
Gemeenten ondertekenen 
Grenzeloos Actief

door Henk van de Bunt

Zaterdag 26 augustus ondertekenden de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk 
bij Duurstede en Zeist de samenwerkingsovereenkomst ‘Grenzeloos Actief’. Hiermee gaan de 
gemeenten de samenwerking aan om gezamenlijk sporten en bewegen voor mensen met een 

beperking te verbeteren in de regio. 

Voor mensen met een beperking is 
het nog niet vanzelfsprekend om 
dichtbij passend sport- en bewee-
gaanbod te vinden. Zo is het aanbod 
in de buurt niet altijd toegankelijk, 
faciliteiten en materialen ontbreken 
of er is geen vervoer. Het sport- en 
beweegbeleid ‘Grenzeloos actief’ 
is opgezet door het ministerie van 
VWS om een landelijk dekkende 
structuur en passend sport- en be-
weegaanbod te creëren, waarbij 
iedereen in Nederland met een be-
perking de mogelijkheid heeft om 
te sporten en bewegen. Hierbij is 

samenwerking tussen lokale en re-
gionale partijen van groot belang.
 
Match
Wethouder Madeleine Bakker 
verduidelijkt: ‘Met het opzetten 
van regionale samenwerkingsver-
banden heeft VWS als doel een 
landelijk dekkende structuur van 
ongeveer 43 regionale samenwer-
kingsverbanden te creëren. Door 
in te zetten op een regionale net-
werkstructuur kan er een duidelijke 
match ontstaan tussen de vraag 
naar en het beschikbare sport- en 
beweegaanbod voor mensen met 
een beperking. Hierbij valt te den-
ken aan sectoren zoals zorg, reva-
lidatie, onderwijs, welzijn, sport, 
sociale netwerken van de diverse 
decentralisaties. Een eerste stap in 
regio Zuidoost Utrecht is om een 
gezamenlijk plan op te stellen voor 
samenwerking. Een eerste uitvoer 
hiervan is al in gang gezet met het 
inzichtelijk maken van het sport en 
beweegaanbod voor mensen met 
een beperking op de website en app 
Uniek Sporten van Fonds Gehandi-
captensport’. 

Zeist
Dit weekend stond het centrum 
van Zeist bol van de sport. Wat het 
weekend extra speciaal maakte was 
dat de site www.unieksporten.nl 
werd gelanceerd. De site biedt het 
lokale aanbod voor sporters met 
een beperking. Want sporten is voor 
iedereen: ‘Voor mensen met een be-
perking is het nog niet vanzelfspre-
kend om dichtbij passend sport- en 
beweegaanbod te vinden. Dat wil-

len we wel realiseren’, zegt Sander 
Jansen, wethouder Sport in Zeist. 
Zo zijn sporthallen in de buurt niet 
altijd toegankelijk, faciliteiten en 
materialen ontbreken of er is geen 
vervoer. Daarom kijkt de gemeente 
Zeist samen met Bunnik, De Bilt, 
Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij 
Duurstede naar mogelijkheden om 
het voor deze doelgroep zo toegan-
kelijk mogelijk te maken. Een eer-
ste uitwerking is dat het sport- en 
beweegaanbod uit de gemeenten 
staat op: www.unieksporten.nl’. 

Lancering 
Zaterdag gaven de Heren Zit-
volleyballers op het Emmaplein 
in Zeist een demonstratie voor 
het publiek en de wethouders van 
de betrokken gemeenten. Daar-
naast lanceerden zij de site www.
unieksporten.nl door vijftien ballen 
met de letters UNIEKSPORTEN.
NL het publiek in te gooien. 

Dit vormde de sportieve start van 
de regionale samenwerking om 
sporten en bewegen voor mensen 
met een beperking te verbeteren. 
De demonstratie van de zit-volley-
ballers maakte onderdeel uit van 
het Sportief Zeist weekend. Naast 
clinics voor sporters met een beper-
king stonden er ook vele reguliere 
sportverenigingen: vechtsporten, 
bootcamp, scouting, rugby, dans 
en nog veel meer kon gratis gepro-
beerd worden. Het Sportief Zeist 
Weekend werd georganiseerd door 
Stichting Centrummanagement in 
samenwerking met Sportief Zeist 
en lokale en sportondernemers. 
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Het in oranje kledij gehulde Nederlands zit-volleybalteam lanceerde gezamenlijk met v.l.n.r. (achterste rij) de 
wethouders Madelejne Bakker (De Bilt), Jorrit-Jan Eijbersen (Bunnik) en (voorste rij) Simon Ott en Michelle 
Maes (Sportief Zeist), Bilts buurtsportcoach Sebastiaan Klok en wethouder Sander Jansen (Zeist) de website 
www.uniek sporten.nl.

Waterorgel bij 40 jaar 
stedenband

Dit jaar bestaat de stedenband De Bilt - Coesfeld 40 jaar. Al die jaren 
vonden er sportieve, culturele en sociale uitwisselingen plaats, op 
vriendschappelijke basis. Het jubileum wordt in De Bilt gevierd met 
een waterorgelshow door de vrijwillige brandweer Coesfeld - Lette in 
samenwerking met de brandweer De Bilt.

De voorbije veertig jaar werd er veel uitgewisseld. Voorzitter Tine Rigter 
hierover: ‘Er zijn bij voorbeeld uitwisselingen tussen basisscholen, scho-
len voor voortgezet onderwijs, diverse sportverenigingen, de brandweer, 
de vogelverenigingen. Ook worden er jaarlijks fiets- en bustochten geor-
ganiseerd. Vermeldenswaard is de uitwisseling tussen verpleegkundigen, 
begeleiders en leidinggevenden van De Biltse Hof en Die Alte Weberei, 
een verzorgingshuis in Coesfeld, Dit levert voor beide huizen waardevolle 
informatie op’. 

Springlevend
Volgens de voorzitter van het jumelagecomité De Bilt-Coesfeld is ook na 
40 jaar de stedenband springlevend: Rigter hierover: ‘Komend jaar wordt, 
naast alle uitwisselingen, stevig ingezet op energie en duurzaamheid. Er zal 
door architecten en bouwkundigen van gedachten worden gewisseld over 
dit thema. Zo kun je van elkaar leren. Dankzij de inzet van vele vrijwil-
ligers verlopen de ontmoetingen altijd bijzonder goed’.

Jubileum
Het jubileum wordt voor de Biltse bevolking gevierd met een spectacu-
laire show op 9 september bij de grote vijver in het van Boetzelaerpark 
in De Bilt om 21.30 uur van het waterorgel van de vrijwillige brandweer 
Coesfeld-Lette in samenwerking met de brandweer De Bilt. Uit een 30 me-
ter breed waterorgel sproeit water via 170 mondstukken in diverse afme-
tingen tot wel 40 meter hoog. De verschillende fonteinen en watermuren 
worden handmatig bediend via meerdere spuitstukken en kleppen. Tijdens 
het gehele schouwspel klinkt muziek. De show duurt een half uur.

Ledlampen kleuren het water rood, blauw, groen en oranje.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

03/09 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
03/09 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

Viering Heilig Avondmaal
03/09 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 
Dankzegging + Nabetrachting Heilig 

Avondmaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
03/09 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma, 

Startzondag

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

03/09 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
03/09 • 10.30u - Pastor Jan Houben

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

03/09 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
03/09 • 16.30u - ds. K. Folkersma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

03/09 • 10.00u - Ds. H. de Leede 
03/09 • 19.00u - Ds. W. Dekker

Pr. Gem. Immanuelkerk
03/09 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
03/09 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
03/09 • 10.00u - Eucharistieviering,

pastor H. Eppink

V.E.G. De Bilt e.o.
03/09 • 10.00u - Spreker dhr. Adri van der 

Mast, Viering Heilig Avondmaal

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

03/09 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

Herv. gemeente Groenekan 
03/09 • 15.30u - Ds. P. Molenaar

Herst. Herv. Kerk Groenekan
03/09 • 10.00u + 18.30u -

de heer J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
03/09 • 10.30u - Pastor C.J. Baan

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

03/09 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
03/09 • 10.00u - Ds. N. Raatgever, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

03/09 • 18.30u - Ds. J. Bogerd 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

03/09 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra; 
in ochtenddienst Viering + Dankzegging 
en in avonddienst Nabetrachting Heilig 

Avondmaal 

PKN - Ontmoetingskerk
03/09 • 09.30u - Ds. R. Alkema, 

Samendienst met Kapel
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
03/09 • 10.30u - Woord -, Communie - en 

Open huisviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

03/09 • 10.00u - Ds. J.W. Ploeg 
03/09 • 18.30u - Ds. A. Siebenga

PKN - Herv. Kerk
03/09 • 10.00u - Ds. M van der Zwan, 

Opening Winterwerk
03/09 • 18.30u - Proponent

drs. G. A. van Ginkel
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Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 2 september haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

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

Tentoonstelling verlengd

De 10e expositie, die Kunst-
kring BeeKk in Het Lichtruim 
heeft ingericht en oorspronkelijk 
tot 30 augustus zou duren is ver-
lengd tot woensdag 27 septem-
ber. De expositie omvat schil-
derijen van Rob Moorer en Paul 
Reeskamp, Art Photography van 
Kees van Gogh, keramiek van 
Cathy Worrell en beelden van 
Nell Verbeek. In Het Lichtruim, 
Planetenplein 2 te Bilthoven.

Collecte Woord en Daad

Deze week is er weer de jaar-
lijkse een huis-aan-huis col-
lecte voor Woord en Daad in 
Maartensdijk, Groenekan, Hol-
landsche Rading en Westbroek. 
De opbrengst van de collecte 
is bestemd voor een werkge-
legenheidsproject in Burkina 
Faso: ‘Cashew, de noot aan de 
man.’ Dit project draagt bij aan 
de ontwikkeling het arme West-
Afrikaanse land. De overheid 
verdubbelt de opbrengst.

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 1 
september in de ontmoetings-
ruimte van Dijckstate om 19.30 
uur. Bij een ontmoetingsdienst is 
er eerst een (korte) viering. Na 
de viering is er gelegenheid om 
koffie te drinken en met elkaar te 
praten. Ds. René Alkema is deze 
keer de voorganger. Jan Groot-
endorst is telefonisch te bereiken 
(0346 212904) als u om vervoer 
verlegen zit. 

Exposities in Ruimte
voor Kunst

Op zaterdag 1 september opent 
weer een nieuwe expositie in 
Ruimte voor Kunst (Dorpsstraat 
42, De Bilt); dit keer van de kun-
stenaars Frida Badoux en Anne-
liese Wolf. Kennismaken met de 
kunstenaars kan via hun websites 
www.fridabadoux.com en www.
anneliesewolf.nl.

Wandelexcursie

Op zondag 3 september orga-
niseert Utrechts Landschap een 
wandeling op Landgoed Beer-
schoten. Landgoed Beerschoten 
in De Bilt behoort tot de mooiste 
landgoederen van de Utrechtse 
Heuvelrug. In het gebied komen 
reeën, de das, de vos en vele 
vogels voor zoals de raaf. Tij-
dens deze wandeling vertelt de 
gids over de rijke historie van dit 
landgoed. De wandeling duurt 
ca. 1,5 uur. Start vanuit Pavil-
joen Beerschoten, gelegen aan 

de Holle Bilt 6, De Bilt; voorbij 
de parkeerplaats van de Biltsche 
Hoek linksaf. Vertrektijd 14.00 
uur. Vooraf aanmelden is nodig in 
verband met het maximaal aantal 
deelnemers. Dit kan op de web-
site van Utrechts Landschap bij 
activiteiten. Deelname is gratis.

Koffieconcerten in
Huize Gaudeamus

Met ingang van zondag 3 septem-
ber vindt in Huize Gaudeamus, 
Gerard Doulaan 21 in Bilthoven 
op elke eerste zondag van de 
maand om 12.00 uur een Kof-
fieconcert plaats. Uitvoerenden 
zijn masterclass-studenten van de 
Nederlandse conservatoria. Het 
eerste Koffieconcert wordt ver-
zorgd door de Japanse pianiste 
Maro Omori. Kaarten kunnen 
worden gereserveerd via: con-
certen.huizegaudeamus@gmail.
com. 

Geef voor nieuwe doorbraken

De KWF-collecteweek start op 
zondag 3 september. In deze 
week gaan in de gemeente De 
Bilt 350 collectanten de straat 
op om zoveel mogelijk geld op 
te halen voor kankeronderzoek. 
Elke euro die de collectanten 
ophalen draagt bij aan de missie: 
minder kanker, meer genezing 
en een betere kwaliteit van leven 
voor kankerpatiënten. 

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 4 september van 9.00 
tot 11.30 uur weer een bijeen-
komst in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, De Bilt. Gast-
vrouwen zijn Monic Comes, 
Yvonne van Harselaar en Sacha 
van Zijl. Voor meer informatie: 
inbetweencafedb@gmail.com. 
Toegang tot de workshops van 
het ‘In Between Café’ is gratis; 
consumpties voor eigen rekening. 

Nieuwe openingstijden
Bibliotheek Bilthoven

Per 4 september veranderen de 
openingstijden van Bibliotheek 
Idea Bilthoven. De bibliotheek is 
voortaan op dinsdag en vrijdag tot 
17.30 uur open. 

Op dinsdag- en woensdagochtend 
kunnen klanten hun materialen 
zelf terug brengen en lenen met 
de zelfbediening, tussen 8.30 en 
13.00 uur. Gedurende de ove-
rige openingstijden zijn er mede-
werkers aanwezig voor vragen, 
advies en inschrijvingen.

De openingstijden zijn: 
Maandag 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag 08.30 - 17.30 uur
Woensdag 08.30 - 17.30 uur
Donderdag gesloten
Vrijdag 08.30 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Zondag  gesloten

Spullen voor verkoopdag 

16 september is er een verkoop-
dag bij de Hervormde kerk te 
Westbroek, waarvoor men nog op 
zoek is naar spullen om te verko-
pen. Bel of ga langs bij: Reina van 
den Broek, Dr. Welfferweg 21, tel 
0346 280518 of Bep Otten, Kerk-
dijk 26, tel. 0346 281897, beiden 
te Westbroek. 

Boeken- en rommelmarkt 
Maartensdijk 

Op zaterdag 2 september orga-
niseert de Protestantse Gemeen-
te Maartensdijk - Hollandsche 
Rading een boeken- c.q. rom-
melmarkt; een markt met o.a. veel 
tweede handsspullen, kleding, 
boeken, lekkere wafels en een 
Rad van Avontuur. De markt zelf 
vindt plaats op het terrein van de 
Ontmoetingskerk, Kon. Juliana-
laan 26 te Maartensdijk, van 9.30 
uur tot 15.00 uur. De opbrengst 
zal dit jaar bestemd zijn voor • 
50% Kerk • 50% voor De Zon-
nebloem afdeling Maartensdijk.
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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
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Reconstructie Dr. Letteplein
door Henk van de Bunt

In het Verkeerscirculatieplan voor De Bilt vormt het Dr. Letteplein één van de belangrijkste 
projecten. Het plein ligt op de grens van de kernen Bilthoven en De Bilt en vormt de schakel 

tussen de Groenekanseweg, Hessenweg en Eerste Brandenburgerweg. 

In de huidige situatie laat de door-
stroming van- en veiligheid in 
het verkeer sterk te wensen over. 
De aanleg van vrijliggende fiets-
paden maakt de kruising veiliger 
voor fietsers. Ook de bussen zullen 
het plein vlotter kunnen passeren. 
Andere belangrijke verbeteringen 
zijn het aanleggen van meer par-
keerplaatsen en bredere trottoirs 
en het vervangen van verouderde 
verkeerslichten. Aanwonenden Jan 
Bulk (film) en Bert Willemse leg-
den de voortgang vast.

Omwonenden
De direct omwonenden van het Dr. 
Letteplein en de Bewonersvereni-
ging Groenekanseweg, verenigd in 
een klankbordgroep, hebben actief 
meegewerkt aan de variantenstudie 
en de uiteindelijke keuze. Met de 
omwonenden zijn meerdere vari-

anten besproken en beoordeeld op 
onder andere verkeersveiligheid, 
ruimtelijke inpassing en logica van 
oplossing. Het grootste draagvlak 
bleek voor het opwaarderen van 
de huidige situatie, ook vanwege 
de doorlooptijd. Ook de gemeente-
raad koos voor deze variant. 

Ontwerp
Het vastgestelde ontwerp voorziet 
in een veiliger kruising met een 
betere doorstroming voor het ver-
keer. Als gevolg hiervan verbetert 
ook de doorstroming van de bus op 
deze kruising. De bushalte, die nu 
op de westtak van het Dr. Lette-
plein ligt, wordt verplaatst richting 
de Hessenweg, tegenover de be-
staande bushalte. Daarnaast wordt 
de veiligheid van fietsers verbeterd 
door het vaststellen van vrijliggen-
de fietspaden. In het schetsontwerp 

is rekening gehouden met het be-
houd van de waardevolle bomen, 
met name de monumentale boom 
in het gazon. Rondom het Dr. Let-
teplein moeten 9 bomen plaats-
maken voor de werkzaamheden. 
Hiervoor worden 12 bomen terug 
geplant. 

Voortgang
Tijdens de werkzaamheden zijn 
er perioden waarin (delen) van de 
straten niet of niet goed bereikbaar 
zijn en waarin omwonenden hin-
der kunnen ondervinden van het 
geluid van graafmachines en an-
der materieel. De aannemer spant 
zich ervoor in om deze overlast 
tot een minimum te beperken. Alle 
woningen blijven te allen tijde be-
reikbaar voor hulpdiensten. Het is 
de bedoeling, dat eind 2017 de re-
constructie gereed is.

Een spectaculair onderdeel van de werkzaamheden vormde de verplaatsing van de dr. Lettebank. Op de foto 
filmt Jan Bulk de werkzaamheden. Zie de opname op www.vierklank.nl onder ‘Reconstructie dr. Letteplein’.

(foto Bert Willemse)

De dr. Lettebank is op zijn nieuwe plaats gezet. (foto Bert Willemse)

Muziekvoorstelling bij ‘De 
ontdekking van Oostbroek’

Utrechts Landschap organiseert op zaterdag 9 september tijdens ‘De ontdekking van 
Oostbroek’ de vrolijke en interactieve muziekvoorstelling ‘Boeffie Trommelt’ in de Janssenzaal 

van Huize Oostbroek.

Kinderen tussen 2 en 6 jaar kunnen landgoed Oost-
broek op muzikale wijze ontdekken tijdens de muziek-
voorstelling die wordt verzorgd door het welbekende 
Krulmuziek met Juf Félice en Trio Krul. Tijdens de 
‘Ontdekking van Oostbroek’ op Open Monumenten-
dag, zijn er nog veel meer leuke activiteiten voor jong 
én oud te beleven op het landgoed.  

Krulmuziek neemt het publiek mee in een muzikale 
voorstelling vol grapjes, ritmes, klankkleuren en kie-
keboespel. In de voorstelling ‘Boeffie Trommelt’ zoekt 
Boeffie de ‘BOEM!’ en mogen de kinderen meetrom-
melen op een eigen trommel. Werken van onder meer 
Tchaikovsky, Debussy, Haydn en Bizet worden op een 
passende wijze aan het jonge publiek gepresenteerd. 
De kinderen worden uitgenodigd om dicht bij de mu-
zikanten en de instrumenten te komen. Ze mogen zelfs 
op een kinderviool of cello spelen.

De voorstellingen starten om 13.00 uur en 14.15 uur en 
duren 45 minuten. Aansluitend is er tijd voor een Meet 
& Greet met de artiesten; een informele ontmoeting 
tussen de kinderen en de muzikanten. Reserveer snel, 
er is slecht beperkt plaats. Inschrijven voor de kinder-
voorstelling of één van de andere activiteiten tijdens 

‘De ontdekking van Oostbroek’ op zaterdag 9 septem-
ber kan via utrechtslandschap.nl. Parkeren is elders 
geregeld: Op zaterdag 9 september kan er met de auto 
niet geparkeerd worden op landgoed Oostbroek, meer 
informatie hierover vindt u op de website. 

De kinderen worden uitgenodigd om dicht bij de 
muzikanten en de instrumenten te komen.

(foto: Krulmuziek)

Laatste Zomerconcert 
seizoen 2017

Zondag 3 september is er voor de laatste keer dit seizoen een 
zomerconcert verzorgd door de Koninklijke Biltse Harmonie. Het 
concert vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur op het gazon bij de 
beeldentuin achter paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6A, De Bilt. 

Voor de pauze een sprankelend en afwisselend programma van de 
Weathertown Bigband van de KBH met zang o.l.v. Marc van den 
Bosch. Na de pauze een optreden van het Klein Harmonieorkest van de 
Koninklijke Biltse Harmonie o.l.v. Twan Stekelenburg. Het programma 
bevat o.a. veel herkenbare filmmuziek en goed in het gehoor liggende 
nummers.

De concerten worden georganiseerd door de Stichting Zomerconcerten 
De Bilt i.s.m. Stichting Het Utrechts Landschap. Stoelen zijn aanwezig 
en de toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Beperkte catering en de 
ijscokar is aanwezig. 

De concerten staan open voor alle soorten ensembles, groepen; koren 
of orkesten. Voor inlichtingen en/of aanmelding voor optredens seizoen 
2018. Tel. 06 51229733 of www.zomerconcertendebilt.nl. of een mail-
tje naar de voorzitter Stichting Zomerconcerten De Bilt jan.meeuw-
sen@ziggo.nl.

Fotografielezing 
Maak je graag foto’s? Kom dan naar de interactieve lezing bij Bouw-
man Boeken , (Hessenweg 168 De Bilt) op vrijdag 1 september om 
16.00 uur. Fotografe Cora Terlouw uit Groenekan geeft je deze mid-
dag nuttige tips waardoor je bewuster naar jouw omgeving gaat kijken. 
Cora fotografeert voornamelijk met haar iPhone 6 plus, spontaan en 
altijd bij de hand. Ook zal ze vertellen over de totstandkoming van haar 
beeldtaalboek Van Mij, dat gaat over zingeving, alledaagse momenten, 
herkenning en verbondenheid. Korte verhalen worden afgewisseld met 
poëzie en quotes die net zo ongedwongen zijn ontstaan als de geschoten 
beelden. Entree is gratis, aanmelden kan via info@bouwmanboeken.
nl of tel. 030 2200112. De expositie van Cora Terlouw is nog de hele 
maand september te zien in Bouwman Cultuur Café.

(Tewin van den Bergh)
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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

€ 0,79

Grote Hollandse bloemkool
Per stuk

TraiteurVers v/d Nieuw in ons assortiment:

En nog veel meer..

Nieuw

€ 1,49
per 100 gram

€ 0,99
per 100 gram

€ 1,49 € 2,98

Hollandse aardbeien
500gr

2 dozen naar keuze

Hollands zachtfruit
• Frambozen
• Bramen
• Blauwe Bessen

Nieuw
• Tagliatelle met bresaola
   olijven en tomaat

• Kapucijners schotel

•  Nieuw div. vegan maaltijden

Uit eigen keuken:
• Confitures
• Thee melanges
• Ko�ie
• Azijnen

Maertensplein 21a
Maartensdijk

Donderdag, Aug 31, 2017

Opening nieuwe

WINKEL
Op D.V. donderdag 31 augustus hopen wij, na een verbouwing van drie weken, 

onze totaal vernieuwde winkel : Landwaart Culinair te openen.
U bent van harte welkom!

€ 12,50Ter 
introductie

€ 17,95Van

Charlotte taart
Van onze patissier

€ 2,95Voor

€ 4,95Van

De hele dag
vers gebakken

Focaccia
Per stuk

Uit eigen bakkerij

• Alle stamppotten
• Alle rauwkostsalades

Alleen donderdag

€ 0,80per 100 gram

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
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Excursies op Landgoed 
Oostbroek 

Tijdens ‘De Ontdekking van Oostbroek’ op zaterdag 9 september is er 
ieder uur een excursie van Utrechts Landschap. Een ideale manier om het 

prachtige landgoed aan de rand van de stad Utrecht te ontdekken.

Het eeuwenoude landgoed herbergt een 
rijke geschiedenis. Van mythen en volksge-
loof tot monniken die vanaf deze plek het 
landschap naar hun hand hebben gezet. Een 
boeiende geschiedenis waar de gidsen van 
Utrechts Landschap graag meer over vertel-
len. Op zaterdag 9 september is het Open 
Monumentendag en daarom is er op deze 
dag nog veel meer te beleven op het land-
goed. Naast de wandelingen is Huize Oost-
broek (1887) te bezichtigen en kan men een 
streekmarkt bezoeken. Kinderen kunnen 
naar een muzikale voorstelling, waterbeest-
jes scheppen en knutselen. 

Wandelexcursies
Om 11.30 en om 13.30 uur vertrekt er een 
excursie met het thema ‘De rol van bomen 
in mythen en volksgeloof’. Om 12.30 en om 
14.30 uur zijn er excursies over de geschiede-
nis van het landgoed en de bijzondere natuur. 
De excursies zijn gratis en duren ongeveer een 
uur. Vooraf inschrijven voor de excursies is 
wenselijk, want het aantal plekken is beperkt. 
Inschrijven kan via www.utrechtslandschap.
nl. Landgoed Oostbroek ligt aan de Bunnikse-
weg 45a in De Bilt (vlakbij De Uithof). Gead-
viseerd wordt met de fiets te komen. Parkeren 
met de auto is op 9 september elders geregeld. 

Gidsen van het Utrechts Landschap vertellen graag over de boeiende geschiedenis van het 
gebied. (foto: Utrechts Landschap)

Dagje uit met ‘Beth Shamar’ 
Op maandag 21 en dinsdag 22 augustus jl. gingen gasten van ‘Beth Shamar’ 
uit Groenekan met de medewerkers twee dagen uit. De reden was tweeledig: 

een zomeruitje zoals elk jaar, maar in dit geval ook een goede oplossing om de 
dag elders door te brengen omdat het eigen onderkomen achter de Boskapel 
in Groenekan een grote verbouwing heeft ondergaan waarbij alle zalen en 

gangen van het Dagcentrum nieuwe (brandwerende) plafonds kregen. 

De dagjes uit waren zo gepland dat de totale 
weekindeling bij Beth Shamar ook ongewij-
zigd doorgang kon vinden. Beide dagen uit 
werden binnen deze gemeente in Hollandse 
Rading in ‘De Paddenstoel’ doorgebracht 
met koffie met taart en een goede lunch na 
het ochtendprogramma. Hierna werd er een 
uur lang genoten van zanger/troubadour 
Eric Reijers, die het gezelschap mee nam 
naar Frankrijk, Amsterdam, Den Haag,

Rotterdam en natuurlijk Utrecht. Er waren 
Wim Sonneveld liedjes en hij ging in op vele 
verzoekjes. De terugtocht was speciaal met 
een prachtige paardentram van Hazeleger 
uit Voorthuizen. Na een uur schommelen en 
‘kijken naar de kont van het paard’ (aldus 
het lied), kwam iedereen weer in Groenekan 
aan waarvandaan de vrijwilligers alle gas-
ten weer naar huis brachten.

(Lia Hoogendoorn)

Dikke pret met de troubadour in De Paddenstoel.
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- Pak nu de schaar voordat u het vergeet en knip uit -
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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
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Filet americain
Eiersalade

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 31 augustus
t/m woensdag  september

Noten & pinda's

Boeren achterham
Gegrilde fricandeau
Gebraden rosbief

500
GRAM 5.50

HEERLIJKE BOEREN
KRUIDENKAAS

500
GRAM 6.98 

KLEINE
VARKENSHAASJES Slavinken, rundervinken en 

gehaktstaven
6 HALEN= 5 BETALEN

1
KILO 9.99

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98VERS GEBRANDE 

CASHEWNOTEN

EXTRA BELEGEN 
KAAS

Lekker voor het weekend!

2
VOOR 6.-

3
VOOR 10.-

3
VOOR 5.-GEHAKTBROODJES

TORTILLA'S

PIE'S

    VOORDEEL HELE WEEK

Hamlappen

Fricandeau

Australische
sucadelappen

Hamburgers

Houthakkers steaks

Scharrel kipfilet
Gemarineerd of naturel

500
GRAM 4.98

500
GRAM 4.98

100
GRAM 1.75

500
GRAM 6.98

5
STUKS 5.-

4 + 1 
GRATIS



 De Vierklank 7 30 augustus 2017

Naarmate we ouder worden neemt onze spiermassa af en 
gaat ons percentage lichaamsvet omhoog. Krachttraining 
kan helpen om dit te voorkomen! De speciaal samengestelde 
workout van Curves zorgt ervoor dat je meer energie krijgt. 
Je slaapt beter, wordt stressbestendiger en misschien wel het 
belangrijkste: je geluksgevoel neemt toe! 

De Curves workout is een combinatie van kracht- en
cardiotraining, gevolgd door een stretchingprogramma.
In 30 minuten tijd bouw je aan je spiermassa, verhoog je jouw 
stofwisseling en verbrand je meer vet op zowel de korte- als 
de lange termijn. Breng je lichaam in vorm en leg een stevige 
basis voor een gezonde en actieve toekomst. Prachtig en 
krachtig met de 30 minuten workouts en jouw eigen
Curves coach.

Curves
maakt je

sterker
Probeer nu

1 week gratis!

Meer weten?
Bel dan : 030-2746772 of kijk op www.curves.nl/actie

advertentie

Nieuwe busdienstregeling
door Henk van de Bunt 

Op maandag 21 augustus ging de nieuwe dienstregeling in. De zomervakantie is voorbij; 
daarom wordt er weer vaker gereden. De bustijden veranderen en

op een aantal routes zijn wijzigingen doorgevoerd. 

Rover is een vereniging van en 
voor reizigers, die zich inzet voor 
goed openbaar vervoer en een gro-
ter OV-aandeel in de totale mobili-
teit. Rover kent in Evert Bouws in 
deze gemeente een hartstochtelijk 
vertegenwoordiger: Bouws: ‘In 
Bilthoven verandert de route van 
lijn 77. Na de halte 2e Brandenbur-
gerweg rijdt lijn 77 door de tunnel 
Leijenseweg langs de Leijen (halte 
‘Walnootlaan’ aan de Massijslaan) 
door de Rembrandtlaan naar station 
Bilthoven. 

Vanaf station Bilthoven wordt via 
de huidige route (Soestdijkseweg, 
Leijenseweg, de 2de Brandenbur-
gerweg enz.) naar Utrecht gereden. 
Bij station Bilthoven moeten rei-
zigers aan de andere kant van de 
weg instappen zoals zij al gewend 
waren’. 

Lijn 77
Met ingang van december 2015 
verviel het gedeelte van lijn 77 ten 
noorden van het spoor in Biltho-
ven wegens werkzaamheden aan 
de ondertunneling van het spoor 
bij de Leijenseweg. Bovendien re-
den vanaf juli 2016 weer alle ritten 
in Bilthoven door naar het station. 
Evert Bouws: ‘Door het gereed ko-
men van de nieuwe tunnel onder het 
spoor in de Leijenseweg kon lijn 77 
vanaf 21 augustus 2017 weer langs 
De Leijen gaan rijden. Vanwege 
de krappe breedte wordt echter 
nog maar in één richting langs De 
Leijen gereden en loopt deze route 
vanwege het eenrichtingverkeer via 
de Rembrandtlaan in plaats van de 
Jan van Eijcklaan en Jan Steenlaan. 
Richting Utrecht blijft de route van-
af station Bilthoven via de Soest-
dijkseweg ongewijzigd’. 

Lijn 78
Lijn 78 blijft vanaf station Biltho-
ven het rondje door De Leijen ver-
zorgen, keert terug naar het station 
en rijdt vervolgens een rondje door 
de Centrumwijk, van maandag tot 
en met zaterdag, alleen overdag. 
Lijn 78 is destijds ingesteld ten be-
hoeve van bewoners van de Leijen 
zonder eigen vervoer, die het sta-
tion en het centrum van Bilthoven 
willen bezoeken. Tijdens de afslui-
ting van de Leijenseweg reed lijn 
78 ook ‘s avonds en op zondag ter 
vervanging van lijn 77. De ritten op 
lijn 78 worden uitgevoerd met een 
8-persoonsbus.

Geen avond- en zondagsdienst
‘Uit analyse blijkt dat lijn 78 in de 
avonduren en op zondag gemiddeld 
door net meer dan één reiziger per 
rit wordt gebruikt. Het opheffen 

van de avond- en zondagsdienst 
creëert ruimte die ingezet wordt op 
andere plekken om zo meer men-
sen beter te kunnen bedienen’, zegt 
U-OV. Het bedrijf reageerde hier-
mee eerder op inwoners, die zich 

zorgen maakten over de nu uitge-
voerde plannen waarin Buslijn 78 
‘s avonds en op zondag wordt ge-
schrapt. Bus 77 rijdt dan wel langs 
De Leijen. Zaterdag rijdt lijn 78 
wel.

Volgens de dienstregeling één minuut later verlaat lijn 77 de Leijen alweer 
via de Rembrandtlaan.

Budgetkringen
Op donderdag 7 september start bij WVT in Bilthoven een nieuwe bud-
getkring; een werkgroep, waarin je samen met maximaal tien anderen 
bespreekt hoe meer grip te krijgen op je geld én je gezondheid. In 12 tot 
14 tweewekelijkse bijeenkomsten breng je je huishoudboekje op orde, 
maar werk je ook aan zaken als energiebesparing, gezonde voeding, be-
perken van afval en spullen opruimen. De actieve, positieve aanpak van 
de budgetkring staat garant voor een leerzame én vrolijke ervaring. Het 
motto is gelukkig met genoeg! Op www.budgetkring.nl vind je meer 
informatie. Deelname is gratis. 

Bij WVT
Open kennismaking les op 7 september (en daarna wekelijks) van 10.00 
tot 12.30 uur (eerste les duurt korter) in de Sterrenkamer bij WVT, Ta-
linglaan 10 te Bilthoven. De begeleiding is door Marieke van Nimwe-
gen tel. 06 40221683. Aanmelden via debilt@budgetkring.nl

Bij Mens
Maandagmiddag 4 september start bij Mens De Bilt een nieuwe bud-
getkring. Ook hier is deelname gratis. Er is maandag 4 september een 
open kennismaking-les op (en daarna wekelijks) van 14.00 tot 16.30 
uur (eerste les duurt korter). De bijeenkomsten zijn in de Crea-ruimte, 
Mens De Bilt. Aanmelden: debilt@budgetkring.nl. Begeleiding Arland 
Swaak, tel. 0619177318

Burgemeester feliciteert briljanten 
bruidspaar

door Guus Geebel

Op 27 augustus was het 65 jaar geleden dat Richard Schutte en Betty van ’t Klooster elkaar in 
Utrecht voor de burgerlijke stand het jawoord gaven. Richard was toen 27 en Betty 23 jaar oud. 

Burgemeester Sjoerd Potters kwam het echtpaar maandag 28 augustus thuis
in Bilthoven feliciteren met hun briljanten huwelijksjubileum. 

Betty is een geboren Utrechtse en 
Richard komt oorspronkelijk uit 
Delft. Als militair raakte Richard 
Schutte gewond tijdens de politio-
nele acties in Indonesië. Hij reva-
lideerde daarna enkele jaren in het 
Militair Revalidatie Centrum in 
Doorn. In die tijd kwam hij regel-
matig in Zeist en daar ontmoette hij 
Betty. ‘Het klikte meteen. De eer-
ste kus kreeg ik bij de Jacobikerk 
in Utrecht’, vertelt Betty. Hij kwam 
al gauw bij haar thuis. Ze weet 
nog dat ze geen cadeautje van hem 
kreeg toen ze 21 werd. ‘Hij zei dat 
hij dat deed omdat hij mij niet wil-
de kopen, maar naderhand vertelde 
hij dat hij toen geen stuiver had.’

Handel
Toen ze trouwden hebben ze eerst 
ingewoond op de Wolter Heukel-
slaan in Utrecht. Daarna kochten ze 
hun eerste huis voor 12.000 gulden. 
‘Toen we het huis gekocht hadden 
zeiden we tegen de bankdirecteur, 
nu hebben we geen cent meer over’, 

vertelt Betty ‘Menen jullie dat zei 
hij. Ik zei we hebben alleen nog 
maar geld voor gebak, maar mor-
gen hebben we weer geld, want dan 
gaan we naar de markt.’ Richard 
Schutte kwam door een kennis in 
de handel terecht. ‘Een fabrikant le-
verde ons mooie jumpers waarmee 
Richard en ik in veel plaatsen op de 
markt gingen staan.’ Later verkoch-
ten ze meubel- en gordijnstoffen op 
de markt. Medio 1970 verhuisde 
het gezin naar Park Arenberg in De 
Bilt. Richard en Betty kregen vijf 
kinderen, er zijn elf kleinkinderen 
en twee achterkleinkinderen. 

Kwinkelier
‘Op een gegeven moment kwam 
Richard halfbevroren thuis van de 
markt in Bussum’, vertelt Betty. 
‘Toen ben ik met mijn oudste zoon 
eens gaan kijken naar een winkel in 
De Kwinkelier. Hier zou ik nooit 
een winkel willen hebben, zei mijn 
zoon en vertrok naar de wintersport. 
De volgende dag kwam Richard 

weer ijskoud thuis van de markt en 
toen zei ik, ik heb een winkel geno-
men. Dat wilde hij eerst niet, maar 
de volgende dag hebben we toch 
een winkel in De Kwinkelier geno-
men. We hadden een schuifpui die 
helemaal open kon zodat de winkel 
ook toegankelijk was voor gehan-
dicapten. Een invalide jongen heeft 
de winkel bij de start van De Kwin-
kelier in 1982 nog geopend. Het 
werd heel druk want Richard James 
Home Interiors had een hele goede 
naam. We leverden aan ambassa-
des, het Koninklijk Huis, bekende 
Nederlanders, maar ook decorstuk-
ken voor de televisie. We hebben 
over de hele wereld geleverd en ik 
ben in heel veel grote landhuizen 
geweest. Als de uitverkoop begon 
stonden ze in de rij.’ 

Den Haag
In 1984 verhuisden zij van Park 
Arenberg naar De Boerderij op de 
Groenekanseweg. Daar werd een 
grote meubelshowroom geopend 
die alleen op vrijdag en zaterdag 
open was. De stoelen en banken in 
de showroom waren met eigen stof-
fen bekleed. In de Burgemeester 
de Withstraat en later aan de Rem-
brandtlaan in Bilthoven hadden zij 
een magazijn met eigen stoffeerde-
rij. In 1986 werd een winkel aan het 
Noordeinde in Den Haag geopend. 
‘We hadden op een gegeven mo-
ment 25 personeelsleden.’ Richard 
en Betty Schutte woonden ook 
enkele jaren in Zeist en Friesland. 
Sinds 2011 wonen ze in de Pieter de 
Hooghflat in Bilthoven. Het 65-ja-
rig huwelijksfeest werd gevierd bij 
PK in Bilthoven. ‘Een dochter had 
een prachtig bruidsboeket gemaakt 
dat er net zo uitzag als het boeket 
toen ik trouwde.‘Het briljanten bruidspaar Richard en Betty Schutte met de burgemeester.
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Adverteren in De Vierklank! Iets voor u?
Bel 0346 21 19 92 of mail info@vierklank.nl

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

TAX FREE 
SHOPPING

Ter gelegheid van de  
opening Landwaart Culinair  

bij ons van  
31 augustus t/m 2 september 

de BTW kado

TAX FREE 
SHOPPING

Ter gelegheid van de  
opening Landwaart Culinair  

bij ons van  
31 augustus t/m 2 september 

de BTW kado

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 
LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Binnen de thuiszorg hebben wij 
vacatures in De Bilt, Bilthoven 
en Maartensdijk voor:

Verzorgende IG (schaal 35)
Verpleegkundige niveau 4 (schaal 45)
Wijkverpleegkundige niveau 5 (schaal 50)

Vast contract – persoonlijke ontwikkeling –  
goed salaris – flexibele werktijden

Wil jij een baan die voelt als ‘thuys’? 
Solliciteer bij De Bilthuysen! Mail naar 

vacature@debilthuysen.nl of bel 06 122 192 67.  

Kijk voor meer info en andere vacatures op 

debilthuysen.nl

 
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Vitaal De Week Door
Op dinsdagavond 12 september van 19.30-
22.00 uur organiseert Steunpunt Mantelzorg 
een gratis workshop voor mantelzorgers: 
‘Vitaal De Week Door’. Een juiste balans vinden 
in alles wat onze aandacht vraagt: gezin, werk, 
sociale contacten, sport en de zorg voor
anderen. Voelt u zich als mantelzorger wel 
eens opgebrand en ontbreekt het u aan
nieuwe energie? Meldt u zich dan vóór
5 september aan voor deze workshop,
mantelzorg@mensdebilt.nl of 030-7271556.

Vrijwilligersbanenmarkt route
Voor de zesde keer organiseert de vrijwilligers-
centrale de vrijwilligers Banenmarkt. Ruim dertig 
maatschappelijke organisaties presenteren zich 
aan de inwoners van gemeente De Bilt die be-
nieuwd zijn naar de mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk. Dit jaar wordt de banenmarkt 
een route langs deelnemende organisaties. 
Tijdens deze route kunnen vrijwilligers kennis 
maken met de organisatie en ervaren hoe het 
is om vrijwilligerswerk te doen. De route vindt 
plaats op: vrijdag 6 oktober 10.00-12.00 uur en 
zaterdag 7 oktober van 11.00–13.00 uur. Noteer 
deze dagen vast. Meer informatie bij Jolijn
Jurgens, j.jurgens@mensdebilt.nl, 06 170 07 462.

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

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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 geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

 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

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder
kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank

• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 

• Landwinkel de Groenekan • Readshop

• Primera Maartensdijk

Er is weer: OOGSTBROOD

BRAMENSLOF

nu

€ 8,95

een heerlijk tarwe-
roggebrood met 
veel gezonde vezels!

nu

€ 2,95

met bramen van
Zorgboerderij

Nieuw-Toutenburg

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



Piet Hein Wokke signeerde 
bij Bruna Bilthoven

door Henk van de Bunt

Revolution is de debuutroman 
van historicus Piet Hein Wokke. 
Zaterdag 26 augustus hield hij in 
de Bruna-winkel aan de Juliana-
laan in Bilthoven een signeer-
sessie. Piet Hein had een aantal 
exemplaren gratis ter beschikking 
gesteld voor lezers van De Vier-
klank. Onder de inzenders wer-
den de boeken vrijdag 25 augus-
tus verloot, waarna ze tijdens de 
signeersessie af te halen waren. 

Parijse markt 
Zaterdag 2 september wordt op de Hessenweg in De Bilt van 10.00-
17.00 uur een Parijse markt georganiseerd. Er komen een kleine 100 
deelnemers met glaswerk, aardewerk, schilderijen, speelgoed, curiosa, 
antiek, gereedschap en nog veel meer. Voor de echte snuffelaars dé 
kans om weer wat leuks aan te schaffen. Kom op tijd dan is de keuze 
nog groot. 

 De Vierklank 9 30 augustus 2017

Open Huis Het Lichtruim
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 26 augustus verrichtte wethouder Hans Mieras de officiële opening van het
Open Huis Het Lichtruim aan het Planetenplein in Bilthoven. Na de speech nam hij het eerste 
jaarprogrammaboekje in ontvangst en startte op het podium een aantal optredens met onder 

andere het Biltse bandje ‘Heavenly Whipped Cream’ en de Kunstenhuis Big Band,
onder leiding van Anita van Soest. 

Gedurende de hele dag waren in 
het ‘Huis van Ontmoeting’, zoals 
Mieras zo mooi verwoordde, weer 
vele activiteiten en demonstraties 
gepland, zodat iedereen een goed 
beeld kon krijgen van de vele cur-
sussen en voorstellingen, die ko-
mende winter weer op stapel staan. 
‘Al onze docenten muziek, dans, 
theater en beeldend geven vandaag 
open lessen en demonstraties. Dus 
ik hoop dat we weer veel belang-
stellenden welkom mogen heten’, 
vertelt Jessica Holtzer, hoofd PR 
en Communicatie. Zij vervolgt: ‘In 
de centrale hal hebben wij als van-
ouds weer de informatiemarkt met 
alle afdelingen van Kunstenhuis 
De Bilt-Zeist, dus ik hoop dat al 
onze bezoekers weer de weg we-
ten te vinden naar onze danswork-
shops, workshops beeldende kunst, 

muziekinstrumenten uitproberen, 
proeflessen, dansoptredens, voor-
lezen en knutselen (voor kinderen 
van 2 tot 6 jaar) en open lessen mu-
ziek, zoals jazz/ popkoor, Musician 
3.0 en improvisatie’.

Musician 3.0
‘Musician 3.0 is nog vrijwel onbe-
kend bij het grote publiek’, vertelt 
Paul, docent musician 3.0. ‘Deze 
opleiding is niet stijlgebonden, het 
is meer een soort muziek die uit 
jezelf komt’, legt hij uit. ‘Eigenlijk 
onderzoek je je eigenheid en talent 
door zelf muziek te creëren, op 
verschillende instrumenten, in ver-
schillende genres en stijlen. Tijdens 
mijn cursussen probeer ik spelen, 
maken en communiceren met el-
kaar in verbinding te brengen. Van-
uit je eigen-ik. Ik werk in de lessen 

veel met improvisatie, conceptueel 
denken en werken, aan groepsdy-
namische processen en reflectief 
handelen’. 

Pop/ jazzkoor
Het pop/jazz koor, onder leiding 
van Hilde Konings, hoopt ko-
mend seizoen weer nieuwe leden 
te verwelkomen. ‘Iedere donder-
dag (vanaf 7 september) repeteren 
wij diverse nummers’, vertelt Ko-
nings. ‘Lijkt het je leuk om mee te 
zingen, kom dan gerust eens langs. 
Wel moet je een beetje kunnen zin-
gen. Elke week geef ik de groep 
huiswerk mee, zodat de koorleden 
thuis goed kunnen oefenen. Alle 
nieuwe liedjes worden door mijzelf 
ingezongen. Wij hebben nog ge-
noeg plek in ons koor en ik hoop 
dat vooral mannen zich aanmelden. 

Het is de bedoeling dat wij eenmaal 
per jaar optreden’. 

Theater Het Lichtruim
Van september 2017 tot en met juni 
2018 kunnen belangstellenden ook 
weer vele theatervoorstellingen, 
arthouse-films, klassieke muziek, 
boekverfilmingen en kunstlezingen 
volgen. Op de site van theater Het 
Lichtruim is alles te vinden over 

reserveringen, betalingen en kaart-
controle, www.theaterhetlichtruim.
nl. Tijdens het Open Huis deden 
ook alle medegebruikers van de 
gebouwen mee: Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Reinaerde, Wereldwijs, 
Kinderopvang De Bilt, De Schaaps-
kooi, Bibliotheek Idea Zeist en vele 
anderen. Voor meer informatie over 
het programma van het Kunsten-
huis: https://kunstenhuis.nl

Bilthoven klassiek
Een weekend vol kamermuziek, openbare lessen, concerten en een lezing, die plaats zullen 

vinden op sfeervolle locaties in Bilthoven Noord. Naast jonge musici, die net zijn afgestudeerd 
aan het Conservatorium, nemen er dit jaar ook bijzonder enthousiaste ‘amateur’ musici deel, 

die op een gegeven moment een keuze moesten maken in hun leven of
zij wel of niet het professionele pad zouden kiezen. 

Allen hebben een prachtig geva-
rieerd programma voorbereid. 

Naast solowerken voor piano van 
o.a. Chopin, Schubert, Mendels-

sohn en Brahms staan er sonates 
voor viool/piano, klarinet/piano 
en cello/piano van resp. Beetho-
ven, Brahms en Henriëtte Bos-
mans op het programma. Tijdens 
de concerten zal ook artistiek 
leider, docent en pianist Misha 
Fomin ‘acte de présence’ geven. 
Concerten op zaterdag 6 septem-
ber in De Woudkapel (aanvang 
20.00 uur) en zondag 7 september 
in Villa Gaudeamus (WMH) (aan-
vang 16.00 uur).

Kaarten verkrijgbaar bij Biltho-
vense Boekhandel (Julianalaan 1 
Bilthoven) en Bouwman boeken 
(Hessenweg 68, De Bilt), via tel. 06 
54397074 of op www.mfpiano.nl.

Een van de deelnemende duo’s: Alexander Buskermogen en Jorinde van 
den Thillart piano/viool met links Misha Fomin.

Voorstelling van Carmen in Het Lichtruim.

Veel belangstelling voor de Open Dag.

advertenties

Cors Doeswijk uit Bilthoven was één van de gelukkigen, die het boek 
uit handen van de auteur zelf ontving: ‘Mede, omdat Piet Hein nog 
een beetje familie van ons is, was ik zaterdag bij de signeersessie van 
zijn debuutroman ‘Revolution’. 
Als historicus schrijft hij over een 
dictator, die nog jong is en droomt 
en idealen heeft over een mooi 
en vrij land. Wij zullen het met 
interesse lezen’, aldus Doeswijk. 
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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 

     

25%
korting
op elke
TUIN-
plaNT
En dat doEn 
wE dE hélE 
mand .... Eh 
maandDorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883 www.vaarderhoogt.nl

SEPTEMBER, DE MEEST  
IDEALE MAAND VOOR 
NIEUWE AANPLANT IN  
UW TUIN!
De grond is zacht en warm en 
elke ochtend lekker vochtig. Wat u 
ook plant; vaste planten, heesters of 
bomen, alles zal makkelijker aanslaan en 
eerder, mooier en voller bloeien. 

‘T VAARDERHOOGT HELPT U MET 
EEN KASSAKORTING VAN 25% OP 
ÁLLE TUINPLANTEN .........
DE HÉLE MAAND SEPTEMBER!!!!

 

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING 
 

Ten overstaan van notaris mr. R. Houwing, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO.nl) / Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), zullen bij inschrijving worden verkocht: 

 
  de volgende percelen grond, kadastraal bekend onder de volgende kadastrale aanduiding: 
 
 Kavel Gemeente   Sectie Nummer 
 1  Maartensdijk  N  760 
 2  Maartensdijk  N  184 
 3  Maartensdijk  N  74 
 4  Maartensdijk  N  2006 
 5  Maartensdijk  N  1182 
 6  Maartensdijk  N  356 
 7  Abcoude   H  46 
 8  Abcoude   A  2563 
 9  Abcoude   A  2565 
 10  Eemnes   L  378 
 11  Eemnes   L  379 
 12  Eemnes   K  482 
 13  Eemnes   K  470 
 14  Eemnes   K  384 
 15  Eemnes   K  382 
 16  Eemnes   K  381 
 17  Eemnes   L  552 
 18  Eemnes   L  526 
 19  Weesperkarspel  N  162 
 
 

Er kan per kavel worden ingeschreven. 
 

Biedingen tot vrijdag 13 oktober 2017 om 17:00 uur via een op onderstaande website te verkrijgen 
inschrijvingsformulier. 

 
Inschrijvingsformulieren alsmede inlichtingen en de van toepassing zijnde voorwaarden 

zijn te verkrijgen via: 
 

www.verkoopbblbezit.nl 
 

De gegevens van de percelen zijn te vinden en te downloaden door op voormelde site op het perceel van uw 
belangstelling te klikken. 

 

 
 

Soestdijkseweg Zuid 267 
3721 AE Bilthoven 
tel. 030-2290811 

e-mail: info@houwingvanbeek.nl 
www.houwingvanbeek.nl 

Contactpersoon: mevrouw mr. Amy Mijwaart  
 
 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

DE CARPACCIO ROLLADE

Malse magere runderrollade met kruiden crème, 

rucola, pesto; braadtijd ca. 25 min. op 150°C
100 gram 2,25

KIPKATENHAASJE

Heerlijke gemarineerde kipfilet omwikkeld met 

katenspek; ca. 15 min. braden
100 gram 1,45

BEEFHAAS TRIO SPIES

Met o.a. gemarineerde black pepper diamanthaas en 

katenspek, zeer smaakvol & mals; rosé eten!
100 gram 2,35

DE BLACK ANGUS BAVETTE

De ultieme smaakmaker en super mals, mag stevig 

kort rosé in de pan of op de BBQ
100 gram 3,75

ZALIGE GEHAKT STAAFJES

Op veler verzoek, ze zijn er weer! De lekker gekruide 

en gepaneerde staafjes, 10 - 12 min. braden
3 stuks 3,30

DE BLACK ANGUS RIBLAPJES

Puur natuur; 120 dagen graan gevoerd en minimaal 40 

dagen gerijpt; ca. 1½ uur stoven;
500 gram 7,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 28 augustus t/m zaterdag 2 september. Zetfouten voorbehouden.

Meditatief zingen

Vanaf 7 september komt men tweewekelijks op 
donderdagavonden samen in Zendo ‘Prajna Karu-
na’ van frater Ton Oostveen. Het gaat vooral om fijn 
samen zingen: de schoonheid en ruimte te ervaren 
van zingen in eenheid. Er worden ook oefeningen 
gedaan om het contact met jezelf, de ander, en de 
ruimte te ervaren en zo een uitnodiging te vormen 
voor een fijnere aanwezigheid. De avonden vinden 
plaats in het fraterhuis in De Bilt, Schorteldoek-
sesteeg 1 van 19.45 tot 21.30 uur. Aanmelden en 
info janduindam@hotmail.com

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 8 september kan men weer klaverjas-
sen bij SVM. In de kantine van deze sportvereni-
ging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent u van 

harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er is ook een loterij, 
voor € 0,25 kunt u een lot kopen. Voor aanmelden: 
0346 212366 of 06 51832063.

Beluister rust en ruimte

De Italiaanse multi-instrumentalist Ciro Perrino 
(1950) componeert neoklassieke, meditatieve 
muziek. Intiem van sfeer en puur ontspannend. 
Op dit moment creëert hij een muzikale trilogie 
gewijd aan de magie van de piano. Hierin versche-
nen inmiddels twee albums: Piccole ali nel vento 
en Back home. Zijn begeesterende werken bieden 
mensen in hun hectische leven een houvast om de 
rust in zichzelf terug te vinden of misschien wel 
voor het eerst te ontdekken. Op 9 september geeft 
Ciro een pianoconcert in de Woudkapel, Bilthoven 
om 20.00 uur. Voor informatie: www.ciroperrino.nl.
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Nieuw restaurantbedrijf
in Groenekan

door Guus Geebel

Vrijdag 1 september opent restaurant Asian Delight zijn deuren in Groenekan. Het wordt het 
tweede restaurant van de eigenaars, die in Maarssen onder dezelfde naam al acht jaar een 

restaurant exploiteren. Een verschil met Maarssen is dat er in
Groenekan geen afhaal- en bezorgservice is.

Gasten die in Groenekan komen 
eten worden bij binnenkomst naar 
een tafel begeleid. In plaats van 
een menukaart krijgen bezoekers 
een tablet voorgelegd waarop een 
groot aantal gerechten uit de Chi-
nees Kantonese keuken staat, maar 
ook Indische en Japanse gerechten. 
Per ronde kunnen gasten daaruit 
drie gerechten kiezen. Het is onbe-
perkt eten en er is geen tijdslimiet, 
dus wie daarna weer wat anders wil 
eten kan bij een volgende ronde 
weer een keuze maken. 

Mede-eigenares Lei vertelt dat gas-
ten die in de maand september ko-
men eten twee drankjes per persoon 
gratis krijgen. ‘Wie in september 
alleen een kijkje wil komen nemen 
ontvangen we ter kennismaking ook 
met een drankje.’ Het restaurant in 
Groenekan opent zijn deuren dage-
lijks om 13.00 uur. Er is dan gele-
genheid om wat te komen drinken. 
Vanaf 15.00 uur is de keuken zover 
dat gerechten, die in een open keu-

ken worden bereid, kunnen worden 
geserveerd. Het restaurant in Groe-
nekan leent zich uitstekend voor 
gezelschappen die met een etentje 
wat te vieren hebben.
Chef-kok Lui Li Kui bereidt in 
Maarssen de gerechten. Dat gaat 
hij ook voor Groenekan doen. Lui 
Li Kui behoort tot de top chef-koks 
van de Chinese kookkunst in Ne-
derland. Hij kreeg diverse onder-
scheidingen van de World Asso-
ciation of Chinese Cuisine. Lui Li 
Kui veroverde onder meer met een 
team van meester-koks de zilveren 
medaille in Shanghai. Dat succes 
behaalde het team door een 12-gan-
genmenu te bereiden met als thema 
voetbal, voor tien gasten. In Beijing 
won Lui Ki Kui ook al eens een 
gouden medaille op het kampioen-
schap van de Chinese keuken voor 
jonge chef-koks. 

Asian Delight is gevestigd aan de 
Koningin Wilhelminaweg 435 in 
Groenekan, telefoon 0346 218298. 

Chef-kok Lui Li Kui met enkele van 
zijn onderscheidingen.

Van groenteboer naar totale 
versbeleving 

door Henk van de Bunt

Zowel binnen als buiten de branche is Landwaart Culinair uit Maartensdijk, de laatste jaren 
steeds meer een begrip geworden. Daar waar in de beginjaren vooral de lokale bewoner de 
winkel wist te vinden, werd de reikwijdte steeds verder uitgebreid en maken de klanten er 

tegenwoordig er al een dagje uit van om naar de winkel
van de familie Landwaart te komen. 

Binnenkomen bij Landwaart be-
tekent automatisch, dat je niet 
met lege handen de deur uit gaat. 
Oprichter Wim Landwaart, noemt 
zichzelf nog steeds gewoon groen-
teboer. Zijn winkel laat echter wat 
anders zien. Groente en fruit heeft 
nog steeds een hoofdrol binnen 
de winkel aan het Maertensplein, 
maar voor de liefhebber van lek-
ker, gezond en verantwoorde voe-
ding, is het aanbod de laatste ja-
ren veel breder geworden. 

Geheel verbouwd 
De ontwikkeling van het bedrijf 

staat nooit stil. Vanuit de hele 
wereld worden ideeën opgehaald 
om daar binnen het eigen bedrijf 
een geheel eigen draai aan te ge-
ven. Dit heeft ertoe geleid, dat 
Landwaart Culinair toe was aan 
uitbreiding, vernieuwing en nog 
verdere verbetering. Het pand 
naast de bestaande winkel kwam 
beschikbaar en daarmee ontstond 
de mogelijkheid om een langge-
koesterde wens en droom te gaan 
verwezenlijken. Productieruimtes 
zijn uitgebreid, voor het bestaan-
de assortiment zijn er nog betere 
voorzieningen en nieuwe product-

groepen zijn toegevoegd in de 
totaal vernieuwde en verbouwde 
winkel. Brood, patisserie, bij-
zondere koffie en thee en natuur-
lijk nog meer bereide producten. 
Uniek bij Landwaart is dat alles 
zelf wordt bereid door echte, spe-
ciaal opgeleide vakmensen. 

De deuren gaan open 
Op donderdag 31 augustus gaan 
de deuren, na een verbouwing van 
drie weken, weer open. De winkel 
die dan wordt gepresenteerd is ab-
soluut uniek in Nederland en mis-
schien wel in de wereld; evenals 

de producten en de medewerkers. 
De winkel ademt passie, beleving 
en liefde voor het ambacht. De 
klanten worden als ware gasten 
ontvangen in de culinaire wereld 
van Landwaart. U wordt van harte 

uitgenodigd om deze culinaire 
reis te komen beleven. Eenmaal 
de winkel van Landwaart bezocht, 
zal blijken dat dit een regelmatig 
terugkerende beleving voor u gaat 
worden. 

Willem, Eelco en Wim Landwaart in de entree van de compleet vernieuwde zaak op het Maertensplein..

Tenniscentrum Groenekan 
verduurzaamt tennishal 

met led-verlichting

TC Groenekan heeft deze week alle verouderde verlichting in de 
binnenhal vervangen door led verlichting. De nieuwe energiezuinige 
verlichting dringt het energieverbruik met ruim 60% terug. 
Bovendien is het lichtbeeld in de hal aanmerkelijk verbeterd.

Voorheen werd de tennishal verlicht door 232 conventionele TL-buizen. 
Daarvoor in de plaats gekomen zijn duurzame led tubes, die één-op-één 
in de bestaande armaturen zijn geplaatst. Deze tubes kennen een ver-
bruik van slechts 22 watt, waardoor de tennisclub het energieverbruik 
met ruim 60% terugdringt ten opzichte van de oude 58 watt TL-buizen.
Forse besparingen

Op jaarbasis zorgde de traditionele verlichting in de tennishal voor een 
verbruik van 59.934 kWh. Met de nieuwe Saled ledverlichting is dit 
verbruik gedaald tot slechts 18.313 kWh. De investering in led is daar-
om financieel zeer interessant. Doordat de club duizenden euro’s per 
jaar gaat besparen is de totale investering al binnen twee jaar terugver-
diend. Bovendien wordt ook het milieu gespaard: de jaarlijkse uitstoot 
van CO2 en zwavel wordt met respectievelijk 23.557 kg en 17.689 gr 
teruggedrongen.

Uitstekend lichtbeeld
De investering komt niet alleen het milieu ten goede. Ook de spelers 
van Groenekan profiteren van het nieuwe licht. De tennisbanen waren 
op diverse plekken niet goed meer verlicht als gevolg van de verouder-
de lampen. Dankzij de nieuwe led lampen is dit probleem verleden tijd 
en geniet de tennishal weer een uitstekend lichtbeeld. Omdat led vrij 
is van trillingen zullen de spelers bovendien nauwelijks meer hinder 
ondervinden van het licht.

Voor meer informatie over de led verlichting, bekijk de website van 
Saled: https://www.saled.nl/nl/led-verlichting/

Repair Café Bilthoven

Zaterdag 2 september start het zevende seizoen van Repair Café 
Bilthoven (van 11.00 tot 15.00u) bij WVT aan de Talinglaan in 
Bilthoven. In de afgelopen zes jaar is er een groot en enthousiast team 
van vrijwilligers ontstaan en zo kan het Repair Café dit jaar vaker 
open zijn dan voorheen. Voor de kinderen is er een knutseltafel met 
recyclemateriaal. Het Repair Café wordt georganiseerd door Transition 
Town de Bilt in samenwerking met welzijnsorganisatie WVT. 

(Sofie Bakker)
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Voordeel

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

300

300 300

300

Geldig van donderdag 31 augustus t/m zaterdag 2 september 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Roomboter
appeltaart

Vers uit eigen oven
per stuk

Gegrilde kip

Vers uit eigen grill
per stuk

Aardbeien
500 gram 
+ Jumbo
slagroom
samen

Jumbo Wijnen

Merlot, Cabernet of 
Chardonnay
per � es

Hoera Jumbo 

Jelle Farenhorst 3 jaar!



Geslaagde rally
‘Gijs van Lennep Legend’ 

door Walter Eijnhoven

Zondag 27 augustus organiseerde Kiwanis Club Bilthoven, alweer voor de zevende keer, 
de ‘Gijs van Lennep Legend’, voorheen de ‘Bilthoven-Classic’. Deelnemers die zich wilden 

inschrijven, moesten snel zijn, want in no-time was de rally alweer volgeboekt. En dat was goed 
nieuws voor de Prinses Màxima Manege uit Den Dolder.

Eerder dan ooit was de rally alweer 
volgeboekt, met 115 auto’s. ‘In-
derdaad waren wij ver voor einde 
inschrijftijd alweer volgeboekt’, 
begint Kiwanis-lid Adriaan Peijen-
burg zijn verhaal. ‘Dat bewijst weer 
eens dat onze rally nu echt tot de 
top van de Nederlandse rally- en 
toerritten is doorgedrongen’. Kiwa-
nis Clubs halen geld op voor goede 
doelen, bij voorkeur voor organisa-
ties in de directe omgeving, maar in 
ieder geval altijd voor projecten die 
te maken hebben met kinderen.

Prinses Màxima Manege
‘Afgelopen jaren hebben wij geld 
opgehaald voor onder andere het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, 
Kinderhospice De Glindt in Bar-
neveld, Christophorus in Bosch en 
Duin, ZonnaCare in Den Dolder 
en dit jaar voor de Prinses Màxima 
Manege, ook in Den Dolder. Deze 
organisaties doen allen ‘iets’ voor 
kinderen, en dat is toch waar wij 
het voor doen hè?, voor kinderen’, 
vult Herman van Workum aan. 
Om meer te kunnen doen voor het 
goede doel is de rally ge-upgrade 
van Bilthoven Classic naar Gijs 
van Lennep Legend. Dit betekende 
onder andere een verhoging van 
het inschrijfgeld, maar de toer- en 
rallyrijders zijn graag bereid in de 
buidel te tasten voor het goede doel.

Drempels
Zondagmiddag 27 augustus duurde 
het even voor de eerste auto’s het 
terrein van Sweco opreden. ‘Dit 
jaar was de rit iets moeilijker dan 
voorgaande jaren’, legt Van Wor-
kum uit. Deelnemer/ toerrijder Bas 
van Werven had het moelijk onder-
weg. Van Werven: ‘Ik had mij in-
geschreven met een Porsche 914 uit 
1975. Onderweg haperde er echter 
het één en ander, dus ik ben snel 
naar huis gereden, om een andere 

Porsche te halen. Deze 928S rijdt 
ook als een speer. Met 300 PK is 
dat een prima auto’. Daar was bij-
rijdster Mirjam van der Horst het 
helemaal mee eens. Ook deelne-
mer Jan van Marwijk met zijn Fer-
rari F40 draaide later dan gepland 
het Sweco-terrein op, maar dat had 
niets te maken met het uitgezette 
parcours. ‘Deze wagen rijd ik na-
tuurlijk niet iedere dag, dus het is 
altijd weer even wennen. Hij rijdt 
echt fantastisch, maar pas met snel-
heden waarbij een bekeuring in het 
verschiet ligt. Vanaf 120 km/u rijdt 
hij fijner, maar beter nog als hij har-
der mag. En dan het geluid hè? Dat 
is oorverdovend. Onderweg moest 
ik nog wat drempels nemen, maar 
dat is een ware crime. Ik moest ze 
echt heel schuin nemen, in de hoop 
dat ik niets beschadigde’, vertelt 
Van Marwijk.

Nieuwe loods
Ondertussen wachten Fondsenwer-
ver Marriëtte Scheltens en voorzit-
ter Thomas Posthumus Meyjes van 
de Prinses Màxima Manege rustig 
af op wat komen gaat. Posthumus 

Meyjes: ‘Wij vinden het geweldig 
dat onze manege dit jaar door de 
Kiwanis Club Bilthoven is gekozen 
als goede doel. Tot onze vreugde 
zijn klassieke PK’s ingezet om 
onze paarden kracht te geven, en 
zo onze doelgroep nog beter van 
dienst te kunnen zijn’. ‘Waar haalt 
hij zo’n volzin vandaan hè?, vult 
Scheltens aan. ‘Wij hopen in ieder 
geval dat de veiling een mooi be-
drag oplevert voor onze manege’. 
De opbrengst van deze dag gaat 
naar een nieuwe loods voor onder 
andere het huifbed, zodat deze stof-
vrij kan staan als deze geen dienst 
doet. ‘In onze oude loods staat het 
huifbed nog naast het hooi. Wij 
willen onze hooivoorraad scheiden 
van de paarden en het huifbed, zo-
dat èn huifbed èn  paarden in een 
minder stoffige omgeving staan. 
Dat is ook beter voor onze vrijwil-
ligers. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten’. Aan het eind van de mid-
dag werd tijdens de veiling uitein-
delijk 30.000 euro opgehaald voor 
de Prinses Màxima Manege. Voor 
meer informatie over deze manege: 
www.prinsesmaximamanege.nl
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Start koersbalseizoen
Vrijdag 1 september en woensdag 6 september 2017 start het koersbal-
seizoen. Koersbal lijkt op jeu de boules: een uitdagend en verrassend 
spel. Koersbal is niet alleen spannend voor de speler, ook de toeschou-
wers leven altijd intens mee! En er is altijd tijd voor een kopje koffie/
thee en even bijpraten.

-  Start 1 september: Op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Service-
centrum Maartensdijk, contactpersoon: mevrouw Annie de Waal tel: 
0346-213299

-  Start 6 september: Op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het dorps-
huis in Westbroek, contactpersoon: de heer Cees Lam tel: 0346-281316 
en op woensdag van 14.30 tot 16.30 uur in dorpshuis De Groene Daan 
in Groenekan, contactpersoon: de heer Jo Houdijk tel: 030-2960791.

Voor informatie Servicecentrum Maartensdijk, tel: 0346 214161 of  
servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 

Hangouderen

Hans Kriesch woont op het Maertensplein. Hij fotografeerde 
vrijdag ‘een nieuw fenomeen’: een steeds groter wordende groep 
‘Hangouderen’. Ze weten van niks maar worden vanaf nu wel in de 
gaten gehouden! Hoewel... Je hebt geen kind aan ze!’

Veilingmeester en deelnemer Bas van Werven stapt uit zijn Porsche 928S. 

Adriaan Peijnenburg, Herman van Workum, Thomas Posthumus Meyjes en Mariëtte Scheltens hopen dat de 
veiling een mooi bedrag oplevert. 

Muziek in huis
Op zondag 3 september geeft het ensemble Rodion Trio een jubileum-
concert in zorgcentrum Schutsmantel aan de Gregoriuslaan 35, Biltho-
ven. Aanvang 15:00 uur. Dit is het 150-ste concert van Muziek in Huis 
in De Schutsmantel.Toegang is gratis.

Het ensemble Rodion Trio brengt een gevarieerd klassiek programma 
met werken van o.a. Mozart, Brahms, Dvořák en Ravel. Het program-
ma duurt één uur, zonder pauze. 

Activiteiten
voor mantelzorgers 

Steunpunt Mantelzorg De Bilt brengt dit najaar
voor alle Biltse mantelzorgers een gevarieerd programma, 

dat aansluit bij de verschillende soorten vragen
en behoeften van mantelzorgers.

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. 

Dinsdag 12 september is de workshop ‘Vitaal de week door’ plaats. 
Op donderdag 21 september wordt stilgestaan bij Wereld Alzheimer 
Dag: samen met andere organisaties is er een middag over dementie 
in het Lichtruim. In de Week Tegen Eenzaamheid is er op maandag 25 
september een workshop voor mantelzorgers, die door hun intensieve 
zorgtaken steeds minder tijd hebben voor sociale contacten.

Tenslotte is er elke laatste woensdagochtend (van de maand) met ‘Man-
tel & Co in ongedwongen sfeer een ontmoetingsmoment met andere 
mantelzorgers, door samen een wandeling te maken, koffie te drinken 
of iets anders te ondernemen. Deze activiteit komt in plaats van de con-
tactgroepen. Voor info: Steunpunt Mantelzorg, tel. 030 727 15 56 of 
e-mail op mantelzorg@mensdebilt.nl. 

(Marianne Houkamp)



Boeren, burgers en buitenlui;
Dat was van oudsher de uitroep waarmee de dorpsomroeper de
aandacht van het volk trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen 
genoemd de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen 
zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties en 
op voedsel en volksvermaak. 

Wat kunnen wij hier nu in Westbroek op Open Monumentendag
verwachten? Een uitgebreide “boerenlunch” voor Jan en Alleman op
zat. 9 september a.s. vanaf 12.30u bij molen de Kraai te Westbroek met
ludiek theater van “Sojater” uit M’ dijk en folkmusic van trio “Closer”
met o.a. Paul en Lettie Egberts uit Westbroek.

Kosten voor deze lunch:
voor volwassenen € 5,- p/p 
voor kinderen t/m 10 jaar: € 3,-

Komt dat zien, komt dat zien:
Boeren, burgers en buitenlui en 
bezoek dan ook onze fraaie molen 
de Kraai met de molenaars
Paulien en Ron.

Aanmelden via Ineke van Bemmel;
inekevanbemmel45@gmail.com of Robert Schuller:

Robert.schuller@ziggo.nl, Tel; 06-51157688
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Dier van de maand:
Daisy
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Max en
Mumble 
van vorige 
maand,
zitten
helaas nog 
in ons asiel.

Daisy is een stafford. Staffords komen op dit moment veel 
voor in asielen in Nederland omdat dit ras erg negatief in 
de media is geweest. Hierdoor zijn staffords op dit
moment moeilijk plaatsbaar. Helaas is Daisy onze langst 
zittende hond van ons asiel.

Ras: Staffordshire terriër.
Geslacht: gesteriliseerde teef.
Leeftijd: Ongeveer 24-02-2015
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Onbekend
Kan mee in de auto: Ja.

Daisy is een 2 jarige dame die als vondeling bij ons is
binnen gekomen. Daisy is een echte mensen vriend,
is aanhankelijk, speels en leert graag. Ze kent nog niet veel 
commando’s en denkt vaak dat we met een
verzonnen taal tegen haar praten, maar langzaamaan 
begint ze woorden te herkennen, meestal betekenen de 
woorden dat ze een koekje krijgt als ze iets doet en daar 
is ze gek op! Andere honden of dieren charmeren haar 
niet, hoe ze ook hun best doen, ze zoekt dus echt een huis 
waar zij het enige huisdier is. Wilt u Daisy helpen door haar 
een liefdevolle plek in uw gezin te geven?

Bij Asian Delight kunt u onbeperkt 
genieten voor máár € 25 p.p.!

OPENINGSAANBIEDING
Eerste 2 drankjes van het huis*

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

Voor meer info of reseveringen
bel naar: 0346 - 21 82 98

Kon. Wilhelminaweg 435
3737 BD  Groenekan
www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: Gesloten

di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Informatieavond Zonnepanelen
Zelf stroom opwekken met behulp van zonnepa-
nelen wordt steeds aantrekkelijker. Op dinsdag-
avond 5 september organiseert energiecoöperatie 
BENG! een informatieavond over zonnepanelen 
voor inwoners van gemeente De Bilt. De bijeen-
komst wordt geleid door een onafhankelijk des-
kundige en vindt plaats in De Bilt bij één van de 
vrijwilligers thuis. 

Alle aspecten rondom het zelf opwekken van 
energie met zonnepanelen komen aan de orde. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via 
jos@beng2030.nl. U ontvangt bericht over tijd en 
plaats. Het is handig om de jaarrekening van het 
energiebedrijf mee te nemen.

(Jenny Senhorst)
Zonnepanelen monteren in Groenekan.

(foto Roel Simons)

Groenekan toont geschiedenis
door Henk van de Bunt

Maandag 28 augustus werd de expositie van 
de Historische Vereniging Maartensdijk over 
Groenekan in Dorpshuis De Groene Daan aan de 
Grothelaan te Groenekan onder grote belangstelling 
geopend door wethouder Ebbe Rost van Tonningen. 
 
Op de tentoonstelling zijn oude foto’s, filmpjes, 
oude kaarten, bodemvondsten en kunst van in 
Groenekan werkende kunstenaars van vroeger, 
zoals schilderijen en kunstvoorwerpen te zien. 
Deze kunst is tijdelijk in bruikleen gesteld door 
de Gemeente De Bilt en bewoners van Groenekan. 

De tentoonstelling is nog te bekijken op woensdag 
30-8 van 19.00 tot 21.00 uur, donderdag 31-8 van 
14.00 tot 16.00 uur en vrijdag 1-9 van 10.00 tot 
12.00 uur. 

Wijkwethouder Ebbe Rost van Tonningen toont 
grote belangstelling.
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Keuze voor kern De Bilt
Kernwethouder Anne Brommersma legt 
uit: “We wilden graag al vroeg aan de 
slag met de komst van de omgevings-
wet en zochten naar een gebied waar 
veel speelt. In de kern De Bilt is volop 
bedrijvigheid, zoals horeca en de win-
kels aan de Hessenweg. Ook staat er een 
leegstaande school en zoeken we naar 
een bestemming voor ‘t Hoekie (pand 
van Welzijn).” 

Meer openheid, minder regels
De nieuwe manier van werken is ‘een 
zoektocht’, vindt de wethouder: “Inwo-
nersparticipatie - bewoners die volop 
meedoen en meebeslissen - is iets waar 
we natuurlijk steeds meer naartoe gaan. 
We horen dat mensen soms tegen regels 
aanlopen en tegen de houding van de 
gemeente. Wat we willen is dat zij snel-
ler horen wat kan, of het kan en hoe het 
werkt: meer openheid en minder regels.”

Samen met bewoners
In twee andere kernen - Hollandsche 
Rading en Westbroek – heeft de ge-
meente met ‘gebiedsgericht werken’ al 

veel samen met de bewoners gedaan. 
Het was echt van onderaf, vanuit de 
wijk, werken. Met veel succes en en-
thousiasme. Met De Bilt gaan we nog 
een stap verder. We zoeken naar een 
visie voor de hele kern. Of dat ook een 
succes wordt is nog de vraag want een 
visie maken gaat meer over de langere 
termijn en is iets minder concreet. Een 
deel van de kern De Bilt is gelukkig al 
heel enthousiast. Vanuit een bewoners-
groep rond de Dorpsstraat ligt voor een 
deel van de kern zelfs al een professio-
neel plan. Nu nog aan de slag met een 
visie voor de hele kern!”

Gebiedsconferentie kern De Bilt
Inmiddels heeft de gemeente interviews 
gevoerd met ‘sleutelfi guren’ in de wijk. 
De meeste interviews vonden bij de 
mensen thuis plaats. “Het gaat immers 
om hun directe leefomgeving.” De uit-
komsten zijn samengevoegd tot acht 
thema’s die de gemeente op 2 oktober 
op een zogenaamde ‘gebiedsconferen-
tie’ wil toetsen en verder uitwerken met 
de overige buurtbewoners. “We hopen 
op een grote opkomst!” 

Workshops
De bewoners gaan die avond in work-
shops aan de slag. “Zodat er volop mo-
gelijkheid is om écht mee te denken. 
Bijvoorbeeld over de school aan de 
Jasmijnstraat. Bewoners hebben daar 
echt een stem in, er is nog niks over be-
dacht.” Sommige dingen liggen al wel 
vast. Zo hebben gemeente en bewoners 
al veel gesproken over de verkeerscir-
culatie. Dat gaan we natuurlijk niet over 
doen. En de gemeenteraad heeft al be-
sloten dat er bij het H.F. Witte Centrum 
woningen moeten komen. “Maar bewo-
ners kunnen wel meedenken over wat 
voor soort woningen en hoe ze gesitu-
eerd worden.”

Aanpak in Overbosch
Dat die open en heldere werkwijze goed 
is, blijkt wel uit de aanpak van de weg-
werkzaamheden in Overbosch, schuin 
aan de overkant van het gemeentehuis. 
“Daar hebben we het heel anders aan-
gepakt. Wij hebben het beleid dat in de 
‘niet doorgaande wegen’ klinkers wor-
den gelegd. Veel bewoners in die buurt 
wilden het anders. Het is een kleine wijk 
en we bedachten dat het goed zou zijn 
om de keuze aan de bewoners over te la-
ten. We organiseerden een bijeenkomst 
waar bewoners zelf hebben besloten hoe 
ze de weg, de drempels en de parkeer-
plekken wilden hebben. De opkomst 
was hoog en aan het einde van de avond 
kwamen ze tot een democratische keu-
ze. Niet iedereen vond die oplossing het 
mooist. Maar er was veel lof voor deze 
aanpak en voor de avond. Iedereen kon 
zich daarin vinden.”

Andere manier van werken
De gemeente De Bilt beseft dat deze 
manier van werken hele andere vaar-
digheden van de medewerkers vraagt. 
“De Omgevingswet betekent heel veel 
voor de gemeente. Wij gaan gebiedsge-
richt werken als gemeente. We willen 
veel beter aansluiten bij wat bewoners 

willen. Dat vraagt om een grote interne 
veranderslag. De specialistische kennis 
van mensen blijft daarin hard nodig. We 
gaan in drie gebieden werken, in zoge-
naamde ‘gebiedsteams’. Ieder teamlid is 
allround, met natuurlijk zijn eigen spe-
cialisme als waardevolle inbreng.”

Samen doen
Wethouder Anne Brommersma kijkt uit 
naar de omgevingsvisie voor De Bilt. 
“Dit is heel erg leuk om te doen. Vooral 
in ‘mijn kern’. Ik heb als kernwethou-
der een warm hart voor De Bilt en vind 
het leuk om hier zo ambitieus aan de 
slag te gaan. Het is overigens best een 
grote uitdaging om er echt een visie van 
bewoners, bedrijven én van ons van te 
maken. Maar voor mij staat voorop: we 
kunnen geen samenleving zijn zonder 
dat we het samen doen. Dit is de ultie-
me vorm daarvan!” Brommersma weet 
dat er nog veel moet gebeuren. “We zijn 
er nog niet. Maar de wet is er ook nog 
niet”, stelt ze nuchter.
a.brommersma@debilt.nl

Kernwethouder Brommersma
kijkt uit naar opstellen omgevingsvisie 

kern De Bilt
De omgevingswet komt eraan. Daarmee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling - zoals 
bijvoorbeeld (ver)bouw, leegstand of reclame-uitingen - makkelijker maken. In de kern De Bilt gaan we 
alvast aan de slag met deze nieuwe wet. De Bilt is namelijk aangemeld als pilotproject bij het ministerie. 

Samen aan de slag op 2 oktober,
vanaf 19.00 uur
Kom op 2 oktober naar de gebieds-
conferentie, locatie H.F. Witte Cen-
trum. Acht thema’s willen we verder 
uitwerken met de bewoners van de 
kern De Bilt. U gaat samen met uw 
buren aan de slag in workshops; er 
zijn volop mogelijkheden om écht 
mee te denken en te doen. Meld u nu 
aan op https://debilt.onzeomgevings-
visie.nl

Brommersma weet dat er nog veel moet 
gebeuren. “We zijn er nog niet. Maar de 
wet is er ook nog niet”, stelt ze nuchter.

Denk mee met de VVD
De afdeling De Bilt van de VVD wil graag weten wat men wil met deze gemeente 

en nodigt daarom belangstellenden uit voor deelname aan thema-avonden op 
woensdag 6 september en op woensdag 13 september. Op 9 september, de Dag 

van de Democratie, kan men ook in gesprek gaan, tijdens de Marktdag De Bilt.

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de voorbereidin-
gen voor het verkiezingsprogramma van de politieke partijen op lokaal niveau, zijn gestart. 
VVD De Bilt wil daarvoor graag input ophalen bij de inwoners van de Bilt, bij VVD leden 
én kiezers. De afgelopen jaren hield men daartoe bijeenkomsten in verschillende kernen 
en bij verschillende organisaties in gemeente De Bilt om daarover te praten. En uiteraard 
onderhield de fractie contact met inwoners en ondernemers. 

Vraag
De nu te stellen vraag is: ‘Wat zijn belangrijke ontwikkelingen en wat zou daarvan de 
komende jaren gerealiseerd kunnen gaan worden in onze gemeente? Op woensdag 6 
september om 20.00 uur is er een thema-avond over Woningbouw, Mobiliteit, Economie 
en Duurzaamheid in het HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt en op 
woensdag 13 september om 20.00 uur inloop vanaf 19.30 uur is er een thema-avond 
over Veiligheid, Zorg, Financiën en de Kernen in het Dorpshuis in en van Hollandsche 
Rading, Dennenlaan 57, Hollandsche Rading. Aanmelding: Gewoon inlopen mag, graag 
zelfs. Maar men kan zich aanmelden voor deze thema-avonden, of ideeën aanleveren bij 
secretaris@vvd-debilt.nl. 

SP De Bilt op de braderie in De Bilt
Zaterdag 9 september zal de SP aanwezig zijn op de braderie in De Bilt.

Als bezoeker krijgt men de gelegenheid SP-ers te bevragen hoe de SP De Bilt 
zich succesvol inzet voor deze gemeente. Daarbij wordt een nieuwe folder 

uitgedeeld waarin actuele speerpunten van de lokale afdeling zijn te vinden.

De SP heeft zowel landelijk als lokaal veel aandacht voor zorg(-voorzieningen) en mensen 
met een beperking; het met succes ondersteunen van mensen met een WMO voorziening, 
om die stand te houden is een goed voorbeeld. Verder is de toegankelijkheid in de open-
bare ruimten en openbaar vervoer voor deze groep voortdurend een belangrijk punt van 
aandacht. 

Andere onderwerpen voor een goed gesprek zijn: Gelijke kansen in het onderwijs, het 
behouden van een volwaardig wedstrijd-bad in zwembad Brandenburg, het tegengaan van 
zwerfvuil op bepaalde plaatsen in onze gemeente, de bereikbaarheid via openbaar vervoer, 
een goed ondernemersklimaat voor midden- en kleinbedrijf, aandacht voor veiligheid, op-
lossingen voor hangjongeren en het opschalen van de hoeveelheid betaalbare huurwonin-
gen gezien de langdurige wachtlijsten.

Allemaal onderwerpen waarover men graag op 9 september met de bezoeker van gedach-
ten wil wisselen. De SP-leden zien uit naar een ontmoeting in de kraam op de Dorpsstraat 
in De Bilt. Voor nadere informatie: Willem van Rhenen (tel: 035 5425044, 06 50951931) 
of Menno Boer (tel: 06 27342536)
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Inloopspreekuur uitvaartwensen
De inloopspreekuren starten weer: elke donderdag in september en oktober | 10.00 - 11.30 uur

In de praktijk merken we dat mensen vaak niet weten wat er allemaal mogelijk is rondom een uitvaart, maar ook dat ze niet inzichtelijk 
hebben wat een uitvaart kost. Daarom organiseren we inloopspreekuren waarbij we al uw vragen rondom de uitvaart beantwoorden. 
Het eerste inloopspreekuur vindt plaats op 7 september. Ook uw naasten zijn van harte welkom, want door uw wensen nu al met hen 
te delen, voorkomt u dat zij later voor allerlei vragen komen te staan.

De inloopspreekuren zijn toegankelijk voor iedereen, dus ook als u geen lid bent van DELA. Deelname is gratis en vrijblijvend. 
Kunt u niet komen, maar zou u het wel fijn vinden als een van onze uitvaartverzorgers bij u thuis langskomt? Bel ons dan om een 
afspraak te maken.

Tap DELA | Soestdijkseweg-Zuid 265 | Bilthoven | 030 210 97 65

‘Ik zou graag inzage in de kosten van een uitvaart willen krijgen.’

Licentie voor 
Brandenburg

Woensdag 23 augustus ontving Zwembad Bran-
denburg het certificaat Zwem – ABC van de NPZ 
(Nationaal Platform Zwembaden). Daarmee vol-
doet het zwembad aan de nieuwe kwaliteitscriteria 
om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, 
de Nationale Zwemdiploma’s. Jaarlijks haalt ge-
middeld 95% van de kinderen een Zwemdiploma 
A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen 
en het Zwem-ABC. 

Groot aantal deelnemers aan 
zwemtocht rond Fort Ruigenhoek

door Kees Diepeveen

De uitstekende waterkwaliteit van zwembad De Kikker en de fortgracht rond Fort Ruigenhoek 
in Groenekan maakte het weer mogelijk de kilometertocht rond het fort te organiseren. Het 
weer, de watertemperatuur van 21 graden en 120 enthousiaste deelnemers maakte deze 35ste 
editie van de kilometertocht op zaterdag 26 augustus op voorhand al een geslaagd evenement.

Het was een gemêleerd gezel-
schap, dat de kilometer rond het 
fort ging zwemmen. Aan het begin 
van de week was de deelnemers-
lijst nog beperkt. Naarmate duide-
lijk werd dat het weer goed ging 
meewerken, kwamen de aanmel-
dingen massaal binnen. Kinderen, 
senioren, geoefende en ongeoefen-
de zwemmers namen deel aan deze 
recreatieve tocht. De zon scheen 
volop en met een watertempera-
tuur van 21 graden was het ideaal 
zwemweer. 

Volgboten
Vanwege het grote aantal deelne-
mers werd er in vier groepen van 
30 zwemmers gestart. Begeleid 
door vier volgboten ging de groep 
dappere zwemmers van alle leef-
tijdscategorieën op weg naar een 
ronde van een kilometer rond het 
Fort. De volgboten voeren mee 
voor de veiligheid van de zwem-
mers. Voor de goede zwemmers 
was er de mogelijkheid om nog 
een ronde te zwemmen.

Genieten
Voor de start werden de zwem-
mers door veiligheidsfunctionaris 
Jan van de Hoogen van zwembad 
De Kikker toegesproken. Eerst 
feliciteerde hij de Gislund Stuut 
met haar verjaardag, die prompt 
door een groot koor werd toege-
zongen. Daarna vertelde Jan en-

thousiast over de prachtige natuur 
rond het fort. Over de brug, die is 
gebouwd voor de dassen zodat zij 
van het fort af naar het weidege-
bied kunnen komen om voedsel te 
zoeken en dat er weer minimaal 
zes broedsels met ijsvogels zijn 
uitgevlogen rondom het fort en er 
daardoor weer minimaal 25 a 30 
nieuwe ijsvogels rondvliegen. Hij 
gaf de deelnemers als goede raad 
mee om onderweg ook vooral van 
de natuur te genieten. Deze raad 
was niet besteed aan de eerste 
deelnemers die na 20 minuten de 
ronde hadden gezwommen. Na een 
kwartier wachten ging een groep 
van 16 zwemmers op weg voor de 
tweede ronde. De laatste deelne-
mers kwamen ongeveer na een uur 
uit het water. Alle deelnemers kre-
gen van Lies van de Hoogen een 
kikkerspaarpot en een roos. 

Uniek
Tijdens de prestatietocht waren de 
kooltjes al op de barbecue gelegd. 
Nadat iedereen was omgekleed 
en bijgekomen van de zwemtocht 
kon het evenement gezellig wor-
den afgesloten door deelnemers en 
organisatoren met een drankje en 
een hapje. Alle deelnemers had-
den weer genoten van deze unieke 
zwemtocht die de gelegenheid 
biedt van de prachtige natuur rond-
om fort Ruigenhoek te genieten en 
die anders verborgen blijft. Circa 30 zwemmers naderen de eerste bocht in de ronde om fort Ruigenhoek.

V.l.n.r.: Mieke Vermazen (Brandenburg) Marjolein 
van Tiggelen (NPZ), Niels Smit (Brandenburg), 

sportwethouder Madeleine Bakker, Myriam Ursem 
(Brandenburg) en Aisté Mensonides (Brandenburg).

 [foto Reyn Schuurman]

advertentie
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Zomerbridgeuitslag
Bridgeclub Hollandsche Rading verzorgde donderdag 24 augustus 
haar één-na-laatste avond van de reeks Zomerbridgeavonden in het 
dorpshuis in Hollandsche Rading. Er waren 18 paren aanwezig. Anneke 
de Jong-Leenslag + Toon Smits wonnen met 68,23%, Uschi Röhrs + 
Wim Westland werden tweede met 65,36% en de derde plaats werd 
toegekend aan Arie Buijs + Ruben de Leeuwe met 63,54%.

FC De Bilt bestaat twintig jaar
door Walter Eijnhoven

In verband met het twintigjarig bestaan van FC De Bilt organiseerde de Biltse voetbalclub 
zaterdag 26 augustus onder andere een spellendag voor de jeugd. Na de demonstratie van een 

aantal panna-voetballers opende wethouder Madeleine Bakker-Smit deze
dag voor alle leden van de club en kon het feest beginnen.

Door een fusie van de voetbalver-
enigingen BVC, FAK en Bilthoven 
is op 12 juni 1997 de voetbalver-
eniging FC De Bilt ontstaan. Ooit 
begonnen als een club met ongeveer 
750 leden, staat het ledenaantal nu 
op ongeveer 1.000. 

Spellen
Om dit heuglijk feit te vieren, is be-
gin dit jaar een commissie in het le-
ven geroepen, om aandacht te schen-
ken aan het twintigjarig bestaan. ‘In 
januari van dit jaar zijn wij gestart 
om te kijken hoe wij deze mijlpaal 

willen vieren’, vertelt penningmees-
ter Ad van Amerongen. ‘Natuurlijk 
wilden wij iets doen voor alle leden 
en dachten wij direct aan een feest 
of iets dergelijks. En volgens mij 
zijn wij daarin goed geslaagd’. De 
ochtend was voor de jongste leden 

van de club. Afhankelijk van de 
leeftijdsgroep waren de volgende 
(15) spellen beschikbaar: een Voet-
balspringkussen, Quick Speed, 
Snelheidsmeter, Smartgoals, M-
station, Pannakooi, Voetbalbowling, 
Gatengoal, Dartvoetbal, Voetbalflip-
per, Voetvolleybal, Voetbalsjoelen 
en een Omhaalsimulator. Daarnaast 
werden nog een panna- en een free-
style clinic gegeven. 

Veteranen
Voor iedere leeftijdsgroep had de 
commissie iets in petto. ‘s Ochtends 

was er een spellencircuit voor de 
jongste leden, van 8 en 9 jaar. 
Daarna was het de beurt aan de kids 
van 10 t/m 13 en 14 t/m 19 jaar. ‘Na-
tuurlijk is het een dag voor alle le-
den, dus ook aan de senioren hebben 
wij gedacht’, vertelt Van Ameron-
gen. 

Tussen 17.00 uur en 20.00 uur voet-
balden de senioren en veteranen van 
alle drie de ‘moeder-‘verenigingen 
tegen elkaar en daarna was het groot 
feest met DJ Marco, Mies & Ro en 
Disko Sjo. 

Uitslag Wedvluchten 
Er waren dit weekeinde weer twee wedvluchten bij Postduivenvereniging 
De Bilt. Uit Niergnies (255 km.) kwamen de eerste-tien terug bij 
Combinatie van Grol en Zoon 1, bij Ron van Veggel en Zoon 2, 4, 5, 6, 
7, 9 en 10, bij Combinatie Turken van Zels 3 en bij Michel van Putten 8.
Vanuit Lessines (180 km) was dit voor Ron van Veggel en Zoon 1, 2, 4, 
6, 7 en 10, voor Combinatie van Grol en Zoon 3 en 5, voor J.A. Pouw 8 
en voor Peter van Bunnik 9. 

Kinderen sporten dankzij het 
Jeugdsportfonds

In de gemeente De Bilt zijn 61 kinderen het afgelopen schooljaar lid geworden van een 
sportvereniging met steun van het Jeugdsportfonds in De Bilt. Het Jeugdsportfonds creëert 
sportkansen voor jongeren van 4 tot en met 17 jaar, die leven in gezinnen waar de financiële 

middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds
betaalt de contributie en eventueel benodigde sportattributen. 

Ouders/verzorgers, waarvoor het 
financieel niet haalbaar is om hun 
kind(eren) lid te laten worden van 
een vereniging, komen in aanmer-
king voor een vergoeding (gemaxi-
meerd) van het Jeugdsportfonds in 
De Bilt. Ouders/verzorgers kunnen 
niet zelf een aanvraag indienen: 
dit kan alleen worden gedaan door 
een intermediair: een tussenper-
soon die professioneel betrokken 
is bij de opvoeding en verzorging 
van het kind. 

Deze professionals kunnen online 
een aanvraag indienen. Zie voor 
de spelregels op: www.jeugdsport-
fonds.nl/utrecht. 

Intermediair worden
Iedere professional, werkzaam in 
het onderwijs, hulpverlening of 
gezondheidszorg is een potentiële 
intermediair. Professionals die tij-
dens hun werk zien dat er weinig 
mogelijkheden zijn om de kinde-
ren te laten sporten, kunnen zich 
aanmelden als intermediair. 

Landelijk hebben zich al ruim 
8.000 professionals aangemeld. 
Hoe meer intermediairs zich aan-
melden hoe meer kinderen het 
Jeugdsportfonds in De Bilt kan 
helpen. Informatie om intermedi-
air te worden op www.jeugdsport-
fonds.nl/utrecht.

Samenwerking
Het Jeugdsportfonds wil dat alle 
kinderen kunnen meedoen aan sport. 
Daarom wordt waar mogelijk steeds 
meer samengewerkt met andere par-
tijen, zoals het Jeugdcultuurfonds, 
Leergeld, Stichting Jarige Job en 
Fonds Kinderhulp. Op 13 juni jl. is 
door deze vijf partijen het platform 
‘Kansen voor alle kinderen’ gelan-
ceerd. Op de website www.kansen-
voorallekinderen.nl is te zien welke 
mogelijkheden er zijn voor kinderen 
en jongeren in armoede. Kijk voor 
meer informatie op www.jeugd-
sportfonds.nl/utrecht of bel met me-
dewerkers van het Jeugdsportfonds 
Utrecht via 06 20074161. 

Badminton
voor senioren

Er is nog plaats om te badmintonnen op donderdagochtend ( van 9.00 
tot 11.00 uur) in de Kees Boekehal. Er spelen dan senioren in de leeftijd 
van ca 45 tot 85 jaar. Het eerste uur is er ondersteunende conditietrai-
ning van de spieren en onderhoud van de algemene conditie, waaraan je 
kunt deelnemen. Je kunt ook gewoon gaan spelen. Voor informatie: Ca-
rolien Agterberg tel. 030 228 07 35 of via email cagterberg@hetnet.nl

(Henk Wallach)

De donderdagochtend badmintongroep maakt ook uitjes zoals laatst 
met de boot van het Utrechts Landschap op de Kromme Rijn met voor-
afgaand een picknick. 

Veel vertier voor de mini’s.

Sportwethouder Madeleine Bakker-Smit doet de aftrap.

Plezier en zelfvertrouwen zijn cruciale succesfactoren in de sport.
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Te koop aangeboden
Bij  Boekbinder i j 
Kok Dorpsweg 46 
horloge batterijen en 
H O R L O G E B A N D J E S . 
Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten Tel. 0346-212672

Houten gangkastje H72 B68 
D25 noten kleur €10,-. Tel. 
06-14040516

Dak dragers alfa 145. Nog 
nieuw in de verpakking €5,-. 
Tel. 06-14040516

Boek van Gustave Doré 230 
gravures. Taferelen uit het 
oude en nieuwe testament 
€5,-. Tel. 06-14040516

Printer-kopieer type Brother 
D P C  -115C met papieren 
over uitleg. €25,-. Tel. 
06-10738981

20 Kunst/Grafische 
Vormgeving boeken in goede 
staat. €25,-. Tel. 030-2292338

Eiken uitschuiftafel bruin 
€35,-. Tel. 030-229292

Grote groene rugzak €10,-. 
Tel. 030-229292

Active lichtgewicht Rollator 
inklapbaar, incl rugsteun 
en zitkussen in hoogte 
verstelbare zitting met 
handige draagtas. I.z.g.s €50,-
. Tel. 06-21515635

Originele Douchekruk, 4 
poten in hoogte verstelbaar  
i.z.g.s €15,-. Tel. 06-21515635

Nette matras 140x200 (2 
pers.) €25,-. Tel. 06-54906964

4 pits gaskookplaat €25,-. Tel. 
06-54906964

Billy boekenkast, kleur 
berken 40x28 cm 2m hoog 
€15,-. Tel. 06-22212232

Duo zit wandelwagen (grijs) 
€25,- Tel. 0346-212806

De bekende Ikea Fauteuil met 
voetenbank. Kleur: crème 
€50,-. Tel. 06-10706741

Nieuw eenden dons herfst/
winter dekbed 2.40 bij 2.20 
€50,-. Tel. 06-29506849

2 kozijnen inbouwmaat B97 
H73 cm met glaslatten onder 
strip pst €20,-. 2 voor €35,-. 
Nieuw. Tel. 06-25194081

Boek de gevangene door 
Malika Oufir en Michele 
Fitoussi €2,50 Tel. 
06-29506849

Boek Bill en Hillary hun 
huwelijk door Christopher 
Anderssen €2,50 Tel. 
06-29506849

Een das/sjaal van de voetbal 
club Fc Utrecht. Ziet er nog 
netjes uit €10,-. Tel. 0346-
243758

Judo pak is nog netjes maat 
150. De band is wit met jasje 
en broek €10,-. Tel. 0346-
243758

Voor lange mensen een 
strijkplank. Deze heeft een 
brede plank. Ziet er netjes uit 
€15,-. Tel. 0346-243758

Accu luchtdrukpomp nieuw 
in een koffer €10,-. Gratis 
kinder stoelverhoger. Tel. 
030-2283955

Gratis grenen kastje H56 B80 
D38 Tel. 030-2283955

Samsonite koffer zonder 
wieltjes €5,-. Tel. 030-
2283955

Activiteiten
ZINGEN onder schooltijd. 
Christ Kleinkoor 1 x p 14 
dgn op maandag van 09.00 - 
10.30 in Maartensdijk. Leeft 
tm 50 jr. M.n.vandenbroek@
online.nl

Zaterdag 2 september grote 
parijse VLOOIENMARKT 
Hessenweg de Bilt 09.30 – 
16.30 uur Tel. 0343442967 
Org. Jo-Jo 

Fietsen/ brommers
Meisjesfiets roze/groen 
16 inch incl. zijwieltjes en 
mandje z.g.a.n. €35,-. Tel. 
06-21515635

Herenfiets, damesfiets 
en transportfiets voor 
onderdelen. €15,-. Tel. 
06-42448590

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: OPPAS/HULP in 
huishouding in Bilthoven. 2 
tot 4 d/pw in overleg. 14.30-
18.30u. Fam. Kits-Bollen Tel. 
06-13001055

JOHNS zoekt een verkoop 
medewerkster voor 9 uur per 
week vooral op de zaterdag 
maar inzetbaarheid op andere 
dagen is een pré. Ben jij de 
ve rkoopmedewerk ( s t ) e r 
die affiniteit heeft met onze 
producten en hier (meer) 
over wilt leren, enthousiast 
kan verkopen, gestructureerd 
kan werken en klantgericht 
is? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! Leeftijd vanaf 16 jaar  
Bel 030 2201752 of mail naar 
john@johnss.nl

OPPAS gezocht! Roefus, 
een vrolijke, sociale hond, 
is niet graag alleen. Bij wie 
mag hij blijven als ik werk? 
Drie dgn/week, omg. M’dijk. 
06-30147306. 

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Yoga voor vrouwen 
start weer vanaf woensdagavond 30 augustus in De Bilt. 
www.yogavoorvrouwenkind.nl

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) 
knippen, plukken, ontwollen en effileren
Voor meer info bel 0346 745355 of mail
info@bubbelsenboefjes.nl

Jezus zegt: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt 
zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van 
het Leven hebben! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Cursus filosofie, sept. 2017, in De Bilt; 10 weken over o.a. 
'n actueel thema: geweld (filosofen over oorlog, totalitair 
geweld, genocide). Voorts, als tegenwicht, Britse filosofen 
over het goede in de mens (het geweten en welwillendheid). 
Dan: Albert Camus over nihilisme, absurdisme en zijn 
weigering het leven als zinvol te zien. Tot slot de filosofie van 
humor en lachen (het absurde). Info: www.cursusfilosofie-
debaar.nl of: mdebaar@hetnet.nl 

Tekenworkshop Geometrische patronen op zaterdag 
2 september. leren rasters tekenen en inkleuren van de 
prachtige geometrische patronen uit de islamitische kunst 
met enige achtergrondinformatie over kunst en cultuur en 
kleurgebruik.  De Oude School, Burg. de Withstraat 31 in De 
Bilt van 10 tot 16 uur o.l.v. tekendocent Truus Kreeft. Info. en 
opgeven: truus.kreeft@hetnet.nl 030-2541174

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

Bakkerij Bos, al bijna 65 jaar 
uw bakker voor het lekkerste 
brood en banket, vraagt voor 
een van onze winkels een 
enthousiaste, vriendelijke en 
collegiale VERKOOPSTER 
voor 38 uur per week. Parttime 
ook mogelijk. Wanneer u 
geïnteresseerd bent graag uw 
reactie met foto per mail naar 
bakkerij@bosmaartensdijk.nl 
t.a.v. Annemieke of Bert

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

Diversen
PAARDENMEST gratis bij 
Stal Arends in Maartensdijk 
Bel voor 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

Gezocht gezellige en 
betrouwbare VERZORGER/
bijrijder (18+) voor 2 Friese 
paarden in Maartensdijk 2 a 3 
dagen T. 0683994000

Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden in 
Bilthoven. Half september starten weer bridgelessen. 
Voor beginners (boekje 1 Berry Westra) 12 lessen op 
maandagavonden. Daarna vervolgcursus mogelijk. Ook 
privélessen voor alle niveaus met grote flexibiliteit. Wij 
hebben uitsluitend kleine groepen van max. ca 10 pers., 
waardoor persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. Info: 
www.bridgeschool-bilthoven.nl / ciska.zuur@gmail.com / 
030281121 / 0655193649

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Parkinson 
en belangstellenden zijn welkom 
op maandag 4 september in het 
Parkinson Café Bilthoven in de 
Koperzaal van zorgcentrum De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. De neuroloog dr. Jorrit 
Hoff van het Antonius Ziekenhuis zal 
spreken over nieuwe ontwikkelingen 
rondom de ziekte van Parkinson, 
maar wil vooral ingaan op vragen 
die bij de aanwezigen leven over 
individuele verschillen in het 
verloop van de ziekte, nieuwe 
inzichten in behandelingsmethoden 
en ervaringen met medicijnen. De 
bijeenkomst is van 14.30 tot 16.00 
uur. De toegang is vrij. Een vrijwillige 
bijdrage is welkom. Inlichtingen bij 
Harm Scholten, T: 030 6564406, 
www.parkinsoncafebilthoven.nl.

Fietsclub

De Fietsclub Maartensdijk bestaat 
uit fietsliefhebbers, die dagtochten 
maken in de omgeving van 
Maartensdijk. Dinsdag 5 september 
wordt het een heidetocht. De start is 
om 9.45 uur met een kopje koffie/
thee in de ‘Ontmoetingsruimte’ van 
het Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96 Maartensdijk, 
waarna om + 10.00 uur de tocht gaat 
beginnen. Lunchpakket meebrengen. 
Voor informatie Servicecentrum 
Maartensdijk, tel: 0346 214161 

Vlinders
 
KinderNatuurActiviteiten van 
Het Utrechts Landschap (HUL) 
organiseert activiteiten voor 
kinderen in en over de natuur. Dit 
wordt gedaan onder leiding van 
vrijwilligers van HUL en IVN De 
Bilt op Veerschoten. Woensdag 6 
september wordt er van alles verteld 
over vlinders 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 
Beerschoten, De Holle Bilt 6 in 
De Bilt. Aanmelden per email kan 
tot en met zaterdag  2 september 
via kindernatuuractiviteiten@gmail.
com.

Verken fort Ruigenhoek

Op 9 september is Fort Ruigenhoek 
voor publiek geopend van 12.00 
tot 16.00 uur. Er is die dag geen 
rondleiding, maar u kunt het fort 
op eigen houtje verkennen en een 
duik in de geschiedenis nemen. Het 
fort is in de 19e eeuw gebouwd, 
als onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Ook de natuur 
eromheen is heerlijk om doorheen 
te dwalen. De beplanting op het 
fort werd vroeger handig gebruikt 
als camouflage en als hindernis. De 
toegang is die dag gratis. Zie ook: 
staatsbosbeheer.nl.
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Geslaagde wielerronde Westbroek
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 26 augustus klonk voor de achtste keer het startschot voor de Wielerronde van 
Westbroek. Weer zo’n dag met met een gouden randje. Lekker weer om te fietsen, geen wind, 
geen regen en veel belangstelling, vanuit de verre omtrek. De opbrengst van dit hele spektakel 

ging, zoals vanouds, weer naar ‘Spieren voor Spieren’. 

Vrijdag 25 augustus startte de Wie-
lerronde met de Juniorenwedstrijd 
van 7 tot en met 11 jaar. Dit jaar 
verschenen vier deelnemers aan de 
start. Dat er veel talent tussen zat, 
bleek al snel. De hoeken werden 
op zijn scherpst aangesneden en de 
snelheden waren aanzienlijk. Uit-
eindelijk kwam Marcel Gaasenbeek 
als eerste over de finish. Thijs Evers 
en Tycho Stijlaart eindigden respec-
tievelijk als tweede en derde. Bij 
de tijdrit, die daarna volgde, kwam 
Arnold Gaasenbeek als eerste over 
de streep, met in zijn kielzog als 
tweede repectievelijk derde, Huib 
Zijderveld en Joost de Ouden.

Volkslied
Keer op keer vroeg de leiding van 
het evenement of de deelnemers iets 
naar achteren wilden gaan, achter 
de startlijn. Maar wat wil je ook, 
al die dampende lijven, vol span-
ning en adrenaline, de vezels in de 
spieren strak gespannen, met de wil 
om weer tot het uiterste te gaan. 
Zij wilden knallen en laten zien 
wat zij konden. Maar eerst moest 
het Westbroekse Volkslied nog ten 
gehore worden gebracht. Na dit in-
middels welbekende lied, klonk het 

startschot BAMM! en denderde de 
groep van start, als een stel wilde 
op hol geslagen beesten. Links en 
rechts haalden de echte goden de 
iets mindere goden in, tot zij uit het 
zicht verdwenen, in het niets.

Evenement
‘Het is onze organisatie weer gelukt 
om een mooi evenement neer te zet-
ten en weer met schitterend weer, 
net als voorgaande jaren’, vertelt 
organisator Jan Hennipman. ‘Wij 
hebben weer dezelfde afstand als 
voorgaande keren, de plaatselijke 
omlopen zorgen voor een afstand 
van ongeveer 46 kilometer’, ver-
volgt Hennipman. ‘Natuurlijk hoeft 
niet iedereen deze afstand te fietsen. 
Als de nummer één over de finish is, 
is de pret voorbij en wordt iedereen 
afgevlagd. Dus met een beetje pech, 
of misschien wel geluk, kun je al na 
één of twee rondjes weer afstappen 
en weer in training gaan voor de 
volgende keer’.

Natuurschoon
Uiteraard kunnen Jan Hennipman 
en Piet Wijnen zo’n groot evene-
ment niet alleen aan. Ongeveer 70 
vrijwilligers uit het dorp staan hen 

bij. Iedereen heeft zo zijn eigen 
taak. Niet alleen bij het assisteren 
tijdens de Wielerronde, maar ook 
bij het Kinderplein zijn vrijwilligers 
actief, met onder andere schmink en 
een springkussen en dergelijke. Ook 
voor het publiek was weer van alles 
te doen en te eten: bitterballen van 
Coen en een live verslag van koers-
commentator Roy de Kruif, zodat 
iedereen op de hoogte bleef van het 
reilen en zeilen van de deelnemers. 
Natuuurlijk was er ook weer een 
lotenverkoop met mooie prijzen, 
allemaal voor het goede doel. On-
dertussen werden alle deelnemers 
toegejuicht, of je nu in de kopgroep 
fietste of moederziel alleen, ergens 
achteraan. Jan Overeem, met zijn 
71 jaar de oudste deelnemer, genoot 
vooral van het natuurschoon. Daar-
om kreeg hij uiteindelijk de Groene 
Trui, als langzaamste deelnemer. 
‘Toch zou menigeen hem dit niet 
kunnen nadoen’, mompelden enige 
toeschouwers onder elkaar. 

Recordtijd
Hennipman: ‘Dankzij het ontbre-
ken van wind werd dit keer een wel 
heel snel parcours gereden, met een 
nieuwe recordtijd: 1 uur en 4 minu-

ten, met een gemiddelde van 42,97 
kilometer per uur’. Stefan Donse-
laar, oud-Westbroeker, deed voor 
de eerste keer mee en was best trots 
op zijn ongeveer 35e plek. ‘Wat is 
dit een geweldig evenement. Helaas 
had ik geen teller op mijn fiets, dus 
ik moest het met een app op mijn 
mobiel doen. Ik kwam binnen na 
1.15 uur, met een gemiddelde van 
37 kilometer. Ergens op de Kerk-
dijk haalde ik mijn max van 53 
kilometer per uur. Super! Zij halen 
hier echt hoge snelheden, vooral 
als je achter zo’n groepje hangt. Je 
wordt gewoon meegezogen. Wel is 
het de bedoeling dat je op heel korte 
afstand achter je voorganger fietst, 
anders is het bekeken. Je moet de 
groep wel helemaal vertrouwen, 
Als dat bij mij ontbreekt, haak ik af, 
want ik wil natuurlijk wel heelhuids 
van mijn fiets kunnen afstappen. In 

ieder geval ben ik volgend jaar weer 
van de partij’. 

Uitslagen Heren:
Patrick Leeflang (1), Robert Gaa-
senbeek (2), tevens snelste West-
broeker en Arnold Gaasenbeek (3)
Dames: 
Suzanne Alting (1), Sharon Heijink 
(2), Mirjam van der Puijl (3)
Jeugd (12 t/m 16 jaar): 
Tom van Lint (1), Joey van Lint (2) 
Kris Boere (3)
Pechpet: Hans Schuurman
Zwarte band: meest strijdlustige 
renner: Niels van de Berg, 12 jaar 
oud, ondanks valpartij, toch door 
gefietst
Groene trui: langzaamste deel-
nemer: Jan Overeem

Helaas was de opbrengst voor Spie-
ren voor Spieren nog niet bekend.

Bridgeactiviteiten bij 
BCC’86 en Open Kaart

Woensdag 23 augustus werden de bridgedegens voor de laatste keer 
tijdens de zomerreeks bij Bridge Comb. Concordia ’86 gekruist; 
ditmaal door 23 paren. Joke Koehorst + Coby van der Geest 
werden samen met Mieke Neefs + Nico Verhaar gedeeld eerste, met 
57,92%. Het brons was ditmaal voor Henk van de Bunt + Wout van 
Dronkelaar met 57,71%.

Vanavond, woensdag 30 augustus, vangt bij BCC’86 de interne competitie 
voor (eigen) leden weer aan. Er is ruimte voor nieuwe leden in gebouw De 
Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49-B. Belangstellenden kunnen contact op-
nemen met voorzitter Wim Westland, tel. 030 2251012 of wedstrijdleider 
Nico Verhaar tel.030 2282925.

Cursus
BCC’86 organiseert gezamenlijk met Rookvrije Bridgeclub Open Kaart 
(vaste speelavond donderdag in het HF Witte-centrum) een veertien avon-
den-durende bridgecursus voor beginners. Voor deze parallel-cursus zijn 
twee mogelijkheden: op woensdagavonden (start 20 september) of op 
donderdagavonden (start 21 september), telkens in het H.F. Witte-centrum, 
Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Info c.q. aanmelden kan via jmbevers@
kpnmail.nl of tel. 06 51369314.

Fietsen voor het goede doel
Samen met een aantal vrienden organiseert tennisvereniging Tautenburg op zondag 3 

september een Fietstocht voor Race-MTB en sportfietsers voor het goede doel. Vertrek en 
aankomst vanuit de kantine van Tennisvereniging TV Tautenburg in Maartensdijk.

Tennisvereniging Tautenburg 
steunt AMREF Flying Doctors: 
de organisatie die sinds de Jaren 
vijftig in de vorige eeuw uitda-
gende zorgprojecten opstart in 
Afrika en al meer dan 30 miljoen 
mensen heeft geholpen. AMREF 
gelooft erin dat goede gezondheid 
mensen in staat stelt armoede te 
ontstijgen.
In oktober gaat Dennis Top, één 
van Tautenburgs leden, de Africa 
Classic fietsen; een uitdagende 
mountainbiketocht van zes da-
gen en meer dan 400 kilometer 
door het hete, ruige Tanzaniaanse 
landschap. Iedere fietsliefhebber 

wordt gevraagd te helpen. Elke 
donatie, groot of klein, helpt Den-
nis om zijn doel, te behalen. Zie 
voor meer informatie: www.afri-
caclassic.nl/Dennis-Top

Toertocht
Daarom organiseert T.V. Tauten-
burg op 3 september een volle-
dig uitgepijlde fietstoertocht van 
ongeveer 60 km. in en naar de 
mooiste plekjes (van de omge-
ving van) Maartensdijk. De start 
is bij Tennisvereniging Tauten-
burg tussen 9.00 en 11.00 uur en 
de finish is daar ook. De deelna-
mekosten voor deze toertocht be-

dragen 10’euro p.p. De volledige 
opbrengst van de deelnamekos-
ten komt ten goede aan de Africa 
Classic en Amref Flying Doctors. 
Een drankje vooraf, alsmede pro-
viand en drank voor onderweg 
wordt ter beschikking gesteld 
door diverse sponsors. Bij terug-
keer ontvangt de deelnemer een 
kop soep.

De startlocatie is bij T.V. Tauten-
burg, Dierenriem 3 te Maartensdijk. 
Vooraf aanmelden kan nog voor 1 
september op:
toertochttautenburg@gmail.com 

(Jan Hoppenbrouwer)

De winnaars bij de dames, Suzanne Alting (1), Sharon Heijink (2) en 
Mirjam van der Puijl (3).

Winnaars junioren Marcel Gaasenbeek (1), Thijs Evers (2),
Tycho Stijlaart (3).

Er worden hoge snelheden gehaald.



Natuurmonumenten 
zoekt snoeiers 

Vrijwilligers leren snoeien op de leermuur.

Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers voor gespecialiseerd snoeiwerk 
op Buitenplaatsen. De bestaande fruitploeg van de buitenplaatsen werkt 
tweewekelijks het jaar door op dinsdag van 9.00 tot 13.00 uur. Deze 
vrijwilligers zijn gespecialiseerd in het snoeien van hoogstamfruitbo-
men en lei fruitmuren. De groep bestaat uit 12 personen. Enige ken-
nis of ervaring bij het fruit snoeien strekt zeker tot aanbeveling, maar 
de kennis kan ook werkende-weg worden opgedaan. Meer informatie: 
Johan van Galen Last boswachter 
buitenplaatsen. J.vangalenlast@
natuurmonumenten.nl of tel. 06 
54295188. (Peter Leermakers)
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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

Win een workshop natuurfotografie
Utrechts Landschap bestaat dit jaar 90 jaar. Sinds 1927 koopt de stichting natuurgebieden en 
erfgoed aan om deze te beschermen en open te stellen voor publiek. Om het jubileum te vieren 
geeft Utrechts Landschap twaalf maal een workshop natuurfotografie weg. Wilt u leren om nóg 

mooiere natuurfoto’s te maken? Doe mee en maak kans op deze prachtige prijs. 

De workshop natuurfotografie voor 
beginners vindt plaats op zondag-
middag 24 september in natuurge-
bied de Blauwe Kamer in Wage-
ningen. Onder begeleiding van een 
professionele natuurfotograaf gaat 
u met uw eigen camera op pad. 

U oefent met fototechniek, leert 
kijken en maakt kennis met diverse 
disciplines in de natuurfotografie. 
De workshop wordt aangeboden 
door Utrechts Landschap in sa-
menwerking met Buiten-Beeld, de 
beeldbank voor natuurfotografie. 
Er is plek voor maximaal 12 deel-
nemers. Laat uw gegevens achter 
op www.utrechtslandschap.nl en 
maak kans op deze prachtige prijs! 

Stoomdag Rading Spoor prachtig 
stoomfeest

door Kees Diepeveen

Elk jaar organiseert Stoomgroep Rading Spoor in Hollandsche Rading een open dag voor 
liefhebbers en mensen, die het leuk vinden om miniatuurstoomtreinen te zien rijden.

Op 26 augustus was alweer de 41ste editie van de open dag met stralend weer. 
Om 11.00 was het al een drukte van belang. Bij de opstapplaatsen voor een 

rondrit over het terrein stonden rijen mensen op hun beurt te wachten.

De grote charme van het prima 
georganiseerde evenement zijn 
toch de ritten die gemaakt wor-
den met ouders en kinderen of 
opa’s met kleinkinderen. Prach-
tige modeltreinen en niet alleen 
stoomtreinen met mooie namen 
als: Black Cloud, The Iron Horse 
en Grandpa maar ook meer ei-
gentijdse modeltreinen die op een 
accu rijden. Niet alleen leden van 
Rading Spoor rijden er hun rond-
jes, uit het hele land zijn machi-
nisten naar Hollandsche Rading 
gekomen met hun modeltreinen. 

Stoomauto
Er waren niet alleen stoomtreinen 
te zien. Op het terrein waren ook 
andere machines die door stoom 
gedreven worden en die voor-
zichtig hun routes reden over het 

terrein tussen de bezoekers door 
zodat deze de machines goed kun-
nen bekijken. Er was een prachti-
ge stoomwals en een machine ge-
naamd Showmans Engine. Deze 
machine werd vroeger gebruikt 
op kermissen om zweefmolens en 
andere attracties aan te drijven. 
Aan deze machine is vijf jaar ge-
werkt. Er was ook een stoomauto 
uit 1904 met merknaam White, 
model D. Ook bijzonder was een 
stoomlocomotief genaamd: Union 
Pacific Big Boy Locomotief. De 
eerste eigenaar en bouwer van 
dit model heeft in 2001 zijn mo-
del verkocht aan een lid van de 
vereniging Rading Spoor die er 
al 16 jaar aan werkt en er zeker 
nog jaren aan zal werken om de 
machine te voltooien. Het eerste 
echte model stond in 1941 op de 

rails en was gebouwd om oor-
logsmateriaal van de west naar de 
oostkust in Amerika te vervoeren. 
En dat met een snelheid van 140 
kilometer per uur. 

Tafelbaan
De hoge baan is vooral een at-
tractie voor de kinderen. Wel 10 
modellen reden er hun rondjes 
met meestal twee kinderen als 
passagier. Op de lage baan reden 
de grotere modellen die veel pas-
sagiers konden meenemen. De 
stoomtreintjes worden onder het 
rijden bijgevuld met kleine kool-
tjes. Een stop is nodig voor het in-
nemen van water. Op de tafelbaan 
rijden de kleinste modellen rond 
waar alleen maar naar gekeken 
mag worden. Op het rangeerdeel 
van het complex wordt de hele 

dag druk gesleuteld om de model-
len aan het rijden te houden of te 
krijgen. De modelbouwers geven 
de bezoekers graag antwoord op 
al hun vragen.  

Voorlichting
Dit jaar waren er ook veel kra-
men op het terrein waar leden 
van modelspoorweg-clubs lieten 
zien hoe bijvoorbeeld stoomma-
chientjes werkten maar ook om de 
bouwfases van allerhande stoom-
machines te laten zien. Niet al-
leen treinen maar ook walsen en 
stoommachines. Natuurlijk waren 
er ook materialen en onderdelen 
te koop evenals de literatuur daar-

voor. Zelfs de kinderen werden 
niet vergeten. Een springkussen 
was voor menig kind een leuke af-
leiding na een ritje met de stoom-
trein.

De Stoomgroep Hollandsche Ra-
ding presenteerde zich in een 
mooie kraam met allerlei kleinere 
in aanbouw zijnde modellen om te 
laten zien waar je mee kunt begin-
nen wanneer je lid wordt van de 
vereniging. Elke woensdag zijn 
de leden op het terrein met hun 
hobby bezig. Op de site www.
radingspoor.nl kunnen geïnteres-
seerden meer over de vereniging 
lezen en foto’s bekijken. 

Op het rangeerterrein wordt hard gewerkt om de modellen aan het rijden 
te krijgen of te houden.

Tijdens de workshop leer je de mooiste natuurfoto’s maken. 
De actie loopt van 21 augustus t/m 10 september 2017. 

Afgeladen vertrekt de trein voor een ronde over het terrein. Vaders en moeder genieten evenzeer als de kinderen.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
30-08
Do.

31-08
Vr.

01-09

Roasted porc van de grill
met mosterdsaus

of
Gebakken roodbaarsfilet

met kappertjessaus
of

Gebakken camembert
met uiencompôte

€ 11,-

Woe.
06-09
Do.

07-09
Vr.

08-09

Indische kipsaté met
nasi en kroepoek

of
Kabeljauwfilet met

garnalen-bieslooksaus
of

Gevulde paprika met
bonen en taleggio-kaas

€ 11,-

September: Speciale actie op zaterdag!
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