclusief hoofd- en werk-
doelen. Een weekprogramma biedt 
houvast: met op bepaalde dagdelen 
speciaal werk in bijvoorbeeld de 

tuin, boodschappen doen en schoon-
maken.

Gebouw
Rein Boverhuis is zeer enthousiast 
over het nieuwe onderkomen. ‘In 
Soest zaten we op een industrieter-
rein in een gebouw met onder andere 
een golfplaten dak. Dit is zo mooi, 
twee verdiepingen, ruimtes van ver-
schillende afmetingen, een lift, veel 
licht, zelfs airco. Voor deze groep een 
ongekend mooi gebouw’. Aanstaan-
de donderdag en vrijdag worden alle 
spullen verhuisd. De tuin om het ge-
bouw wordt in september aangelegd, 
inclusief zitjes. ‘We zitten hier in 

Maartensdijk op een meer levendige 
locatie. We kunnen zelf onze bood-
schappen doen in het dorp en gaan er 
van uit dat we ons hier snel thuis zul-
len voelen. We staan open voor nieu-
we ideëen om in contact te komen 
met de inwoners van Maartensdijk’. 

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen over dit 
Arbeidscentrum of de mogelijkheid 
om werk door hen te laten verrich-
ten kan men contact opnemen met 
Rein Boverhuis. Het Arbeidscentrum 
Maartensdijk is bereikbaar op tele-
foonnummer 0346 214457 of via de 
mail acmaartensdijk@reinaerde.nl 

Arbeidscentrum Maartensdijk van start 
door Marijke Drieenhuizen

Maandag 29 augustus beginnen cliënten en medewerkers van zorgorganisatie Reinaerde aan hun 
werk in het Arbeidscentrum Maartensdijk. Dit Arbeidscentrum is het nieuwe gebouw naast het 
Jongerencentrum Sojos aan de Dorpsweg. De werkzaamheden bestaan uit werk in de wasserij, 

assemblage en verpakken, de keukengroep, het magazijn en de receptie.

Maandag 29 augustus gaan cliënten en medewerkers van Reinaarde aan de 
slag in het nieuwe arbeidscentrum.

Fredie Blankestijn van Idee-F-Events 
is aangetrokken door de winkeliers-
vereniging om de Italiaanse Dag te 
organiseren in samenwerking met 
de activiteitencommisie. Enthousiast 
vertelt ze: ‘De eigenaar van Natuur-
winkel De Bilt aan de Hessenweg 
gaat een tweede winkel beginnen in 
Bilthoven aan de Julianalaan. Dat is 
een geweldige aanvulling voor deze 

prachtige winkelstraat. Ze gaan ook 
meedoen met de Italiaanse Dag.’ Op 
culinair gebied valt er een boel te be-
leven: ‘Restaurant Ripassa gaat met 
biologische producten lunchgerech-
ten bereiden uit het kookboek Ciao 
Bella van Tessa Kiros. Ook zijn er 
biologische Italiaanse wijnen in de 
aanbieding. Dit kookboek is te koop 
bij de Bilthovense Boekhandel. Een 
Barista, een expert op het gebied 
van het bereiden van kofie, komt bij 
Veldhoven Interieurs. Daar kunnen 
bezoekers een kopje kofie krijgen 
en genieten van het comfort van Ita-

liaanse banken. Een van deze banken 
wordt verloot.’ Bubbles & Blessings 
gaat op de Italiaanse tour, Gusto Gi-
usto uit De Bilt schenkt Italiaanse 
kofie bij de Bilthovense Boekhan-
del en verkoopt Italiaans ijs in het 
centrum van Bilthoven. Italiaanse 
kaas met de bijbehorende recepten is 
verkrijgbaar bij Klumper Kaasspeci-
alist. Sapori & Colori komt met Ita-
liaanse hapjes en olijfolie. Bij Harte-
velt zijn de hele dag Italiaanse hapjes 
en drankjes verkrijgbaar.

Lees verder op pagina 3

Italiaanse Dag in Kwinkelier 
biedt veel vertier

door Lilian van Dijk

Dit jaar verlengt de winkeliersvereniging van Bilthoven de zomer met één dag: een Italiaanse dag 
in het centrum van Bilthoven Via acties, activiteiten en producten in en rond De Kwinkelier zullen 

winkeliers op zaterdag 3 september hun producten en winkel promoten. 

Mezzosopraan Wanda Peters geeft met verve een voorproefje van haar 
kunnen aan Marja van Basten van Klumper Kaasspecialist, lid van de 
activiteitencommissie van de winkeliersvereniging Bilthoven.

Beveiliging

T: 030 - 220 0404  -  www.huussenelektro.nl

Bel 030 - 220 0404 
check        en weet 
of u nog 
up-to-date bent!

Beveiliging Elektro Domotica

80 jaar

Maak nu nog gebruik 

van de -6% regeling!

vanaf

ex.btw€35,-
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

28/8	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
28/8	•	9.00u	-	Ds.	W.C.	Meeuse,	Sliedrecht

28/8	•	18.30u	-	Dr.	P.	Vermeer,	Wezep

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
28/8	•	10.30u	-	Mw.	L.C.	Spelberg

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

28/8	•	10.00u	-	Dhr.	Herman	Kesting,	
Krimpen	a/d	Lek

R.K. Kerk O.L. Vrouw
28/8	•	10.30u	-	Pastor	G.	Weersink

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

28/8	•	9.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma
28/8	•	16.30	-	Ds.	A.	Hagg,	Eemdijk

Hervormde Gemeente Dorpskerk
28/8	•	10.00	en	19.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
28/8	•	10.00u	-	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
28/8	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

R.K. St. Michaelkerk
28/8	•	11.00u	-	Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
28/8	•	10.00u	-	Dhr.	Hans	Somhorst

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

28/8	•	10.30u	-	Ds.	E.A.	Visser,	Maarssen	
en	Ds.	P.	Pannekoek,	Odijk
Bevestiging	ds.	E.A.	Visser

PKN - Herv. Kerk
28/8	•	10.00u	-	Ds.	G.	Mulder,	Kootwijk
28/8	•	18.30u	-	Ds.	A.	Goedvree,	Wezep

Herst. Herv. Kerk
28/8	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	C.M.	Klok	

Onderwegkerkje Blauwkapel
28/8	•	9.30	en	10.30u	-	Drs.	D.	Werkman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

28/8	•	11.00	uur	-	Ds.	J.	Spoor,	Utrecht

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

28/8	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
28/8	•	18.30u	-	Ds.	J.T.	Maas,	Polsbroek

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

28/8	•	9.30u	-	Ds.	J.	Spoor,	Utrecht

St. Maartenskerk
28/8	•	10.00u	-	Pastor	Gerard	de	Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

28/8	•	10.00	en	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
28/8	•	10.00	en	18.30u	-		

Ds.	M.	van	der	Zwan

Taizéviering 

Zondagavond	 28	 augustus	 is	 de	
eerste	Taizéviering	van	dit	seizoen	
in	de	Immanuëlkerk	in	De	Bilt	aan	
de	Soestdijkseweg-Zuid	nr.	49.	De	
meditatieve	viering	in	de	sfeer	van	
het	Franse	klooster	in	Taizé	begint	
om	19.30	uur.	Na	de	viering	kan	er	
in	de	zaal	achter	de	kerk	koffie	of	
thee	worden	gedronken	en	worden	
nagepraat.	

Vergadering 
Beheerscommissie Groene Daan

De	 Beheerscommissie	 van	 dorps-
huis	 De	 Groene	 Daan	 komt	 op	
maandag	29	augustus	a.s.	om	20.00	
uur	 in	 het	 dorpshuis	 in	 Openba-
re	 Vergadering	 bijeen.	 Informatie	
vooraf	is	te	verkrijgen	bij	de	secre-
taris	 Diny	 Verschuur	 -	 Bunte,	 tel	
0346	211435.

Collecte voor Woord en Daad

Zoals	elk	jaar	organiseert	Woord	en	
Daad	een	huis-aan-huis	collecte	 in	
Maartensdijk,	Groenekan,	Holland-
sche	Rading	en	Westbroek.	Dit	jaar	
komen	de	 collectanten	 in	de	week	
van	 29	 augustus	 t/m	 3	 september	
langs	de	deur.	Het	Woord	en	Daad	
comité	werkt	dit	jaar	opnieuw	voor	

een	project	 in	Burkina	Faso.	Deze	
keer	 gaat	 het	 om	 een	 project	 voor	
een	 naaischool	 waarbij	 veel	 aan-
dacht	is	voor	algemene	en	huishou-
delijke	 vaardigheden.	 De	 meisjes	
leren	 echter	 ook	 Engels	 en	 boek-
houden.	 Belangrijk	 als	 ze	 straks	
hun	eigen	(mini)onderneming	star-
ten!	Voor	meer	informatie	zie	web-
site:	www.woordendaadsoest.nl

Social Sunday in de Woudkapel 

Het	thema	op	de	startzondag	in	de	
Woudkapel	op	zondag	4	september	
a.s.	 om	10.30	uur	 is	 ‘Vernieuwing	
als	 Transformatie’.	 De	 voorgan-
ger	 is	 ds.	 Tina	 Geels.	 Muzikale	
begeleiding	is	er	van	Jan	Siemons,	
orgel,	Caroline	Kuijpers,	piano.	De	
zangkring	 van	 De	 Woudkapel	 zal	
acte	de	présence	geven.	
Na	een	korte	viering	zijn	er	work-
shops	 en	 wordt	 het	 nieuwe	 winter	
programma	 gepresenteerd.	 Ook	 is	
er	gelegenheid	in	te	schrijven	voor	
cursussen	 en	 kringen.	 Aanslui-
tend:	 opening	 van	 de	 tentoonstel-
ling	 Spirituele	 Zeegezichten	 van	
Johan	 Borgman,	 natuurgenezer,	
kunstschilder	 en	 dichter	 (1889-
1976)	door	Wim	Kramer.	Zie	ook:	
www.janborgman.nl.	 De	 ochtend	
wordt	 afgesloten	 met	 een	 eenvou-
dige	lunch.	De	Woudkapel	ligt	aan	
de	 Beethovenlaan	 21/	 hoek	 Swee-
licklaan,	 te	 Bilthoven.	 Zie	 ook	
www.woudkapel.nl

PCOB-activiteiten

Dinsdag	6	september	a.s.	begint	de	
Biltse	 PCOB	 haar	 activiteiten	 met	
een	 dagtocht.	 Het	 vertrek	 hierbij	
is	om	8.00	uur	vanaf	Dijckstate	 in	
Maartensdijk	en	om	8.30	uur	vanaf	
de	 Noord	 Houdringhelaan	 in	 Bilt-
hoven.	De	reis	gaat	naar	het	dorpje	
Haps.	 Hier	 is	 er	 koffie	 met	 gebak	
en	 uitleg	 over	 van	 alles	 wat	 met	
kippen	 en	 eieren	 te	 maken	 heeft	
en	 kunnen	 verschillende	 soorten	
advocaat	 worden	 geproefd.	 Er	 is	
ook	een	prachtige	tuin.	
De	 reis	 wordt	 voortgezet	 naar	
het	 plaatsje	 Zeeland	 in	 Brabant.	
Hier	 wordt	 een	 driegangendiner	
gebruikt.	Daarna	met	een	gids	een	
rondrit	 door	 de	 gemeente	 Lan-
derd,	wat	voor	velen	een	onbekend	
gebied	 zal	 zijn.	 Als	 de	 gids	 weer	
teruggebracht	is,	wordt	de	terugreis	
aanvaard.	Aanmelden	en	informatie	
over	kosten	kan	tot	zaterdag	3	sep-
tember	 bij	 Bep	 Franken,	 tel.0346-
282002.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster:	Mevr.	Birgitte	van	Manen	-	van	Haren

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

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

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg	20,	Maartensdijk
0346-210700	

(dag	en	nacht	bereikbaar)

www.adcura.nl

Oud papier
Westbroek
Op	 donderdag	 25	 augustus	 zame-
len	leden	van	muziekvereniging	De	
Vriendenkring	weer	oud	papier	 in.	
Wilt	 u	 zo	 vriendelijk	 zijn	 om	 het	
oude	papier	vóór	18.30	uur	aan	de	
weg	 op	 of	 de	 daarvoor	 bestemde	
plaatsen	te	zetten.	Inwoners	van	de	
nieuwbouw	 worden	 verzocht	 ook	
de	container	op	de	vertrouwde	plek	
neer	te	zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag	 27	 augustus	 wordt	 door	
muziekvereniging	 Kunst	 &	 Ge-
noegen	oud	papier	 in	Hollandsche	
Rading	ingezameld.	De	wagen	ver-
trekt	om	9.00	uur	vanaf	‘Het	Rond-
je’.	U	wordt	vriendelijk	verzocht	de	
papiercontainers	en/of	het	goed	ge-
bundelde	 papier	 tijdig	 aan	 de	weg	
te	zetten.

Losgebroken paarden op 
Maartensdijkse Dorpsweg

door Koos Kolenbrander

Tussen de vele foto’s die de vorig jaar maart in Maartensdijk 
overleden gepensioneerde opnameleider van de NOB 

Frans van Reenen heeft gemaakt, troffen we een aantal foto’s 
aan met vijf paarden die over de Maartensdijkse Dorpsweg 

worden weggeleid. Herman Boshuis, Teus van Ekris en 
Wim van Brenk zijn op de foto’s herkend, 

maar de andere begeleiders van de paarden nog niet. 

De	 foto’s	moeten	omstreeks	1980	door	Frans	van	Reenen	zijn	gemaakt	 ter	
hoogte	van	Dorpsweg	100	tot	106.	De	paarden	waren	waarschijnlijk	ergens	
losgebroken	en	op	het	erf	van	het	huis	aan	Dorpsweg	100	terecht	gekomen	
Niemand	weet	meer	waar	de	paarden	vandaan	kwamen	en	waar	ze	uiteindelijk	
naar	toe	werden	gebracht.	Het	zijn	geen	rijpaarden,	maar	vrij	forse	volwassen	
werkpaarden,	waarschijnlijk	van	het	Gelderse	ras.	
Lezers	die	die	hier	nog	iets	van	weten	worden	verzocht	contact	op	te	nemen	
met	Koos	Kolenbrander	tel.	0346	211675.

Alle gevangen paarden worden in colonne over de Dorpsweg 
naar elders geleid.
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Zang en design
Bij	de	Theaterkoffer	geeft	een	acteur	van	de	Commedia	dell’Arte	voorstel-
lingen	er	zijn	Italiaanse	maskers	en	er	is	een	aantal	kramen	ingericht.	Mez-
zosopraan	Wanda	Peters	van	Zangstudio	Bilthoven	zingt	Italiaanse	aria’s	in	
het	Uilenpad	om	11.30,	13.00	uur	en	14.30	uur	en	Stefano	da	Capri	bege-
leidt	zichzelf	op	gitaar	met	bekende	Italiaanse	liederen.	Bij	de	Bilthovense	
Boekhandel	worden	handgemaakte	Florentijnse	boekenleggers	en	papier-
waren,	en	Italiaanse	boeken	verkocht	en	klanten	mogen	proeven	van	wijnen	
en	dolce	(zoetwaren).	Poncius	showt	het	designmerk	Alessi.	Wierda	Scoots	
and	Bikes	van	de	Hessenweg	in	De	Bilt	heeft	een	route	uitgezet	voor	een	
proefrit	met	een	Vespa	en	bij	de	stand	van	Fiat-dealer	Fivan	Auto	Zeist	kunt	
u	zich	melden	voor	een	proefrit	 in	een	Fiat	Cabrio.	Kaarsen	 in	Italiaanse	
kleuren	zijn	te	koop	bij	Het	Persje.	MK	Skiservice	vergast	haar	klanten	op	
een	Biltialiaanse	verrassing.	Bij	Kapteyn	Bloemen	komen	zes	grote	olijfbo-
men	te	staan.	Gratis	nagellakken	in	Italiaanse	kleuren	is	mogelijk	bij	MOOI.	
Mannen	kunnen	zich	op	de	ouderwetse	manier	laten	scheren	bij	een	echte	
barbier,	die	ook	meegebrachte	oude	scheermessen	ter	reparatie	aanneemt.	
Bij	Nassau	makelaars	staat	een	TUK-TUK	voor	de	deur	en	er	zijn	Italiaanse	
auto’s	van	VIREO	te	bewonderen.	Toscane	Huizen	zal	 informatie	bieden	
over	het	huren	van	Toscaanse	vakantiehuizen.

Etalageroute
Een	Italiaanse	stadsomroeper	 loopt	 rond	om	alle	acties	 rond	 te	bazuinen.	
Langs	winkeletalages	waarin	afbeeldingen	van	Italiaanse	voorwerpen	lig-
gen,	is	een	route	uitgezet.	Kunsthistoricus	Stefano	Gianni	zal	hierover	ver-
tellen.	Deze	stadswandeling	kost	39	euro,	met	inbegrip	van	een	uitgebreide	
Italiaanse	lunch	bij	Ripassa	en	een	voorstelling	van	de	acteur	van	de	Com-
media	dell’Arte	bij	Theaterkoffer.	Wie	wil	deelnemen,	moet	zich	van	tevo-
ren	 aanmelden	 via	 info@idee-f-events.nl.	Vier	 jaarabonnementen	 op	 een	
tijdschrift	 kunnen	 worden	 gewonnen	 door	 klanten	 die	 de	 slogan:	 “Als	 u	
winkelt	in	het	centrum	van	Bilthoven…”	afmaken	en	inleveren	bij	Klumper	
Kaasspecialist,	Thuiskantoor	Dapper,	Poncius,	Theaterkoffer	of	de	Biltho-
vense	boekhandel.	Overige	activiteiten	en	aanbiedingen	zijn	te	vinden	in	de	
Julianalaan,	het	Uilenpad,	de	Vinkenlaan,	het	Emmaplein,	de	Nachtegaal-
laan	en	de	Kwinkelier.

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

‘Het	 gaat	 daarbij	 om	 de	 vraag:	 wat	
kunnen	 wij	 voor	 u	 als	 kerk	 beteke-
nen’,	 vertelt	 Henny	 Ockhuijsen,	 ou-
derling	 van	 deze	 kerk.	 Zij	 spreekt	
mede	 namens	 de	 kerkenraad.	 ‘We	
willen	vooral	kerk	zijn	met	de	buurt.	
De	 kerk	 is	 geen	 eiland	 meer	 maar	
staat	midden	in	de	samenleving.	Daar	
wil	 ze	 anno	 2011	 werk	 van	 maken.’	
Daarom	 is	 er	 open	 huis	 op	 zaterdag	
3	september	van	10.30	tot	15.00	uur.	
Er	 is	die	dag	van	alles	 te	doen	en	 te	
beleven	voor	iedereen	die	in	de	wijk	
rond	de	kerk	woont.
Het	 is	de	 eerste	keer	dat	de	Opstan-
dingskerk	een	open	huis	houdt	dat	zo	
breed	 van	 opzet	 is.	 De	 gemeentele-
den	van	de	kerk	worden	opgeroepen	
om	die	dag	gastheer	of	gastvrouw	te	
zijn.	Iedereen	uit	de	buurt	 is	die	dag	
welkom.	 ‘De	 kerk	 wil	 natuurlijk	 in	
de	eerste	plaats	een	plek	van	ontmoe-
ting	en	inspiratie	zijn’,	vertelt	Henny	
Ockhuijsen.	‘We	komen	elkaar	tegen,	
we	 gaan	met	 elkaar	mee.	 Fijn	 als	 je	
meedoet	maar	er	moet	niets.’	De	uit-
nodiging	 is	 gericht	 aan	 alle	mensen.	
Aan	hen	die	nu	al	betrokken	zijn	bij	
de	kerk,	maar	ook	aan	hen	die	er	vroe-
ger	 bij	 hoorden	 maar	 nu	 niet	 meer,	
of	af	en	 toe.	Henny:	‘Is	dit	 toch	wat	
vreemd,	 even	 goede	 vrienden.	 Maar	
misschien	 wekt	 het	 programma	 ook	
wel	belangstelling	op	en	dat	zou	mooi	
zijn.’

Programma
Er	is	die	dag	in	de	kerk	een	open	pro-
gramma.	Het	biedt	volop	de	gelegen-
heid	om	met	elkaar	kennis	te	maken.	
Het	begint	allemaal	om	10.30	uur.	Om	
11.00	uur	kan	men	 luisteren	naar	de	
cantorij	en	het	orgel.	Zelf	meezingen	
mag	ook.	Om	11.45	is	er	een	bruids-
show.	 De	 lunch	 is	 om	 12.30	 uur.	
13.30	begint	een	tweede	bruidsshow.	
Om	14.15	 is	er	dan	weer	de	cantorij	
met	 orgel	 en	 het	 einde	 is	 om	 15.00	
uur.	 Dit	 om	 de	 festiviteiten	 rond	 de	
opening	van	de	1e	Brandenburgerweg	
niet	voor	de	voeten	te	lopen.	Doorlo-

pend	zijn	er	nog	allerlei	andere	activi-
teiten:	ilm	voor	 de	 kinderen,	 harten	
maken	 en	 kraanvogels	 vouwen,	 het	
stiltecentrum	bezoeken.	De	boekenta-
fel	staat	er	en	er	is	volop	kofie,	thee	
en	frisdrank.	Maar	men	kan	natuurlijk	
ook	elkaar	als	buurtbewoners	spreken	
of	kennis	maken	met	de	nieuwe	pre-
dikant	van	de	kerk	domina	Wilfrieda	
Stam.	De	Opstandingskerk	hoopt	dat	
het	 een	 gezellige	 en	 leuke	 dag	 voor	
iedereen	gaat	worden.	Dat	is	de	enige	
insteek.	En	het	gaat	zeker	niet	om	‘het	
winnen	van	zieltjes’.

Thema’s
De	 jaarthema’s	 van	 de	 Protestantse	
Kerk	 waren	 de	 afgelopen	 twee	 jaar	
‘geloof’	en	‘hoop’.	Het	is	dan	ook	niet	
verwonderlijk	dat	het	dit	jaar	‘Liefde’	
is.	 Dat	 is	 dan	 ook	 de	 reden	 om	 een	
bruidsshow	op	de	open	dag	te	houden,	
vertelt	Henny	Ockhuijsen.	Inmiddels	
hebben	 alle	 adressen	 van	 de	 buurt	
een	lyer	in	de	brievenbus	gehad.	De	
dag	 is	 ook	 bedoeld	 als	 start	 van	 het	
winterwerk.	De	hele	winter	door	zijn	
er	interessante	middagen	en	avonden	
over	 een	 veelheid	 aan	 thema’s.	 Dit	
jaar	zullen	die	ook	aansluiten	op	het	
jaarthema	‘Liefde’.	

Meer	 over	 de	 Opstandingskerk	
en	 de	 activiteiten	 die	 daar	 zijn	 op		
www.opstandingskerkdebilt.nl.

Opstandingskerk wil dienstbaar zijn naar wijk
Open dag zaterdag 3 september

door Martijn Nekkers

Samen leven doet ieder op zijn of haar eigen plek. Die plek is er om te leven, te wonen, te werken, 
te leren, te spelen en te sporten. Eén zo’n plek is de plaatselijke kerk. De Opstandingskerk 

aan de 1e Brandenburgerweg in De Bilt wil als kerk in de buurt graag haar gezicht laten zien.

Mevr. Iet Stein-Felix gaat met 
de bezoekers van de open dag 
kraanvogels vouwen.

Waarom is het verkeerslicht op 
de kop van de Jan Steenlaan bui-
ten werking gesteld? ‘Omwille	 van	
de	 voorbereidende	 werkzaamheden	
-	het	verleggen	van	kabels	en	 leidin-
gen	 -	 is	onlangs	het	verkeerslicht	op	
de	 kop	 van	 de	 Jan	Steenlaan	 dichter	
bij	 de	 spoorwegovergang	 gezet.	 He-
laas	bleek	het	 technisch	lastig	om	de	
werking	van	dit	verkeerslicht	goed	af	
te	stemmen	op	de	verkeerslichten	die	
vlak	 vóór	 het	 spoor	 staan.	 De	 door-
stroming	 op	 de	 spoorkruising	 was	
hierdoor	 niet	 optimaal:	 het	 verkeer	
kwam	na	het	passeren	van	het	 spoor	

in	 de	 knel	 met	 auto’s	 en	 ietsers	 die	
vanaf	 de	 Jan	 Steenlaan	 linksaf	 rich-
ting	Bilthoven	Noord	wilden.	Nieuw	
ontwikkelde	software	kan	die	proble-
men	 oplossen.	 Deze	 software	 komt	
pas	 over	 enkele	 weken	 beschikbaar.	
In	nauw	overleg	met	ProRail	heeft	de	
gemeente	 daarom	op	11	 augustus	 de	
situatie	op	de	kruising	tijdelijk	aange-
past.’

Welke maatregelen zijn daar toen 
genomen?	 ‘Het	 verkeerslicht	 op	 de	
kruising	 Jan	Steenlaan	 /	Soestdijkse-
weg	 is	 tijdelijk	 buiten	 werking	 ge-

steld.	 Dat	 is	 mogelijk	 omdat	 auto’s	
vanaf	 de	 Jan	 Steenlaan	 voorlopig	
alleen	 nog	 rechtsaf	 de	 Soestdijkse-
weg	op	mogen,	zuidwaarts	dus.	Deze	
maatregel	bevordert	de	doorstroming	
op	de	Soestdijkseweg	aanzienlijk	om-
dat	het	verkeer	van	zuid	naar	noord	nu	
geen	 last	 meer	 heeft	 van	 invoegend	
autoverkeer.	 Het	 verkeerslicht	 voor	
ietsverkeer	 vanaf	 de	 Jan	 Steenlaan	
richting	 noord	 blijft	 wel	 gewoon	 in-
tact.	 Fietsers	 kunnen	 dus	 wél	 over-
steken.	 Als	 zij	 ‘groen	 licht’	 krijgen,	
springt	het	verkeerslicht	aan	de	zuid-
zijde	vlak	vóór	het	spoor	op	rood.	Dat	

kan	 wat	 onverwacht	 zijn	 omdat	 de	
spoorbomen	 wel	 openblijven:	 auto’s	
uit	het	zuiden	moeten	namelijk	stop-
pen	voor	overstekend	ietsverkeer	en	
niet	 voor	 een	 trein.	 Ter	 plaatse	 zijn	
extra	borden	geplaatst.	De	eerste	paar	
dagen	 zullen	 verkeersregelaars	 de	
verkeersbewegingen	 in	 goede	 banen	
leiden.	 Bovengenoemde	 situatie	 is	
tijdelijk	en	wordt	teruggedraaid	zodra	
de	 voorbereidende	 werkzaamheden	
bij	de	kruising	Jan	Steenlaan	/	Soest-
dijkseweg	 klaar	 zijn.	 Dan	 wordt	 de	
‘oude’	 situatie	 hersteld:	 de	 normale	
verkeerslichten	 treden	 weer	 in	 wer-
king,	 inclusief	 de	 mogelijkheid	 om	
vanaf	de	Jan	Steenlaan	linksaf	te	slaan	
richting	 Bilthoven	 Noord,	 maar	 dan	
met	nieuwe	software.	De	 ruimte	 tus-
sen	spoor	en	verkeerslicht	is	dan	veel	
groter	 zodat	 de	 verkeerssituatie	 ook	
bij	rood	licht	overzichtelijk	blijft.	

Waarom gaan alle spoorbomen te-
genwoordig dicht, ook die bij het 
spoor waar geen trein passeert?	‘De	
overweg	aan	de	Soestijkseweg	is	een	
dubbele	 overweg.	 De	 spoorbomen	
gaan	onafhankelijk	van	elkaar	open	en	
dicht.	Begin	augustus	heeft	ProRail	de	
installatie	voor	de	stoplichten	aan	de	
Soestdijkseweg	 vervangen.	 Met	 het	
vervangen	 van	 deze	 installatie	 wer-
ken	de	spoorbomen	voor	snelverkeer	
niet	 meer	 onafhankelijk	 van	 elkaar	
maar	gaan	de	spoorbomen	gelijk	open	
en	dicht.	Hierbij	 kan	de	 situatie	ont-
staan	 dat	 er	 op	 een	 spoor	 geen	 trein	
aankomt	maar	de	bomen	wel	sluiten.	
Voor	 langzaam	 verkeer	 werken	 de	
spoorbomen	nog	wel	afzonderlijk	van	
elkaar.	Op	16	augustus	wordt	de	situ-

atie	 op	 de	 Soestdijkseweg	 aangepast	
naar	de	voor	Bilthoven	 ‘normale’	 si-
tuatie.’	

Welke hinder valt te verwachten 
tijdens de afronding van de voor-
bereidende werkzaamheden in het 
stationsgebied?	 ‘Het	 verleggen	 van	
de	kabels	en	leidingen	in	het	stations-
gebied	wordt	 vanaf	 15	 augustus	 her-
vat.	De	route	van	werken	 is	dezelfde	
als	die	met	het	verleggen	van	het	riool:	
via	 Jan	 Steenlaan	 –	 Soestdijkseweg	
Noord	 –	 richting	 trafohuisje	 –	 spoor	
over	 –	 Emmaplein	 –	 Soestdijkseweg	
Zuid.	 Deze	 werkzaamheden	 nemen	
behoorlijk	wat	ruimte	in	beslag,	omdat	
naast	de	sleuven	ook	ruimte	moet	wor-
den	gemaakt	worden	voor	de	haspels.	
Dat	geeft	 langs	het	genoemde	 traject	
enige	 hinder	 voor	 automobilisten	 tot	
circa	 half	 oktober.	 ProRail	 start	 in	
maart	2012	met	voorbereidende	werk-
zaamheden.	Het	gaat	dan	om	werk	aan	
de	bovenleidingen	van	het	 spoor.	 In-
dien	nodig	zal	’s	avonds	worden	door-
gewerkt	en	 in	mei	vindt	 in	dat	kader	
ook	 een	 weekendbuitendienststelling	
plaats.	 De	 werkzaamheden	 kunnen	
lichte	 hinder	 geven	 -	 geluids-	 en/of	
licht	overlast	-	voor	omwonenden,	die	
tijdig	geïnformeerd	zullen	worden	via	
bewonersbrieven.	 De	 communicatie	
met	treinreizigers	wordt	verzorgd	door	
NS.	Pas	eind	mei	-	begin	juni	wordt	be-
gonnen	met	de	eerste	graafwerkzaam-
heden	voor	de	tunnel	voor	snelverkeer	
aan	 de	 westzijde.	 Het	 verkeer	 op	 de	
Soestdijkseweg	heeft	daar	niet	of	nau-
welijks	hinder	van.	Naar	verwachting	
kan	de	bypass	in	de	zomer	van	2013	in	
gebruik	worden	genomen.’	

Veranderingen verkeers- en spoorsituatie 
bij station Bilthoven nader toegelicht

door Lilian van Dijk

De afgelopen maanden is de situatie rond het stationsgebied niet altijd even overzichtelijk 
en soms gebeuren er zaken die vragen oproepen. Informatie bij ProRail en de gemeente 

leverde De Vierklank onderstaande antwoorden op.

De situatie voor ietsers komende vanuit de Jan Steenlaan is veranderd: ze moeten deze straat nu eerder oversteken 
om bij de overweg Soestdijkseweg te komen.



VOORDEEL HELE WEEK

Varkenshaas-
medaillons 

Sucadelappen 

Entrecôte

500
gram 7.98

500
gram 7.98

500
gram 5.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 25 augustus
t/m woensdag 31 augustus

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Gehaktspeciaaltjes 
Slavinken
Rundervinken

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Kiprollade 
Rosbief 
Boerenham

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

3x 100
gram 4.49

3x 100
gram 3.49

Filet Americain
Hammousse
Sellerysalade

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
gram 4.50

Varkens verse 
worst

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

2 voor 12.-

KIP GEVULD MET BRIE

Toppertje  van de week!

100
gram 1.20

ROOMBRIE

100
gram 0.99

VERS GEBRANDE 

PINDA’S

1 Kg. 6.98

6 halen / 
     5 betalen

SALADE-TRIO

  DONDERDAG

10 soor
ten vlee

swaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

250
gram 1.99

Delbarestival

handappels  
Héél kilo

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Trostomaten
Héél kilo

Lekker Japans eTen
 - kip

 - Biefstuk

 - Vis

 - Vegetarisch

MET NOEDELS OF RIJST ____100 GRAM 1,25

nIeUW 
procureur paddestoelen

Turbana

Bananen
Héél kilo

0,99 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Heerlijke zoete 

Victoria druiven __ 500 GraM 0,99

alle stamppotten

alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GraM  0,60

MaanDaG 29 aUGUsTUs, DInsDaG 30 aUGUsTUs 

en WOensDaG 31 aUGUsTUs

Vers gesneden

andijvie __________ 400 GraM  0,99

Hollandse

komkommers ______2 VOOR 0,99

spaghetti ______________________________

MeT rUCOLa en sCaMpI’s _ 100 GraM 1,25

Champignons

__________________  DOOs 250 GraM  0,49

alléén DOnDerDaG



Hoewel, vertrouwd? Wie de zaak 
van vroeger kent, staat paf. De win-
kel heeft zowel aan de buiten- als 
aan de binnenkant een ingrijpende 
metamorfose ondergaan en van het 
voormalige tankstation is niets meer 
te herkennen. In zeven maanden tijd 
heeft eigenaar Van Bovenend zijn 
zaak helemaal zelf verbouwd. Op een 
paar kleine dingetjes na is alles klaar, 
dus hij is van plan in september de of-
iciële opening te laten plaatsvinden. 
Het scooterbedrijf heeft een Italiaanse 
uitstraling gekregen. 

Van Bovenend: ‘Ik heb de winkel in 
het Toscaans aangekleed in de kleu-
ren mintgroen, lichtblauw, geel en 
donkerroze.’ De zaak is doorgebro-
ken, zodat het nu één grote overzich-
telijke ruimte is met een semi-open 
reparatiegedeelte en een barretje, 
waar klanten onder het genot van een 
Italiaans kopje kofie vragen kunnen 
stellen en wensen kenbaar kunnen 
maken. Doordat Van Bovenend licht-
koepels in het plafond heeft geplaatst, 
is Wierda van binnen een stuk lichter 
geworden. Het idee voor de meta-
morfose ontstond vijf jaar geleden, 
gaat de eigenaar terug in de geschie-
denis: ‘Tijdens een vakantie in Italië. 
Daar is al een hele cultuur rondom de 
scooter ontstaan. Scooter rijden is een 
way of life. In Amsterdam zie je dat 
ook al: daar rijden al veel Vespa’s, 
toegerust met veel chroom en kro-
kodillenleren zadels, en de berijders 
dragen bijpassende helmen en winter- 
of zomerjacks.’ De focus bij Wierda 
ligt nu op het scootergebeuren, maar 
een iets laten repareren blijft gewoon 
mogelijk. In het voorjaar komt er een 
nieuw product bij: ‘Dan gaan we met 
elektrische ietsen beginnen.’

Ophaalservice
De scooter is een handig vervoermid-
del, zowel voor woon-werkverkeer 
als recreatie, verzekert Van Boven-
end. ‘Je omzeilt er iles mee. Mensen 
denken wel dat het heel vaak regent, 
maar eigenlijk is de kans dat je nat 
wordt heel klein. Bovendien zijn er 
allerlei accessoires tegen de regen 
te koop, zoals kappen voor je benen 
en windschermen.’ Ook kun je scoo-
ters gratis parkeren: ‘Je zet hem ge-
woon voor een winkel en dan kun je 
gaan shoppen.’ Behalve Vespa’s en 
Piaggio’s verkoopt en repareert de 
scooterzaak ook retro-scooters. ‘Die 
komen uit China. Wij hebben ze in di-
verse kleuren en modellen.’ Voor 999 
euro inclusief kenteken en rijklaar-
maakkosten zijn de Chinese scooters 
al verkrijgbaar. Financiering is ook 
mogelijk. 
‘Een scooter is ook heel geschikt voor 
tochtjes in de omgeving. En wie mid-
den in de bossen met pech staat, kan 
gebruik maken van de ophaalservice 
van Wierda. ‘Je zet je scooter op slot 

en wij komen hem halen.’ Veel kans 
op mankementen is er trouwens nor-
maal gesproken niet: ‘Wij zijn scoo-
ter regelmatig onderhoudt, komt niet 
zo maar stil te staan.’ Tegenwoordig 
hebben scooters geen binnenbanden 
meer, maar tubeless banden. ‘Zelfs 
als er een spijker in komt, loopt hij 
maar langzaam leeg.’ Het personeel 
bij Wierda is bekwaam en goed op-
geleid: ‘De jongens helpen ook de 
klanten, dus er is altijd de juiste per-
soon aanwezig om klanten te advise-
ren over de reparatie. Ze kunnen ook 
vakkundig uitleggen wat ze aan het 
doen zijn.’ Van Bovenend is op 3 sep-
tember present op de Italiaanse Dag 
in het centrum van Bilthoven. ‘Dan 
kan iedereen met een rijbewijs langs-
komen voor een proefrit op een Vespa 
of Piaggio’, belooft hij. 

Voor meer informatie: zie www. 
wierda-scootsandbikes.nl of ga een 
kijkje nemen in het prachtige ver-
nieuwde pand aan de Hessenweg 16a 
in De Bilt.

 De Vierklank 5 24 augustus 2011

advertentie

Gertrien van Bovenend heeft zijn zaak in zeven maanden tijd volledig 
verbouwd tot een moderne scooterhandel met een Italiaanse uitstraling.

Wierda Scoots and Bikes geheel vernieuwd
door Lilian van Dijk

Toen Gertrien van Bovenend besloot zijn zaak te verbouwen, ging Scoots and Bikes tijdelijk naar een 
andere locatie, een eind verderop aan de andere zijde van de Hessenweg. Nu de renovatie zo goed als 

klaar is, kunnen klanten weer in het vertrouwde pand terecht op de Hessenweg 16a in De Bilt. 

Notariskantoor Houwing 
van Beek mag gezien worden

door Guus Geebel

‘We zijn heel trots op ons nieuwe pand en vinden 
het daarom heel leuk om het te laten zien’, zegt Ina Houwing 

van Notarissen Houwing van Beek. In juni verhuisde het 
kantoor naar de Soestdijkseweg Zuid 267 in Bilthoven. 

Op dinsdag 30 augustus is er van 12.00 tot 16.00 uur 
Open Huis waar iedereen welkom is voor een rondleiding, 

een hapje en een drankje. 

‘In verband met de rotonde die voor het pand aangelegd gaat worden heeft 
het verkrijgen van de nodige vergunningen wat voeten in de aarde gehad. 
We moeten straks onze entree gaan veranderen en voor ons was het heel 
belangrijk er zeker van te zijn dat we een toegang via de Soestdijkseweg 
zouden houden’, vertelt notaris Houwing. ‘Uiteindelijk is alles toch relatief 
vlot verlopen en konden we het groene licht geven voor de verbouwing.’

Veel kennis
‘Bij de verbouwing liepen we aanvankelijk wat uit op de planning, maar 
we hebben toch ook weer wat in kunnen lopen. Daardoor konden we op 
20 juni, nog voor de zomervakantie, ons kantoor verhuizen.’ Er werken 
vijftien mensen bij Houwing van Beek. Onlangs is het team uitgebreid met 
David Swinkels, een kandidaat-notaris die heel veel ervaring heeft op het 
gebied van vennootschapsrecht. Ina Houwing noemt hem een uitstekende 
aanvulling. ‘We zijn nu met twee notarissen, drie kandidaat-notarissen en 
een klerk met een beroepsopleiding voor het notariaat. Dat is gewoon ple-
zierig werken.’

Kleuren
Ina Houwing is laaiend enthousiast over het nieuwe pand en wijst op de 
vele fraaie ornamenten in het monumentale gebouw. Er is een verrassende 
nieuwe huisstijl doorgevoerd met sprekende eigentijdse kleuren. Het brief-
papier is taupe met aqua en wit. De andere kleuren die overal in het gebouw 
terugkomen zijn limegroen en ijsblauw. Zelfs de bloempotten hebben deze 
kleuren. Het personeel schonk ter gelegenheid van de opening twee notaris-
appelbomen die in de voortuin zijn geplant. ‘Het zijn bomen die vruchten 
opleveren en symbool staan voor een vruchtbare en langdurige tijd die we 
in dit pand hopen door te brengen. Het is een heel origineel en toepasselijk 
cadeau. We merken dat we met ons nieuwe pand wat extra publiciteit heb-
ben gekregen. Het wordt weer wat drukker en mensen vinden het leuk hier 
te komen. De verlaging van de overdrachtsbelasting heeft geleid tot meer 
woningverkopen en wij hopen daar natuurlijk ook wat van mee te krijgen.’ 

De notarissen Ina Houwing en Frans van Beek en hun medewerkers nodi-
gen iedereen uit om op 30 augustus het pand te komen bekijken. Daarnaast 
is er gelegenheid om onder het genot van een drankje bij te kletsen. Ina 
Houwing hoopt dat het weer die dag ook meewerkt zodat alle deuren ook 
echt open kunnen. 

De notarissen zijn trots op hun nieuwe kantoor.

De herinrichting van Vogelzang, in-
clusief afsluiting, werd al op 8 sep-
tember 2009 door het college van B 
en W vastgesteld. Er was alleen nog 
een verkeersbesluit nodig. ‘Onze 
wijk is één jaar geleden helemaal 
gerenoveerd. Met de gemeente was 
afgesproken om de Spoorlaan op 1 
oktober 2010 af te sluiten. Maar dat is 
nog steeds niet gebeurd vanwege dat 
ontbrekende verkeersbesluit. Dat is 
in november 2010 pas gepubliceerd. 
Toen heeft Zwambag bezwaar aange-
tekend, maar door allerlei onnodige 
vertragingen is zijn bezwaarschrift 
pas in juni dit jaar behandeld en we 
wachten nog steeds op de uitspraak 
van de bezwarencommissie’, meldt 
Bloothooft teleurgesteld. ‘De wijk 
wil die afsluiting omdat we last heb-
ben van sluipverkeer. Als de spoor-
tunnel wordt aangelegd, wordt de 
Spoorlaan sowieso afgesloten voor 
auto’s. Daarna kunnen alleen ietsers 

nog via speciale ietspaden vanaf die 
kant de wijk in en uit. Meer ruimte 
zal er ook niet overblijven.’ Er komt 
wel een rotonde op de Soestdijkse-
weg Noord, maar die geeft toegang 
tot de tunnel en het winkelgebied in 
het centrum van Bilthoven. Het toele-
veringsverkeer voor de Spoorlaan zal 
dus alleen nog via de Leijenseweg de 
wijk in en uit kunnen. 

Belangentegenstellingen
De Vogelwijk is de laatste vijftig jaar 
van samenstelling veranderd, betoogt 
Bloothooft: ‘Historisch gezien had 
de Spoorlaan een detailhandelfunc-
tie. Maar die detailhandel is vrijwel 
verdwenen en de Vogelwijk is veran-
derd in een woonwijk, waar nog maar 
een paar bedrijven zijn gevestigd. 
Daarom heb je nu belangentegenstel-
lingen tussen bewoners en bedrij-
ven.’ Bij de planvorming in de jaren 
ervoor zijn alle stadia van overleg 

tussen bewoners en gemeente, inclu-
sief informatie- en inspraakavonden 
naar behoren doorlopen. Bloothooft: 
‘Wat me een beetje stoort aan Zwam-
bag is dat hij op de momenten dat er 
inspraak was niet of nauwelijks iets 
van zich liet horen.

Lees verder op pagina 9

Vogelzang wil snelle afsluiting Spoorlaan
door Lilian van Dijk

Op 21 juni 2011 vond een hoorzitting plaats van de bezwarencommissie van de gemeente De Bilt 
over de afsluiting van de Spoorlaan. Garage Zwambag had tegen het verkeersbesluit 

van de gemeente bezwaar aangetekend. Voorzitter Gerrit Bloothooft van 
wijkvereniging Vogelzang is niet blij met dit uitstel.

Open dag 
zaterdag 27 -augustus

13.00 - 16.00 uur
Raja Yoga Algemeen, Ademhalingscursus

Remedial Yoga, Privélessen,Bedrijfsyoga, 

Docenten-/meesteropleiding, Etc.

Yogacentrum Shamballa Nederland - Industrieweg 22A unit 3, 3738JX, Maartensdijk, T: 0346-211805 of 211254, 
E: info@shamballa.nl, I: www.shamballa.nl 
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advertentie

Kennismakingslessen,	 kinderactivi-
teiten,	 een	 rommelmarkt	 en	een	vei-
ling	stonden	op	het	programma.	Gast-
vrouw	Angela	de	Koster	maakte	zich	
om	een	uur	of	twee	zorgen	of	die	vei-
ling	wel	 kon	 doorgaan:	 ‘Op	 dit	mo-
ment	zijn	er	te	weinig	mensen.’	Op	de	
uitreiking	van	de	ballonnenwedstrijd	
ter	 gelegenheid	 van	 de	 Roefeldag	
kwamen	 gelukkig	 wel	 veel	 deelne-
mertjes	af	om	hun	prijsje	in	ontvangst	
te	nemen.	

In	een	 ruimte	 in	 ‘t	Hoekie	vond	een	
workshop	djembe	plaats	en	twee	deel-
neemsters	 aan	 de	 gevorderdengroep	

Tekenen	en	Schilderen,	Ria	Meijer	en	
Loes	 van	 Putten,	 probeerden	 geïnte-
resseerden	warm	te	maken	voor	deze	
activiteit.	‘Voor	de	beginnersgroep	op	
de	woensdagavond	is	een	wachtlijst’,	
meldden	 ze.	 ‘Maar	 in	 de	 gevorder-
dengroep	 is	 nog	 plaats	 voor	 een	 of	
twee	 mensen.	 Wij	 krijgen	 een	 keer	
per	maand	les	van	de	bekende	kunste-
naar	Qassim	Al	Saedy.’	
De	middag	werd	 afgesloten	met	 een	
optreden	van	vier	meiden	van	rond	de	
achttien	jaar,	die	elf	liedjes	ten	gehore	
brachten.	 Zij	 namen	 het	 afgelopen	
seizoen	 deel	 aan	 de	 gevorderden-
groep	van	de	cursus	Zangtechnieken.

MENS
Veel	van	het	werk	in	’t	Hoekie	wordt	
uitgevoerd	 door	 ongeveer	 zeventig	
vrijwilligers.	 In	 dit	 buurthuis	 staan	
ontmoeting,	 gezelligheid	 en	 onder-
steuning	hoog	in	het	vaandel.	
Daarnaast	 is	 er	 het	 Wijkservicepunt	
van	 project	 MENS	 gevestigd	 voor	
vragen	op	het	gebied	van	wonen,	zorg	
en	 welzijn.	 Dienst	 verlenende	 orga-
nisaties	 werken	 samen	 om	 inwoners	
van	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 te	 onder-
steunen.	Het	zorgteam	De	Bilthuysen	
Thuiszorg	is	ook	gevestigd	in	‘t	Hoe-
kie.	De	medewerkers	staan	klaar	voor	
alle	zorgvragen	en	vragen	om	hulp	in	

het	 huishouden.	 De	 wijkwinkel	 van	
Stichting	Animo	biedt	ondersteuning	
bij	 huisadministratie,	 belastingen	 en	
het	 schrijven	 van	 sollicitatiebrieven	
en	 wordt	 bemenst	 door	 geschoolde	
vrijwilligers.	Alle	 diensten	 zijn	 gra-
tis,	 alleen	 voor	 hulp	 bij	 het	 invullen	
van	het	belastingformulier	wordt	een	
inkomensafhankelijke	 bijdrage	 ge-
vraagd.	 	Ook	zijn	 in	 ’t	Hoekie	com-
binatiefunctionarissen	 aanwezig,	 die	
ervoor	zorgen	dat	alle	kinderen	tussen	
de	vier	en	achttien	jaar	in	de	gemeen-
te	De	Bilt	in	aanraking	kunnen	komen	
met	sport	en	cultuur.	

Cursussen en Activiteiten
’t		Hoekie	biedt	een	ruime	keuze	aan	
cursussen	 en	 activiteiten	 voor	 vol-
wassenen	en	kinderen.	Op	de	meeste	
activiteiten	 geldt	 een	 U-paskorting	
van	25	procent.	Zo	zijn	er	kofieoch-
tenden,	creatieve	inloopochtenden	en	
een	vrije	inloop	handwerken.	Er	zijn	
twee	 teken-	 en	 schildergroepen,	 een	
voor	gevorderden	en	een	voor	begin-
ners.	Verder	is	er	ietsles	voor	begin-
ners.	 Een	 nieuwe	 activiteit	 is	 Afri-

kaanse	 percussie	 en	 djembe.	Andere	
activiteiten	 zijn	 darten,	 klaverjassen	
en	bridgen.	Eén	vrijdag	per	maand	is	
er	 bingo.	 Kinderactiviteiten	 zijn	 de	
kinderinstuif,	 kookkids	 en	 bakpret.	
De	 eerste	 High	 Tea	 van	 het	 nieuwe	
seizoen	vindt	plaats	op	18	september	
en	op	22	oktober	 is	er	een	Indonesi-
sche	avond.	Elke	 laatste	 zondag	van	
de	maand	is	er	een	intercultureel	eet-
café.	 Daarnaast	 vinden	 in	 ’t	 Hoekie	
andere	activiteiten	plaats	die	niet	on-
der	’t	Hoekie	zelf	vallen,	zoals	Yoga	
en	Pilates,	Mindfulness	en	twee	groe-
pen	 Zangtechnieken,	 voor	 beginners	
en	voor	gevorderden.

Voor	 het	 intercultureel	 eetcafé,	 de	
High	 Tea	 en	 de	 Indonesische	 avond	
is	 aanmelding	 vooraf	 verplicht.	 De	
administratie	 van	 ’t	 Hoekie	 is	 voor	
aanmeldingen	 en	 informatieverstrek-
king	 bereikbaar	 op	 maandag	 van	
9.00	–	 15.30	uur	 en	van	dinsdag	 tot	
en	met	vrijdag	van	9.00	tot	17.00	uur	
op	0302201702,	of	via	info@animo-
werkt.nl.	 Voor	 meer	 informatie:	 zie	
www.hoekie.nu.	

Seizoensopening Servicecentrum  
’t Hoekie matig bezocht

door Lilian van Dijk

Helaas was er maar weinig belangstelling voor de seizoensopening van ’t Hoekie. Waarschijnlijk 
was het mooie zomerweer op zaterdag 20 augustus daar debet aan. Jammer, want het buurthuis/

servicecentrum aan de prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt biedt een breed scala aan cursussen, 
activiteiten en vormen van ondersteuning.

De workshop Afrikaanse percussie/djembe trok veel enthousiaste deelnemers.

Jits	 Bakker	 kende	 een	 veelbewo-
gen	 jeugd,	 die	 werd	 overschaduwd	
door	 de	 Tweede	 Wereldoorlog.	 Van	
1950	 tot	 1953	 volgde	 Jits	 drie	 jaar	
onderricht	op	de	ambachtsschool	en	

behaalde	 hij	 zijn	 diploma	 decora-
tieschilder.	 Hij	 werkte	 eveneens	 als	
vloerbedekker	 en	 behangontwerper	
en	 studeerde	 in	 de	 avonduren	 aan	
de	 kunstacademie	Arnhem.	 In	 1955	

voer	hij	voor	een	jaar	als	matroos	op	
de	 binnenvaart.	 Daarna	 werkte	 hij	
bij	een	reclamebureau	in	Arnhem	en	
vervulde	hij	zijn	dienstplicht	als	ma-
troos	bij	de	Koninklijke	Marine.

Tentoonstelling
In	1959	studeerde	Jits	af	aan	de	Gra-
ische	 School	 in	 Utrecht	 en	 had	 hij	
zijn	eerste	 tentoonstelling	van	aqua-
rellen	 en	 portretten	 in	 Renkum	 en	
in	 Schouwburg	 Reehorst	 in	 Ede.	 In	
1962	 werkte	 hij	 als	 graisch	 vorm-
gever	bij	ingenieursbureau	Grontmij	
NV.	Vanaf	1969	richtte	hij	zich	volle-
dig	op	het	kunstenaarschap.	Hij	ves-
tigde	zich	in	zijn	atelier	‘de	kooi’	met	
beeldentuin	in	De	Bilt	en	in	het	Zuid-
Spaanse	Andalusië,	nabij	Málaga.
Vanaf	 zijn	 eerste	 tentoonstelling	 in	
1959	exposeert	 Jits	 in	Nederland	en	
in	het	buitenland.	Zijn	werken	bevin-
den	 zich	 in	 museale	 en	 particuliere	
collecties	 in	 onder	 andere	 de	 Ver-
enigde	 Staten,	 Engeland,	 Duitsland,	
Zuid-Afrika,	Finland,	Spanje,	Portu-
gal,	Frankrijk	en	België.
Jits	 Bakker	 is	 de	 maker	 van	 onder	
meer	de	 Jaap	Edentrofee	 (1972),	de	
sculptuur	van	de	internationale	Hoc-
key	Champions	Trophy,	het	beeld	De	
Junior	-	voor	het	sporttalent	van	het	
jaar	 -	 en	 het	 beeldje	 dat	 bestemd	 is	
voor	de	winnaars	van	de	Tom	Sebas-
tiaan	Gans	Prijs.

Vrienden
De	 groep	 belangstellende	 ouderen	
kwam	uit	alle	kernen	van	de	gemeen-
te.	 De	 Vereniging	 Vrienden	 JitsArt	
kent	als	één	van	de	belangrijkste	be-
zigheden	 het	 organiseren	 van	 expo-
sities	en	overige	kunst-evenementen	
op	en/of	nabij	de	locatie	van	het	beel-
denpark,	nabij	het	iets	verderop	gele-
gen	beeldenpark	aan	de	Holle	Bilt	bij	
Landgoed	Beerschoten.	

De	 Vereniging	 verzorgt	 ook	 de	
groepsrondleidingen	 voor	 diverse	
gezelschappen,	 zoals	 de	 groep	 van	
SDO-ouderen,	welke	op	deze	prach-
tige	dag	genoot	van	de	kunstenaar	en	
(de	verhalen	van)	zijn	werk.

Geslaagde rondleiding bij Jits Bakker
door Henk van de Bunt

Donderdag 18 augustus was een groep ouderen namens de Stichting Dag van de Ouderen in de 
ochtend te gast in het atelier ‘de kooi’ + aangrenzende tuin van Jits Bakker. Willem Frederik (Jits) 

Bakker (1937) in De Bilt is beeldhouwer, schilder, tekenaar en graicus. De kunstenaar was zelf 
aanwezig en oud-schooldirecteur Ignaas de Jong, die al jaren dit werk voor Jits Bakker doet, leidde 

samen met Karel Beesemer het gezelschap rond. 

In de beeldentuin waren (uiterst links v.l.n.r.) Karel Beesemer, Ignaas de Jong, Henk van der Loo (voorzitter SDO) en 
ouderen van de Stichting Dag van de Ouderen, te gast bij Jits Bakker (uiterst rechts). 

IJsje voor bewoners

De Bewoners van De Biltse Hof hadden maandag 15 augustus een gezellige 
middag met muziek van Freddy Lusken en er was een ijsje van ijssalon 
Venezia. Mede door het goede weer werd het een uiterst gezellige middag.

(Monique v Mansum)

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG 13.00 - 18.00 UUR

DINSDAG 8.30 - 18.00 UUR

WOENSDAG 8.30 - 18.00 UUR

DONDERDAG 8.30 - 18.00 UUR

VRIJDAG 8.30 - 20.00 UUR

ZATERDAG 8.30 - 17.00 UUR

 NU
30% KORTING

OP DE BADMODE- EN 

LINGERIE COLLECTIE

 
LET OP RODE STICKER

 *m.u.v. basisartikelen

C1000 Maartensdijk 
is op zoek naar 

nieuwe medewerkers 
voor uitbreiding van het team

Voor inlichtingen kun je bellen met Rob 
0346-211212 of stuur een mail naar 

smo.dezeeuw@c1000.nl

•   Energieke Vutter’s of herintredende huisvrouwen 
Die ons een aantal dagen in de week van 07.00 - 11.00 
uur komen helpen om de dagelijkse aanvoer van zuivel, 
kaas en vleeswaren te verwerken. 
Het aantal dagen is in onderling overleg maar zal niet 
op zaterdag zijn

• Tevens willen wij ons kassateam uitbreiden 
Het betreft een aantal middagen (13.00 - 17.00) 
per week (ma t/m vr) of hele dagen (08.00 – 17.00), 
dit alles in onderling overleg

• Avondvulploeg 
Ivm wijzigingen in de schoolroosters van onze huidige 
vulploegmedewerkers zijn er op diverse avonden nog 
plekken vrij van 18.00 - max 22.00 uur

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Chrysanten
2 bossen  4,95

Zonnebloemen 

2 bossen voor 7,95

Nieuwe oogst!
Gedroogde lavendel bos  4,95

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

7,50Aardbeienslof
nu

van € 2,25 nu
1,95

Desem Speltbol

Karin, we zullen je 
gratis lekkerbekjes 
missen, het ga je 
goed!

Kapper Hans en Betty

Nieuwsgierig? 
Bel 212455

06 - 53 14 67 33

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

PEUGEOT 206 1.4 GENTRY 3 DRS 2000 107.000 GRIS ICELAND,ER,CV,SB,RAD/CD,AIRCO,TREKH,  € 3.250,00 

PEUGEOT 306 5DRS 1.4 XR 1996 197.000 BLAUW MET,ER,CV,SB,MLV,LMV,ESP,  € 1.650,00 

PEUGEOT 307 XS 1.6 16V 3DRS 2008 27.000 CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,ESP,ABS,AIRBAGS,

TREKH,MLV,  € 10.950,00 

RENAULT GRAND SCENIC 2.0 16V 2006 94.000 CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,ESP,ABS,AIRBAGS,

7 PERSOONS RAD/CD,REGENS,TREKH,  € 10.950,00 

VOLVO XC70 2.4T AUTOMAAT 2000 199.000 BLAUW MET,LEDER INT,CLIMATE C,ABS,ASR,ER,

CRUISE C,RAD/CD,TREKH,ABS,CV,SB,  € 10.500,00 

PEUGEOT 207 1.6 16V XS PACK

2006, 68.000, GEEL/GROEN, MET 

CLIMATE C, MLV, ER, CV, SB, ESP, 
LMV, RAD/CD, MLV, ABS, AIRBAGS,

€ 8.750,00
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Pas	heel	laat	in	de	procedure	brengt	hij	zijn	bezwaar	naar	voren.	Dat	ver-
keersbesluit	komt	er	hoe	dan	ook	door,	maar	hij	houdt	zo	wel	de	procedure	
op.’	Daar	zijn	de	bewoners	van	Vogelzang	niet	blij	mee.	‘Wat	me	ook	opvalt	
is,	dat	hij	 zegt	voor	het	belang	van	de	wijk	op	 te	komen,	omdat	wij	 last	
zouden	kunnen	hebben	van	zijn	toeleveranciers.	Nou,	dat	zou	ik	al	moeten	
hebben	gemerkt.	Ik	woon	op	een	punt	waar	alle	leveranciers	na	de	afsluiting	
zullen	 langskomen.	Maar	 in	 de	 periode	 dat	 de	Spoorlaan	 afgesloten	was	
vanwege	de	herbestrating,	kwam	er	slechts	sporadisch	een	dieplader	langs,	
dat	was	alles.	Last	had	ik	er	niet	van.’	

Alternatieven
‘De	bypassvariant	is	een	breed	gedragen	beslissing	geweest,	die	tot	stand	
is	gekomen	via	de	klankbordgroepen	en	de	gemeenteraad’,	vervolgt	Bloot-
hooft.	‘Als	Zwambag	nadeel	van	de	afsluiting	van	de	Spoorlaan	ondervindt,	
kan	hij	planschade	claimen	als	hij	kan	aantonen	dat	hij	 inkomensderving	
lijdt.	Hij	kan	bijvoorbeeld	aanvoeren	dat	diepladers	niet	meer	bij	zijn	garage	
kunnen	komen.’	Zwambag	heeft	een	chauffeur	van	een	dergelijk	voertuig	
gevraagd	de	bocht	Spoorlaan	-	Prins	Hendrikaan	te	nemen	en	dat	lukte	niet,	
hoewel	computersimulaties	de	in	opdacht	van	de	gemeente	waren	gemaakt	
hadden	aangetoond	dat	het	wel	zou	moeten	kunnen.	Bloothooft	suggereert:	
‘Een	oplossing	zou	kunnen	zijn	om	met	kleinere	trailers	 te	werken,	maar	
zo’n	kleinere	trailer	zou	vaker	moeten	rijden	en	dat	kost	geld.’		Een	andere	
oplossing	is	om	auto’s	buiten	de	wijk	uit	te	laden	en	die	zelf	de	wijk	in	te	
rijden	in	plaats	van	op	trailers.	Zwambag	kan	zich	beter	bezighouden	met	
de	vraag	wat	de	beste	oplossing	is	om	zijn	bedrijf	na	de	afsluiting	van	de	
Spoorlaan	 zo	 goed	 mogelijk	 voort	 te	 zetten	 dan	 tegen	 de	 spoortunnel	 te	
protesteren,	want	die	komt	er	toch.’

Wethouder Ditewig en Gerrit Bloothoofd (met megafoon) tijdens het 
wijkfeest van 2010 op de hoek van de Spoorlaan en de Prins Hendriklaan.

Nu	de	grond	voor	de	infrastructurele	
werken	 is	verworven	en	het	bestem-
mingsplan	 is	 vastgesteld,	 komt	 de	
aanpak	 van	 het	 stationsgebied	 snel	
dichterbij.	 ProRail	 is	 op	dit	moment	
drukdoende	 met	 de	 aanbestedings-
procedure	 voor	 het	 aantrekken	 van	
een	aannemer.	Zodra	bekend	is	welke	
aannemer	het	project	gaat	uitvoeren,	
kan	 het	 werk	 van	 start	 gaan.	 	 NS	
Poort	 geeft	 de	 aannemer	 volledige	
medewerking	bij	het	gebruik	van	haar	
gronden.	
Volgens	 de	 huidige	 planning	 begint	
de	 aannemer	 in	 maart	 met	 het	 werk	
aan	 de	 bovenleidingen.	 Het	 bouwen	

van	 de	 onderdoorgang	 voor	 snelver-
keer	start	in	het	voorjaar	van	2012.	

Vastgoed
De	 grond	 waarover	 geen	 overeen-
stemming	 werd	 bereikt	 is	 bestemd	
voor	het	ontwikkelen	van	woningen,	
winkels	 met	 daaronder	 parkeervoor-
zieningen.	Ongeveer	de	helft	van	de	
gronden	 in	 de	 driehoek	 is	 of	 wordt	
gemeentelijk	eigendom.	De	gemeente	
en	 NS	 poort	 verschillen	 van	 inzicht	
over	 de	 waarde	 van	 de	 gronden	 en	
hebben	besloten	de	gesprekken	hier-
over	voorlopig	te	staken.	
NS	Poort	kan	als	zij	dat	wil	de	gron-

den	zelf	ontwikkelen	of	de	grond	aan	
een	 andere	 ontwikkelaar	 verkopen.	
Het	 door	 de	 gemeenteraad	 vastge-
stelde	 bestemmingsplan	 voor	 dit	 ge-
bied	blijft	het	kader	voor	bebouwing.	
Ook	het	beeldkwaliteitsplan	blijft	van	
kracht.	 Het	 toegestane	 bouwvolume	
en	de	bouwhoogte	in	het	gebied	ver-
andert	dus	niet.	Wel	is	de	gemeente	in	
dat	geval	zelf	minder	actief	betrokken	
bij	de	ontwikkeling.	

De	bouw	van	de	driehoek	en	het	noor-
delijk	poortgebouw	staat	nu	gepland	
voor	 de	 periode	 na	 2015,	 als	 de	 on-
derdoorgangen	gereed	zijn.	

ProRail kan aan de slag
Gronden stationsgebied deels verworven

ProRail en NS Poort hebben afspraken gemaakt over de aankoop van alle gronden die nodig zijn 
voor het bouwen van de onderdoorgangen, de ietsenstallingen en de aansluiting met omliggende 

wegen in het stationsgebied van Bilthoven. De gemeente voerde ook gesprekken met NS Poort over 
de grond, die nodig is voor het ontwikkelen van vastgoed in de buurt van het station. Die gesprekken 

zijn gestaakt wegens verschil in inzicht over de hoogte van de grondprijs. De bebouwing van de 
zogenoemde ‘driehoek’ en het noordelijke poortgebouw kan daardoor iets verschuiven in de tijd.  

Veel	 van	 de	 deelnemers	 beoefenen	
het	 bridgen.	Vandaar	 dat	 in	 het	 pro-
gramma	 tot	 en	 met	 december	 2011	
een	volledig	verzorgd	Bridgearrange-
ment	op	het	water	-	op	woensdag	19	
oktober	2011	-	is	opgenomen.	

Deelnemers	worden	opgehaald	bij	de	
eigen	voordeur	door	een	taxibusje	en	

via	een	zo	kort	mogelijke	route	reist	
men	per	 touringcar	naar	Diemen.	Er	
wordt	vervolgens	onder	ervaren	brid-
geleiding	4	uur	gebridged,	 terwijl	 er	
o.a.	 door	 het	 centrum	van	 historisch	
Amsterdam	wordt	gevaren.	Tussen	de	
drives	door	wordt	er	voor	de	 inwen-
dige	 mens	 gezorgd.	 In	 het	 arrange-
ment	 zijn	 alle	 kosten	 zoals	 vervoer,	

boottocht,	begeleiding,	kofie	met	ge-
bak,	lunch,	drankje	en	prijsjes	voor	de	
winnaar	begrepen.	

Geïnteresseerden	kunnen	contact	op-
nemen	met	De	Bilthuysen/locatie	De	
Koperwiek,	 (telefoon:	 030	 2296700,	
coördinator	UITbureau	voor	ouderen	
Arjan	Walraven).	

Bridgen op het water
De Bilthuysen UlTbureau voor Ouderen organiseert al bijna 4 jaar volledig verzorgde 

dagtochten, theaterarrangementen, museabezoeken en korte vakanties voor alle 55 plussers 
in de gemeente De Bilt. De deelnemers ontmoeten elkaar, er ontstaan contacten

en er wordt afgesproken voor een volgend arrangement. 

Dirigent	 van	 Kamerkoor	 De	 Bilt	 is	
Inge	 Westra.	 Zij	 studeerde	 orgel	 en	
kerkmuziek	 aan	 het	 Utrechts	 con-
servatorium.	Ze	dirigeert	het	Kamer-
koor	de	Bilt	al	vanaf	haar	studietijd,	
nu	dertig	jaar	geleden.	Voorzitter	van	
het	 koor	 is	 Willem	 Brouwer.	 ‘We	
hebben	 op	 dit	 moment	 twintig	 le-
den	 en	 kunnen	 nog	 sopranen,	 alten,	
tenoren	en	bassen	gebruiken.	Op	dit	

moment	hebben	we	vijf	bassen,	vier	
tenoren,	 vijf	 alten	 en	 zes	 sopranen.’	
Het	 koor	 wil	 op	 een	 behoorlijk	 ni-
veau	muziek	maken	zonder	de	leden	
te	verplichten	thuis	zwaar	bij	te	stu-
deren.	 Om	 dit	 niveau	 te	 handhaven	
selecteert	 de	 dirigent	 op	 stemkleur	
en	toonvastheid.	Aspirant	leden	doen	
daarom	 een	 stemtest.	 De	 praktijk	
leert	dat	iedereen	met	een	beetje	mu-

zikaal	gevoel	 en	 een	 solide	 stem	de	
test	kan	halen.	Koorervaring	of	mu-
zikale	achtergrond	zijn	absoluut	niet	
noodzakelijk,	 maar	 natuurlijk	 wel	
handig.	 Leden	 van	 het	 koor	 krijgen	
ondersteuning	 van	 docent	 Stemtrai-
ning	 José	 Lieshout.	 Ongeveer	 eens	
in	de	veertien	dagen	is	zij	op	een	re-
petitieavond	aanwezig	om	de	diverse	
stemgroepen	in	aparte	sessies	te	hel-

pen	met	allerlei	muzikale	problemen	
zoals	klankkleur,	stemgebruik	en	der-
gelijke.	

Repertoire
Het	 repertoire	 van	 het	 Kamerkoor	
De	Bilt	is	breed	en	varieert	van	mu-
ziek	uit	de	Renaissance	tot	en	met	de	
tweede	helft	van	de	twintigste	eeuw.	
Het	koor	stelt	zich	ten	doel	om	door	
oefening	een	 steeds	hoger	niveau	 te	
bereiken.	Dit	wordt	nagestreefd	met	
werken	van	onder	andere	de	volgende	
componisten:	Telemann,	Bach,	Cru-
ger,	Brahms,	Distler,	Poulenc,	Reda,	
Bruynèl,	Lauritsen,	Bremer,	Britten,	
Manneke,	Kodaly,	Elgar,	Andriessen	
en	 Kremer.	 Het	 Kamerkoor	 De	 Bilt	
geeft	een	stuk	of	vijf	uitvoeringen	per	
jaar.	Westra:	 ‘We	geven	onder	meer	
een	 concert	 op	 Landgoed	Vollenho-
ven	en	we	geven	eigen	concerten	op	
wisselende	plaatsen.’

Het	koor	bewandelt	graag	paden	die	
nog	 niet	 zijn	 platgetrapt:	 ‘Wij	 hou-
den	 van	 bijzondere	 stukken,	 daarin	
onderscheiden	we	ons	van	andere	ko-
ren.	Soms	zingen	we	a	capella,	soms	
met	 pianobegeleiding	 en	 ook	 wel	
met	 begeleiding	 van	 een	 aantal	 in-
strumenten.	Ons	 laatste	 concert	was	
van	een	werk	van	Bruynèl,	toen	heb-
ben	 we	 met	 klanksporen	 gewerkt.’	
Klanksporen	zijn	elektronische	klan-
ken	die	gebruikt	kunnen	worden	bij	
een	 concert.	 Op	 dit	 moment	 is	 het	
koor	 zich	 aan	 het	 voorbereiden	 op	

een	 uitvoering	 van	 een	 compositie	
van	 Edward	 Elgar,	 From	 the	 Bava-
rian	 Highlands	 voor	 piano	 en	 koor	
met	als	pianist	Dorien	Vrinten.	Op	19	
november	2011	geeft	het	Kamerkoor	
De	Bilt	 een	concert	 in	 eigen	beheer	
met	 muziek	 van	 Edward	 Elgar	 en	
ook	al	vast	staat	de	medewerking	aan	
het	Muziekweekend	900	jaar	De	Bilt	
op	21,	22	en	23	juni	2013.

Nevenactiviteiten
Het	 Kamerkoor	 De	 Bilt	 is	 ook	 een	
groep	mensen	die	gezelligheid	hoog	
in	het	vaandel	heeft	staan.	Brouwer:	
‘Een	keer	per	 jaar,	meestal	eind	ok-
tober,	 hebben	 we	 koorweekend.	We	
gaan	 dan	 naar	 een	 locatie	 die	 ge-
schikt	is	voor	een	man	of	vijfentwin-
tig.	 Het	 weekend	 is	 een	 combinatie	
van	ontspanning	en	werk:	er	worden	
workshops	 gegeven	 en	 we	 zorgen	
dat	 we	 natuur	 om	 ons	 heen	 hebben	
om	ook	buiten	te	kunnen	zijn.	Vorig	
jaar	 zijn	 we	 bijvoorbeeld	 naar	 het	
Boshuis	 in	Driebergen	geweest.’	De	
workshops	zijn	heel	gevarieerd:	‘We	
hebben	al	van	alles	gehad:	percussie,	
met	djembés,	Bulgaarse	zang	en	Isra-
elische	muziek.’	

Voor	 meer	 informatie:	 www.kamer-
koordebilt.nl.	Niet	alle	repetities	zijn	
interessant	voor	iemand	die	een	keer	
wil	 komen	 kijken	 of	 dit	 koor	 iets	
voor	 hem	 of	 haar	 is,	 daarom	 is	 het	
raadzaam	vooraf	 even	 contact	 op	 te	
nemen	via	de	website.

Kom zingen bij Kamerkoor De Bilt
door Lilian van Dijk

Het bekende Kamerkoor De Bilt is op zoek naar nieuwe leden. Repetities vinden op maandagavond 
plaats in wijkgebouw De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49a in De Bilt. Iedereen die graag zingt en wat 
koorervaring heeft, is welkom om een keer bij een repetitie te komen kijken tussen 20.00 en 22.00 uur.

Het Kamerkoor De Bilt is een enthousiast koor met nog ruim plaats voor nieuwe stemmen. Maandag 29 augustus is 
er een kennismakingsavond is van 20.00 tot 22.00 uur.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

 

www.detwaalfgaarden.nl • www.despeelgaarden.nl

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

Achterweteringseweg 70

3738 MA Maartensdijk

T 0346 21 00 07

F 0346 21 03 09

info@detwaalfgaarden.nl

info@despeelgaarden.nl

Win je aankoopbedrag 
terug!

Koop in de gehele maand september 2011 een 
skelter of trampoline van BERG Toys en maak 
kans om je aankoopbedrag terug te winnen!
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P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

OOSTERSE
 WRAPS 

Naast de bekende gehakt- en kiptortilla 

maken we deze week de Oosterse wrap. 

Lekker gevuld met malse kippendij 

gemarineerd met yakitory, taugé, en 

Oosterse wokgroenten. Heerlijk als tus-

sendoortje of lekker bij de warme maal-

tijd. Ca. 15 min. op 150°C in de oven. 

UIT ONZE TRAITEURHOEK: 
Met gekruide kippendijvlees, rode ui, 

fijn gesneden andijvie, aardappeltjes

GRIEKSE OVENSCHOTEL

 500 GRAM  4,95

Met champignons, bospaddenstoelen 

en roomsaus

VARKENSHAAS  100 GRAM  1,85

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. 

biefstukschnitzel, tartaar, en salami

RUNDERROLLO’S

 100 GRAM   1,75

Lekker gemarineerd met o.a. olijfolie, knoflook, 

tijm, rozemarijn; a la Jamie Oliver

LAMSBIEFSTUKJES

 100 GRAM  2,65

Blokjes kipfilet met paprika, courgette en uiter-

aard de mysterieuze Oosterse currymarinade 

THAISE KIPWOKBLOKJES

 500 GRAM   4,98

De heerlijkste ballen met sambal, mosterd, eitje, 

kruiden, paneermeel… om zelf te braden!

GEHAKTBALLEN 3 STUKS   3,30

Lekker voor de boterham of bij de vroege of late 

borrel, aan een stukje of gesneden

AMSTERDAMSE OSSENWORST

 100 GRAM  1,50

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 27 augustus.

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Volgende week regent het 

weer VOORDEELBONNEN

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

VOORdelig krassen

VOORdelig printen

VOORdelig lezen

VOORdelig snoepen

VOORdelig uit

Geen bonnenboekje, Geen nood. 

Wij helpen u ín de winkel!

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

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

Ook voor al uw posters!
•  A0 (84 x 118 cm) of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat mogelijk 

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

 0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

repareren

en vermaken

sieraden

Hessenweg 173-175, De Bilt

030 - 2201879

www.robvaneck.nl
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Alle	 inwoners	 van	 de	 provincie	
Utrecht	 hebben	 dagelijks	 met	 huis-
houdelijk	afval	te	maken	en	de	mees-
ten	zijn	wel	bekend	en	actief	met	het	
scheiden	ervan.	Toch	belanden	er	nog	
te	veel	goederen	als	glas,	papier,	plas-
tic	 verpakkingen,	 Groente	 (en)	 Fruit	
en	Tuinafval	(GFT),	Klein	Chemisch	
Afval	(KCA)	en	textiel	in	het	restaf-
val.	 Dat	 is	 eigenlijk	 verspilling	 van	
grondstof	 voor	 nieuwe	 producten.	
Bovendien	 kost	 de	 verwerking	 van	
restafval	geld.

Campagne
Daarom	hebben	AVU,	de	26	 samen-
werkende	 Utrechtse	 gemeenten	 en	
de	 provincie	 Utrecht	 de	 handen	 in-
een	 geslagen	 om	 via	 de	 campagne	
‘Doe	 meer	 met	 afval’	 hun	 inwoners	
te	stimuleren	tot	een	nog	betere	afval-
scheiding.	 De	 campagne	 behandelt	
verschillende	thema’s,	zoals	glas,	gft,	
papier,	textiel,	plastic	verpakkingsaf-
val	 en	 grof	 huishoudelijk	 afval.	 Een	
van	de	onderdelen	van	de	campagne	
was	 een	 prijsvraag	 in	 ‘Afvalnieuws’	
over	grof	huishoudelijk	afval	&	kring-
loopgoederen,	die	uit	vier	vragen	en	

een	rebus	bestond.	Er	hebben	dit	keer	
ruim	3000	mensen	uit	de	deelnemen-
de	 Utrechtse	 gemeenten	 meegedaan	
aan	 de	 prijsvraag	 van	 de	 campagne	
‘Doe	meer	met	afval’.	In	De	Bilt	was	
Mevr.	J.M.	van	Gerwen-Resink	win-
nares.	 Zij	 ontving	 donderdag	 18	 au-
gustus	uit	handen	van	wethouder	Bert	

Kamminga	een	DVD,	batterijoplader	
met	 oplaadbare	 batterijen,	 spaarlam-
pen,	 zaklamp,	 deken	 van	 gerecycled	
afvalmateriaal,	 tekenbord	 (tegen	 pa-
pierverspilling)	een	mand	voor	op	de	
iets	(voor	minder	gebruik	van	plastic	
tassen)	een	les	rode	wijn	en	een	Iris-
cheque	als	blijvend	aandenken

Prijswinnares Afvalcampagne: 
‘Doe meer met afval’

door Henk van de Bunt

Namens de Utrechtse gemeenten en de Provincie voert Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 
de regie over het transport, de overslag en de verwerking van het huishoudelijk afval

van alle inwoners in de provincie. De AVU stimuleert ook het scheiden van huishoudelijk afval. 
Dat is goed voor het milieu en levert inancieel voordeel op.

Wethouder Bert Kamminga overhandigt mevr. van Gerwen haar prijs.

De	ballonnen	vlogen	naar	het	Zuiden	
via	Nijmegen	 naar	Venlo,	 een	 groep	
ballonnen	 ging	 naar	 het	 Westen	 via	
Apeldoorn	 naar	 Enschede	 en	 een	
groep	naar	het	Noord	Westen	via	de	
polder	en	Groningen	naar	Duitsland.	
En	 daar	 kwam	 ook	 de	 verste	 ballon	
terecht:	In	Westerstede,	meer	dan	250	
km	bij	Bilthoven	vandaan.

Donderdag	 mocht	 de	 gelukkige	
winnaar	 Mink	 de	 prijs	 in	 ontvangst	
nemen.	 Uit	 handen	 van	 Paul	 van	
den	 Heuvel	 de	 oud	 directeur	 van	
de	 Laurensschool,	 kreeg	 Mink	 een	
prachtige	 nieuwe	 iets.	 De	 iets	 was	
beschikbaar	 gesteld	 door	 Rob	 Mast-
wijk	 van	 de	 gelijknamige	 Fietswin-
kel.	 Mink	 vertelde	 ‘wereldwijs’	 te	
zijn	met	zijn	nieuwe	iets.

Verste ballon in Westerwede
Daar gingen dan bijna 200 ballonnen vanaf het schoolplein van de Laurensschool. De laatste 

wedstrijd na 54 jaar Laurensschool, die nu verdergaat met de Poolster onder de naam Wereldwijs.

Onder grote belangstelling ontving Mink zijn nieuwe iets.

Zaterdag	 20	 augustus	 jl.	 werden	 er	
van	12.00	tot	14.30	uur	opnames	ge-
maakt	voor	 een	3Dilm	 in	de	groen-
ten-	 en	 fruitwinkel	 van	 het	 Maar-
tensdijkse	bedrijf	Landwaart	 aan	het	
Maertensplein.	Wim	Landwaart:	 ‘De	
verwachting	 dat	 het	 winkelende	 pu-
bliek	niet	al	 te	veel	 last	van	het	‘ge-
doe’	zou	hebben	bleek	juist’.	

Voor	de	opnamen	werd	een	ingenieus	
gebouwd	samenstelsel	van	vier	elkaar	
‘overlappende‘	 camera’s	 gebruikt.	
Het	 uiteindelijk	 resultaat	 zal	 op	 de	
Floriade	 in	 2012	 in	 het	 Limburgse	
Venlo	van	5	april	t/m	7	oktober	dage-
lijks	worden	vertoond.	[HvdB]	

Landwaart in 3D

Slagzinwinnaar

Sandy van den Ham is de gelukkige prijswinnaar van een bon voor drie 
verwendagen in een Fletcher hotel naar keuze ter waarde van 300 euro. 
Ze had een winnende slagzin ingestuurd naar Hallmark Cards en kreeg 
de prijs afgelopen week uitgereikt in de Primera op het Maertensplein in 
Maartensdijk uit handen van Alie Kuipers. [MD] 

Parijse snuffelmarkt
Op	zaterdag	27	augustus	wordt	er	op	de	Hessenweg	en	Looydijk	een	Parijse	
snuffelmarkt	gehouden.	De	winkeliers	hebben	er	alles	aangedaan	om	een	
zo	breed	mogelijk	assortiment	antiek	naar	De	Bilt	te	halen.	De	winkels	aan	
de	Hessenweg	en	Looydijk	zijn	gewoon	geopend	en	ook	daar	kan	volop	
worden	‘gesnuffeld’.	
Er	komen	ongeveer	80	deelnemers	met	de	meest	mooie	curiosa	zo	als	glas-
werk,	aardewerk	schilderijen	verzamelaars	artikelen	enzovoorts.	Ook	zal	er	
veel	klein	antiek	te	koop	aangeboden	worden.	De	markt	duurt	van	10.00-
17.00	uur.

Kleedjesmarkt Maertensplein
De		activiteitencommissie	van	de	winkeliersvereniging	van	het	Maertens-
plein	in	Maartensdijk	organiseert	op	zaterdag	3	september	de	al	bijna	tradi-
tionele	Kleedjesmarkt.	Iedereen	mag	tussen	9.00	en	15.00	uur	zijn	of	haar	
spullen	te	koop	aan	bieden.	De	enige	restrictie	is	dat	er	geen	eten	en	drinken	
verkocht	mag	worden.	Voor	de	rest	mag	alles	wat	op	een	kleedje	past	ver-
kocht	worden.	Alie	Kuipers	is	namens	de	winkeliersvereniging	aanspreek-
punt.	Zij	is	de	hele	dag	te	vinden	op	het	plein.	Deelname	is	gratis,	iedereen	
wordt	wel	verzocht	de	eigen	spullen	weer	zelf	af	te	voeren.[MD]

Weer een zaak leeg

Op een bord in de etalage vermeldt De Versspecialist in De Kwinkelier de 
reden waarom hij ermee stopt. 

Als	dieren	bijzonder	presteren
dan	ga	je	ze	natuurlijk	ook	eren
dus	kreeg	Geertje	een	krans
en	dat	gaf	extra	glans
daarom	wilde	ze	best	gaan	poseren

Guus Geebel Limerick
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Bijeenkomst Dorpsraad Groenekan

Agenda Dorpsraad Groenekan bijeenkomst 29 augustus 20.00 uur 

in de Groene Daan, Grothelaan 3

1.  opening en inventarisatie punten van toehoorders 

2.  stand van zaken met molen Geesina  Utrechts Landschap Paul 

Vesters 

3.  notulen van  27 juni

4.  secretariaat

5.  respectvol samenleven

6.  Gemeentelijk verkeer en vervoersplan

7.  punten van toehoorders

8.  rondvraag

9.  sluiting en na afloop napraten aan de bar met een drankje

Dezelfde avond, 29 augustus, zal Tonny Groen, namens de dorps-

raad Groenekan en belangengroepen uit de kernen Hollandsche 

Rading en Maartensdijk, de commissie Milieu, Mobiliteit en Eco-

nomie van de Provincie toespreken. Zij zal de provinciale politiek 

wijzen op hun verantwoordelijkheid en herinneren aan toezeggingen 

die  gedaan zijn in het coalitieakkoord aangaande voorkoming 

geluidsoverlast door de verbreding van de A27. De aanwezigheid 

van belanghebbenden op de publieke tribune is hier van belang!

Plaats provinciehuis. Tijdstip 19.30 uur. 

Voor nadere informatie hierover kan contact opgenomen worden 

met Tonny Groen (ot.groen@gmail.com) of telefonisch 0633313005

Vergadering Beheerscommissie 

Groene Daan

De Beheerscommissie van dorpshuis De Groene Daan komt op 

maandag 29 augustus a.s. om 20.00 uur in het dorpshuis in Open-

bare Vergadering bijeen. 

Informatie vooraf is te verkrijgen bij de secretaris Diny Verschuur - 

Bunte, tel 0346 211435.

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

‘In	 mijn	 omgeving	 zei	 iedereen	 al	
heel	 lang	 dat	 ik	 zulke	 mooie	 foto’s	
maak	en	dat	ik	daar	iets	mee	zou	moe-
ten	gaan	doen.	Daarom	ben	ik	in	2009	
begonnen	een	collectie	aan	te	leggen’,	
vertelt	Corina	Hordijk	(51).	In	het	be-
gin	maakte	zij	vooral	natuurfoto’s	op	
Ameland	en	in	Limburg.	‘Mijn	man	is	
helemaal	weg	van	het	Wad.	Dat	vind	
ik	ook	heel	erg	mooi,	maar	ik	heb	ook	
wat	met	de	heuvels	in	Limburg	en	de	
Geul.	Vandaar	dat	we	de	ene	keer	op	
de	Wadden	zijn	en	de	andere	keer	in	
Limburg.’	Dit	jaar	besloot	ze	om	meer	
met	 portretten	 te	 gaan	 doen	 en	 dan	
vooral	kinderportretten.

Eigen bedrijf
Corina	 Hordijk	 werkt	 32	 uur	 per	
week	 als	 coach	 bij	 de	 uitkeringsin-
stantie	 UWV.	 Het	 fotograferen	 doet	
zij	daarnaast,	maar	zij	is	wel	van	plan	
daarvoor	een	eigen	bedrijfje	op	te	zet-
ten.	Dat	wil	 zij	 dan	 doen	 naast	 haar	
huidige	werk.	‘Ik	sta	nog	heel	erg	aan	
het	begin.’	Binnenkort	wil	zij	begin-
nen	aan	een	cursus	over	het	opstarten	
van	 een	 eigen	bedrijf	 voor	 fotoshots	
van	kinderen	en	bruiloften	en	partij-
en.	‘Maar	het	is	allemaal	in	een	heel	
pril	stadium.’	

De	foto’s	die	ze	tot	nu	heeft	gemaakt	
betreffen	 allemaal	 familieleden	 en	
vrienden.

Puur natuur
In	 de	 Bilthovense	 bibliotheek	 expo-
seert	 Corina	 zowel	 natuurfoto’s	 als	
een	 aantal	 kinderportretten.	 ‘Bij	 het	
op	de	foto		zetten	van	kinderen	zorg	ik	
ervoor	dat	het	niet	 te	 statisch	wordt.	
Ik	 vraag	 kinderen	 altijd	 wat	 ze	 het	
aller-leukste	vinden	om	te	doen.	Dan	
komt	er	altijd	wel	wat	en	dan	ga	ik	ze	
fotograferen.	

Als	kinderen	gepassioneerd	zijn	ver-
geten	 ze	mij	 en	 dat	 zie	 je	 dan	 terug	
op	de	foto’s.’	Corina	Hordijk	fotogra-
feert	digitaal	maar	bewerkt	de	foto’s	
niet,	 hooguit	 een	 uitsnede.	 ‘Ik	 pro-

beer	het	zoveel	mogelijk	puur	natuur	
te	houden.’	

Informatie
Corina	 Hordijk	 heeft	 eerder	 in	 de	
bibliotheek	 van	 Grijpskerk	 geëxpo-
seerd.	 Mochten	 bezoekers	 geïnteres-
seerd	zijn	in	haar	werk	dan	vinden	zij	
in	de	bibliotheek	algemene	 informa-
tie.	Op	de	website	http://www.corina-
hordijk.exto.nl	is	het	werk	van	Corina	
ook	 te	zien.	 ‘Ik	kom	nog	 regelmatig	
in	De	Bilt,	 dus	 als	mensen	 interesse	
tonen	om	hun	kinderen	op	de	foto	te	
laten	 zetten,	 dan	 is	 de	 afstand	 voor	
mij	geen	bezwaar.’	

Verrassingsexpositie 
in bibliotheek Bilthoven

door Guus Geebel

In de Bilthovense bibliotheek is tot eind september tijdens openingsuren een fototentoonstelling
te zien van Corina Hordijk. Corina woont in het Groningse Grijpskerk en heeft van haar

dertiende tot haar twintigste in De Bilt gewoond. Haar ouders wonen er nog steeds
en met de expositie wil ze hen verrassen. 

Corina Hordijk met een van haar kinderportretten.

Boeken-/rommelmarkt 
in Maartensdijk

Op	zaterdag	3	september	organiseert	de	Protestantse	Gemeente	Maartens-
dijk	 -	Hollandsche	Rading	weer	 een	 boeken-/rommelmarkt.	Een	gezellig	
markt	met	o.a.	veel	tweede	handsspullen,	mooie	boeken,	lekkere	wafels	en	
een	Rad	van	Avontuur.	De	markt	vindt	plaats	op	het	terrein	van	de	Ontmoe-
tingskerk,	Kon.	Julianalaan	26	te	Maartensdijk,	van	9.30	uur	tot	15.30	uur.	
Heeft	u	nog	spullen	die	u	niet	meer	gebruikt,	maar	nog	wel	kunnen	worden	
verkocht.	Dan	kunt	u	deze	spullen	inleveren	op	zaterdag	27	augustus	van	
10.00	 uur	 tot	 13.00	 uur	 en	 op	 donderdag	 1	 september	 van	 19.00	 uur	 tot	
21.00	uur	bij	de	Ontmoetingskerk	aan	de	kon.	Julianalaan	26	te	Maartens-
dijk.	Er	worden	echter	geen	grote	meubels,	grote	elektrische	apparaten	en	
kleding	in	ontvangst	genomen.
De	opbrengst	van	de	markt	zal	dit	jaar	bestemd	zijn	voor	Kerkelijke	acti-
viteiten	(o.a.	bijzondere	diensten),	Stichting	Help	Mabel	en	Zideris	Maar-
tensdijk	

Brocante in ‘t groen
Wegens	succes	op	herhaling:	in	Groenekan	vindt	op	zaterdag	27	augustus	
de	tweede	garage-sale-route	plaats.	Van	9.30	tot	13.00	uur	stallen	bewoners	
op	een	aantal	 adressen	hun	koopwaar	uit,	 bestaande	uit	onder	meer	bro-
cante,	kleding,	servies	en	glaswerk,	speelgoed	en	meubels.	
De	adressen	liggen	op	korte	afstand	van	elkaar	en	vormen	een	aantrekke-
lijke	wandel-	en	ietsroute	door	het	groene	dorp.	Wellicht	treft	u	net	als	vo-
rig	jaar	ook	plekken	waar	kofie	en	versnaperingen	gepresenteerd	worden.
De	deelnemende	adressen	zijn	te	herkennen	aan	versiering	met	ballonnen	of	
slingers	en	staan	vermeld	op	posters	langs	de	Groenekanseweg.	Bovendien	
is	op	ieder	verkooppunt	een	plattegrond	verkrijgbaar	met	een	overzicht	van	
de	adressen	van	de	garage-sale-route.
Voor	vragen	of	opmerkingen	kunt	u	bellen	met	Ellen	van	der	Padt	(0346	
214410)	of	Antoinette	van	Laar	(0346	212852).

Bij	 het	 Zomerbridge	 in	 Hollandsche	
Rading	hadden	zich	donderdag	18	au-
gustus	jl.	26	paren	aangemeld,	die	in	
twee	lijnen	waren	ingedeeld.	June	van	
der	Mark	+	Jasper	van	de	Visch	waren	
in	de	A-lijn	winnaar	met	65,00	%,	met	
Tineke	Kouwenberg	+	Henk	Theebe	
(60,83%)	als	tweede	en	Wim	van	Kes-
sel	+	Ad	Visser	(59,58%)	derde.	In	de	
B-lijn	 ging	 de	 eerste	 prijs	 naar	 Erik	
Polders	 +	 Nico	 Verhaar	 (66,00%),	
de	tweede	prijs	naar	Menno	de	Vries	
+	 Peter	 Weisz	 (62,58%)	 en	 was	 het	
brons	voor	Trees	van	Doorn	+	Jan	van	
der	Heide	(62,33%).	

Zomerbridge	is	een	individuele	com-
petitie,	 waar	 aan	 tenminste	 zes	 van	
de	9	 (competitie-)avonden	moet	 zijn	
deelgenomen	om	voor	de	kampioen-
strofee	 in	aanmerking	 te	kunnen	ko-
men.	Er	zijn	39	personen	van	de	in	to-
taal	al	meer	dan	102	inschrijvers,	die	
om	die	reden	kanshebber	waren.	Toon	
Smits,	Anneke	de	Jong-Leenslag	heb-

ben	in	2011	het	Zomerbridge	gewon-
nen	met	 een	 (gemiddeld)	percentage	
van	 62,02%,	 Trees	 van	 Doorn	 werd	
derde	met	61,33%,	Jan	van	der	Heide	
(59,15%)	vierde	en	Adrie	+Nanne	de	
Vries	behaalden	58,57%.	

Veel belangstelling
In	 2011	 was	 de	 belangstelling	 voor	
het	 Zomerbridge	 goed	 te	 noemen.	
Totaal	 102	 personen	 hebben	 één	 of	
meerdere	keren	deelgenomen.	Precies	
de	helft	(51)	was	geen	lid	van	de	or-
ganiserende	 vereniging,	 maar	 kwam	
uit	omliggende	gemeenten	en	kernen.	
Gemiddeld	meldden	zich	26	paren	op	
een	 donderdagavond	 in	 het	 tijdelijk	
Dorpshuis	in	deze	noordelijkste	kern	
van	de	gemeente	De	Bilt.	

Donderdag	 25	 augustus	 is	 de	 laatste	
en	 afsluitende	 avond	 van	 de	 reeks	
waarbij	ook	de	winnaars	zullen	wor-
den	gehuldigd	en	de	daarbij	behoren-
de	beker	zal	worden	uitgereikt.	Er	is	

deze	 avond	 verder	 vrij	 bridge,	 alvo-
rens	op	1	september	de	interne	com-
petitie	 van	 Bridgevereniging	 Hol-
landsche	Rading	weer	zal	aanvangen.

Aanmelden 
Voor	niet	 leden	van	Bridgeclub	Hol-
landsche	Rading	zijn	ook	deze	laatste	
avond	de	kosten	van	deelname	€	1,00	
per	persoon.	Vooraf	 aanmelden	voor	
zowel	 leden	 als	 niet-leden	 per	 paar	
kan	 per	 e-mail	 (bridgehollrading@
casema.nl)	 tot	17.00	uur.	 Inschrijven	
gaat	op	volgorde	van	aanmelding	tot	
het	 maximum	 aantal	 deel	 te	 nemen	
paren	 is	 bereikt.	 De	 aanvang	 is	 om	
19.30	uur.	

Ook	 is	 er	 in	 het	 nieuwe	 seizoen	 bij	
Bridgeclub	 Hollandsche	 Rading	 nog	
op	 zeer	 beperkte	 schaal	 plaats	 voor	
nieuwe	leden.	Belangstellenden	hier-
voor	 kunnen	 zich	 per	 paar	 op	 ge-
noemd	e-mailadres	aanmelden.

Nog één keer Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Qigong en taiji in De Bilt
Vanaf	 30	 augustus	 kun	 je	 in	 de	 Patioschool	 in	 De	 Bilt	 bij	 Vol-ledig	 qigong	 en	 taiji	 volgen.	 Qigong	 en	
taiji	 zijn	 Chinese	 bewegingskunsten,	 die	 je	 energie	 geven	 en	 stress	 verminderen.	 De	 bewegingsoefenin-
gen	 voer	 je	 met	 aandacht	 uit.	 Met	 qigong	 kun	 je	 lichamelijke	 en	 geestelijke	 veerkracht	 optimaliseren.		

Bij	taiji	gaat	het	om	hetzelfde	én	om	met	zo	min	mogelijk	energie	je	doel	te	bereiken.	Zie	ook	www.vol-ledig.nl	of	
bel	030	2341912.
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Het	 doorstromen	 naar	 een	 nieuwe	
speltak,	 wordt	 overigens	 al	 eerder	
voorbereid	met	een	introductie	bij	de	
nieuwe	groep.	De	Scoutinggroep	Ben	
Labre	 doet	 dit,	 omdat	 elke	 hogere	
groep	niet	alleen	nieuwe	uitdagingen	
maar	 ook	 nieuwe	 verantwoordelijk-
heden	 met	 zich	 meebrengt.	 Vooraf-
gaand	 aan	 het	 overvliegen,	 was	 er	
eerst	een	gezellig	gemeenschappelijk	
spel	 waarbij	 dit	 jaar	 alle	 Bevertjes,	
Welpen,	 Verkenners	 en	 Rowans	 ge-
mengd	 in	groepjes	een	vorm	van	 le-
vend	bingo	speelden.	

Leeftijd
De	Ben	Labre-groep	in	De	Bilt	is	een	
van	de	oudste	scoutinggroepen	in	ons	
land,	waarbij	meisjes	en	jongens	van	
dezelfde	 leeftijd	 samen	 hun	 avontu-
ren	beleven.	
De	 groep	 bestaat	 uit	 verschillende	
speltakken,	 van	 de	 Bevertjes	 (5-7	
jaar),	de	Welpen	 (7-11	 jaar),	de	Ver-
kenners	(11-14)	en	de	Rowans	15-18	
jaar).	Elke	speltak	heeft	zijn	eigen	lei-
ding	die	daarvoor	speciaal	wordt	op-
geleid.	 Naast	 de	 wekelijkse	 opkom-
sten	 met	 allerlei	 activiteiten	 op	 het	

honk	zijn	er	vanaf	de	Welpen	enkele	
malen	per	jaar	leuke	weekendkampen	
op	een		van	de		vele	prachtige	terrei-
nen	 van	 Scouting	 Nederland.	 Saam-
horigheid	 en	 respect	 voor	 elkaar	 en	
de	 natuur	 staan	 daarbij	 centraal.	 De	
Bevertjes	 sluiten	 het	 seizoen	 af	 met	
een	nachtje	slapen	in	het	eigen	club-
huis.	De	Welpen	en	Verkenners	gaan	
aan	 het	 einde	 van	 het	 scouting	 jaar	
met	z’n	allen	een	week	kamperen.	De	
Rowans	bepalen	met	elkaar	hun	pro-
gramma	en	gaan	samen	op	 trektocht	
in	het	buitenland.	

Michaëlkerk
Scoutinggroep	Ben	Labre	 staat	open	
voor	 iedereen	 die	 leuk	 vindt	 om	 sa-
men	 met	 leeftijdsgenoten	 elke	 week	
weer	iets	anders	te	beleven.	

Wil	 je	 meer	 weten,	 kijk	 dan	 voor	
meer	 informatie	op	www.benlabre.nl	
of	bel	met	Jurrien	de	Jong,	 telefoon:	
0643	 009	 842.	 Je	 kunt	 ook	 vrijblij-
vend	even	komen	kijken	op	zaterdag-
morgen	op	het	Honk	achter	de	Micha-
elkerk	aan	de	Kerklaan	in	De	Bilt.	

(Bert Roozendaal)

Scouting Ben Labre opent nieuwe seizoen
Scoutinggroep Ben Labre uit de Bilt opende afgelopen weekend het nieuwe seizoen. Dat is voor veel 

leden van de groep meer dan alleen de start van een nieuw jaar vol activiteit en gezelligheid. De 
oudste leden van elke speltak gaan traditioneel aan het begin van het nieuwe seizoen over naar een 

hogere groep. In scoutingtaal heet dat overvliegen en het is een belangrijk moment. 

Opening nieuw seizoen bij Ben Labre.

De	weersvoorspellingen	voor	zondag	
14	augustus	jl.	met	28	inales	op	het	
programma	waren	ronduit	slecht.	De	
opluchting	bij	 iedereen	was	dan	ook	
groot,	toen	om	10.00	uur	de	eerste	i-
nales	begonnen	en	het	droog	werd	en	
het	de	hele	dag	droog	bleef	en	de	zon	
af	 en	 toe	 scheen.	 Perfect	 tennisweer	
dus!

Door	 de	 300	 deelnemers	 werden	 in	
totaal	 precies	 250	 partijen	 gespeeld,	
die	in	veel	gevallen	het	bekijken	meer	
dan	waard	waren.

De	eindstanden	in	de	enkelspelen	zijn	
als	volgt:

DE	5	-	17+	:	1.	Tessa	Huussen	(Me-
ijenhagen),	 2.	 Debbie	 Lijfijt	 (Goy).	
HE	5	-	17+	:	1.	Eric	Hopman	(Vrees-
wijk),	2.	Paul	van	den	Hout	 (UVV).	
DE	 6	 -	 17+	 :	 1.	 Debbie	 Voolstra	
(Rhijnauwen),	 2.	 Kristel	 Dalmeijer	
(Rhijnauwen).	 HE	 6	 -	 17+	 :	 1.	 Job	
van	 der	 Geest	 (Rijnhuyse),	 2.	 Paul	
van	 den	Hout	 (UVV).	DE	7	 -	 17+	 :	
1.	Sandra	Liefhebber	(Rading),	2.	Sa-
scha	Dijkman	(Benschop).	DE	7	-	35+	

:	1.	Edmee	Abels	(Hercules),	2.	Petra	
Tukker	(UVV).	HE	7	-	17+	:	1.	Stefan	
Paulus	(Holl.	Rading),	2.	Jeffrey	Gij-
tenbeek	(Metgensbleek).	HE	7	-	35+	:	
1.	Denny	Verkerk	(Benschop),	2.	Erik	
van	 Beuningen	 (Tautenburg).	 DE	 8	
-	17+	 :	1.	 Inger	van	Liere	 (PVC),	2.	
Brigit	 Megens	 (Attila).	 DE	 8	 -	 35+	
:	 1.Linette	 Brand	 (Meijenhagen),	 2.	
Els	van	de	Mark	(Loosdrecht).	HE	8	-	
17+	:	1.	Bart-Jan	van	Hiemen	(Iduna),	
2.	Bram	Korf	(PVC).	HE	8	-	35+	:	1.	
Hans	Verhagen	(Griffensteyn)	2.	Sie-
be	de	Vries	(	Tautenburg).

Tautenburg Open 2011
Onder soms sterk wisselende weersomstandigheden is de 19de editie van het Tautenburg Open in 
Maartensdijk toch tot een heel goed einde gekomen! Op zaterdag in het voorweekend konden de 
avondpartijen niet gespeeld worden wegens een enorme hoeveelheid regen. Ook later in de week 

was de regen wel spelbreker, maar de wedstrijdleiding slaagde er, met prima medewerking van de 
deelnemers, toch in om alle wedstrijden gespeeld te krijgen.

De inalisten in de cat. DE 5-17+: links Tessa Huussen en rechts Debbie Lijfijt

Salvo klaar 
voor nieuw seizoen

Vanaf dinsdag 23 augustus vliegen de volleyballen weer door 
de lucht in De Vierstee. De teams van volleybalvereniging 

Salvo gaan zich weer voorbereiden op het komende seizoen. 
Dat gebeurt door doelgerichte trainingen en het spelen van 

oefenwedstrijden en toernooien. 

Eind	september	start	de	competitie	weer	voor	de	wedstrijdspelers.	Dit	is	de	
jeugdcompetitie	en	de	seniorencompetitie.	Ook	de	recreantengroep	pakt	het	
nieuwe	seizoen	weer	vrolijk	op	en	een	aantal	spelers	zal	weer	aan	de	recre-
antencompetitie	gaan	deelnemen.

Salvo	stelt	zich	weer	open	voor	nieuwe	leden	die	op	alle	aanwezige	niveaus	
van	harte	welkom	zijn.	Er	is	voor	iedereen	plaats	bij	Salvo	om	kennis	te	ma-
ken	met	de	volleybalsport.	Binnen	elke	leeftijdscategorie	kan	er	bij	Salvo	
gevolleybald	worden.	Of	het	nu	gericht	is	op	prestatie	of	om	gezellig	met	
elkaar	bezig	te	zijn.	Voor	elk	wat	wils	is	mogelijk.	Ook	de	derde	helft	is	bij	
Salvo	altijd	heel	gezellig.	Iedereen	mag	drie	maal	gratis	meetrainen	om	te	
beoordelen	of	hij/zij	zich	bij	Salvo	gaat	thuis	voelen

Ruimte
Binnen	alle	competitiegroepen	is	voldoende	ruimte	voor	enthousiaste	jon-
gens	en	meisjes	en	mannen	en	vrouwen.	De	trainers	zijn	er	klaar	voor.	Infor-
matie	over	trainingsuren,	proeftrainingen	en	contributie	kunt	u	verkrijgen	bij	
Hilly	Dijkstra,	ledenadministratiesalvo67@distelvink.nl.	of	bij	Kees	Diepe-
veen,	voorzitter	van	Salvo’67	tel.:	06	53936536,	email:	c.j.diepeveen@kpn-
planet.nl.	Op	website	www.salvo67.nl	zijn	ook	de	trainingsuren	te	vinden.

Tweemaal Zes 
start oefenwedstrijden

Voor de korfballers van TZ staat de start van het komend 
veldseizoen weer voor de deur. Op 8 augustus werd door de 

selectie voor het eerste en tweede team gestart met de training. 
Dit onder leiding van Remco Ontijt en Arjen van Ginkel. 

Geheel	onvoorbereid	was	deze	start	niet	want	ook	afgelopen	zomer	werd	
er	de	mogelijkheid	geboden	om	te	trainen.	Door	de	technische	staf	is	een	
stevig	oefenprogramma	opgesteld	ter	voorbereiding	op	de	competitie.	

Op	 zaterdag	 13	 augustus	 werd	 door	TZ	 1	 tegen	 Dalto	 geoefend	 en	 ver-
volgens	tegen	OVVO.	Beide	wedstrijden	tegen	deze	sterke	tegenstanders	
werden	met	gering	verschil	verloren.	Opvallend	was	het	enthousiasme	en	
de	goede	conditie	van	de	selectie	die	uit	veel	 jonge	spelers	en	speelsters	
bestaat.	Afgelopen	zaterdag	werden	twee	oefenwedstrijden	gespeeld	tegen	
De	Meeuwen	en	 tegen	Sporting	Delta.	Een	zware	opgaaf	mede	vanwege	
het	warme	weer.	Deze	wedstrijden	werden	afgesloten	met	een	gelijkspel	en	
een	overwinning.

Het	tweede	team	van	TZ	speelde	tegen	de	reserveteams	van	dezelfde	tegen-
standers.	Deze	oefenwedstrijden	werden	eveneens	met	wisselend	resultaat	
afgesloten.	Bij	het	tweede	team	is	de	goede	voorbereiding	eveneens	zicht-
baar.	Het	afronden	van	de	vele	kansen	dient	nog	wel	verder	verbeterd	 te	
worden.
De	beide	TZ	teams	treffen	in	de	competitie	een	aantal	bekende	tegenstan-
ders	waar	afgelopen	jaren	vaker	tegen	werd	gespeeld.	De	competitie	begint	
op	3	september	met	een	uitwedstrijd	in	Eindhoven	tegen	Rust	Roest.

Om	deze	verhuizing	te	beginnen	met	
een	 vliegende	 start	 organiseert	DBC	
op	 drie	 achtereenvolgende	 vrijdag-
avonden	het	Open	Schaakkampioen-
schap	van	de	gemeente	De	Bilt.	Zoals	
bij	 vele	beroemde	 schaaktoernooien,	
bestaat	 dat	 uit	 het	 echte	 kampioen-
schap	 voor	 de	 doorgewinterde	 scha-
kers	maar	 is	het	 tevens	een	 toernooi	
voor	 alle	 liefhebbers,	 jong	 en	 oud,	
beginner	 of	 gevorderde.	 Het	 speel-
schema	is	voor	iedereen	gelijk:	 twee	
schaakpartijen	per	avond.	Iedereen	is	
welkom,	lid	of	geen	lid.

Bijzonder
Bijzonder	 is	 dat	 enkele	 leden	 van	
DBC	 voor	 de	 beginnende	 schakers	
een	extra	service	hebben	ingesteld:	na	
elke	partij	kun	je	met	deze	DBC-leden	
je	partij	bespreken	en	krijg	je	enkele	

tips	om	je	spelpeil	te	verhogen.	Zo	is	
het	behalve	een	toernooi	ook	nog	een	
schaakcursus.
De	wedstrijden	zijn	in	het	H.F.	Witte	
centrum,	Henri	Dunantplein	4	 in	De	
Bilt.	 Er	 wordt	 gespeeld	 op	 2,	 9	 en	
16	 september,	 aanvang	 steeds	 19.30	
uur.	 Deelname	 is	 kosteloos.	 Aan-
melden	 is	 niet	 verplicht	 maar	 wordt	
wel	 op	 prijs	 gesteld	 en	 kan	 via	 J.	
Faber	 (j.a.j.faber@wxs.nl	of	 tel.	 030	
2201360.	Graag	aangeven	of	je	club-
schaker	 bent	 dan	 wel	 beginnend	 of	
gevorderd	‘thuisschaker’.	Als	 je	drie	
avonden	 te	veel	van	het	goede	vindt	
of	je	kunt	niet,	kom	rustig	op	een	an-
dere	 vrijdagavond	 langs;	 dat	 kan	 al	
vanaf	a.s.	vrijdagavond	26	augustus.	
Op	 deze	 inloopavond	 is	 een	 tegen-
stander	 voor	 een	 partijtje	 altijd	 te	
vinden.	Ideaal	om	eens	te	proberen	of	

schaken	in	clubverband	iets	voor	je	is.	
DBC	 heeft	 bijna	 50	 leden,	 inclusief	
een	bloeiende	jeugdafdeling.

Open Jeugdschaakkampioenschap
DBC	 nodigt	 basisschoolleerlingen	
uit	om	kosteloos	mee	te	doen	aan	het	
Open	 Jeugdschaakkampioenschap	
van	 De	 Bilt.	 Dit	 kampioenschap	
wordt	 gehouden	 op	 zeven	 achter-
eenvolgende	 vrijdagavonden	 te	 be-
ginnen	op	2	september	 in	het	Cultu-
reel	 Centrum	 H.F.	 Witte	 van	 18.45	
tot	 19.45	 uur.	 Tijdig	 aanmelding	 in	
de	 zaal	 op	 de	 eerste	 speelavond	 per	
e-mail	 R.Smit5@planet.nl,	 tel.	 06	
53364039.	Er	bestaat	de	mogelijkheid	
tot	 schaaklessen	 vanaf	 7	 jaar	 iedere	
vrijdagavond	van	18.30	tot	19.30	uur	
in	kleine	groepjes.	

(Bart van Tooren en Ron Smit)

Schaken bij DBC
Schaakvereniging DBC (De Biltse Combinatie) heeft na ruim 40 jaar een nieuwe locatie voor de 
wekelijkse schaakavond: voortaan is DBC op de vrijdagavonden te vinden in het Cultureel- en 

Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. 
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Het goede doel: 
Doe Een Wens 
Stichting

HOOFDSPONSOREN 
Porsche Centrum Leusden

State of Art 

TOPSPONSOREN 
American Appraisal  
ABN AMRO  MeesPierson 
Private Banking Zeist Bussum 
Hessing/ Automobielbedrijven
Park Bloeyendael 

BUSINESS SPONSOREN
Pegamento, Heineken, (Non)-verbaal, 
Albert Heijn, Boonzaaier, Merkus 
Accountants & Adviseurs, Cooster 
Accountants, CRH Bouwmaten B.V., Horeca 
Supply, Mazars, Michel Arendsen Kappers, 
Newsgator, Optimix Vermogensbeheer, 
Pure Executive Search, Scandinavian 
Tobacco Group, Nederland B.V.

Restaurant Tollius
Proef onze antipasti schotel bestaande uit 

5 gerechten! In een hele verrassende ambiance, 

bedacht door onze architect Peter Hopman. 

De Librije: Food on Tour
Het cateringbedrijf van Jonnie en Therese Boer. 

Ook bij Food on Tour gaat het om ver� jnde smaken 

en een uitgelezen gastheerschap.

Chinees Restaurant
Golden River
Kwaliteit, gezellig, comfortabel en gastheerschap, 

geniet van de hele opzet.

Italiaans Restaurant 
Coco Pazzo
Genieten van de � jne Italiaanse gastronomie. 

Proef de mooie smaken op uw bord en in uw glas.

Wijnimport Q-Vignes
Wijn waarin het authentieke karakter van 
het afkomstgebied proefbaar is. 

Persian Caviar
Kaviaar is niet langer onbereikbaar!

Wijnkoperij J. Baas & Zn
Grote selectie wijnen afkomstig uit alle 
werelddelen.

Maison Vinoterie
Open en eerlijk genieten van de beste 
champagnes.

Poffertjes On Tour
Poffertjes, wafels en crêpes op locatie.

Segafredo
Italiaanse espresso, het samenspel van 
melangeren, branden en bereiden.

Sigarenwinkel 
de Oude Tijd
Genieten van een goede sigaar.

Top’s Edelgebak
De combinatie van nieuwe patisserie en 
traditionele banket.

Eetcafé Moeke Spijkstra
Bij Moeke kunnen gasten in een ongedwongen sfeer 

genieten van een borrel of een lekker hapje eten.

Restaurant Tollius

Utrechtseweg 42

3818 EM Amersfoort

tel. 033 4651793 

www.tollius.nl  

Food on Tour

Spinhuisplein 1

8011 ZZ Zwolle

tel: 038 8530000

www.foodontour.com

Chinees Restaurant 

Golden River

Stationsweg 1

1251 KC Laren

tel. 035 5382024 

www.goldenriver.nl 

Coco Pazzo

Plein 20

3991 DL HOUTEN

tel. 030 6371403

www.cocopazzo.nl

Eetcafé 

Moeke Spijkstra

Torenlaan 10

1261 GD Blaricum

tel. 035 5382261

www.moekespijkstra.nl 

Restaurant Zilt & Zoet
Genieten van smakelijke gerechten met 

zorg, vakmanschap en liefde bereid, dit alles 

gecombineerd met mooie wijnen. 

Restaurant Vis en Meer
Verse visjes van Vis en Meer. Geweldige plateaus met 

zeevruchten, liefhebbers van wijn kunnen hun lol op!

Restaurant Amice
Amice in Loosdrecht is 'no nonsense'. 

De kaart is duidelijk, de prijs is eerlijk en het contact 

is warm en oprecht. 

Indonesisch Restaurant
Spandershoeve en
Tjoe Tjoe Mas
De Indonesische keuken op authentieke wijze.

Restaurant Zilt & Zoet 

Dorpsweg 153

3738 CD 

MAARTENSDIJK

tel. 0346 212627

www.restaurant

ziltenzoet.nl

Restaurant Vis en Meer

Drieharingstraat 4

3511 BJ UTRECHT

tel: 0652000863

www.visenmeer.nl

Restaurant Amice

Veendijk 1-a

1231 PB Oud-Loosdrecht

tel. 035 5822500

www.restaurant-amice.nl

Indonesisch Restaurant

Tjoe Tjoe Mas

Labradorstroom 75

1271 DE Huizen

tel. 035 5230155

www.tjoetjoemas.nl

Indonesisch Restaurant

Spandershoeve

Bussummergrintweg 46

1271 DE Huizen

tel. 035 6211130

www.spandershoeve.nl

Q-Vignes wijnimport

Dorpsstraat 44

3732 HJ De Bilt

tel. 030 2200477

www.qvignes.nl 

Persian Caviar

Palaceplein 263-264

2587 WL  Den Haag

tel. 0031(0)703225394

www.persiancaviar.nl 

www.tjoepy.com

Wijnkoperij Baas

Spoorlaan 1

3735 MV Bosch en Duin

tel. 030 6931468 

www.baaswijn.com

Maison Vinoterie

Oppert 264

3011 HV Rotterdam

tel. 06-44356288

www. mvchampagne.nl 

Poffertjes On Tour 

Metaalweg 4 

3751LS Bunschoten

tel. +31(0)6 23883899

www.poffertjesontour.nl

Segafredo Zanetti 

Nederland

Rouaanstraat 10

9723 CD Groningen

tel. 050 3176300

www.tiktak-segafredo.nl

Sigarenspeciaalzaak

De Oude Tijd

Janskerkhof 25

3512 BN Utrecht

tel. 030 2367785

www.deoudetijd.nl

Julianalaan 6b

3622GP Bilthoven

tel: 030 228 28 94

www.edelgebak.nl

info@edelgebak.nl

Doe Een Wens Stichting Nederland vervult de liefste 
wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een 
levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een 
allerliefste wens heeft op ieder kind een magisch effect, 
maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte 
kan het verwezenlijken van 
een droom een wereld van 
verschil betekenen.

Zondag 28 augustus 10.00 - 21.00 uur

Zaterdag 27 augustus 10.00 - 24.00 uur

Vrijdag 26 augustus 17.00 - 24.00 uur
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	De	Vierklank	 15	 24	augustus	2011

Onder	 het	 motto	 ‘Tasting	 Different	
Worlds’	 presenteren	 culinaire	 toppers	
hun	 kookkunsten	 aan	 de	 bezoekers.	
Zondag	draait	 het	 behalve	om	smaak,	
tevens	 om	 snelheid	 tijdens	 de	 eerste	
Gijs	van	Lennep	Legend.	Deze	jaarlijk-
se	rally	is	tot	stand	gekomen	in	samen-
werking	met	autosportlegende	Gijs	van	
Lennep.	Eindpunt	is	de	Culinairie,	die	
overigens	geheel	overdekt	is.	

Het culinaire topmenu
De	 Culinairie	 is	 hét	 culinaire	 eve-
nement	 van	 Midden-Nederland	 en	
wordt	georganiseerd	door	de	Kiwanis	
Club	Bilthoven.	Dit	jaarlijkse	smaak-
festival	 vindt	 plaats	 in	 de	 prachtige	
bossen	 tussen	 Bilthoven	 en	 Lage	
Vuursche.	 Toprestaurants	 uit	 heel	
Nederland	bieden	drie	dagen	lang	de	
gelegenheid	 om	 kennis	 te	 maken	 en	
vooral	te	proeven.	Op	het	menu	staan	
naast	 heerlijke	 gerechten	 uit	 allerlei	
windstreken	 ook	 patisserie,	 exquise	
kofiesoorten,	 oesters	 en	 ijs.	 Tevens	
kan	 er	 lekker	 worden	 gedanst!	 Ses-
sion	 XXXXL,	 de	 leukste	 coverband	
van	Nederland,	speelt	op	vrijdag,	Joel	

Borelli	van	de	Crazy	Piano’s	op	zater-
dag	en	Hans	Dulfer	op	zondag.	Verder	
is	er	voor	de	jeugdige	bezoekers	elke	
dag	 een	 springkussen	 en	 op	 zondag	
een	 speciaal	 kinderprogramma	 met	
workshops	 en	 leuke	 spelletjes.	 Be-
zoekers	betalen	eenmalig	toegang	tot	
het	 terrein,	waar	 duiten	 te	 koop	 zijn	
–	het	betaalmiddel	van	de	Culinairie.	

Rijden doet goed
Uitgezet	 door	 rallyprofessional	 Jan	
Berkhof,	 vernoemd	naar	 een	 rallyle-
gende:	 de	 Gijs	 van	 Lennep	 Legend	
kan	niet	anders	dan	een	succes	wor-
den!	Op	zondag	28	augustus	vertrekt	
de	eerste	editie	van	deze	jaarlijks	te-
rugkerende	rally	om	10.00	uur	vanaf	
gemeentehuis	 Jagtlust	 in	 Bilthoven.	
Eindpunt	 is	 het	 terrein	 van	 de	 Culi-
nairie.	Jhr.	Gijs	van	Lennep	heeft	vele	
races	op	zijn	naam	staan,	waaronder	
in	de	Formule	1,	 de	Targa	Florio	 en	
de	24	uurs	race	van	Le	Mans,	waarin	
hij	 zelfs	 twee	 maal	 zegevierde.	 Niet	
voor	niets	 dus,	 dat	 hij	 in	1999	werd	
uitgeroepen	 tot	 Beste	 Nederlandse	
Autocoureur	 van	 de	 Eeuw.	 Aan	 de	

rally	nemen	zo’n	80	equipes	deel	en	
voor	wie	op	een	meer	ontspannen	ma-
nier	wil	 rijden	 is	een	speciale	 tourrit	
georganiseerd.	 Na	 aloop	 maakt	 een	
deskundige	 jury	 onder	 leiding	 van	
Gijs	van	Lennep	op	de	Culinairie	de	
winnaars	bekend.	

Smaakvol doneren 
De	opbrengst	van	zowel	de	Gijs	van	
Lennep	Legend	2011	als	de	Culinai-
rie	 gaat	 dit	 jaar	 naar	 Stichting	 Doe	
Een	Wens,	de	Nederlandse	tak	van	de	
internationale	Make	a	Wish	Founda-
tion.	Doe	Een	Wens	maakt	zich	sterk	
voor	het	vervullen	van	de	allerliefste	
wensen	van	kinderen	met	een	levens-
bedreigende	ziekte	om	hen	de	kracht	
te	geven	weer	kind	te	zijn.	Bijdragen	
is	 behalve	 leuk	 en	 lekker,	 heel	 een-
voudig:	iedere	bezoeker	doneert	auto-
matisch	door	het	betalen	van	toegang	
tot	en	met	het	uitgeven	van	duiten	op	
het	 terrein.	 Toegangskaarten	 kunnen	
worden	besteld	via	de	website	of	op	
de	dag	zelf	aan	de	kassa	worden	ge-
kocht.	 Zie	 ook	 www.culinairie.nl	 en	
www.doeeenwens.nl.

Goede smaak voor het goede doel
De Culinairie doet het goed 

Dat de zon niet schijnt, betekent niet dat het geen goede zomer is. Ook met minder weer is meer 
dan genoeg goeds te doen. Zo wordt in Bilthoven van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus 

de Culinairie gehouden. De hele omgeving staat deze dagen in het teken van smaak, 
genieten en geld inzamelen voor het goede doel: Doe Een Wens Stichting Nederland.

Ook dit jaar zorgen de grote zwevende tenten voor beschutting tegen zon of 
regen.

Prachtig Pleinfestijn in Maartensdijk 
Een weeklang sportief plezier

door Kees Pijpers

Op het riante plein achter de woningen tussen 
de Prins Bernhard-, Patrijs-, Fazant- en Valklaan in 

Maartensdijk was er vorige week weer een sportief buurtfeest 
voor jong en oud. Ze doen dat al vele jaren. 

Ze spelen badminton, korfbal, volleybal en beachvolleybal. 
Ze sjoelen, darten en golfen Ze zijn er elke avond al 

vanaf zeven uur en de kinderen spelen mee. Aan het einde 
van de week is er een spannende inale, de prijsuitreiking 

en de barbecue.

Al	dagen	voordat	het	festijn	begint	zijn	ze	bezig	met	het	organiseren.	Van	
alles	moet	er	worden	aangevoerd.	Er	is	een	linke	beschermende	zandlaag	
aangelegd.	Het	volleybalveld	 is	met	bouwnetten	afgesloten.	De	golfbaan	
moet	perfect	in	orde	zijn.	Alle	attributen	moeten	hun	plaats	krijgen	en	vier	
hoge	 bouwmasten	 verlichten	 met	 grote	 lampen	 het	 plein	 als	 het	 donker	
wordt.	Er	zijn	geen	problemen,	want	 iedereen	werkt	mee	en	ze	doen	het	
al	 jaren.	 ‘Weet	 je’,	vertelt	bewoner	Vincent	van	der	Linden,	 ‘van	de	 iets	
meer	dan	honderd	mensen	die	rond	het	plein	wonen	doen	er	92	mee	met	
de	diverse	spelen.	Hele	 families	spelen	 tegen	elkaar.	Er	zijn	er	zelfs	met	
een	eigen	rugnummer.	Ze	plannen	zelfs	hun	vakantie	zodanig	dat	ze	op	tijd	
terug	zijn	om	hieraan	mee	te	kunnen	doen.’

Bij het jeu de boules kwam het af en toe op serieus meten aan.

Geschiedenis
Zowel	van	der	Linden	als	twee	andere	mannen	die	de	kar	trekken,	Harry	
Prosman	en	Jan	Versteeg,	vertellen	over	de	geschiedenis.	Een	jaar	of	negen	
geleden	is	dit	festijn	met	tafeltennis	begonnen	door	tekenaar	Jan	den	Ou-
den,	die	hier	toen	woonde.	Daarmee	was	hij	gelijk	verlost	van	de	balletjes	
waarmee	spelende	kinderen	de	wand	van	zijn	werkplek	gebruikten.	Binnen	
de	kortste	keren	waren	er	buiten	drie	tafels	en	als	het	regende	speelden	ze	in	
een	huiskamer.	Een	jaar	later	is	daar	badminton	bijgekomen	en	zo	is	het	uit-
gegroeid.	Tafeltennis	is	er	nu	niet	meer	vanwege	de	windgevoeligheid.	De	
meeste	wedstrijden	beginnen	om	zeven	uur	en	duren	tot	11	uur	en	daarna	
praten	we	vaak	gezellig	nog	wat	na.	

Groot sportfeest
Vrijdagavond	werden	de	jeugdinales	bezocht	door	veel	publiek	en	de	kre-
ten	 van	 aanmoediging	 moeten	 door	 de	 hele	 wijk	 te	 horen	 zijn	 geweest.	
Geweldig	 hoe	 die	 kleintjes	met	 blote	 voeten	 in	 het	 zand	 nog	 zulke	 rake	
handelingen	met	de	bal	doen	en	daarmee	zoveel	plezier	hebben.	Dat	vond	
ook	de	wijkcontactambtenaar	Lianne	Oosterlee	die	tijdens	haar	bezoek	met	
veel	genoegen	en	bewondering	van	de	sportieve	verrichtingen	genoot.	Za-
terdag	werden	de	andere	inales	afgerond	en	de	prijzen	uitgereikt.	Op	het	
toen	alweer	bijna	opgeruimde	plein	werd	in	de	snel	opgezette	grote	tent	het	
festijn	met	een	smakelijke	barbecue	afgesloten.	Wat	ooit	begonnen	is	door	
een	paar	jongeren,	is	uitgegroeid	tot	een	groot	sportfeest	van	buurtgenoten	
die	sociaal	bezig	zijn.	‘Deze	week	is	het	hoogtepunt	van	het	jaar’,	zei	een	
buurtbewoner.

Geweldig	 hoeveel	 mensen,	 jong	 en	
oud,	door	dit	feest	worden	aangetrok-
ken.	Ze	lopen	allemaal	rond	met	vro-
lijke	gezichten.	Geen	wonder,	want	de	
evenementen	zijn	talrijk	en	het	aantal	
kraampjes	met	diverse	koopwaren	be-
draagt	meer	dan	honderd.	En	daartus-
sen	staan	dan	nog	de	 tenten	voor	de	
hapjes	en	de	drankjes,	waar	door	het	
warme	weer,	volop	van	wordt	geno-
ten.	Dat	moet	ook	wel,	want	een	rond-
gang	over	het	terrein	is	toch	een	hele	
tippel.	Intussen	kijk	je	naar	de	mooie	
shows	 en	de	 spannende	wedstrijden.	
De	 kinderen	 genieten	 het	 meest	 van	
de	 talrijke	 kermisattracties,	 zoals	 de	
treintjes,	de	wippen,	de	schommels	en	
al	die	mogelijkheden	om	te	klimmen.	

Applaus
Ook	dit	 jaar	 is	 het	 druk	 rondom	het	
circuit	 van	 de	 Jack	 Russel	 terriërs	
die	 als	 een	 schicht	 achter	 de	 voort-
getrokken	lap	hun	ronde	doen.	Onder	
grote	 belangstelling	 treden	 naast	 an-
dere	mooie	 shows	De	Born	Country	
dansers	 uit	 Maartensdijk	 op	 die	 hun	
line-	en	koppeldansen	een	aantal	ma-
len	 uitvoeren	 op	 aanstekelijke	 mu-
ziek.	 Zo	 zeker	 van	 zichzelf	 en	 zeer	
fraai	aangekleed	ontvangen	zij	op	het	
houten	plankier	telkens	een	warm	ap-
plaus.	Iets	verderop	wordt	overal	met	
hout	gewerkt.	Je	kunt	het	ruiken.	Ge-
weldig	hoe	die	mannen	met	 een	bijl	
zulke	schitterende	sculpturen	kunnen	
maken.

Je	kunt	niet	alles	uitgebreid	bekijken	
want	 telkens	 blijkt	 er	 ergens	 anders	
weer	 iets	 spannends	 te	 gebeuren.	
Maar	al	die	bezoekers	zijn	er	ook	om	
de	bedrijven	te	zien	waarvan	de	vak-
bekwame	werknemers	dagelijks	in	de	
bossen	hun	werk	doen	en	hoe	ze	dat	
doen.	

Zeven maal
Tegen	het	 einde	wordt	 het	 spannend	
want	 dan	 is	 er	 de	 houthakkersstrijd	
om	het	Nederlandse	kampioenschap.	
De	 vier	 professionele	 inalisten	 met	
die	ene	bijl	in	handen	wacht	een	zwaar	
karwei	want	het	moet	snel	en	correct.	
Vier	groot	gegroeide	bomen	wachten	
op	 hun	 einde.	 Het	 talrijke	 publiek	
staat	achter	beschermende	hekken	en	
muziek	schalt	over	het	terrein.	

Dan	gaan	ze	er	op	af.	De	bomen	wor-
den	 in	 de	 kortste	 keren	 afgezaagd,	
geschild,	 gekloofd	 en	 in	 de	 juiste	
stukken	 gehakt.	 Geen	 uitsteekseltje	
mag	blijven	zitten.	Alles	moet	precies	
zoals	het	is	voorgeschreven,	want	an-
ders	krijg	je	secondepunten	in	minde-
ring.	

Rijk	Beelen	uit	Hierden	wordt	derde,	
Jochem	 van	 de	 Bunt	 uit	 Westbroek	
wordt	 tweede	 en	 het	 is	 opnieuw	 de	
nu	 ex	 Maartensdijker	 Willem	 Kuus	
die	met	afstand	voor	de	zevende	keer	
achtereen	het	Nederlandse	kampioen-
schap	wint.	

Geweldig Houthakkersfeest 2011
Willem Kuus voor de zevende maal kampioen houthakken

door Kees Pijpers
  

Zaterdag jl. was het weer groot feest in Lage Vuursche. Auto’s stonden eindeloos ver geparkeerd 
en ietsen leunden overal tegen de bomen in de bossen. In De Kuil, waar het feest ook nu was 

georganiseerd, zag het zwart van de bezoekers en schalde er rondom vrolijke muziek 
terwijl de zon de gebeurtenissen glansrijk bescheen.

Geweldig hoeveel mensen, jong en oud, door dit feest worden aangetrokken. 
Ze lopen allemaal rond met vrolijke gezichten.



Klassieke muziek 
in Blauwkapel

Veel bewoners in de regio weten zo langzamerhand wel, dat 
in het monumentale kruiskerkje Blauwkapel oecumenische 

kerkdiensten worden gehouden (overigens al vanaf 1960), maar 
dat muziekliefhebbers in het kerkje terecht kunnen om te genieten 

van een concert is minder bekend. Al vanaf 2008 organiseert 
de Vereniging Vrienden van Blauwkapel gratis toegankelijke 

concerten! 

Omdat het musiceren in het kerkje vanwege de goede akoestiek en de intieme 
sfeer -er zijn 140 zitplaatsen- bijzonder in trek is bij ensembles en koren, heeft 
het bestuur indertijd besloten om de kerk vier keer per jaar gratis ter beschikking 
te stellen aan geschoolde amateur- en beroepsmusici. 
Na het uitproberen van enkele concerten in het eerste jaar op afwisselend de za-
terdag- en zondagmiddag, is uiteindelijk gekozen voor de zondagmiddag, steeds 
van 15.00 tot 16.00 uur. 
Ook de data van de vier zondagmiddagen liggen al enige jaren vast, namelijk de 
laatste zondagmiddag in de maanden mei, juni, augustus en september. 

Organist Kees Blijdorp, violiste Inge Koppert en sopraan Paulien van der Werff  
brengen op zondag 28 augustus a.s. een verrassend repertoire klassieke muziek. 
Zie ook de website: www.onderwegkerkblauwkapel.nl

Back to school party
Van Dijckschool!

Afgelopen zaterdag vond onder een stralend zonnetje de back to school party 
plaats. Het schoolplein (recentelijk opgeknapt) was gezellig versierd met slin-
gers, parasols en statafels. voor de kinderen van klein tot groot was er een brede 
keuze uit allerlei gezellige activiteiten. De kleintjes konden kiezen uit diverse 
spelletjes, schminken, poppenkast enz. De grote kinderen konden kijken naar 
een streetdance show van Femtastic en meedoen aan bingo en een workshop 
streetdance. Er was voldoende te drinken, een popcornstand, chips enz. Ter-
wijl de kinderen gezellig bezig waren konden de ouders onder het genot va een 
glaasje en diverse hapjes met nieuwe ouders kennismaken, vakantieverhalen 
uitwisselen (nieuwe) leerkrachten ontmoeten. Kortom dankzij de inzet van de 
ouderraad een geslaagde opening van het nieuwe schooljaar.

(Yvonne Pennings)

Teken- en 
schilderlessen

Ook in 2011 begint eind augustus weer een nieuw 
seizoen voor teken- en schilderlessen aan de Kunst-
school Margo de Jong. De Kunstschool is geves-
tigd in het oude pand van de Theresiaschool aan de 
Gregoriuslaan 10 in Bilthoven Noord, links van de 
kerk.
Er wordt les gegeven in kleine groepen (maximaal 
9 leerlingen) aan alle leeftijden. Er wordt getekend 
en geschilderd met verschillende materialen, van 
houtskool tot en met olieverf, op verschillende 
ondergronden, van papier tot doek of zelfs glas en 
servies. Af en toe wordt er met speksteen gewerkt 
buiten op het plein als het weer het toe laat, of met 
klei. De lessen worden ingedeeld op leeftijd en  
niveau. Voor meer informatie zie de website:  
www.margodejong.com of tel.nr. 06 40593523.

Het werk van de leerlingen.

Frank Groothof in Cabrio
Rasartiest Frank Groothof treedt zondagmiddag 28 
augustus op in Openluchttheater Cabrio met een 
van zijn befaamde voor kinderen bewerkte opera’s. 
Dit jaar is dat het wereldberoemde verhaal van Peer 
Gynt waarin de hoofdpersoon op zoek is naar wie 
hij nu eigenlijk is. Tijdens de voorstelling worden 
kinderen uitgenodigd op het toneel om een deel van 
het verhaal te komen schilderen. ‘Peer Gynt’ begint 
om 14.30 uur. De theaterkassa is open vanaf 13.30 
uur. Voorverkoop: www.openluchttheatersoest.nl en 
VVV Soest. Adres: Soesterbergsestraat 140, Soest. 
Bij twijfelachtige weersomstandigheden: tel. 035-
6016868 

 
krijgt die

koelkast wel
ingebouwd?

Wie

Wat wàs u blij met uw nieuwe inbouw-
koelkast! Voordelige webshop, eenvoudig 

bestellen en de maten invullen. 
Bij a evering blijkt dat u toch niet zo

handig bent als u dacht…

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,
komen ze ’m ook nog inmeten!

Op zoek naar een mooie 

locatie om iets te vieren?

Cafe-BistrO De egel 
is DE PleK OM eeN 
feestJe te geVeN

Arrangementen zoals buffetten, 
kofietafel of lekker borrelen
maken wij samen met u op maat  
en naar ieders budget
bel voor info 06-55853123 of kijk op 
www.bistro-egel.nl

Cafe- Bistro De Egel

Graaf Floris V weg 32

Bungalowpark de Egelshoek 

Voor de volgende wijk 

zoeken we nog een bezorger:

Bilthoven: Frans Halslaan - 

Rembrandtplein - Vermeerlaan 

- Vermeerplein - Hobbemalaan 

- Terborchlaan - gedeelte Albert 

Cuyplaan tot aan Gezichtslaan

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

WORD VIERKLANK

BEZORGER!
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De	Stoomgroep	 is	opgericht	 in	1977	
en	eenmaal	per	maand	komen	de	 le-
den	samen	om	ervaringen	uit	te	wis-
selen	en	op	de	hoogte	 te	blijven	van	
ieders	activiteiten.	

Elke	woensdag	is	er	een	werkdag	op	
het	 eigen	 complex	 in	 de	 bossen	 aan	
de	 Karnemelksweg	 in	 Hollandsche	
Rading.	 Daarnaast	 wordt	 er	 elk	 jaar	
op	 de	 laatste	 zaterdag	 van	 augustus	
een	Open	Dag	georganiseerd.	

Stoomlocomotief
De	eerste	stoomaangedreven	locomo-
tief	werd	gebouwd	in	1804	in	Enge-

land	 door	 Richard	Trevithick.	 Hij	 is	
echter	 nooit	 daadwerkelijk	 ingezet.	
Met	 behulp	 van	 zijn	 ideeën	 werd	 in	
1928	 The	 Rocket	 gebouwd	 die	 wel	
inzetbaar	was.	

Ook	 in	 Nederland	 hebben	 tot	 1958	
stoomlocomotieven	gereden	en	tot	op	
heden	wordt	er	op	sommige	plaatsen	
in	 de	wereld	 nog	 steeds	 gebruik	 ge-
maakt	 van	 met	 stoom	 aangedreven	
locomotieven.	 De	 stoomlocomotie-
ven	 hebben	 altijd	 gebruik	 gemaakt	
van	hetzelfde	pricipe:	door	de	stoom	
te	maken	wordt	er	druk	gecreëerd	dat	
omgezet	kan	worden	in	beweging.

Open dag
De	open	dag	is	op	zaterdag	28	augus-
tus	van	10.00	tot	17.00	uur.	Er	zijn	niet	
veel	 parkeerplekken	 voor	 auto’s	 aan-
wezig,	wel	voor	ietsen.	Het	adres	van	
het	 complex	 is	 Karnemelksweg	 8	 in	
Hollandsche	Rading.	Via	borden	wordt	
de	 route	 aangegeven.	 Naast	 de	 vele	
mooie	 stoommachines	 van	 leden	 van	
deze	Stoomgroep,	kunnen	er	ook	van	
leden	van	andere	groepen	stoomappa-
raten	 bekeken	worden.	Er	 kan	 er	 een	
ritje	gemaakt	worden	of	gesprongen	op	
een	springkussen	maar	ook	is	er	iets	te	
eten,	te	drinken	en	te	snoepen	te	koop.	
De	entree	tot	het	complex	is	gratis.

Jaarlijkse Open dag 
Stoomgroep Rading Spoor 

door Marijke Drieenhuizen

Zaterdag 27 augustus laten de leden van Stoomgroep Rading Spoor zien waar zij zich in hun vrije 
tijd graag mee bezig houden: het maken en rijdend houden van door stoom aangedreven stationaire 
installaties, treinen, boten en stoomtrekkers op schaal. Tussen 10.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers 

dat bekijken en kinderen kunnen een ritje maken met treinen op schaal op een vaste baan in het bos.

Net als vooorgaande jaren kunnen tijdens de open dag van Stoomgroep Rading Spoor op zaterdag 27 augustus 2011 
van 10.00 tot 17.00 uur ook weer ritjes gemaakt worden.

De	wandeling	voert	door	het	de	bos-
rijke	 omgeving	 van	 Bilthoven	 e.o.	
en	 kent	 bos,	 zandvlakte	 en	 (linke)
heuvels.	 Daarom	 wordt	 geadviseerd	
gemakkelijke	 maar	 stevige	 wandel-
schoenen	aan	te	trekken	en	voldoende	
water	mee	te	nemen	voor	onderweg.	

Aanmelden
Deelnemers	 wordt	 gevraagd	 wordt	
zich	voor	zaterdag	27	augustus	22.00	
uur	aan	te	melden	met	behulp	van	het	

digitale	 aanmeldformulier	 op	 web-
site	 www.wsv-jong-en-vrolijk.nl.	 De	
startplaats	 is	 Bos	 Park	 Bilthoven,	
Burg	van	der	Borchlaan	7	 te	Biltho-
ven	Er	zijn	3	afstanden	van	5,	10	en	
15	km.	Er	kan	gestart	worden	tussen	
9.00	 en	 13.00	 uur.	 Het	 startbureau	
sluit	om	17.00	uur

Kosten
Volwassenen	 (vanaf	 13	 jaar)	 dragen	
4	 euro	 bij	 en	 kinderen	 (t/m	 12	 jaar)	

2	euro.	Van	deze	inschrijfgelden	gaat	
minimaal	2	euro	naar	Kika.	Voor	deze	
wandeldag	 geldt	 géén	 reductie	 rege-
ling	voor	leden	van	een	erkend	Wan-
delsport	 Organisatie.	 Wandelboekjes	
worden	door	de	organisatie	voorzien	
van	 een	 verenigingsstempel	 en	 een	
plaatje	(inlegvel).	
Er	is	geen	herinnering	in	de	vorm	van	
een	 medaille	 of	 vaantje	 aanwezig.	
Voor	de	kinderen	is	er	wel	een	gratis	
Kika	Armband.	

Wandeldag voor Kika
Op zondag 28 augustus is er in Bilthoven een wandeldag waarmee Wandelsportvereniging  
‘Jong en Vrolijk’ het goede doel KiKa (Stichting Kinderen Kanker Vrij) wil ondersteunen  

door een deel van de deelnamekosten aan hen te schenken. 

Deze	middag	krijgt	u	de	gelegenheid	
zich	te	laten	informeren	over	het	nieu-
we	cursusseizoen	dat	vanaf	maandag	
5	 september	 van	 start	 zal	 gaan.	 Do-
centen	en	medewerkers	zijn	aanwezig	
om	al	uw	vragen	te	beantwoorden	en	
voor	 kinderen	 zijn	 er	 diverse	 open	
lessen.	
Zo	kunnen	ze	 in	Zeist	meedoen	met	
een	open	 les	 toneel,	 klassiek	of	mo-
dern	 ballet,	 musicalzang	 en	 dans,	
circus	of	capoeira	en	 in	De	Bilt	met	
musicaldans,	 toneel,	 kleuterdans	 of	
klassiek	 ballet.	 De	 beeldende	 sector	
zal	in	beide	vestigingen	kinderactivi-

teiten	organiseren	voor	kinderen	van	
5	 t/m	 12	 jaar.	 Op	 de	 locatie	 van	 de	
Biltse	 Muziekschool	 krijgt	 u	 vooral	
informatie	 over	 de	 algemene	 en	 in-
strumentale	 cursussen	 voor	 jonge	
kinderen.	 Ook	 voor	 informatie	 over	
andere	 lessen	 en	 deelname	 aan	 en-
sembles	kunt	u	terecht.

Gratis kunst lenen 
Zelf	ervaren	of	kunst	lenen	u	bevalt?	
De	 kunstuitleen	 geeft	 u	 3	 maanden	
kunst	lenen	cadeau!	De	bezoeker	van	
de	Open	Dag	mag	3	maanden	gratis	
en	 vrijblijvend	 een	 uniek	 kunstwerk	

lenen.	 Met	 een	 geldig	 legitimatiebe-
wijs	kunt	u	direct	een	kunstwerk	kie-
zen	en	mee	naar	huis	nemen.	Besluit	
u	het	kunstwerk	te	houden	dan	wordt	
dit	 speciale	 cadeauabonnement	 na	 3	
maanden	automatisch	omgezet	in	een	
jaarabonnement.	Bevalt	het	niet,	dan	
levert	u	het	kunstwerk	binnen	deze	3	
maanden	weer	in.	

Een	uitgebreide	beschrijving	van	ons	
nieuwe	 cursusprogramma,	 evenals	
het	 exacte	 rooster	 voor	 de	 open	 dag	
vindt	u	op	onze	website	www.werk-
schuit.nl	en	www.kunstenhuis.nl	

Open dag KunstenHuis de Bilt/Zeist 
Op zondagmiddag 28 augustus houdt het KunstenHuis Open dag. Van 12.00 tot 16.00 uur is men van 

harte welkom in de Werkschuit De Bilt op de Beatrixlaan 1, de Biltse Muziekschool op de Henrica 
van Erpweg 2 en in Zeist op de Egelinglaan 2b bij de Werkschuit Zeist en de Kunstuitleen Zeist. 

In 2010 was er goede belangstelling voor de Open Dag.

Open dag Rover Crofts Groep 
Rover Crofts Groep (RCG) houdt op zaterdag 27 augustus a.s. 

van 11.00 tot 17.00 uur een open dag. Iedereen is welkom 
om kennis te maken met de Rover Crofts Groep.

Voor	 jongens	en	meisjes	van	5	 t/m	14	 jaar	 is	er	de	mogelijkheid	om	met	
een	activiteit	mee	te	draaien.	De	speltakken	Bevers	(5	t/m7	jaar),	Welpen	
(7	t/m	11	jaar)	en	Verkenners	(11	t/m	15	jaar)	houden	hun	activiteiten	op	de	
reguliere	tijden.	Zie	www.rover-crofts.nl.	Wil	 je	meedoen	zorg	dan	dat	 je	
een	kwartier	vóór	aanvang	van	de	achtiviteit:

Leiding gezocht
De	Bevers	en	de	Welpen	zijn	hard	op	zoek	naar	nieuwe	 leiding.	Het	 lei-
dingteam	organiseert	de	opkomsten	en	voert	deze	samen	met	de	leden	uit.	
De	RCG	is	op	zoek	naar	mensen	die	het	leuk	vinden	om	actief	bezig	te	zijn	
en	met	kinderen	te	werken.	Het	is	een	leuke,	gezellige	en	maatschappelijke	
invulling	van	vrije	tijd	die	prima	valt	te	combineren	met	een	studie.	Ook	een	
maatschappelijke	stage	is	prima	bij	de	Rover	Crofts	Groep	te	volgen.		Kijk	
voor	meer	informatie	op	www.rover-crofts.nl

Duimelotjes verhuisd

Peuterspeelzaal De Duimelotjes in Hollandsche Rading is in de 
zomervakantie verhuisd en hebben nu onderdak gevonden in de 
Bosbergschool in Hollandsche Rading. De peuters vinden het erg leuk en 
hebben nu het idee dat ze op de basisschool zitten. Op deze manier leren de 
peuters de school en de juffen van de basisschool al wat beter kennen en is 
de overstap minder groot.

Notenspel voor beginners
Jongeren	tussen	8	en	11	jaar	kunnen	dit	najaar	weer	kennis	maken	met	de	
Brandweerharmonie.	Voor	deze	kennismaking	met	muziek	is	er	door	An-
nacarien	Visser	een	programma	van	12	lessen	samengesteld.	In	deze	lessen	
van	drie	kwartier	maak	je	kennis	met	zingen,	ritmes	en	alle	instrumenten	
die	in	een	harmonieorkest	voorkomen.	Deze	instrumenten	zullen	gedemon-
streerd	worden	en	natuurlijk	mag	iedereen	proberen	erop	te	spelen.	De	cur-
sus	wordt	spetterend	afgesloten	met	een	avond,	waarop	de	groep	laat	zien	
wat	ze	geleerd	hebben.	Op	die	avond	geeft	ook	het	leerlingenorkest	van	de	
Brandweerharmonie	‘acte	de	presence’.	
De	start	van	deze	wekelijkse	cursus	 is	op	vrijdag	16	september	2011	om	
19.00	uur	in	Basisschool	De	Regenboog,	Aeolusweg	8,	De	Bilt.	Informatie	
bij	Helen	van	der	Vliet	(tel.	030	2213513),	bij	Rina	Kruis	(tel.	030	2290817)	
of	op	rijdagavond	vanaf	19.00	uur	in	de	Regenboog.	
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Te koop aangeboden
Splinternieuwe	 PARASOL,	
wegens	 plaatsgebrek	 3x3mtr.	
Kleur:	 ecru	 met	 hoes	 en	 een	
speciale	 grondbuis,	 dus	 geen	
betonblokken	van	€	200,-	voor	
€	125,-.	Tel.	0346-830120

Keukentafel	 met	 formica	
blad,	 chroompoten	 80x50x70.	
€	 10,-.	 Nieuw:	 De	 kleine	
Winkler	Prins,	20-delig.	€	25,-.	
Tel.	030-2202996

Nieuwe	 attaché	 koffer	 zwart	
+	slot	 ‘Berghoff’	45x32x11.	€	
12,50.	Tel.	030-2202996

Metalen	 kolenkit	 wit	 geschil-
derd.	 €	 10,-.	 Nieuwe	 dames	
bootschoenen,	bruin	leer,	maat	
38.	Van	€	89,-	voor	€	49,-.	Tel.	
030-2202996

Philips	 stereo	 meubel	 grijs	
76x42x36	fm	radio,	platenspe-
ler	en	cassettedeck.	€	39,-.	Tel.	
030-2202996

15	leuke	breiboeken	o.a.	steek,	
ouders,	 diana.	 €	 25,-.	 Nieuwe	
ovale	 witte	 rieten	 mand,	 met	
witte	 bekleding.	 €	 10,-.	 Tel.	
030-2202996

Z.g.a.n.	 vlaggenmast	 +	 vlag	
85x150	 cm.	 €	 15,-.	 Zandstra	
Noren,	 mt.	 38,	 zwart	 leer.	 €	
25,-.	 Nieuwe	 digital	 alarm-
klokradio,	in	verpakking.	€	7,-.	
Klittenband,	2cm	breed,	op	rol	
van	 25	 m.	 in	 wit	 en	 zwart.	 €	
10,-	per	rol.	Tel.	030-2202996

3	Kastplanken	vol	lappen	stof.	
Geen	 kinderstofjes.	 Alles	 of	
niets.	Gratis	op	te	halen.	Bellen	
van	19-21u.	0346-212250.

Philips	 SENSEO	 voor	 1	 of	
2	 koppen	 koffie	 model	 wit,	
werkt	 nog	 prima,	 overcom-
pleet.	€	20,-.	Tel.	030-2718364

Low	 budget	 kado:	 My	 lit-
tle	 pony	 "ijssalon	 en	 ijs-
kar"	 z.g.a.n.	 met	 3	 pony's	
en	 accessoires.	 €	 17,50.	 Tel.	
06-14218473

Houten	 tafelstoel	 voor	 kind	
ook	te	gebruiken	als	speeltafel	
+	 stoeltje.	 €	 40,-.	 Tel.	 030-
2284255

Grasmaaier,	2	jaar	oud	z.g.a.n.	
€	 20,-.	 Tel.	 0346-211521	 na	
18.00	uur.

Oude	 fototoestel.	 €	 10,-.	 Tel.	
0346-211615

Walibi:	€	9,-	korting	p.p.	(max.	
6	pers.	per	bon	+	gratis	munt	+	
friet).	€	10,-.	Tel.	030-2291160

Elektr.	 verlenghaspel	 25	 mtr.	
met	 hitte	 beveiliging.	 €	 20,-.	
Kettingslot	v.	brommer.	€	15,-.	
Tel.	06-29506849

Fietsen/brommers
Herenfiets.	 €	 45,-.	 Dames-
/	 meisjesfiets.	 €	 45,-.	 Tel.	
06-50453740

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen	
kunt	u	ons	gerust	bellen,	ook	’s	avonds	en	in	het	weekend.	Voor	
meer	info	over	onze	service	en	tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl
Tel:	0346-795104	/	06-24807945	KvK	51273888

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor	 al	 uw	 beplanting,	 tuinaanleg	 en	 -onderhoud,	 sierbestra-
ting,	afscheidingen,	gazons,	enz.	Vraag	naar	onze	geheel	vrij-
blijvende	 prijsopgave.	 Groenekanseweg	 78,	 Groenekan.	 Tel.	
0346-212787

Personeel gevraagd
C1000	 Maartensdijk		
zoekt	 nieuwe	 medewerkers.	
Zie	pag.	8

Gevraagd:	 TUINMAN.	 Wie	
kan	 mij	 komen	 helpen	 om	
mijn	tuin	onderhouden?	Dit	is	
een	leuke	studentenbaan.	Voor	
info	neem	contact	op	met	mob:	
06-38789382.

Personeel aangeboden
REPARATIE	Luxaflex,	lamel-
len,	 rolluiken	 en	 zonnescher-
men,	 ook	 elektrisch.	 Hans	
06-26604779	Groenekan

De	 Kleine	 Ambacht	 voor	
bouwkundig	 ONDERHOUD,	
timmer-	 en	 kluswerk	 binnen	
en	buiten.	Lid	Vlok	bedr.	Tel.	
06-42417376

Voor	 al	 uw	 dakwerk	 en	
LOODGIETERWERK.	 Tel.	
06-30679915

Diversen
De	 FRANSE	 taal	 leren	 spre-
ken	en	verstaan	in	kleine	groep	
voor	gevorderden	+	beginners.	
Tel.	0346-211667

Boerderij	 ‘FORTZICHT’.	 De	
locatie	 voor	 een;	 vergadering,	
workshop,	 familiebijeenkomst	
of	 cursus!	 Voordorpsedijk	 35,	
G’kan.	Tel.:	030-2710913.

Wespen,	houtworm,	muizen,
ratten	of	ander	ONGEDIERTE?
www.vermex.nl	
06-27007678

Ik	 zoek	 iemand	 die	
PORTUGEES	 spreekt	 en	 2X	
per	maand	met	mij	wil	conver-
seren.	Tel.	030-2281401

Last	 van	 uw	 haar?	 Kom	 naar	
BETTY’S	 CORNER!	 Elke	
woensdag	 en	 vrijdag	 +	 avond	
in	Maartensdijk.	Bel	voor		een	
afspraak:	 06-33722022.	 Zorg	
voor	uw	haar!

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Bel voor informatie 
of bezoek onze  

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

Klankbord
uit Turkije (10)
Ramadan

Als	we	in	Turkije	zijn	is	het	net	ramadan.	Tussen	zons-
opgang	en	zonsondergang	wordt	er	niet	gegeten	of	ge-
dronken.	Kinderen,	ouderen	en	zwangere	vrouwen	hoeven	niet	mee	te	doen.	In	
de	straten	van	het	plaatsje	Artvin	in	Oost	Turkije	is	het	bijna	zo	ver	dat	er	aan	het	
einde	van	de	dag,	het	is	al	donker,	weer	gegeten	mag	worden.	In	de	eethuizen	
zien	we	de	mannen	met	elkaar	aan	tafel	zitten.	Het	eten	staat	al	op	tafel.	Dan	
horen	we	vanaf	de	minaret	van	de	moskee	de	voorzanger	met	zijn	oproep	 tot	
gebed.	De	mannen	vallen	meteen	aan.	Je	hebt	natuurlijk	best	trek	als	je	de	hele	
dag	niets	gegeten	of	gedronken	hebt.	Het	is	een	vrolijke	boel,	een	feestje	bijna.	
En	zo	gaat	het	iedere	dag	gedurende	de	ramadan.	De	eethuizen	en	restaurants	
serveren	een	speciale	en	goedkope	maaltijd	in	die	periode,	de	iftar.	Opvallend	
is	dat	er	geen	vrouw	te	zien	is.	Die	zitten	kennelijk	allemaal	thuis.	Als	de	rama-
danperiode	is	afgelopen	zijn	er	drie	feestdagen:	het	Suikerfeest.	Iedereen	is	dan	
vrij.	Dat	is	ook	de	gelegenheid	bij	uitstek	voor	familiebezoek.	Kinderen	krijgen	
nieuwe	kleren	aan	en	worden	overladen	met	grote	hoeveelheden	snoep.	Als	we	
in	de	plaats	Dogubayazit,	vlak	bij	de	Iraanse	grens,	aankomen	is	het	zo	ver.	We	
zien	de	mannen	gezellig	met	elkaar	op	straat	zitten.	Ook	hier	weer	opvallend	dat	
er	nauwelijks	vrouwen	in	het	straatbeeld	te	zien	zijn.	De	mannen	kletsen	wat	en	
omhelzen	elkaar	vanwege	het	einde	van	de	 ramadan.	Daarbij	drinken	ze	veel	
thee.	Het	grote	voordeel	van	thee	is	dat	je	er	veel	van	kan	drinken	zonder	dat	je	
raar	van	gaat	doen.	Hier	dus	geen	dronken	mensen	met	alle	narigheid	van	dien.

Dit was het laatste ‘Klankbord uit Turkije’ over het dagelijkse leven in een  
fascinerend land. 

Martijn Nekkers 

U zoekt
U vindt

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk.  
Tel. 06-54967985

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor:	 knippen,	
verven,	 epileren	 (met	 touw),	 pedicure-manicure,	 massage,	
permanent	 make-up,	 gezichtsbehandelingen,	 hair-extentions,	
bruidskapsels,	 etc.	 Voor	 aantrekkelijke	 prijzen	 belt	 u	 gerust	
Erwin	030-2290395	 (Hair	&	Beauty	Gallery,	Planetenbaan	9,	
B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc.	
Saus-	en	schilderwerk	binnen	mogelijk;	bezemschoon	opleve-
ring.	Wij	geven	de	hoogste	prijs	voor	al	uw	loop-	en	sloopauto's	
en	(brom)fietsen.	Gespecialiseerd	in	oud	speelgoed	zoals	Dinky	
Toys.	nolsssservice3@gmail.com	/	Telefoon	06	50	89	72	62

Senioren reisjes, waarom teveel betalen voor uw dagje uit?	
Bij	 de	 reisclub	 55+	 heeft	 u	 kwaliteit	 voor	 de	 laagste	 prijs.		
www.reisclub55plus.nl	–	Tel.	0346-212288

Touringcar vip show zaterdag 10 september.	Voor	de	ingang	
van	Dijckstate,	gratis	koffie	10.00	uur	–	13.00	uur.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp	-	Aanleg	–	Onderhoud	-	Gladheidbestrijding.
Voor	particulieren	en	bedrijven.	Voor	meer	informatie	kunt	u
bellen	naar	06-27480128	of	kijken	op
www.hoveniersbedrijfkevinvantveld.nl

Grote garageverkoop 27 augustus	 van	 10.00	 tot	 15.00	 uur.	
Rading	200	te	Loosdrecht	Voorbij	Boni	+	sportvelden.

Cursussen
Salsa lessen in De Bilt.	Casa	 latina	organiseert	 in	SWO-	De	
Duiventil	 -	 Jasmijnstraat	 6	 -	Utrecht.	Maandag	 12	 september	
om	19.00	uur.	Gratis	workshop/proefles.	Maandag	9	september	
om	21.00	uur	in	Biltstraat	337,	beginners	(met	of	zonder	part-
ner).	Wij	 leren	u	salsa,	merengue,	bachata,	cumbia	en	bolero.		
U	 leert	 op	 eenvoudige	 wijze	 en	 in	 een	 rustige	 ontspannende	
tempo	 figuren	 en	 de	 bijbehorende	 bewegingen.	 Info:	 www.
casalatina.nl.	Tel.	06-22627767

Kindertekenlessen in Bilthoven. Houd	jij	ook	zo	van	tekenen,	
maar	wil	je	nieuwe	ideeën?	In	kleine	groepjes	werk	je	aan	een	
tekening	of	aan	een	schilderij.	Van	15.15-16.15u:	voor	6	tot	10	
jr.	Van	16.30-17.30u:	voor	10	tot	14	jr.	Eerste	 les:	13-9-2011.	
De	 lessen	worden	gegeven	door	Margot	 Janssen,	een	doorge-
winterde	juf!	Heb	je	belangstelling	bel	dan:	06-28349050/030-
2288511	Pr.	Hendriklaan	107

Op	7	september	(woensdagmiddag)	zal	in	Buurthuis	De	Groene	
Daan	 te	 Groenekan,	 weer	 de	 cursus	 Muziektheater voor 
kinderen	vanaf	7-12	jaar	van	start	gaan.	In	het	1e	deel	wordt	
er	 gewerkt	 aan	 stemvorming,	 eenvoudige	 zangoefeningen	 en	
samenzang.	Daarnaast	worden	er	spelopdrachten	en	improvisa-
ties	gedaan.	In	het	2e	deel	wordt	er	gewerkt	aan	een	voorstel-
ling,	die	eind	april	2012	twee	keer	gespeeld	zal	worden.	Info:	
carlijn.stolten@tiscali.nl

Informatieavond op di. 30-8-’11 Cursus Zelfvertrouwen 
voor kinderen.	Omdat	de	avond	vrij	toegankelijk	is	en	tevens	
kosteloos,	is	aanmelding	vooraf	niet	noodzakelijk.	De	informa-
tieavond	vindt	plaats	in	vergaderzaal	1	van	de	Kees	Boekehal	
(sportcomplex)	 te	 Bilthoven.	 Aanvang	 om	 19.30u,	 afsluiting	
om	20.30u.	De	cursus	start	op	ma	5-9-’11.	Voor	meer	informa-
tie	over	het	aanbod	van	Sira	Kindercoaching	zie	www.sirakin-
dercoaching.nl	of	bel	06-42073357

Najaarscursus boetseren en/of speksteenbewerken.	Wilt	u	al	
heel	lang	en	komt	het	er	niet	van?	Hak	nu	de	knoop	door!	Kom	
werken	met	uw	handen	vanuit	uw	hart	met	klei	of	 speksteen.	
In	kleine	groepen,	dus	met	veel	tijd	en	aandacht	speciaal	voor	
u.	De	cursus	start	 september	 in	eigen	atelier	 in	Westbroek	bij	
Marianne	 Loggers.	Verwen	 en	 verras	 uzelf,	 u	 bent	 creatiever	
dan	u	denkt	!	Koffie	thee	en	iets	lekkers	staat	klaar.	Bel	0346-
281266	of	06-11168249

Gymgroepen vrouwen 55 plus.	Op	donderdagmorgen	zijn	3	
groepen	vrouwen	actief	 in	Ontmoetingskerk	 te	M’dijk.	Onder	
begeleiding	 van	 een	 fysiotherapeut	 worden	 gevarieerde	 oefe-
ningen	uitgevoerd	en	komt	het	hele	lichaam	aan	bod.	Het	soci-
ale	contact	en	de	gezelligheid	spelen	eveneens	een	belangrijke	
rol.	Er	zijn	enkele	plaatsen	vrij	voor	nieuwe	deelneemsters.	Een	
nieuwe	 serie	 lessen	 begint	 op	 1-9-‘11.	 Info:	 hanneke.debou-
ter@gmail.com	of	bel	0346-211500	

Mindfulnesstrainingen.	Leren	omgaan	met	stress,	pijn,	teleur-
stelling	 of	 verlies.	 De	 eerstvolgende	 Mindfulnesstraining	 van	
Eén&Al	start	eind	september	2011	in	Bilthoven.	Kijk	voor	meer	
informatie	op	www.eenenal.nl	of	bel	06-22914285.

Cursus Intuïtie en Energie.	 Je	 maakt	 kennis	 met	 begrippen	
als	energie,	aura	en	chakra's.	Je	eigen	ruimte	innemen,	gronden,	
aanwezig	zijn.	Wat	zijn	 invloeden	van	anderen	en	hoe	herken	
je	deze?	Het	vergroten	van	 je	vitaliteit	 en	het	 stromen	van	 je	
levensenergie.	Start	do	29	sept.	van	19.30–22.00	uur	of	vr	30	
sept.	 van	 10.00-16.30	 uur.	 Open	 Dag	 10	 sept.	 Nieuw	 Licht,	
centrum	 voor	 Inspiratie	 en	 Intuïtie	 in	 Bilthoven.	 Info:	 www.
nieuw-licht.nl	/06-46736993.
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De	complimenten	in	de	speciale	kran-
ten	 die	 over	 paarden	 schrijven	 zijn	
lovend.	Zo	schrijft	De	Paardenkrant:	
‘Groot	was	de	vreugde	toen	Emmelie	
Scholtens	 zondagmiddag	met	 hengst	
Astrix	 opnieuw	 goud	 pakte	 tijdens	
het	WK	voor	jonge	dressuurpaarden.	
Dit	 keer	 bij	 de	 6-jarigen.	 In	 Verden	
zag	het	oranje	door	al	die	Nederland-
se	 fans.	Astrix	 gaat	 met	 charme	 aan	
kop.’	De	eigenaren	van	Astrix,	Peter	
en	Marijke	Perlee,	besteden	al	31	jaar	
zorg	aan	dressuurpaarden	en	dat	is	te	
zien	aan	de	resultaten.	Astrix	behaal-
de	dit	jaar	tevens	zijn	dekbrevet	en	is	
dus	beschikbaar	voor	de	fokkerij.

Hoogste cijfer
Naast	de	Paardenkrant	is	er	nog	meer	
applaus,	want	de	oorspronkelijke	fok-
kers,	 waar	Astrix	 geboren	 is,	 vertel-
len:	 ‘Deze	 hengst	 had	 niet	 beter	 te-
recht	kunnen	komen	dan	waar	hij	nu	
is.	Zowel	de	 familie	Perlee	als	eige-
naar	en	Emmelie	Scholters	als	bereid-
ster,	zorgen	er	samen	voor	dat	Astrix	
de	kans	krijgt	zijn	talenten	tentoon	te	
stellen.	Nu	voor	de	tweede	achtereen-
volgende	 keer’.	 Peter	 Perlee	 vertelt:	
‘De	 verzamelde	 punten	 voor	 Stap,	
Draf	en	Galop	bij	elkaar	zijn	prachtig.	
Alleen	 al	 voor	 de	 draf	 kreeg	Astrix	
het	hoogste	cijfer	dat	ooit	is	gegeven.	
In	al	die	veertien	jaar	dat	kampioen-
schappen	 in	 Verden	 plaatsvinden	 is	
het	maar	 tweemaal	eerder	voorgeko-
men	dat	een	Nederlands	paard	ook	2x	
wereldkampioen	is	geworden.

Hilarisch
Peter	en	Marijke	Perlee	trainen	al	31	
jaar	 dressuurpaarden	 en	 zijn	 in	 hun	

vak	wereldwijd	bekend	geworden.	In	
de	riante	stallen	kijken	de	paarden	je	
aan	als	je	langs	loopt.	Binnen	in	huis	
is	 de	 familie	 blij	 en	 Marijke	 vertelt	
over	een	hilarische	gebeurtenis:	‘Het	
bekend	maken	van	de	uitslag	was	niet	
alleen	 spannend	 maar	 ook	 verwar-
rend.	Je	staat	daar	met	zenuwen	langs	
de	kant	op	de	uitslag	te	wachten.	Dat	
wordt	 getoond	 door	 twee	 jonge	 da-

mes	 die	 de	 borden	 onderste	 boven	
en	dus	verkeerd	omhoog	houden.	we	
schrokken	erg	want	er	stond	als	cijfer	
voor	de	draf			een	6,9	maar	gelukkig	
werden	 ze	 op	 hun	 fout	 gewezen	 en	
keerden	ze	snel	de	borden	om.	Toen	
stond	er	een	9.6	en	die	uitslag	was	ge-
weldig.	Zelfs	nog	iets	beter	dan	vorig	
jaar.’	Ze	kunnen	daar	nu	gelukkig	om	
lachen.

Astrix van stal Perlee
opnieuw wereldkampioen

Voor het twee achtereenvolgende jaar is Astrix van de Maartensdijkse Stal Perlee op de 
wereldkampioensschappen jonge dressuurpaarden in het Duitse Verden kampioen geworden. 

Hij versloeg alle concurrenten uit de Europese landen, Rusland en Amerika.

Emmelie Scholtens met Astrix tijdens de huldiging. (foto Jacob Melissen)

De	editie	van	2010	was	zeer	geslaagd	
en	de	enthousiaste	reacties	lieten	geen	
twijfel	bestaan	over	herhaling	van	het	
evenement.	 Het	 belooft	 dit	 jaar	 een	
nog	 groter	 spektakel	 te	 worden.	 De	
winnaar	 van	 2010,	 André	 Los,	 zal	
uiteraard	zijn	oranje	 trui	verdedigen,	
maar	 de	 tegenstand	 zal	 alleen	 maar	
groter	en	meer	zijn.	
Ook	 de	 inmiddels	 gerenommeerde	
groene	 trui	 -	 voor	 de	 langzaamste	
deelnemer	-	kan	op	grote(-re)	belang-
stelling	van	de	wat	minder	getrainde	
deelnemers	rekenen.	Ook	de	PechPet	
(wielerhelm	 als	 pechprijs)	 en	 Zwart	
Band	 (prijs	 voor	 meest	 strijdlustige	
renner)	 spreken	 tot	 de	 verbeelding,	
evenals	de	rondemissen,	de	 live	mu-
ziek	van	Danny	Lam	en	het	koersver-
slag	van	commentator	Roy	de	Kruif.

Reclame
Voorafgaand	aan	de	start	bij	Café	De	
Poort	zal	een	reclamewagen	over	het	
parkoers	rijden	om	toeschouwers	van	
kofie	te	voorzien.	Vervolgens	zal	Lia	

Verheul	het	volkslied	van	Westbroek	
ten	 gehore	 brengen	 en	 aansluitend	
zal	om	ongeveer	15.00	uur	het	pelo-
ton	 van	 start	 gaan	 voor	 zes	 plaatse-
lijke	omlopen.	Na	het	aleggen	van	de	
bijna	50	km	zal	de	podiumceremonie	
gehouden	worden.	 ’s	Avonds	zijn	de	

eerste	 beelden	 te	 zien	 tijdens	 de	 af-
terparty	 in	Café	De	Poort,	waar	ver-
moedelijk	 de	 verhalen	 en	 belevenis-
sen	steeds	heroïscher	zullen	worden.	
Voor	 meer	 informatie:	 wielerronde-
westbroek@hotmail.com	

(Jan Hennipman)

Wielerronde Westbroek koerst 
wederom af op succes

De laatste zaterdag van augustus stond bij de Westbroekers al omcirkeld in de agenda:  
27 augustus a.s. zal de Wielerronde Westbroek weer verreden worden en de voorbereidingen zijn al 
weken in volle gang. Voor de één betekent dit veel trainen, voor de ander vooral het zoeken naar een 
geschikte iets. En dan zijn er ook nog Westbroekers, die creatieve ideeën aandragen om deze ludieke 

wielerkoers nog gezelliger en succesvoller te maken. 

De koplopers van vorig jaar Andre Los en Jan Visser.

Grote Biltse Motor Toertocht
door Henk van de Bunt

De Biltse Motorrijders Vereniging (BMV) organiseert op 
zondag 28 augustus de 17e GBMTT ‘Grote Biltse Motor 

Toertocht’ vanuit en vanaf de Qwibus Hessenweg 169 
te De Bilt. Vanaf 10.30 uur kan er worden ingeschreven. 
De kosten inclusief aandenken en lunch zijn voor leden 

15 euro en voor niet leden 20 euro.

De	Biltse	Motorrijders	Vereniging	stelt	zich	ten	doel	het	sociale	contact	tus-
sen	motorrijders	in	en	om	de	gemeente	De	Bilt	te	bevorderen	en	bij	te	dra-
gen	tot	een	positief	imago	van	de	recreatieve	motorsport	bij	de	bevolking.	
Het	ledenaantal	schommelt	de	afgelopen	jaren	zo	tussen	de	120	en	140.	Aan	
een	toertocht	wordt	door	gemiddeld	35	deelnemers	deelgenomen.
	
Samenwerking
De	BMV	organiseerde	de	eerste	motorrit	in	samenwerking	met	de	winke-
liersvereniging	Hessenweg	in	1995.	In	1997	werd	duidelijk,	dat	er	behoefte	
was	aan	een	motorclub	 in	De	Bilt.	Door	het	gedreven	enthousiasme	van	
Ron	van	Dam,	Klaas	Gianotten	en	Cokky	Hazekamp	werd	er	een	plan	ge-
maakt	tot	oprichting	van	een	club	en	de	BMV	werd	een	feit.	Dat	er	behoefte	
was	aan	een	plaatselijke	motorclub,	bleek	wel,	want	de	club	groeide	al	snel	
uit	naar	160	leden,	vanuit	De	Bilt	en	de	directe	regio.
	
Ritten
De	club	is	door	de	jaren	heen	gegroeid,	inmiddels	organiseren	ze	8	motor-
ritten	per	jaar	in	de	periode	maart	t/m	oktober,	inclusief	een	buitenlandrit	
van	4	dagen,	een	goede	doelenrit,	een	ilmavond	en	een	nieuwjaarsreceptie.	
Het	grootste	evenement	onder	de	 toertochten	 is	de	 jaarlijks	 terugkerende	
Grote	Biltse	Motor	Toertocht;	deze	kent	als	vast	de	datum	de	laatste	zondag	
van	augustus.	Bijzonder	aan	dit	evenement	 is,	dat	er	als	één	grote	groep	
wordt	vertrokken	onder	begeleiding	van	voorrijders.	Het	uiteindelijke	ver-
trek	is	om	precies	12.00	uur	en	de	groep	wordt	om	ongeveer	16.30	uur	weer	
terugverwacht.	
Na	aloop	 is	er	zoals	alle	voorgaande	 jaren	een	gezellige	BBQ	georgani-
seerd	door	de	Qwibus.	Aanmelden	hiervoor	kan	bij	de	Qwibus	tot	en	met	
donderdagavond	25	augustus.	Tel:	030	2210150.

De groep voorverkenners ging afgelopen weekend alvast op pad.  
[foto Reyn Schuurman]

Rommelmarkt en demodag 
bij Fraternitas

Op zaterdag 3 september houdt CSV Fraternitas een 
rommelmarkt en demodag van 10.00-15.00 uur rond en in de 

gymzaal aan de Marie Curieweg 1 De Bilt.

Er	is	in	de	afgelopen	periode	veel	koopwaar	ingebracht,	die	zeker	de	moeite	
waard	is	voor	een	tweede	leven.	Hierbij	valt	te	denken	aan	glas,	luxe	aar-
dewerk,	 kleding,	 boeken,	 electra,	 sieraden,	 kerstversiering,	 curiosa,	 klein	
huishoudelijk,	 speelgoed	enzovoort.	Er	kan	een	kansje	op	een	prijsje	ge-
waagd	worden.	Voor	jong	en	oud	is	er	een	enveloppenspel	met	altijd	prijs.	
Verder	is	er	ook	gelegenheid	voor	een	kop	kofie,	thee,	wafels	frisdrank	en	
hotdogs.In	de	zaal	zijn	er	demonstraties	van	turnen,	dans,	bewegingsleer	en	
zumba.	Je	kunt	zelf	actief	meedoen	op	de	tumblingbaan	tegen	een	kleine	
bijdrage.
Bij	Fraternitas	worden	al	bijna	95	jaar	lessen	gegeven	in	turnen,	showdance,	
recreatief	hardlopen,	kleutergym,	bodyit,	recrogym,	zumba-itness	en	be-
wegen	voor	ouderen(galm)	vrijblijvend	2	proelessen.	Met	deze	markt-de-
modag	wil	de	vereniging	geld	ophalen	ter	ondersteuning	van	het	95-jarig	
jubileum	in	2012.Het	hoogtepunt	wordt	de	jubileumshow	op	3	november	
2012.De	voorbereidingen	hiervoor	zijn	al	in	volle	gang.	Er	is	autoparkeer-
gelegenheid	bij	H.F.	Witte	–	Cultuur	&	Vergadercentrum	aan	Henri	Dunant-
plein	4	te	De	Bilt
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Staatsbosbeheer	 houdt	 zich	 aan	 de	
afspraak	 om	 alsnog	 speciale	 vaar-
tochten	te	organiseren	t.b.v.	inanciële	
bijdrage	voor	de	restauratie	van	Mo-
len	de	Kraai	te	Westbroek.	Vorig	jaar	
tijdens	de	speciaal	voor	dat	doel	op-
gezette	Boerenmarktdag	zouden	er	al	
vaartochten	 zijn,	maar	 die	 vielen	 uit	
omdat	 de	 boot	 toen	 motorpech	 had.	
Maar	dan	nu	de	herkansing.
Maak	met	de	vrijwilliger	van	Staats-
bosbeheer	 een	 unieke	 boottocht	

door	de	Molenpolder,	 een	NATURA	
200-gebied	 vlakbij	 de	 stad	 Utrecht.	
Wat	 houdt	 dat	 in?	Wat	 doet	 Staats-
bosbeheer	aan	beheer?	Welke	vogels	
leven	 er?	 Allemaal	 vragen	 waar	 u	
tijdens	het	varen	antwoord	op	krijgt.	
De	 opbrengsten	 van	 de	 vaartochten	
komen	volledig	ten	goede	aan	de	res-
tauratie	van	Molen	‘de	Kraai’	te	West-
broek.
Omdat	 er	 slechts	 plaats	 is	 voor	 18	
personen	is	aanmelding	noodzakelijk.	

Bij	slecht	weer	(harde	regen	/	onweer)	
gaan	de	excursies	niet	door.
De	 start	 van	 de	 rondvaarten	 is	 om	
9.30,	 11.30,	 13.30	 en	 15.30	 uur.	 De	
vaart	duurt	ongeveer	1	uur.	De	kosten	
bedragen	voor	volwassen	6	euro	voor	
kinderen	tot	12	jaar	3	euro.	Aanmel-
ding	(verplicht)	via	www.groenehart-
centrum.nl.	
Het	 vertrekpunt	 is	 Staatsbosbe-
heer,	 Westbroeksebinnenweg	 5	 te		
Tienhoven

Staatsbosbeheer helpt Molen ‘de Kraai’
Varen voor het goede doel

Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 3 september a.s. rondvaarten ten behoeve van de restauratie 
van Molen ‘de Kraai’ in Westbroek.

Na	 de	 zomervakantie	 gaan	 kinderen	
voor	 het	 eerst	 na	 lange	 tijd	 weer	 in	
grote	groepen	naar	school.	Ieder	jaar	
doet	zich	in	september	een	piek	voor	
in	 het	 aantal	 slachtoffers	 in	 de	 leef-
tijdscategorie	 van	 0	 tot	 14	 jaar.	 Eén	
op	de	drie	de	 slachtoffers	 is	 op	weg	
van	en	naar	school.	Kinderen	zijn	een	
kwetsbare	groep,	doordat	zij	nog	niet	
genoeg	vaardigheid	bezitten	om	zich	
als	een	ervaren	en	volleerd	deelnemer	
in	het	verkeer	te	verplaatsen.	

Over het algemeen hangen de span-
doeken op splitsingen omdat parallel 
aan de weg natuurlijk niet zo lekker 
opvalt voor weggebruikers. [HvdB]

Scholieren gaan weer op weg
Ieder jaar vallen onder kinderen die op weg zijn van en naar school 35 doden en meer dan 600 

gewonden. Om die reden voert ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) van 15 augustus tot en met 23 
september de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. De actie is niet alleen gericht op scholieren; 

ook de overige verkeersdeelnemers moeten weer wennen aan de grote groepen scholieren in het 
verkeer. In onze gemeente zijn op diverse plaatsen spandoeken opgehangen.

Door de hei

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt op zaterdag 27 augustus de dagtocht ‘Bos en Heide’ 
en op woensdag 31 augustus de dagtocht ‘Vechtstreek Zuid’. Vertrek beide 
tochten om 10.00 uur van Kerkbrink Hilversum (Museum). 
Vooral de tocht ‘Bos en Heide’ op 27 augustus belooft heel bijzonder te 
worden. De tocht voert over de Bussumerheide, de Wester- en Zuiderheide 
en afsluitend over de Hoorneboegse heide die allemaal volop in bloei staan 
en er dit jaar werkelijk schitterend uitzien. Voor meer informatie over deze 
en de overige tochten van Fietsgilde ’t Gooi, zie www.ietsgilde.nl

Rondleiding op Sandwijck

Op zondag 28 augustus organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met 
Het Utrechts Landschap een rondleiding over het landgoed Sandwijck. Ook 
in deze tijd van het jaar is er veel te zien. Zo is het graan op de akker rijp, 
wat een heel mooi beeld geeft met veel akkerplanten. Verder zijn veel dieren 
actief, zoals ree en das. Er zijn vast welsporen van hun activiteiten te zien 
zijn. En langs de slootkanten zijn nog diverse bloeiende planten te zien, 
zoals de kattestaart.
De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats op Sandwijck. U vindt deze aan de 
Utrechtseweg 301, recht tegenover het Van Boetzelaerpark. Als het vochtig 
is, is het verstandig om stevige schoenen of laarzen aan te trekken. De 
rondleiding is gratis. Honden (ook aangelijnd) zijn niet toegestaan op 
Sandwijck.

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.30 uur

Dinsdag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag 11.30 - 20.30 uur

Donderdag 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

WOENSDAG PATATDAG
Voor thuis 4 patat + 4 vleeskroketten of 4 frikandellen € 8,95

Cafetaria de Gram officieel sponsor van: Westbroekse 
Wielerronde, Dos Westbroek, Fiod Tienhoven, SVM 
Maartensdijk, Tennisvereniging Kraaienveld Westbroek

Wij zijn 7 dagen per week geopend!!! 
Koffie met gratis petit four

•  Bolletjes trui menu 
2 ballen gehakt met friet en rauwkost € 5,95

•  Sprintmenu
Saté met friet en rauwkost € 7,25

•  Gele trui menu
Mixed grill met friet, saus en rauwkost € 7,95

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

De Molenpolder van bovenaf gezien.

Woe.
24-08

Kogelbiefstuk 
met knolooksaus

of
gebakken Zeeduivelwangetjes

met garnalensaus

11,00
Do.

25-08
Vrij.

26-08
Woe.
31-08

Saté met frietjes en sla
of

Zalmilet met kreeftensaus
11,00

Do.
01-09
Vrij.

02-09

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


