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Dental Clinics Bilthoven
Tandartsengroepspraktijk

Tweede Brandenburgerweg 1, Bilthoven
Tel: 030 - 229 39 79
www.dentalclinics.nl

Uniek project We ∞ 
Match uitgebreid

Oefenen, ontmoeten en samenwerken helpt om de toekomst van 
werkzoekenden vorm te geven. Dat is het uitgangspunt van het 
unieke project We ∞ Match, een participatieproject voor status-
houders in de Bilt. Na een succesvolle eerste editie begin dit jaar 
start in november We ∞ Match 2.0, waarbij de doelgroep verbreed 
wordt naar werkzoekenden uit de bijstand. 

‘Ik heb het gevoel dat mijn leven in Nederland nu pas echt begonnen is’, 
aldus een deelnemer van We ∞ Match. Afgelopen januari ging het pro-
ject in De Bilt van start. Daarbij werden twintig statushouders op weg 
geholpen bij het zoeken naar een succesvolle dagbesteding door middel 
van theatertraining, begeleiding van een buddy en sollicitatietraining. 
Na deze succesvolle eerste editie, waarbij meer dan de helft van de 
deelnemers een betaalde baan, leerwerkplek of studie kregen, verzocht 
de gemeente om We ∞Match te verbreden naar andere doelgroepen 
in de bijstand. Daaruit is We ∞ Match 2.0 ontstaan. Door middel van 
interactieve trainingen, een loopbaancoach, intensieve begeleiding bij 
solliciteren en kennismaking met bedrijven worden werkzoekenden uit 
de bijstand uitgedaagd om nieuwe stappen te zetten richting hun ge-
wenste droombaan. 

Het is voor het eerst dat een dergelijk multidisciplinair traject wordt 
uitgevoerd in De Bilt. Verbinding, verdieping en ontmoeting staan cen-
traal, maar ook samenwerking tussen de diverse bedrijven, organisaties 
en personen om deelnemers heen. Uiteindelijk gaat men samen aan de 
slag en hoopt men dat nieuwkomers zich thuis voelen in De Bilt en dat 
werkzoekenden met nieuwe ogen bekeken worden. We ∞ Match 2.0 
creëert kansen voor iedereen!

We ∞ Match 2.0 is ontwikkeld door KunstenHuis De Bilt-Zeist en 
wordt georganiseerd i.s.m. Gemeente De Bilt, Steunpunt Vluchtelin-
gen De Bilt, MENS De Bilt, BNDRS Coaching & Detachering, Werk in 
Eigen Wijk, Bibliotheek IDEA en de Regionale Sociale Dienst.
Voor meer informatie over het project zie www.kunstenhuis.nl/we-
match of neem contact op met Willeke Colenbrander, wematchdebilt@
gmail.com, willeke@kunstenhuis.nl of 06-21864117.       (Vera Kabat)

Oefenen, ontmoeten en samenwerken was ook in 2017 het thema van 
We ∞ Match.

Het Digitale Museum van De Bilt
door Henk van de Bunt

Ruim anderhalf jaar geleden introduceerde historicus Anne Doedens in De Vierstee in 
Maartensdijk het Bilts Digitaal Museum. Op allerlei wijzen wordt er thans aan gewerkt om 
dit oorspronkelijke initiatief verdere invulling te geven. Het College van Burgemeester en 

Wethouders van De Bilt nam o.a. daarvoor een kijkje in de Universiteit Bibliotheek in Utrecht.

Het museum is een initiatief van 
Anne Doedens. Het bestuur van de 
stichting Digitaal Museum De Bilt is 
inmiddels verder ingevuld door oud-
burgemeester Alexander Tchernoff 
(voorzitter) en Theo van der Lugt 
(penningmeester). De redactiecom-
missie bestaat uit Pieter van Hees, 
Arie-Jan Ditewig en Dick Berents. 
Verder bestaat er een intensieve sa-
menwerking met de twee historische 
verenigingen, Evert Bouws (ArtTra-
verse) en Ellen Drees (van het Regi-
onaal Historisch Centrum Vecht en 
Venen). De beoogde site moet jong 
en oud aanspreken en gemakkelijk 
raadpleegbaar zijn. Alle kernen ko-
men aan bod. De digitale ruimte is 
vooralsnog gevonden op de website 
van De Vierklank, die het inmid-
dels gerealiseerde initiatief daarmee 
graag ondersteunt. 

Toutenburg
‘Met dit museum wordt een hiaat 
gevuld’, aldus Doedens bij de start. 
Een voorproefje van de collectie van 
het museum bestaat uit 54 afbeeldin-
gen, die alle zijn voorzien van toe-
lichtingen. ‘De kernen van De Bilt 
hebben een geschiedenis die alleen 
in schrift al teruggaat tot de acht-
ste eeuw. Wat van die geschiedenis 
restte kwam vaak terecht in archie-
ven en musea buiten de gemeente en 
verdween soms naar het buitenland. 
Zo hangt een schilderij van Jan van 
Goyen van een dorpsgezicht met 
Petronellakapel in De Bilt uit 1623 
in het Duitse Braunschweig, een 
zeventiende-eeuwse afbeelding van 
het Maartensdijkse jachtslot Tou-
tenburg in een New Yorks museum 
en staat het beeld van de achttiende-
eeuwse Groenekanner Joan Gideon 

Loten in de Westminster Abbey in 
Londen. ‘Dat is heel jammer, want 
het gaat om unieke lokale stukken 
van bovenlokale betekenis.’

Geschiedenis
Anne Doedens wil met het digitaal 
museum regelmatig een object dat 
mensen kunnen bekijken op de site 
aankondigen. ‘Daarvoor moeten we 
dan bijvoorbeeld de conservator van 
de Utrechtse Universiteitsbiblio-
theek of de rijksarchivaris Utrecht 
vragen een stuk voor publiek ten 
toon te willen stellen. Er is veel 
meer materiaal dat bij de imposante 
culturele bagage van de gemeente 
De Bilt hoort. Het is een gemeente 
zonder museum, vandaar dit digitale 
museum.’ Anne Doedens weet dat 
de collectie nooit compleet is. In-
woners van de gemeente die kennis 
of stukken hebben die van belang 
zijn voor het museum nodigt hij uit 
dit te melden aan het Bilts Digitaal 
Museum. ‘Daarmee kan de collectie 
nog rijker worden.’. Een eerste aan-
zet voor het Digitaal Museum vindt 
men op www.vierklank.nl.

Henrica van Erp
De conservator Bijzondere Col-
lecties van de Utrechtse Universi-
teitsbibliotheek dr. Bart Jaski ont-
ving donderdag 14 september o.a. 
burgemeester Sjoerd Potters en de 
wethouders Madeleine Bakker, 
Anne Brommersma en Hans Mier-
as, samen met bestuurs- en redac-
tieleden. De bezoekers werden in 
de gelegenheid gesteld bijzondere 
stukken over De Bilt onder des-
kundige begeleiding en toelichting 
van Jaski te bekijken. Doedens: 
‘Getoond werden o.a. boeken uit 
het klooster Oostbroek uit 1498, 
een handschrift uit de achtste 
eeuw, een afschrift van de kroniek 
van Henrica van Erp door Andries 
Schoemaker (1660-1735), die veel 
bronnen, al dan niet gepubliceerd, 
afschreef en een afschrift van een 
oorkonde van 1446, met een te-
kening van het zegel van Johan 
Ruysch, abt van Oostbroek. Alles 
heeft natuurlijk iets te maken met 
het ontstaan van deze gemeente of 
kernen ervan’. 

Het College neemt kennis van de eerste van negen eeuwen De Bilt.

Twaalfde-
eeuws 

schutblad van 
boek uit de 
Bibliotheek 

van 
Oostbroek.



 De Vierklank 2 27 september 2017

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

01/10 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
01/10 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

01/10 • 18.30u - Ds. M. Maas

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
01/10 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

01/10 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
01/10 • 10.30u - Voorganger Pastor 

Jan Houben

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

01/10 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
01/10 • 16.30u - Ds. D.T. Vreugdenhil

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

01/10 • 10.00u - Ds. F. Wijnhorst
01/10 • 19.00u - Ds. C.M. van Loon; 

aangepaste dienst verst. beperkten

Pr. Gem. Immanuelkerk
01/10 • 10.00u - ds. E.W.J. van Leersum, 

Samendienst met Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
01/10 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten 
Samendienst in en met Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
01/10 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastor K. Smits, Ecclesiakoor, 
Malawizondag

V.E.G. De Bilt e.o.
01/10 • 10.00u - Spreker Jeffry Rampen, 

tevens viering Avondmaal

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

01/10 • 10.30u - Ds. G.M. Landman

Herv. gemeente Groenekan 
01/10 • 15.30u - drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
01/10 • 10.00u - Ds. L. Treur 

01/10 • 18.30u - Kandidaat W. Korving

Onderwegkerk Blauwkapel
01/10 • 10.30u - Ds. E. de Boom

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

01/10 • 11.00u - Ds. R. Alkema.
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

01/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
01/10 • 18.30u - Ds. A.J.W. Theunisse 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
01/10 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
01/10 • 09.30u - ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
01/10 • 10.30u - Woord-, Communie- en 

Openhuis-viering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

01/10 • 10.00u - Ds. J. Griffi oen 
01/10 • 18.30u - de heer C. Veldhuizen 

PKN - Herv. Kerk
01/10 • 10.00u - Ds. L. Lammers 

01/10 • 18.30u - Ds. M van der Zwan
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Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 30 september zame-
len leden van muziekvereniging 
De Vriendenkring weer oud pa-
pier in. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf u verzekerd bent of waar. U mag mij altijd bellen 

op 06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van onze 

vader, schoonvader, opa en vriend

Johannes Maria Vesters
Joop

Hilversum Hollandsche Rading
12 maart 1944 22 september 2017

weduwnaar van Thea Vesters ‐ Remmerswaal

Corrie Verheul

Lizzy en Bas Charlotte en Jeroen
Max, Tijn Carlijn, Narelle

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 29 september om
16.00 uur in de Parochiekerk van St. Maarten, Nachtegaallaan 40,
3738 EB Maartensdijk.

Aansluitend vindt de crematieplechtigheid in besloten kring plaats.

Weggelopen uit het leven

Tot ons verdriet is na een welbesteed leven 
op 93-jarige leeftijd overleden mijn lieve man, 

mijn vader, mijn schoonvader en onze opa

Willem van Schaik
Wim

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

* Nieuwer-Amstel, 15 september 1924
† Groenekan, 19 september 2017

Wim was een gedreven persoonlijkheid met een veelzijdige 
belangstelling, een inspiratiebron voor velen.

Hella van Schaik - Colijn
Willem van Schaik en Andrea van Schaik - Almaši

Willem, Gert, Welmoed, Maarten

De begrafenis heeft op woensdag 27 september 
in besloten kring plaatsgevonden.Wij ontvingen het droeve bericht van het overlijden van:

WIM VAN SCHAIK
Initiatiefnemer van de Stichting Brigida te Groenekan.

Van deze stichting was Wim van Schaik lange tijd de zeer
betrokken en toegewijde voorzitter, die met vasthoudendheid streed 

voor het behoud van natuur en cultuurhistorische waarden in het 
Noorderpark en omgeving.Wij zijn hem dankbaar voor

het vele door hem verzette werk en zullen ons
inspannen dit in zijn geest voort te zetten.

Wij wensen Hella en de familie veel sterkte toe
bij het dragen van dit verlies.

Het bestuur van de Stichting Brigida,
Nic Adema, Anne Doedens, Frank Klok,

Hugo Mutsaers, Jaap Schuttevaer PvdA-overdag

De overdagbijeenkomsten van 
de PvdA in De Bilt gaan weer 
beginnen op donderdag 28 sep-
tember om 9.45 uur bij Han-
nie van der Hammen, Bielalaan 
6, Bilthoven. Cees van Rest zal 
dan het onderwerp ‘Troonrede 
en Miljoenennota’ inleiden. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom. 
Tel. info via 030 2282813, 030 
2286903 of 06 81858955.

Open tuin

De moeras- en stinzenplantentuin 
in Westbroek is op 30 september 
opengesteld. Van 10.00 - 17.00 
uur bent u welkom op de Kerk-
dijk 132.

Sam’s Kledingactie in De Bilt 

Inwoners van De Bilt worden 
van harte uitgenodigd op 30 sep-
tember a.s. tussen 10.00 en 13.00 
uur hun tweedehands kleding 
en schoenen te doneren bij de 
inzamellocatie Immanuel Kerk, 
Soestdijkseweg Z49A in De Bilt. 
Sam’s Kledingactie heeft voor 
het komende najaar, in samen-
werking met hulporganisatie 
Cordaid, een nieuw doel uitge-
kozen. De opbrengsten van de 
ingezamelde kleding gaat voor 
de tweede helft van 2017 naar 
een bijzonder project waarmee 
de slachtoffers van de hongers-
nood in Zuid-Soedan geholpen 
worden.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Politiek café D66 met 
ondernemers

door Guus Geebel

De fractie van D66 De Bilt hield donderdag 21 september een Politiek Café bij PK Bar 
& Kitchen in Bilthoven over het detailhandels- en horecabeleid, waarvoor speciaal 

ondernemers waren uitgenodigd. Het was de eerste keer dat D66 dit organiseert. Volgende 
maand komt er weer een Politiek Café waar iedereen welkom is.

De nota Detailhandels- en Hore-
cabeleid gemeente De Bilt was 
twee dagen daarvoor in de raads-
commissie Burger en Bestuur 
behandeld. Er lagen meer dan 

dertig vragen die de wethouder 
moest beantwoorden. De com-
missie achtte de nota uiteindelijk 
niet rijp voor besluitvorming in 
de raadsvergadering van 28 sep-

tember. Wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen stelde voor de be-
handeling in de raad uit te stel-
len. 

Beleid
Fractielid Vanetta Smit van D66 
vertelt dat haar fractie een en-
quête gaat opstellen en uitzetten 
bij ondernemers met vijf vragen 
om een indicatie te krijgen waar 
het misgaat.   Hans Wijnstekers, 
algemeen directeur van Record 
Automatische Deuren, vertelt 
dat de gemeente hem had meege-
deeld dat ondernemers het beleid 
steunen, omdat alleen hij en Gert 
Smit van Plus Supermarkt had-
den ingesproken bij de behan-
deling in de commissie en maar 
vijf ondernemers zienswijzen op 
de nota hadden ingediend. ‘Ik 
heb twaalf ondernemers gebeld 
en niemand wist van de com-
missievergadering. Ook niet dat 
je daar kon inspreken. Als je het 
hele plan bekijkt en de oubollig-
heid die ervan afstraalt, en kijkt 
naar de belangen die spelen dan 

lijkt het of er hele andere belan-
gen spelen dan die van de onder-
nemers.’ Wijnstekers noemt het 
achterhaald en niet van deze tijd. 

Dienstverlening
Het vergunningenbeleid leidt tot 
heel veel verwarring en irritatie 
bij veel ondernemers. Diederik 
Regenboog heeft onlangs op de 
Hessenweg een lunchroom ge-
opend. Hij zou graag op de hoog-
te gehouden willen worden hoe 
het staat met ingediende vergun-
ningen. Is het juist ingediend en 
wanneer wordt de vergunning 
verleend. Als hij na vijf weken 
nog niets op een ingediend ver-
zoek hoort en vraagt hoe het er-
mee staat, komen er vlak voordat 
hij zijn zaak wil openen aanvul-
lende vragen. Hans Wijnstekers 
geeft nog een voorbeeld van ab-
surde dienstverlening. Hij wilde 
zijn paspoort en rijbewijs ver-
lengen en belt de gemeente voor 
een afspraak. Hij is er op het af-
gesproken tijdstip maar ziet nie-

mand en gaat naar de balie om te 
vragen wanneer hij wordt gehol-
pen. ‘Als er eindelijk iemand is 
leg ik mijn paspoort, rijbewijs en 
pasfoto’s neer. Dan krijg ik te ho-
ren dat ik maar één afspraak heb 
en voor een rijbewijs en een pas-
poort twee afspraken moet ma-
ken. Ik zei toen, of u helpt me of 
ik ga heel kwaad worden. Toen 
kon het dan toch.’  

Betrouwbaarheid
Een ondernemer uit Bilthoven 
spreekt van een zwalkend be-
leid waar hij mee te maken heeft. 
hij begrijpt het allemaal niet. 
Ike Bekking van de Bilthovense 
Boekhandel ervaart als lid van 
de winkeliersvereniging dat ze 
al zeven jaar heen en weer ge-
slingerd worden en de leegstand 
steeds groter wordt wat duidelijk 
invloed heeft op de omzet.

Het eerste Politieke Café van D66 bij PK Bar & Kitchen in Bilthoven.

Duolijsttrekkerschap Beter De Bilt
Beter De Bilt heeft een nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 

2018. Nu Ebbe Rost van Tonningen, na vele jaren de kar te hebben getrokken, te kennen heeft 
gegeven geen lijsttrekker meer te willen zijn is gekozen voor een primeur in De Bilt,

een duolijsttrekkerschap van Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk.

Een dynamische invulling met twee 
ervaren raadsleden, die vanaf 2014 
hun sporen hebben verdiend in de 
gemeenteraad van De Bilt. Het 
tweetal: ‘Gebleken is dat op be-
paalde momenten het raadswerk 
een intensieve inspanning bete-
kent, een inspanning die dan ‘maar 
even moet worden gecombineerd’ 
met een uitdagende baan of project, 
een gezinsleven met opgroeiende 
kinderen, een partner met een ei-
gen baan en andere maatschappelij-
ke en sociale verplichtingen. Door 
de decentralisaties van beleid naar 
gemeenten hebben we lokaal meer 
zeggenschap, taken en verantwoor-
delijkheden gekregen. Dat is ook 
zeker wat wij toejuichen bij Beter 
De Bilt. Tegelijkertijd legt het een 
zware claim op de beschikbaarheid 
voor het politieke werk wat op ons 

afkomt. ‘Vele handen maken licht 
werk’ hebben we daarom vertaald 
door samen het lijsttrekkerschap in 
te vullen’.

Team
Jette Muijsson: ‘Door de inten-
sieve samenwerking binnen Beter 
De Bilt hebben we een hecht team 
opgebouwd. Waarin we rekening 
houden met drukke agenda’s van 
alle fractieleden en elkaar naad-
loos kunnen vervangen. We willen 
zichtbaar zijn en op een laagdrem-
pelige manier contact hebben met 
onze inwoners. Onze thema-avon-
den zijn hier een voorbeeld van. Ve-
len komen eropaf, zoals bv. over de 
tijdelijke huisvesting, huurbeleid, 
het vluchtelingenvraagstuk, plan-
nen nieuwbouw de Timpe en reno-
vatie van de Kwinkelier’.

Aanvullend
Pim van de Veerdonk vult aan: 
‘Naast onze politieke rol willen 
we dat er genoeg ruimte is voor de 
persoonlijke ontwikkeling en ont-
spanning. We staan op verschillen-
de momenten in ons leven. Ik ben 
59 jaar, mijn kinderen zijn het huis 
uit en studerend, ik werk voor een 
Europees project en Jette is 37 jaar 
en moet haar aandacht verspreiden 
over opgroeiende kinderen en een 
uitdagende baan als adviseur milieu 
voor de industrie. We zijn comple-
mentair en voelen elkaar sterk aan. 
Eerlijk gezegd kan ik me niet her-
inneren dat we weleens verschil-
lend dachten over een bepaald on-
derwerp’.

Fractie
Jette en Pim: ‘Door samen het lijst-
trekkerschap in te vullen behouden 
we balans met ons persoonlijk le-
ven en kunnen we ons volledig toe-
leggen op onze politieke verant-
woordelijkheden. Gelukkig hebben 
we veel steun aan onze fractie met 
raadslid Connie Brouwer en com-
missieleden Otto Oussoren en René 
Olthof. We zijn ook verheugd dat 
enkele nieuwe mensen zich bij ons 
hebben aangesloten, zelfs zonder 
dat we daarvoor een oproep hebben 
gedaan. 
Bent u ook geïnteresseerd en wilt 
u samen met ons het verkiezings-
programma uitwerken,
wij vernemen graag van u op 
info@beterdebilt.nl.’Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk. [foto Henk van de Bunt] 

Forza wil
meer blauw op straat
De fractie Schlamilch binnen de gemeenteraad van De Bilt 

is ontevreden over het zojuist gepresenteerde Integraal 
Veiligheidsplan 2018-2022. Het is een papieren tijger die 

volgens Schlamilch totaal geen recht doet aan de werkelijkheid.

‘Een prachtige tekst met woorden als Veiligheidshuizen, samenwer-
kingsverbanden, meer-jaren-agenda’s, intelligencefuncties, pro-ac-
tie, preparatie, integrale aanpak en persoonsgerichte aanpakken,’ 
zegt Peter Schlamilch, nauw verbonden aan de politieke beweging 
Forza. ‘Totaal zinloos zolang er, vooral ’s nachts, zo weinig politie 
op straat is. De burgemeester spreekt terecht over schaarse midde-
len en te weinig agenten en dat is natuurlijk het structurele probleem 
in Nederland: we sporen te weinig op en we straffen bovendien veel 
te licht’. 

‘Zolang we vrijwel geen politie op straat zien en zo licht straffen 
heeft geen enkel Veiligheidsplan zin en is het pappen en nathouden. 
We kunnen lange rapporten schrijven, maar als er ’s nachts maar één 
politieautootje is in ons enorme gebied is het dweilen met de kraan 
open. De nationale politie is een grote puinhoop en de straffen zijn 
een lachertje in Nederland: onlangs zijn er nog twee broers op Ko-
ningsdag 2016 door een groep jongemannen in elkaar geschopt en 
geslagen, en hun belagers werden veroordeeld tot werkstraffen van 
40 tot 180 uur: een vrijbrief voor geweld.’

Speelruimte
Hoewel de speelruimte van het gemeentebestuur klein is gaat Schla-
milch een aantal voorstellen doen. ‘Ik wil dat de politie veel zicht-
baarder gaat worden op straat, door uit de auto te komen en zich 
zichtbaar op te stellen.’ zegt Schlamilch. ‘Het zinloze rondjes rij-
den komt uit de tijd dat de politie geen communicatiemiddelen had 
en aanspreekbaar moest zijn, maar levert tegenwoordig geen meer-
waarde. Die tijd kan men besteden aan controles en gesprekken op 
straat. Als er echt spoed is, belt de burger toch wel 112.’

Boa
Ook zouden volgens Schlamilch solo-surveillantes erg helpen: dan 
zouden er tenminste twee plekken zijn met toezicht. Veel meer ogen 
op straat dus en hogere pakkans. Verder wil Schlamilch dat het col-
lege de onderhandelaars in Den Haag gaat oproepen om fors meer te 
investeren in veiligheid en wil Schlamilch de eigen boa’s beter aan-
sturen. ‘Verder moet ons hele handhavingsconcept op de schop: het 
is nu officieel Bilts beleid om liever te waarschuwen dan te verbali-
seren en dat helpt aantoonbaar niet. Ook moeten er boa’s buiten kan-
toortijden beschikbaar zijn’. Schlamilch roept burgers op om ideeën 
te mailen naar info@forzadebilt.nl
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Pittige ei salade
Bieslook paté
Filet americain

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 september
t/m woensdag  oktober

    VOORDEEL HELE WEEK

Procureurlapjes
Gemarineerd of naturel, 
ook als één stuk verkrijgbaar

Filetrollade

Lamsboutschijven
Gemarineerd of naturel

Kipschnitzels of 
cordon bleu’s

Magere runderlapjes

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.98

Noten & pinda's

Gegrilde spekrollade (met ham & kaas)

Gebraden rosbief
Gebraden gehakt

500
GRAM 6.98

500
GRAM 7.98

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 6.00

BOERDERIJ PAREL
Heerlijke boeren belegen kaas

500
GRAM 6.98 

RIBLAPPEN OF 
HACHEE VLEES

500
GRAM 9.98

DJAKARTA MIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98MAARTENSDIJKSE 

PEPITA MIX

Kip, runder, gehakt of 
varkens condon bleu's

5 HALEN= 4 BETALEN

2
KILO 20.-1

KILO 10.99

NU
VOOR 7.50 

Lekker voor het weekend!

GRILLWORST + 
LEVERWORST

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

O P E N I N G ST I J D E N Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Ananas

Bospaddestoelen

€ 1,25
per 100 gram

€ 6,95
per portie

€ 1,49
per 100 gram

€ 0,99
per 400 gram

€ 0,99
Per kilo

• Moussaka

Peren - Caramel
Taart

Ciabatta met
olijf of tomaat

Sushi van
Nederland

Van onze Patissier Van onze Bakker

• Alle
-Rauwkostsalades
- Stamppotten

Er is weer Boerenkool,
Zuurkool en Hutspot!

Dagelijks vers
gesneden

De lekkerste
Zaterdag vanaf 10:30

Bij ons verkrijgbaar!

Alleen donderdag
Extra zoete

Nieuw

Volop specialiteiten

uit brussel

€ 2,98

Zeer groot 
assortiment

€ 0,80per 100 gram
Megabak 
500 gram

TraiteurVers v/d

• Spaghetti met scampi’s,
tomaat en rucola

• Runder goulash met
groenterijst

€ 0,99
per 100 gram

• Babi-pangang of Kip-saté
met Nasi of Bami

€ 14,95Nu Nu € 1,98

Alleen Ma Di Wo

K o m  i n  d e  w i n ke l  k i j ke n  v o o r  n o g  v e e l  m e e r  a a n b i e d i n g e n

• Turbana bananen

• Vers gesneden Spitskool
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 Lay’s sharing bag 

WEEKEND DEAL

Bestel je boodschappen 
ook op hoogvliet.com
Zet- en drukfouten voorbehouden

Paprika of naturel 
2 zakken van 150 gram 

Deze aanbieding geldt op vr 29, za 30 september en zo 1 oktober 2017

Ruim

75% 
KORTING

Ruim

75
KORTING 0.50

2.30

2 ZAKKEN

 Per kilo
1.67

Kennisparade
gaat voor het eerst van start

RIVM opent op zaterdag 7 oktober voor iedereen haar deuren

door Rob Klaassen

Medewerkers, jongeren en kinderen kunnen op zaterdag 7 oktober in gesprek met 
medewerkers van het RIVM over kwesties, die ons allen bezig houden. Vooral kwesties over 

onze gezondheid en onze leefomgeving. 

Bijvoorbeeld: wat doen medicij-
nen, die in het riool terecht komen 
met onze gezondheid, hoe gevaar-
lijk is dit? Wat doet het met wa-
terdieren. Vormen medicijnen een 
gevaar voor ons drinkwater? Eet 
ik volgens de schijf van 5? En ook 
vragen als: wat zijn de gevolgen 
van al het plastic dat we vrijwel 
overal aantreffen, bijvoorbeeld in 
de oceanen en in de natuur? Geeft 
het in de toekomst problemen voor 
onze gezondheid? Hoe staat met de 
kwaliteit van de lucht? Is er nu al 
een gevaar? Wat kun je eraan doen? 

Jongeren
Over vrijwel alle onderwerpen, die 
onszelf en onze leefomgeving be-
treffen, zijn er die dag deskundigen 
aanwezig om mee te overleggen 
Er kunnen workshops worden ge-
volgd en tentoonstellingen worden 
bezocht. Jongeren kunnen bijvoor-
beeld zelf proeven uitvoeren over 
de kwaliteit van bodem en water. 
Aan de hand van een voorstelling 
door acteurs van het poeppaleis 
kunnen kinderen en jongeren veel 
te weten komen over de werking 
van de spijsvertering. Ook kan er 
worden gesproken over de voor- en 
nadelen van de vaccinatie met het 
HPV-vaccin tegen baarmoederhals-
kanker.

Waarom 
We spraken hierover met prof. An-
dré van der Zande, Directeur-Gene-
raal van het RIVM: ‘We doen dit als 
RIVM voor de eerste keer op deze 
wijze. Bij een overleg vorig jaar, 
toen we met enkele leefomgevings-
instituten in de landen om ons heen 
spraken, bemerkten we dat anderen 
al veel pro-actiever zijn naar de sa-
menleving. We kwamen tot de con-
clusie dat we op dit punt nog een 
slag kunnen maken. We doen veel 
onderzoek voor de samenleving, 
maar we willen ook echt in gesprek 
met de samenleving. We doen dat 

al steeds meer. Neem bijvoorbeeld 
die zaak van de toepassing van rub-
bergranulaat bij kunstgrasveldjes. 
Iets wat mensen heel sterk beroert. 
Je kunt in de huidige tijd dan niet 
meer volstaan met het afleveren 
van een rapport. Nee, we hebben 
ook oog voor wat de mensen daarin 
bezig houdt. Echte communicatie, 
die dus twee kanten op werkt. We 
zitten allang niet meer verstopt in 
het bos, maar we hebben dat tot nu 
toe dat onvoldoende aan de men-
sen laten weten. Wij zijn er voor de 
maatschappij, dus voor alle men-
sen. Daar hoort bij dat we ons voor 
hen openstellen. Bovendien realise-
ren we ons, dat het voor ons werk 
essentieel is, dat we weten waar zij 
zich druk over maken en wat zij van 
ons verwachten’. 

Anders 
Op onze opmerking dat het RIVM 
in het verleden toch ook vaak open-
dagen hield, antwoordt de heer Van 
der Zande: ‘Jazeker, dat deden we. 
Maar de nadruk lag toen veel meer 
bij voorlichting over wat we aan 
het doen waren. Nu ligt de nadruk 
vooral op uitwisseling van on-
derlinge gedachten en gevoelens. 

Doen wij datgene wat jullie van 
ons verwachten? Moeten wij wat 
anders onderzoeken, moeten wij 
dat nog meer duidelijk maken? We 
proberen een gedachtenuitwisse-
ling op gang te brengen. Zaterdag 7 
oktober staan de medewerkers van 
het RIVM klaar om met het publiek 
in gesprek te gaan. Wij hopen dat er 
800 tot 1000 mensen die dag naar 
ons zullen toekomen. Wij zijn er 
klaar voor en verheugen ons erop’.

Waar?
De kennisparade - voor jong en oud 
- vindt plaats op het terrein van het 
RIVM, Antonie van Leeuwenhoek-
laan 9 te Bilthoven op zaterdag 7 
oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het RIVM bevindt zich op een be-
waakt terrein. Vooraf aanmelden is 
daarom verplicht. Je kunt dat doen 
op www.rivm.nl/kennisparade en 
dan via groene button kom je bij 
het inschrijfformulier. Op de dag 
zelf moet wel legitimatie (paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart) worden 
meegenomen. Kinderen onder 14 
jaar hoeven geen legitimatie mee te 
nemen, maar hebben alleen toegang 
onder begeleiding van een volwas-
sene.

Prof. Dr. André van der Zande, Directeur-Generaal van het RIVM.

H.F. Witte in het teken 
van Jakarta

Afgelopen zaterdagavond had de Indische gemeenschap uit alle hoeken 
van het land zich verzameld voor een Jakarta-party, waar niet alleen 
heerlijk kon worden gedanst, maar even zo lekker kon worden gegeten, 
alles in Indische sferen, uiteraard. De voornamelijk Indische gasten lie-
ten geen mogelijkheid aan zich voorbijgaan om zich uit te leven in typi-
sche volksdansen als de Jospan, een traditionele vorm van Indonesische 
linedance, alles begeleid door de opgewekte klanken van een dangdut-
orkest, een band die traditionele Indische liedjes afwisselde met Spaan-
se en zelfs countryklanken. Een vrolijke en geanimeerde avond, die 24 
september a.s. wordt voortgezet met een dansmatinee, dat om 12.30 uur 
begint, weer in het H. F. Wittecentrum. (Peter Schlamilch) 

Voetjes van de vloer tijdens een gezellige Indische avond in De Bilt.

Inloopmiddag in De Furs
Op donderdag 28 september is er een inloopmiddag voor ouderen in 
het dorpshuis De Furs te Lage Vuursche met een een optreden van Me-
vrouw Dorinde Smit Duyzentkunst. Zij presenteert muzikale en infor-
matieve programma’s. Haar ervaring als leerkracht en als presentator 
staat garant voor een plezierige wisselwerking tussen haar en haar toe-
hoorders. De Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche heeft geko-
zen voor het thema: Gouden nummers periode 1930-1950. De middag 
begint om ongeveer 14.00 uur. De entreeprijs is 3 euro per persoon: 
inclusief een muzikaal optreden en koffie of thee met wat lekkers daar-
bij. De middag zal eindigen om ongeveer 16.00 uur.

Voederhuisje
 
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organi-
seert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan 
onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beerscho-
ten. Woensdag 4 oktober wordt er van alles verteld over voederhuisjes 
in en buiten paviljoen Beerschoten. Er is wat lekkers met limonade. 
Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beer-
schoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden per email kan tot en met 
zaterdag 31 september via kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Openingsfeest 
Weeshuis van de Kunst

Zaterdag was de feestelijke opening van de nieuwe locatie van het Wees-
huis in het Hoekie in De Bilt. Het voormalige buurthuis krijgt hiermee 
een nieuwe bestemming. De bezoekers konden een kijkje nemen in de 
huiskamer, met de vertrouwde sfeer die het Weeshuis eigen is. Op het 
pleintje voor het gebouw was het goed toeven met een hapje en een 
drankje. Ook kon je er recycling kunst maken en genieten van live mu-
ziek. Het Weeshuis biedt een gevarieerd programma met muziek, verha-
lenvertellers en allerlei andere activiteiten, ook voor kinderen. Door de 
gemakkelijke toegankelijkheid en kleinschaligheid kan dit gebouw een 
sociale en culturele meerwaarde zijn voor de wijk. (Frans Poot)

Het Hoekie heeft de rode loper uitgelegd voor Het Weeshis.



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

www.mensdebilt.nl

Vrijwilligerswerk 
Gewoon doen!

Volg de MENS De Bilt 
vrijwilligersbanenroute

Vrijdag 6 oktober
10.00-12.00 uur 

Zaterdag 7 oktober
11.00-13.00 uur

Kijk op www.mensdebilt.nl
voor de deelnemende organisaties 
en volg de vrijwilligersbanenroute 

in gemeente De Bilt

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

 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

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15, 
mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Mindfulness betekent het zich volle-
dig bewust zijn van de ervaring van 
het moment en daarbij opmerkzaam 
stilstaan. Want waar jouw aandacht 
is, daar ben je zelf. Dus mindfulness 
betekent niet meer en niet minder 
dan de kunst van het aanwezig zijn in 
het hier en nu. Je leeft bewuster,
je kunt je beter concentreren en 
afstand nemen van je hersenspinsels 
en je geest wordt dan rustiger. 

Je leert ook bewuster keuzes te maken 
in plaats van op je automatische piloot 
te vertrouwen. Mindfulness kan je 
oefenen. Dit d.m.v. een training van 
8 bijeenkomsten, waarin verschillen-
de oefeningen worden aangereikt en 
waarin verschillende thema’s aan de 
orde komen. Ook kunnen de cursisten 
zelf thema’s inbrengen. Wetenschap-
pelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 
mindfulness stressverlagend werkt,
depressieve gevoelens vermindert, 
zorgt voor een hogere kwaliteit van 
leven, en de manier transformeert 
waarop men naar zichzelf en
de wereld kijkt.

Start: oktober 2017.
Plaats: Zeist,
Duur: 8 x 2 uur.
Kosten: € 200,- voor de gehele cursus.
Informatie: 06 - 46362480

Drs. Mechtild Lijdsman
heeft psychologie en pedagogiek 
gestudeerd en werkt meer dan 10 jaar 
als gecertificeerd mindfulness
trainster in haar privé praktijk.

Cursus mindfulness 

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Bij aankoop van een
Louis Widmer dagcreme

GRATIS
een nachtcreme of ooggel kado

KAISERBROODJES
4 stuks

€ 1,-

GIELS
APPELKOEKEN
per stuk

€ 1,-

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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 DubbelFrisss bronwater met fruitsap 

WEEKEND DEAL

Bestel je boodschappen 
ook op hoogvliet.com
Zet- en drukfouten voorbehouden

 Kiwi & munt of mango & appel 
2 pakken van 1.5 liter 

Deze aanbieding geldt op vr 29, za 30 september en zo 1 oktober 2017

0.50
2.06

2 PAKKEN

 Per liter 
0.17

Ruim

75% 
KORTING

advertentie

Twee fototentoonstellingen in de 
Centrumkerk

door Henk van de Bunt

In de Centrumkerk aan de Bilthovense Julianalaan werden zondag 17 september twee 
tentoonstellingen geopend: ‘90 jaar kerkgebouw; onder de titel ‘van Julianakerk naar 

Centrumkerk’ en ‘100 jaar Bilthoven’ van de Historische Kring De Bilt/Bilthoven.
De tentoonstellingen zijn te bezichtigen op de zaterdagen tot en met 14 oktober;

telkens van 11.00 tot 17.00 uur. 

De eerste steen van de (vroegere) 
Julianakerk werd gelegd op 10 
juli 1927. De kerk werd gebouwd 
in opdracht van de Raad der Ge-
reformeerde Kerk De Bilt. De Ju-
lianakerk is gebouwd in de stijl 
van de Amsterdamse school naar 
ontwerp van architect E. Reitsma. 
Op 7 maart 1927 werd de vergun-
ning aangevraagd voor het bouwen 
van een wijkgebouw ten dienste 
van Godsdienstoefeningen en ver-
gaderingen met garage en rijwiel-
berging. Op 29 juni 1927 werd de 
vergunning verleend. In 1928 kon 
het gebouw in gebruik worden ge-
nomen. Het gebouw bood plaats 
aan 300 personen.

Verzelfstandiging
In eerste instantie functioneerden 
de Julianakerk en de Immanuel-
kerk onder één kerkenraad. In 1935 
werd een principebesluit genomen 
over de verzelfstandiging van de 
Julianakerk. Na langdurige voorbe-
reidingen werd de splitsing op 1 ok-
tober 1937 een feit. Na jarenlange 
onderhandelingen zijn de hervorm-
den, gereformeerden en lutheranen 
op 12 mei 2004 gefuseerd. De Juli-
anakerk werd een kerk behorend bij 

de Protestante Kerken Nederland 
(PKN). Plaatselijk werd dat voor-
beeld gevolgd. Er waren al jaren af 
en toe gezamenlijke diensten van de 
Hervormde Gemeente (m.u.v. ‘De 
Ark’) en de Gereformeerde Kerk 
in afwisselend de Noorderkerk, de 
Zuiderkapel en de Julianakerk. Van 
2008 tot september 2015 waren álle 
diensten gemeenschappelijk, in de 
Noorderkerk. Op dinsdag 31 maart 
2015 werd om 11.24 uur door de 
notaris in Utrecht de akte getekend 
waarin de vereniging van de Her-
vormde Gemeente te Bilthoven en 
de Gereformeerde Kerk van Biltho-
ven officieel wordt vastgelegd.

Centrumkerk
Voor de fusie van de Gerefor-
meerde en Hervormde kerk was 
de Julianakerk in handen van de 
gereformeerden. Er waren twee 
hervormde kerken in Bilthoven, 
de Noorderkerk en de Zuiderkapel. 
De gereformeerden hadden de ge-
woonte hun kerken naar de plek te 
noemen waar ze gevestigd waren, 
in dit geval de Julianalaan. De fu-
sie heeft lokaal wel wat voeten in 
de aarde gehad. De drie kerken 
wilden naar één plek en lange tijd 

werd overwogen om naast de Julia-
naschool een geheel nieuw kerkge-
bouw neer te zetten. Onder meer de 
vastgoedcrisis heeft ervoor gezorgd 
dat er een andere keus is gemaakt. 
Besloten werd de bestaande Julia-
nakerk te renoveren. Om recht te 
doen aan het feit dat het toch een 
nieuwe kerk is werd besloten die 
Centrumkerk te gaan noemen. 

De kerkenraad had als beleid ge-
formuleerd dat de kerk een rol voor 
de samenleving heeft en in het cen-
trum gevestigd moet zijn. Daar past 
de naam Centrumkerk bij. In de 
vergrote kerkzaal staat nu het orgel 
van de Noorderkerk. Om dat pas-
send te maken is het verzonken ge-
plaatst. Het geheel is nu multifunc-
tioneel en kan gehuurd worden. 

100 jaar Bilthoven
Die centrale ligging en de multi-
functionele gebruiksmogelijkheden 
van het gebouw waren ook voor de 
Historische Kring d’Oude School 
redenen om voor de tentoonstelling 
over 100 jaar Bilthoven domicilie 
te kiezen in de Centrumkerk, aldus 
voorzitter Paul Meuwese tijdens de 
opening jl. zondag. 

Onder de kenmerkende constructie van de Centrumkerk was er al direct 
ruime belangstelling voor de tentoonstelling over 100 jaar Bilthoven.

Zondag 17 september was ook de zgn. startzondag voor de Centrumkerk, 
met daarbij een puzzelspeurtocht voor de jeugd. Natuurlijk waren daarin 
ook vragen opgenomen, waarvoor de antwoorden op de tentoonstelling 
kon worden gevonden.

Waar politiek begint 
neemt de kunst een einde

Nasrdin Dchar (1978) is niet alleen op het witte doek te bewonderen 
(hij won in 2011 het Gouden Kalf voor beste acteur en was te zien in 

de succesvolle films Tirza, Lotus, Süskind en Wolf)
maar staat ook op de planken.

Nasrdin Dchar speelt als gastacteur 
bij het Ro-theater, maar geeft ook 
solovoorstellingen zoals DAD. De 
Marokkaans-Nederlandse acteur 
speelde afgelopen donderdag voor 
een uitverkochte zaal in het Licht-
ruim. Een persoonlijk verhaal over 
zijn vader en grootvader, die hem 
in een fictieve dialoog bijstaan in 
het aanstaand ouderschap van de 
speler, die zich grote zorgen maakt 
over de toekomst die het kindje in 
Nederland tegemoet zal gaan. Vrij-
heid, erkenning en gelijkheid staan 
volgens de acteur onder druk, zijn 
oude vrienden uit zijn geboorte-
plaats Steenbergen zijn in zijn ogen 
‘racisten’ geworden en de openlijke 
protesten tegen buitenlanders baren 
hem zorgen. 

Een mooie, persoonlijke en sympa-
thieke voorstelling, die echter door 
de sterke politiek-correcte bood-
schap soms teveel aan een pamflet 
van zijn stichting doet denken. Een 
stichting waar de acteur initiatief-
nemer van is en die de positieve 
kanten van de diversiteit in Neder-
land wil benadrukken. Een mooi 
streven, maar de voorstelling zou 
sterker zijn door ook andere kan-
ten van migratie te belichten. Poli-
tiek en kunst vermengen heeft in de 
kunstgeschiedenis namelijk nooit 
tot grootse prestaties geleid.

(Peter Schlamilch) 

Nasrdin Dchar
in een uitverkocht Lichtruim.

Boekverfilming Tonio
in Het Lichtruim

Stichting Kunst en Cultuur Filmhuis en Biblio-
theek Idea start dit seizoen met een serie van drie 
boekverfilmingen die erin slagen de sfeer van de 
roman treffend in beeld te brengen en interessante 
portretten geven van situaties waar mensen mee te 
maken krijgen in hun leven. 

Als eerste wordt de film Tonio op 4 oktober ver-
toond. De veelgeprezen roman van A.F. Th van der 
Heijden, waarin hij reconstrueert wat er de laatste 
dagen en uren van het leven van zijn 21-jarige zoon 
Tonio, gebeurde voor hij verongelukte. Deze zoek-
tocht voert de rouwende vader langs verschillende 

artsen, ooggetuigen, politieagenten, vrienden en 
het mysterieuze meisje Jenny. Het verfilmen van 
zo’n beladen onderwerp vraagt vakmanschap, lef 
en gevoel voor waar het in het boek in essentie om 
gaat.

De organisatie is in handen van Stichting Kunst 
en Cultuur, Filmhuis De Bilt en Bibliotheek Idea 
Bilthoven. De filmvoorstelling is op 4 oktober om 
20.00 uur in Theater Het Lichtruim, Planetenplein 
2 te Bilthoven De kaartverkoop is online via www.
ideacultuur.nl/bibliotheek en aan de zaal v.a. 19.00 
uur.  (Bea Rigter) 
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1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemax

1: Elke € 15,- = 1 spaarpunt

2: 20 spaarpunten = volle spaarkaart

3: Volle spaarkaart = unieke bestelcode

4: Bestel de raceauto gratis opgratis opgratis

Jumbo.com/spaaractiemax

Wees er snel bij OP = OP

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

059 179

400 599

Geldig van donderdag 28 t/m zaterdag 30 september 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Oerbrood
vers uit eigen oven
origine, tarwe of volkoren
per stuk

Mosselen
bak 2 kilo
van 

€7,74

Sperziebonen
500 gram

Wagner Big Pizza
2 stuks



Vroeger waren we 
onsterfelijk

Woensdag 27 september om 20.00 uur licht Bert Keizer een tipje van 
de sluier over zijn leven en werk. Hij is met pensioen als verpleeg-
huisarts en nu werkzaam bij de Levenseindekliniek. In Vroeger waren 
we onsterfelijk vertelt Bert Keizer hoe hij als kind van de sixties de 
kerk uit liep, voor The Beatles viel en na vele omwegen in een Engelse 
universiteit belandde om filosofie te gaan studeren. Een carrière als aca-
demisch filosoof schrikte hem af en hij zocht een goed heenkomen in 
de medische faculteit, om via die route in het volle leven te belanden.

Arts
Bert Keizer (Amersfoort, 1947) is een Nederlandse arts, filosoof en 
schrijver. Zijn doorbraak als schrijver kwam in 1994 met Het refrein 
is Hein, een zeer openhartige 
schets van gebeurtenissen in een 
verpleegtehuis, inclusief stukken 
over euthanasie en hulp bij zelf-
doding. Deze deden nogal wat 
stof opwaaien, maar werden door 
artsen over het algemeen als zeer 
reëel beoordeeld. Hij schuwde 
niet om over de emoties van de 
patiënt, maar ook over die van de 
dokter uit te wijden. 
 
Bouwman
De aanvang bij Bouwman Boe-
ken aan de Hessenweg in De Bilt 
is om 20.00 uur en de entree kost 
5 euro. Graag vooraf aanmelden 
via info@bouwmanboeken.nl of 
tel. 030 2200112. 
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In memoriam Wim van Schaik
Wim van Schaik is op 19 september 2017,

na een welbesteed leven in de gezegende leeftijd van 93 jaar, overleden.

Ondergetekende ontmoette Wim van 
Schaik voor het eerst in 2006. Als 
kersverse Groenekanner bezocht ik 
een gastvrij opengestelde (beelden-)
tuin aan de Kastanjelaan in Groene-
kan. Wim en Hella van Schaik, de 
bewoners van het fraaie huis en de 
bijbehorende tuin, zitten met een pot 
koffie en mét Hella’s zelfgemaakte 
gebak, aan de tuintafel en onthalen 
het bezoek gastvrij met kunstkout 
én uitgebreide lokale cultuurhistori-
sche verhalen. Ik verlaat de tuin een 
paar uur later met het gevoel dat ik 
in Groenekan in een warme sociale 
en kunstminnende gemeenschap te-
recht ben gekomen. Die gastvrijheid 
is tekenend voor de opstelling van 
de Van Schaik’s ten opzichte van 
de lokale gemeenschap. Geen hoge 
hekken en spiedende camera’s maar 
openheid en gastvrijheid. Noblesse 
Oblige en dus laat je anderen natuur-
lijk meegenieten van de zegeningen, 
die je ten deel vallen.

Die openheid én hun inlevingsver-
mogen in de medemens blijkt en-
kele jaren later ook uit hun omgang 
met de overlast van hangjongeren op 
de Kastanjelaanbrug. In plaats van 

met harde hand de overlastgevers 
te (laten) verwijderen, investeren 
zij samen met de buurt in een JOP, 
een Jongeren Opvang Plek. Ze zoe-
ken toenadering tot de opgeschoten 
jeugd: onbekend maakt immers on-
bemind. Dat een JOP waar Wim van 
Schaik de hand in heeft dan geen 
kille bunker wordt maar uiteindelijk 
een objet d’art spreekt welhaast van-
zelf. Als dít JOP, nu hangjongeren 
in toenemende mate virtueel in the 
cloud hangen, zijn functie verliest 
is het bepaald niet denkbeeldig dat 
het een prominente plaats vindt in 
een gerenommeerd museum. Ik ver-
laat in 2006 die tuin overigens óók 
met Wim’s nieuwste boek onder de 
arm: ‘Orkanen over Voordaan’. Dat 
boek blijkt naast een gedegen studie 
van de cultuurhistorie van landgoed 
Voordaan ook een aanklacht tegen 
het, in zijn ogen, gevoerde wanbe-
heer van de gemeente in bos Voor-
daan. Het is tekenend voor de ge-
dreven en zeer vasthoudende wijze 
waarop Wim van Schaik knokt voor 
zaken waarin hij gelooft. Op allerlei 
niveaus bepleit hij de zaken waar hij 
voor staat. Die vasthoudendheid en 
zijn welbespraaktheid paart hij aan 

een brede en diepgaande kennis van 
zaken. Hij gaat meer dan eens tot het 
gaatje en aarzelt dan niet de hoogste 
(bestuurs-)rechter om een uitspraak 
te vragen. Maar Wim strijdt altijd by 
the book, de democratische rechts-
staat is voor hem heilig. Daarbij is 
Wim van Schaik wars van ijdeltui-
terij. Hij is altijd bezig met de zaak 
zelve, speelt de bal, nooit de man. 

Zijn compromisloze strijd dwingt 
betrokken partijen tot heldere stand-
punten en duidelijke argumenten. 
Eventueel verborgen agenda’s wor-
den genadeloos blootgelegd. De 
keerzijde van die aanpak is pola-
risatie. Je waardeert zijn aanpak of 
ergert je aan zijn vasthoudendheid. 
Die polarisatie stoorde Wim van 
Schaik niet, hij stond pal voor de 
goede zaak, onafhankelijk in het le-
ven. Groenekan is die groene oase in 
de randstad gebleven mede dankzij 
die niet aflatende doorzetter. In Wim 
van Schaik verliest Groenekan een 
unieke vechtersbaas met een groot 
rechtvaardigheidsgevoel en met het 
hart op de juiste plaats. We zullen 
Wim van Schaik node missen.

Frank Klok

Lezing Theo Schouten
door Henk van de Bunt

In de reeks ‘Zes Kernen Zes exposities’ van de beide jubilerende historische verenigingen van deze 
gemeente is er in de kern Maartensdijk nu van zaterdag 30 september tot en met donderdag

5 oktober in Dijckstate een tentoonstelling.  

Het gaat in deze Historische-Verenigings-Jubileum 
tentoonstelling vooral over foto’s en afbeeldingen van 
de oude historie van het dorp Maartensdijk zelf. On-
derwerpen zijn o.a.: Ontstaan in het veenlandschap, 
Boerderijen, Landgoederen, Ambachten en Industrie, 
Verkeer, tollen en het Spoor en de ontwikkelingen in 
en rond het Noorderpark. Er zijn nog diverse histori-
sche objecten te zien. Tevens zal er een doorlopende 
diavoorstelling zijn met oude foto’s.

Lezing Theo  
Op maandag 2 oktober verzorgt  van 10.00 uur tot 
11.30 Theo Schouten een lezing, ook in Dijckstate. 
Theo behoort tot de groep die je alles kan vertellen 
over de geschiedenis van een kern; in zijn geval Hol-
landsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Ruim 
veertig jaar verzamelde Theo ansichtkaarten, oude 
gebruiksvoorwerpen en wetenswaardigheden over de 
geschiedenis van onze streek. Theo Schouten: ‘Veertig 
jaar ben ik postbode geweest in deze streek. Ik was een 
soort rijdend postkantoor op de fiets en kwam bij ie-
dereen in huis. Dan zag je nog wel eens leuke dingen. 

Dan vroeg ik, joh, wat doe je met dat spul?’  Theo en 
zijn vrouw Janny wonen tegenwoordig in Maarssen. 

Postkantoor
In zijn lezing zal Theo Schouten ongetwijfeld iets 
vertellen over de Maartensdijkse postkantoren: ‘Om-
streeks 1900 is het eerste postkantoor aan de Dorps-
weg 29 te Maartensdijk gekomen’. Koos Kolenbrander 
heeft in zijn verzameling een foto van dat eerste post-
kantoor van Maartensdijk. Theo Schouten vervolgt: 
‘Toen het kantoor aan de Dorpsweg 29 werd gesloten, 
is het postkantoor naar de Dorpsweg 94 verhuisd bij 
dhr. van Eck. Vervolgens is het omstreeks 1954 naar 
Dorpsweg 101 gegaan, waar Leo Kalmijn kantoorhou-
der werd (zonder bestelling)’.  In de beginjaren ‘60 van 
de vorige eeuw is er een nieuw postkantoor en een be-
stellersruimte gebouwd ten oosten van de Ned. Herv. 
Kerk aan de Dorpsweg 46; daar waar nu Boekbinder 
Kok is gevestigd. Nu is er geen postkantoor meer is en 
er geen ‘vaste bestellers’ meer zijn in Maartensdijk. 
Rest alleen nog een postagentschap bij Primera op het 
Maertensplein. 

Theo kan ook over Westbroek veel vertellen; hij was ook daar postbode. Hier bezorgt hij in 1986 de post op 
Kerkdijk 14.

Werkbezoek Commissaris 
van de Koning 

De commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de heer 
Willibrord van Beek, bracht op woensdag 13 september een 
werkbezoek aan de gemeente De Bilt waarbij onder andere

een bezoek aan Bilthoven Biologicals en het Berg en
Bosch-terrein op het programma stond. 

De commissaris nam in een gesprek met het college van burgemeester 
en wethouders kennis van een aantal lopende dossiers en in het bijzon-
der van de ontwikkeling van de Life Science As: eén van de belang-
rijkste pijlers van de economie in deze gemeente. Aansluitend bracht 
het gezelschap een bezoek aan Utrecht Science Park Bilthoven, de sa-
tellietlocatie van Utrecht Science Park de Uithof, waar veel kennisin-
tensieve bedrijven gehuisvest zijn. Bilthoven Biologicals gaf een blik 
achter de schermen van de vaccinproductie, waarmee zij wereldwijd 
een substantiële bijdrage leveren aan het uitroeien van polio en het be-
schermen van kinderen tegen infectieziekten. 

Rondrit
Vervolgens werd er een rondrit gemaakt op het Berg en Bosch-terrein, 
waar specialistische instellingen op het gebied van zorg en gezondheid 
actief zijn. Na een bliksembezoek aan het Alexander Monro Zieken-
huis (gespecialiseerd in borstaandoeningen) werd in aanwezigheid van 
leden van Provinciale Staten en de gemeenteraad teruggeblikt op het 
bezoek. Burgemeester Sjoerd Potters bedankte de commissaris voor 
zijn komst en benadrukte nogmaals hoe bijzonder het is dat er zoveel 
belangrijke bedrijven de gemeente weten te vinden als vestigingsplaats 
en dat de gemeente nog meer gebruik wil maken van deze kracht. Com-
missaris Van Beek gaf aan onder de indruk te ze zijn van wat deze 
bedrijven bijdragen aan een gezondere en duurzame wereld 

Commissaris van de Koning van Beek op werkbezoek in de gemeente 
De Bilt.



10
De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RIB EYE

Huis gerijpt en licht gemarineerd. Super supermals! 

wordt niet droog! Kort om & om te bakken
100 gram 2,50

KIP KROKANT SCHNITSELS

Lekker gepaneerde kipfilet in een jasje van cornflakes, 

zachtjes braden in ruim boter
100 gram 1,35

RUNDERGEHAKT

Zonder kleurstof dus puur natuur; 100% rundvlees, 

vers gedraaid voor u, en lekker mager!!
500 gram 3,75

OOSTERS OVENSLEETJE MET KIPFILET

Helemaal oven klaar! Oosters gemarineerde kipfilet 

met knapperige groenten; 20 min. 150°C
100 gram 1,45

GEPANEERDE SCHNITSELS

Lekker gepaneerd & gekruid. Heerlijke vleesschnitzels 

om kort te bakken, beetje citroen erbij
4 stuks 6,00

VERSE WORST

Gekruid & gezouten. Glutenvrij. Heerlijk bij bloemkool 

of broccoli; zachtjes braden in ruim boter
1 kilo nu 7,98
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 25 september t/m zaterdag 30 september. Zetfouten voorbehouden.

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Afwasser(s) 
gezocht!

Bijbaan, student/scholier, uren in overleg

Bel 
030 276 09 25
vraag naar Theo Agterberg

Heeft u uw uitvaartwensen al 
op papier gezet?

Bilthoven - ‘Mijn overlijden, dat is 
een onderwerp waar ik niet graag 
aan denk. In grote lijnen weet ik 
wat er bij komt kijken, maar welke 
mogelijkheden er zijn en wat bij 
me past, daar denk ik nu nog niet 
aan. Dit is hopelijk iets waar ik 
nu nog niet mee te maken krijg. 
Ik heb nog de tijd.’ Dit is één van 
de meest voorkomende reacties 
die Tap DELA te horen krijgt als 
de vraag gesteld wordt of u al heeft 
nagedacht over uw uitvaart.

Robin Barbie, uitvaartverzorger bij 
Tap DELA vertelt: ‘In geval van een 
onverwachts overlijden hebben  
nabestaanden slechts enkele dagen 
de tijd om het afscheid te organise
ren, terwijl ze overmand zijn door 
emoties. De twijfel slaat toe: ‘Wat 

zouden de uitvaartwensen zijn ge
weest van mijn overleden dierbare?’ 

Daarbij komen nabestaanden 
tot ontdekking hoeveel mogelijk
heden er tegenwoordig zijn. Denk 
aan de keuze tussen (natuur)
begraven of cremeren, wilde de 
overledene bloemen of liever een 
gift aan een goed doel? Wil men 
een afscheid waarbij iedereen mag 
komen of liever een afscheid in  
besloten kring? Wel of geen adver
tentie in de krant? ‘Hadden we 
toch maar vaker over het onder
werp gesproken, dan wisten wij nu 
wat te doen’, is dan ook een veel
gehoorde opmerking, aldus Robin.

Ontzorgen
U kunt voorkomen dat uw nabe
staanden hier ook voor komen te 
staan door nu al na te denken over 
uw persoonlijke uitvaart wensen. 
Wij helpen u daar graag bij.  
Daarom organiseren we regel matig  
inloop  spreekuren om verschillende 
zaken bespreekbaar te maken en 
u te vertellen over de mogelijk
heden. U ontvangt van ons een 
wensenboekje waarin u uw uit
vaartwensen vast kunt leggen. 

Robin Barbie | uitvaartverzorger

Inloopspreekuren
De inloopspreekuren vinden plaats 
op donderdagen in september en 
oktober tussen 10.00 en 11.30 uur in 
het uitvaartcentrum van Tap DELA 
aan de SoestdijksewegZuid 265  
in Bilthoven.

Wilt u inzicht krijgen in de te ver-
wachten kosten van een uitvaart 
komt u dan informatie inwinnen 
bij ons. Onze ervaring leert dat 
veel mensen geen goed beeld 
hebben bij deze kosten.

De inloopspreekuren zijn toegan
kelijk voor iedereen, of u nu lid 
bent van coöperatie DELA of niet. 
Deelname is gratis en vrijblijvend. 
Kunt u niet naar ons toekomen, 
maar zou u het wel fijn vinden 
als er iemand bij u thuis langs
komt? Bel dan 030 210 97 65  
om een afspraak te maken om een 
afspraak te maken voor een koste
loos gesprek bij u thuis.

Opbrengst verkoping.

Hoewel het zaterdag 16 september regenachtig 
weer was,  was de opbrengst van de verkoping 
in en rond de molen in Westbroek voor de Stich-
ting Adullam met ruim 8000 euro heel goed te 
noemen. Iedere zaterdag is de winkel van 10.00 
uur tot 16.00 uur geopend. 

Muziek in huis Schutsmantel

Op zondag 1 oktober geeft het ensemble Van 
Egeren-Marselje Duo een concert in zorgcen-
trum Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, Biltho-
ven. Het concert begint om 15.00 uur. Toegang 
is gratis. Vanaf 14.30 uur wordt koffie en 
thee geschonken.  Het ensemble Van Egeren-
Marselje Duo, bestaande uit Rozemarijn van 
Egeren - fluit, Doriene Marselje - harp, brengt 
een gevarieerd klassiek programma met werken 
van o.a. Manuel de Falla, Gabriel Fauré en 
Edward Elgar. Het programma duurt één uur, 
zonder pauze. 

Opening ruiterpad

Zaterdag 30 september om 13.00 uur wordt het 
ruiterpad langs de Hooge Kampse Plas officieel 
geopend. Allen die bijgedragen hebben door 

een gift of door te helpen met de realisatie 
worden uitgenodigd. Liefst te paard om samen 
met Burgemeester Sjoerd Potters (ook te paard) 
het ruiterpad officieel te openen. Na afloop van 
de opening is er bij Stal van Brenk op de Voor-
dorpsedijk 29 een mogelijkheid om, onder het 
genot van een hapje en een drankje, allen die dit 
mogelijk gemaakt hebben te ontmoeten. 

Mooie opbrengst verkoopdag 

De jaarlijkse verkoopdag van de Hervormde 
Kerk in Westbroek op zaterdag 16 september 
kon weer rekenen op veel bezoekers. Het was 
een regenachtige dag, maar dat mocht de pret 
en de opbrengst niet drukken. In totaal heeft de 
dag het prachtige bedrag van 13.000,90 euro 
opgebracht. De opbrengst is bestemd voor de 
plaatselijke kerk en de zending. 

Opening nieuwe expositie Galerie Mi

Galerie Mi opent zondag 1 oktober van 14.00 tot 
17.30 uur weer haar deuren. Een nieuwe expo-
sitie staat klaar om bewonderd te worden. De 
opening daarvan, met de gebruikelijke hapjes en 
drankjes, is op Pauline van Buringen: grafische, 
realistische olieschilderijen; Bob van der Put-
ten; houten beelden; Liesbet Milort: keramische 
en marmerhars beelden; Miranda Karskens: ste-
nen beelden; Mirande Waterlaat: schilderijen en 
bronzen beelden. Ook na 1 oktober bent u van 
harte welkom. Galerie Mi is open op donder-
dag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.30 uur 
www.galeriemi.nl

Dagtocht 
fi etsclub

De Fietsclub bestaat uit fi etsliefhebbers, die 
dagtochten maken in de omgeving van Maar-
tensdijk. Dinsdag 3 oktober wordt het een tocht 
met het doel: ‘We zien wel’?  De start is om 9.45 
uur met een kopje koffi e/thee in de ‘Ontmoe-
tingsruimte’ van Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96 Maartensdijk, waarna om + 
10.00 uur de tocht gaat beginnen. Lunchpakket 
meebrengen. Voor info c.q. aanmelden Service-
centrum Maartensdijk, tel: 0346 214161 of  ser-
vicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 
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Bilthovens Eeuwfeest 
Herinneringen ophalen, delen en maken
100 jaar Bilthoven. Deze bijzondere mijlpaal mag niet onopgemerkt voorbij gaan vinden de 

ondernemers in Bilthoven Centrum en de Kwinkelier. Dat moet gevierd worden. Op zaterdag 
30 september gaat dit gebeuren tijdens het 1e Bilthovense Eeuwfeest.

De gehele dag is er van alles te 
zien, te doen, te horen, te proeven 
en te beleven op straat en in de win-
kels en restaurants. Een scala van 
artiesten verzorgt op verschillende 
locaties in het centrum en de Kwin-
kelier optredens. 

Buurman 
Om 11.00 uur opent de 4-jarige 
Daan de deuren van de kluskeet van 
Buurman en Buurman, de vinding-
rijke klussers van TV. Rondom de 
Kluskeet kunnen kinderen gezellig 
knutselen, kleuren en spelen. Ook 
kun je in de kluskeet met de beken-
de klussers voor een ‘green screen’ 
op de foto. Na digitale bewerking 
van de foto lijkt het alsof je samen 
met de klussers in een echte Buur-
man & Buurman omgeving staat. 

Zappelin Go
Zappelin Go is het kinder-beweeg-
programma op NPO Zappelin. In 
elke aflevering vertelt Zapp-pre-
sentatrice Nienke een verhaaltje 
over Joe. Joe is een animatiefi-
guurtje dat samen met de kinderen 
springt, danst en huppelt. Speciaal 
voor het 100 jarig bestaan van Bilt-
hoven komt Zappelin GO live naar 
de Kwinkelier. Nienke verzorgt 
om 13.00 en 15.00 uur een live 
optreden. Ze zingt liedjes van het 
programma en neemt het publiek 
mee in het programma van Zappe-

lin Go. Aansluitend is er een meet 
& greet met zowel Nienke en Joe. 
Tussen de optredens door draait de 
Zappelin-DJ gezellige meezing en 
dansmuziek.

Smaakbeleving
Het 1e Bilthovense Eeuwfeest is 
ook een feest voor de smaakpapil-
len. Op zaterdag 30 september is er 
bij Ekoplaza een kleine markt voor 
de deur waar je de smaak van vroe-
ger kunt proeven. Klumper Kaas 
organiseert een proeverij van kaas 
van 100 weken oud en er is ‘Thee 
van Toen’ te proeven. Vishandel De 
Volendammer heeft als goede buur 
van Buurman en Buurman een spe-
ciale buurmannen-actie. 

Inemine brengt met haar poffertjes-
kraam’ ouderwets gezelligheid in 
het Uilenpad. Op het Kronkelplein-
tje in de Kwinkelier kan men zich 
tegoed doen aan een hotdog, verse 
gerookte paling van Bilthoven Fish 
of een bakje popcorn of homemade 
producten van Zuster Evie. En na-
tuurlijk is het ook culinair genieten 
in de diverse horecagelegenheden. 
Voor een unieke outdoor grill be-
leving is men op het Emmaplein 
vanaf 11.00 uur op de juiste plek. 

Nostalgie
Herinneringen herleven, nieuwe 
herinneringen maken. De optocht 

van oude voertuigen zal hier zeker 
aan bijdragen. Diverse eigenaren 
van nostalgische vervoersmidde-
len hebben zich al gemeld voor 
de parade, die rond de klok van 
14.00 uur door het centrum zal 
rijden. 

Burgemeester Sjoerd Potters rijdt 
samen met de 100-jarige ere-gast, 
mevrouw Werner, ook mee. Aan-
sluitend zijn diverse deelnemende 
auto’s op het Emmaplein te be-
wonderen. Maar ook de fototen-
toonstellingen in de Centrumkerk 
en in de Gallery in de Kwinkelier 
laten oude tijden herleven. 

Koets
Je eventjes prins(-je) of prinses(-
je) van Bilthoven voelen? Het 
kan! Stap op de Melchiorlaan in 
de prins- en prinsessenkoets met 
twee paarden. De koetsier rijdt 
een rondje door het centrum en de 
lakei zorgt dat alles in goede ba-
nen wordt geleid. 

Parkeren in Bilthoven is gratis en 
kan op de reguliere parkeerplaat-
sen in het centrum, nabij het sta-
tion en in de Kwinkelier (onder de 
Albert Heijn). Het 1e Bilthovense 
Eeuwfeest duurt tot sluitingstijd 
van de winkels. 

(Josta Koot)

Even terug in de tijd door zaterdag een rondje door het centrum van 
Bilthoven in deze koets te maken.

Giel van der Vlies 25 jaar bakker
door Marijke Drieenhuizen

Tijdens zijn middelbare schooltijd op het speciaal onderwijs in Ede moest Giel van der Vlies 
uit Maartensdijk stage lopen. Vaak liep hij langs bakker Bos op de Dorpsweg en hij wist zeker 
dat daar werken leuk moest zijn. Zelf is hij op Wim Bos afgestapt om te vragen of hij er stage 

mocht lopen. De rest regelde de school. Deze week werkt hij er al weer 25 jaar,
nu met Bert Bos en nog steeds met veel plezier. 

Giel van der Vlies maakt voorna-
melijk appelkoeken en saucijzen-
broodjes. Hij legt tot in detail uit 
hoe de room gemaakt moet wor-
den, de spijs, het schillen van de 
appels en het kneden, uitrollen en 
steken van het deeg. Ook de sau-
cijzenbroodjes worden helemaal 
in de bakkerij gemaakt. Niets 
wordt kant en klaar aangeleverd. 
Soms mag hij samen met Mattie 
Siemons taarten opspuiten, leuk 
maar moeilijk werk. Richting 
oudjaar bakt hij heel veel oliebol-
len.

Bakker
Giel voelt zich bakker. Appelkoe-
ken vindt hij heerlijk. ‘Toen ik 
begon vertelden ze mij dat ik zo-
veel mocht snoepen als ik wilde. 
Nou dat was snel klaar. Nu snoep 
ik maar zelden, wel krijg ik af en 
toe lekkers mee naar huis’. Naast 
zijn werk heeft hij nog veel meer 
waar hij zijn dagen mee vult. Elke 
donderdagmiddag gaat hij naar 
Wout Lam in Westbroek om hem 
te helpen met het melken van 80 
koeien. ‘Mooi werk’. Hij speelt 
ook orgel. ‘Ik help tijdens de zon-
dagschool en speel dan ook op het 
orgel’. Daarnaast heeft hij thuis 

een schildpad, een hond, kippen, 
tropische vogels en een konijn. 
‘In boeken heb ik gelezen hoe ik 
goed voor ze moet zorgen’. Een-
maal per week gaat hij samen met 
vier andere mannen naar Woer-
den. ‘Ik zing in een mannenkoor. 
Wij treden ook wel eens op, vorig 

jaar rond de kerst in het Muziek-
centrum Vredenburg’. Als hij nog 
tijd over heeft luistert hij graag 
naar koor- en orgelmuziek. ‘Ik 
wil nog lang als bakker blijven 
werken’. Wel denkt hij dat tot zijn 
67ste werken nog wel heel erg 
lang is.

Giel van der Vlies is al 25 jaar bakker bij Bakkerij Bos Maartensdijk.

Supermarktactie 
Voedselbank 

Supermarkt Albert Heijn in de Kwinkelier te Bilthoven houdt op za-
terdag 30 september een actie voor de Voedselbank. Klanten wordt ge-
vraagd of zij iets willen kopen voor hun ‘dorpsgenoten in nood’. Het 
gaat om lang-houdbare producten, die te vinden zijn op een speciale 
stelling in de supermarkt. Na het afrekenen van de boodschappen kun-
nen klanten de gekochte artikelen achterlaten bij één van de vrijwilli-
gers van de Voedselbank, die ter plekke zijn. Voedselbank De Bilt geeft 
sinds 2011 voedselpakketten uit aan gezinnen die in financiële nood 
zijn geraakt. Wekelijks ontvangen zo’n 60 huishoudens een pakket. 

Veranderingen
bij Zweistra

Bij kwaliteitsslagerij Zweistra is de pui en het logo zichtbaar veranderd; 
Slager Aard-Jan Zweistra hierover: ’Wij hebben dit gedaan om wat bij 
de tijd te zijn en te blijven en het is voor ons een verandering voor de 
toekomst. Binnen niet al te lange tijd willen we onze winkel verbouwen 
en het zuidelijkste gedeelte ook als winkel gebruiken. Wij willen ons 
assortiment meer kunnen verdiepen en verbreden, zoals bijzondere 
kazen, wijnen en vlees. En over de zichtbare veranderingen van nu 
krijgen wij veel reacties in de trend van het is chiquer, het is warmer en 
ik wist niet, dat er nog meer was dan de winkel’.

[foto Henk van de Bunt]

Specialisten in esthetiek, restauratieve en implantologische behandelingen

Mondzorg De Bilt breidt uit

Burgemeester de Withstraat 59-c
3732 EJ  De Bilt - T 030-2512105
balie@mondzorgdebilt.nl

kleinschalige praktijk
3 betrokken tandartsen
2 mondhygiënisten
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Spaar nu voor 
Monopoly Bilthoven

* Beperkte oplage beschikbaar, reserveren is mogelijk met een speciale voucher. ** Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, 
telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

Vanaf zondag 10 september tot en met zaterdag 4 november kunt u sparen voor het Monopolyspel Bilthoven*. 
Bij iedere €10.00 aan boodschappen** ontvangt u een Monopoly spaarzegel. Met 40 zegels is uw spaarkaart al vol.
U ontvangt ook extra spaarzegels op diverse A-merk producten! Tegen inlevering van een volle spaarkaart en een
bij betaling van €24.95 heeft u het Monopolyspel Bilthoven in bezit! Met 2 volle spaarkaarten betaalt u slechts €19.95 bij.

Deze week een extra zegel bij:
Vrumona 
Sourcy kids
Aardbei of sinas
6-pack

Quinoa chips 
Sour cream & chives of 
tomato & roasted garlic
combineren mogelijk
Per pak

*** De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Bij 2 zakken een 
Monopoly zegel extra

In Cooperation with Winning Moves             and Hasbro Gaming

Bij een 1 pot/fl es een 
Monopoly zegel extra

Heinz Mayo- of 
pastasaus
Diverse smaken, 
combineren mogelijk.
Fles 400 ml 

Geldig van zondag 24 t/m zaterdag 30 september

1.99
Bij 1x 6-pack een 
Monopoly zegel extra5.-

2 voor

Chocomel
Halfvol, mager 
of vol
2 stuks

2 voor

1.29
Bij 2 pakken een 
Monopoly zegel extra

2.49 -  2.69 

0.99
1.30

+GRATIS 
Campina 
slagroom-
bus

Bilthoven�/�Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl
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advertentie

Maartensdijks echtpaar
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Op woensdag 20 september kwam  burgemeester Sjoerd Potters de heer en mevrouw 
Bos-Westerhuis thuis feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum. Ze trouwden precies 
zestig jaar geleden in het gemeentehuis van Maartensdijk en in de kerk in Lage Vuursche.

Miep Westerhuis was toen 21 en Teus Bos 22 jaar oud.

Miep en Teus zijn allebei geboren 
en getogen in Maartensdijk. Ze 
kennen elkaar al heel lang. ‘Teus 
ken ik al vanaf mijn zesde jaar 
want hij kwam veel bij ons thuis. 
Onze ouders waren kennissen van 
elkaar en onze vaders zaten samen 
bij de muziek. Teus werd bevriend 
met mijn broer en toen die verke-
ring kreeg wilde Teus dat ook. Zo 
is het begonnen’, vertelt Miep. 
‘Ik kon kiezen uit drie vrouwen 
en koos de middelste’, zegt Teus 
schertsend. Ze hadden vijf jaar 
verkering.

Werk
Miep heeft vroeger als hulp in de 
huishouding gewerkt en Teus ging 
na de ambachtschool bij Inventum 
in Bilthoven werken, tot hij in mi-
litaire dienst moest. Hij kwam bij 

de geneeskundige troepen terecht. 
Na de diensttijd werkte hij nog 
even bij Inventum maar daarna 
is hij veertig jaar bij Nettenbouw 
Amersfoort in dienst geweest. ‘Ik 
was altijd buiten en dat was mijn 
lust en mijn leven.’ De eerste twin-
tig jaar werkte hij in de provincie 
Utrecht en toen daar minder werk 
was werkte hij voor Nettenbouw 
bij de bekabeling voor stoplichten 
in de hele stad Amsterdam. Miep 
heeft toen het jongste kind naar 
school ging nog een jaar of vier 
bij Vitras gewerkt.

Woningnood
Er was grote woningnood toen ze 
trouwden en ze hadden niet met-
een woonruimte. De eerste paar 
maanden van hun huwelijk woon-
de Teus nog bij zijn vader en Miep 

bij haar moeder. Een oom van 
Teus, ome Jan Westbroek, woon-
de in een huisje aan de Karne-
melksweg in Hollandsche Rading. 
Toen hij zag dat Miep en Teus niet 
samen konden wonen zei hij: ‘Dat 
is geen doen. Jonge mensen horen 
bij elkaar.’ Hij ging bij zijn broer 
wonen en Teus en Miep kregen de 
woning. Ze woonden er acht jaar. 
Vandaar verhuisden ze naar de 
Marijkelaan in Maartensdijk waar 
ze 47 jaar woonden. Ze wonen nu 
ruim vier jaar op het Maertens-
plein. Er kwamen vier kinderen, 
er zijn acht kleinkinderen en ne-
gen achterkleinkinderen. 

Vakantie
Teus heeft vanaf zijn zevende tot 
zijn zestigste bij Kunst en Genoe-
gen muziek gespeeld. Twee jaar 

geleden nam hij voor de laatste 
keer deel aam de avondvierdaag-
se. Elke dinsdagavond gaat hij nu 
nog in Dijckstate in competitie-
verband sjoelen. ‘We hebben een 
geweldige steun aan onze dochter 
Nel en schoonzoon Gijs Boshuis.’ 
Een keer per jaar gaan ze met z’n 
vieren op vakantie naar onder 
meer Griekenland of Turkije. Ze 

hebben twee keer per week huis-
houdelijke hulp. 

De diamanten bruiloft vierden ze 
op zaterdag 23 september in het 
Van der Valk restaurant De Witte 
Bergen in Hilversum. Ze gingen 
daar met een bus heen zodat er 
een wijntje gedronken kon wor-
den.

Burgemeester Sjoerd Potters met het diamanten bruidspaar.

Reinier van den Berg over het weer
Wat is er tegenwoordig aan de hand 
met het weer? In onder meer Noord 
Brabant en Limburg konden boeren 
in 2015 rond de Kerst (al) asperges 
steken. En narcissen, die stonden al 
volop in bloei. En wat te denken van 
de extreme hagelbui in Brabant, in de 
vorige zomer? Hagelstenen als ten-
nisballen richtten in een mum van tijd 
een enorme schade aan, ook aan alles 
wat groeit en bloeit. Over dergelijke 
aspecten zal Reinier van den Berg 
op dinsdag 3 oktober om 20.00 uur 
in De Koperwiek, Koperwieklaan 3, 
Bilthoven een lezing verzorgen voor 
de plaatselijke afdeling van Groei en 
Bloei. De zaal is open om 19.30 uur; 
entree voor leden is gratis, niet leden 
betalen vijf euro.

(Aart Verhoef)

Reinier van den Berg is specialist 
op gebied van weer, klimaat 

en duurzaamheid en verzorgt 
een boeiende rijk geïllustreerde 

presentatie over het weer. 

Zonnebloem op stap
Op 13 september heeft de Zonnebloem Regio Rijn en Heuvel voor haar 
deelnemers een bezoek georganiseerd aan de panda’s in Ouwehand 
Dierenpark in Rhenen. Er waren meer dan 600 deelnemers. Ook de 
afdeling De Bilt - Bilthoven nam deel aan de grootste Zonnebloemac-
tiviteit ooit. Behalve een bezoek aan de panda’s was er de zeeleeuwen-
show, en uiteraard konden deelnemers genieten van een lekkere lunch. 
De burgemeester van Rhenen sprak de deelnemers toe. De Zonnebloem 
kon met hulp van velen weer een fantastische dag verzorgen voor veel 
ouderen met een lichamelijke beperking. Heeft u een lichamelijke be-
perking en belangstelling voor de Zonnebloem of wie vrijwilliger wil 
worden, kan zich (aan-)melden bij de Zonnebloem De Bilt- Bilthoven, 
tel. 030 2080211. (Lout Bracke)

Grote drukte in Ouwehand Dierenpark met alle Zonnebloemgasten.Uitstapje op de Vecht
Zaterdag 16 september gingen zo’n 
60 gasten en vrijwilligers met de 
Maartensdijkse Zonnebloem met 
een grote touringcar naar Maars-
sen en naar de daar aangemeerde 
rondvaartboot voor een middagje 
varen op de Vecht. Tijdens het va-
ren werd er nog een lekker borrel-
tje geschonken waar uiteraard ook 
weer heerlijk van werd genoten. 
Ter hoogte van Nieuwersluis bij het 
restaurant ‘t Stoute Soldaatje keer-
de de schipper de boot en werd er 
weer huiswaarts gevaren. Ook dit 
jaar was het mogelijk dit uitstapje 
te organiseren door sponsoring van  
Syscon projectmanagement trai-
ning en coaching uit Westbroek en 
een bedrag, verkregen uit de op-
brengst van de rommelmarkt van de 
Ontmoetingskerk in Maartensdijk.
(Joop Vesters)

De Maartensdijkse Zonnebloemgasten genieten van een advocaatje met 
slagroom. (foto Oscar van Eymeren).

Speciaal voor mantelzorgers:
Waardering, informatie, activiteiten en ontmoeting.

Met o.a:
• 4 oktober: 19.30 – 21.30 uur, Het Lichtruim, Planetenplein 2 

Mantelzorgcafé voor ouders van een zorgintensief kind

• 9 oktober: 14.00 – 16.30 uur, Rinnebeek, St. Laurensweg 11 
Van overleven naar beleven, training voor naasten

• 25 oktober: 10.00 -12.00 uur, locatie nog nader te bepalen 
Mantel & Co

Aanmelden kan op: mantelzorg@mensdebilt.nl
Kijk voor de volledige agenda en de mantelzorgwaardering op: 
www.mensdebilt.nl
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Officiële ingebruikname AED 
Westbroek

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 22 september namen Harold van de Wakker, directeur bedrijven van de Rabobank 
Gooi en Vechtstreek, Ad Verhoef en Ruth Nagel gezamenlijk de Automatische Externe 

Defibrillator (AED) in gebruik. Het apparaat hangt aan de buitenmuur van het 
Dorpshuis in Westbroek, bij de pinautomaat. 

Natuurlijk weet niet iedereen hoe 
de bediening van een AED in zijn 
werk gaat, maar daar hebben Nagel, 
Verhoef en Van de Wakker iets op 
gevonden, in de vorm van een vei-
ligheidsavond. 

Veiligheidsavond
‘Donderdagavond 2 november or-
ganiseren wij een veiligheidsavond. 
Het Rode Kruis komt één en ander 
vertellen over hoe de AED werkt 
en geeft iedereen de mogelijkheid 
om zich in te schrijven voor een 
training ‘reanimatie’ en de brand-
weer vult een deel van de avond 
met innovatieve preventie, waaron-
der de mogelijkheid voor mensen 
met een virtuele reality bril rond te 
stappen in een brandend huis. Ver-
der komen nog wat andere zaken 
aan bod, zoals gratis rookmelders 
en dergelijke’, vertelt Verhoef. De 
avond gaat verder over zaken als 
gebruik van de What’s app. ‘Op ons 
verzoek komt de politie met film-

materiaal en informatie over goed 
gebruik van de What’s app buurt-
preventie. Niet iedereen weet pre-
cies wat hij of zij aan moet in deze 

What’s appgroep’, vult Nagel aan. 
De veiligheidsavond is op donder-
dag 2 november. inloop 19.45 uur, 
start 20.00 uur.

Westbroek ontmoet
Voor de start van het nieuwe seizoen wordt u 
meegenomen in een bonte verzameling verhalen 
en filmbeelden over het boerenleven van vroeger 
en nu rondom het thema melken. Wakker worden 
tussen de koeien in de mistige polder met de war-
me geur van melk, die in stralen je emmer vult, 40 
liter in een bus. Op tijd aan de weg zijn voor de 
melkrijder die nu, 37 jaar later, nóg alle nummers 
van de melkbussen opsomt met naam en adres 
van de eigenaar. 

Hoe het aantal boerenbedrijven afnam, maar het 
aantal koeien gelijk bleef. Ontwikkelingen in de 
melkveehouderij van de laatste 60 jaar, langs wei-
dewagen, doorloopwagen naar moderne stallen met 
‘Swing-over’ en ‘Rapid exit’ tot aan de melkrobot. 
Over biest, hygiëne en huldigingen in de stal. Leven 
met koeien in een samenspel van vroeg opstaan, bui-
ten zijn en doorwaakte nachten. Mooie gebeurtenis-
sen om nog eens samen op te halen aan de hand van 
een film.

Dinsdag 3 oktober van 14.30 uur tot 16.30 uur bent 
u welkom voor de eerste bijeenkomst van Westbroek 
Ontmoet in het Dorpshuis van Westbroek. De kosten 
zijn 3 euro, inclusief een kop koffie of thee. Wanneer 
u wél wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u vervoer 
regelen via de familie Kalisvaart, tel: 0346 281181. 
Ook wanneer u niet in Westbroek woont, bent u van 
harte welkom.                (Karien Scholten)

Morgenstond in de polder van Westbroek.

Meester Jan de Gier 
gaat met pensioen

Na ruim 42 jaar basisonderwijs gaat meester Jan de Gier van de Veenendaalse Rehobothschool 
na vrijdag 13 oktober genieten van een welverdiend pensioen.

Kort na zijn afstuderen aan de 
Christelijke Pedagogische Acade-
mie Felua in Ede vond Jan werk 
op de School met de Bijbel (nu ’t 
Kompas) in Westbroek. Hij werkte 
hier veertien jaar met heel veel ple-
zier. Jan en zijn vrouw Alie woon-
den vlak bij de school en zodoende 
was hij in de avonden en op zater-
dag ook veel op school te vinden. 
Kinderen die extra hulp nodig had-
den bij rekenen of taal kregen dat 
op woensdagmiddag of ’s avonds. 
Meester De Gier kwam dan bij deze 
kinderen langs om hen extra les te 
geven, een echte onderwijzer in 
hart en nieren. Ieder jaar een com-
binatieklas maakt dat je het vak tot 

in de puntjes moet gaan beheersen. 
En toch… het begon te kriebelen 
en het werd tijd voor iets anders. In 
1989 solliciteert Jan de Gier naar 
een baan in Veenendaal. Hij ver-
huist met zijn gezin naar ’t Veen en 
gaat werken op de Rehobothschool. 
Hier werkt Jan inmiddels achten-
twintig jaar. De eerste veertien jaar 
staat hij voor groep 7 en de laatste 
veertien jaar is hij bouwcoördinator 
en waarnemend directeur. 

Schaatsen
Jan de Gier kijkt terug op een prach-
tige loopbaan in het onderwijs. Hij 
heeft heel veel kinderen verteld 
uit de Bijbel en reken- en taalles 

gegeven. Zijn leerlingen hebben 
veel geleerd over de vaderlandse 
geschiedenis, natuuronderwijs en 
aardrijkskunde door verhalen, dia’s 
en films van meester De Gier. Ook 
de schaatstoernooien die hij mede 
organiseerde in strenge winters wa-
ren onvergetelijk voor collega’s en 
leerlingen. 

Op vrijdag 13 oktober is er een 
afscheidsreceptie van de meester 
en zijn vrouw. Oud-leerlingen, 
ouders en andere belangstellen-
den worden van harte uitgeno-
digd om 16.00 uur op de Reho-
bothschool, Koninginnelaan 46, 
3905 GJ  Veenendaal. 

Van Dorpsberaad 
Westbroek

Hieronder de onderwerpen welke zijn behandeld in de vergadering 
van september 2017.
Werkgroep Veiligheid Westbroek
Zoals in een eerder verslag is gemeld is in mei jl de werkgroep opge-
richt waarin inwoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente 
deelnemen. Doel van de werkgroep is om aangedragen oplossingen 
voor grotere veiligheid van Westbroek te beoordelen op uitvoerbaar-
heid en de voorstellen aan de gemeente voor te leggen. De Werkgroep is 
een aantal malen bij elkaar geweest. De speerpunten zijn: Sluipverkeer 
weghalen door camera’s op de Korssesteeg, daarna kijken of de veilig-
heid verbeterd en anders extra maatregelen nemen en tot slot groot ver-
keer (ook de straatverlichting is hiervan onderdeel). Er is inmiddels een 
inloopbijeenkomst in het Dorpshuis geweest die zeer goed bezocht is. 
De ingebrachte punten zullen meegenomen worden door de werkgroep 
veiligheid in haar advies aan de wethouder Rost van Tonningen.

Lopende projecten
Voortgang woningbouw/nieuwbouw Westbroek
De projectleider woningbouw gemeente de Bilt heeft het volgende ge-
meld: 
Van Wijnen: Van Van Wijnen is niets meer vernomen, de firma schijnt 
in een overnameprocedure gewikkeld te zitten. 
Schuurman: De gemeente heeft de ontwikkelaar aangegeven twijfels 
te hebben bij de haalbaarheid van het project omdat de overeenkomst 
tussen ontwikkelaar en grondeigenaar uitblijft. 
Holsblokkenweg: In ons eerder verslag schreven wij dat de gemeente-
raad een voorbereidingskrediet van €75.000 beschikbaar heeft gesteld voor 
de aanbesteding en het bouwrijp maken en dat de aanbesteding is gestart. 
Verder hebben wij geen voortgangsinformatie tot onze beschikking.
Werkgroep Wateroverlast
Op dit moment wordt het technisch werk voorbereid. Hierin worden 
tevens zaken meegenomen die genoemd zijn op de brede bijeenkomst 
zoals uitbaggeren van de vijver en  vernieuwen van groen. Ontwerp-
tekening komt ter inzage in het dorpshuis. Maandag 25 september is 
er overleg van de werkgroep en bewoners worden binnenkort via een 
bewonersbrief geïnformeerd over de stand van zaken.

Toekomst Dorpsberaad in verhouding tot gebiedsgericht werken
Aangezien de gemeente De Bilt op een andere manier wil samenwer-
ken met inwoners (het zogenaamde gebiedsgericht werken) stelt het 
Dorpsberaad zichzelf de vraag welke rol er in de toekomst nog is weg-
gelegd  voor het Dorpsberaad. 
Het gebiedsgericht werken houdt in dat de gemeente samen met de be-
treffende dorpsbewoners zoekt naar  oplossingen van gestelde proble-
men. Vanuit het gebiedsgericht werken zijn in overleg met het Dorps-
beraad 2 werkgroepen opgericht ,wateroverlast en verkeersveiligheid, 
die beide laten zien dat het gebiedsgericht werken goed werkt. Als het 
om je eigen omgeving gaat ben je gemotiveerden om mee te doen en na 
te denken over hoe een probleem aangepakt en opgelost kan worden. 
Natuurlijk zijn we altijd afhankelijk van de gemeente voor budget bij 
nieuwe ontwikkelingen en veranderingen.
Het Dorpsberaad zal eind oktober/november een informatie bijeen-
komst in het Dorpshuis beleggen om de toekomstplannen van het 
Dorpsberaad voor te leggen aan alle inwoners van Westbroek. Informa-
tie over hoe en wanneer volgt in de Vierklank.

Op onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl vind u aanvullende in-
formatie over tal van onderwerpen die regelmatig terugkomen op onze 
agenda. U kunt ook zelf uw mening geven en vragen stellen.  

Ad Verhoef (l), Harold van de Wakker (m) en Ruth Nagel (r) hopen dat de 
AED nooit nodig zal zijn. 

Jan de Gier was ook meester in het organiseren van schaatstoernooien.
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Kinderkerk in Sint Maartenskerk
door Henk van de Bunt

Op 1 oktober is er in de Sint Maartenskerk aan de Maartensdijkse Nachtegaallaan voor het 
eerst een ‘Kinderkerk’-viering. Alle kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn van harte welkom,

samen met hun (groot-)ouders of verzorgers. De inloop is vanaf 9.00 uur en
de ‘viering’ start om 9.15 uur. 

Het thema van de viering is de 
‘Heilige Franciscus’. Miranda Mul-
der daarover: ‘Op 4 oktober is het 
dierendag. Het is ook de gedenkdag 
van Sint Franciscus van Assisi, de 
heilige die volgens de legenden met 
dieren kon praten. De allereerste 
dierendag vond plaats op 4 oktober 
1930. Een jaar eerder was door de 
dierenbescherming die datum uit-
geroepen tot wereld-dierendag om 
aandacht te vragen voor het welzijn 
van dieren. De keus viel op 4 ok-
tober omdat het ook de gedenkdag 
is van Sint Franciscus van Assisi. 
De heilige die bekend staat om 
zijn grote respect voor al het leven 
en dat van dieren in het bijzonder. 
Wat was Franciscus voor iemand en 
waarom werd hij heilig verklaard?’’ 

Liedjes
Er zal tijdens de viering een kaars-
je worden aangestoken, gebeden, 

liedjes gezongen en een verhaal 
voorgelezen. Miranda: Alle kinde-
ren mogen een dierenknuffel mee-
nemen en een kussentje om op te 
zitten. De viering duurt ongeveer 
een halfuur. Wie het leuk vindt om 
thuis al liedjes te luisteren kan dat 
doen op Youtube: daar zijn de lied-
jes (WelkomWelkom van Marcel 
en Lydia Zimmer en ‘Alle dieren 
tellen mee’ van Sing4Him), die 
tijdens de viering gezongen wor-
den, vinden’. Voor meer informatie 
kan men ook contact opnemen met 
Miranda Mulder: e-mail miranda-
muldr@gmail.com.

Meer
Over samenwerken met andere 
kerk(-en) zegt Miranda nog: ‘Er 
zijn inderdaad meerdere kerken in 
de regio met een kleuterviering of 
kinderviering. Op dit moment is 
hier nog geen samenwerking tus-

sen, maar dat sluit ik zeker niet uit. 
Wel is ons uitgangspunt in eerste 
instantie, dat ouders met (jonge) 
kinderen op de fiets of lopend naar 
de kerk kunnen en elkaar ook tegen 
komen op straat. 

Maar ik ga wel achter mogelijkhe-
den voor samenwerking aan; maar 
voor nu willen we graag een start 
maken. In principe verwachten wij 
met de viering om 9.15 uur een an-
dere doelgroep aan te spreken, dan 
met de reguliere viering van daar-
na. Ik verwacht niet dat de ouders 
die om 9.15 uur komen nogmaals 
om 10.30 uur naar een viering gaan. 

Mocht hier toch overlap of iets der-
gelijks gewenst zijn, dan kunnen 
wij hier in de toekomst op in spe-
len. We starten met een viering op 
1 oktober en willen dit enkele keren 
per jaar laten terugkomen’.

Van links naar rechts: Viviënne, Miranda, Juliëtte, Amélie en Eloïse Mulder zijn er straks zeker bij.

Literatour,
boekenweek voor jongeren

door Walter Eijdhoven

Van zaterdag 16 tot en met zondag 24 september, bij de start van het literatuuronderwijs, 
was het weer Literatour, de Boekenweek voor jongeren van 15 t/m 18 jaar. Tijdens deze week 

bezochten 25 schrijvers middelbare scholen om in gesprek te gaan met
leerlingen en hen te inspireren met leesplezier. 

Het leesplezier bij jongeren tussen 
15 en 18 jaar neemt af. Uit interna-
tionaal onderzoek blijkt dat bij zo’n 

788.000 jongeren geletterdheid op 
het spel staat. Helaas verdwijnt de 
verplichte leeslijst langzaam maar 

zeker uit het onderwijs en bestaat 
geen boekenprijs voor deze leef-
tijdsgroep. Met de campagne hopen 

schrijvers leerlingen meer te be-
trekken bij literatuur.

Grijze muis
Dit jaar stond een team van 25 
schrijvers klaar om het land in te 
gaan en met zoveel mogelijk jon-
geren in gesprek te gaan. Schrijver 
en piloot Buddy Tegenbosch ging 
naar HAVO 3 van Het Nieuwe Ly-
ceum in Bilthoven. Eigenlijk wilde 
hij helemaal geen schrijver worden, 
maar gymleraar. Na de Sportacade-
mie , besloot hij het over een andere 
boeg te gooien en piloot te worden. 
‘Momenteel werk ik als piloot bij 
Lufthansa, voor 75%. Maar op die 
lange vluchten heb je vaak niets te 
doen, dus ben ik een schrijfcursus 
gaan volgen. Ik vond dit zo leuk, 
dat ik nu de rest van de tijd besteed 
aan schrijven. In 2015 verscheen 
mijn eerste boek ‘Oog om Oog’ en 
won ik de prijs van Beste Young 
Adult Boek op iBooks’, vertelt 
Tegenbosch aan de klas. Ondanks 
dat de jeugd minder op heeft met 
boeken en lezen, waren zij erg ge-
interesseerd in Tegenbosch’ boeken 
en vroegen de leerlingen hem het 
hemd van het lijf. Op de vraag of 
Tegenbosch over eigen ervaringen 
schrijft, antwoordt hij: ‘Nee, nooit. 

Ik vind mijn eigen leven erg gemid-
deld, ik ben meer een grijze muis. 
En wie wil nu iets lezen over mijn 
oh zo saaie leven?’ 

Inspiratiebron
Tegenbosch’ inspiratiebron is de 
Amerikaanse schrijver John Green. 
Tegenbosch ontmoette Green toen 
hij een keer in Chicago was. ‘Ik was 
zo verheugd hem live te ontmoeten, 
dat ik hem mijn, toen, nieuwste 
boek ‘Pokerface’ aanbood. Twee 
weken later bleek mijn boek 3,6 
seconden op YouTube te zijn ver-
schenen, hoorde ik van een mij on-
bekend persoon. Hij was hierdoor 
zo gepakt, dat hij mijn boek graag 
wilde hebben’, vertelt Tegenbosch. 
Veel leerlingen wilden graag weten 
hoelang het schrijven van een boek 
duurt. Tegenbosch wist het niet ze-
ker, maar antwoordde: ‘Mijn boek 
‘Pokerface’ schreef ik in vier maan-
den, maar toen was ik vrijgezel. 
Over ‘Oog om Oog’ deed ik twee 
jaar, met vriendin’. Aan het eind 
van de les gaf Tegenbosch nog een 
laatste advies aan alle leerlingen: 
‘Kies een boek dat je leuk vindt om 
te lezen. Als je na 30 of 40 pagina’s 
nog niet in het verhaal zit, pak dan 
een ander boek’.

Buddy Tegenbosch (m) hoopt dat de leerlingen het lezen weer oppakken.

Bibberen in de bieb
Het is weer feest in de Bibliotheek: de Kinderboekenweek start op 
woensdag 4 oktober met als thema Griezelen. Gruwelijk eng! Kin-
deren kunnen tijdens de Kinderboekenweek meedoen aan diverse 
feestelijke en griezelige activiteiten in en buiten de Bibliotheken.

Griezel mee met de spannende speurtocht in de bibliotheek. Kinderen 
vanaf 6 jaar kunnen van 4 tot 14 oktober gratis meespeuren in de Bi-
bliotheek, na schooltijd en in Bilthoven ook op zaterdag vanaf 10.00 
uur. Iedereen krijgt na afloop een cadeautje.

Bibberbiebfeest 
Wat gebeurt er in de bieb na sluitingstijd? Iedereen tussen de 6 en 10 
jaar met een beetje lef kan dit op zaterdag 14 oktober tussen 18.00 en 
20.00 uur komen ontdekken op het Bibberbiebfeest. In het Griezellab 
met Professor Loep & het Kunstlaboratorium kunnen kinderen experi-
menteren. Wie van enge verhalen houdt, kan komen luisteren naar een 
gruwelijk goed verhaal. En creatievelingen kunnen aan de slag in het 
Monsterdorp. Hapjes en drankjes zijn verkrijgbaar in de Heksenbrou-
werij. Dansmix van Kunstenhuis Dansschool De Bilt-Zeist, opent deze 
avond met een dansvoorstelling. Kinderen mogen verkleed komen. 
Tickets à € 5,00 via ideacultuur.nl/kinderboekenweek of aan de zaal 
(op=op). Iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de Bibliotheek 
en gratis boeken lenen. Zie www.ideacultuur.nl. 

(Annette Smeets)

Voorlezen in de 
bibliotheek

Speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar wordt er vanaf 4 oktober iedere 
woensdagochtend van 10.00 tot 10.15 uur voorgelezen in Bibliotheek 
Bilthoven. De voorleesochtenden zijn gratis toegankelijk. Door (voor-)
lezen kom je even in een andere wereld terecht. Soms leer je er ook 
iets van. Verhalen prikkelen de fantasie, ontwikkelen het taalgevoel 
van jonge kinderen en breiden hun woordenschat uit. Daarom zijn alle 
dreumesen en peuters iedere woensdagochtend van harte welkom in de 
bibliotheek. Ouders / begeleiders kunnen intussen gezellig met andere 
ouders een gratis kopje koffie drinken. Voor vragen over voorlezen of 
voor boekentips, kunnen ouders elke woensdag tussen 10.00 en 11.00 
uur bij Lisette Bergsma (tel.030 2299002) terecht. 

Een ochtendlang vogeltjes tellen
levert zeker weer nieuwe tabellen
hoeveel vogels je ziet 
dat weet je nog niet
want dat valt niet te voorspellen

Guus Geebel Limerick
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GEBIEDSCONFERENTIE 
TOEKOMST 
KERN DE BILT

2 OKTOBER, 19.00 UUR 
IN H.F. WITTE CENTRUM

Inspirerende workshops

Op de gebiedsconferentie is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan

over de toekomst van kern De Bilt . Tijdens workshops komen er allerlei 

vraagstukken aan bod. Samen met u, uw buren en andere inwoners, winkeliers, 

ondernemers,  mensen van allerlei verenigingen en organisaties, de gemeente 

en onze directe partners werken we deze onderwerpen graag verder uit.

 

PROGRAMMA 

18.45 uur Inloop

19.00 uur  Welkom door 
kernwethouder Anne 
Brommersma

  Introductie en toelichting 
Hans van Kempen

19.30 uur  Pauze en indeling 
deelname workshops

19.45 uur Workshops ronde 1 
 Workshops ronde 2
 Workshops ronde 3

21.45 uur  Terugkoppeling 
en afsluiting

22.00 uur Informeel napraten

Meer informatie? Aanmelden? 

debilt.onzeomgevingsvisie.nl of s.lachman@debilt.nl

Hoe maak ik mijn woning duurzamer?
Voor bestaande, vaak ook oudere woningen is maatwerk 
nodig om te verduurzamen. Standaardoplossingen zijn 
lastig toe te passen; wat werkt wel?

Meer ruimte aan de Hessenweg
De Hessenweg ‘out of the box’. Kunnen we deze weg 
beter gebruiken dan nu? Wat kunnen we bedenken en 
wat zouden de gevolgen zijn?

Dromen over het Van Boetzelaerpark
Wat kan er nu al in het park en wat zou je willen?

De Bilt als gevarieerd dorp: hoe houden we dat zo?
De Bilt = wonen, winkelen, bedrijvigheid en steeds 
meer horeca. Maar soms loop je elkaar in de weg. 
Welke afspraken moeten we maken om het gevarieerd 
te houden?

Een klimaatstresstest voor De Bilt
Zijn we wel voorbereid op het klimaat van de toekomst? 
Focus op water. Wat kunnen we nu al aanpakken?

Inspiratie vanuit de Dorpsstraat voor ontmoeten
De Dorpsstraat creëert ontmoetingsplekken. 
Wat zijn de plannen en kunnen we daar inspiratie 
voor andere plekken in het dorp uit halen?

De school(omgeving) als verbinder
Scholen verbinden mensen in het dorp. 
Hoe kunnen we dat nog krachtiger maken?

De school aan de Jasmijnstraat: 
broedplaats of woningbouw of …
Het schoolgebouw is aan vervanging toe. Samen 
doelen bedenken voor dit gebied rondom de school. 
Wat willen we ermee?

Samenwerking: hoe gaan we met elkaar om?
Wat verwachten we als inwoners, winkeliers, 
ondernemers, gemeente, verenigingen en organisaties 
van elkaar?

Parkeren, een rem op ontwikkeling?
Een tekort aan ruimte voor parkeerplaatsen belemmert 
ontwikkelingen. Welke nieuwe parkeeroplossingen zijn 
er of kunnen we het anders regelen?

Van kijkgroen naar gebruiksgroen
Kunnen we het groen in het dorp beter gebruiken dan 
nu? Initiatiefnemers voor verandering ‘pitchen’ hun 
ervaringen. Daarna praten we door!

Omgeving H.F. Witte Centrum: de toekomst
Hier komen nieuwe woningen, maar het plan moet nog 
gemaakt worden. Wat moet er in dat plan komen: 
doelen bedenken voor het gebied!

1 7

4 10

2 8

5 11

3 9

6 12
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Sarah Buis op weg naar de top 
van het waterpolo

door Kees Diepeveen

Op haar vijfde jaar begon Sarah Buis uit De Bilt met waterpolo bij Brandenburg in Bilthoven. 
Inmiddels 17 jaar jong is zij eerste keepster bij UZSC uit Utrecht en is zij een vaste waarde 

onder de lat van Jong Oranje Onder 17. Dat zijn meisjes van 17 jaar en jonger.
Haar ambitie is om keepster in het grote Oranje te worden. Zij ligt op koers.

 
Haar keuze om keeper te worden 
is in haar periode bij Brandenburg 
ontstaan. Sarah: ’In een jeugdteam 
miste ze een keepster. Er werd mij 
gevraagd om in te vallen terwijl 
ik helemaal geen keeperservaring 
had. Ik kreeg na die wedstrijd zo 
veel complimenten en ik vond het 
ook zo leuk dat ik toen voor me-
zelf de keuze maakte om als keeper 
verder te gaan en mijzelf daarin te 
ontwikkelen’. Een terechte keuze 
blijkt nu. Want ook in Jong Oranje 
Onder 20 heeft Sarah al speeltijd 
gekregen.

Trainingsintensiteit
Om op niveau te blijven maar 
vooral te verbeteren traint Sarah bij 
haar club UZSC en bij Jong Oranje 
13 uur verdeeld over vijf dagen per 
week. Daarbij speelt zij op zater-
dag competitiewedstrijden. Sarah: 
‘Ik train met Jong Oranje tweemaal 
per week in het zwembad op het 
KNVB Sportcentrum in Zeist. De 
trainingsintensiteit gaat mogelijk 
nog omhoog. Meestal brengt mijn 
vader of moeder me, soms ga ik op 

de fiets. Ik heb mijn rijbewijs al en 
kan vanaf mijn 18e verjaardag de 
auto van mijn vader lenen. Naar de 
trainingen van UZSC ga ik veelal 
op de fiets’. 

Topsport Talentschool
Om voortgezet onderwijs en top-
sportontwikkeling te combineren 
gaat Sarah naar een Topsport Ta-
lentschool in Utrecht Leidse Rijn. 
Zij studeert daar samen met veel 
andere topsportjeugd. Op een Top-
sport Talentschool wordt rekening 
gehouden met de sportactiviteiten 
door een aangepast lesprogramma 
te bieden. Een Topsport Talent-
school mag namelijk extra facili-
teiten bieden, die op een ‘normale’ 
school onmogelijk zijn. Sarah: ‘Zo 
mag ik examen doen in twee jaar. 
Vorig jaar heb ik het eerste deel van 
het examen gedaan en hoop dit jaar 
het tweede deel te voltooien’. 

Zilver
Met trots vertelt Sarah: ‘In augus-
tus heeft Jong Oranje Onder 17 
zilver gewonnen op het Europees 

Jeugdkampioenschap in Servië. Ik 
ben de vaste keepster van het team. 
In september heb ik meegedaan aan 
het Wereld Jeugdkampioenschap 
in Griekenland met het team van 
Jong Oranje Onder 20. Daar heb-
ben we een derde plaats behaald. 
In dit team heb ik tegen Japan een 
hele wedestrijd gespeeld en tegen 
Hongarije één periode. Hier wordt 
sneller gespeeld en harder gescho-
ten. Ik zal nog flink moeten trainen 
om ook op dat niveau goed mee te 
kunnen maar dat moet sowieso om-
dat ik de A-selectie wil halen’. 

Stabiliteitstraining
Sarah verwacht dat Nederland weer 
gaat aanhaken bij de Europese top: 
‘Dan hebben we het over Rusland, 
Hongarije, de Balkanlanden, Grie-
kenland en Spanje. Daarvoor gaat 
de trainingsintensiteit omhoog. We 
gaan meer kracht en fysieke trai-
ning doen en ook stabiliteitstrai-
ning. Dat is een trainingsmethode 
om steviger in het water te liggen 
en je niet opzij te laten zetten. Ook 
gaan we ons meer richten op men-

tale training. Naar verwachting is 
er op al deze terreinen nog veel 
te winnen. Bovendien gaan we in 
de zomer doortrainen en komen 
we op 25 trainingsuren uren per 
week. Als we medaillekandidaat 
willen blijven is het nodig om dit 
te doen. Als dit tot resultaten gaat 
leiden dan wordt ook onze lengte 
nog meer een voordeel’. 

Europacupwedstrijden
Volgend jaar wordt een druk jaar 
voor Sarah:’ In 2018 is het Wereld 
Jeugdkampioenschap voor 18 jaar 
en jonger en het Europees Jeugd-
kampioenschap voor 19 jaar en 
jonger. Aan beide kampioenschap-

pen doe ik mee. Bovendien heb ik 
Europacupwedstrijden met UZSC 
in Utrecht van 1 t/m 4 december en 
spelen we met het team ook nog de 
Supercup. Wij als landskampioen 
tegen de bekerwinnaar. We zijn ook 
bekerwinnaar dus dat zal wel weer 
tegen de nummer twee worden. 
Ik vind waterpolo een heel leuk 
spelletje en ik hou van teamsport. 
Binnen Jong Oranje Onder 17 zijn 
we allemaal vriendinnen. We gaan 
door het vuur voor elkaar. Dat en 
ons talent maakt dat we zulke goe-
de resultaten boeken. En dat is ook 
nodig omdat uiteindelijk mijn am-
bitie is om later in het grote Oranje 
onder de lat te liggen’. 

Eerste winst voor TZ
In de eerste drie wedstrijden van de veldcompetitie verloor TZ 
driemaal. De druk om punten te halen was daarmee toegenomen. 
Dit moest dan afgelopen zaterdag gebeuren tegen één van de kop-
lopers Sporting Delta.

Saillant detail daarbij was dat deze ploeg getraind wordt door Eric 
Geijtenbeek de oud-trainer van TZ. Om het nog ingewikkelder te ma-
ken stond deze wedstrijd onder leiding van Remco Ontijt, voordat hij 
scheidsrechter werd was hij trainer bij zowel Sporting Delta als bij 
Tweemaal Zes. In de eerste helft ontspon zich een gelijk opgaande 
strijd. Sporting Delta nam een kleine voorsprong aan het begin van de 
wedstrijd. TZ speelde geduldig en nam na de openingsfase het initiatief 
over. Geen van beide ploegen kon de wedstrijd naar zich toetrekken. 
Dit kwam helemaal tot uiting in de laatste minuten van de eerste helft, 
waarbij Sporting Delta op voorsprong kwam, TZ weer gelijk maakte en 
even zelfs met een 12 - 13 leek te gaan rusten. Het schot van Joep Ger-
ritsen viel echter net buiten het fluitsignaal. Zo zochten de ploegen met 
12 - 12 de kleedkamer op.

In de tweede helft ging het stuivertje wisselen door. TZ pakte steeds de 
voorsprong, waarop Sporting Delta gelijkmaakte. Vanaf halverwege de 
tweede helft kon TZ de wedstrijd naar zich toe trekken. Met name in de 
verdediging werden er steeds meer ballen onderschept en weinig ruimte 
weggegeven. En waar het scoren bij Sporting Delta stokte, ging TZ wel 
gewoon verder, mede door de goed ingevallen Matthias van Beest, die 
twee strafworpen wist te forceren. Vanaf 17 - 17 werd het verschil met 
vijf goals op rij naar 17- 22 getild. Uiteindelijk floot de scheidsrech-
ter af bij 18 - 25. Twee belangrijke punten voor TZ en hopelijk een 
opmaat naar een goede serie. Er wachten nu belangrijke wedstrijden 
tegen Oranje Wit, OVVO en Rohda. Het spel afgelopen zaterdag biedt 
in ieder geval perspectief op een goed vervolg. 

DOS ontvangt certificaat 
arbitrageproof

 
De scheidsrechterscommissie van 
de Westbroekse korfbalclub DOS is 
het afgelopen seizoen actief bezig 
geweest om binnen de vereniging 
een betere kennis van de spelregels 
uit te dragen en meer scheidsrech-
ters op te leiden. Ook is een beleids-
plan opgesteld waarin dit is vastge-
legd, maar waarin tevens zaken als 
een juiste waardering voor scheids-
rechters zijn opgenomen. De eer-
ste successen zijn zichtbaar: DOS 
heeft dit seizoen meer scheidsrech-
ters actief op de velden en wil ook 
jeugdleden meer motiveren om te 
gaan fluiten. Het certificaat ziet de 
commissie als een steun in de rug 
bij haar activiteiten.

Trots toont Sarah Buis de beker en de medailles die zij met de teams op 
het Europees- en Wereld Jeugdkampioenschap heeft gewonnen.

Shirtsponsorcontract verlengd 

De sponsorcommissie van DOS bereikte voor de zomervakantie al overeenstemming met Wouter van Oostrum over 
verlenging van de huidige shirtsponsoring. Loonbedrijf Van Oostrum uit Westbroek blijft de komende vier seizoenen 
het 5e seniorenteam van DOS sponsoren. Vanaf 2003 hangt er ook al een reclamebord van Van Oostrum langs het 
kunstgrasveld van DOS, waardoor Van Oostrum net als zovele Westbroekse bedrijven combisponsor blijft.

Voorzitter Cornel Boere ontvangt uit handen van Hendrik Jan Brandsma 
van het KNKV het certificaat arbitrageproof.
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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.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

Verslag Dorpsberaad 
Westbroek zie pagina 14

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u 
blijven vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk. 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op
www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346 745355

Puppy- actie: Gratis kennismaken!
Laat uw puppy vast wennen aan de Trimsalon. Trimsalon 
Bubbels & Boefjes Maartensdijk. www.bubbelsenboefjes.nl 
of 0346 745355

Cursussen/ trainingen 
Yoga voor senioren. Er is nog plek!
Elke woensdag 12.30 - 13.30 u, is er een speciale yoga- en 
beweegles voor senioren. Locatie MENS De Bilt, Prof. 
Debijeweg 1. Ook al ben je niet meer zo soepel, yoga 
laat je ervaren dat je nog heel wat kunt. Zachte eenvou-
dige bewegingen op het ritme van de ademhaling. Na de 
les voelt u zich fit en ontspannen. Voor informatie en 
aanmelding bel Annelies, t. 06 15 69 49 59, of mail naar 
annelies@blijmetyga.nl.

Te koop aangeboden
Horloge batterijen en horloge-
bandjes bij Boekbinderij Kok 
Dorpsweg 46 Maandag t/m. 
vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur 
en 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag gesloten tel. 0346-
212672

GARAGEBOX te koop achter 
H.F. Witte Dorpshuis De Bilt. 
Electra + electr. bedienbare 
deur. Prijs: 27.500,00 KK. Info: 
06-53190853

Gratis af te halen in 
Maartensdijk: 290 Waaltjes, 
gemêleerd Tel. 0346-214040

Dienblad met Poezen. Houten 
rand maat:46/30 €1,-. Tel. 
06-14040516

Nest (3) glazen schalen. 
Diameters zijn 22,5/18/12,5 
€5,-. Tel. 06-14040516

Digitale wekker op stroom 
(hema) kleur zwart €1,-. Tel. 
06-14040516

Oude weegschaal Olland krui-
denier met schaal en punt-
zakhouder € 30,-. Tel. 0346-
281272

Originele machinisten jas en 
pet bordeauxrood met logo 
van NS, voor verzamelaar. Elk 
€15,-. Tel. 030-2286515

Originele oude blauwe petten 
van NS. Hardschalig, met gou-
den bies en logo, voor ver-
zamelaar. Elk €15,- Tel. 030-
2286515

Kerstdorp, Dickens Ville kerkje 
met interieur en licht, porselein 
voor verzamelaar. €15,- Tel. 
030 - 2286515

Voor kerstdorp, St. Jansbasiliek, 
met lichtjes €12,50 Huisje met 
licht en speeldoos €7,50 Tel. 
030-2286515

Voor Kerstdorp: diverse huisjes 
met verlichting €5,- per stuk 15 
boompjes e.d. samen €5 Tel. 
030-2286515

Kerstgroep met fontein en licht 
Voor in kerstdorp. €10,- Tel. 
030-2286515

Voor Kerstdorp: fruit-, kerst-
bomen- en groentestalletje met 
verlichting en trafo. Elk €5,- 
Tel. 030-2286515

Rollator kleur blauw als nieuw 
€45,-. Tel. 06-48850620

9-armige hanglamp €20,-. Tel. 
06-48850620

Haardscherm 3-delig €15,-. 
Tel. 06-48850620

Versterker merk Sony €15,-. 
Tel. 06-48850620

Klassieke eettafel stijl 
Biedermeier €49,-. Tel. 
06-48850620

Bed beugel €15,-. Tel. 
06-48850620

Ikea-wandkastje 80X48X26 
cm €15,-. Tel. 06-48850620

Festo spiraalslang PPS, werk-
lengte 8 à 10 meter; incl. lucht-
blaaspistool. Nooit gebruikt. 
€14,- Tel. 030-2288994

Zaalveger, cocos. Vero 1550, 
50 cm breed; geen steel. 
Nieuw.€4,- Tel. 030-2288994

Coax kabel RG-174U, zwart, 
ca 25 meter. €4,- Tel. 030-
2288994

Creusen dubbele bankslijpma-
chine in goede staat. 3000 rpm; 
230 V, 275 W. €16,-. Tel. 030-
2288994 

Delta Dual Power Supply 
E018-0,6D. 18V dual 0,6A of 
36V enkel 0,6A. In prima staat 
en zeer betrouwbaar. €19,- Tel. 
030-2288994

Van zolder: 2 niet/nauwelijks 
gebruikte oranje Besto zwem-
vesten: beiden maat S, 40-60 
kg, L max 175 cm , p.st €15,-. 2 
st. voor €25,- Tel. 06-30693144

10 boeken alles over tuinieren, 
bomen, heesters, snoeien, plan-
tensoorten, enz. €12,- Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Luxe tweepers. Luchtmatras 
met ingeb. automatische 
opblaaspomp, nieuw €30,-. Tel. 
035-8200359/ 06-16641083

Antieke decoratieve hand-
boomzaag 150 cm. €20,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Zwaar metalen geldkist 40 x 
16 x 12 cm. €25,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Kinderbijbel in 365 vertel-
lingen nieuw, voorzien van 
kleurrijke afb. €12,50 Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Nieuwe broodbackmachine 
met gebruiksaanwijzing merk 
Afk €45,-. Tel. 0346-211011

Bruin nappaleren tasje maat 
38/40 in hele goede staat €45,-. 
Tel. 0346-211011

Brocante klein poppen wagen-
tje. Ziet er nog netjes uit €25,-. 
Tel. 0346-243758

Zo goed als nieuwe zwarte auto 
antenne. Is niet gebruikt €25,-. 
Tel. 0346-243758

Margriet kruissteek boek van 
Remy Ludolphy. Het boek is 
in nieuwstaat €10,-. Tel. 0346-
243758

Diverse baby en kinderkleding 
mt 56 - 140 oa. rompertjes. 
Chicco campingbed €35,-. Tel. 
0346-210626 (na 18.00 uur) 

Activiteiten
KASBROCANTE 
Zaterdag 30 september van 
10.00 tot 16.00 uur is er een 
kasbrocante op de boomkwe-
kerij van Jan van Vulpen aan 
de Groenekanseweg 250 in 
Groenekan. In de kas vind je 
brocante, meubels, regenton-
nen en ijzeren manden in alle 
maten, sfeerobjecten, 2hands 

kleding, keramiek, prachtige 
boeketten, lekkernijen als olijf-
olie, sambal en nog veel meer. 
Buiten de kas kun je heerlijk 
over de kwekerij lopen met 
bomen, struiken en planten. Er 
zijn potten met groene grassen, 
oude bakken met verbena en 
roze roos. En ijzeren hekjes, 
houten fruitkratjes en open-
haardhout.

Bijscholing AUTORIJDEN: 
gewoon meedoen! Veilig 
Verkeer Nederland afd. De 
Bilt organiseert op maandag 
23 oktober 2017 een bij-
scholingscursus autorijden. 
Automobilisten 50+ uit de 
gemeente kunnen dan kennis 
en kunde op het gebied van 
verkeersregels en autorijden 
opfrissen. Plaats: H.F. Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4, 
De Bilt. Tijd: 09.00-12.15 of 
13.00–16.15 uur. Info of opge-
ven t/m 14 oktober 2017 op 
0346 213658 of vvnsecretaris-
debilt@hotmail.nl

WESTBROEK
De kringloopwinkel in de 
molen is elke zaterdag geopend 
van 10.00 - 16.00 uur. Er is van 
alles te koop, nu kinderkleding 
en de eetkamerstoelen voor de 
helft van de prijs. Wees er snel 
bij, want... weg is weg.

Fietsen/ brommers
Gazelle DAMESFIETS met 
versnelling, verende voor-
vork en zadelpen. Als nieuw  
€275,-. Tel. 035-8200359/ 
06-16641083

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

Gezocht: Zo spoedig moge-
lijk. Flinke hulp in de 
HUISHOUDING voor 1 dag-
deel per week in Bilthoven 
Noord. Dit dagdeel is flexibel 
in te delen. Contact graag via: 
0654271981.

Gevraagd hulp in de 
HUISHOUDING in bui-
tengebied Maartensdijk 
06-43565987

SCHOONMAAKMEDE-
WERK(ST)ER gezocht
Ter versterking van ons team 
zoeken wij per direct een 
medewerk(st)er voor, bij voor-
keur, 5 avonden in de week 
(vanaf 18.00 uur) voor een 
bedrijfspand in Bilthoven. 
Meer info of direct reageren: 
info@my-cleaningservice.nl

B I L T H O V E N S E 
BOEKHANDEL/bouwman 
boeken zoekt oproepkracht 
(scholier). Werkzaamheden: 
assisteren bij lezingen in de 
avonduren (18.00-23.00),  
Gasten ontvangen, koffie en 
thee serveren, stoelen sjouwen 
en klaar zetten, na afloop alles 
weer opruimen etc. Je bent 
oproepbaar op door-de-weekse 
avonden. Je bent niet verlegen 
en hebt ruime ervaring met de 
computer. Je leest graag, je bent 
op de hoogte van de algemene 
actualiteit. Je bent representa-

tief en zit in 4/5 HAVO of 
VWO. Graag per email rea-
geren: info@bilthovenseboek-
handel.nl t.a.v. Ike Bekking

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- 
en sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijsopg. 
06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. Voor 
al uw snoeiwerk, fatsoeneren, 
najaarsbeurt, bestraten enz. 
Alles is bespreekbaar. Altijd 
vrijblijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.

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

Ervaren docente helpt u 
graag met Engelse en Franse 
CONVERSATIELESSEN. We 
oefenen vooral de spreek- en 
luistervaardigheid en kijken 
vooral wat er “weggezakt “ 
is. Makkelijk voor een vol-
gende vakantie of voor uw 
werk? Ik woon in de Leyen, 
tel: 0651412055. Prijs 20 euro 
per uur.

Gezonde sterke man zoekt 
werk op de BOERDERIJ 
tegen kost inwoning. Mail naar 
samser1909@gmail.com of 
0684683712.

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

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

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

TE HUUR in Groenekan. 
Ruimte voor atelier en/of 
opslag 54 m2 €350,- excl. g/w/l 
Tel. 06-18083385

Woningontruiming & 
inboedelafwikkeling via 
VEILINGHUIS, www.zwart-
blok.nl 035-6224216

Te huur in Westbroek, 
PAARDENBOXEN, incl. wei-
degang, incl. gebruik buiten-
bak. Info: 06-29592167

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

Manuele therapie voor die-
ren. Geef uw hond of kat een 
manuele behandeling cadeau 
voor DIERENDAG op 4 okto-
ber. De therapeute komt bij 
u thuis voor de behandeling. 
Dierendag-aanbieding 20 euro 
per behandeling. Info andersbe-
ter@planet.nl/ Emmett4dogs. 
tel.06 201 37 957.

Gezocht in Maartensdijk en 
omgeving een GARAGEBOX 
of opslagruimte. Tel. 
06-26710587

Dutch Design concert

Zaterdag 7 oktober 
geeft het Klein Har-
monieorkest van de 
Koninklijke Biltse 
Harmonie een concert 
in het thema ‘Dutch 
Design’. Inspirerende 
locatie voor dit con-
cert is het oude Hes-
singgebouw aan de 
Utrechtseweg in De 
Bilt. Aanvang 20.00 
uur. Kaarten zijn aan de 
zaal verkrijgbaar. Het 
Oude Hessinggebouw 
ligt aan de Utrechtse-
weg 341 in De Bilt.

Maak je geen Zorgen

‘Maak je geen Zor-
gen’ is de titel van de 
(avond-)dienst voor 
iedereen, maar in het 
bijzonder voor men-
sen met een verstan-
delijke beperking op 
zondag 1 oktober om 
19.00 uur in de Biltse 
Dorpskerk. Ds. René 
van Loon (Rotterdam) 
is de voorganger en de 
Tornado’s verlenen hun 
medewerking.
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zaterdag
30 september

aanvang: 14.00 uur
VERKERK 

VOLVO

FC DE BILT

DE MEERN

advertentieFC De Bilt 
begint met een overwinning

Zaterdag 23 september startte voor FC De Bilt de competitie met een uitwedstrijd tegen CDW 
in Wijk bij Duurstede. Het was perfect weer en het terrein was goed bespeelbaar. 

Beide ploegen wilden uiteraard de 
competitie beginnen met een over-
winning: de wil was er wel, maar 
in het eerste half uur ontbrak helaas 
het goede voetbal. Daarna was het 
niet veel beter, maar voor de Bil-
tenaren schoot Sander van den Berg 
de 0-1 binnen en de Biltse verdedi-
ging wist de kansjes van CDW vrij 
eenvoudig onschadelijk te maken. 

Zo gingen beide ploegen met een 
0-1 op het scorebord aan de thee.

Slot
Na rust begon FC De Bilt goed, 
maar het was niet effectief genoeg 
om de wedstrijd voortijdig in het 
slot te kunnen gooien; CDW kreeg 
enkele goede kansen, maar doelman 
Jos de Gram wist zijn doel schoon 

te houden. In het laatste kwartiertje 
werd het alles of niets voor CDW, 
echt gevaarlijk werd het niet voor 
het Biltse doel. CDW nam veel ri-
sico; de beste kansen waren voor 
FC De Bilt. De Wijkse-doelman 
wist met enkele knappe reddingen 
de schade voor CDW te beperken. 
Zaterdag komt vv De Meern op be-
zoek, de wedstrijd begint om 2 uur.

Verlies met perspectief voor DOS
De Westbroekse Korfballers van DOS waren naar het verre Arnemuiden in Zeeland gekomen 
om een goed resultaat neer te zetten tegen TOP. Lange tijd leek dit binnen handbereik maar 

uiteindelijk ging de winst toch naar de thuisclub.

DOS startte sterk aan de wedstrijd en na zes minuten 
prijkte een 2-5 voorsprong op het scorebord. De thuis-
club had geen vat op het spel van de Westbroekers en 
had een time out nodig om de ploeg weer op de rails 
te krijgen. Dat lukte deels, waarbij het hielp dat DOS 
zelf een periode kende waar het niet tot scoren kwam. 
Halverwege de eerste helft kwam TOP voor het eerst op 
voorsprong bij 7-6 en had DOS slechts éénmaal de korf 
gevonden. Richting de rust hielden de teams elkaar in 
evenwicht qua scores. In de laatste twee minuten sloeg 
TOP het eerste gaatje door driemaal op rij te scoren. 
DOS ging zo met een 14-10 achterstand de kleedkamers 
in.

Ervaring 
De tweede helft kwam ook de ervaring van TOP om 
de hoek kijken. Er werd gescoord op de belangrijke 
momenten en op een slimme manier werden vijf straf-
worpen verkregen. Toch bleef DOS in het spoor van de 
thuisploeg. Bij 18-14 kende DOS de tweede doelpunt-
loze periode van een kwartier. Overigens scoorde ook 
TOP niet in deze periode. Uiteindelijk was het DOS dat 
na een wissel terug kwam tot 18-16 en 19-17, maar bij 
beide situaties counterde TOP direct. Dat was het grote 
verschil tussen beide teams; TOP scoorde op de beslis-
sende momenten. De laatste tien minuten vergrootte 
TOP de score tot een eindstand van 25-19. Toch biedt 
dit verlies perspectief voor de Westbroekers richting de 
komende drie wedstrijden. Zestig minuten ging de wed-
strijd gelijk op tegen titelkandidaat TOP. Voor DOS is 

het deze week op de trainingen weer vol aan de bak en 
vol vertrouwen kijken naar de wedstrijd van aanstaande 
zaterdag. Aanstaande zaterdag speelt DOS thuis tegen 
Sporting Delta. De wedstrijd begint om 15.30 uur. 

Bas de Jong op weg naar één van zijn vijf doelpunten.

SVM start met winst
De openings-thuis-wedstrijd van SVMaartensdijk (SVM) tegen FC Driebergen leverde de selectie 

van trainer Kevin de Liefde meteen de eerste volle winst op. Een tot op de botten gemotiveerd 
SVM, met Stijn Orsel weer onder de lat, keek in het begin nog even de kat uit de boom.

Halverwege de eerste helft nam 
SVM het initiatief over en werd met 
de snelle counter steeds gevaarlij-
ker. Was de goed op dreef zijn de 
Driebergense doelman lang een sta 
in de weg voor de Maartensdijkers; 
na een klein half uur spelen gaf hij 
zich toch gewonnen aan Marcel 
Melissen, die solistisch de 1-0 voor 
zich opeiste. 

SVM had voor de rust de wedstrijd 
al op slot moeten gooien door het 
benutten van een scala van kansen. 
In de 2e helft zette FC Driebergen 
alles op alles en drong SVM steeds 
verder terug. SVM verloor de grip 
op de wedstrijd. Het wachten was 
eerder op de gelijkmaker dan op 
een SVM doelpunt. FC Driebergen 
had echter het vizier niet op scherp 
staan. Scoor je zelf niet dan doet 
Mike de Kok dat wel met de verlos-
sende 2-0 met een mooi onhoudbaar 
schot. Een poging de wedstrijd te 

beslissen van aanvoerder Diederik 
Hafkemeyer bleef zonder resultaat. 
FC Driebergen bleef daarin gelo-
ven, maar kwam niet verder dan de 
aansluittreffer. Chester Kemp, Dan-
ny de Bie en Roy Wijman kwamen 
gedurende de wedstrijd nog binnen 

de Maartensdijkse gelederen; Jelle 
de Bree en Sjoerd Burgers hopen 
binnenkort weer in de selectie te 
kunnen terugkeren. Aanstaande 
zaterdag is in Utrecht het gepro-
moveerde Utrechtse Voorwaarts de 
volgende tegenstander.

Stroeve start Irene D1
De eerste set tegen Majella Dames 1 uit Utrecht speelde Irene solide 
en haalde met 22-25 de set naar zich toe. In de tweede set kantelde de 
wedstrijd. In het begin leek Irene verder te gaan op het hoge niveau van 
de eerste set. Toen Majella echter moeilijker ging serveren kwamen de 
Bilthovense dames in de problemen en ging de tweede set met 25-22 
naar de groenen uit Utrecht. De wissels die de derde set op het veld 
stonden brachten niet het gewenste effect. Deze set ging met 25-19 
naar Majella. In de vierde set begon Irene met vijf jonkies waarvan er 
vorig jaar nog vier in de B-jeugd speelden. Dat leek lang een gouden 
greep want Irene stond lang aan de goede kant van de score en op 19-
23 voor lag de setwinst voor het grijpen. In één opslagbeurt kantelde 
de set volledig waardoor ook deze set met 25-23 naar Majella ging. De 
jonge Irene meiden leken te moeten wennen aan de grotere tegenstand. 
Een 3-1 nederlaag met een wrange nasmaak, er had meer ingezeten.  
Zaterdag, 30 september 2017, om 15.15 uur speelt Irene Dames 1 thuis 
in de Kees Boekehal tegen Switch Dames 1. (Michel Everaert)

Winst voor Irene MA1 
Na de prijzen die Irene vorig jaar won bij de meisjes B-jeugd zijn de ver-
wachtingen voor Meisjes A1 van Irene dit jaar hoog gespannen. Door de 
enorme groei van dat team is de verwachting dat ze ook dit seizoen in de 
bovenste regionen mee zullen strijden. Aan de andere kant spelen ze nu in 
een hogere leeftijdscategorie en is het Irene team gemiddeld nogal jong. 
Reikhalzend keek men uit naar de eerste wedstrijd, tegen het gerenom-
meerde PDK Huizen dat met haar eerste damesteam in de topdivisie speelt 
en bekend staat om haar professionele volleybalschool voor talentvolle 
jeugd. Maar zoals wel vaker stoort Irene zich niet aan de grote namen van 
tegenstanders. Vanaf het eerste punt maakten de meiden van coach Erna 
Everaert duidelijk dat ze dit jaar hetzelfde willen als vorig seizoen, name-
lijk meedingen om de titel. Zonder een moment te verslappen werd Prima 
Donna Kaas Huizen met 4-0 verslagen, met standen die er niet om logen 
(25-12, 25-8, 25-13, 25-8). Coach Erna Everaert was zeer tevreden: ‘We 
wonnen vorig jaar al van deze tegenstander. Door het vele beachvolleybal 
deze zomer lijken de Irene-meiden zich nog meer ontwikkeld te hebben 
waardoor het verschil alleen maar groter is geworden. Een mooie competi-
tiestart. Ik ben tevreden’. (Michel Everaert)

Reflex speelt gelijk
Maandag 18 september was de eerste competitieavond van het seizoen voor 
het badminton team van Reflex. Op bezoek kwam Castellum uit Vleuten. 
De heren van Reflex moesten na 3 sets het hoofd buigen voor de heren uit 
Vleuten. De dames van Reflex deden ook een 3-setter, maar wisten de pun-
ten in Maartensdijk te houden. Ook de enkel-partijen van de dames werden 
door de thuisspelende dames gewonnen, beide cessies in 2 sets. De heren 
deelden de punten keurig tussen Reflex en Castellum. Eén mix-partij had 
flink wat tijd nodig omdat beide teams erg aan elkaar gewaagd waren, de 
derde set eindigde in 20-22 in het voordeel van Castellum. Ook bij de an-
dere mix-partij trok Castellum aan het langste eind, eindstand 4-4. Zaterdag 
18 november is de return in Vleuten. De volgende thuis-competitieavond is 
op 30 oktober, publiek is van harte welkom. (Karin van den Berg)

Irene MA1 
wil ook dit 
seizoen in 

de bovenste 
regionen 
strijden.

(foto Erna 
Everaert)

SVM op jacht naar een doelpunt. (foto Hans Nauta)



Wandelen over Houdringe
UL organiseert zond. 1 okt. een 
wandelexcursie over Landgoed 
Houdringe, dat voornamelijk be-
staat uit bos en open grasland. 
Er staan eiken en beuken met 
een doorsnede van meer dan een 
meter. Deze bomen zijn ruim 225 
jaar oud. Huize Houdringe is in 
1779 gebouwd. Start om 14.00 
uur vanuit Paviljoen Beerschoten, 
Holle Bilt 6 te De Bilt. De wande-
ling duurt ongeveer 1,5 uur. Voor-
af aanmelden kan op de website 
van Utrechts Landschap bij ‘acti-
viteiten’. Deelname is gratis.
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ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!
Eerste 2 drankjes van het huis*

* Geldig van 1/9 - 1/10 en uitgezonderd gedisti lleerd

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Vanaf 1 oktober 2017
ook in het weekend

Tussen17.00 – 19.00 uur
keuze uit 3 gerechten

(vlees, vis en vegetarisch)

Prijs
wo t/m vr  € 11,00 p.p.
za en zo     € 12,50 p.p.

advertentie

Woekerende exoot onderdrukt 
door Henk van de Bunt

De laatste tijd zijn er veel berichten in de media over de woekerende Japanse Duizendknoop. Deze 
exoot komt ook voor op Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Al een paar jaar is een ploeg van 
de Stichting Landschapsbeheerploegen Utrecht (LBPU) o.a. daar aan de slag om de plant terug te 

dringen. In dit voorjaar is een alternatieve aanpak gekozen, die nu succesvol blijkt te zijn. 

Een frisgroene plant, met mooie 
bladeren, is uitgegroeid tot een 
groen monster. Als je de plant zo 
ziet, bijvoorbeeld aan de waterkant, 
tussen varens en groot hoefblad, 
is het moeilijk te geloven dat deze 
invasieve exoot met zijn frisgroene 
hartvormige blad en kleine witte 
bloemen de natuur zo in zijn greep 
houdt. Er zijn voorbeelden van ge-
meenten (Amersfoort), die voor 
een periode van drie jaar bijna een 
half miljoen euro uittrekken om de 
Japanse duizendknoop, zelfs in de 
stad, te bestrijden. Hoe worden we 
de Japanse duizendknoop ooit nog 
de baas?

Exoot
De Japanse Duizendknoop is een 
exoot, die op veel plaatsen in ste-
delijk en landelijk gebied woekert. 
Het wortelstelsel is zo sterk dat het 
ook door fundaties kan dringen. 
Door stelselmatig secuur handma-
tig uit te graven kan de schade wor-
den beperkt. De plant ontstaat vaak 
op locaties waar mensen, veelal 
onbewust, tuingrond en groenafval 
dumpen. Ook op Landgoed Eyc-
kenstein zijn al in 2014 plekken 
gesignaleerd waar de Japanse Dui-
zendknoop woekert. Vrijwilliger 
Bert Tuinzaad vertelt erover: ‘In 
april 2016 is een ploeg van LBPU 
systematisch aan de slag gegaan om 
de Japanse Duizendknoop terug te 
dringen. Daarnaast worden door de 

ploeg werkzaamheden op Eycken-
stein uitgevoerd zoals het verwijde-
ren van woekerende Amerikaanse 
Vogelkers en de Reuze Springbal-
semien. 

Hardnekkig
Op initiatief van coördinator / 
ploegleider René Langedijk is voor 
een zeer hardnekkig stuk in het 
voorjaar een alternatief doorge-
voerd om de plant te smoren. Het 
betreft een talud naast een sloot 
naast een niet verhard fietspad. De 
Japanse Duizendknoop heeft daar 
jarenlang een dik en diep wortel-
stelsel ontwikkeld door het puin 
heen. Na drie keer uitgraven en 
zorgvuldig verwijderen is de loca-
tie over ca. 50 m2 afgedekt met een 
EPDM rubberfolie. De randen zijn 
zorgvuldig ingegraven. Daarmee is 
de plant verstoken van water, zon-
licht en zuurstof. Ook wordt het in 
de zomer onder het zwarte folie ex-
treem heet, waardoor jonge nieuwe 
scheuten het loodje leggen. Intus-
sen is na een half jaar gebleken dat 
er geen scheuten meer opkomen. 
Zowel de familie van Boetzelaer 
(eigenaar) als de LBPU-coördina-
tor René Langedijk zijn enthousi-
ast over de eerste resultaten. In de 
komende periode en het voorjaar 
zal moeten blijken of de plant op 
die locatie blijvend is onderdrukt. 
Daarna kan de lap folie voor een 
nieuwe locatie worden ingezet’

Vrijwilligers
Sinds mei 2017 werkt een groep 
van 5 tot 7 vrijwilligers op het 
Landgoed. Het landgoed bestaat uit 
een parkbos, een productiebos en 
een stuk natuur. Een groot deel is 
opengesteld voor het publiek. Met 
een eigen werkploeg wil het land-
goed een impuls geven aan de ver-
betering van kwaliteit. 

De coördinatie van de ploeg wordt 
georganiseerd door vrijwilliger 
Bert Tuinzaad: ‘Intussen zijn na vijf 
maanden met de ploeg behoorlijke 
resultaten bereikt zoals het verwij-
deren van opslag op de flanken van 
een historische ‘zinksloot’ (door de 
‘vier keer per jaar’- vrijwilligers-
groep o.l.v. Lex van Boetzelaer), 
het vrijmaken van een zichtas over 
ca. 2 km., het verwijderen van af-
gevallen hout en snoeihout en het 
vrijmaken van slootkanten langs 
de Eikensteeg richting Lage Vuur-
sche. De ploeg werkt elke dinsdag 
van 9.00 tot 15.30 uur. Er is ruimte 
om de ploeg met enkele personen 
uit te breiden. Het werken in de na-
tuur levert ook synergie in de ploeg 
en betrokkenheid bij het landgoed. 
Bovendien is het goed voor lijf en 
geest. Matthias van Boetzelaer be-
geleidt de werkploeg. Belangstel-
lenden kunnen contact opnemen 
met Bert Tuinzaad, Bilthoven, tel. 
06 22459961 of e-mail berttuin-
zaad@kpnmail.nl’.

Werk in uitvoering

Het waarschuwingsbord op de Burg. Huydecoperweg in Westbroek lijkt 
wat overbodig, volgens Karien Scholten.

In 2014 staat er een muur Japanse Duizenknoop langs de Eikensteeg. 
(foto Lex van Boetzelaer)

In 2016 wordt de Japanse Duizendknoop uitgegraven door een ploeg van Stichting Landschapsbeheerploegen 
Utrecht. (foto Bert Tuinzaad)

Repair Café bij WVT

Op zaterdag 30 september is er vanaf 11.00 tot 15.00 uur Repair Café 
in Bilthoven. Een team van ervaren reparateurs staat klaar om je te hel-
pen met het repareren van kleding, elektrische apparaten, computers, 
fietsen, houtwerk, speelgoed, en nog veel meer. De toegang is gratis, 
een vrijwillige bijdrage welkom. Het Repair Café wordt georganiseerd 
door Transition Town de Bilt in samenwerking met Welzijnsorganisatie 
WVT. Meer informatie op: repaircafebilthoven.wordpress.com

advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
27-09
Do.

28-09
Vr.

29-09

Saté van varkenshaas
met frietjes en sla

of
Duo van dorade- en makreelfilet 

met citroensaus
of

Lasagna van sandwich-brood, 
tomaten en aubergine tapenade

€ 11,00

Woe.
04-10
Do.

05-10
Vr.

06-10
Za.

07-10
Zo.

08-10

Lamsgehakt in bladerdeeg
of

Empanade van
Noorse garnalen

of
Avocado salade met 

gefrituurde kaas-jalapeño

wo / vr

€ 11,00

za - zo

€ 12,50

September: Speciale actie op zaterdag!
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