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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

advertentie

www.parelpromotie.nl

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

Op Open Monumentendag De Bilt is in het koetshuis van Landgoed Eyckenstein (ingang Eikensteeg) een 

expositie te zien rond mobiel erfgoed. [foto Henk van de Bunt]

Op reis tijdens de Open 
Monumentendag De Bilt

door Henk van de Bunt

Op zaterdag 13 september vindt de Open Monumentendag De Bilt plaats. Diverse monumenten 

in deze gemeente stellen dan van 10.00 tot 16.00 uur hun deuren open. De opening zal die dag 

om 10.00 uur zijn bij het koetshuis van Landgoed Vollenhoven in De Bilt. 

Het thema van de Open Monumen-

tendag is dit jaar ‘Op reis’ en daar 

haakt De Bilt bij aan met diverse 

activiteiten. Zo is er in het koets-

huis van Landgoed Vollenhoven 

een lezing over de ‘Wegh der Wee-

gen’ en een fototentoonstelling 

over de tien kilometer lange wa-

terweg de ‘Biltsche Grift’. Te voet 

kan de bezoeker op reis tijdens 

een wandeling door overplaats 

Den Eyck, die start bij het koets-

huis van Vollenhoven. Verder is er 

bij het koetshuis van Vollenhoven 

kort na de opening een opstelling 

van fraaie oldtimers te zien en zal 

er de hele dag een vooroorlogse 

Lincoln te bewonderen zijn. Ook 

kan een ritje gemaakt worden met 

de Groenkoets van het Utrechts 

Landschap.

Koetshuis Eyckenstein

Ander centraal punt in de activi-

teiten van deze editie van de Open 

Monumentendag De Bilt is het 

koetshuis van Landgoed Eycken-

stein in Maartensdijk. Hier is een 

fraaie expositie te zien rond mobiel 

erfgoed, waaronder een arrenslee, 

rijtuigmaterialen, diverse koetsen 

en prenten. Er kan een rondritje ge-

maakt worden met de ‘hinnikwa-

gen’. Bij het Koetshuis van Land-

goed Eyckenstein wordt vooral 

historisch mobiel erfgoed gepre-

senteerd. Er is een veelheid aan 

koetsen, karren etc. En er wordt 

een grote collectie historische iet-
sen getoond van Douwe Tijsma. 

Waar op landgoed Vollenhoven het 

programma van start gaat wordt 

het swingend beeindigd bij het 

Koetshuis naast de Mauritshoeve. 

Het oficiële programma duurt tot 
16.00 uur, maar met gezellige mu-

ziek en een drankje kan het daar als 

het gezellig is nog best even door-

gaan. En voor de liefhebbers is er 

dan in de avond ‘De nacht van de 

buitenplaats. 

Fietstocht

Bij Noordanus in Hollandsche 

Rading staan diverse bijzondere 

voertuigen, zoals een Strassburger 

circuswagen. Voor wie er graag 

met een tweewieler op uit gaat, is 

er een ietsroute die voert langs 
diverse monumenten, waarvan er 

op 13 september een aantal voor 

publiek geopend is. Monumentale 

kerken hebben die dag een eigen 

programma en vrijwilligers van 

molen Geesina in Groenekan or-

ganiseren rondleidingen. De iets-

route is onder meer te verkrijgen bij 

het gemeentehuis van De Bilt en de 

bibliotheek.

Vervoer met Bus27

Op 13 september tijdens Open Mo-

numentendag met het thema ‘Op 

Reis’, doet Oldtimerdag De Bilt 

van de Biltse Marktdag geheel mee 

in stijl en rijdt Bus27 gezellig mee. 

Bus27 maakte deel uit van een serie 

van 15 bussen van het type World-

master van het merk Leyland. In 

de jaren 50, 60 en 70 van de vorige 

eeuw reed Bus27, als onderdeel van 

het wagenpark van het Gemeente-

lijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU), 

in de Schepenbuurt in Utrecht. Het 

is mogelijk om op 13 september als 

passagier van Bus27 mee te rijden 

met de toerrit. Bus27 rijdt namelijk 

mee in de Herbieroute van de Old-

timerdag. 

Muziek

Gedurende de gehele dag kan men 

bij de koetshuizen van Eyckenstein 

en Vollenhoven terecht voor een 

hapje en een drankje. Voor mu-

zikale omlijsting wordt bij beide 

koetshuizen en bij Noordanus (ac-

cordeonist) gezorgd. Er zijn bij bei-

de koetshuizen optredens van onder 

andere zangkoor ‘Sterk Spul’, een 

shantykoor, dweilorkest ‘Blaas-

kinkels’ en een accordeonist. Voor 

dansliefhebbers zijn er o.a. optre-

dens bij het koetshuis van Eycken- 

stein van de Line Dancers van 

‘Born Country Maartensdijk’.

De deuren van molen Geesina staan zaterdag 13 september uitnodigend 

open voor een bezoekje.

Wandelen op 
Monumentendag

Vanaf het koetshuis van Landgoed Vollenhoven is a.s. zaterdag 

een wandeling georganiseerd door overplaats Den Eik. Van de 

oorspronkelijke villa Den Eik is alleen deze pachtboerderij nog 

overgebleven. (zie pag. 16)

De kans op een landgoed te dwalen

zal zich niet zo vaak gaan herhalen

dus neem het er van

nu het ’s avonds eens kan

en dat ook nog eens zonder betalen

Guus Geebel Limerick

nieuwe website nodig?



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

14/9 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos en ds. 
P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

14/9 •   9.30 en 18.30u - Ds. R.W. de 
Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

14/9 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

14/9 • 10.00u - Dhr. Wessel de Jonge

R.K. Kerk O.L. Vrouw

14/9 • 10.30u - Dhr. J.W. Feijen en dhr. 
V. Cornelissen

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

14/9 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
14/9 • 17.00u - Ds. W.T. van Veelen

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

14/9 • 10.00u - prop. A. van Soest
14/9 • 19.00u - Ds. A.J. Zoutendijk

Pr. Gem. Immanuelkerk

14/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

14/9 • 10.00u - Da. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

14/9 • 10.00u - Eucharistieviering, 
priester J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente

14/9 • 10.00u - Dhr. Bert Niehof

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

14/9 • 10.30u - Ds. R. Alkema

Herv. gemeente Blauwkapel 

14/9 • 10.00u - Ds. B. van Leeuwen
14/9 • 18.30u - Kand. J.P. de Man

Onderwegkerk Blauwkapel

14/9 • 10.30u - Prof. Dr. M. Brinman

Herst. Herv. Kerk

14/9 • 10.30u - Ds. Jongejan
14/9 • 18.00u - Ds. W. Vlastuin

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

14/9 • 11.00u - Da. Rianne Veenstra 
avondmaal

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

14/9 • 10.00u - Ds. L. van Nieuwpoort
14/9 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk    -> geen 

rooster-> mail gestuurd maar (nog) 

niets ontvangen 5-9-2014

14/9 • 10.00 en 18.30u -

PKN - Ontmoetingskerk

14/9 • 9.30u - Da. Rianne Veenstra  
avondmaal

St. Maartenskerk

1/3 • 19.00u - Eucharistieviering
14/9 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

14/9 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

14/9 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
14/9 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp
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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

Kracht van de Stilte 

De Woudkapel start met ingang 
van donderdag 18 september 
weer met een wekelijkse medi-
tatiebijeenkomst Kracht van de 
Stilte, als baken in een drukke 
week. De zaal opent om 19.45 
uur en tot 21.00 uur wordt er 
vanuit verschillende technieken, 
zoals yoga, zen meditatie en 
mindfulness, gewerkt aan per-
soonlijke verdieping. Kracht van 
de Stilte is voor iedereen toe-
gankelijk, ook zonder meditatie-
ervaring. De Woudkapel bevindt 
zich op de hoek van de Beet-
hovenlaan en de Sweelincklaan 
in Bilthoven-Noord. Informatie: 
wendy@wdgcommunicatie.nl

Verkoopdag in Westbroek

Op zaterdag 13 september van 
10.00 tot 16.00 uur, vindt de jaar-
lijkse verkoopdag van de Her-
vormde Kerk in Westbroek plaats 
in en om het gebouw Rehoboth 
achter het kerkgebouw aan de 
Kerkdijk. Er zijn geborduurde 
handdoeken en zelfgebreide sok-
ken en spreien te koop en u kunt 
lekker snuffelen tussen de rom-
melmarktspullen. 

Houdt u meer van een spelletje, 
dan zijn er diverse mogelijkheden 
zoals de sjoeltafel, het knikker-
bord en voor de kleintjes natuur-

lijk de grabbelton. Verder is er 
kopje koffie, thee of fris met wat 
lekkers te verkrijgen. Ook zijn er 
broodjes beenham, wafels, olie-
bollen, een ijsje, verse bloemen 
en huisgemaakte jam. En natuur-
lijk mag het rad van avontuur 
niet ontbreken. De monumentale 
kerk is te bezichtigen en de toren 
is onder begeleiding van een gids 
te beklimmen. De opbrengst van 
deze verkoopdag is voor de plaat-
selijke kerk en de zending.

Open Monumentendag  

in Lage Vuursche

Zaterdag 13 september is in de 
Hervormde Kerk een mooie serie 
oude afbeeldingen te zien met 
o.a. een foto van de vroegere 

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

koningsbank van het begin van 
de vorige eeuw. Maar ook andere 
foto’s van vroegere mo(nu)men-
ten. Op het kerkplein zijn pro-
ducten uit Malawi te koop, die, 
passend bij het dag-thema, al een 
verre reis hebben gemaakt. Al 
met al is iedereen welkom van 
10.00 tot 16.00 uur.

Biodanza in Lage Vuursche

Op dinsdag 16 september start 
Nina Wevers met wekelijkse les-
sen Biodanza in Lage Vuursche. 
Nina Wevers geeft daar elke dins-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
Biodanza in dorpshuis De Furs. 
Op dinsdag 16 september is er in 
De Furs een speciale kennisma-
kingsworkshop, aanvang 20.00 
uur, deelname gratis. Voor meer 
info. Tel. 06 29252929.

Open speelavond Samuze

Huismuziekorkest Samuze opent 
het seizoen met een open speel-

avond op 17 september in de 
Noorderkerk, Laurrillardlaan 6 
te Bilthoven. De kerkdeur staat 
vanaf 20.00 uur u open om in de 
kleine zaal het Huismuziekorkest 
Samuze te beluisteren. Iedereen 
is welkom en zeker diegene die 
overweegt om in Samuze mee te 
gaan spelen met een instrument 
dat qua samenstelling en niveau 
in het orkest past. Zie ook www.
Samuze.nl

Venetië en maskers

De Vrouwen van Nu, afdeling 
Groenekan hebben hun leden-
avond op woensdag 10 septem-
ber. Op die avond komt Olga Dol 
alles vertellen over haar passie en 
hobby: Venetië en haar Maskers. 
Het belooft een heel bijzondere 
avond te worden. Aanvang 20.00 
uur in Dorpshuis ‘De Groene 
Daan’ Grothelaan 3 in Groene-
kan. Toegang voor leden gratis, 
voor niet leden € 5,00.

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’ a
an.

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 13 september haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 13 september 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Geboren

8 september 2014

Sam

Zoon van Maaike Fijen 
en Warner Harmsen

Tolakkerweg 76
Hollandsche Rading

Na een arbeidzaam leven, vol liefde, zorg en aandacht voor hen die hem lief en dierbaar waren, is door 
de Heere van ons weggenomen mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa

Evert van Vulpen
in de leeftijd van 87 jaar.

Met diep respect denken wij terug aan de wijze waarop hij zijn ziekte heeft gedragen.

 Hollandsche Rading: S. van Vulpen-Nagel
 Hoevelaken: Greet van den Berg-van Vulpen
  Govert van den Berg
 Hollandsche Rading: Klaas van Vulpen
  Anja van Vulpen-van Zoeren
 Almere: Marinus van Vulpen
  Roos van Vulpen-Striethouldt
  Klein- en achterkleinkinderen.

4 september 2014
Graaf Floris V Weg 23
3739 NA Hollandsche Rading

De begrafenis heeft vandaag, woensdag 10 september, plaatsgevonden op de Hervormde Begraafplaats 
aan de Dierenriem te Maartensdijk.



Creatief op zoek naar banen
door Guus Geebel

‘Het mooie van deze werkbezoeken is dat je even bij een ander in de keuken kunt kijken 

en ideeën opdoen’, aldus wethouder Jolanda van Hulst. Samen met PvdA-fractievoorzitter 

Krischan Hagedoorn liet zij zich op 28 augustus in Apeldoorn en Nijmegen voorlichten over 

projecten, waarmee in die gemeenten mensen succesvol aan werk worden geholpen.

Op 19 juni nam de gemeenteraad 

unaniem een motie van de PvdA aan 

waarin B en W gevraagd worden om 

proactief lokaal arbeidsmarktbeleid 

te gaan voeren. Om dat te realiseren 

wordt in de motie gevraagd om vóór 

1 januari in regionaal verband een 

plan te ontwikkelen om werkloze 

inwoners van de gemeente de Bilt 

aan het werk te helpen. Het werkbe-

zoek werd in dit verband afgelegd. 

In Apeldoorn werden Van Hulst en 

Hagedoorn ontvangen door wet-

houder Werk en Inkomen Johan  

Kruithof. Wethouder Van Hulst 

noemt voor de korte termijn vooral 

de Apeldoornse werkwijze bruik-

baar voor de Biltse situatie. 

Programma

‘Mensen die in Apeldoorn een so-

ciale uitkering krijgen volgen eerst 

een maand verplicht een program-

ma, waarbij ze vier dagdelen in het 

Apeldoornse Sw-bedrijf tewerkge-

steld worden in twee speciale groe-

pen. Ze krijgen dan weer de routine 

van het vroeg opstaan, op tijd ko-

men en jezelf verzorgen, want dat 

vervaagt wanneer mensen langere 

tijd in een uitkeringssituatie verke-

ren. Veel mensen hebben een laag 

zelfbeeld en dat willen ze in die 

maand opvijzelen met cursussen, 

gesprekken en sollicitatietrainin-

gen. Ze beginnen in Apeldoorn met 

mensen vanaf 27 jaar. Voor jonge-

ren zijn er speciale programma’s 

waarbij 87 procent binnen vier we-

ken aan de slag komt.’ 

Groepsgerichte aanpak

Krischan Hagedoorn noemt vooral 

de groepsgerichte aanpak erg mooi. 

‘Mensen die in hetzelfde schuitje 

zitten worden bij elkaar gezet. Er 

wordt gewerkt, maar het is vaak 

werk met een bepaalde uitdaging. 

Ze laten mensen met elkaar in een 

groepsopdracht overleggen hoe ze 

het werk zullen aanpakken. Trai-

ner en jobcoach zorgen voor die 

groep en verzorgen de trainingen. 

Ze observeren en zien wat er in 

zo’n groepsproces gebeurt. Op die 

manier gaan ze heel gericht aan 

de slag. Er is een groot prikbord 

waarop alle vacatures worden op-

gehangen. Leuk in dat proces is dat 

mensen elkaar op vacatures wij-

zen. Soms komt eruit dat iemand 

een training of cursus nodig heeft 

en dat kan dan ook. Er wordt voor 

goede materialen en werkkleding 

gezorgd. Als mensen op sollicita-

tiegesprek gaan wordt er voor ge-

zorgd dat ze netjes gekleed gaan. 

Er is ook een kapper op het terrein. 

Het hele zoeken naar werk wordt zo 

met fysieke middelen gestimuleerd. 

De eerste lichting in Apeldoorn had 

een score van 40 procent en dat is 

nog steeds zo.’

Leerwerkstage

Wethouder van Hulst denkt dat je 

de Apeldoornse aanpak door Biga 

kunt laten uitvoeren. Biga Groep 

is de organisatie die voor vijf ge-

meenten, waaronder De Bilt, de 

Wet Sociale Werkvoorziening uit-

voert. ‘De deskundigheid en de 

lijnen naar de ondernemers be-

staan al bij Biga en die kun je ook 

gebruiken voor mensen die in een 

sociale dienst uitkering komen.’ 

Krischan Hagedoorn vertelt dat 

er in Apeldoorn speciale jonger-

engroepen zijn, een 55+ groep en 

dat er wordt begonnen met mensen 

die al langer in de bijstand zitten. 

‘Voor de 60 procent die na vier 

weken geen baan hebben gevon-

den komt er een leerwerkstage. 

Daarvoor zijn bedrijven gevonden 

die dat willen aanbieden. Dus het 

stopt niet na vier weken, er is nog 

een vervolg van negen weken. De 

resultaten daarvan zijn nog niet be-

kend, maar het is een heel positief 

initiatief. Apeldoorn doet het als 

gemeente alleen, wij moeten het in 

een gemeenschappelijke regeling 

gaan organiseren.’ 

Creatief

In Nijmegen werden Van Hulst en 

Hagedoorn ontvangen door wet-

houder Turgay Tankir.   Net als in 

De Bilt moet in Nijmegen vijf pro-

cent van een gemeentelijke aanbe-

steding besteed worden aan social 

return. ‘Er is een speciale ambte-

naar die bij alle gegunde opdrach-

ten direct op de stoep staat om dit 

handen en voeten te geven’, vertelt 

Hagedoorn. ‘Ze maken daar ook 

bij hele kleine opdrachten gebruik 

van. Als voorbeeld noemt hij een 

opdracht van 50.000 euro. Breed 

(hun Biga) kreeg voor de 2.500 

euro die dat opleverde opdracht 

om alle EHBO kisten te vullen. 

‘Dus een kleine dienstverlening. 

Ze zijn daar heel creatief in. We 

hebben echt leuke dingen gezien 

waarvan we zeggen daar kunnen 

we iets mee. Dat zou een mede-

werker van de RSD voor ons sa-

menwerkingsverband ook kunnen 

doen. De wethouder en een amb-

tenaar leggen in Nijmegen elke 

week een aantal werkbezoeken af 

en slepen zo participatieplekken 

binnen.’ Werk en inkomen en Eco-

nomie noemt Krischan Hagedoorn 

een prettige combinatie. ‘Bedrij-

ven willen graag met de wethou-

der spreken. Die kan ambassadeur 

van de gemeente zijn om mensen 

aan werk te helpen. In Nijmegen is 

veel succes geboekt met een plan 

waarbij werkgevers, die na een 

proeftijd van drie maanden, men-

sen in de ww of in de bijstand een 

jaarcontract aanbieden, een bedrag 

van 4000 euro krijgen plus een op-

leidingsbudget.’

Hoe in De Bilt

‘Hoe we er in De Bilt mee omgaan 

hangt af van de Participatienota en 

hoe we met Biga verdergaan. Bin-

nen de regionale samenwerking  

wordt nu een plan ontwikkeld hoe 

we Biga hierbij kunnen betrekken 

en welke vorm dat dan zou moeten 

krijgen. Ik verwacht voor het einde 

van dit jaar daar meer duidelijkheid 

over te hebben.’ Jolanda van Hulst 

onderhoudt geregelde contacten 

met de ondernemers en bespreekt 

dan onderwerpen als duurzaam-

heid, participatie en werkgelegen-

heid. ‘Als wethouder economische 

zaken kom je gemakkelijk binnen, 

maar je moet ook wat kunnen bie-

den en met de RSD/Biga zou je 

een mooie opzet kunnen maken. 

Er zijn best veel ideeën. Met de 

nieuwe Participatiewet komt daar 

ruimte voor in de gemeenten. Je 

ziet dat het in elke gemeente an-

ders gebeurt, dus er is heel veel 

beleidsvrijheid en het inkomens-

deel geeft de ruimte daarvoor. Als 

gemeente moet je bekijken hoe je 

dat gaat inzetten, afzonderlijk of 

regionaal. Ik denk dat je met dat 

laatste veel meer kunt.’
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Gemeenteraadslid Krischan Hagedoorn en wethouder Jolanda van Hulst.

Werkzaamheden Bilts 
Hoogkruis afgerond

Zaterdag 13 september is het een jaar geleden dat in het Van Boetze-

laerpark het Bilts Hoogkruis werd onthuld. Deze eerste ‘verjaardag’ 

van het cultuurmonument ter gelegenheid van 900 Jaar De Bilt wil men 

niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Stichting Bilts Hoogkruis is die dag met een informatiestand aanwezig 

bij het kruis en belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te 

komen nemen en de laatste stand van zaken rond het monument te aan-

schouwen. De afgelopen tijd zijn de puntjes op de ‘i’ gezet en is de om-

geving van het hoogkruis verder aangekleed: Er is een ovaal grindplein-

tje rond het kruis aangelegd en er zijn twee informatieborden geplaatst. 

Deze borden worden zaterdag 13 september onthuld. Het Hoogkruis-

project is met deze laatste werkzaamheden echt helemaal voltooid. 

Om dit te vieren is er die middag ook een bijeenkomst voor sponsors, 

die middels de aankoop van een afbeelding op het kruis het kunstwerk 

mede mogelijk hebben gemaakt. Vertegenwoordigers van de Stichting 

Bilts Hoogkruis zijn op 13 september vanaf 12.00 uur ter plaatse aan-

wezig voor ontmoeting en informatievestrekking. Ook het boek van 

Gert Landman met het verhaal achter het hoogkruis is bij de stand te 

koop voor een gereduceerde prijs. Om 14.00 uur zullen de informatie-

borden worden onthuld.

Spelen op straat XL

De buitenschoolse opvang van Kindercentrum Weltevreden greep op vrijdag 19 augustus - de laatste dag 

dat de Biltsche Rading afgesloten was voor verkeer - aan om er op te spelen. Met skeelers, stepjes , ietsen 
en stoepkrijt beleefden de kinderen een ongebruikelijke speelmiddag op het asfalt. Nadat de kinderen in 

overleg met de politie weer waren teruggekeerd naar het eigen speelterrein bij de honk- en softbalvereniging 

Centrals, werd de randweg vrijgegeven voor alle verkeer.                             (Richard Breedveld)
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakte biefstuk

Livar schouder

Entrecôte
naturel of gemarineerd

Kipdijsate

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

500
gram 7.50

500
gram 6.25

500
gram 5.50

500
gram 9.98

6 halen / 
   5 betalen

500
gram 6.25

Kip-walnoot salade 
Filet-Americain
Smossalade 3x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Maertensdijkse metworst 

Gebraden entrecôte 

Gebakken beenham 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 september
t/m woensdag 17 september

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 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Schouderham
Gebakken boterhamworst
Procureurrollade
Salami
Varkenslever
Boterhamworst
Paardenworst

Kookworst
Grillworst
Kaasgrillworst
Leverworst
Gebraden gehakt
Boerensnijworst

Slavinken
Sundervinken 
Varkens verse worst 
Runder verse worst

PINDAROTSJES
PUUR/ MELK/ WIT

MAERTENSDIJKSE 
PEPITA MIX 1.25100

gram

3.502 
zakjes

Extra donderdag voordeel!

op=op
10 HAMBURGERS 
VAN MAAR 8.- 

VLEESWAREN-TRIO

Kom vrijdag 12 september tussen 10.00 - 16.00 uur naar de demo van onze heerlijke Italiaanse olijfolie!!

GEITENKAAS 
FENEGRIEK

RODEWIJN REBEL

STOMPETOREN 
BELEGEN

1.98100
gram

5.98500
gram

5.50500
gram

STOMPETOREN 
BELEGEN

Ideaal voor de BBQ!

Heerlijk voor het 
weekend! 

SMULBOL
GEVULD MET KIPDIJFILET,  

CHAMPIGNONS EN 

SPEKJES

2.50Per 
stuk

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Volop specialiteiten
uit Brussel! o.a. groot 
assortiment Paddestoelen!

Vers van de Traiteur
Doesburgse Kipschotel
____________________________ 100 GRAM 0,99
Japanse biefstuk
MET NOODELS OF RIJST

____________________________ 100 GRAM 1,25
Verse Ravioli
MET GEHAKT IN TOMATEN SAUS

____________________________  100 GRAM  1,49

Zaterdag verse Sushi!!!

Elstar

Handappels
HEEL KILO

Vers gesneden

Soepgroente
GROF OF FIJN

Pracht

Witlof
500 GRAM

Vers gesneden

Bietjes
____________________500 GRAM 0,99

Doyenne Du Comice OF

Conference handperen
___________________ HEEL KILO  0,99

Macaroni gehaktschotel 
___________________ 100 GRAM  0,89

ALLEEN MAANDAG, DINSDAG

EN WOENSDAG

0,99
0,890,59

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70

250 gram

Sperziebonen
___________________________ HEEL KILO  0,99
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advertentie

Het Vriendenhuis moet 
onderhouden worden

door Henk van de Bunt

In november 2013 hebben de Vrienden van het van Boetzelaerspark, met behulp van een groot aantal 

vrijwilligers en met medewerking van de afdeling Groen van de gemeente de eendenkooi verwijderd 

uit het park. Dat resulteerde in een nieuw en fraai uitzicht over de vijver in het park. Maar daarnaast 

werd de voormalige gemeenteschuur, jaren gebruikt voor opslag van onderhoudsmateriaal, opnieuw 

‘onthuld’. De schuur was volledig ingegroeid en zodoende in onbruik geraakt. 

Voorzitter Ben Verwiel: ‘Maar dat 

is veranderd. Er kwam een samen-

werking tussen de Vrienden en de 

gemeente. De Vrienden kregen 

toestemming om de schuur te reno-

veren voor opslag van onderhouds-

materialen en voor verenigings-

activiteiten. Ook werd de ruimte 

bestemd voor de opslag van infor-

matie- en educatiemateriaal van na-

tuurprojecten in het onderwijs’. 

Er werden fondsen geworven om 

de renovatie bekostigen en ook de 

gemeente bood de helpende hand. 

Verwiel: Wij hopen velen tijdens de 

Kunstmarkt op zaterdag 13 septem-

ber a.s. aan te treffen bij ons gere-

noveerde Vriendenhuis.’

Nieuwe fondsen

5 september 2014 heeft de aanne-

mer het opgeknapte huisje opgele-

verd. Deze week gaan de Vrienden 

het huisje schilderen en wordt de 

elektriciteit aangelegd. Op zaterdag 

13 september staat de stand van de 

vrienden van het van Boetze laerpark 

tijdens de kunstmarkt aan de rand 

van de vijver, bij het opgeknapte 

huisje. Verwiel: ‘Bezoek onze stand 

en wij kunnen de mensen nog veel 

meer mooie plannen laten zien.  

 

Er is namelijk een uitgebreid ver-

beterplan voor het park in op-

dracht van de gemeente geschre-

ven door de irma Copijn. Nu het 
huisje mooi opgeknapt is zie je 

hoe armetierig de omgeving is.  

In het Copijnplan is voor het 
huisje een vlonder voorzien.  

Wij hebben het idee opgevat om 

een uitgewerkt ontwerp van deze 

vlonder te maken, met daarop twee 

bankjes. Hiervoor willen wij als 

volgend project ook weer fondsen 

werven’.

Zorg

De Vrienden hebben ook nog een 

aantal zorgpunten. Verwiel beaamt 

dat: ‘Als je bij het huisje staat zie je 

dat het water in de vijver echt ‘licht-

groen’ is en ernstig vervuild met al-

lerhande troep. Om de algengroei 

in het water te voorkomen heeft 

de gemeente toegezegd om nog dit 

jaar een verbinding tussen de Bilt-

se Grift en de vijver te realiseren. 

Hierdoor wordt het water ververst. 

Ook zouden wij graag zien dat het 

zwerfvuil aan de oppervlakte van 

de vijver met regelmaat in opdracht 

van de gemeente verwijderd wordt. 

Inmiddels heeft de gemeente wel 

d.m.v. een duiker de verbinding 

van de vijver met de sloot rondom 

de boomgaard, tot stand gebracht’.

Oproep 

In hun nieuwsbrief (van juni) werd 

aangekondigd om maandelijks met 

vrijwilligers een ochtend in het 

park te gaan werken. 28 juni was de 

eerste keer. Op zaterdag 27 septem-

ber van 9.30 tot 12.30 wordt deze 

actie gereanimeerd na de vakantie-

periode. Activiteiten dan zijn o.a. 

binnenkant van ‘vriendenhuisje’ 

opknappen, omgeving van het vrien-

denhuisje schoonmaken, zwerf-

vuil ruimen, opschot en onkruid 

wieden, onderhoudswerkzaamhe-

den in de boomgaard: slootrand 

schoon, boomspiegels maaien etc.  

 

Verwiel besluit dan ook met een op-

roep: ‘Kom ons helpen, In werkkle-

ding, neem tuinhandschoenen mee. 

Voor kofie met iets lekkers wordt 
gezorgd. 

Het Vriendenhuis in januari 2014.

Maandag 8 september werd de laatste hand gelegd aan Het Vriendenhuis 

om belangstellenden zaterdag netjes te kunnen ontvangen. 

Christine en Willem van den Wijngaart naast burgemeester Arjen Gerritsen.

Koninklijke onderscheiding voor KNO-arts
door Henk van de Bunt

Dr. van den Wijngaart uit Bilthoven is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte hem op donderdag 4 september tijdens zijn afscheid als 

keel-, neus- en oorarts de onderscheiding uit in het Auditorium van het 

Diakonessenziekenhuis aan de Bosboomstraat in Utrecht uit. 

De heer Van den Wijngaart is 

koninklijk onderscheiden van-

wege zijn jarenlange inspan-

ning voor het verhogen van de 

KNO-heelkundige zorg, door zijn 
actieve rol als bestuurslid van 

de KNO-vereniging en van de 
Orde van Medisch Specialisten.  

 

Daarnaast was hij medeoprichter 

van de Stichting Wetenschappelijk 

Onderzoek Diakonessenziekenhuis 

Utrecht (SWODU).

Symposium

Ter gelegenheid van het afscheid 

van de Bilthovenaar was er in het 

Utrechtse Diakonessenziekenhuis 

een symposium georganiseerd.  

De heer van den Wijngaart was 

vanaf 1981 als KNO-arts aan het 
Utrechtse ziekenhuis verbonden.  

 

Burgemeester Arjen Gerritsen: ‘In 

de 33 jaren, die sedertdien zijn 

verstreken staat de grote waar-

dering voorop, die er is voor 

zijn omgang met degenen die 

zijn zorg nodig hebben, name-

lijk patiënten en hun omgeving.  

 

Een arts is in onze ogen soms dan 

wel een technicus, die een ziek of 

kapot lichaam wil herstellen, maar 

wat wij eigenlijk moeten zien en 

zeggen is dat een arts ook een mens 

is die met zijn of haar talent een an-

der mens in het leven wil behouden 

en de kwaliteit van dat leven wil 

verbeteren’. 

Bestuurlijk

De burgemeester benoemde ook het 

feit, dat Willem van den Wijngaart 

ook een bredere verantwoordelijk-

heid dan die alleen van arts had 

genomen: ‘Een zeer belangrijke 

bijdrage lag er van hem op het vlak 

van het onderwijs, de opleiding 

van andere gespecialiseerde artsen 

en het tableau van verdiensten van 

de heer van den Wijngaart wordt 

ook verder ingekleurd door zijn 

bestuurlijke prestaties’. Gerritsen 

wees hierbij op de bijdragen aan 

de Orde van Medisch Specialisten 

(12.000 leden) en aan het Europese 

verband van deze beroepsgroep 

naast het adviseurschap van de Be-

roepspensioenvereniging Medisch 

Specialisten. 

XL 

MODE 
SOESTDIJK

200m² winkelruimte met trendy 
en klassieke dameskleding van 

maat 42 t/m 54

XL MODE SOESTDIJK

www.xlmode-soestdijk.nl

Samoon

No Secret

Carleoni

Verpass

Chalou

Ophilia 

Yoek

Mat

Koninginnelaan 18
Soestdijk
Maandags geslotenInclusief outlet

DE NIEUWE

NAJAARS-

COLLECTIE

IS BINNEN!

merken o.a.
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Vestigingen in De Bilt,

Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 

Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800

www.noordanuspartners.nl

Deskundig

op uw erf,

thuis in 

uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Gemeente De Bilt zoekt een:

Junior allround
buitendienstmedewerker  (m/v)

met ervaring in het groen 
voor 36 uur per week

salaris max. € 2.378,-

Wil je meer weten over de vacature?
Wil je solliciteren?

Kijk op onze website:
www.debilt.nl

Cursus 7 Dingen, speel, leer en
ontdek het internet 7 stappen
Maak kennis met verschillende vormen van 
sociale media zoals YouTube, Picasa, Facebook 
en Twitter bij de cursus 7 Dingen. Vanaf 15 
september 7 lessen van 14.00 – 16.00 uur. Enige 
ervaring met de computer en internet nodig.
Bij voldoende belangstelling start er ook een 
avondcursus van 19.00 - 21.00 uur.
Prijs: € 100,- / € 80,- leden Bibliotheek Idea.

Klanten verleiden met Facebook
Op 15 september van 19:00 - 21:00 uur start in 
Bibliotheek Idea Bilthoven een cursus Facebook 
voor bedrijven. Met een Facebook bedrijfspagina 
kunt u uw (potentiële) klanten snel informeren 
over nieuwtjes, aanbiedingen en wat niet al. 
Deze cursus maakt onderdeel uit van
‘De bibliotheek voor ondernemers’.
Meer informatie: 030 2299003. De locatie is 
Bibliotheek Idea Bilthoven, Het Lichtruim,
Planetenplein 2. www.ideacultuur.nl. Aanmelden 
voor de cursus kan via de website of via
activiteiten@ideacultuur.nl. 

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

NIEUWE COLLECTIE

NU VOLOP KEUS

Onze heerlijke speculaas 
2e pakje halve prijs

Er is weer Oogstbrood, 
nu € 2,95

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

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Woonzorgcentrum

d’Amandelboom is op zoek

naar vrijwilligers M/V voor:

De ondersteuning bij activiteiten zoals:

 • Bloemschikken
 • Koffi e schenken
 • Gezamenlijke maaltijden
 • Wandelen

In kaart brengen van levensverhalen

Zoekt u iets anders? U bent van harte welkom! 
Wij gaan daar graag met u over in gesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de vrijwilligerscoördinator.

Tel: 030-2295600 of per E-mail: 
vrijwilligerscoordinatoramandelboom@

accoladezorggroep.nl

Noord Houdringelaan 82 - 3722 BT Bilthoven - 030-2295600 - www.accoladezorggroep.nl

Vrijwilligerswerk:

voor cliënten onmisbaar 

en voor u waardevol!
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Vlam in de pan
Helemaal aan de westkant van het terrein van Huize Het Oosten ligt de 

Parklat Jan van Eijck met 40 koopappartementen, variërend in grootte.

De Vereniging van eigenaren had brandveiligheidsdeskundige mevr. 
Joyce Wit uitgenodigd om vragen als: Wat moet je doen als er brand 
uitbreekt? te laten beantwoorden. Andere vragen die gesteld werden 
waren: Hoe ga je om met een brandblusser, hoe gebruik je een blusde-

ken en hoe kun je als de vlam in de pan slaat blussen met een pannen-

deksel of een koekenpan (te gebruiken als deksel met een steel)? Joyce 
Wit deed dit niet alleen met een inleiding met dia’s, maar vooral ook in 
de praktijk. (Leny van Es)

Als het vuur wordt ontstoken mogen de bewoners van de 40 

seniorenappartementen dat zelf doven. (foto Oscar de Waard)

De Wegh der Weegen 
door Henk van de Bunt

Ter voorbereiding op de Biltse Open Monumentendag 2014 waren alle medewerkers woensdag 

3 september nog een keer bijeen en werden spreekwoordelijk de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. 

De voorzitter van het Comité Open Monumentendag De Bilt Romana Engeman verduidelijkte 

nog het een en ander over de diverse projecten.

Het thema van de monumentendag 

is dit jaar ‘Op Reis’. Romana En-

geman: ‘Omdat de gemeente De 
Bilt in het midden van het land 

ligt doorkruizen vele historische 
wegen onze gemeente. De Wegh 
der Weegen tussen Amersfoort 

en landgoed Vollenhoven is een 

bekende weg, maar ook de his-

torische trambanen en het spoor 
Utrecht - Amersfoort, de water-
wegen als De Biltse Grift en de 

ontginningsvaarten in Groenekan, 
Maartensdijk en Westbroek’.

Verband

Romana Engeman: ‘Het verband 
tussen ‘Op reis’, het thema van de 
Open Monumentendag 2014 en 

onze wegen ligt voor de hand. Dit 
geldt temeer voor de Wegh der 
Weegen. Deze weg is ontworpen 

in 1647 als verbindingsweg tussen 

Amersfoort en Utrecht door Jacob 
van Campen, zelf een inwoner van 
Amersfoort. Met slechts 7000 in-

woners, maar met een bloeiende 
economie, wilde deze stad ook 
meetellen met de veel grotere ste-

den Amsterdam en Utrecht. Het 
plan voor de weg was dan ook 

groots opgezet, helemaal in de sfeer 
van andere grote projecten zoals 
de drooglegging van de Beemster 

en de buitenplaatsen aan de Vecht. 
Niet voor niets werd deze weg dan 

ook destijds beschreven als ‘Een 
weg van Appius, jae meer, een 
wegh der weegen’. 

Weinig

De economische teruggang van 
Nederland met het rampjaar 1672 
en de daarop volgende Franse be-

zetting hebben er uiteindelijk toe 
geleid dat van de bouw van de ge-

dachte landgoederen langs de weg 
weinig is terecht gekomen. Wel is 
vandaag de dag nog steeds op be-

paalde plekken langs de weg te 

zien waar de zogeheten ‘vakken’ 
zich bevonden met de bijbehorende 
‘sorties’ tussen de vakken. Deze 
sorties maakten het mogelijk voor 
de herders om hun schapen vanaf 
de weg naar de achterliggende hei-

develden te brengen. De Stichting 
Wegh der Weegen, opgericht in 
2013 als burgerinitiatief, heeft ten 
doel de bekendheid en de beleving 

van de Wegh te vergroten. Ook wil 
de stichting de cultuurhistorische 
en andere waarden van de Wegh 
over het voetlicht brengen. De bij-
drage van de stichting gedurende 
de Open Monumentendag 2014 be-

staat uit presentaties over de Wegh 
in het Koetshuis van landhuis Vol-

lenhoven (13 september om 11.00 
en 14.00 uur) en participatie in de 
Nacht van de Buitenplaatsen op za-

terdag 13 september. 

Bus27

Wegens de enorme belangstelling 
voor het meerijden met Bus27, zal 
Bus27 op de Markt- en Oldtimer-

dag bij de Biltse Dorpskerk op 13 
september nog 4 ritten door Bilt-

hoven en De Bilt maken. Kaarten 
hiervoor kunnen worden gekocht 
tijdens deze dag op de Dorpsstraat. 
Bus27, vertrekt om 14.00, 14.30 
en 15.00 en 15.00 uur. De gehele 
dag zal er in de omgeving van het 

Koetshuis op Landgoed Eycken-

stein een uitstalling van historische 
tweewielers en oldtimers zijn naast 
een tentoonstelling over oude ver-

voermiddelen. 

Honderdjarige in d’Amandelboom
door Guus Geebel

Locoburgemeester Jolanda van Hulst kwam donderdag 4 september in Woonzorgcentrum 

d’Amandelboom in Bilthoven de heer J.B. Steinfort feliciteren met zijn honderdste verjaardag. 

Hij wil wel met zijn voornaam Bert in de krant. ‘Dat hoort bij deze tijd en ik ben van deze tijd’, 

zegt hij. ‘Ik ben gelukkig nog heel helder. Je kunt dat ijn noemen, maar dat vind ik te klein.’

Bert Steinfort werd op 4 septem-

ber 1914 geboren in Zuilen. Zijn 
geboortehuis stond tegenover het 

staalbedrijf Demka aan de Amster-
damsestraatweg. Hij bleef altijd in 
Zuilen wonen. Het laatst in de Bos-

senbroekstraat, waar hij met veel 
genoegen woonde. 
In 2000 verhuisde hij met zijn 
vrouw naar d’Amandelboom. Bert 
Steinfort werd banketbakker en 
maakte de crisis van de dertiger 
jaren mee. In de Tweede Wereld-

oorlog zat hij bij het verzet.

‘Mijn vrouw is 88 jaar oud gewor-
den, maar zij is nooit egaal grijs 
geweest. Dat noemden ze toen 
peper en zout. Zij ging langzaam 
maar zeker achteruit en aan het 
eind werd ze dement. Voordat ik 
het woord kende was ik al man-

telzorger. Gelukkig leed ze er zelf 
niet zo onder, maar het is iets dat 
ik mijn grootste vijand niet gun. 
Als ze ’s morgens niet gauw ge-

noeg kwamen om haar te kleden, 
zei ze kom op Bertus. Ze noemde 
me nooit Bert. Altijd Bertus, want 
zo was ik gedoopt.’

Het echtpaar kreeg twee zonen en 
vier dochters. Er zijn 22 kleinkinde-

ren en 32 achterkleinkinderen. De 
heer Steinfort is redelijk gezond. 
‘Ik piep alleen een beetje. Jeannette 
heeft me vanmorgen toegesproken 

en ik zei je krijgt zo een antwoord 
van mij, want ik ben een beetje 
achter mijn adem. Toen ik weer 
adem had heb ik netjes antwoord 
gegeven.’ Toen hij dit voorjaar op 
de operatietafel lag vroeg iemand 

hem wat je moest doen om zo oud 
te worden. ‘Ik zei in de eerste plaats 
moet je doorgaan met ademhalen 
want als je daarmee ophoudt is het 
gebeurd’. 

Dieptepunt in zijn leven is het 
sterven van zijn vrouw en alle an-

dere dierbaren die hem ontvielen. 
Hoogtepunt de wijze waarop ze 
de kinderen hebben opgevoed. De 
ontwikkelingen van deze tijd volgt 
hij op de voet. Hij leest elke dag de 
krant. Het verjaardagsfeest met de 
hele familie was zaterdag 6 septem-

ber in d’Amandelboom.  Er waren 
felicitaties van Koning Willem-
Alexander en de Commissaris van 
de Koning. De gemeente De Bilt 
bezorgde bloemen.

Eeuweling Bert Steinfort met 

locoburgemeester Jolanda van 

Hulst.

Er is zoveel belangstelling voor ‘vervoer van weleer’, dat deze historische 

bus op 13 september a.s. extra ritten zal gaan maken.

Een groot deel van de medewerkers was voor een laatste bijeenkomst nog bij elkaar. Links Romana Engeman.
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Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

Fauteuils op maat, Relax fauteuils 

en Sta-op-fauteuils en heeft meer 

dan 80 jaar meubelervaring. Wij bieden 

kwaliteit, service  en betrouwbaarheid. 

Bezoek onze winkel en showroom met  ca. 

100 modellen. Prijzen v.a. 495,00 euro

Ook het adres voor het opnieuw stofferen 

van uw kwaliteit en design zitmeubelen.

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931  www.raaijeninterieurs.nl

RUNDER RIBEYE
Bakken als biefstuk, iets doorregen en heerlijk mals,

smelt op de tong. Kan ook super op de BBQ! 100 gram 2,15

ITALIAANSE ROLLADE
Met o.a. varkenshaas� let, pesto marinade, Parmaham, rucola, 

pijnboompitjes en kruidencrème Ca 35 min. Braden 100 gram 1,45

DE BEACHBURGERS
Van 100 % rundvlees gemaakt met o.a. vleugje mosterd,

zout & peper en verse bieslook. Rosé te bakken 3 stuks 3,75

VLEES LASAGNA
Dunne plakjes varkens� let, kaas, creme fraiche, roomsaus en

kruiden; Top bij pasta. 25 min. Op 150°C in de oven. 100 gram 1,55

LAMSOSSEBUCCO
Puur natuur uit Nieuw Zeeland, om ca 2 tot 2½ uur te stoven,

met een klein beentje erin en heerlijk mals vlees. 100 gram € 1,25

KOKELETJES
De Franse mini Kip; ca 400 gram per stuk. Te vullen met groente

en kruidenboter 25 min. Op 150°C in de oven 100 gram 1,25

TIP: Van maandag 15 t/m woensdag 17 september

PROCUREURLAPJES
Wordt niet droog. 100 gram 1,25

ENGELS WORSTJES

Niet alleen voor kinderen. 100 gram 1,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 8 sep t/m zaterdag 13 sep 2014. Zetfouten voorbehouden.

Weekspecial

Gebakken zeetong  
350 gram € 25,00

Geserveerd met remoulade-saus,  
frietjes, salade en groente.

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Weekspecial

Gezellig terras 
Mooie wijnen & lekkere biertjes
Mediterrane hapjes
Plat du jour 
Houtskool BBQ

Lekker bij uw aperitief:
Antipasti om te delen vlees, vis en vegetarisch € 10,-

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl

Weekspecial

Chef’s Special Menu 
3-gangen € 27,50 pp

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt

(030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

iPAD introductiecursus 
In deze introductiecursus voor de iPAD 
leert u de iPAD te bedienen, te zoeken op het internet, 
email te ontvangen en versturen, werken met Skype. 
De cursus gaat er van uit dat deelnemers een eigen 
iPAD meebrengen en de gegevens inzake de instellin-
gen. Bovendien dient op deze iPAD een werkend ac-
count voor email, en indien men dit wenst, ook voor 
Skype te zijn ingesteld. Deze cursus van 4 lessen start 
vrijdagmorgen 26 september 2014 in het Service-
centrum Maartensdijk. Kosten € 75,- (incl. cursusboek)

Beheer - Beveiliging - Onderhoud voor 
Windows 8.1 voor computers zonder aanraakscherm
Een cursus die bedoeld is voor gevorderden, als aan-
vulling op de Basiscursus Windows 8 of een vergelijk-
bare ervaring. De cursus bestaat uit 3 modules met 
als onderwerp Beheer, Beveiliging, Onderhoud. U 
leert de PC instellen naar uw wensen, beveiligingsin-
stellingen van de PC algemeen en back-up maken en 
terugzetten. Deze cursus, van 6 lessen start op vrijd-
agmorgen 6 oktober 2014. De kosten zijn € 95,- (in-
clusief cursusboek) en wordt gehouden in het Service-
centrum Maartensdijk.

Android introductiecursus voor Samsung tablets
In deze introductiecursus voor de Android tablet leert 
u de tablet te bedienen, te zoeken op het internet, 
email te ontvangen en versturen, werken met Skype.
De cursus gaat er van uit dat deelnemers een eigen 
tablet meebrengen en de gegevens inzake de instellin-
gen. Bovendien dient op deze tablet een werkend ac-
count voor email, en indien men dit wenst, ook voor 
Skype te zijn ingesteld. Deze cursus van 4 lessen start 
donderdagmorgen 9 oktober 2014 in het Service-
centrum Maartensdijk. Kosten € 75,- (incl. cursusboek)

Voor informatie en aanmeldingen: Servicecentrum 
Maartensdijk, tijdelijk gevestigd in het SOJOS gebouw, 
Dorpsweg 51 - 3738 CB Maartensdijk. Tel: 0346-214161 of 
www.mensdebilt.nl / maartensdijk@mensdebilt.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatieservice voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NIEUW!!
Allerlei leuke en 

betaalbare
sieraden van 

BIBA! Kettingen, 
armbanden,
ringen en
oorbellen
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Geslaagd Zomerfeest
Het ‘Zomerfeest in ’t Groen’ ter gelegenheid van ‘40 jaar Groenekans Landschap’ en ‘250 jaar 

Copijnen’ afgelopen zaterdag trok veel belangstelling. Op het sfeervolle terrein van biologische 

tuinderij ’n Groene Kans viel er met een gevarieerd middag- en avondprogramma voor 

zowel kinderen als volwassenen dan ook veel te beleven.

Hoogtepunt van de middag was de 

professionele valkenier, die met 

zijn valken, uilen en een zeearend 

een prachtige show verzorgde. 

Het feest werd na de barbecue met 

biologische producten afgesloten 

met een drietal lezingen. J’órn 

Copijn vertelde over de invloed 

van de Copijnen op het landschap. 

De roofdierpopulatie en met name 

de dassen in Groenekan waren het 

onderwerp van de lezing van Jaap 

Mulder en tenslotte lichtte Hans 

Hogerwerf van het Utrechts Land-

schap het beheer van het land-

schap in en om Groenekan toe. De 

avond kreeg een verrassend einde: 

de Nederlandse Bijenhouderver-

eniging had zeer recent besloten 

J’órn Copijn wegens verdiensten 

in de bijenteelt te onderscheiden 

met een gouden speld. 

(Marijke Heezen)

Ontdek de kunstenaar in jezelf! 
Op zaterdag13 september wordt het van Boetzelaerpark omgetoverd tot een kunstatelier. 

Tijdens de jaarlijkse Kunstmarkt de Bilt ga je zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met 

een kwast achter een van de schildersezels. Of hang je liever als luchtacrobaat 

tussen de bomen, dans je in de waterballen op het water of zing je 

de longen uit je lijf? Het kan allemaal.

Overal in het park zijn creatieve 

workshops voor jong en oud. Een 

van de hoogtepunten is het resultaat 

van de workshop lampionachtige 

kunstobjecten maken. ’s Avonds 

wordt het park feeëriek verlicht met 

de gemaakte lampionnen. 

Ook vrijdag

Voor bezoekers die liever kijken, 

luisteren en laneren is er veel te 
beleven. Rondzwieren in de zweef-

molen bijvoorbeeld, of gezellig 

neerstrijken op het terras waar Bilt-

se restaurateurs klaarstaan met hun 

culinaire specialiteiten. Zoals van-

ouds zijn er de 100 kunstenaars met 

een breed scala aan kunst. Tussen 

de kramen door vliegt een Ufo die 

groene blobs lekt en rijden 2 pries-

ters met het pek en veren kanon. En 

de hele dag klinkt er muziek. Niet 

alleen op zaterdag, net als vorig jaar 

komt het park al op vrijdagavond 

tot leven met bands als Suzy & The 

Rangers en de huisband Frisbee.

Boetz-ilmfestival
Vanwege het overweldigende suc-

ces van de ilmavond vorig jaar, de-

len bekende Biltse ilmmakers dit 
jaar 2 avonden lang hun liefde voor 

ilm met het publiek. Op 11 en 12 
september presenteren Jos Stelling 

en Joost van Ginkel wederom ei-

gen ilms en ilms van collega’s. Op 
woensdag is de Avond van de korte 

ilm, met 6 korte pareltjes. Donder-
dag, tijdens de Avond van de lange 

ilm, zijn er 2 ilmsessies, met “Het 

meisje en de dood” van Jos Stelling 

en “170 Hz” van Joost van Ginkel. 
Filmzaal is de Immanuelkerk aan 

de Soestdijkseweg.

Vier dagen

Het Kunst- en cultuurevenement 

Kunstmarkt De Bilt wordt ge-

houden van 10 t/m 13 september. 

Woensdag en donderdag ilmavond 
Vrijdag muziekavond tot 23.30 uur

Zaterdag kunstmarkt met: Kunst, 

muziek, theater en workshops van 

12.00 tot 18.00 uur en muziek en 

dansen van 18.00-24.00. Meer in-

formatie: www.kunstmarktdebilt.nl

(Rick van Westerop) 

Gezelligheid troef op de Kunst-

markt in De Bilt.

Deb en Ted schrijven ook graag de titel ‘gezelligste terras van de provincie Utrecht op hun naam’.

Workshop Superfoods 
bij Van Rossum

door Marijke Drieenhuizen

Sinds enige tijd verkoopt DIO Van Rossum in Maartensdijk superfoods 

of pure gezondheidsproducten van het merk Mattisson. Om een groter 

publiek hiervoor te interesseren wordt er op donderdag 18 september 

van 19.30 tot 21.30 uur informatie gegeven over de eigenschappen van 

deze superfoods, de mogelijkheden inclusief een aantal recepten en de 

aanwezigen kunnen het ook direct proeven.

Superfood komt steeds meer in de belangstelling van een grote groep 

gezondheidszoekers. Superfood zijn natuurlijke voedingsmiddelen 

waarvan gezegd wordt dat ze supergezond zijn. Ze worden in de natuur 

gevonden of op biologische wijze gekweekt en bevatten onder andere 

grote hoeveelheden vitaminen, mineralen en antioxidanten.

Superfoods

Mattisson beveelt zijn superfoods aan als een zeer goede bron van voe-

dingsstoffen die niet verhit en bewerkt zijn boven een temperatuur van 

42 graden Celsius. Daarom worden deze superfoods ook wel raw su-

perfoods genoemd die hun oorspronkelijke structuur behouden hebben 

waardoor vitaminen en mineralen behouden zijn gebleven. Tot de raw 

superfoods behoren onder andere rauwe noten, zaden, (zee) groenten, 

fruit, kruiden, plantaardige proteïnen en koudgeperste oliën. Met toe-

voegingen van bijvoorbeeld vers fruit kunnen er in een blender Super-

Smoothies mee gemaakt worden. 

Graag vooraf aanmelden

Jannie van Rossum hoopt 

met deze workshop te 

voorzien in een behoefte. 

Geïnteresseerden wordt 

gevraagd om zich aan te 

melden. Dat kan via de 

mail: info@drogisterij-

vanrossum.nl of door 

even binnen te lopen bij 

de drogisterij en parfume-

rie zaak aan het Maertens-

plein in Maartensdijk

Donderdag 18 september 

van 19.30 tot 21.30 uur 

workshop Superfoods. 

Vooraf aanmelden.

Jumbo Maartensdijk 
geopend

Menig Maartensdijker was, na tweeënhalve week supermarktloos te 

zijn geweest, opgelucht weer op het Maertensplein bij een supermarkt 

terecht te kunnen. Voor de openingshandeling waren dan ook veel be-

langstellenden van de partij.

Waar voorheen rood de boventoon voerde, is nu geel in overvloed aan-

wezig. Dorpseigen werd er natuurlijk wat gemopperd over de winkel-

wagentjes waar voortaan een muntje in moet om ze los te koppelen. 

Eigenaar Jelle Farenhorst vertelde beslist vertrouwen te hebben in het 

stallingsgedrag binnen het dorp, maar aangezien de karretje massaal ge-

produceerd worden mét muntjesautomaatje zouden de wagentjes zón-

der meer dan 2 x zo duur worden. Dat geld geeft hij liever ergens anders 

aan uit en met de ter beschikking stelling van winkelwagenmuntjes is 

de wrevel vast snel verholpen. Er waren gele bloemen voor de eer-

ste bezoekers, gele ballonnen voor de kinderen, goudgele appeltaarten 

voor de klanten en appeltjes bij de uitgang.

De deuren van de Jumbo op het Maertensplein openden vorige week 

woensdag 3 september.
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Vééééél kiezen en weinig betalen.     

JA, dát willen we allemaal wel!!!  

‘t Vaarderhoogt maakt het mogelijk met 

een grootse september actie.  

Wat u ook kiest: heide, bolchrysanten, 

anemonen, violen, kruiden, fruit, rozen, 

klimplanten, siergrassen en nog héél 

veel meer, u betaalt fors minder dan 

de werkelijke waarde*.

Doen, want de prijs is uniek laag en 

de omstandigheden om te planten 

zijn nu ideaal!

25% Dorresteinweg 72b Soest,  
035 - 6012883, 

www.vaarderhoogt.nl

Wij vinden het leuk, dat u het leuk vindt, 

dat wij leuk vinden om zo’n leuke actie te doen 

Nu wordt het nóg leuker, want de actie wordt verlengd; LEUK HÉ!!

*Uitgezonderd reeds afgeprijsde tuinplanten

OP ÁLLE TUINPLANTEN

KASSAKORTING

DAG VAN DE VRIJMETSELARIJ
IN DE BILT / BILTHOVEN EN ZEIST

IN HUIZE HET OOSTEN
Rubenslaan 1, Bilthoven

zaterdag 13 september 2014

tussen 10:00 en 16:00 uur

 

Hier bevinden zich verschillende 

maçonnieke ruimtes en komen 

de vrijmetselaarsloges ‘De Ster in 

het Oosten’, ‘De Drie Grote Lichten’ 

en ‘De Witte Roos’ bijeen. Samen 

met de loge ‘De Unie van Utrecht’ 

geven hun leden graag tekst en 

uitleg over hun doelstellingen en 

gebruiken. Ook wordt er om 12:00 

en 15:00 uur een korte 

lezing gehouden.

 
De Dag van de Vrijmetselarij 

op zaterdag 13 september valt 

samen met de Open Monumen-

tendag en deze hebben beide als 

thema OP REIS. Daarom zijn de 

maçonnieke ruimten waarin de 

loges werken voor het publiek 

geopend. Deze kunnen worden 

bezocht, evenals ruimten in Huize Het Oosten zelf. Dit kan tussen 10:00 uur 

en 16:00 uur. Er zullen rondleidingen zijn om 11:00 en 13:00 uur, evenals een 

speciale expositie en presentaties. Er worden twee korte lezingen om 12:00 en 

15:00 uur gehouden. De eerste lezing gaat over de vrijmetselarij voor man-

nen, de tweede over die voor vrouwen. Dit alles wordt omlijst met passende 

muziek. En aan informatie geen gebrek.  Het is een unieke kans om kennis 

te komen nemen van de werkwijze van de vrijmetselarij, die voor velen een 

grote onbekende is. Deze dag zullen alle lokale vrijmetselaarsloges aanwezig 

zijn. Er zal aandacht zijn voor de vrijmetselarij voor mannen, vrouwen en een 

combinatie van beiden.

Binnen de vrijmetselarij worden op rituele wijze vele REIZEN gemaakt met 

als doel om als persoon te RIJZEN. Om innerlijk te groeien tot een completer 

mens die beter kan functioneren in gezin en samenleving. Op deze Dag van de 

Vrijmetselarij willen de leden van de loges laten zien en voelen hoe dat ook bij 

anderen zou kunnen plaatsvinden.

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

‘Bij haar uitvaart wil ik graag 
“The Old Fashioned Way” horen...’

Toen ik de woonkamer van 
Han binnenkwam zag ik een 
grote foto staan waarop twee 
knappe mensen stonden, 
gekleed voor de dansvloer en 
samen in een harmonieuze 
danshouding. “Hier dansen 
we de Slow Foxtrot, waarmee 
we Nederlands kampioen 
werden” zei Han. Ondanks 
zijn verdriet keek hij met een 
glimlach naar de foto. “Bij 
haar uitvaart wil ik graag ‘The 
Old Fashioned Way’ horen, 
want op die muziek zijn we 
kampioen geworden.” Han 
sprak met een tinteling in de 
ogen over zijn herinneringen 
aan Kitty. Ze bleken samen 
dansend door het leven te 
zijn gegaan.

Een kleine week later was 
de uitvaart. In de aula ston-
den foto’s van Han en Kitty. 
Familie en vrienden haalden 
herinneringen op en een 

Han en Kitty ontmoetten elkaar in de jaren zeventig in het zwembad: zij zwom met een aantal 

dames en hij dook het water in om met een aantal vrienden baantjes te trekken. Ze botsten op 

elkaar. Twee  jaar later trouwden ze. Han en Kitty waren dol op stijldansen: nog een paar jaar later 

werden ze Nederlands kampioen met de Slow Foxtrot. Een paar weken geleden overleed Kitty.

buurman las een verhaal van 
Toon Tellegen voor (uit ‘Toen 
niemand iets te doen had ’), 
waarin de mier (die afscheid 
genomen had omdat hij op 
reis ging) een brief stuurt 
aan de eekhoorn. De mier 
belooft dan dat, wanneer de 
eekhoorn het uitroepteken in 
de brief leest, hij iets van zich 
laat horen. En inderdaad: bij 
het lezen van het uitroepte-
ken hoort de eekhoorn een 
zacht gefluit, onmiskenbaar 
dat van de mier. En iedere 
keer als hij de brief pakt en 
het uitroepteken leest, hoort 
hij de mier fluiten. Want zo 
werkt het met herinnerin-
gen: een situatie, een geur 
en ook muziek kan je sterk 
aan iemand doen denken. 

Na het voorlezen van dit 
verhaal klonk ‘The Old 
Fashioned Way’ van Charles 
Aznavour. Ik zat achter in de 

aula en keek naar de foto van 
Han en Kitty. In mijn gedach-
ten zag ik ze toen écht door 
de zaal een Slow Fox dansen.

Koop Geersing, uitvaartverzorger
dag en nacht bereikbaar: 06 - 51 24 77 43dag en nacht bereikbaar: 06 - 51 24 77 43

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 
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Bouwkundig onderzoek 
De Vierstee afgerond

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt heeft vorige week in een tweetal bijeenkomsten informatie verstrekt 

over de uitkomsten van een onafhankelijk extern bouwkundig onderzoek naar nieuwbouw of 

renovatie van De Vierstee in Maartensdijk. Woensdag werden de gebruikers van De Vierstee 

en de vertegenwoordigers van het bevolkingsinitiatief op de hoogte gebracht en donderdag 

werd de gemeenteraad bijgepraat. 

De gemeenteraad van De Bilt nam 

in april jl. een motie aan, waarin 

het college van B&W werd ge-

vraagd met alle gebruikers van 

De Vierstee opnieuw in gesprek 

te gaan en de mogelijkheden van 

nieuwbouw of renovatie van De 

Vierstee in Maartensdijk te bekij-

ken en hierbij ook het bevolkings-

initiatief te betrekken. Een onaf-

hankelijk bureau heeft onderzocht 

wat de bouwkundige mogelijkhe-

den van beide opties zijn en welke 

kosten hiermee gepaard gaan. De 

huidige Vierstee dateert uit 1978. 

De gebruikers hebben in een over-

leg met de gemeente een aantal 

wensen aangegeven waarvan de 

gemeente de bouwkundige gevol-

gen en daarbij behorende kosten in 

beeld heeft laten brengen.

Mogelijkheden

Voor De Vierstee zijn verschil-

lende mogelijkheden onderzocht: 

naast volledige nieuwbouw op een 

andere locatie ook enkele renova-

tievarianten op de huidige locatie: 

een variant zonder aanpassingen 

van de ruimtes en een plus-variant 

waarin naast de renovatie ook de 

door gebruikers genoemde knel-

punten worden opgelost. In een an-

dere variant is apart gekeken naar 

extra duurzaamheidmaatregelen.

Volwaardig

Voor de gemeente is het uitgangs-

punt voor het bouwkundig onder-

zoek dat de accommodatie weer 

voor een langere periode volwaar-

dig mee kan. De goedkoopste va-

riant is enkel renoveren. Een deel 

van de gebruikers geeft aan dit niet 

voldoende te vinden omdat hier-

mee de huidige knelpunten niet 

worden opgelost. De renovatie 

plus-variant en de nieuwbouw zijn 

aanzienlijk duurder, maar gaan wel 

langer mee.

De presentatie op woensdag werd 

door de aanwezigen ervaren als 

een volledige invulling van de ge-

geven opdracht en het uitvoeren 

van de motie welke de gemeente-

raad aan de wethouder had meege-

geven: Edwin Plug als woordvoer-

der van het bevolkingsinitiatief: 

‘Er is nu in ieder geval de helder-

heid, dat men zich niet alleen moet 

‘blindstaren’ op nieuwbouw aan de 

Dierenriem. Het onderzoek heeft 

aangetoond dat her-realisatie van 

De Vierstee op de huidige locatie 

met invulling van alle gebruikers-

wensen naast nieuwbouw prima 

mogelijk is. Ook heeft het onder-

zoek heel helder gemaakt dat her-

realisatie op de huidige locatie 

inancieel fors goedkoper is dan 
realisatie van nieuwbouw. Dit zijn 

heldere conclusies. Met die helder-

heid moeten we denk ik blij zijn’.

Financiën

De vraag naar de inanciering van 
welke variant dan ook werd door 

de aanwezige Vierstee-wethouder 

Madeleine Bakker nu nog niet be-

antwoord: ‘Dat is nu nog niet ‘im 

frage’. Er is nu uitwerking gege-

ven aan hetgeen de gemeenteraad 

in de motie gevraagd heeft. In dit 

rapport is de gevraagde helder-

heid weergegeven: nu kunnen we 

nieuwbouw aan de Dierenriem 

vergelijken ten opzichte van an-

dere mogelijkheden. Hoe inan-

ciering moet gaan plaatsvinden, 

komt pas aan de orde, wanneer het 

college zijn echte voorkeur gaat 

uitspreken. Dit wordt nu nog niet 

gedaan, daarvoor is het te vroeg 

en er is nog een groot aantal prak-

tische vragen te beantwoorden 

en in te vullen. Uiteindelijk zal 

ook de gemeenteraad de beslis-

sing nemen over de inanciering. 
Deze maand wordt het bouwkun-

dig rapport deinitief gemaakt. De 
gemeenteraad beslist over de toe-

komst van De Vierstee. Los van 

de bouwkundige mogelijkheden, 

zullen daarbij de mogelijkheden 

voor inanciering en exploitatie 
een belangrijke rol spelen. Nadat 

het college daarin goed inzicht 

heeft gekregen, doen wij een 

voorstel aan de gemeenteraad’.

Woensdag 3 september werden betrokkenen van De Vierstee over de mogelijkheden bijgepraat. Donderdagavond 

was het de beurt aan de gemeenteraad.

Het weekend van de buurtbarbecue
Ook in 2014 werd de redactie twee keer het voorbije weekeinde uitgenodigd een 

fotootje te komen maken en een vorkje mee te prikken bij een buurtbarbecue. 

In beide gevallen bleken het ook nu weer uitnodigingen te zijn van druk bezochte 

en zeer geanimeerde buurt-bijeenkomsten, vaak gehouden ter afsluiting van de 

zomer(-vakantie) en om de onderlinge band te vernieuwen en/of wat aan te halen.

Joke en Joke waren ook dit jaar weer (alweer voor de achtste keer) de trekkers van de barbecue van nagenoeg 

alle bewoners aan het Jacob van Campenkwartier in de Bilthovense wijk de Leijen. Medebewoners bewonderen 

en waarderen de inzet van deze ras-organisatoren. Aan de overdekt opgestelde tafels en bij de grill is gezelligheid 

de rode draad. 

Koos Vorrinkhuis 
jubileert

Het Koos Vorrinkhuis aan de Koudelaan 16 in Lage 

Vuursche bestaat 50 jaar. Het jubileum wordt 

gevierd op 14 september.

Het Koos Vorrinkhuis is een natuurvriendenhuis met overnachtings-

mogelijkheid dat bij uitstek geschikt is voor verenigingen, scholen en 

andere grote groepen. Het verblijf is gebaseerd op zelfverzorging. Het 

beheer wordt voor 100% door vrijwilligers uitgevoerd en die hebben 

ook het jubileum voorbereid. Er is een tentoonstelling gemaakt over 

50 jaar Koos Vorrinkhuis. Verder draait er een ilm over het huis en 
de fraaie , omliggende bossen. Muzikaal optreden zal er ook zijn. Het 

oficiële gedeelte begin om 13.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Daarna is 
er voor de vrijwilligers en oud-medewerkers gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten in een gezellig samenzijn dat tot 21.00 uur duurt. 

Even verderop
Een ander feest werd op de Acacialaan gehouden voor 

de bewoners van de Haagbeuklaan, deel Iepenlaan, deel 

Berlagelaan en de bewoners van de Acacialaan. 

Hier waren een spannend buurt/gluurspel voor de jeugd 

en een springkussen. Naast een drankje en de eigenlijke 

barbecue was er ook een muzikaal moment. [HvdB]

Het feest op de Acacialaan was wat groter van opzet met een pannenkoe-

kenkraam, een springkussen en veel barbecues. 
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Veel te doen op Marktdag De Bilt
door Henk van de Bunt

Rondom de Biltse Dorpsstraat vindt zaterdag 13 september wederom de Markt- en Oldtimerdag 

vanaf 10.00 uur plaats.Op deze dag is er weer een scala van activiteiten,zoals een Rommelmarkt, 

de verkoop van tweedehands boeken en kleding, een Oldtimerdag op de Dorpsstraat, een 

kinderoptreden van Elly en Rikkert, een Vrijetijdsbraderie op de Dorpsstraat, het beklimmen 

van de toren van de Dorpskerk en het meerijden met Bus27. Dit is slechts een summiere 

opsomming, want er is natuurlijk veel meer: Kidsworld 70, verkoop van oliebollen, bloemen, 

fruit, en een bezoek aan camping Het Oude Dorp. Ca. 20 oldtimercampers zijn op deze camping 

voor één dag te bewonderen. Er zijn meer dan 120 kramen opgesteld.

Oldtimers

De vierde Oldtimerdag tijdens deze 

Marktdag staat in het teken van 

Herbie; de blikvanger op een roton-

de op de Biltse Groenekanseweg. 

Na terugkeer in de Dorpsstraat zijn 

de auto’s daar tot 16.00 uur te be-

zichtigen. Bus27, Leyland uit 1956, 

reed in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 van 

de vorige eeuw in de Schepenbuurt 

in Utrecht. Bus27 komt uit het 

wagenpark van het oude Gemeen-

telijke Vervoersbedrijf Utrecht.  

 

Het is mogelijk om als passagier 

van Bus27 mee te rijden. De Her-

bieroute is ca. 70 km en gaat door 

de mooiste plekjes van Midden-

Nederland. Een kaartje kan via de 

website www.oldtimerdagdebilt.nl 

worden besteld of voor vertrek tus-

sen 10.00 en 10.30 uur worden ge-

kocht op de Dorpsstraat. Een unieke 

beleving zal dit jaar Camping ‘Het 

Oude Dorp’ zijn. Passend binnen 

het thema van Open Monumenten-

dag ‘Op Reis’ zal tijdens de Oldti-

merdag op de grasstrook tussen de 

Utrechtseweg en Dorpsstraat de 

camping zich openen. Ca. 20 oldti-

mercampers geven een nostalgische 

blik op vakantiebelevingen uit het 

verleden.

Elly en Rikkert

Het concert met de naam ‘Gefelici-

teerd’ is een sprankelend liedjespro-

gramma van Elly en Rikkert, soms 

uitbundig, dan weer ingetogen. Het 

is een kinderconcert, dat toeganke-

lijk is voor kinderen vanaf vier jaar, 

maar er worden natuurlijk ook veel 

volwassenen verwacht. De kinde-

ren in de leeftijdsgroep tot 4 jaar 

kunnen niet toegelaten worden in 

de zaal, dat is een vooraf gemaakte 

afspraak. Het programma duurt 90 

minuten en er is geen pauze. Toe-

gangskaarten van 5 euro zijn te 

verkrijgen bij Bouwman Boeken, 

Hessenweg 168 in De Bilt. En als 

er nog kaarten beschikbaar zijn, zijn 

deze op 13 september aan de zaal 

verkrijgbaar.

Vrijetijdsbraderie

Net na de zomervakantie, aan het 

begin van een nieuw seizoen is er 

die dag de 2de Vrijetijdsbraderie als 

onderdeel van de Marktdag. Naast 

infostands waar het publiek zich 

kan informeren over verenigingen, 

organisaties en het aanbod van pro-

ducten zal ook de stroomtrein van 

Radingspoor weer rijden op De 

Dorpsstraat. Meer informatie vindt 

u op de website www.marktdagde-

bilt.nl onder het kopje vrijetijds-

braderie. Met de deelname steunt 

men ook de goede doelen van deze 

Marktdag: Hillcrest Aids Centre 

Trust in Zuid-Afrika en het Mor-

gensterziekenhuis in Zimbabwe.

In de loop der jaren zijn 

de bezoekersaantallen fors 

toegenomen. Deze archieffoto geeft 

een goed beeld van de karakteristieke 

opstelling van het Marktdagterrein. 

Alleen al de Vrijetijdsbraderie, 

die aansluit op de Marktdag rond 

de Dorpskerk en de Oldtimerdag 

trok vorig jaar ca. 6000 bezoekers. 

Tweede Kamerlid 
bezoekt marktdag

Het 2e kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) bezoekt 

op zaterdag 13 september tussen 12.00 uur en 14.00 uur de 

jaarlijkse marktdag van de Dorpskerk in De Bilt. Zij heeft 

in de 2e Kamer onder meer de onderwerpen landbouw, 

milieu, cultuur en volksgezondheid in haar portefeuille.

De jaarlijkse marktdag toont een hoge maatschappelijke betrokkenheid 

en vele activiteiten van een grote groep vrijwilligers. De ChristenUnie 

De Bilt vindt deze marktdag daarom een goed voorbeeld van het thema 

‘Omzien naar elkaar’. Rond 12.45 uur houdt Carla Dik daarover een 

korte toespraak op het hoofdterrein van de Dorpskerk. Naast gesprek-

ken over plaatselijke of landelijke zaken waar men mee zit of juist heel 

tevreden over is, gaat de ChristenUnie De Bilt ook graag het gesprek 

aan om nieuwe leden voor de ChristenUnie te werven en om mensen te 

interesseren om zich via de ChristenUnie actief in te zetten voor chris-

telijke politiek in de eigen woonomgeving. [HvdB]

Bij de kraam van de ChristenUnie kunnen bezoekers van de marktdag 

in gesprek gaan met Carla Dik. (foto CU)

Markt- en Oldtimerdag De Bilt
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Feestelijke dag 
School met de Bijbel Maartensdijk

25-jarig jubileum directeur Meerkerk
door Marijke Drieenhuizen

Het 25-jarig jubileum van de heer Gert Meerkerk (58 jaar) als directeur van de School met 

de Bijbel in Maartensdijk, is groots gevierd. Alle leerlingen deden ’s ochtend mee aan een 

vossenjacht in het dorp. Overal zag je groepjes kinderen lopen. ‘s Middags volgde een goed 

bezochte receptie en ’s avonds een gezellige avond met genodigden.

De School met de Bijbel heeft mo-

menteel net iets minder dan 200 

leerlingen. Een kleine terugloop 

in vergelijking met voorgaande ja-

ren. De school wordt bezocht door 

kinderen van alle gezindten. Ieder-

een is welkom mits de ouders de 

levensbeschouwelijke richting van 

de school onderschrijven en res-

pecteren. 

Feest

’s Ochtends is de directeur thuis 

opgehaald door twee leerlingen 

om in een oldtimer van de Mo-

lenweg naar de school te gaan. 

Daarna zijn alle leerlingen in klei-

ne groepjes met begeleiders in het 

dorp op zoek gegaan naar vossen 

(verklede mensen). Aan het eind 

van de middag volgde een goed 

bezochte receptie. Veel kinderen, 

ouders maar ook oud-leerlingen 

kwamen de directeur feliciteren 

met zijn jubileum. Van verschil-

lende kanten kreeg hij mooie 

cadeaus overhandigd: een grote 

fauteuil, een passende staande 

schemerlamp, een mooi leesboek, 

maar ook een dik-gebonden her-

inneringsboek. Hieraan hebben 

de leerlingen van de school, hun 

ouders, het team, de leden van het 

schoolbestuur en MR en oud leer-

lingen mee gewerkt. Een mooie 

herinnering aan 25 jaar directeur-

schap. Na de receptie vertrok de 

jubilaris met zijn echtgenote en 

twee dochters met de oldtimer 

naar de Mauritshoeve voor een di-

ner. ’s Avonds volgde een gezellig 

samenzijn met genodigden, waar-

onder ook familie en vrienden. 

Gespeecht werd er door de voor-

zitter van het bestuur de heer van 

Ginkel, adjunct-directeur Harry 

Prosman, ds. Zweistra (oud predi-

kant van Maartensdijk)  en de hui-

dige Maartensdijkse voorganger 

van de Hersteld Hervormde Kerk 

van Maartensdijk ds. Britstra.

Meer speelruimte De Leijen
Jantje Beton steunt stichting Wijkraad De Leijen in 

Bilthoven bij de herinrichting van de speelplek in de wijk 

De Leijen met een subsidie van vijfduizend euro.

Het plein is aan het versoberen. De speeltoestellen die er staan hebben 

een lage speelwaarde voor het groeiend aantal kinderen uit de buurt. 

Daarnaast is er veel ongebruikte betonnen ruimte. Dankzij het initiatief 

van een bewoonster gaat dit veranderen.

Sociale functie

Door het plein bij de  Geertgen-tot-Sint-Janslaan, Justus van Gentlaan 

en Rogier vd Weijdenlaan opnieuw in te richten, krijgt het een goede 

sociale functie. De kinderen krijgen een speelruimte met uitdagingen 

en mogelijkheden tot fantasiespel. Zo komt er naast een speelhuisje met 

glijbaan en touwen ook een belevingstuin en een natuurbos. Voor de 

volwassenen komen er zitplekken waardoor er een ontmoetingsplaats 

ontstaat.                     (Kitty Ruis-van Ginkel)

Op zaterdag 6 september verrichtte wethouder Jolanda van Hulst  de 

opening door het overhandigen van gebruikersmateriaal aan Imke van 

de Graaf, vertegenwoordiger van de Wijkraad. [foto HvdB]

De Maartensdijkse jubilaris en zijn echtgenote.

Planetarium op Bosbergschool
door Henk van de Bunt

Donderdag 4 september stond bij de Bosbergschool in Hollandsche Rading alles in het teken van de 

Ruimte. Gedurende die dag kregen alle leerlingen de mogelijkheid om op een ruimtereis te gaan in 

een mobiel planetarium. Ze leerden meer over de ontdekking van de maan, planeten en de sterren. 

Hoe steekt ons zonnestelsel eigen-

lijk in elkaar en wat en vooral hoe 

beleef je een reis door de ruimte? 

De Nederlandse Onderzoekschool 

voor Astronomie (NOVA) heeft een 

reizend planetarium voor het ba-

sis- en voortgezet onderwijs en was 

voor deze gelegenheid naar Hol-

landsche Rading afgereisd. 

Educatief

Het planetarium is onderdeel van 

een breder educatief concept. De 

doelstelling van NOVA is zo veel 

mogelijk mensen en in het bij-

zonder scholieren, kennis te laten 

maken met de sterrenhemel en de 

sterrenkunde in het algemeen en 

de Nederlandse toppositie binnen 

de internationale astronomie in het 

bijzonder. De interactieve show en 

de ilms die worden vertoond, slui-
ten aan op de onderwijspraktijk en 

kunnen worden aangepast aan het 

niveau van de bezoekers.

Groep 8 voor het mobiel planetarium, 

dat deze dag begeleid werd door 

de Sterrewacht van de Leidse 

Universiteit.

PV De Bilt vliegt 2 x
Er waren ook dit weekeinde twee wedvluchten bij PV De Bilt. Eén 

vlucht was vanaf Saint-Quentin; een stad in het Noord-Franse Picardië, 

grofweg halverwege gelegen tussen Parijs, Rijsel en Brussel. Steenbeek 

& Zn werden 1, 2, 4, 11, 12, 21 en 24. Comb Grol-Lantinga behaalden 

de prijzen  3, 16, 17 en 18. Comb Turk & van Zelst 5 en 9. De Comb. 

Rose-Kooy 6, 7, 14, 15, 19 en 25. J.A. Pouw 8, Ron Miltenburg 10, 

P.W.J. van Bunnik 13 en 20, P. van Keulen 22 en P.C.A. Cooyman 23. 

Een tweede vlucht was vanaf Lessines. Lessen (Frans: Lessines) is een 

stad in de Belgische provincie Henegouwen. Hier werden de duiven 

van Steenbeek & Zn 1, 9, 16, 17 en 19. De Maartensdijkse Comb. Rose-

Kooy werd 2, 7, 12, 24 en 25. De Comb. Turk & van Zelst 3, 5, 10, 13 

en 15. J.A. Pouw 4, 6 en 18. Ron Miltenburg 8, P.W.J. van Bunnik 11, 

Comb Grol-Lantinga 14, 20 en 23. De Comb. van Moorselaar 21 en 

P.C.A. Cooyman 22. 

Vijfde ‘Talinglaantoernooi’
Zondag 14 september a.s. wordt voor de vijfde keer het inmiddels tradi-

tionele Talinglaan’-tennistoernooi tussen de tennisverenigingen TOSS 

en WVT gespeeld. Misschien is vijf keer wel scheepsrecht voor WVT 

en winnen ze dit keer door revanche te nemen voor de nipte verliezen 

van de vorige jaren. Belangrijk is echter dat het ook dit keer een ge-

zellige happening wordt en hopelijk een mooie ‘nazomerzondag’. Om 

10.00 uur wordt begonnen met kofie en zoetigheid bij WVT en om 
10.30 uur beginnen de wedstrijden op de vijf banen van beide clubs. 

Van beide verenigingen spelen er tien - zoveel mogelijk gemengd - dub-

belkoppels. Iedere wedstrijd duurt 45 minuten en de laatste wedstrijden 

eindigen rond 16.30 uur. Afsluitend wordt op het park van TOSS de uit-

slag bekend gemaakt onder het genot van een drankje en hartig hapje. 

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op beide parken, gelegen aan 

de Talinglaan, naast en achter het WVT-gebouw. (Rien Grifioen)

Uilennest zoekt versterking 
Peuterspeelzaal Uilennest is op 1 september weer enthousiast gestart 

met de opvang. De peuterspeelzaal is gevestigd in de Van Dijckschool, 

en wordt begeleid door de vaste leidster en een hulpouder, stagiaire 

of vrijwilliger. Voor alle openingsdagen van de peuterspeelzaal is men 

dringend op zoek naar een vrijwilligster; neem hiervoor contact op met 

clustermanager Yvonne Wippo: tel. 06 13065229



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

16 stuks Engelstalige zwij-

melromannetjes Mill & Boon. 

In één koop € 7,50. Tel. 06- 

16276013

Postcodeloterij barbecue. 

Helemaal nieuw. Oranje dek-

sel, groene wielen, witte bak 

incl. briketstarter. € 30,- Tel. 

06-16276013

Nette, hippe winterjas grijs, 

uit dec. 2013, maat L - XL, 

capuchon kan eraf, ritsslui-

ting en drukkers. Geen gaten 

of vlekken. € 27,50. Tel. 

06-16276013 

Aluminium uitschuifstatief 

met 500 watt halogeen lamp 

€10,-. Tel. 030-2203319

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Antiek zeldzaam haard- of 

halstoeltje, heel stevig, punt-

gaaf. € 40,-. Tel. 030-2205540 

of 06-33754703

Mooi vloerkleed met motief, 

afm. 1.70 x 2.40m, in goede 

staat. € 25,-. Tel. 030- 

2205540 of 06-33754703

Buxusbollen (ca. 35-40 cm 

doorsnede, 2 in bak en 4 in 

volle grond). Zelf uitspitten! 

Prijs  € 2,- per stuk. Tel.0346-

282302 

Tuinschoenen, gekocht bij Fa. 

Neut, NIEUW!, maat 38,5. 

€ 7,50. Tel. 0346-282302

Blauwe Nieuwe Spijkerbroek, 

rechte pijp, heupmodel, maat 

40. Merk Esmara. € 7,50. Tel. 

0346-282302

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Trampoline Ø1m, z.g.a.n. 

€ 10,-. Tel. 0346-211443

Cd `zo is het leven` van de 

zangeres zonder naam. € 5,-. 

Tel. 0346-214084

2 boekjes `Oetker bak met 

plezier` Deel 1 en 4 samen 

voor € 6,-. Tel. 0346-214084

5x Handbeschilderde pop-

penkastpoppen, origineel in 

de doos. € 7,50. Tel. 0346- 

214084

Fietsdrager op trekhaak. 

€ 15,-. Trekhaak. € 10,-. 

Samen voor € 20,-. Tel. 030- 

2203365

Unieke wieg voor unieke 

baby. Prijs n.o.t.k. Voor foto's 

zie www.tasten.nl/wieg. Tel. 

035-5771263

WINTERBANDEN Gebruikt 

incl. velg 165/65 R13 

Vredestein 4 stuks o.a. Ford 

Ka. € 200,-. Tel. 06-12167301

Winterbanden incl. velg 

135/65 R17 108hm snow, 

terreinwagen Scorpio pirel-

li ice&snow. € 500,-. Tel. 

06-12167301

Te koop gevraagd

Oude RACEFIETS jaren 

70-80-90 (in huidige 

staat) voor student. Tel. 

06-832353213

Activiteiten

LABYRINT WORKSHOP-

DAG zaterdag 4 oktober 

10 tot 16 in het gebouw 

en tuin van de Woudkapel 

in Bilthoven olv Anja van 

der Hart, theoloog en Truus 

Kreeft tekentherapeut: 

bezinnen, tekenen, lopen en 

opnieuw teken en schrijven. 

HET LABYRINT DOEN. 

Je gaat met je zelf gemaakte 

vingerlabyrint naar huis. Info 

en opgeven via truus.kreeft@

hetnet.nl of 030-2541174

Kom u slag slaan. Diversen 

spullen te koop vanaf 1,- op 

ZATERDAG 13 september 

van 12.00 - 16.00uur aan de 

Distelvink 19 in Maartensdijk

Personeel aangeboden

Docent /onderwijskundig 

COACH geeft bijles in alle 

onderbouwvakken en exa-

menvoorbereiding voor 

Nederlands, Duits en Engels. 

Ondersteuning bij problemen 

met of op school en onaf-

hankelijk advies en bemidde-

ling bij geschillen. Jarenlange 

ervaring en kennis en per-

soonlijke aanpak helpen bij 

een positieve schoolerva-

ring. Stuur berichtje naar 

0634334046 of email naar 

tlukt@outlook.com

Voor een goed onderhou-

den TUIN belt u Rein: 06 

82004441

De `Kaas en Notenspeciaal 

winkel` winkel op de 

Kwinkelier in Bilthoven 

zoekt voor de zaterdag (en 

eventueel vrijdagmiddag) een 

SCHOLIER v.a. 16jr voor 

allerlei werkzaamheden in de 

winkel (o.a. verkoop/ inpak-

ken/ schoonmaken). Info: Ton 

Peter Klap, tel. 030-2286279

Diversen

Dinsdag nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 

26, Maartensdijk. Knippen 

€ 10,00.

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk. Bel voor meer 

info 06-54753516

Let op! BETTY’S CORNER 

is gesloten van 12/09 t/m 

19/09. Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

PIANO en compositie les 

voor iedereen op maat, ook bij 

jou thuis. Tel. 06-19996757

http://lerenpianospelen.word-

press.com

Afgelopen vrijdag 5-9-

2014 ben ik mijn gouden 

SLAVENARMBAND verlo-

ren. op de parkeerplaats of 

op weg naar de Jumbo of 

in de Jumbo. Wie heeft hem 

gevonden? Tel. 06-30390070 

Ellen vd Meij
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

GEFELICITEERD!

Sandra en Ronald! Van harte gefeliciteerd met de start als 

marktplaatshelper op de Nieuwe Weteringseweg 34a in 

Groenekan. Veel succes Robbin & Ria

Exclusieve VIP Kersmarkt aanbieding, vroeg aanmelden 

voorkomt teleurstelling. Driedaagse busreis, in november, 

met reisleiding naar Hotel Monopole in Valkenburg, zeer 

veel inclusief. Vraag de uitgebreide reisfolder even aan via 

tel.0346-212288. Hennie en Henk voor mini vakanties - dag-

tochten

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06- 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.

MPGcoaching.nl 

Tuinservice van Vliet, tel. 06-54751296. Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten-bomen etc. en al 

uw voorkomende tuinwerkzaamheden van klein snoeiwerk 

t/m complete tuinveranderingen zoals weg halen van kleine- 

en grote bomen

Te huur/ te koop bedrijfsruimte aan de Industrieweg 

Maartensdijk 200m2 en 400m2. Tel. 06-54623282

TERREINHULP GEZOCHT
voor allerlei zaken bij ons op het erf in Groenekan. Daarnaast 
het verzorgen van onze dieren (o.a. paarden). Enige ainiteit 
met paarden vereist. Voor ± 12-15 uur per week, verdeeld 
over 3-4 dagen. Meer info tel. 06-21236129.

Keramische hoogtepunten. Philipp van der Zeeuw houdt 

een overzichtstentoonstelling van het werk van cursisten van 

de afgelopen vijf jaar. De officiële opening vindt plaats op 

donderdag 18 september (van 19.00 - 21.00 uur). De tentoon-

stelling duurt t/m 20 september. Van 10.00 - 17.00 uur staan 

de deuren open op beide dagen. Iedereen is van harte welkom 

op de Steijlingweg 23 in Maartensdijk. Tevens mogelijkheden 

tot introductie nieuwe cursussen. Meer informatie tel. 0346 

213472

Cursussen/ trainingen

Herfstcurus Muziek op Schoot - Den Dolder en Bilthoven. 

Muzikale ontdekkingsreis voor kinderen van 8 mnd - 4 

jaar met een (groot)ouder of begeleider. Samen plezier met 

muziek. Zingen, dansen en spelen. 8 lessen. € 60,- of € 75,-, 

afh. van de lesduur. Bevoegd docent: Caroline Schaap. Den 

Dolder: maandag 22-9, kdv Bosrijk, Hertenln West 38A. 

Bilthoven: vrijdag 26-9, Muziek op Maat, Meerkoetln 5. 

info@muzieklesbilthoven.nl / www.muzieklesbilthoven.nl

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van uw 

houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 

is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 

sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag gege-

ven om 19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meldt 

u aan voor een gratis proefles. Ook privétrainingen zijn moge-

lijk. Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06-30443485 

of surf naar www.drbm.nl

ECOLINE, vloeibare aquarelverf CURSUS 6 x verschil-

lende technieken met dit materiaal uitproberen: schilderen, 

spelen, spatten, inkleuren en eroverheen kleuren, komend tot 

een mooi HUNDERTWASSER-kunstwerk woensdagavond 

of maandagmorgen in De Oude School in De Bilt. Opgave 

bij tekendocent: truus.kreeft@hetnet.nl of 030-2541174. En/

of DAGWORKSHOP 10- 16 uur op woensdag 22 oktober 

ecoline & eigen Hundertwasser-werkstuk

Zie pag. 6 en 8 voor de Mens De Bilt en Idea cursussen

Klanten verleiden met Facebook

Maandag 15 september van 19.00 

tot 21.00 uur start in Bibliotheek 

Bilthoven in Het Lichtruim een 

cursus Facebook voor bedrijven. 

Met een Facebook bedrijfspagina 

kunnen (potentiële) klanten snel 

geïnformeerd worden over nieuw-

tjes, aanbiedingen en wat niet al. 

In deze cursus leert men een Face-

book-account aanmaken en deze 

commercieel te gebruiken. Onder-

werpen als een officiële pagina 

aanmaken, promotie, privacy, spam 

en beveiliging worden uitgebreid 

behandeld. 

Deze cursus maakt onderdeel uit van 

‘De bibliotheek voor ondernemers’ 

en is met name geschikt voor kleine 

zelfstandigen, zzp’ers, stichtingen 

en verenigingen. Meer informatie is 

te verkrijgen bij Carla Heerschop, 

mediacoach. Aanmelden kan via de 

website, e-mail  activiteiten@ide-

acultuur.nl of bij Carla Heerschop 

tel. 030 2299003. 

Filmhuis hervat filmcyclus  

in Het Lichtruim

Tot en met december zijn er in totaal 

(zes) filmavonden geprogrammeerd 

in het Lichtruim aan de Planeten-

plein 2 in Bilthoven. De film op 

17 september a.s. is Looking for 

Eric; aanvang 20.00 uur. Kaarten 

zijn vanaf 8 september online ver-

krijgbaar via www.kunstenhuis.nl of 

in beperkte mate bij Het Lichtruim, 

voorafgaande aan de film van 17.00 

tot 19.00 uur. Indien er nog kaarten 

over zijn zullen die op de avond zelf 

aan de kassa verkocht worden. 

Rijbewijskeuring in Westbroek

Senioren, chauffeurs met rijbewijs 

C/D/E en overige automobilisten, die 

voor verlenging van hun rijbewijs 

moeten worden gekeurd, kunnen 15 

september in Westbroek terecht in 

Het Dorpshuis Westbroek, Prinses 

Christinastraat 2. Voor informatie 

en een afspraak: Regelzorg Rijbe-

wijskeuringen tel. 088 2323300. Van 

tevoren dient een Eigen Verklaring 

te worden aangeschaft. 

Vijfjarig jubileum Alzheimercafé

Op dinsdag 16 september vindt er 

een Alzheimer Café plaats in De 

Bilt. De locatie is het restaurant in 

woon- en zorgcentrum De Koper-

wiek in Bilthoven. Een Alzheimer 

Café is de benaming voor een laag-

drempelige ontmoetingsplaats voor 

mensen met (beginnende) demen-

tie, hun familieleden, vrienden en 

andere belangstellenden. 
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SV Irene Badminton 
op Vrijetijdsbraderie

Na 2 zaaltrainingen had SV Irene voor alle competitiespelers op zondag 

7 september jl. een Buitendag georganiseerd. Jarenlang was dit een tra-

ditie geweest maar door omstandigheden helaas gestopt. De nieuwe trai-

ner, Rob Banse, herstelde deze traditie: hij heeft grote plannen met SV 

Irene en daar hoort een goed doordacht trainingsprogramma zeker bij.

Het Heidemeertje vormde het decor: na een piramide-conditietraining 

volgden nog enkele loopoefeningen. Vervolgens schoof iedereen aan 

bij een energierijke lunch in het clubgebouw in de Kees Boekehal. Het 

middagprogramma bestond uit een rustige zaaltraining. 

Vrijetijdsbraderie

Komende week opent SV Irene haar deuren voor iedereen, van jong tot 

oud, van beginner tot competitiespeler. In het kader van de Week van 

het Badminton zijn alle speelavonden en trainingen open voor iedereen 

die zelf wil ervaren hoe leuk badminton is. Kijk voor meer informatie 

op badminton.sv-irene.nl of ga langs op de Vrijetijdsbraderie tijdens de 

Marktdag op zaterdag 13 september in de Dorpsstraat in De Bilt.

De competitiespelers van SV Irene werden getrakteerd op een training 

in de buitenlucht.

Een mooie start in de tweede klasse
Zaterdag 6 september startte de competitie voor de meeste amateurclubs en zo ook voor FC De 

Bilt. De kersverse tweedeklasser begon direct met een lastige uitwedstrijd tegen de eveneens 

gepromoveerde mannen van FC Almere. Twee clubs, die hun speerpunt op de zaterdag hebben 

gelegd en onderaan zijn begonnen en inmiddels enkele keren zijn gepromoveerd. 

Op het gezellige sportpark De Mar-

ken in Almere startten om 14.30 

uur twee gemotiveerde teams. In de 

eerste helft was het een min of meer 

gelijk opgaande wedstrijd met kan-

sen over en weer. Een mooi schot 

van Michael The had een beter lot 

verdiend dan rakelings over de lat 

te gaan. Het leek een wedstrijd te 

worden waarbij de ploeg die een 

keer scoorde, weleens de winnaar 

kon zijn, want een doelpuntrijke 

wedstrijd leek het niet te worden. 

Tien minuten voor rust maakte de 

uitstekende verdediging van FC De 

Bilt een klein foutje en daar proi-

teerde FC Almere van: 1-0. 

Hoger

Na de rust ging FC De Bilt een tem-

po hoger spelen en daar had FC Al-

mere zichtbaar problemen mee. Al 

snel na rust gaf de prima leidende 

scheidsrechter een strafschop, waar 

Erwin Korthals wel raad mee wist: 

1-1. De Biltse mannen schroefden 

het tempo nog verder op en na een 

mooie aanval scoorde rechtsback 

Kevin de Haas een wereldgoal. 

Hij kwam in scoringspositie, bleef 

goed kijken, hield alles onder con-

trole en stiftte de bal perfect in het 

doel: 1-2. FC Almere probeerde 

met veel inzet de gelijkmaker te 

scoren, maar toen Tom Karst weer 

zijn doelpuntje meepikte was het 

duidelijk dat de drie punten naar De 

Bilt zouden gaan: 1-3. De wedstrijd 

was eigenlijk al gespeeld, maar het 

was toch wel erg lekker dat Daan 

Musters voor het slotakkoord zorg-

de en FC Almere de genadeklap 

toediende: 1-4. Op 13 september 

om 14.00 uur speelt FC De Bilt 

thuis tegen VOP. 

Fris en talentvol SVM 
SVM opende jaargang 2014-2015 van de voetbalcompetitie zaterdag 6 september met een 

thuiswedstrijd tegen Eminent Boys uit Utrecht, opgericht in 1960. Deze club zelf speelt op 

Sportpark Zuilenselaan in de Utrechtse wijk Zuilen. 

SVM speelt dit seizoen onder de su-

pervisie van een geheel vernieuwde 

staf, geformeerd door SVM-promi-

nent Wout van Dronkelaar. Hoofd-

trainer Remco van den Brink zag de 

eerste 20 minuten gelijk al dat het 

jonge team tot veel in staat is. Al in 

de eerste minuten waren er kansen 

aan SVM-zijde voor de openings-

treffer en ontstond de indruk, dat 

de gasten van het veld werden ge-

speeld. Na 7 minuten schoot Sjoerd 

Burgers een slecht verdedigde bal 

goed in 1-0. Dat het pas in de 18e 

minuut 2-0 werd (doelpuntenmaker 

Tom Jansen) mocht het piepjonge 

SVM zichzelf verwijten. Djoey En-

gel speelde zoals het publiek een 

spelbepalende middenvelder graag 

ziet spelen en voor de rest van de 

eerste helft was alleen het vanwege 

een blessure uitvallen van midden-

velder Bas van Dijk, dat voor ver-

melding in de geschiedenisboekjes 

in aanmerking komt. SVM vergat 

door te drukken, paste zich teveel 

aan het tempo van Eminent Boys 

aan en vergat daardoor een hogere 

ruststand op het elektronische sco-

rebord te zetten.

In de 2e helft een ongewijzigd 

SVM dat te weinig initiatief toon-

de. Zo geef je de tegenstander de 

kans om de te scoren. Nonchalant 

verdedigen leverde Eminent Boys 

een niet verdiende tegentreffer op. 

SVM, wakker geschut door dit 

doelpunt, pakte de draad weer op en 

in de 68ste minuut viel de meer dan 

verdiende 3-1(Jordy van der Lee). 

Direct hierna werd de licht gebles-

seerde Björn Engel vervangen door 

Jesper van Rooijen. Ton Jansen ont-

fermde zich over de vierde treffer 

van de thuisclub en Jeroen Geurt-

sen bekroonde een prachtige SVM 

aanval met een knap afstandsschot 

5-1. SVM liep nog verder uit naar 

6-1 (Mike Boshuis) en 7-1 (Djoey 

Engel). A.s. zaterdag gaat SVM om 

14.30 uur op bezoek bij HMS.

Tribune geopend
Om de tribune van 

SVM in Maartensdijk 

jl. zaterdag 

oficieel te kunnen 
openen moest 

sportwethouder 

Madeleine Bakker 

eerst een aantal 

andere ballonnen 

doorprikken. In 

afwachting van het 

‘moment suprême’ 

had een deel van 

de toeschouwers 

de plaatsen al in 

genomen. SVM-

jeugdleden wachtten 

geduldig af op de 

dingen die zouden 

gaan komen (foto 

Reyn Schuurman)

DOS start voortvarend
Voor andere teams begon de competitie al vorig weekend, maar voor 

de spelers van het Westbroekse DOS startte deze zaterdag pas. Tegen-

stander was Achilles uit Den Haag. Een onbekend team, maar gelet op 

de uitslagen van vorig seizoen één van de betere teams, zo was vooraf 

de verwachting in Westbroek.

 

DOS staat dit seizoen onder leiding van hoofdcoach Steven Brink uit 

Veenendaal. De thuisploeg startte goed en nam binnen twee minuten 

vanaf de strafworpstip een 1-0 voorsprong. Via een mooi afstandsschot 

kwam Achilles snel langszij. In de beginperiode was het voor beide 

teams even aftasten in de eerste competitiewedstrijd. DOS had wel en-

kele fraaie kansen in de korf-zone maar wist deze niet te benutten. Hal-

verwege het eerste bedrijf was er bij 3-3 nog een gelijke stand, maar in 

het tweede deel richting rust plaatste DOS een beslissende demarrage 

om met een 10-5 voorsprong de kleedkamers te gaan bezoeken.

 

In de tweede helft bouwde DOS deze voorsprong via 12-5 naar 14-7 uit. 

Aanvallend bleven ze goed doorkorfballen met een aantal fraaie doel-

punten. De laatste tien minuten werden de DOS-sers wat slordig in de 

passing en kregen zij ook enkele onnodige vrije ballen en strafworpen 

tegen. Achilles kwam terug tot vier doelpunten, maar echt spannend 

werd het niet meer. Een einduitslag van 19-14 betekende een prima 

start van de competitie. Coach Steven Brink was opgelucht en blij met 

de punten: ‘Het is toch altijd extra spannend zo’n eerste wedstrijd en 

Achilles heeft gewoon een goed korfballende ploeg’.

Zaterdag vertrekt DOS naar Leiderdorp en treft daar Velocitas als gast-

heer. De aanvang in Leiderdorp is om 15.30 uur.

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

AGTERBERG BV

FC DE BILT

VOP

zaterdag

13 september

aanvang: 14.00
uur

Tweemaal Zes overdonderd 
Tegenstander AW.DTV was de be-

zoekende ploeg. Een ploeg waar 

op voorhand moeilijk iets over te 

zeggen was. Vorig jaar hadden zij 

het lastig in de veldcompetitie, 

maar bereikten zij de play-off’s 

in de zaal hoofdklasse. Oud TZ-

er Maarten van Brenk koos er on-

langs voor bij deze Amsterdamse 

club zijn carrière voort te zetten. 

Tweemaal Zes liet zich de eerste 25 

minuten overdonderen. AW.DTV 

bracht de juiste mensen voor de 

korf en haalden een zeer hoog per-

centage uit hun schoten. TZ moest 

te vaak gecorrigeerd met overtre-

dingen. Ook met deze buitenkans-

jes wisten de gasten wel raad. Vlak 

voor het rustsignaal kwam TZ be-

ter in het eigen spel. Er was meer 

rust in de passing en de afronding. 

Ondanks dat stond er een ikse ach-

terstand op het bord, 10-16.

Herstart

TZ ging na de rust goed van start. 

Twee snelle treffers van de goed 

spelende Lucinda van Beerscho-

ten en Luke van Kouterik zorgde 

er voor dat het verschil weer op 

vier gebracht werd. In een sterke 

fase kwam TZ terug tot 18-19. 

De wedstrijd lag weer helemaal 

open. Jammer genoeg kon men 

op dat moment niet door druk-

ken. AW.DTV bracht het verschil 

weer op vier doelpunten, waarna 

de wedstrijd om en om scorend tot 

een einde kwam. 

Gezichten

Het aantal gescoorde doelpunten 

was niet verkeerd. Als de ploeg 

verdedigend meer controle krijgt 

en in moeizame fases ook blijft 

scoren komt het goed. 

Volgende week wederom een 

thuiswedstrijd: nu wacht KV Wa-

geningen, een ploeg met veel nieu-

we gezichten. 



Een wandeling over 
landgoed Den Eik 

door Henk van de Bunt

Op Open Monumentendag 2014 vermeldt het programma rondom het Koetshuis van 

Landgoed Vollenhoven aan de Utrechtseweg 59 o.a. rond 11.30 en 14.30 uur 

een gegidste wandeling door overplaats Den Eik.

Samensteller Abe Postema Het 

wandeltraject voert o.a. over een 

landweg  gelegen naast de vroe-

gere boerderij De Eik. Dat is de 

oorspronkelijke weg naar het 

noorden. In de prehistorie was zij 

misschien al aanwezig. Deze weg 

vormt oorspronkelijk de grens tus-

sen de hogere zandgronden en de 

lager gelegen moerassen. Wellicht 

ook de stokoude verbinding tussen 

de Kromme Rijn en het noorden. 

Langs de weg zijn prehistorische 

graven gevonden; bijvoorbeeld op 

het tracé van de A28 ter hoogte van 

Vollenhoven. Deze zijn vernietigd 

en niet onderzocht’.

Spreng

Even verder op is rechts een vij-

ver te zien. Postema: ‘Deze kreeg 

oorspronkelijk haar water uit een 

spreng: Een spreng, sprang of 

sprengebeek is een door mensen 

gegraven of verlegde beek met 

zodanige gegraven bronnen dat er 

onder druk staand grondwater aan 

de oppervlakte wordt gebracht. 

Sprengen werden gemaakt door een 

gat te graven in de helling van een 

heuvel tot de grondwaterspiegel be-

reikt is op een plek waar voldoende 

waterdruk is. Uit deze sprengkop 

stroomt dan het bronwater eerst 

naar de oppervlakte en vervolgens 

door een kanalenstelsel naar de ge-

wenste plek. Bij de Utrechtse land-

goederen, op de grens tussen zand 

en klei, was het grondwater goed 

bereikbaar. Zo konden idyllische 

vijvers en waterpartijen worden 

aangelegd. De vijver op Den Eik 

had ook praktisch nut. Het was een 

vissenkom. Hierin zwommen vis-

sen die op het menu van de land-

goedeigenaar stonden. De sprengen 

op de Utrechtse Heuvelrug staan 

tegenwoordig droog. Het grond-

water wordt doorpompstations ge-

wonnen voor ons leidingwater. De 

oude weg loopt door tot de Panweg. 

Ook verder naar het noorden zijn 

nog delen van de oude weg terug te 

vinden. De wandeling stopt echter 

bij de oude sprengkoppen die nog 

in het bos aanwezig zijn, een klein 

stukje links van de oude weg.
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Landgoed Oostbroek ligt verscholen achter het UMC aan de Bunnikseweg 

45a te De Bilt. Een oase van rust tussen drukke snelwegen en het 

stadsleven.

De dag van Oostbroek
Op zondag 14 september tussen 11.00 en 16.30 uur bruist het landgoed van de activiteiten. Het 

is een traditie geworden om op ‘De dag van Oostbroek’ groots uit te pakken.

Over het landgoed kan men onder 

leiding van mythen en sagen vertel-

ster Christien Hidding een wande-

ling maken. De Madame van Het 

Grote Huis zal op verschillende 

tijden een rondleiding door haar 

huis geven. Er is een uitgebreide 

markt, waar allerlei producten ver-

kocht worden. Op het terras kunt 

u uitrusten en genieten van kofie, 
thee, fruitsappen en zoete of hartige 

hapjes. Ook ’t Winkeltje van Oost-

broek is altijd een bezoekje waard 

voor streekproducten, boeken, 

speelgoed, enz. De kinderen zul-

len druk zijn met het zoeken naar 

waterdiertjes of het aaien van de 

ezeltjes van de Ezelsociëteit. Voor 

de lekkere trek kunnen ze zelf ap-

pels poffen. Bij de mensen van het 

Wereld Natuur Fonds kunnen de 

kinderen geschminkt worden.

Pompoenfeest
Op 13 september 2014 houden 

Tuinderij Eyckenstein en Agnes 

Kruiden van 10.00 tot 16.00 uur 

Pompoenfeest tijdens de laatste 

Open Dag van het seizoen 2014. 

Tuinder Luuk Schouten houdt om 

13.00 uur een rondleiding door de 

groentetuin. Om 14.00 uur geeft 

kruidenvrouw Agnes Looman een 

rondleiding door de kruidentuin 

met als thema ‘keukenkruiden en 

meer’. Er is een kinderactiviteit 

vanaf 13.00 uur: ‘geurige zeepjes 

gieten’. Tot en met zaterdag 11 ok-

tober zijn Tuinderij Eyckenstein en 

Agnes Kruidentuin elke woensdag 

van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag 

van 10.00 tot 16.00 uur geopend. 

Boerderij
Even voorbij de Amersfoortseweg, aan de noordkant van de Utrechtse-

weg ligt op nummer 18 deze niet meer als zodanig in gebruik zijnde 

boerderij Den Eik , die een pachtboerderij was behorende bij landgoed 

Vollenhoven. Die boerderij is gelegen rechts naast kort na de Tweede 

Wereldoorlog afgebroken villa Den Eik en draagt dezelfde naam. David 

Godin, drossaard (voormalig Ned. Bestuursambtenaar) van Maartens-

dijk, kocht Den Eyck in 1653 van de rentmeester, die de bezittingen 

van het klooster Oostbroek beheerde. In sommige oude akten wordt 

Den Eik ook wel ‘t Eijckenhoudt genoemd. In 1806 kwam Den Eik bij 

het landgoed Vollenhoven. Voordat Den Eik als overplaats bij Vollen-

hoven werd getrokken was het een zelfstandig landgoed. Vroeger liep 

de Utrechtseweg wat noordelijker. De boerderij lag vlak aan de weg. 

Het gebouw stamt uit de 18e eeuw en heeft schuiframen. Dat was toen-

tertijd zeer luxe. Het past bij landhuizen en zeker niet bij boerderijen. 

De vraag rijst of dit gebouw in oorsprong wel een boerderij was. De 

huidige boerderij is in 1849 gebouwd. Sinds december 2002 heeft den 

Eik geen agrarische bestemming meer. De laatste pachter is in overleg 

met de eigenaar elders gaan boeren.

Een foto uit 1902 van het Landgoed Den Eik. De boerderij staat rechts 

van de kort na de Tweede Wereldoorlog afgebroken villa. (foto uit de 

verzameling van Rienk Miedema).

De oude weg loopt door tot de Panweg. Ook verder naar het noorden zijn 

nog delen van de oude weg terug te vinden. (foto Abe Postema)

De vijver op Den Eik had ook 

praktisch nut. Het was een 

vissenkom. (foto Abe Postema)

advertentie

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

"September actie": Aanschuiven € 10,00

Woe.
10-09

Gebakken Tilapiafilet met saus 

van Holl. garnaaltjes

 of

 Malse kip "piri piri",

frietjes en komkommersalade

€ 10,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
11-09
Vrij.

12-09
Woe.
17-09

Babi ketjap met gado gado 

en rijst

of

Kabeljauwfilet 

met dille saus

€10,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
18-09
Vrij.

19-09


