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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Binnenkort in

Uw nieuwe 
supermarkt!

Leyenseweg 127, 3721 BC Bilthoven 
(naast zwembad Brandenburg en Multimate).
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com

supermarkt!

(naast zwembad Brandenburg en Multimate).

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

030-2252549, De Hooghlaan 2F

Begeleid itnessen 
na kanker!

De Gemeente wil het ietsverkeer 
stimuleren en gaat de belangrijkste 

ietsroute, die over de Soestdijkse-

weg Zuid richting de Uithof, ver-

beteren zodat ietsers zich veiliger 
en sneller kunnen verplaatsen. Het 

moet een iets-ile vrij traject wor-
den, dat ietsers ruimte en veilig-

heid biedt. Om dat te realiseren 

wordt een ietsstraat aangelegd, 
d.w.z. een vier meter breed ietspad 
met aan de linkerzijde een volwaar-

dig vrijliggend trottoir en aan de 

rechterzijde parkeervakken voor 

bestemmingsverkeer, uitsluitend te 

benaderen via de ietsstraat. Deze 
parkeervakken zijn alleen te be-

reiken via een inrit ter hoogte van 

de Noord Houdringelaan en een 

uitrit ter hoogte van de Holaan. 
De auto’s moeten hierbij dus over 

het ietspad rijden om bij de par-
keervakken te komen. In de brief 

van de Gemeente waarin de aanleg 

van de snelietsroute werd aange-

kondigd, wordt gesproken van het 

bestaan van ietsiles welke door de 
aanleg van de snelietsroute tot het 
verleden zullen gaan behoren. Ech-

ter - zo stelt de bewonersvereniging 

- geen van de bewoners die direct 

aan de Soestdijkseweg Zuid wonen, 
heeft hier ooit een ietsile waarge-

nomen. 

Busverbinding

Deze hoogfrequente busverbinding 

is bedoeld om meer mensen snel 

naar de Uithof/het life science park 

(voormalig RIVM) gebied te bren-

gen: ‘een snoer van hoogwaardige 

kennisbedrijven die onderling goed 

bereikbaar moeten zijn door een 

ilevrije Soestdijkseweg’. De ge-

meente verwacht een toeloop van 

passagiers voor deze verbinding 

die wordt bestempeld als een aan-

sluiting op de Uithof. De argumen-

tatie van de bewoners valt samen 

te vatten dat het Life science park/

De Uithof vanaf Utrecht centraal al 

prima bereikbaar is per bus, dat er 

vanaf CS Utrecht op korte termijn 
een tramverbinding komt en dat de 

Uithof vanuit De Bilt ook goed per 

iets bereikbaar is.

Fietsersbond

Fietserbond-woordvoerder Rinus 

Scheele: ‘Onze voorkeur gaat er 
naar uit om het ietspad ietspad te 
laten. Het toegankelijk maken van 

dit ietspad voor auto’s betekent 
ons inziens meer hinder en gevaar 

voor ietsers. Ze rijden immers mee 
of komen tegemoet, terwijl ze nu 

alleen, als ze geen ietsers hinde-

ren het ietspad mogen oversteken. 
Wij zien overigens ook voor auto-

mobilisten geen voordeel. Gezien 

de hoeveelheid ietsverkeer hier 
moet er volgens de normen een 4m. 

breed ietspad liggen. Hierbij is van 
belang dat er juist hier aan de west-

kant geen ietspad ligt’. 

Rover

Evert Bouws reageert namens Ro-

ver afd. regio Utrecht: ‘Rover vindt 

de reactie van de bewoners aan de 

Soestdijksweg voorbarig, omdat 
eerst maar eens moet blijken, dat 

een intensieve busverbinding (of 

zelfs een tram, waarvan vorig jaar 

sprake was) echt nodig is. Ook 

bij Rover bestaan twijfels over de 

noodzaak van een zeer frequent 

HOV (hoogwaardig openbaar ver-

voer) verbinding tussen station 

Bilthoven en de Uithof. Met de 

gedachte, dat de Uithof behoefte 

heeft aan beter OV met voldoende 

capaciteit, is Rover het wel eens. 

De twijfels bij Rover worden mede 

gevoed door een recent onderzoek 

naar het te verwachten aantal reizi-

gers dat van een rechtstreekse bus-

verbinding tussen Bilthoven en de 

Uithof gebruik zal maken in plaats 

van de route via Utrecht Centraal. 

Eerst zal moeten blijken of de nieu-

we lijn 72 zoveel reizigers trekt, dat 

langere bussen nodig zijn met een 

hogere frequentie dan eens per half 

uur. 

Gesprek

De gemeente De Bilt reageert bij 

monde van communicatieadvi-

seur Donate Schuil: ‘Wij hebben 
de brief van de bewonersvereni-

ging i.o. ontvangen. Wij begrijpen 

dat inwoners zich zorgen maken 

over deze ontwikkelingen en wat 

dit betekent voor hun woongenot. 

Wij zijn  bereid om de projecten en 

maatregelen nogmaals toe te lichten 

en hun bedenkingen te bespreken. 

De bewoners worden persoonlijk 

uitgenodigd voor een gesprek met 

de wethouder. Daarna vind besluit-

vorming plaats over de ietsstraat 
door het college.

Vraagtekens bij ietsiles en 
frequente busverbinding

door Henk van de Bunt

De bewonersvereniging Soestdijkseweg Zuid i.o. heeft in een brief aan het College van 
Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad haar bezorgdheid uitgesproken omtrent de 

aanleg van een vier meter brede snelietsroute over de Soestdijkseweg Zuid en de komst van een 
hoog frequente buslijn tussen de Uithof /life science park en station Bilthoven. Zij wijst daarbij 

op de grote gevolgen die deze projecten gaan hebben voor de directe woon- en leefomgeving.

Gezien de hoeveelheid ietsverkeer hier moet er hier volgens de normen 
een 4 m. breed ietspad liggen. Het huidige ietspad is 2,5 m. Hierbij is 
van belang dat er juist hier aan de westkant geen ietspad ligt. 

Open monumentendag 2013
Op zaterdag 14 september gaan de deuren van vele 

monumenten in de gemeente De Bilt van 10.00 uur tot 
16.00 uur open voor het publiek. Het landelijk thema 

van dit jaar is ‘Macht & Pracht’. Langs de opengestelde 
monumenten wordt een ietsroute uitgezet. Deze is vanaf 

eind augustus via de website te downloaden.

Tijdens de Open Monumenten-

dag 2013 openen monumenten 

van Macht & Pracht hun deuren. 

Of het nu om de geestelijke of 

de wereldlijke macht gaat, om de 

economische of de rechterlijke macht, om netwerken, grootgrondbezit 

of de krijgsmacht: door de eeuwen heen hebben ze allemaal veel mo-

numentale pracht voortgebracht om hun macht tentoon te spreiden. Op 

de Monumentendag vindt de opening om 10.00 uur plaats bij het voor-

malige klooster Oostbroek (thans Landgoed Oostbroek) en wordt daar 

aandacht besteedt aan wat nu nog over is van archeologische waarden 

van dit eens zo machtige klooster.

Monumenten

Vanaf het moment van de opening (op Oostbroek) zijn de navolgende 

monumenten in de gemeente opengesteld voor het publiek, tot 16.00 uur:

• Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39, De Bilt
• St. Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt
• Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, Bilthoven
• Fort Ruigenhoek, Ruigenhoeksedijk 125A, Groenekan
• Molen Geesina, Ruigenhoeksedijk 32, Groenekan
• Begraafplaats Groenekan, Groenekanseweg 202, Groenekan
• Herv. Kerk Westbroek, Kerkdijk 12, Westbroek
• vm. Gemeentehuis Maartensdijk, Tolakkerweg 217, Maartensdijk
• ‘d Oude School, Burg. De Withstraat 31, De Bilt

Hele week
aanschuiven voor € 10,00
Groenekanseweg 168, Groenekan | Telefoon 0346 - 218821 | www.naastdeburen.nl



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

8/9 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

8/9 •   9.00u - Ds. R.W. Koeijer
8/9 • 18.30u - Ds. J. Veldhuizen

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

8/9 • 10.30u - Mw. L. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

8/9 • 10.00u - Dhr. Wessel de Jonge

R.K. Kerk O.L. Vrouw

8/9 • 10.30u - Pastoor T. Huitink

Ger. Kerk 

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

8/9 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
8/9 • 17.00u - Ds. D. Vonck

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

8/9 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
8/9 • 19.00u - Ds. A. Verwijs

Pr. Gem. Immanuelkerk

8/9 • 10.00u - Ds. J.W. Verwijs

Pr. Gem. Opstandingskerk

8/9 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

8/9 • 10.00u - F. Overbeek

Volle Evangelie Gemeente

8/9 • 10.00u - Dhr. Hans Somhorst

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

8/9 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

8/9 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij
8/9 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Herst. Herv. Kerk

8/9 • 10.30u - Dhr. L. Stuurman
8/9 • 18.00u - Ds. J. Joppe

Onderwegkerk, Blauwkapel

8/9 • 10.30u - Pastor M. de Mey

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

8/9 • 10.00u - Ds. J. van Eck
8/9 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

8/9 • 10.00u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

7/9 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
8/9 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

8/9 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
8/9 • 18.30u - Ds. P. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk

8/9 • 09.30u - Ds. M. van der Zwan
8/9 • 18.30u - Prop. G.A. van Ginkel
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Oud papier
Bilthoven Noord

Op zaterdag 7 september haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 6 september a.s. 
wordt er in de recreatieruimte 
van Dijckstate een ontmoetings-
dienst gehouden, waarin ds. Rene 
Alkema de voorganger zal zijn. 
Deze ontmoetingsdienst wordt 
met de piano begeleid door mw. 
Ria van Aarnhem. 
Na afloop is er nog gelegenheid 
om met elkaar koffie te drinken. 
De aanvang is om 19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur zijn de deuren 
van de zaal open en bent u van 
harte welkom. Voor vervoers- en 
andere vragen: Jan Grootendorst, 
tel. 0346 212904.

Rommelmarkt Maartensdijk

De Protestantse Gemeente Maar-
tensdijk - Hollandsche Rading 
houdt 7 september a.s. een boe-
ken-/rommelmarkt. Een gezel-
lig markt met o.a. veel tweede 
handsspullen, mooie boeken, 
lekkere wafels en een Rad van 
Avontuur. Heeft u nog spullen 
die u niet meer gebruikt, maar 

wel verkocht kunnen worden op 
de boeken-/rommelmarkt? Dan 
kunt u deze spullen inleveren 
op donderdag 5 september van 
19.00 uur tot 21.00 uur bij de 
Ontmoetingskerk aan de Kon. 
Julianalaan 26 in Maartensdijk. 
Er worden geen grote meubels, 
grote elektrische apparaten en 
kleding in ontvangst genomen.

Open koorrepetitie

Op maandag 9 september a.s. is 
er een  Open Koorrepetitie voor 
iedereen die geïnteresseerd is in 
zingen bij het Kamerkoor De Bilt 
en graag de sfeer wil proeven 
tijdens een repetitie. 
Het koor is op zoek naar bas-
sen, tenoren en alten. Aanvang 
20.00 uur in de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid te De Bilt 
(ingang achter de kerk van het 
wijkgebouw De Schakel).

Fotoclub 

Maandag 9 september heeft de 
Fotoclub Bilthoven zijn eerste 
bijeenkomst na de zomervakan-
tie. Het is een eigen werkavond 

waarbij fotowerk wordt getoond 
van de afgelopen maanden. De 
foto’s worden uitgebreid bekeken 
en besproken. 
De avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in het H.F. Witte 
Cultuur en vergadercentrum, 
Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Voor meer inlichtingen www.
fotoclubbilthoven.nl 

PCOB-Nieuws

Voor de PCOB starten de acti-
viteiten weer, ook toegankelijk 
voor niet-leden. Dinsdag 10 sep-
tember komt mevrouw Brugman-
Schouten uit Zwijndrecht. Zij 
neemt belangstellenden met de 
Postboot (Hurtigruten) mee langs 
de Noorse kust. 
De toegang is vrij, bij de uit-
gang is er de uitnodiging tot een 

bijdrage. Voor vragen over ver-
voer: 030 2202458 t.n.v. Henny 
Ockhuijsen. Aanvang 14.30 uur. 
Locatie: Gebouw De Schakel, 
Soestdijkseweg Z. 49 te De Bilt.

Alphacursus

Woensdag 11 september start een 
Alpha-cursus bij de VEG de Bilt 
e.o. aan de Nieuwstraat 47 in 
De Bilt. De cursusavonden (met 
uitzondering van de startavond) 
beginnen met een gezamenlijke 
maaltijd. 
Na een inleiding wordt er over 
diverse onderwerpen doorge-
praat. Deelname is gratis, voor 
de maaltijden wordt een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd. Aanvang 
20.00 uur in de Nieuwstraat 47 in 
De Bilt. Voor meer info tel. 030 
6960667 of www.vegdebilt.net
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Beetje bij beetje hebben wij hem los moeten laten

Steeds moeilijker konden we met hem praten

Die blik, de stilte, het deed zo zeer

De man, vader en opa van vroeger was er niet meer

Wij zagen vaak zijn stille verdriet

Maar daarin helpen konden wij niet

Het is al heel lang een beetje afscheid, maar nu voorgoed

Die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten,

die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

Psalm 91: 1

In alle rust heeft de Heere tot Zich genomen mijn lieve man, 

onze zorgzame vader en trotse opa

Ruth Wijnand Hennipman

25 juli 1953 te Achttienhoven 30 augustus 2013 te Bosch en Duin

 Corrie Hennipman - van Oostrum

 Elbert en Marion

 Jan Wouter en Christina

    Elnathan, Jesse

 Rutger en Christianne

    Thijs

 Bart en Gerwina

 Johannes ‘in liefdevolle herinnering’

 Coen

Bosch en Duin, 30 augustus 2013

Correspondentie adres:

Drakensteyn 33

3738 VP  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op woensdag 4 september 

op de Algemene begraafplaats te Westbroek.

Hij gaf ons de tijd om goed afscheid te nemen. Het is goed zo...

Verdrietig laten wij u weten dat, na een zware periode
na een herseninfarct, op 75-jarige leetijd is ingeslapen
mijn geweldige man, onze zorgzame vader, lieve opa,

broer, zwager, oom en oudoom

Cornelis Nicolaas Cardinaal

- Nick - 

  Den Haag, 12 juli 1938 Bilthoven, 26 augustus 2013

  Maartensdijk: Mathilde Cardinaal-Klein
  Meppel: Niek en Helen
  Corné, Lisa
  Driebergen: Carola
  Menno, Femke
  Maarssen: Toon en IkramTT
  Jamal, Lana
  Slangerup (Denemarken): Philip en Lis
  kinderen en kleinkinderen
  Zutphen: Marianne en Fred 
  Blerick: Richard en Esther
  kinderen
  Groesbeek: Sandra en Jan
  kinderen
  Zijn geliefde katten: Marly, Ringo, Mikey en Sammy

De crematie heet inmiddels plaatsgevonden.

Familie Cardinaal - Prinses Marijkelaan 77 - 3738 DZ  Maartensdijk

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43
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‘Via het steunpunt zijn al contacten 

met vluchtelingen gelegd en er zijn 

op dit moment zo’n tien aanmeldin-

gen van mensen die willen gaan ko-

ken’, vertelt coördinator Hanneke 

Eilers van het steunpunt. ‘Vluchte-

lingen aan wie we het project uit-

leggen reageren heel enthousiast. 

‘Ze vinden het ijn om ook iets te 
kunnen doen. De Bilt heeft de deu-

ren voor hen opengezet en nu kun-

nen ze hun deuren openzetten voor 

Biltenaren.’ 

Dwarsverbanden

Annelies Kastein is coördinator 

van Stichting Eet Mee!. Zij noemt 

het project een mooie manier om 

dwarsverbanden te leggen. ‘Je 

maakt kennis met andere culturen 

en dan is eten een mooi smeermid-

del. Je zit bij elkaar aan tafel lekker 

te eten en dan ontstaat het gesprek 

vanzelf. Als gast hoef je niet te be-

talen, zodat er ook geen drempel is 

om mee te doen. Iedereen kan zich 

aanmelden. Dat kan tot 18 sep-

tember telefonisch (030) 2213498 

of via de website www.eetmee.nl/

aanmelden.’ Op de nieuwspagina 

van de website van Eet Mee! komt 

nadere informatie te staan.

Kennismaken

De vluchtelingen die hier wonen 

hebben allemaal een status en wo-

nen in de hele gemeente De Bilt. Ze 

zijn uit verschillende landen afkom-

stig. Degenen die zich al hebben 

aangemeld als gastgezin komen uit 

Angola, Nepal, Bhutan, Afghani-

stan, Somalië, Eritrea, Ethiopië en 

Irak.  De meesten spreken redelijk 

Nederlands. ‘Het mooie is dat ze 

hun eigen cultuur hebben, waar ze 

trots op zijn en die ze graag willen 

delen’, vertelt Hanneke Eilers. ‘Je 

breekt het brood samen, maar de 

bedoeling is elkaar te leren kennen. 

Kennismaken met de gezinsleden en 

met het land van herkomst. Zo krijg 

je mooie gesprekken, waardoor een 

wisselwerking kan ontstaan.’ 

Verbinding

Annelies Kastein begon twee jaar 

geleden met project Eet Mee! bij 

Biltenaren aan tafel. ‘Het loopt heel 

goed en we hebben in de hele ge-

meente deelnemers van alle leeftij-

den. Annelies noemt het project met 

het steunpunt een hele mooie vorm 

van samenwerking op organisatieni-

veau. Ze vindt het  belangrijk dat je 

niet als geïsoleerde organisaties met 

misschien wel dezelfde doelgroe-

pen bezig bent, maar dat je elkaar 

kunt versterken en tot mooie nieuwe 

projecten komt. ‘Het is bij mensen 

thuis, dus heel kleinschalig en in-

tiem. Je komt vaak op een heel an-

dere  manier met elkaar in gesprek. 

Eten verbindt en verbinding is ook 

nog eens het thema van 900 jaar De 

Bilt. We hopen de vluchtelingen niet 

eenmalig meedoen, maar vaker een 

keertje zullen gaan koken of bij een 

Bilts gastgezin gaan eten. Zo kunnen 

ze zelf ervaren dat het een mooie 

manier is om contact te leggen.‘

Trots

Steunpuntvoorzitter Adri Peters 

vindt het een ontzettend leuk pro-

ject, juist ook vanwege de samen-

werking met Eet Mee!. Hij heeft tij-

dens een stranddag in Castricum die 

het steunpunt voor zo’n 70 vluch-

telingen had georganiseerd al een 

voorproefje op het exotische eten 

gehad, omdat deelnemers eigen eten 

meegebracht hadden. ‘Ze zijn er ook 

heel trots op en gingen gedetailleerd 

uitleggen welke ingrediënten er voor 

waren gebruikt.’ Stichting Eet Mee! 

neemt met mensen die zich als gast 

aanmelden contact op. 

Aanschuiven bij nieuwe Biltenaren
door Guus Geebel

Met het project ‘Eet Mee! bij vluchtelingen aan tafel’ geeft Stichting Steunpunt Vluchtelingen 

De Bilt in samenwerking met Stichting Eet! Mee invulling aan de viering van het twintigjarig 

bestaan van het steunpunt. Vluchtelingen die in de gemeente woonachtig zijn gaan tussen 

14 oktober en 17 november bij hen thuis een maaltijd uit het land van herkomst bereiden, 

waarbij inwoners van De Bilt zonder kosten kunnen aanschuiven.

Hanneke Eilers, Adri Peters en Annelies Kastein zien de samenwerking 

als een verrijking van hun organisaties.

De ingestuurde foto’s werden be-

oordeeld door een jury bestaande 

uit burgemeester Arjen Gerritsen, 

bestuur-secretaresse Els Verburg, 

de gemeenteraadsleden Natasja 

Steen (VVD) en Rens Kersten 

(D66) en communicatiemedewer-

ker Pim Koppel. Hier kwamen 

uiteindelijk drie winnaars uit naar 

voren die vorige week dinsdag door 

de jury worden gehuldigd. 

Gids

Jaarlijks verschijnt er nog steeds 

een gemeentegids. Zo ook dit jaar. 

In dit naslagwerk kunnen burgers 

en bedrijven de belangrijkste infor-

matie over de gemeente en instel-

lingen terugvinden. Het gemeente-

bestuur vindt het belangrijk dat er 

in de gemeentegids ook ruimte is 

voor mooie foto’s. Foto’s die type-

rend zijn voor de mooie gemeente 

De Bilt. Volgens juryvoorzitter 

burgemeester Gerritsen waren de 

inzendingen ook dit jaar weer van 

een bijzonder hoog niveau.

Juryrapport 

De derde prijs was voor Piet van 

Trigt met een foto van de Groene-

kanseweg. De jury was vooral te 

spreken over de grote herkenbaar-

heid van deze foto: ‘Want zeg nu 

zelf; als u uw ogen sluit en denkt 

aan de Groenekanseweg dan ziet 

u deze foto’. Het brons was voor 

Jessica de Smale met een foto van 

Landgoed Houdringe. Volgens het 

juryrapport is zij er met haar foto 

in geslaagd om het natuurschoon, 

waar de gemeente zo trots op is, in 

een beeld te vangen: ‘De prachtige 

herfstkleuren in combinatie met 

het zonlicht dat door het bladerdek 

schijnt geeft deze foto iets extra’s’. 

Nummer één werd uiteindelijk 

Boukje Reuzel met een ballonnen-

foto in de kleuren van de gemeente 

De Bilt (geel groen) en met de op-

druk van het logo van 900 jaar De 

Bilt. Een foto die volgens het jury-

rapport weliswaar niets zegt over 

een landschap, gebouw of buurt in 

de gemeente maar die wel als geen 

ander typeert, waar het dit jaar in 

De Bilt om draait: ‘Vanwege dit 

originele uitgangspunt en de een-

voud van de foto was de jury het er 

unaniem over eens dat dit de win-

nende foto moest zijn’. 

Fotowedstrijd gemeentegids De Bilt
door Henk van de Bunt

De uitslag van de fotowedstrijd voor de gemeentegids van De Bilt is bekend. Inwoners mochten 

hun mooiste of meest bijzondere foto van onze gemeente opsturen. De winnende foto’s hebben 

een prominente plaats gekregen in de nieuwe gemeentegids 2013-2014. De winnende fotografen 

werden op 27 augustus jl. in de oude raadszaal van Jagtlust in het zonnetje gezet. 

Voor Jagtlust v.l.n.r. Piet van Trigt, Boukje Reuzel en Jessica de Smale.

Gerritsen wil groter burgernet

Op 6 september gaat de landelijke campagne ‘Meld je aan 

voor Burgernet’ van start. Ook de gemeente De Bilt doet mee. 

Burgemeester Gerritsen roept alle inwoners van de gemeente op 

zich nu aan te melden op www.burgernet.nl: ‘Samen kunnen we 

de gemeente De Bilt nóg veiliger maken. Want hoe meer mensen 

mee doen, hoe groter de kans dat inbrekers worden opgepakt en 

vermiste personen worden teruggevonden’. 

Burgernet werkt heel eenvoudig. Na een melding van bijvoorbeeld een 

inbraak, tasjesroof of een vermist kind, kan de politie een Burgernetac-

tie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of 

sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon die 

duidelijk is omschreven. Wie informatie heeft, kan via het Burgernet-

nummer (0800) 0011 gratis bellen met de meldkamer. De meldkamer 

speelt de informatie direct door naar de politie. Op dit moment wordt 

al 1 op de 10 Burgernetacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers 

opgelost. 

Succesvol

‘Hoe meer mensen meedoen, hoe meer Burgernetacties succesvol kun-

nen zijn. Want samen zien we méér’, vertelt burgemeester Gerritsen. 

‘Op dit moment hebben we in de gemeente De Bilt al 3000 Burgernet-

deelnemers. Ik wil, dat dit aantal link toeneemt tijdens de campagne, 
om onze wijken nóg veiliger te maken. We gaan daarom de komen-

de tijd mensen actief benaderen en Burgernet door de hele gemeente 

promoten. Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan nu op www. 

burgernet.nl.’

Afsluiting Zomerconcerten
Al twaalf zomers lang organiseert Stichting Zomerconcerten De Bilt in 

samenwerking met Museum Beelden op Beerschoten en het Utrechts 

Landschap vier keer per jaar gratis toegankelijke zomerconcerten bij 

het Bosgebouw Beerschoten in De Bilt. 

Zondag 1 september jl. werd het twaalfde seizoen afgesloten met een 

concert van de Nederlandse Politie Steelband. Hoewel de zon en de 

temperatuur het een beetje lieten afweten, was het concert goed bezocht 

en wisten een paar honderd mensen de weg naar het Bosgebouw te vin-

den. Het publiek reageerde enthousiast op de zonnige klanken en het 

gevarieerde repertoire van de steelband. Gepassioneerd artistiek leider 

Charles van Zanten wist jong en oud te verleiden om van de stoelen 

op te staan en op de maat van de muziek met armen en benen mee te 

swingen. Een geweldige afsluiting van de zomer. (Loes Drieënhuizen)

Voor een vitale gemeente!
Beter De Bilt: 

Staan de kernwaarden van onze gemeente op de tocht door 

de 16 miljoen Euro verlies van de gemeente in de afgelopen 

jaren? Kernwaarden zijn: rusig wonen, veel groen, mooie 
landschappen, centrale ligging, goede mogelijkheden voor 

zorg en welzijn, onderwijs, recreaie en sport. Prima winkel-
voorzieningen voor dagelijkse boodschappen en een 

gezellig dorps karakter. Een duurzame gemeente.
Beter de Bilt organiseert groepsbijeenkomsten voor een 

ijzersterk programma met het oog op de 

gemeenteraadsverkiezingen maart 2014. 

Doe mee en geef je op! Informaie: 
Ebbe Rost van Tonningen:  vantonningen@beterdebilt.nl



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Filet-Americain
Grillworstsalade
Sellerysalade   

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Huisgemaakte schouderham

Gebraden Zeeuwsspek

Rosbief 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 5 september 
t/m woensdag 11 september

Rundercordonbleu
Kipcordonbleu
Gehaktcordonbleu

500
gram 5.98

100
gram 1.98

500
gram 5.98

100
gram 1.20

STOMPETOREN 
BELEGEN   HUISMIX

BOEREN 
BRANDNETELKAAS DJAKARTAMIX500

gram 4.75 100
gram 1.25

500
gram 4.98 100

gram 1.25

Sucadelappen

Gemarineerde 
biefstuk

Heerlijke kipfilet 
van de boerderijkip! 

Katenvlinders

HEERLIJKE SPINATA 
ROMANA & ONZE BEKENDE 
TRUFFELSALAMI

2 x 100
gram 3.98

SALAMI-DUO

VLEESWAREN-TRIO

 TORTILLA’S

per
stuk 2.98

5 halen / 
   4 betalen

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

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteer direct
 van onze 

aanbiedingen!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,60

Vers van de Traiteur
Mihoen
MET KIP _______________ PER PORTIE 4,95
Snijbonenschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Varkenshaas
IN CHAMP. ROOMSAUS + GEBAKKEN AARDAPPELS

________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi!!!

Zoete pitloze

Witte druiven
500 GRAM

Hollandse

Rode Paprika’s
3 VOOR

Mooi Hollandse

Bospeen
NÚ

Vers gesneden

Bietjes ____________500 GRAM 0,99

Vers van de boer

Frieslander Aardappels
______________________ 5 KILO 2,99

Alle soorten

Lasagnes _________100 GRAM 0,99

MAANDAG 9, DINSDAG 10 EN
WOENSDAG 11 SEPTEMBERHollandse

Bramen ___________PER DOOS 0,99

Alle 40 soorten

Tomaatjes ________HÉÉL KILO 2,50

1,49 0,990,99
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Dansen voor jezelf
Catharina Spiertz geet op dinsdagmorgen in WVT Biodanza lessen aan ouderen. 

Een bijzondere dansvorm die vitaliteit en lichaamsbewustzijn stimuleren. 

Danservaring is niet nodig; het gaat meer om bewegen op muziek, om de passie en 

het vermogen om je eigen vrolijkheid weer naar boven te halen.

Het woord  Biodanza betekent letterlijk de dans van het leven en is geschikt voor 

zowel mannen als vrouwen. De oefeningen wordt zowel individueel, in paren als in 

groepsverband uitgevoerd en zorgen voor meer energie. Catharina: ‘Na het regelmatig 

volgen van de lessen merken de meeste mensen dat hun leven op een positieve 

manier verandert. Ze voelen meer vitaliteit, liefde, vrijheid en zelfvertrouwen. 

Wetenschappelijk onderzoek heet  de gunstige efecten van Biodanza aangetoond. 

Het versterkt het immuunsysteem en reguleert het zenuwstelsel en het hormonale 

systeem. Daarnaast activeert Biodanza het natuurlijk zelherstellend vermogen van 

het lichaam. 

Bij Biodanza hoef je géén pasjes aan te leren, je danst 

vanuit je innerlijke beweging, iedereen beweegt op 

zijn eigen authentieke manier. Je hoet dus niet bang 

te zijn dat je niet mee kan doen. Dinsdag 10 september 

wordt er een open les gegeven, vanaf 24 september 

starten de wekelijkse lessen.

Biodanza 55+

WVT, Talinglaan 10, Bilthoven

v.a. dinsdag 24/9 wekelijks 10.00 - 11.30 uur

Catharina Spiertz, T 06 53798524

catharinabiodanza@gmail.com 

www.biodanzametcatharina.nl

Als thema voor de dienst koos 

Maarten de tekst: Houdt dan de 

lofzang gaande. ‘Die tekst vond ik 

heel goed passen. Mensen komen, 

mensen gaan, maar we houden in 

de kerk iets aan de praat.’

Als zijn cadeau aan de cantorij 

heeft Maarten van der Bijl mu-

ziek geschreven op een tekst van 

Willem Barnard die tijdens de af-

scheidsdienst gezongen gaat wor-

den. ‘De tekst sluit heel mooi aan 

bij het thema.’ Van der Bijl geeft 

daarnaast nog een afscheidsconcert 

in de Noorderkerk. Dat begint op 8 

september om 16.00 uur en is vrij 

toegankelijk. ‘Tijdens dat concert 

zal ik als dirigent optreden met de 

koren van de cantorij. Ook zingt 

het Bilthovense kamerkoor Lamusa 

en voer ik met Theo-Hans Kuijven-

hoven, een goede hoboïst, waar ik 

de afgelopen jaren veel mee heb 

samengewerkt, een stuk van Pou-

lenc uit voor piano en hobo. La-

musa zingt het Bachmotet Jesu, 

meine Freude. Dat is een groot 

werk waarin veel samenkomt met 

wat kenmerkend is voor wat ik hier 

graag wil, kwaliteit.’ Het concert 

duurt ongeveer een uur en wordt 

afgesloten met een borrel.

Jong talent

Maarten van der Bijl werd in 1981 

geboren en groeide op in Wapen-

veld op de Veluwe. Vanaf zijn ze-

vende had hij orgelles en toen hij 

twaalf was speelde hij al bij de 

diensten in de kerk. ‘Dat was mijn 

zakcentje. Ik speelde soms wel bij 

vijf diensten in de omgeving.’ Op 

zijn zeventiende verhuisde Maarten 

naar Gorinchem. Daar maakte hij 

de middelbare school af. Daarna 

ging hij studeren aan het conserva-

torium in Rotterdam. ‘In 2000 ben 

ik aan het Utrechts Conservatorium 

orgel- en kerkmuziek en koordirec-

tie gaan studeren. In 2004 werd ik 

in Bilthoven koster van de Juliana-

kerk en verhuisde naar de kosters-

woning naast de kerk. Ik deed het 

gebruikelijke kosterswerk, zorgde 

dat het gebouw er netjes uitzag en 

dat de deur op zondagmorgen open-

ging. Het was een baan van 18 uur 

die ik combineerde met het afron-

den van mijn studie.’

Verandering

Door zijn muzikale achtergrond 

begon Maarten met dirigeren van 

koren en speelde hij orgel bij kerk-

diensten. Hij doet dat ook regelma-

tig in de Domkerk en de Geertekerk 

in Utrecht. ‘Maar ook in Biltho-

ven kwam een en ander op mijn 

pad. Ik ging een koor in de kerk 

dirigeren en gaandeweg kwam de 

cantorpraktijk tot stand. Omdat de 

kerkdiensten van de Julianakerk in 

de Noorderkerk gehouden gingen 

worden, veranderde mijn functie 

steeds meer naar het kerkmuzikale. 

We hebben steeds naar vernieu-

wing van mijn taken gezocht en ik 

heb bepaalde dingen zelf opgepakt. 

Zo heb ik het kerkblad tot een mooi 

eigentijds blad ontwikkeld en de 

website aangepakt. Verder was ik 

bij de organisatie van een aantal 

leuke projecten betrokken, zoals 

vorig jaar december Jozef en Maria 

met de Julianaschool. De samen-

werking met de school is heel erg 

goed. Ik dirigeer er ook een kinder-

koor en de school heeft altijd een 

maandopening in de Julianakerk.’

Overdracht

Half september vertrekt Maarten 

van der Bijl. ‘Ik hou me nog be-

zig met het goed overdragen van 

het werk. Deels aan mijn opvolger 

Seline Haalboom, die het cantor-

organist werk gaat doen. De andere 

werkzaamheden gaan over naar 

vrijwilligers en worden intern inge-

vuld. Ik heb nu nog even de tijd om 

het goed over te dragen en Seline in 

te werken.’ Maarten heeft het goed 

naar zijn zin, maar vindt het goed 

om na een langere tijd iets anders te 

gaan doen. ‘Eerst ga je aan elkaar 

wennen, dan ga je iets moois doen 

en op een gegeven moment ben je 

toe aan iets nieuws. Ik heb duide-

lijk mijn stokpaardjes en mijn eigen 

dingen die ik heel belangrijk vind. 

Iemand anders heeft weer een ande-

re kijk en dat is nodig denk ik.’ Hij 

hoopt wel in de buurt van Bilthoven 

te kunnen blijven wonen. ‘De kerk 

hier ligt me na aan het hart en ik 

ben erg benieuwd naar de ontwik-

kelingen.’

Toekomst

Na zijn vertrek heeft Maarten van 

der Bijl nog een aantal banen. ‘Ik 

ben vaste dirigent van kamerkoor 

Lamusa in Bilthoven en kamerkoor 

Capella Utrecht, die wekelijks in 

Bilthoven repeteren. Die werk-

zaamheden wil ik wat uitbreiden. 

Verder coach ik wel eens mensen 

op het creatieve vlak. Dat wil ik 

als zelfstandige ook wat gaan uit-

breiden.’ Maarten legt uit wat hij 

daarmee bedoelt. ‘Als dirigent, 

zeker in een kerkelijke gemeente, 

leer je mensen niet in de eerste 

plaats zingen, maar durven zingen 

en er durven staan. Zingen is iets 

expressiefs, iets van jezelf te laten 

zien. Dat is primair en daarin zijn 

heel wat mensen geremd. Om tot 

iets moois te kunnen komen moet 

iedereen die met creatieve dingen 

bezig is ongeremd kunnen zijn. 

Veel mensen zijn daar toch in ge-

blokkeerd. Ik vind het mooi om 

die mensen te kunnen helpen. Ik 

heb dat in de dertien jaar dat ik di-

rigent ben vaak gezien en zou me 

daar graag meer mee bezig willen 

houden. De groepsdynamiek en hoe 

het werkt met een groep die samen 

tot iets moet komen, vind ik erg in-

teressant.’ Maarten hoopt verder de 

masteropleiding koordirectie aan 

het Rotterdams Conservatorium te 

kunnen gaan doen.

BBQ bij Koperwiek

Woensdag 28 augustus jl. was er weer de jaarlijkse bewoners barbecue 

in de Koperwiek; de BBQ buiten, de bewoners binnen en een prima 

muzikale omlijsting door Adriano’met een uitgebreid repertoire. 

Sommigen waagden er een dansje aan, tussen de saté, worstjes en 

hamburgers door. (Joke de Koning)

Afscheid van allrounder Maarten van der Bijl

door Guus Geebel

Zondag 8 september neemt Maarten van der Bijl afscheid van de Protestantse Gemeente Bilthoven 

in wording. Het afscheid begint om 10.30 uur in de Noorderkerk in Bilthoven met een dienst geleid 

door dominee Paul Wansink. Een aantal koren zal de dienst muzikaal ondersteunen.

Maarten van der Bijl zit boordevol ambitie.

Er wordt aan vier verspreid in de 

gemeente liggende ‘monumenten’ 

aandacht geschonken. In West-

broek is dit de Hervormde Kerk aan 

de Kerkdijk, in Groenekan wordt 

fort Ruigenhoek aangedaan, in De 

Bilt is dat de Michaelkerk en in 

Maartensdijk wordt alles over het 

monument Eyckenstein verteld. De 

eerste steen van de huidige Micha-

elkerk is gelegd op 13 juni 1954. 

Op 23 augustus 1955 is de kerk in 

gebruik genomen. Wim Elsing weet 

er ontzettend veel over te vertellen 

en zal dat ook aan de schooljeugd 

doen. Douwe Tijsma weet heel veel 

van de geschiedenis en is al jaren de 

verhalenverteller van Fort Ruigen-

hoek. Anne Doedens vertelt over 

de geschiedenis van het ‘huis’ op 

Landgoed Eyckenstein. Wendela 

en Lex van Boetzelaer verzorgen 

een korte rondleiding met een en-

kele opdracht door het ten noorden 

van het huis liggende park, dat rond 

1880 werd aangelegd volgens het 

ontwerp van tuinarchitect Leonard 

Springer.

Speurtochten

In de Michaelkerk heeft Wim El-

sing een leuke speurtocht gemaakt. 

Corina Nagel heeft ruime ervaring 

als docente Godsdienstig Vor-

mings Onderwijs. Corina is thans 

werkzaam als regiobegeleidster 

van collega-docenten die kinderen 

kennis laten maken met het chris-

tendom, andere godsdiensten en de 

Bijbel. Door verhalen, symbolen en 

gebruiken krijgen de leerlingen in-

zicht in de wereld van geloven. Co-

rina kon haar ervaring vanuit haar 

werk goed gebruiken bij het opstel-

len van het programma rondom de 

geschiedenis van de Hervormde 

Kerk in Westbroek. Samen met 

Anneke Westening verzorgt zij een 

rondleiding en een speurtocht. 

Muurschilderingen

Anneke verzorgt op verzoek vaker 

een rondleiding en vertelt dan ook 

over de muurschilderingen: ‘Vlak 

na de eeuwwisseling is te Westbroek 

op de noordelijke en zuidelijke bui-

tenmuren van de kerktoren en het 

traptorentje een aantal muurschil-

deringen ontdekt, gemaakt nadat de 

kerk was uitgebreid met een kapel 

aan beide zijden van de toren. Het 

gaat om een voorstelling van het 

Laatste Oordeel (noordwand), een 

voorstelling van de legende van ‘De 

drie levenden en de drie doden’ en 

een de afbeelding van een zestal hei-

ligen (zuidwand). De voorstellingen 

zijn gemaakt in het begin van de 16e 

eeuw, toen de kerk nog katholiek 

was en zijn in 1995 gerestaureerd’. 

Scholenproject Open Monumenten Dag

door Henk van de Bunt

Het Comité Open Monumentendag De Bilt heeft ook een speciaal scholenproject

georganiseerd op de dagen voorafgaand aan de Open Monumentendag. 

Inmiddels zijn hiervoor ruim 650 leerlingen uit de gemeente De Bilt aangemeld.

Corina Nagel (l) en Anneke Wes-

teneng voor de muurschilderingen 

aan de zuidwand onder een afbeel-

ding van een zestal heiligen.



Bijeenkomst nieuwe Vierstee
Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. heeft van de gemeente De Bilt de ruimte 

gekregen om een plan voor een nieuwe Vierstee (in Maartensdijk) te ontwik-

kelen. Een eerdere poging om een nieuw multifunctioneel centrum te bouwen 

mislukte. Vaessen denkt nu dicht bij een deinitieve oplossing te zijn.
Het plan moet gedragen worden door de huidige gebruikers en de omwo-

nenden van de nieuwe locatie. Vaessen presenteert de huidige plannen in een 

bijeenkomst op woensdag 4 september vanaf 19.45 uur in het Groenhorst 

College aan de Dierenriem in Maartensdijk. De inloop is vrij toegankelijk. 

Inschrijving is niet nodig. Sportwethouder Herman Mittendorff verzorgt een 
inleiding. Daarna vertelt Jeroen Geurts, commercieel manager van Vaessen 

meer over de stand van zaken van de huidige ontwikkeling en de nog te nemen 
stappen. Bezoekers wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen. 
[HvdB]

Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

UITLOPENDE 
DAMES EN HEREN 

ONDERMODE
NU

 

 

 
*m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

50%
KORTING*

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

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

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

 

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

De nieuwe oogst is binnen! vandaar een heerlijk meergranen oogstbrood voor € 2,95Appel of Abrikozen      caketaartjevan € 5,60 nu slechts €4,75

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Volg Mieka op 
www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35
3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:
woensdag 9.30 - 17.00 uur
donderdag 9.30 - 15.00 uur
vrijdag 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 14.00 uur

Kinderkledin�, (kraa�)cadeau� e� accessoire�

voor klein� e� grot� sterre�voor klein� e� grot� sterre�

m
aat

116 t/
m

 1
7625

%
K
O

R
T
IN

G

Mieka

is weer

open!

Nieuw
seizoen...
nieuwe
collectie!

aan de Molenweg 21 te Maartensdijk.

Tot deze datum kan er iedere

woensdag tm zaterdag tussen

10.00 – 12.00 of 19.00 – 20.30 uur

kleding ingebracht worden.

Bij verkoop van de kleding krijgt u 

50% van de verkoopprijs.

Mocht u nog vragen of opmerkingen 

hebben dan kunt ons een email 

sturen: nr21.marjolein@hotmail.com

Zaterdag 21 september
openen wij de deuren van

2e hands
merkkledingwinkel

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

De nieuwe 

agenda's en 

kalenders 

zijn al binnen

bij Primera

2014
THE ART OF HAIRCOLORING

Zon, zee en strand zorgt
voor uitdroging van haar & huid!

Tijd om jezelf even te laten verwennen!
 

-  So Pure Haarmasker
-  Heerlijke wasmassage 

o.b.v. So Pure Aromatherapie
-  Wenkbrauwen epileren

 
Samen voor €19,95

Ook leuk om kado te geven!!!

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

Menno, gefeliciteerd met je bul!
Maartensdijk heeft er een jurist bij!

Voor advies, bel kapper Hans 212455
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De Ierse ambassadeur in Neder-

land is gestrikt voor de onthulling 

van het Biltse hoogkruis. Ambassa-

deur Mary Whelan zal de plechtige 

handeling samen met burgemeester 

Arjen Gerritsen van De Bilt. Met 

het metershoge kruis wordt het 

900-jarig bestaan van de gemeente 

gevierd. Op het monument worden 

onder meer de Ierse wortels van De 

Bilt uitgebeeld. Eén van de grond-

leggers van De Bilt kwam 900 jaar 

geleden terug van een pelgrims-

tocht naar Ierland. Het beeld van 

Jelle Steendam en ligt in het Noord-

Brabantse Den Hout en wordt daags 

voor de onthulling op 14 september 

naar De Bilt gebracht.

Nieuw is de Avond van de Korte 

Film op donderdag 12 september, 

gepresenteerd en samengesteld 

door twee Biltse ilmmakers en 
Gouden Kalf-winnaars Joost van 

Ginkel en Jos Stelling. Zij hebben 

een unieke ilmavond samenge-

steld met korte ilms van henzelf en 
collega-ilmmakers. De locatie is 
de Dorpsstraat 59, De Bilt, het pro-

gramma vangt aan om 19.30 uur en 

duurt ongeveer drie uur. Toegang 

vanaf 16 jaar. Op vrijdagavond 13 

september warmen bands in aller-

lei muziekstijlen vanaf 20.00 uur 

het Van Boetzelaerpark op. Er kan 

worden gedanst en er is horeca aan-

wezig. De optredens worden ver-

zorgd door de bands Frisbee, The 

Wilsons, DUO Wytze de Swart & 

Tony ten Veen en de entree is gra-

tis. Op zaterdag 14 september pre-

senteren zo’n 110 kunstenaars van 

allerlei disciplines hun producten 

in kramen door het hele park, zoals 

schilderijen, graiek, sieraden/edel-
smeden, leerbewerking, keramiek, 

fotograie, vilt, beelden, glaskunst/
lamp en mozaïek. Op diverse po-

dia vinden dansvoorstellingen en 

dance clinics plaats met onder meer 

salsa, lamenco, tango, streetdance, 
rock’n’roll en lashmobs, onder 
begeleiding van live muziek. Aan-

wezig zijn Dansschool Femtastic, 

Flamenco Heleen, Argentijnse Tan-

goschool Cielito, Union Salsa en 

de acrobatische rock´n´rollgroep 

Jumping Spectacles. Ook treedt 

er een zumbakoor op. Voor kinde-

ren is er ook een boel te beleven: 

Straattheatervoorstelling Zigeune-

rin en de Beer, Abacustheater met 

kapitein Kosto met zijn duikboot, 

Masquerade met Sprookjes in de 

Soep en een theaterworkshop. Ver-

der kunnen kinderen zich vermaken 

in de zweefmolen en in de levens-

grote waterballen op de vijver. Veel 

muziekgroepen laten zich deze 

middag op diverse podia horen, 

zoals Indifference, The Mac Con-

spiracy,  de Bigband van de Biltse 

muziekschool en de Weathertown 

Bigband. Plaatselijke horecaon-

dernemers maken het plaatje com-

pleet met bijzondere en smakelijke 

culinaire verrassingen. ’s Avonds 

kunnen bezoekers vanaf 21.00 uur 

dansen op de beats van dj Le Ba-

ron met ouder- en nieuwerwetse 

disco. Lichtkunstenaars zetten op 

dat tijdstip het park in lichterlaaie. 

Zie verder www.kunstmarktdebilt.

nl en het programmaboekje dat op 

diverse openbare plaatsen in de ge-

meente is te vinden. Het is mogelijk 

via de website kaarten te bestellen 

voor de ilmavond. [LvD]

Kunstmarkt haakt aan 
bij 900-jarig bestaan De Bilt

Voor de dertiende maal presenteert Kunstmarkt De Bilt een uitgebreid programma met kunst, 

ilm, theater, dans en muziek op 12, 13 en 14 september in het Van Boetzelaerpark in De Bilt en 
op enkele andere locaties. Dit jaar staat het evenement geheel in het teken van 900 jaar De Bilt.

Bij de Kunstmarkt De Bilt valt elk jaar weer van alles te ontdekken op het gebied van kunst, muziek, theater en 

dans met dit jaar ook ilm op de donderdagavond.

Onthulling Bilts Hoogkruis

De Gijs van Lennep Legend auto-

rally, georganiseerd door de Kiwa-

nis Club Bilthoven, heeft 25.000 

euro opgeleverd. Om 10.00 uur was 

het al gezellig druk op de vroege 

zondagmorgen. Na door de zes 

kernen van de Gemeente De Bilt te 

zijn gegaan, ging de rit verder naar 

Huizen, waar alle rijders een heat 

in een kart op het circuit van Coro-

nel dienden af te leggen. De inish 
was ’s middags op het Bomencen-

trum in Baarn, waar gastheer Hans 

Blokzijl een prachtige ontvangst 

had gecreëerd voor het Concours 

d’ élégance. De check werd door 

de algemeen directeur van Unicef, 

Wijbrandi in grote dank aanvaard. 

Met dit bedrag kunnen 18.500 vac-

cinaties worden gegeven aan moe-

der en kind om tetanus verder de 

wereld uit te helpen.

Mooie opbrengst voor Unicef

Om 10.00 uur vlagde Gijs van Lennep zelf de eerste van de 100 oldtimers 
weg bij het Gemeentehuis Jagtlust in Den Bilt.

Programma 900 jaar De Bilt 

September – thema: Verbinden door te vieren

7 sept.  Opening Open Tentoonstelling Historische Verenigingen

  10.30 uur bij Tuincentrum Groenrijk, Tolakkerweg 138, 

Hollandsche Rading door gemeenteraadslid Ebbe Rost van 

Tonningen. De tentoonstelling is geopend: ma t/m vr 9.00-

18.00 uur, za 9.00-17.00 uur

7 sept.  Rondje De Bilt. Een ietstocht voor alle leeftijden, 

georganiseerd door de samenwerkende serviceclubs.

  Van 10.00 tot 16.00 uur met een route door de zes kernen. 

De opening is om 10.00 uur in het centrum van Bilthoven 

met het startsein van de ietstocht. Er kan op meerdere 

plekken gestart worden. In de centra van de kernen van onze 

gemeenten wordt gestopt en op een 10-tal markante en 

interessante plaatsen vindt een korte introductie en uitleg 

plaats. De kosten voor de ietstocht zijn 1 euro per persoon,  

de opbrengst gaat naar het goede doel Stichting De Stoute 

Schoenen.

  Hierin geïntegreerd is een ietstocht voor ‘oude’ ietsen, 

vanaf de dr. J.J.F. Steylingweg te Maartensdijk 

10 sept.  Thema avond van Groei en Bloei, die wordt gehouden van 

20.00 tot 22.30 uur in Woon- en zorgcentrum De Koperwiek, 

Koperwieklaan 3, 3722 CB  Bilthoven.

14 sept.  Onthulling Bilts Hoogkruis, Van Boetzelaerpark 11.00 uur

  De jonge Biltse beeldhouwer Jelle Steendam maakte 

het cultuurhistorisch monument dat tijdens de Open 

Monumentendag aan de jubilerende gemeente De Bilt wordt 

aangeboden. Het vier meter hoge monument komt bij het 

Van Boetzelaerpark te staan, niet ver van de duiventil, en is 

zichtbaar vanaf de Utrechtseweg. Zie ook www.biltshoogkruis.nl

14 sept. Biltse Oldtimer Weekend, Dorpsstraat De Bilt

  De Dorpskerk organiseert voor de derde keer een Oldtimerdag. 

De dag begint met een toerrit en in de middag worden de 

oldtimers tentoongesteld aan het publiek. De Dorpsstraat 

is hiervoor afgesloten voor het doorgaande verkeer. Een 

vakkundige jury zal de drie mooiste oldtimers belonen met 

een prijs. Het programma en een sfeerimpressie van vorig jaar 

is terug te vinden op de website van de organisatie: 

 www.marktdagdebilt.nl

14 sept.  Open Schaakkampioenschappen

  Schaakvereniging De Biltse Combinatie organiseert voor het 

eerst sinds 1976 weer een groot schaaktoernooi voor zowel 

topschakers als thuisschakers uit onze gemeente. U kunt zich 

tot 10 september aanmelden. Het toernooi start op zaterdag 

14 september om 10.00 uur en zal worden gehouden in het 

gebouw van Sportvisserij Nederland, aan de Leyenseweg 115 

in Bilthoven. U kunt zich tot 10 september aanmelden  door 

een email te sturen naar j.a.j.faber@wxs.nl

 Nadere informatie: zie www.dbcschaak.nl

15 sept.  De Bilt Classic

  De Bilt Classic is een eendaagse rally die wordt georganiseerd 

door Stichting RallyTours in het kader van 900 jaar De Bilt. 

Zij wil graag iedereen met een auto (van 1998 of daarvoor) 

kennis laten maken met de wonderschone gemeente De Bilt. 

Ondanks het feit dat velen hier al decennia wonen, zijn er 

nog steeds leuke weggetjes die veel mensen niet kennen. Ook 

inwoners uit andere gemeenten dan De Bilt zijn van harte 

welkom bij De Bilt Classic. De rally wordt gereden in twee 

categorieën, te weten een Tourrit en een Tourrally.

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings, Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900jaaRDEBilT.nl



Zaterdag 7 september
 Kom tussen 12.00 en 16.00 u. naar Winkelcentrum Planetenbaan

Koop voor € 2,- een ballon en maak kans op een:

Fiets, Galaxy Tablet 
of waardebon van winkelcentrum Planetenbaan

De opbrengst van de ballonnenverkoop gaat naar:

Stichting Stoute Schoenen

Ballonnenwedstrijd

Mede mogelijk gemaakt door:

Én, omdat u vorige week zo massaal en 

enthousiast reageerde, nogmaals:

25% kassakorting 

op ALLE vaste planten in vierkante     

   potmaat 9x9 en 11x11 cm

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

Calluna Vulgaris

knopbloeiende heide

        
Ze bloeien rijk in het wit, rose of paars en houden 

dat gemak kelijk vol tot in december. Zet ze waar u het mooi vindt, in 

potten, manden, najaarsbakken of gewoon op een plekje in de tuin.

U neemt ze nu mee met een fikse 

kassakorting van ............................
........... 25%

Aanbieding geldt t/m dinsdag 10 september

Tony’s Chocolonely

4+1
gratis

geldig van 9 t/m 28 september
bij de Wereldwinkel

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel

is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk 
van 10 tot 15 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

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

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

Planetenlaan 33  |  3738 XK Maartensdijk

T 030 - 273 24 90  |  F 08 42 20 60 88

info@boomverzorginghasenaar.nl

www.boomverzorginghasenaar.nl

WWW.BOOMVERZORGINGHASENAAR.NL

Werken aan meer energie, veerkracht en 

ontspanning van lichaam en geest? Sinds 2007 

verzorgt Yin in Yang in De Bilt groepslessen 

 

Qigong en Taichi/Taijiquan 
 

Dinsdags om 19.30 en 21.00u 

Vrijdags om 12.45, 14.00 en 15.30u 

 

Start op 3 en 6 september 

 

Eerste les gratis 
 

Info en aanmelden bij Emile Weesie: 06 2291 8560 

of via welkom@yininyang.nl 

Yin$in$Yang$
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

Van ons bekende varkensvlees: gekruid & gezouten. 

Braadtijd ± 90 minuten

SCHOUDERFILETROLLADE ........500 GRAM € 5,98

Bakken als biefstuk. Heerlijk mals. Smullen dus

RUNDERENTRECOTE .......................100 GRAM € 2,15

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid

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

Om te wokken. Lekker gemarineerd en goed gevuld met groenten

KALKOENWOKREEPJES ..................100 GRAM € 1,10

Panklaar: met o.a. haasfiletlapje met kaas & ham

GORDON SUISSE ...................................100 GRAM € 1,50

Uit onze specialiteitenhoek: puur rundvlees. Lekker gekruid

MACHO BURGERS .............................. PER STUK € 2,50

Van ons superkwaliteit lamsvlees: gemarineerd of naturel

LAMSBOUTSCHIJVEN ......................100 GRAM € 1,65

Uit onze poeliershoek: om kort te bakken. Superkwaliteit

KALKOENFILET SCHNITSELS ....100 GRAM € 1,25

Voor op de barbecue of in de pan. Lekker gekruid. 

Om kort te bakken

BISTRO STEAKS .....................................100 GRAM € 1,60

Uit onze traiteurhoek: met o.a. spekjes, jus, worst, andijvie en 

handgestampte aardappels

ANDIJVIESTAMPOT ...........................500 GRAM € 4,25

Voor de liefhebbers . Om te bakken met spek en uitjes

VERSE KALFSLEVER ..........................100 GRAM € 3,25

Op veler verzoek: met een vleugje knoflook

LAMSBURGERS ......................................100 GRAM € 2,15

Lekker beleg voor de boterham.

GEGRILDE FRICANDEAU ..............100 GRAM € 2,25

...................................... + 100 GRAM LEVERWORST GRATIS!

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 7 september. Zetfouten voorbehouden.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers
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advertentie

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Als voorzitter van de PCOB ben ik 
betrokken bij het welzijn van senioren 
in onze gemeente. Speerpunten 
zijn: informatie, ontspanning en 
belangenbehartiging. Na de gemeen-
telijke fusie in 2001 zijn ook de 
afdelingen van de PCOB samengegaan. 
Zo streven wij al jaren naar verbinding 
tussen de zes kernen!
Diversiteit hoeft hierbij geen scheiding 
te betekenen; het is een boeiende 
uitdaging voor mensen–onder–elkaar. 
Hoe kunnen we elkaar versterken?

Veel verscheidenheid is er ook in 
het landschap. Opgegroeid in 
een polderlandschap trekt mij 
het meest de omgeving van het 
Bert Bospad tussen Hollandsche 
Rading en Westbroek: een 
levend schilderij van Marsman’s 
gedicht ‘Herinnering aan 
Holland’’: boerderijen in 
een geweldige ruimte, 
boomgroepen, kerken en 
olmen in een groots ver-
band. Oase van rust in een 
jachtige samenleving!

Veel verscheidenheid is er ook in 
het landschap. Opgegroeid in 
een polderlandschap trekt mij 
het meest de omgeving van het 
Bert Bospad tussen Hollandsche 
Rading en Westbroek: een 
levend schilderij van Marsman’s 
gedicht ‘Herinnering aan 
Holland’’: boerderijen in 
een geweldige ruimte, 
boomgroepen, kerken en 
olmen in een groots ver-
band. Oase van rust in een 

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Mini Rijksen

Natalie Temming is voorzitter van 

Zandzegge, waarvan leden op 7 sep-

tember tijdens Poppodium worden 

ingezet bij de catering. Zandzegge 

is een serviceclub voor vrouwen die 

wonen of werken in Bilthoven. De 

club is aangesloten bij Rotary Inter-

national. ‘We vormen een club met 

boeiende vrouwen met leuke carri-

ères die elkaar om de twee weken 

met een hapje en een drankje in Zilt 

& Zoet in Maartensdijk ontmoeten. 

Naast activiteiten waarbij we inte-

ressante sprekers uitnodigen, of een 

van ons een verhaal houdt, doen we 

ook aan fundraising. Vanuit onze 

club zetten we ons lokaal in voor 

hele praktische dingen, zoals het 

organiseren van zangmiddagen in 

tehuizen en concerten.’

Activiteiten

‘Het dagdurende programma op 

de Julianalaan wordt van 10.00 tot 

16.00 uur voornamelijk door de 

winkeliers ingevuld’, vertelt Nata-

lie Temming. ‘Zo is er bij Ekoplaza 

Koken en Proeven en staat Wierda 

Scoots and Bikes er met scooters. 

Square12 en Ripassa, gevestigd op 

het Emmaplein, organiseren een 

lunch-fashionshow. Op het veldje 

bij De Kwinkelier komen kinderac-

tiviteiten en worden verschillende 

kraampjes ingericht. Als om 16.00 

uur Poppodium begint komen wij 

in actie met de catering. Poppodi-

um is tot middernacht de hoofdzaak 

van het programma, maar eigenlijk 

is de catering dat, want daar moet 

het geld voor het goede doel van-

daan komen. Een gedeelte van de 

opbrengst van de catering gaat naar 

Stichting Stoute Schoenen.’

Goede doel

‘Er komen twee uitgiftepunten die 

door Rob Stranders worden neerge-

zet. Hij zorgt ook voor bier, wijn, 

fris, hamburgers, saté, worst en an-

dere hapjes. Genoeg om de hopelijk 

meer dan duizend mensen van hap-

jes en drankjes te voorzien’, vertelt 

Natalie Temming. ‘De uitgiftepun-

ten worden onder professionele 

begeleiding bemand door leden 

van de serviceclubs. Ook komen er 

een cocktail- en een oesterbar met 

champagne. Er wordt afgerekend 

met munten die voor 2.50 euro 

verkocht worden en waarvan dus 

een deel naar het goede doel gaat.’ 

Voor Poppodium is de organisatie 

erin geslaagd Robert Jan Stips als 

extra artiest aan te trekken. Stips 

speelde in Super Sister, Sweet de 

Buster, Golden Earring en The Nits. 

Hij heeft een repertoire van meer 

dan 200 liedjes. Stips zal verzoek-

nummers spelen die bij opbod ver-

kocht worden, ook voor het goede 

doel.

De hele dag feest in Bilthoven Centrum

door Guus Geebel

Als onderdeel van de viering 900 jaar De Bilt organiseren de gezamenlijke serviceclubs in de 

gemeente De Bilt op zaterdag 7 september in alle kernen activiteiten rond de ietstocht Rondje 
De Bilt. Bij de start- en stopplaats op de Julianalaan in Bilthoven waar om 10.00 uur de ietstocht 

oficieel van start gaat en vanaf 16.00 uur Poppodium begint, worden de activiteiten georganiseerd 
door de serviceclubs Zandzegge, Rotaryclub De Bilt-Bilthoven en de winkeliersverenigingen.

Natalie Temming is voorzitter van Bilthovense serviceclub Zandzegge.

Uit bewondering voor de natuur 

hebben vier generaties Burgers-

van Hooff zich ingezet voor het 

welzijn van de dieren. Zij hebben 

gestreefd naar een dierenpark met 

ruime verblijven die zoveel mo-

gelijk overeenkomen met de oor-

spronkelijke leefgebieden. In deze 

zogeheten ecodisplays kunnen die-

ren en planten in sociaal verband 

samenleven. Omdat de bezoekers 

de dieren in hun natuurlijk gedrag 

kunnen observeren, worden ze zich 

beter bewust van het belang van het 

behoud van de diversiteit van na-

tuur en milieu. De lezing gaat over 

het wel en wee van een bijzonder 

familiebedrijf met een passie voor 

dieren. Johan en Marie Burgers-Er-

wig openden op 30 maart 1913 het 

eerste particuliere dierenpark van 

Nederland in ’s Heerenberg.  Tien 

jaar later verhuisde de familie het 

park naar Arnhem. Daar bouwde 

Johan in navolging van Tierpark 

Hagenbeck in de buurt van Ham-

burg tralievrije rotsverblijven, met 

grachten als scheiding tussen de 

dieren en het publiek. In de oor-

logsjaren wisten Reinier en Lucie 

van Hooff-Burgers tijdens de Slag 

om Arnhem met gevaar voor eigen 

leven het park in stand te houden. 

Het herstel van de oorlogsschade 

vergde een tiental jaren. 

Generatie

De derde generatie, Antoon en 

Greet van Hooff-Wierenga, breidde 

Burgers’ Dierenpark enorm uit. In 

een reeks van jaren verwezenlijk-

ten zij een revolutionaire visie op 

dierentuingebied. In Burgers’ Zoo 

verrezen de vier ecodisplays Sa-

fari, Bush, Desert en Ocean. Nu 

leiden Alex en Bertine van Hooff-

Nusselder als vierde generatie het 

park. Op hun beurt vernieuwen en 

verrijken ze het met een modern 

congrescentrum, restaurant en ter-

rassen met uitzicht op de Safari. 

Een Zuidoost-Aziatisch regenwoud 

en een Kidsjungle zijn de jongste 

uitbreidingen van de Koninklijke 

Burgers’ Zoo, zoals het Arnhemse 

dierenpark vanaf dit jaar oficieel 
heet.

Redactie
De lezing op 6 september vindt 

plaats bij de Bilthovense Boekhan-

del, Julianalaan 1 in Bilthoven, be-

gint om 20.00 uur en kost 5 euro. 

Graag van tevoren reserveren via 

info@bilthovenseboekhandel.nl of 

telefoonnummer 030-2281014. Jo-

hanna en Geert van Nieuwstadt-van 

Hooff vormden de redactie van het 

Jubileumboek. [LvD]

Jubileumboek Burgers’ Zoo
Op 6 september vanaf 20.00 uur houdt Johanna van Nieuwstadt-van Hooff uit Bilthoven 

een lezing in de Bilthovense Boekhandel over de totstandkoming van het Jubileumboek ter 

gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Burgers’ Zoo, dat dit jaar wordt gevierd.

Historische tentoonstelling 
nu bij GroenRijk

door Henk van de Bunt

De Historische Kring d’Oude School uit De Bilt en 
de Historische Vereniging Maartensdijk hebben de 

tentoonstelling ‘900 jaar De Bilt in beeld’ over de geschiedenis 

van de gemeente De Bilt samengesteld. De tentoonstelling 

werd 14 maart jl. geopend in gemeentehuis Jagtlust en 

verplaatst zich door de kernen.

Na een vakantiereces wordt de tentoonstelling nu opnieuw opgebouwd 

in Hollandsche Rading. Op 7 september om 10.30 uur opent gemeen-

teraadslid Ebbe Rost van Tonningen (uit Hollandsche Rading) deze 

tentoonstelling bij GroenRijk Hollandsche Rading (Tolakkerweg 138). 

De tentoonstellingscommissie is met de voorbereiding ruim een jaar 

intensief bezig geweest. Het resultaat mag er zijn: Oude voorwerpen, 

geograisch materiaal, tekeningen en vooral veel oude foto’s, bijeen-

gebracht door een zevenhoofdige tentoonstellingscommissie, die heeft 

geprobeerd 900 jaar samen te vatten van alle kernen. Als leidraad is het 

boek ‘Van Oostbroek naar Westbroek’ gebruikt. De samenstellers zijn 

er in geslaagd over alle kernen een mooi historisch verhaal te vertellen. 

Dorpshuis

In Hollandsche Rading was het even zoeken naar tentoonstellingsruim-

te. De aangevangen bouw van een nieuw Dorpshuis en de beperkte 

functionaliteit van het tijdelijk Dorpshuis dwongen de commissie elders 

onderdak te zoeken. Deze is nu gevonden bij GroenRijk Hollandsche 

Rading aan de Tolakkerweg. Gedurende de duur van de tentoonstelling 

kunnen bezoekers geheel in stijl daar ook proiteren van een Speci-
ale Aktie ter gelegenheid van  900 jaar de Bilt. GroenRijk selecteerde 

de Mathilde-viool; een variant van de winterharde bosviool met een 

bloeitijd van september tot voorjaar 2014, die wordt aangeboden in een 

antracietkleurige terras-pot van 23 cm. De tentoonstelling is geopend 

ma t/m vr 9.00-18.00 uur, za 9.00-17.00 uur.

Leden van de tentoonstellingscommissie samen met Karel Hendriksen 

(GroenRijk) en Ebbe Rost van Tonningen (derde en vierde van links) 

voor de ingang aan de Tolakkerweg te Hollandsche Rading.
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Binnenkort in

Wij bieden u
100% kwaliteit! 
Niet goed,
geld terug!

Elke week méér 
dan 70 scherpe 
aanbiedingen!

Een bezoek aan Hoogvliet is telkens

weer de moeite waard. Onze versproducten

zijn van de hoogste kwaliteit.

Leyenseweg 127, 3721 BC Bilthoven (naast zwembad Brandenburg en Multimate).
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com

Hoogvliet heeft altijd de meeste aanbiedingen én 

de laagste prijs! Met duizenden artikelen in het 

assortiment levert dat dus 

wekelijks gegarandeerd 

veel voordeel op!

Waarom kiezen 
méér dan een miljoen klanten per 
week voor Hoogvliet supermarkt?

Let op uw 

brievenbus voor 

onze speciale 

openings-

aanbiedingen!

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

Weekend AANBIEDING

bolchrysanten
(in diverse kleuren)

Van 5,95 / voor 3,95 
alleen geldig op vrijdag 6 en zaterdag 7 september
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Boekpresentatie Anna Furnee 
met rituelen omgeven

door Lilian van Dijk

Anna Furnee-Jongen presenteerde haar boek ANNA-raakbaar in aanwezigheid van vele 

cliënten van haar massagepraktijk, die dit jaar zijn twintigjarig bestaan viert. 

Het idee voor het jubileumboek 

kwam van Anna. Haar cliënten vul-

den op haar verzoek een enquête in 

over hun ervaringen met haar als 

persoon en als lichaamsgerichte 

therapeut en Monique Hurkmans 

van Voetspoor noteerde Anna’s le-

vensverhaal, redigeerde de teksten 

en regisseerde het hele gebeuren 

tot en met het drukproces. Mirjam 

Roest maakte het ontwerp en deed 

de opmaak en Esther Visser en Mir-

jam Roest zorgden voor bijpassen-

de foto’s. Na een korte introductie 

door Ike Bekking, eigenaresse van 

de Bilthovense Boekhandel, waarin 

ze vertelde hoe ze Anna had ont-

moet en haar had uitgenodigd om 

haar boek te komen presenteren, 

vertelde Monique Hurkmans wat 

haar aandeel in het boek is geweest. 

Haar onderneming Voetspoor maakt 

boeken in opdracht voor bedrijven, 

clubs en particulieren, van idee tot 

uitgave. Mirjam is in feite als ghost-

writer opgetreden, met name voor 

Anna’s biograie. Anna was niet zo 
goed met woorden, had ze Mirjam 

verteld. ‘Maar dat viel eigenlijk 

heel erg mee. Ze kon meer dan ze 

zelf dacht’, was Mirjams conclusie. 

Ze beschreef het hele proces van 

schrijven, herschrijven, redigeren, 

nog eens doorlezen, overleggen met 

de fotografes en de ontwerpster/op-

maakster voor de visuele en creatie-

ve elementen, laatste fouten eruit-

halen en ten slotte loslaten, op het 

moment dat het boek werd gedrukt. 

Gelukkig klikte het tussen Mirjam 

en Anna vanaf het eerste moment en 

was hun samenwerking uitmuntend. 

Wat Mirjam met name trof was hoe 

enthousiast Anna’s cliënten over 

haar waren en ook hoe prachtig ve-

len dat hadden verwoord. 

Vervolgens nam Anna het woord, 

die opkwam met een vaas met een 

rode roos erin en een kandelaar 

met een rode kaars. De deur van de 

boekhandel moest dicht voor een 

moment van stilte. Ze stak de kaars 

aan als symbool voor alle cliënten 

en andere mensen die er deze avond 

niet bij waren en vooral de drie per-

sonen die waren overleden. De roos 

stond voor liefde, legde ze uit, en 

was een symbolisch bedankje aan 

alle aanwezigen. Ze las een stukje 

uit het boek voor en vertelde dat 

ze indertijd het vak geleerd heeft 

van een lichaamsgerichte thera-

peut, Rob genaamd, die haar had 

behandeld. ‘Er was alleen nog maar 

stilte in mij. Dankzij zijn behande-

ling kon ik weer praten over mijn 

gevoelens.’ Rob vertelde haar dat 

zij de gave had om dit werk ook te 

doen. Hij heeft haar gestimuleerd 

en jarenlang de ijne kneepjes van 
het vak bijgebracht. Op een gege-

ven moment zei hij: ‘Je gaat maar 

beginnen met klanten.’ Dat ging be-

ter dan ze had verwacht. ‘Ik begon 

in een klein kamertje met een ma-

tras op de vloer. Mijn eerste klant 

zei na aloop: “Ik wil wel weer een 
afspraak.” Ik was stomverbaasd en 

zei. “Dat meen je niet.”’ Haar sterke 
kanten zijn dat wat ze haar cliën-

ten biedt recht uit haar hart komt 

en dat ze goed contact kan leggen 

met mensen. ‘Ik sta iedere ochtend 

blij op dat ik dit werk mag doen.’ 

Hierna bood Anna aan een aantal 

mensen rozen aan, onder wie haar 

zoon Joris, die het eerste exemplaar 

kreeg overhandigd. Ook haar man 

Guus Jongen kreeg een roos. Sa-

men besloten het eerste deel van 

de avond met een lied, gezongen 

door Anna met Guus op gitaar. De 

solo kwam ook van Anna, op ac-

cordeon. Het tweede deel van de 

avond bestond uit een signeersessie 

en persoonlijke gesprekken tussen 

Anna en haar cliënten en cliënten 

onderling.

Zelfhelend

Het was jammer dat deze avond 

een hoog ‘preken voor eigen paro-

chie’-gehalte had. Mensen die als 

belangstellende waren gekomen en 

meer hadden willen weten over wat 

Anna’s behandelmethode precies 

inhoudt, kregen geen inhoudelijke 

informatie tijdens het plenaire ge-

deelte. Wel dat ze uitgaat van het 

zelfhelend vermogen van het li-

chaam en dat het haar overtuiging 

is dat alles wat mensen meemaken 

daarin is terug te vinden. Anna ba-

seert zich bij haar massages op de 

energie en de structuur van het li-

chaam, rekening houdend met de 

geschiedenis die iemand met zich 

meedraagt. In elk geval bleek deze 

avond duidelijk dat haar vele cliën-

ten haar op handen dragen en veel 

baat hebben of hebben gehad bij 

haar behandelingen.

Anna Furnee en Guus Jongen brachten samen een nummer met een tekst 

die was geënt op haar visie op de mens en de mogelijkheden die (wellicht 

met wat hulp) kunnen worden benut om het leven te verrijken.

Vrijwilligersactiviteit voor 

wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’
Op donderdag 19 september wordt in wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’ de 

eerste editie van ‘Captains Diner’ gehouden. Vanaf dat moment schuift 

er iedere maand een bijzondere of interessante gast (Captain) uit de 

gemeente aan om samen met verschillende gasten te dineren in het 

wijkrestaurant.

Tijdens de eerste editie in september zal wethouder Herman Mitten-

dorff een vorkje meeprikken. Als inwoner van gemeente De Bilt kunt 

u zich aanmelden om hieraan deel te nemen. Dit bijzondere samenzijn 

maakt onderdeel uit van de vrijwilligersactiviteiten van de gemeente De 

Bilt. De bediening en het gastheerschap zal tijdens de eerste editie dan 

ook in handen zijn van medewerkers van de gemeente. Doel van deze 

vrijwilligersactiviteit is o.a. om (nieuwe) gasten op een ongedwongen 

manier kennis te laten maken met het restaurant. 

Geïnteresseerden kunnen zich  tot 11 september aanmelden voor het 

Captains Diner door te bellen naar het wijkrestaurant, (030) 2209615. 

Er kunnen maximaal acht gasten bij de ‘Captain’ aan tafel zitten. Bij 

een hoger aantal inschrijvingen zal er door middel van loting worden 

bepaald wie er bij de captain aan kunnen schuiven. De eerste editie 

van Captains Diner is op 19 september van 17.00 uur tot 20.00 uur in 

wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’ bij Zorgcentrum Weltevreden, Dr. P.J.W. 

Debeyenweg te Bilthoven.

Politiek café
Woensdag 11 september houdt VVD De Bilt een bijeenkomst in Café 

Miltenburg aan de Oude Brandenburgerweg 32 te Bilthoven. Gastspre-

ker op deze avond is mevr. ir. Anne-Wil Lucas.Aanvang 20.00 uur.

Noot aan de Man
Het mannenkoor ‘Noot aan de Man’ is op zoek naar enthousiaste nieu-

we koorleden Vind je zingen leuk, dan is dit mannenkoor mogelijk iets 

voor jou. Mede initiatiefnemer Paul Swaak: ‘Ik heb gedurende mijn 

leven met veel plezier in diverse koren gezongen en heb eerder dit jaar 

met een aantal kennissen een eigen mannenkoor opgericht. Onder de 

bezielende leiding van Ria Deurloo (dirigente van het koor VonBiltho-

ven) groeide het aantal leden rap naar 14. Sinds april repeteren we 1x 

in de 2 weken (op een woensdagavond) en hebben inmiddels een aantal 

nummers ingestudeerd. We zingen meerstemmig, a capella, een gevari-

eerd repertoire zoals pop, gospel, 

blues en folk’. 

Noot aan de Man streeft naar een 

koor met 20-24 leden en nodigt 

heren tussen de 30 en 70 jaar uit 

De Bilt e.o. van harte uit om zich 

aan te melden. Enige zangerva-

ring is meegenomen maar niet 

verplicht. Voor meer informa-

tie: Paul Swaak via pjswaak@

me.com. Woensdag 10 septem-

ber hervat het koor de repetities.

Sojater zoekt talenten
Sojater organiseert op 11 en 18 september workshops waar je op speel-

se wijze kan kennismaken met deze creatieve groep. Belangstelling? 

Neem contact op met Anja Metselaar (06 40554415) of harryvande-

berg@ziggo.nl. Zie ook de website: www.sojater.nl

Bewoners Overboslaan komen samen
Eens in de twee jaar vindt er op de Overboslaan in Bilthoven eind augustus een feestelijk 

samenzijn plaats. Jong en oud uit de buurt maakt nader kennis en komt op een 

gezellige en informele manier bij elkaar.

Iedereen draagt een steentje bij 

middels ideeën en gerechten. Er zijn 

voor de kinderen speciale spellen en 

voor de volwassenen originele op-

drachten. Soms naar een locatie in 

de buurt of in de grote tent, waar 

alle hapjes en dranken centraal op-

gesteld worden. Eens in de twee 

jaar wordt ook de Ad Boer bokaal 

(wisselbeker) uitgereikt die wordt 

gegeven aan iemand die zich soci-

aal in de buurt beweegt en een oogje 

in het zeil houdt. De organisatie is 

steeds in andere handen zodat er fris 

bloed blijft stromen.

De Overboslaan kent een lange 

historie van samenkomsten. De 

huidige vorm wordt als sinds 1995 

aangehouden en gezien de opkomst 

wordt er aan de succesformule voor-

lopig niet getornd. Vanaf 15.30 uur 

ontmoetten ruim honderd bewoners 

elkaar, prikten een vorkje en geno-

ten van een gezellig samenzijn op 

een aangename zomerse dag.

Bij jong en oud maar vooral jong 

vond het schepijs gretig aftrek.

Het seizoen 
is weer 

begonnen! 

kijk snel op:
www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl

advertentie



 

Opheffings-
leegverkOOp
dagelijks vanaf 

10.00 tOt 18.00 uur!!!
(maandag gesloten)

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
gratis parkeren op eigen terrein

alle dekbedOvertrekken 

50% kOrting!

alle kussens, matrassen 

en bOxsprings 

40% kOrting!

Wij stOppen ermee !!!
alles mag Weg tegen bOdemprijzen 

kOm snel

Want 

Op=Op

alles
mag 
Weg

Concurrentiebeding
Werknemers hebben vaak een concurrentiebeding in 

hun arbeidsovereenkomst staan. Veel werknemers gaan 

lichtvaardig akkoord met een concurrentiebeding, om-

dat zij denken dat een dergelijk beding in de praktijk 

toch geen waarde heeft. Niets is echter minder waar! 

Een concurrentiebeding met boeteclausule kan voor een 

werknemer bij het einde van het dienstverband een zeer 

grote inanciële aderlating betekenen.
Een concurrentiebeding is rechtsgeldig tot stand ge-

komen indien het schriftelijk met een meerderjarige 

werknemer is overeengekomen. Bij overtreding wordt 

de boete dan ook veelvuldig opgelegd door de rechter. 

Wel kan de rechter in bepaalde gevallen het concurren-

tiebeding geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen. 

Hierbij kan gedacht worden aan het beperken van de 

termijn of het gebied waarvoor het concurrentie-beding 

zal gelden. Dit komt aan de orde in het geval de werkne-

mer door het concurrentiebeding in verhouding tot de te 

beschermen belangen van de werkgever te zwaar wordt 

benadeeld. 

 

Indien er tijdens het dienstverband sprake is van een 

ingrijpende functiewijziging waardoor het concurrentie-

beding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken, moet het 

concurrentiebeding opnieuw schriftelijk worden over-

eengekomen na die functiewijziging. Wordt na een der-

gelijke functiewijziging geen nieuw beding aangegaan, 

dan wordt het concurrentiebeding geacht geen verdere 

werking te hebben.

Voor meer informatie: www.insightlegal.nl  

Mr J.E. Braak

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, 1e Brandenburgerweg 17, plaatsen 

van een dakkapel op het voorgevel dak (20-
08-2013)

•  Bilthoven, Bongerdlaan 31, plaatsen balkon-
hek op de uitbouw (15-08-2013)

•  Bilthoven, Melkweg 1b, volière plaatsen bij 

kinderboerderij (14-08-2013)
•  Bilthoven, Overboslaan 14, vervanging be-

gane grondvloer en vernieuwen dak (19-08-
2013)

•  De Bilt, Henrica van Erpweg 46, plaatsen 
dakkapel (14-08-2013)

•  De Bilt, Utrechtseweg 349, verbouwen tank-
station (19-08-2013)

•  Groenekan, Groenekanseweg 41, restauratie 

van bestaand pand en plaat-
sen aanbouw (13-08-2013)

•  Groenekan, Vijverlaan 51, 
kappen 1 eik (19-08-2013)

•  Hollandsche Rading, Graaf 
Floris V Weg 32, kappen 
van 6 gewone vogelkersen 
(16-08-2013)

•  Hollandsche Rading, Graaf 
Floris V Weg 32, plaatsen 
van een beschoeiing (16-08-
2013)

•  Maartensdijk, Valklaan 3, 
plaatsen van een carport (15-
08-2013)

Verleende omgevingsver-
gunning regulier
•  Bilthoven, Emmaplein 

20/22, realiseren van een 
bovenwoning (22-08-2013)

•  Bilthoven, Planetenplein 

2, bouwen van 2 bergingen 
(16-08-2013)

•  Bilthoven, Rembrandtlaan 
106, wijzigen van de voor-
gevel van de woning en het 
vervangen van een dakkapel 
op het voorgevel dakvlak 
(19-08-2013)

•  De Bilt, Hessenweg 37, 
versmallen raam op de 1e 
etage aan de straatkant (21-
08-2013)

•  Hollandsche Rading, Vuurse 
Dreef (station), plaatsen van 
een OV-iets carrousel (16-
08-2013)

•  Maartensdijk, Prinses 
Beatrixlaan 9, plaatsen van 
een dakopbouw (21-08-
2013)

[Bron:www.debilt.nl]       
28.08.2013

 

Bouwbedrijf Nagel BV te Westbroek is 

gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw 

en  renovatie. Ter uitbreiding van ons 

team zijn wij op zoek naar een: 

Timmerman 

Fulltime (40 uur) 

Bij  Bouwbedrijf Nagel BV staat 

klantvriendelijkheid en collegialiteit 

voorop. 

Heb jij: 

 Minimaal VMBO-KB door kennis 

en/of ervaring 

 In bezit van B rijbewijs 

 Vakkennis inzake nieuwbouw en 

renovatie 

Dan bieden wij jou: 

 Een prettige werksfeer 

 Marktconforme salariëring  en 

arbeidsvoorwaarden conform de 

CAO bouw 

Ben je geïnteresseerd in de bovenom-

schreven functie? Email jouw C.V. voor 25 

september naar info@bouwbedrijfnagel.nl 

t.a.v. Egbert Nagel of stuur het naar 

Bouwbedrijf Nagel BV, Wolkammerweg 4,  

3615 CG  Westbroek. 

Voor meer informatie kun je ook contact 

opnemen met Egbert Nagel 

telefoonnummer 06-15031638. 

Wie geld wil besparen kiest
      voor de waspas van 

7 dagen per week geopend

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

Uw verfspecialist in de regio

Bij ons kunt u terecht voor al u schildersbenodigdheden en advies

Maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

Maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030-2002012  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verhuisbilthoven.nl

Sinds 1965 onderdeel van Schildersbedrijf Corn de Groot
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Zomerbridge is een persoonlijke 

competitie. Van diegenen die tot 

en met 29 augustus een voldoende 

aantal keer hadden deelgenomen 

werd een gemiddelde bepaald van 

de beste resultaten. Zowel Erik Pol-

ders als Nico Verhaar (beiden lid 

van BCC’-86) werden overtuigd 

winnaar van het Zomerbridge 2013 

59,58 %. Anneke de Jong + Toon 

Smits van de organiserende vereni-

ging volgden met 58,89 %. Op deze 

afsluitende avond van Zomerbridge 

2013 werd de wisseltrofee worden 

uitgereikt. 

Met ingang van donderdag 5 sep-

tember herstart Bridgeclub Hol-

landsche Rading haar eigen activi-

teiten weer. Er is nog ruimte voor 

nieuwe leden. Belangstellenden 

kunnen per e-mail contact opnemen 

met bchollandscherading@gmail.

com. [HvdB]

Laatste keer Zomerbridge
Op 29 augustus jl. waren er op het Zomerbridge in Hollandsche Rading weer veel paren. 

Winnaar werden Albert Makkinga + Menno de Vries (68,13 %), gevolgd door Nanne de Vries 

+ Peter Weisz ( 66,67%), Annemarie + Siegfried Laker (65,22%), Anneke de Jong + Toon Smits 

(63,28%) en Trees van Doorn + Jan van der Heide met 62,57%. 

Op zijn Midgetgolfbaan aan de Julianalaan in Bilthoven Erik Polders met 

zijn bridgepartner Nico Verhaar (l). Ook vorig jaar werden zij winnaar 

van het Zomerbridge van bridgevereniging Hollandsche Rading.

Zaterdagmiddag 7 september be-

ginnen de clubkampioenschappen 

van de Maartensdijkse tennisver-

eniging TV Tautenburg. Om deze 

keer spectaculair en vooral inspi-

rerend te beginnen heeft de vereni-

ging Raemon Sluiter uitgenodigd 

om niet alleen de jeugd maar ook 

de senioren de ijne kneepjes van 
het tennis te leren. Raemon Sluiter 

was een vaste kracht in het Neder-

landse Daviscup team en heeft daar 

als echte teamspeler zeer goed ge-

presteerd. 

In de toekomst gaat hij met de top-

jeugd van Nederland aan de slag 

om zijn kennis en kunde over te 

dragen en ook de volgende genera-

tie klaar te stomen voor het topten-

nis. Ook zal hij laten zien, dat hij er 

nog wel wat van kan in een partij 

tegen de betere spelers van de club. 

Vanaf 16.00 uur gaat hij eerst met 

de jeugd aan de slag, waarna om 

17.45 uur de senioren eens link 
onderhanden worden genomen. 

Rond 19.00 uur wordt de clinic af-

gesloten met een wedstrijd tegen de 

beste spelers van TV Tautenburg. 

De clinics zijn vrij toegankelijk en 

de entree is gratis op het tennispark 

aan de Dierenriem in Maartensdijk.

Winnaars Invitatietoernooi
ook bij tennisclinic Raemon Sluiter

Op het Tautenburg-invitatietoernooi in Maartensdijk mochten teams, die vooral bestonden uit niet 

tennissers, in toernooivorm een balletje komen slaan. Teams van SVM, TZ, Groenrijk en veel familie- 

en vriendenteams maakten er de gehele week een gezellige drukke boel van. De winnaars mochten 

aansluiten aan de door TV Tautenburg georganiseerde tennisclinic van topper Raemon Sluiter.

Aanstaande zaterdag zal Raemon Sluiter niet alleen de jeugd maar ook de 

senioren de ijne kneepjes van het tennis leren.

Zondag is het tweede damesteam 

softbal van Centrals kampioen van 

de 2e klasse geworden, door 2 keer 

te winnen van Domstad Dodgers. 

Deze wedstrijden waren de eersten 

van een reeks  vier, maar aangezien 

Centrals deze competitie nog maar 

1x heeft verloren zijn ze nu al kam-

pioen. Een heel mooie prestatie van 

het team o.l.v. coaches Willy Juana, 

die met het 3e team ook nog kam-

pioen kan worden en Petya Soko-

lova, die daarnaast ook nog catcht 

in het eerste team. Ook een mooi 

succes voor Henk van Zijtveld, die 

jaren lang medecoach van dit team 

was en nu nog als pitchercoach is 

betrokken.

Sponsorloop voor goed doel

Op zaterdag 14 september vindt op de Dorpsstraat een 

sponsorloop plaats voor alle kinderen uit de gemeente De Bilt, 

die na de zomervakantie in groep 7 en 8 zitten. De opbrengst 

van de sponsorloop gaat naar het Hillcrest Aids Centre in 

Zuid-Afrika en het Morgensterziekenhuis in Zimbabwe 

Het is de bedoeling dat de kinderen in 30 minuten zoveel mogelijk 

rondjes van 300 meter lopen. Voor iedere deelnemer is er deze dag een 

leuk aandenken, maar degene die het meeste sponsorgeld ophaalt krijgt 

4 toegangskaartjes voor de Efteling. De klas die het meeste ophaalt mag 

gratis naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. 

Bestemming

De sponsorloop wordt gehouden omdat er in Zuid-Afrika en Zimbabwe 

nog veel mensen sterven aan aids. Hierdoor zijn er veel kinderen die 

geen ouders meer hebben. Soms kan een oma nog voor ze zorgen. Door 

geld op te halen voor medicijnen zullen er minder mensen dood gaan en 

kunnen veel kinderen gewoon bij hun ouders opgroeien. Ook is er geld 

nog voor spullen, zodat zieke mensen goed verzorgd kunnen worden.

Meer informatie is te vinden op www.marktdagdebilt.nl/sponsorloop. 

Voor vragen kan er contact worden opgenomen met Anco de Rooij, tel. 

06 17289119 of marktdag@marktdagdebilt.nl.

Kennismaking badminton
13 september vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur is er voor de jeugd van 6 

tot 18 jaar gelegenheid kennis te maken met de badmintonsport bij bad-

mintonvereniging SV Irene in de Kees Boekehal te Bilthoven. Ramon 

Wijgman, jeugdtrainer en speler van het 1e bondsteam, zal een training 

geven en iedereen zo de kans geven om zelf te ervaren hoe leuk bad-

minton, de snelste racketsport ter wereld. Rackets zijn aanwezig. Denk 

wel aan gymschoenen met witte zolen. Kijk voor meer informatie op de 

website badminton.sv-irene.nl en meld je aan.

Bridgers gezocht 
 

Boekebridge is een vrouwenclub, die inmiddels 28 jaar bestaat en op 

maandagochtend speelt van 9.15 tot 12.15 uur in het Sportcentrum 

‘Kees’ aan de Kees Boekelaan in Bilthoven. De groep bestaat nu uit 20 

leden en dat is in de praktijk wat te weinig. Gezelligheid staat voorop 

maar het gaat wel degelijk om op goed niveau te spelen en de club heeft 

zeker ook serieuze bekerambities. Graag is de groep wat uitgebreid zo-

dat er op 23 september met meer deelnemers kan worden gestart. 

Heb je belangstelling, bel dan voor verdere informatie met: Irene Ban-

ken, telefoon 0346 213730, of met Ceciel Jellema: tel. 030 2293368. 

Mailen kan ook naar irene.banken@ziggo.nl

Reiskosten voor 
schoolgaande kinderen

Heeft u schoolgaande kinderen tussen de 12 en 18 jaar en moet u rond-

komen van een minimum inkomen. Dan komt u wellicht in aanmerking 

voor een reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

-  U moet rondkomen van een minimuminkomen

-  De enkele reisafstand van huis naar school moet meer  

dan 12 kilometer zijn 

-  Uw kind volgt onderwijs op het voortgezet onderwijs (VO) 

of middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie. Neem dan contact op met de 

Regionale Sociale Dienst via (030) 692 95 95 (maandag t/m vrijdag) 

van 9.00 - 11.00 uur of info@rsdkrh.nl.

Centrals Dames Twee kampioen

De dames van Centrals staan nu al bovenaan.



Nootjes
Te koop aangeboden

5 Liter hooglans verf, gebro-

ken wit/heel licht beige 

(Hornbachkleur 05.07.01) 

voor € 40,-. Tel. 06-10978479

4 Boeken (2 in Engels) van 

Dean Koontz (Relentless, 

Wintermaan, Life Expectancy, 

Franciscus Komplot). Samen 

€ 6,-. Tel. 06-10978479

6 Boeken (Richard Adams, 

Wilbur Smith, Scott Turow, 

Brian Morriso, Colin 

Forbes). Samen € 10,-. Tel. 

06-10978479
 

8 Boeken James Michener in 

Engels. Samen € 12,-. Tel. 

06-10978479
  

21 Engelse pockets: actie, 

thriller, detective, avontuur. 

Alles in één koop voor € 21,-. 

Tel. 06-10978479

Desktop Pc Vobis/Asus Intel 

Pentium 4 Pocessor met 

Windows XP. € 10,-. Tel. 

06-49776766
 

Pc monitor 18,5" z.g.a.n. 

Philips 196V3L. € 25,-. Tel. 

06-49776766

Mooi klassiek grenen bed 130 

x 190 zonder bodem/matras. € 

40,-. Tel. 030-2281000

Set van 3 nieuwe prachtige 

effen lampenkappen, kleur 

terra rood afm. 40 cm. rond 

en de twee kleinere 20 cm. 

rond. Setprijs €  25,-. Carmen 

elektrische haarkrulset met 

20 rollers, is weinig gebruikt. 

€ 15,-. Tel. 035-8200359 / 

06-16641083  

Zwart lederen herenjack van 

merk Nickolson (maat. Large) 

In zeer goede staat.  € 49,-. 

Nieuwe messenset van 24 

messen in koffer. € 25,-. Tel. 

035-8200359 / 06-16641083 

Complete set boeken, 18 

delen “Het dierenleven van A 

tot Z, uitgebr. beschrijvingen 

met prachtige kleurenfoto’s 

van alle bekende diersoorten. 

€  29,-. Kleine reiskoffer op 

wielen z.g.a.n. afm. H 58 x 

B 40 x D 25cm. € 10,-. Tel. 

035-8200359 / 06-16641083 

Z.g.a.n. Dell V313W All-in 

one kleurenprinter. € 50,-. Tel. 

06-29506849

Set van 3 (donker) eikenhou-

ten bijzettafels. In goede staat. 

Grootste = 60x30x40 (lxbxh), 

Middelste = 43x30x35, 

Kleinste = 26x30x30. € 25,- 

Tel. 0346-820776

House M.D. TV-serie origi-

nele DVD box deel 1 t/m 3. € 

25,-. Tel. 0346-820776

2 Ouderwetse beige open 

geweven, kanten kleedjes 

voor ronde salontafel. € 20,-. 

Tel. 030-2204505
 

1 Mooi vierkant, beige kleed-

je 1m x 1m. € 10,-. Tel. 030-

2204505
 

Zinken teil diameter 70 cm. € 

30,-. Tel. 030-2204505

Kinderautostoeltje v.a. 9 

maanden tot 4 jaar. Merk 

Maxi-Cosi. € 20,-. Tel. 0346-

212662

Stevig driewiel fietsje. € 5,-. 

Tel. 0346-211615

Tafel ventilator verstelbaar. € 

5,-. Tel. 0346-211615

Kattenbak. € 5,-. Lekker zacht 

poezenmandje. € 2,50. Tel. 

0346-211615

Grijs draadloos toetsenbord 

voor de computer. Ziet er 

netjes uit. € 7,50. Tel. 0346-

214084

Breinaalden 35 cm lang. Ze 

zijn nieuw. Mt. 4, 5, 7, 8 en 

10. Per paar € 2,50. Tel. 0346-

214084

Cd beatles megakoor AZM 

1999 12 juni te Maartensdijk. 

€ 7,50. Tel. 0346-214084

Sesamstraat kietel Ernie als je 

op zijn buik drukt dan lacht 

hij. 1,5 tot 4 jaar. € 10,-. Tel. 

0346-214084

Fietsen

Jongensfiets Batavus tot 

ongeveer 10 jaar, in prima 

staat. Voorband moet nieuw 

ventiel op. € 40,-. Tel. 0346-

211615

Personeel gevraagd
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

problemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. ZOMERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, 

haard en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewas-

bescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor 

al uw tuin- en erfwerkzaamheden. Zie: www.vanvliettuin-

service.nl.

Nieuw in De Bilt! Nagelsalon Sendima. U kunt hier terecht 

voor manicure of een mooie set nagels. Voor meer informatie 

kijkt u eens op de site www.sendima.nl

Wegens verhuizing, grote garageverkoop 7 september 

2013, van 09.00 tot 12.30 uur. Kerkdijk 86 in Westbroek.

Aangeboden: voordelig veilig vertrouwd. Vierdaagse 

herfstvakantie excursie reis. Voor inlichtingen zaterdagoch-

tend 10.00 uur - 11.00 uur in Dijckstate. Tel. 0346-212288. 

Hennie en Henk Broekhuizen

1e Hulp bij klussen 06-10998494. Een paar extra handige 

handen kunnen besparen en ongelukken voorkomen. Ook 

eventueel in de weekenden.

U zoekt een beroep met toekomst - een hoofdberoep - of 

tweede inkomen? Bent u ambitieus, inventief en toekomst 

gericht en de omgang met mensen is ook uw sterke kant, 

neem dan contact met ons op. Wij hebben een mogelijkheid 

om financieel onafhankelijk te worden, zonder risico. Mail of 

bel ons E: doornenbal-boogaard@planet.nl T: 0346-212687.

Cursussen/Trainingen

Mindfulness in Den Dolder. In oktober 2013 start de 

nieuwe Mindfulnesstraining aandacht en stressreductie. Je 

leert met aandacht in het NU te leven, met minder stress en 

de gevolgen ervan. De training omvat 6 woensdagavonden 

19.00 tot 22.00u + opfrisavond. Bijgebouw van de Maria 

Christinakerk, Dolderseweg 123 b, Den Dolder. € 375,- incl. 

een uitgebreide werkmap, cd’s met oefeningen en koffie/thee. 

Tel. 06-19440095 / www.systeemtherapiejvermeer.nl

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Gezocht 
Vierklankbezorger 
Holl.Rading: Schepersveld 

VuurscheDreef, 

Binck horst      laan en 

Karnemelksweg. 

Groenekan: Berkenlaan, 

Eiklaan, Grothelaan, Veld-

laan en Vijverlaan. 

Bel 0346-211992 of mail 

naar info@vierklank.nl

Gratis af te halen:

oude collectieboeken 
geboortekaarten.

Bel 0346-211215

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

Gevraagd HANDIGE klusjes-

man/vrouw voor allerlei werk 

binnenshuis; voorlopig onge-

veer 1 dag per week (woens-

dag). Tel. 06-39690621

Gevraagd huish. HULP 1x per 

14 dagen 4 uur ’s middags in 

De Bilt. Ref. gevraagd. Tel. 

030-2203483

Bouwbedrijf Nagel in 

Westbroek zoekt een timmer-

man. Zie pag. 12

Diversen

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Voor een goed model kom 

je naar BETTY'S CORNER! 

Elke woensdag en vrijdag bij 

"kapper Hans". Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Te HUUR op mooie loca-

tie aan het Maertensplein 

te Maartensdijk een luxe 3 

kamer appartement met 

lift en balkon. Huurprijs: € 

825,- per maand excl. Voor 

informatie kunt u bellen tel: 

06-34895515

WONINGRUIL van Utrecht 

naar Groenekan, Veldlaan wie 

wil er met ons ruilen. Tel. 

030-2522987 / 06-81363968

GEZOCHT: Jong grijs poesje 

tot 8 maanden, goed tehuis 

geboden! S.v.p. bellen na 

19.00 uur: 06-34562375

Kleedjesmarkt
Aanstaande zaterdag 7 

september wordt een 

kleedjesmarkt gehou-

den op het Maertens-

plein in Maartensdijk. 

Van 8.00 tot 15.00 uur 

kunnen kinderen en 

volwassen hun kleedje 

uitstallen en spulletjes 

verkopen. Aangezien de 

ietstocht in het kader 
van 900 jaar De Bilt ook 

langs het plein voert, zal 

er ongetwijfeld veel be-

langstelling voor de uit-

gestalde waar zijn.

Wil je Dansen, Zingen en Spelen? Kids Musical!  Danslessen 

vanaf 4 jaar en zang- en spellessen vanaf 8 jaar in Groenekan. 

Meer info en aanmelden via kidsmusical@hotmail.com

Open dag Masquerade: Theater iets voor jou? Op zaterdag 

7 september organiseert Jeugdtheaterschool Masquerade een 

open dag in de studio aan de Rembrandtlaan 9 te Bilthoven. 

Tijdens de open dag geeft het JTS Team informatie over 

het theater-, musical- en dansaanbod voor leerlingen van 

6-19 jaar. Ook worden er twee open lessen verzorgd: van 

13:30-14:30 voor 6-8 jaar en van 15.00-16.00 voor 9-12 jaar. 

Iedereen is van harte welkom!

Musical en Muziektheater in Groenekan. Cursus muziek-

theater op woensdagmiddag voor kinderen vanaf 8 jaar in 

Groenekan. Spelopdrachten, zingen, houding, expressie en 

het instuderen en opvoeren van een musical. www.carlijnstol-

ten.nl Info: carlijnstolten@gmail.com

Najaarscursus in Atelier de Beeldenhoek. U bent weer van 

harte welkom om op maandagmiddag te komen boetseren of 

speksteen-bewerken. Altijd in kleine groepen, dus voldoende 

aandacht voor iedereen. De thee staat klaar en u kunt weer 

creatief aan de gang. Een fijne middag voor u zelf!!! Voor 

info even bellen met Marianne van Zijtveld; 06-11168249 of 

0346-281266. Tot snel !

Bij Pilates wordt het lichaam sterker en flexibeler 

gemaakt, zelfs al bij één keer per week trainen. Pilates is voor 

iedereen geschikt. Het lichaam kan meer aan en je zal je fitter 

voelen, eventuele klachten zullen verminderen of verdwijnen. 

Bij het uitvoeren van de oefeningen is geen enorme inspan-

ning nodig om vooruitgang te boeken. De lessen vinden elke 

woensdagavond plaats in M’dijk. Een proefles is gratis. Info 

www.drbm.nl of bel 06-30443485.

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

De Bilt

in Actie!

Een eigen 
online podium 
voor alles wat 
lokaal speelt.

Meld je aan op 
debiltinactie.nl

Open - Kunstenhuis
Op zaterdag 7 september houden de samenwerkende kunstencentra Het Kun-

stenHuis de Bilt/Zeist en de Zeister Muziekschool Open Huis. In De Bilt (Hen-

rica van Erpweg 2) kunnen jong en oud tussen 13.00 en 16.00 uur terecht in het 

gebouw van de Biltse Muziekschool voor verschillende muzikale optredens, 

een Alice in Wonderland dansmiddag voor de kids en het uitproberen van in-

strumenten. Gedurende de hele dag kunnen geïnteresseerden zich inschrijven 

voor de vele cursussen en lessen van de verschillende Kunstencentra. Kijk 

voor een overzicht op www.kunstenhuis.nl 



 De Vierklank 15 4 september 2013

Daarin is de organisatie weer he-

lemaal geslaagd. En zo kon je aan 

het einde van de middag conclu-

deren dat er alleen maar winnaars 

waren. Niet alleen zij die het snelst 

over de inish kwamen maar ook het 
publiek en alle medewerkers die er 

voor zorgden dat alles weer perfect 

verliep. En natuurlijk de stichting 

Spieren voor Spieren voor wie de 

opbrengst van de loterij en een ge-

deelte van het inschrijfgeld bestemd 

was.

Langs de kerk

De organisatie van de wedstrijd 

wordt ieder jaar professioneler. Zo 

was dit jaar het centrum van West-

broek, (nou ja, centrum), afgesloten 

voor het verkeer. Dat werd door de 

verkeersregelaars omgeleid door de 

omliggende straten. Voor het oude 

gemeentehuis (een andere plek is 

natuurlijk nauwelijks denkbaar) 

was weer de start- en inishlijn ge-

trokken. De renners stonden ver 

voor het vertrekschot al ongeduldig 

te wachten, daarbij tegengehouden 

door rondemissen Martine Verheul 

en Stephanie Looij. Om 16.00 uur 

vertrokken de 63 deelnemers voor 

de spreekwoordelijke rondjes om 

de kerk. Nou gaat dat in Westbroek 

heel moeilijk, het zal daar altijd een 

rondje langs de kerk blijven. Be-

geleid door motorrijders legden ze 

het parcours zes keer af. Dat ging 

uitstekend. Het overige verkeer had 

er geen last van. Af en toe werd de 

weg gedeeld met ‘vrije wielrenners’ 

die vreemd opkeken dat ze opeens 

midden in een echte wielerkoers za-

ten. Ook het busje van lijn 122 reed 

zonder problemen op gezette tijden 

over een deel van het parkoers maar 

volgde alras zijn eigen route.

Viptribune

Natuurlijk zijn er deelnemers die 

komen om echt te koersen. Ande-

ren zien het toch meer als een stukje 

recreatie. Jan Overeem nam deel 

aan de wedstrijd met een vrouwe-

lijke partner die een nogal opgebla-

zen indruk maakte. Zij zat bij hem 

achterop een soort aanhanger. Het 

duurde niet lang of Jan was zijn 

‘dame’ al kwijt geraakt en ging toen 

maar verder voor eigen roem. De 

familie Hennipman nam deel met 

een wel heel bijzondere constructie. 

Jeannet en haar broer Evert reden 

met zijn vierjarige dochter Myrthe 

mee op een soort driedelige tandem. 

Dat was leuk om te zien maar een 

toptijd behaal je hiermee natuurlijk 

niet. Het publiek dat zich rond de i-

nish had verzameld verveelde zich 

ondertussen niet. Ze werden op de 

hoogte gehouden van de koers door 

de onverstoorbare speaker Kees 

Hasenaar. DJ Robin draaide z’n 

muziek (waaronder het onvermij-

delijke ‘bicycle race’) en Vrienden-

kring liet zich horen in de formatie 

van een soort dweilorkest wat ze 

heel goed afging. De kinderen had-

den hun eigen speelterrein waar ze 

op springkussens terecht konden of 

rondrijden in een klein treintje. De 

sponsors van het evenement had-

den dit jaar de beschikking over een 

echte VIP-tribune. Ze voelden zich 

er steeds meer thuis, niet in de laat-

ste plaats door de goede verzorging 

vanuit café De Poort.

Winnaars

Het peloton was ondertussen aar-

dig uit elkaar getrokken. Aanvan-

kelijk in twee groepen met daar 

tussendoor enkele afhakers. Maar 

ze werden steevast allemaal aan-

gemoedigd door het publiek en zo 

hoort het ook. Na de bel voor de 

laatste ronde werd het pas span-

nend. Onder andere Westbroeker 

Martin Westeneng verzette zeer 

veel werk door keer op keer vluch-

ters te achterhalen. Eén van de kop-

lopers, Robbert Buts, reed lek en 

kon niet meestrijden om de hoofd-

prijs. Uiteindelijk ging, net als vorig 

jaar, Arnold Gaasenbeek weer als 

eerste over de inish. Tweede werd 
Martin Swart en nummer drie Gert-

Jan Evers. Bij de dames was Paula 

v.d. Velde de snelste ook weer net 

als vorig jaar. Nummer twee was 

Karin Dankers en drie Agaath van 

Klaren. Bij de jeugd was Dirk-Jan 

Timmer de snelste en kwam Niels 
Boere op de tweede plek. Drie werd 

Mark Gaasenbeek. Arnold Gaasen-

beek deed er 1 uur, 9 min. en 29 

sec. over. Een gemiddelde van ruim 

40km per uur. En dan waren er nog 

de speciale prijzen. Jan Overeem 

kreeg de ‘pechpet’ voor het verlies 

van zijn ‘dame’. De groene trui 

was voor Marja Kalisvaart. Ze was 

het langzaamste van iedereen. De 

groene trui staat symbool voor het 

fraaie groen uit de omgeving van 

Westbroek waarvan ze gedurende 

haar rit ongetwijfeld veel heeft 

genoten. De zwarte band voor de 

meest strijdlustige renner ging naar 

de familie Hennipman voor hun 

moedige poging op hun bijzondere 

‘familieiets’.

Knuffel

Alle deelnemers kregen een fraaie 

medaille omgehangen door de ron-

de-missen met een warme knuffel 

erbij. De renners gingen er graag 

voor in de rij staan. Kom daar maar 

eens om in de Tour de France. Toe-

gegeven, daar zijn iets meer deel-

nemers. Na aloop werd het nog 
gezellig in café de Poort waar ook 

de eerste videobeelden werden ver-

toond van Ymke Verschuren. Deze 

sportieve dame heeft op alle moge-

lijke manieren de koers vastgelegd. 

Vanaf achterop de motor, langs de 

kant van het parcours en zelfs vanaf 

een hoogwerker. Een gedeelte van 

dit verslag is binnenkort te zien op 

www.wielerrondewestbroek.nl. Or-

ganisatoren Jan Hennipman en Pie-

ter Wijnen kunnen weer terugzien op 

een geslaagde koers. Zij zijn op hun 

beurt alle mensen dankbaar die heb-

ben meegeholpen en dat waren er 

weer heel wat. Ze bedanken natuur-

lijk ook de sponsors. Stichting Spie-

ren voor spieren heeft er € 3000 aan 

over gehouden, een verdubbeling 

t.o.v. vorige jaar. En…volgend jaar 

is de wielerronde op 30 augustus.

Westbroekse Wielerronde
werd weer een echt wielerfeest

door Martijn Nekkers

De Westbroekse Wielerronde 2013, dit jaar voor de vierde keer gehouden,

trok veel belangstelling. Het is en blijft een wielerkoers met een knipoog.

Niet het winnen is belangrijk, het moet vooral ook gezellig zijn.

De winnaars worden gehuldigd: V.l.n.r. Stephanie Looij, Gert-Jan Evers, 

Arnold Gaasenbeek, Martin Swart en Martine Verheul.

De zwarte band was voor v.l.n.r. Evert, Myrthe en Jeannet Hennipman.

Volleyballen in Dorpshuis Westbroek
Op vrijdagavond 6 september kunnen Westbroekers vanaf 19.30 uur te-

recht in de grote zaal van het Dorpshuis om er te volleyballen. Hieraan 

zijn geen kosten verbonden. Er is een trainer/scheidsrechter aanwezig 

voor begeleiding, adviezen, teamindeling en wedstrijdleiding.

Het is mogelijk om met een straatteam, een vriendenclub, een vereni-

gingsteam of in een andere samenstelling mee te doen. Een team moet 

in iedere geval zes man/vrouw groot zijn. Wil je als team meedoen mail 

dan naar info@hetdorpshuiswestbroek.nl. Uiteraard kan je ook gewoon 

binnenlopen. Je wordt dan ingedeeld in een gelegenheidsteam. Weet je 

nu al dat je meedoet. Stuur dan even een mailtje, want dat maakt de in-

deling wat gemakkelijker. De bedoeling is gewoon dat iedereen lekker 

een avondje kan volleyballen.[MN]

Tweemaal Zes start met winst
Tweemaal Zes wil dit seizoen meedoen om de prijzen.

Eric Geijtenbeek, de nieuwe technische man bij de 

Maartensdijkse korfballers, zag drie basisspelers wegvallen. 

Bob Gerritsen vertrok naar Wageningen, Carlijn Vos doet een stapje te-

rug en spits Tim Meijers is langdurig geblesseerd. Daar tegenover staat 
de terugkeer van Maarten van Brenk, die na een uitstapje bij korfbal-

leagueclub Dalto weer terugkeerde op het oude nest. En de selectie is 

breed en talentvol, reden dus voor optimisme in het TZ-kamp.
De seizoenouverture bracht TZ naar Almelo, waar AKC het 100-jarig 
jubileum met een overwinning wilde vieren. De jubilerende club, vorig 

seizoen nog tegenstander in de zaalcompetitie, kwam snel op 2-0 en 

bleef het eerste halfuur goed volgen. Door een wegtrekkertje uit de re-

bound zorgde Joep Gerritsen voor de 8-11 ruststand.

‘We gaven voor rust teveel onnodige goals weg’, verklaart coach Eric 

Geijtenbeek. ‘Het was ook wel een cruciale wedstrijd. De eerste in deze 

samenstelling, ver weg en de wetenschap dat je deze partij moet win-

nen. We speelden een beetje tegen onszelf. Na de rust werden de afspra-

ken goed uitgevoerd’. Inderdaad nam TZ na de korfwisseling het heft 
in handen. De Twentse ploeg moest lijdzaam toezien hoe de bezoekers 
zich soeverein naar een 12-22 eindstand speelden. 

SVM niet in volgende bekerronde
Winst tegen Elinkwijk betekende plaatsing voor de volgende 

ronde in de districtsbeker. SVM begon deze wedstrijd wat te 

afwachtend waardoor Elinkwijk makkelijk het initiatief naar zich 

toe kon trekken. Elinkwijk creëerde wel een veldoverwicht, 

maar tot echte kansen leidde dit niet 

Na een kwartier spelen trok SVM het initiatief meer naar zich toe. Mike 

de Kok werd twee keer goed aangespeeld, maar wist het net niet te 

vinden. Aan de andere kant redde SVM goalie Richard de Groot fraai. 

SVM zocht te snel de diepe bal zonder rustig te bouwen. Jammer dat 

Mike de Kok door een grove charge voor de rust al naar de kant moest.

De talentvolle Bas Temme viel sterk in en gaf zijn visite kaartje af door 
fraai de 1-0 te scoren. Elinkwijk bleef goed meespelen.

Compact

Het begin van de 2e helft was voor Elinkwijk. Elinkwijk voetbalde 

meer compact. Het anders zo sterke SVM middenveld kreeg niet echt 

vat op de wedstrijd, waardoor er te slordig werd gespeeld. Onnodig 

balverlies op het middenveld en te makkelijk verdedigen leidden tot 

de 1-1. Wat SVM ook probeerde het lukte net niet. SVM kreeg geen 

grip op de wedstrijd.Bas van Dijk en Sjoerd Burgers vervingen de moe 

gestreden Jorn Brefeld  en Djoey Engel verdienstelijk.

Nieuw

Met de nieuwe spelers Marcel Melissen en Alexander Mclean en de 

doorgestroomde talenten Jesper van Rooijen, Mark de Brauw en Bas 

Temme beschikken Wout van Dronkelaar en assistent Remco van de 
Brink over de juiste mix van ervaring en jonge talentvolle spelers en 

kan de ploeg met vertrouwen de competitie ingaan. Dat is dan gelijk al 

zaterdag 7 september, thuis tegen NITA om 14.30 uur. Het tweede team 
speelt in en tegen Woudenberg 2.
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Vrolijke afsluiting 
Vakantiebijbelweek Westbroek

Donderdagavond 29 augustus vond de feestelijke afsluiting plaats van de Vakantiebijbelweek in 

Westbroek. Drie dagen lang waren er allerlei activiteiten in de twee tenten 

die waren opgebouwd aan de Molenweg.

‘Precies 107 kinderen in de basis-

schoolleeftijd hebben hieraan deel-

genomen. Ze werden iedere dag 

door vijfentwintig medewerkers 

begeleid. In totaal zijn zo’n tach-

tig mensen deze week in touw ge-

weest ’, vertelt Colinda van Vliet, 

woordvoerster van de organisatie. 

‘Door hun inzet, de vele giften en 

ondersteuning vanuit de twee pro-

testantse kerken van het dorp was 

het mogelijk dat alle kinderen gratis 

konden deelnemen.’

Het thema dit jaar was: ‘Tè gek dat 

Jezus redt’. Hierover kregen de kin-

deren in kleine groepjes verhalen te 

horen. Maar ook kon er volop wor-

den geknutseld en werden er spelle-

tjes gedaan. Of ze konden gewoon 

buitenspelen en ravotten. Colinda: 

‘ We hadden er heel mooi weer bij 

dit jaar en dan zijn de kinderen ook 

graag buiten.’ Donderdagavond 

konden ouders, grootouders en wie 

maar belangstelling had komen kij-

ken en beluisteren wat de kinderen 

die week allemaal hadden gedaan. 

Ze zagen de schilderijen, de colla-

ges, versierde dozen en de T-shirts 

die ze hadden gemaakt. Ook werd 

het themalied nog een keer met veel 

enthousiasme ten gehore gebracht. 

Overigens waren er deze week in 

de avonduren ook activiteiten voor 

de oudere jeugd. Avonden die stee-

vast werden afgesloten rond het 

kampvuur. ‘Het is allemaal weer 

heel goed gegaan’, vertelt Colinda 

enthousiast. ‘Volgend jaar is er ze-

ker weer een vakantiebijbelweek in 

Westbroek’. [MN]

Man met 
scootmobiel te water 

Aan de Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk is vrijdag 30 au-

gustus ter hoogte van de Nieuwe Weteringseweg een man met zijn 

scootmobiel te water geraakt. Hulpdiensten, waaronder duikers van 

de brandweer, gingen ter plaatse hulp bieden. Brandweerlieden van de 

brandweer Maartensdijk sprongen direct in het water en hebben de man 

uit het water getild. De man is per ambulance overgebracht naar het 

ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. 

Landschap voor de Lens 
Op zondag 15 september mei organiseert Staatsbosbeheer een speciale 

fotoworkshop in de Molenpolder. Deelnemers aan deze workshop kij-

ken na aloop op een andere manier naar het Landschap. De workshop 
Landschap voor de Lens duurt ongeveer 2,5 uur waarbij het beleven 
van de natuur en het landschap centraal staat. 

De digitale camera is het middel om op een andere manier naar de 

natuur en landschap te kijken. De Groene Hart gidsen ontvangen u en 

vertellen over het landschap, de natuur en over fotograie. U leert het 
nodige over compositie en perspectief en brengt dit buiten in praktijk. 

Na de kofie en de inleiding gaat u aan boord van de luisterboot en 
vaart door dit  prachtige gebied. Op een bepaalde plek gaat u van boord 

en kunt dan in groepjes foto’s maken. Na aloop maakt u met uw groep 
een selectie uit de foto’s en worden de foto’s met de andere groepjes 

besproken. Tenslotte krijgt u nog tips waarmee u uw vaardigheden ver-

der kunt ontwikkelen.

Ontmoetingsplaats is het Beheerkantoor van Staatsbosbeheer aan de 

Westbroeksebinnenweg 5 te Tienhoven. De workshop begint om 14.00 

en duurt tot ca. 16.30 uur. Aanmelden kan via www.groenehartcentrum.

nl . Voor info 06 23776925 (tijdens kantooruren).

Vang het landschap met een digitaal oog vanaf een luisterboot. (foto 
Annemieke van Zanten)

VBF De Bilt té gek
Tussen de 90 en 100 jongeren be-

leefden vorige week twee te gekke 

dagen tijdens het Vakantie-Bijbel-

Feest, dat de Biltse Dorpskerk op 

stapel had gezet. Met hulp van ve-

len waren er honderden bolletjes 

gesmeerd en vele pannenkoeken 

gebakken om deze beide dagen 

ook aan de inwendige mens te 

denken. De dagen werden afgeslo-

ten met een Vossenspel in het Bilt-

se van Boetzelaerspark. [HvdB]

Heksenbal en Monnikenwerk 
op Oostbroek

Normaliter is landgoed Oostbroek een oase van rust en schoonheid, maar op zondag 8 

september staat het landgoed bol van de bedrijvigheid.

Standhouders laten u kennismaken 

met diverse beroepen en regionale 

producten zoals heerlijke jams, 

boerenkaas, ijs van de boerderij, 

mousserende wijnen van streek-

fruit, echt zeep uit een Utrechtse 
kelderwerf of biologisch brood van 

de Veldkeuken.

Heks

Voor deze gelegenheid is op land-

goed Oostbroek de heks van Oost-

broek van de partij, kookt haar 

heksensoep en doet haar toverwerk. 

Tijdens de rondwandelingen over 

het landgoed vertellen monniken 

op diverse locaties het verhaal over 

klooster Oostbroek van waaruit het 

dorp De Bilt 900 jaar geleden is 
ontstaan. Belangstellenden kunnen 

een kijkje nemen in de zalen van 

Huize Oostbroek. Marktkramen 

met streekproducten en doe dingen 

voor het hele gezin.

Kalligraie
Schoonschrijven leert kalligraaf 

Desirée van Dijk uit Maartensdijk 

u spelenderwijs en een ritje

op één van de ezels van de Ezel-

sociëteit is voor kinderen een leuke 

ervaring. Verder kunnen de kinde-

ren volop knutselen, watermonsters 

nemen en uitzoeken wat er allemaal 

inzit. De monniken van weleer ne-

men u al wandelend mee terug in de 

tijd. Neem stevige wandelschoenen 

mee! 

U bent van 11.00 tot 16.30 uur 
welkom op Landgoed Oostbroek, 
Bunnikseweg 45a in De Bilt, ach-

ter UMC en WKZ. De toegang is 
gratis. Zie ook www. utrechtsland-

schap.nl [HvdB]

Na een slepende rechtsprocedure
krijgt het postkantoor eindelijk allure
misschien zit het wat mee

en opent het Grand Café
binnenkort met een prachtouverture

Guus Geebel Limerick
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Woe. 4-9
Dorpsbistro

Naast de Buren 10 jaar!

De gehele week aanschuiven 
met leuke attentie!! 

Keuze uit 4 gerechten
(vlees, vis, vegetarisch, kids)

€ 10,00 
incl. 

kopje koffie

Don. 5-9

Vrij. 6-9

Zat. 7-9

Zon. 8-9

Ted & Debby van der Ham-Woodrow

Groenekanseweg 168, Groenekan  |  Telefoon 0346 - 218821

info@naastdeburen.nl  |   www.naastdeburen.nl

Woe. 11-9 Varkenshaasje
met brie en kalfsjus

of

Gamba's
op Indische wijze

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Don. 12-9

Vrij. 13-9

Vrijdag 6 september vanaf 21.30 uur
"SPECIALE BORRELAVOND" 

advertentie

Het themalied werd nog een keer voluit gezongen.


