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Open Monumentendag en 
Marktdag weer geslaagd

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 10 september vond de Open Monumentendag weer plaats in gemeente De Bilt, met 
als thema ‘Iconen en Symbolen’. Met deze titel wordt verwezen naar tekens en beelden met 

een bijzondere betekenis binnen de gemeente. Daarnaast was in De Bilt nog veel meer te doen: 
de Marktdag van en bij de Biltse Dorpskerk met de daarbij behorende Old Timerdag en de 

Kunstmarkt in het Biltse Van Boetzelaerspark. Voor ieder wat wils dus.

In het oude pand van de Kees Boe-
keschool, aan de Frans Halslaan 
in Bilthoven vonden gedurende de 
hele dag rondleidingen plaats door 
het voormalige schoolgebouw. Niet 
alleen ouderen waren geïnteres-
seerd in de geschiedenis van hun 
oude school, maar ook jongeren 
waren volop aanwezig. De rondlei-
ding werd verzorgd door Wim Kob-
be, die van 1993 tot 2011 directeur 
was van de Kees Boekeschool. Hij 
vertelt: ‘Meer dan 100 jaar geleden 
was het onderwijs in Nederland 
anders dan nu. Kees Boeke, de op-
richter van de school, wilde totaal 
iets anders opzetten, namelijk een 
schoolgebouw met grotere ruimten 
en met veel meer licht, waarin leer-
lingen zich beter kunnen ontwik-
kelen. De opvoeding van de kin-

deren werd in de school gehaald’. 
Na de tweede wereldoorlog had de 
school geen geld meer en ging het 
bergafwaarts. Leraren met lange 
haren gaven les aan de kinderen, 
iets dat in die tijd ‘not done’ was. 
Kobbe: ‘Na de oorlog werd toen-
malig minister-president Scher-
merhorn voorzitter van de school 
en begon de school weer iets beter 
te lopen. Koningin Juliana ‘deed’ 
haar kinderen op onze school en 
dat was de uiteindelijke redding 
van de Kees Boekeschool’. Tijdens 
de rondleiding vertelde Kobbe nog 
een leuke anecdote. Kobbe: ‘Tij-
dens de vergaderingen op school 
moest iedereen zijn schoenen uit-
doen. Wat bleek? Minister-presi-
dent Schermerhorn had een groot 
gat in zijn sok’. 

Tempel
Geïnteresseerden in filosofische 
en praktische vragen konden te-
recht bij Renova, aan de Maar-
tensdijkseweg in Maartensdijk. 
Groepen werden rondgeleid op 
het terrein en in de tempel van de 

Rozenkruizers. Rumon Bruins, 
beheerder van het terrein vertelt: 
‘Het Rozenkruis is een moderne, 
gnostieke geestesschool. Zij biedt 
onze volgelingen, waarvan er circa 
2.000 in Nederland zijn en 20.000 
over de hele wereld, een methode 
tot inzicht en innerlijk weten over 
de wezenlijke dingen van het leven. 
Hierdoor kun je op veel filosofische 
en praktische vragen een antwoord 
krijgen. De tempel, waar wij nu 
staan, is het meest heilige van de 
Rozenkruizers. Zo’n 700 mensen 
kunnen hier de dienst bijwonen’. 
Het terrein van Renova beslaat 46 
hectare en bestaat uit bossen en 
weilanden. Bruins: ‘Vorig jaar heeft 
het Utrechts Landschap ons gebied 
geïnventariseerd en vonden zij 150 
zeldzame plantensoorten en een 
dassenburcht. Verder broeden in 
het gebied buizerd en havik’. Ieder 
weekend is wel iets te doen op het 
terrein van Renova. Van heinde en 
verre komen leden naar Maartens-
dijk, om met elkaar te discussiëren 
over wat hen bezighoudt in het le-
ven. Bruins: ‘Soms hebben wij wel 
700 man uit Brazilië, of uit India, 
maar ook uit velerlei Europese lan-
den is belangstelling om elkaar hier 
te ontmoeten’. 

Renault 4 CV Sport
In De Bilt was ook van alles te 
doen. Zo konden geïnteresseerden 
de 38 meter hoge toren beklim-
men van de Dorpskerk in De Bilt. 
In groepjes werden zij rondgeleid 
door torengids Eric van de Velde 
en vertelde hij over de 350 jaar his-
torie van de kerk. Rondom de kerk 
vond de markt plaats met allerlei 
stands, net als in het Van Boetzelae-
rpark, iets verderop. Vele bezoekers 
maakten gebruik van de terrasjes 
in het park en konden genieten van 
keramiek, pottenbakken, schilde-

ren enzovoort. Ook autoliefhebbers 
konden hun hart ophalen, bij de 
old-timers. Eén van die liefhbbers 
was Frank Fassotte uit Linschoten. 
Hij vertelt over zijn grote liefde, de 
Renault 4 CV Sport: ‘Eigenlijk was 
ik altijd een groot fan van de Fiat 
500. Met mijn schoonvader onder-
hield ik mijn wagentije hartstoch-
telijk. Maar zoals zo vaak met old-
timers, er gaat weleens iets stuk. Na 
drie renovaties van mijn Fiat, was 
mijn schoonvader het zat en stelde 
hij voor iets anders te kopen, een 
auto op een hoger niveau. Natuur-
lijk moest ik daarvoor veel geld 
opzij zetten. Uiteindelijk kwam ik 
thuis met een prachtige Renault 4 
CV Sport uit 1956’. Helaas heeft 
de schoonvader van Fassotte nooit 
mogen genieten van deze aankoop, 
drie maanden daarvoor overleed 
hij. Fassotte vervolgt: ‘Toen ik mijn 
nieuwe aankoop van de trailer af-
reed, zei mijn vrouw ‘Er is iets met 
deze auto’. Een paar dagen later 

zaten mijn vrouw en ik in wat spul-
len te snuffelen van haar overleden 
vader. Tot onze verbazing kwamen 
wij een speldje tegen waaruit bleek 
dat mijn schoonvader ook heeft ge-
reden in eenzelfde Renault, en ook 
dat hij heeft lesgegeven in deze 
auto. Als aandenken aan haar va-
der hebben wij de drie speldjes nu 
in onze auto aangebracht. Of mijn 
schoonvader ook echt in déze wa-
gen heeft gereden, ben ik nu aan 
het uitzoeken. In ieder geval doe ik 
deze wagen nooit meer de deur uit’. 
Er wil nog weleens iets schorten 
aan old-timers, zoals ook aan deze 
Renault. Tijdens de tocht naar De 
Bilt begaf de G-snaar het. Fassotte: 
‘Ja, dat is balen. De wegenwacht is 
al gebeld, dus nu maar hopen dat 
zij het euvel kunnen verhelpen’. In-
middels waren alle old-timers naar 
huis en was het voor Fassotte wach-
ten op de wegenwacht. Alleen bleef 
hij achter, met zijn grote liefde, een 
Renault 4 CV Sport.

Gedurende de gehele Open Monumentendag werden belangstellenden 
rondgeleid door de voormalige Kees Boekeschool aan de Frans Hal-
slaan in Bilthoven. 

Tijdens de tocht naar De Bilt begaf de G-snaar het. Frank Fassotte (met 
pet): ‘Ja, dat is balen’.

Ook congrescentrum Renova gooide haar deuren open tijdens de  
monumentendag.
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Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

18/09 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/09 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer
18/09 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/09 • 10.30u - Mevr. W.J.M. van 

Remmerden - Rosmalen 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

18/09 • 10.00u - De heer  Wim 
Molenkamp 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
18/09 • 10.30u - Voorgangers mevr. 

A. Veldhuis en mevr. J. Mourits 
(overweging) m.m.v. van het OLV koor 

o.l.v. Arie Perk

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

18/09 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
18/09 • 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
18/09 • 10.00u - Prop. P.J. Verhagen 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18/09 • 19.00u - Ds. N.M. Tramper

Pr. Gem. Immanuelkerk
18/09 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Samendienst met Opstandingskerk. 
Startzondag

Pr. Gem. Opstandingskerk
18/09 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
18/09 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastor R. Loozekoot
Startzondag m.m.v. Ecclesiakoor 

Volle Evangelie Gemeente
18/09 • 10.00u - Spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
18/09 • 10.30u - Ds. G. Mulder

Herv. gemeente Blauwkapel 
11/09 • 15.30u - ds. M.A. Kuijt

Herst. Herv. Kerk
18/09 • 10.30u - nog niet bekend

18/09 • 18.00u - Kandidaat H. Roelofsen

Onderwegkerk Blauwkapel
18/09 • 10.30u - Pastor G. Krul  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/09 • 11.00u - ds. R. Alkema, 
Heilig Avondmaal 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/09 • 10.00u - Proponent H.E. 
Veldhuijzen 

18/09 • 18.30u - Proponent G.A. van 
Ginkel 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
18/09 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. W.J. op ‘t Hof 

PKN - Ontmoetingskerk
18/09 • 09.30u - ds. R. Alkema, 

Heilig Avondmaal   

St. Maartenskerk
18/09 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/09 • 10.00u - Ds. J. Griffi oen 
18/09 • 18.30u - de heer J. Brunt

PKN - Herv. Kerk
18/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
18/09 • 18.30u - Ds. J.E. de Groot

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

 Adullam-verkoping 
 
Op zaterdag 17 september wordt 
in Maartensdijk de 30ste Adul-
lamverkoping van 10.00 tot 15.00 
uur gehouden. Deze verkoping 
zal rond het Hervormd Centrum, 
Dorpsweg 40 te Maartensdijk 
zijn. Stichting Adullam is een 
organisatie voor het bieden van 
gehandicaptenzorg. Er zal weer 
van alles te koop en te doen zijn, 

Verkoopdag in Westbroek

Op zaterdag 17 september van 
10.00 tot 16.00 uur vindt de jaar-
lijkse verkoopdag van de Her-
vormde Kerk Westbroek plaats 
in en om het gebouw Rehoboth 
achter het kerkgebouw. Het 
monumentale kerkgebouw is 
te bezichtigen en de toren is 
onder begeleiding van een gids te 
beklimmen op zaterdag 17 sep-
tember. De opbrengst van deze 
verkoopdag is voor de plaatse-
lijke Hervormde kerk en de zen-
ding. Info Reina v.d. Broek tel. 
0346 280518.

VVD komt in Groenekan 

De lokale VVD-afdeling De Bilt 
nodigt inwoners van Groenekan 
uit voor een kernbijeenkomst 
op woensdag 21 september in 
Dorpshuis De Groene Daan, 
Grothelaan 3, Groenekan. Doel 
is uit te wisselen over wat er 
leeft in Groenekan op het gebied 
van o.a. veiligheid, onderwijs, 
wonen en verkeer. Aanwezig zijn 
gemeenteraadsleden, waaronder 
fractievoorzitter Kees Lelivelt en 
Collegelid Jolanda van Hulst. De 
veiligheid wordt besproken met 
cijfers uit Veiligheidsbeeld 2015 
en de actuele ontwikkelingen. 

Rommelmarkt 

Zaterdag 24 september van 10.00 
tot 15.00 uur is er een rom-

melmarkt in de Opstandingskerk 
te Bilthoven Er is parkeerruimte 
achter de kerk. De inzamelings-
dagen zijn donderdag 22 sept.
(9.00 tot 17.00 uur + van 19.00 
tot 20.00 uur) en vrijdag 23 sept. 
van 9.00 tot 17.00 uur. Witgoed, 
grote meubelen, tv’s en moni-
toren zijn niet welkom. Opha-
len kan ook in overleg, alleen 
voor bruikbare spullen; tel: 030 
2280312. Voor meer informatie 
www.opstandingskerkdebilt.nl.

Motortoertocht

De Biltse Motorrijders Vereni-
ging (BMV), organiseert zondag 
18 september weer een mooie 
en gezellige motortoertocht. De 
motorrijders verzamelen om 
10.00 uur bij café Buiten, Hes-
senweg 174, De Bilt, waar de 
koffie klaarstaat. Het vertrek is 
om 10.30 uur. Rond 16.30 uur 
worden de motorrijders weer bij 
café Buiten terug verwacht. Meer 
informatie: www.bmvmotor.nl.

Intercultureel Eetcafé 

Zondag 25 september organiseert 
het vaste team vrijwilligers van 
Mens De Bilt het maandelijkse 
Intercultureel Eetcafé. Het Eet-
café is elke laatste zondag van de 
maand in restaurant Bij de Tijd 
en heeft elke maand een ander 
thema. Deze maand is er een 
Indische maaltijd, verzorgd door 
één van de vaste ervaren koks. 
Inloop vanaf 17.15 uur. Ingang: 
restaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. 
H. Kamerling Onnesweg 14, De 
Bilt. Vooraf aanmelden tot uiter-
lijk vrijdag 23 september: ser-
vicecentrumdebilt@mensdebilt.
nl of tel. 030 7440595.
 

Collectanten gezocht

Van 21 t/m 26 november organi-
seert het Nationaal MS Fonds de 

landelijke huis-aan-huiscollecte. 
Ieder jaar gaan er weer duizenden 
collectanten met een collectebus 
langs de deur om geld in te zame-
len voor mensen met Multiple 
Sclerose (MS). Over de ziekte 
MS is nog veel onbekend. Om de 
jaarlijkse collecte nog succesvol-
ler te maken is men in De Bilt op 
zoek naar nieuwe collectanten en 
coördinatoren. Een avondje col-
lecteren kost maar 2 uur van je 
tijd. Hou je van regelen en orga-
niseren en heb je ongeveer 10 uur 
over, dan kun je al aan de slag als 
collecte-coördinator. Kijk op de 
website www.mscollecte.nl voor 
meer informatie.

Fietsten naar Pyramide 
van Austerlitz

20 sept. gaat de Fietsclub Maar-
tensdijk naar de Pyramide. De 
Fietsclub bestaat uit fietsliefheb-
bers die dagtochten maken in de 
omgeving van Maartensdijk. De 
start is om 9.45 u met een kopje 
koffie/thee in de ‘Ontmoetings-
ruimte’ van het Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96 
M’dijk. De tocht begint plm. 
10.00u. Lunchpakket meebren-
gen. Info en aanmelden Service-
centrum Maartensdijk, tel. 0346 
214161 of servicecentrummaar-
tensdijk@mensdebilt.nl 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Met verdriet geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve 
man, onze zo toegewijde vader, schoonvader en opa

Dr. Willem Edel
oud-veterinair inspecteur van Volksgezondheid

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Nieuwe Niedorp Groenekan
29 november 1932 5 september 2016

 Groenekan: Nienke W. Edel-Beekhof
 Abcoude: Corinne Edel en Wouter Verster
  David, Isaac, Mathilde
 Amstelveen: Maarten Edel en Barbara Verbeek
  Alice, Juliët

Naar de wens van Willem heeft de crematieplechtigheid 
in kleine familiekring plaatsgevonden.

Uw schriftelijke condoleance en het delen van een persoonlijke 
herinnering aan het leven van Willem stellen wij zeer op prijs.

Correspondentieadres:
Vijverlaan 20, 3737 RH Groenekan

Genietend van het leven tot het laatste moment,
zijn studietijd, zijn gezin, zijn werk.
De vreugde ervaren anderen te kunnen helpen.

En altijd vol energie bezig in zijn geliefde tuin.
Indachtig de woorden van zijn biologieleraar:
‘Al wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit’.
                                      Fop I. Brouwer 
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Informatiebron van U10 
in werking gesteld

door Guus Geebel

In de oude raadzaal van het Biltse gemeentehuis werd vrijdag 9 september de regionale 
database op het terrein van informatie en onderzoek van de U10 in gebruik genomen. De 
openingshandeling werd verricht door burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein. 

De U10 omvat de gemeenten 
Bunnik, De Bilt, Houten, IJssels-

tein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, 
Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist. 

‘Het is een samenwerkingsverband 
van tien Utrechtse gemeenten die 

gezamenlijk een opgave zien op 
economisch terrein en op het ge-
bied van dienstverlening’, aldus 
burgemeester Arjen Gerritsen in 
zijn openingswoord. ‘Binnen de 
U10 proberen we kennis en capaci-
teit uit te wisselen. Dat heeft onder 
meer geleid tot het ontwikkelen van 
de U10 buurtmonitor.’

Nieuwsgierig
‘We zijn hieraan begonnen omdat 
we altijd veel mensen hebben die 
cijfers willen vergelijken. Zo’n da-
tabase kan veel sneller tot innovatie 
leiden, vooral op het gebied leef-
baarheid’, zegt burgemeester Frans 
Backhuijs. In de voorbereiding viel 
hem het aantal arbeidsplaatsen in 
de gemeenten Nieuwegein en Zeist 
op. ‘De gemeenten hebben allebei 
rond de 60.000 inwoners, maar 
Nieuwegein heeft dertig procent 
meer arbeidsplaatsen. Het valt dan 
op dat de werkloosheid in Nieu-
wegein veel hoger is dan in Zeist. 
Dat maakt mij nieuwsgierig. Als je 
de achtergrond weet, kun je er iets 
mee.’ De database is te vinden op 
www.u10.buurtmonitor.nl. Het ver-

zamelen en bijhouden van de gege-
vens wordt gecoördineerd vanuit 
Utrecht.

Actueel
Pascal van der Bol, beleidsonder-
zoeker bij de gemeente Utrecht, 
geeft met enkele voorbeelden een 
toelichting op de buurtmonitor. De 
website bevat een bron van actuele 
onderzoeksinformatie, die op een 
eenduidige manier vrij te raadple-
gen is. Op buurt, gemeentelijk en 
regionaal niveau is actuele informa-
tie beschikbaar over uiteenlopende 
onderwerpen als wonen, bereik-
baarheid, leefbaarheid, veiligheid. 
Met de U10 buurtmonitor heeft de 
regio een instrument in handen dat 
bijdraagt aan de versterking en het 
beter benutten van de concurrentie- 
en innovatiekracht en de leefbaar-
heid van het gebied. De regio werkt 
al nauw samen, maar niet eerder op 
het terrein van informatie en onder-
zoek. Inwoners, medewerkers van 
gemeenten en onderzoekers kunnen 
de informatie via het internet raad-
plegen en daar zelf rapportages uit 
samenstellen.

Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein stelde de U10 buurtmonitor in werking.

Frans de Ruiter, afdelingssecretaris SP De Bilt, opent de fles champagne. 
Trees van Antwerpen kijkt toe vanuit haar stoel.

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Mozarts Zauberflöte 
in het Weeshuis 

Zes aanstormende operazangers en een pianist brachten vrijdag 9 sep-
tember Mozarts meesterwerk Die Zauberflöte in een kamerbezetting, 
die meteen verraste doordat de ouverture gezongen werd (een orkest 
was er immers niet en een piano is dan wat karig. Een welhaast geni-
aal idee, dat de intimiteit van de voorstelling meteen duidelijk maakte. 
Minder sterk waren de kledij in de opening en sommige van de coupu-
res die de echte Mozartkenner de wenkbrauwen deden fronsen. Eerder 
bracht dit gezelschap, B.O.O.M. (Bold opera on the Move) al een ge-
slaagde Nozze di Figaro in Bilthoven, maar met deze productie werd 
weer een hoger niveau bereikt.             (Peter Schlamilch)

Het publiek geniet van de prachtige stemmen van o.a. sopraan Amanda 
Key en tenor Harald Quaaden, zeer kundig begeleid door de Koreaan-
se pianiste Sunghee Jo. 

Nationaal Zorgfonds
Tijdens de Oldtimermarkt op 10 september in De Bilt voerde SP De Bilt actie voor het 

Nationaal Zorgfonds. Dat SP De Bilt de zorg na aan het hart ligt, bleek wel uit het feit dat er 
een overwinning werd gevierd met een fles champagne!

Mevrouw Trees van Antwerpen 
heeft een lange moeizame weg af-
gelegd met gemeente De Bilt sinds 
het moment dat er door een nieuwe 
kabinetsmaatregel de thuiszorg 
werd verminderd. Trees heeft thuis-
zorg nodig omdat zij haar eigen 
huishouden niet kan doen. Vanaf 
begin 2015 is Trees bezig geweest 
met een advocaat, om de gemeente 
te overtuigen van de noodzaak van 
deze zorg. Inmiddels heeft zij haar 
thuiszorg weer terug. De SP-frac-
tie in De Bilt heeft mevrouw van 
Antwerpen gedurende de gehele 
periode bijgestaan en in overleg ge-
weest met de wethouder. Om deze 
overwinning te vieren kwam Trees 
van Antwerpen naar de SP-kraam 
afgelopen zaterdag om met een glas 
champagne en enkele versnaperin-
gen het heuglijke feit te vieren.
 (Marisca van der Burgh)

Muziek bij de gesloten watertoren
Het terrein van de watertoren (bur-
gemeester van de Borchlaan) van 
Bilthoven is zelden toegankelijk. 
Tijdens Open Monumentendag 10 

september was dit wel mogelijk. 
Tot teleurstelling van velen bleef 
de toren zelf gesloten. Er waren op 
het terrein activiteiten rondom wa-

ter (spuiten en rondleiding bij het 
bassin) en ’s ochtends verzorgden 
leerlingen van de Bilthovense Juli-
anaschool muzikale optredens. 

De mooie nazomerdagen
doen de slechte dagen vervagen
voor vakanties te laat
en zoals dat dan gaat
is dat weer een reden tot klagen

Guus Geebel Limerick

Leerlingen van de Julianaschool verzorgen een muzikal optreden bij de watertoren. [foto Henk van de Bunt]

advertentie



4

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet-Americain
Kipkerrie Salade
Sellery Salade

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rosbief
Zeeuwsspek
Boerenham 3 x 100

GRAM 4.50

3 x 100
GRAM 4.50

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.25

Lamsracks

Fricandeau

Magere Runderlappen

Runderschnitzels

Rundervinken

100
GRAM 3.98

500
GRAM 6.50

500
GRAM 4.98

500
GRAM 4.98

BOEREN 
ZACHT BELEGEN

Reclame geldig vanaf 
donderdag 15 september 
t/m woensdag 21 september 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100 
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 5.25 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

250
GRAM 3.98

3 
BAKJES 6.00DIVERSE SOORTEN 

VERPAKTE NOOTJES

Noten & pinda's

HEERLIJKE 
RIBLAPPEN!

Hamlappen

500
GRAM 9.98

4
STUKS 5.00

Lekker voor het weekend:
TORTILLA’S
FRANSE DROGE 
WORST DIVERSE SOORTEN

Diverse soorten 
vlugklaar producten
(zoals slavinken, hamburgers, 
gehaktstaven, verse worst etc.)

VLEESWAREN TRIO

HEERLIJK 
KIPROLLADE!

1 
KILO 9.99

2 KG 20.-
1 KG 11.-

0.99

verse

2 
STUKS 7.-

3 
STUKS 10.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Venkel-ovenschotel
MET GEHAKT  ___________ 100 GRAM 1,25

Tagliatelle 
MET OESTERZWAM EN GANDAHAM

________________________ 100 GRAM 1,25
Witlofschotel
MET HAM EN KAAS ______ 100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Anna Spät 

Pruimen
500 GRAM

Pitloze 

Blauwe Druiven 
BAK 250 GRAM 

Alle soorten 

Tomaatjes
± 40 SOORTEN     500 GRAM

0,99 0,791,98

VERS GEWASSEN

Spinazie________________ ZAK 300 GRAM  0,79
- NIEUWE OOGST

DOYENNE DU COMICE
Handperen ____HEEL KILO 1,49
Pasta met Zalm
peultjes en mosterdsaus
____________________100 GRAM 1,25

ALLEEN MAANDAG 19, DINSDAG 20
EN WOENSDAG 21 SEPTEMBER

Onze bekende ...
Fruitwaartjes 
________________________ NU  9,95

Alleen op donderdag
Hollandse Aardbeien
______________ 500 GRAM OP=OP   0,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

NIEUW

NIEUW
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Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Dit najaar bestaat Wereldwinkel De Bilt 15 jaar. Dit vieren wij met 
een compleet vernieuwde winkel! Van 19 t/m 23 september is de 
Wereldwinkel daarom gesloten. 

Op zaterdag 24 september wordt de winkel om 11.00 uur weer 
geopend door burgemeester Arjen Gerritsen. Viert u met ons mee? Er 
is de hele middag muziek.

Op deze feestdag ontvangt u in de winkel 25% 
korting op alle non-food producten en bij 
aankoop van ten minste € 10,- krijgt u een 
GRATIS Tony’s Chocolonely reep (t.w.v. € 2,75).

24
september

Feestelijke heropening
Wereldwinkel

Open Monumentendag De Bilt
door Henk van de Bunt

De Open Monumentendag De Bilt werd dit jaar geopend bij de Kapel van Berg en Bosch. Om 
10.00 uur verwelkomde Romana Engeman (voorzitter van het Comité Open Monumentendag 
De Bilt) een drietal sprekers, waaronder wethouder en locoburgemeester Hans Mieras. Er was 

muzikale omlijsting van het smartlappenkoor ‘Sterk Spul’ en het koor ‘Ludi Cantare‘.

Namens de gemeente De Bilt ver-
welkomde locoburgemeester Hans 
Mieras het talrijk opgekomen pu-
bliek: ‘Binnen onze gemeente kan 
men dit jaar voor de 29ste keer ken-
nis maken met verborgen juwelen. 
Plekken waar men misschien al 
jaren langskomt en nooit heeft be-
seft dat achter die gesloten muren 
of binnen die dichte bosschage een 
heel verborgen wereld schuilt. De 
locatie waar we ons nu bevinden, 
het Berg en Bosch-complex, is te-
genwoordig misschien niet zo’n 
onbekende, verborgen plek meer. 
Velen van binnen onze gemeente, 
maar zeker ook daarbuiten, ken-
nen dit als ziekenhuis of zelfs nog 
als het grootste sanatorium van ons 
land. Maar wist u dat in 1930 juist 
deze plek uitgekozen werd om een 
sanatorium te vestigen voor tuber-
culosepatiënten vanwege de afge-

legen en rustige locatie, diep ver-
borgen in de Eyckensteinse bossen. 
Hier konden de patiënten nabij de 
paviljoens wandelen in de heldere 
boslucht’.

Huiselijk
‘De architecten van het complex 
hebben geprobeerd een huiselijke 
sfeer te creëren. Veel aandacht 
werd ook besteed aan contact met 
de natuur, bijvoorbeeld in de vele 
openluchthallen, omdat dit de ge-
nezing zou bevorderen. En om de 
patiënten niet alleen lichamelijk, 
maar ook geestelijk te verkwikken, 
werd gestreefd naar harmonie tus-
sen architectuur, beeldende kunst 
en natuur. In de verschillende tegel-
tableaus en gebrandschilderde ra-
men is telkens weer het thema van 
‘Herwonnen Levenskracht’ terug te 
vinden. De tableaus vallen op bij 

binnenkomst van het terrein. Graag 
wijs ik u ook nog op kapel achter 
ons, met daaraan vast het voorma-
lige zusterkoor.’

Science as
‘Het Berg en Bosch-terrein is een 
van de landelijk bekende iconen, 
en ook onderdeel van de Life-
science-as, die dwars door de ge-
meente loopt. Daarmee sluit het 
ook perfect aan op het thema van 
deze monumentendag ‘Iconen en 
symbolen. Hoewel ik, kijkend naar 
het programma, misschien ook 
wel mag spreken over ‘Verborgen 
Iconen en Symbolen’. Plekken die 
symbool staan voor onze gemeente 
of voor onze identiteit, maar soms 
ook onbekend en veelal bewust ver-
borgen zijn. Zo zou je niet meteen 
verwachten dat in dat bos aan de 
Kanaaldijk in Hollandsche Rading 

een eendenkooi schuilgaat. Of dat 
in de rust van de Ridderoordse bos-
sen het landelijk centrum van de 
Rozenkruizers gevestigd is’.

Maartensdijk
‘Ook de Dorpskerk van Maartens-
dijk is een mooi voorbeeld van een 
verborgen icoon. Als kenmerkend 
gebouw aan de Dorpsweg, maar 
gezien vanaf de snelweg A27 voor 
velen ook het icoon van het dorp 
en het teken dat ze het dorp weer 
naderen. U kunt de kerk ook van-
binnen bezichtigen en uitleg krij-
gen over het bijzondere interieur, 

dat vaak verborgen blijft achter de 
buitenmuren. Graag wijs ik ook op 
de voormalige Kees Boekeschool, 
als landelijk symbool voor de ver-
nieuwende onderwijsprincipes, die 
Kees Boeke daar ontwikkelde’. 
Mieras wees tenslotte nog graag 
naar de verborgen symboliek die 
naar zijn mening zo mooi verwerkt 
is op het Biltse Hoogkruis: ‘Kort-
om, een programma met bijzondere 
gebouwen, die tot ver buiten onze 
gemeentegrenzen een duidelijk 
icoon zijn. Veelal verborgen, maar 
voor vandaag een dag midden in de 
belangstelling’.

Veel belangstelling voor 
‘Nacht van de buitenplaats’

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt was goed ver-
tegenwoordigd in het programma 
van ‘De Nacht van de Buitenplaats’ 
op 10 september. Op Buitenplaats 
Rustenhoven in Maartensdijk her-
leefde de sfeer uit de beginjaren 

met een klassiek concert getiteld 
‘1758’. Alle plaatsen waren bezet 
en het publiek gaf aan van het con-
cert genoten te hebben. Op Land-
goed Eyckenstein aan het einde van 
de Maartensdijkse Dorpsweg wa-

ren er twee bijna ‘uitverkochte’ his-
torische avondwandelingen onder 
leiding van ‘Burgemeester Maurits 
Eyck van Zuylichem’. Belangstel-
lende gingen in het park op zoek 
naar onraad. 

De avondwandelingen ‘Geheimen in de duisternis’ voerden de bezoekers terug naar het Eyckenstein van 200 
jaar geleden.

Locoburgemeester Hans Mieras opende Open Monumentendag 2016.

Sterk Spul zong er ook over: ‘En men maakte hier ook speelgoed. Het 
symbool daarvan, ‘ADO’. Degelijk en mooi ontworpen, en voor toen een 
pracht cadeau’.

Vrouwenkoor ‘Ludi Cantare’ (opgericht in 1984). Ludi Cantare betekent 
‘zingen met speelse ondertoon’, populair gezegd: ‘lekker zingen’ een dat 
werd ook bij de opening van Open Monumentendag 2016 aangetoond.

advertentie



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

De nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

BoxspringCombinatie Wow
Kwaliteits Boxspring

compleet
v.a. € 895

06 - 51447828
www.mevision.info

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD of USB

Bilthoven inlever- en ophaalpunt

ER IS WEER SPECULAAS!! 
2E PAKJE 
HALVE PRIJS.
VIER DE NIEUWE OOGST!!
OOGSTBROOD MET
  LIJNZAAD, MAIS, 
     ZONNEBLOEMPITTEN 
       EN 

 SESAMZAAD

€ 1,65
Nu

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

fo
to

: P
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er
 H
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ig

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nachten van 26 tot 28 september
op het traject Utrecht - Den Dolder een slijptrein.
Woont u in Bilthoven in de buurt van dit spoor, dan 
kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

BIJ AANKOOP VAN EEN 
DAGCREME VAN 

LOUIS WIDMER  
EEN OOGGEL GRATIS

 

DE NIEUWE 
HERFSTCOLLECTIE 

VAN 
RIVIÈRA MAISON 

IS BINNEN!!!!

20% 
geldig van 3 t/m 31 oktober 2016  

KORTING
op gehele collectie 

Luxury Cotton

Luxury Cotton
premium underwear since 1952

jouw Ten Cate dealer

50% 
* Dames- heren en kinderhemden van 

Ten Cate. Combineren is mogelijk.
Actie geldt 5 t/m 30 sept 2016

KORTING
op 2e hemd*

Fashion for every age

Rhodamine rood

JAAR

50%
* Dames- heren en kinderhemden 
van Ten Cate. Combineren is mogelijk. 
Geldt op het goedkoopste artikel. 
Actie geldt t/m 30 sept 2016.

Korting 
op 2e hemd*

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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Fietsen langs de bloeiende heide
door Walter Eijndhoven

Iedere eerste en derde dinsdag van de maand, tussen maart en oktober, verzamelen 
fietsliefhebbers zich bij MENS, aan het Maertensplein in Maartensdijk, om samen een fietstocht 

te maken van zo’n 40 tot 50 kilometer. Maar, voordat de tocht van start gaat, wordt eerst nog 
koffie met elkaar gedronken en bijgepraat. 

Eén van die fanatieke fietsers is 
Henny Bakker uit Maartensdijk. 
Zij begint direct met haar verhaal: 
‘Al sinds jaar en dag fiets ik mee, 
elke eerste en derde dinsdag van de 
maand. Een groep van een man of 
twintig treft elkaar rond 9.45 uur 
voor een gezellige fietstocht in de 

omgeving van Maartensdijk’. Die 
‘omgeving’ is wel betrekkelijk, de 
fietsers zijn overal te vinden. Onder 
de bezielende leiding van Piet Kos-
ter, de fietsgids, en Henny Bakker, 
worden tochten gemaakt richting 
Hilversum, Baarn en Huizen. Bak-
ker: ‘Ja, natuurlijk fietsen wij overal 

heen. Als je alleen in de directe om-
geving van Maartensdijk blijft, ben 
je snel uitgefietst. Na een paar keer 
heb je dat dan wel gezien’. Voordat 
de groep vertrekt, wordt nog koffie 
gedronken en wordt verteld waar 
de tocht heengaat. Dinsdag 6 sep-
tember was het doel de bloeiende 

heidegebieden ten noorden van 
Maartensdijk. Via Hilversum ging 
de tocht naar Baarn en uiteindelijk 
weer terug naar Maartensdijk. Bak-
ker: ‘Na vertrek vanaf het Service-
centrum fietsen wij in een rustig 
tempo naar onze volgende stop. De 
deelnemers zijn meestal wat ouder 
dan gemiddeld en iedereen moet 
het fietsen wel leuk blijven vinden. 
Wij blijven altijd bij elkaar, ook als 
iemand onverhoopt eens pech krijgt 
met zijn of haar fiets’. Piet Koster 
is de gids van de groep. Hij weet 
alle leuke weggetjes door het rus-
tieke landschap uit zijn hoofd en 
weet van alles te vertellen over wat 
men onderweg tegenkomt. Koster: 
‘Het leukst is om door de bossen te 
fietsen. Gelukkig heb je die hier in 
overvloed. Omdat ik erg geïnteres-
seerd ben in bomen, kan ik mijn ei 
goed kwijt tijdens de fietstochten’. 

Hesje
De deelnemers hebben geen vast 
fietsmaatje tijdens de tocht. Ie-
dereen fietst met en naast elkaar, 
zodat de leden van de groep el-
kaar goed kennen. Bakker: ‘Voor 
iedere fietstocht is het fijn als men 
zich opgeeft. Dan weet ik precies 
wie meegaat. natuurlijk houdt niet 
idereen zich hieraan. Ik houd een 
lijstje bij met alle deelnemers, per 

fietstocht. Een ‘kruisje’ achter de 
naam is aanwezig, een ‘liggend 
streepje’ betekent afgemeld en een 
‘schuin streepje’ betekent wel aan-
gemeld, maar niet komen opdagen. 
Ik doe hier verder niets mee hoor. 
Ik zal niemand ter verantwoording 
roepen’. Tijdens de fietstocht heeft 
de gids een geel hesje aan, degene 
die achteraan fietst, krijgt ook een 
geel hesje. Bakker: ‘Deze methode 
hebben wij nog niet zolang geleden 
ingevoerd. Medeweggebruikers 
weten dan dat wij als groep bij el-
kaar horen. Sommige deelnemers 
voelen zich dan veiliger, omdat zij 
onzeker zijn op de fiets’. 
Helaas loopt het fietsseizoen weer 
naar zijn einde. Dinsdag 18 okto-
ber vindt de laatste fietstocht plaats 
van dit seizoen. Bakker: ‘Die dag 
maken wij een kortere fietstocht, 
omdat wij dan ook naar een pan-
nenkoekenhuis gaan. In januari/ 
februari komen wij dan weer bij 
elkaar om het nieuwe fietsseizoen 
te bespreken. Meestal heeft Piet 
Koster de lijst in februari alweer op 
orde. Aan het begin van het seizoen 
krijgen wij van Mens De Bilt de 
nieuwe lijsten en begint het nieuwe 
fietsseizoen. Wanneer u geïnteres-
seerd bent om mee te fietsen bent 
u welkom op de eerste en derde 
dinsdag van de maand ( niet in de 
maanden november t/m februari). 
Verzamelen om 9.45 uur bij Ser-
vicecentrum Maartensdijk, aan het 
Maertensplein 96 in Maartensdijk.

RIVM actief in vijf 
woonzorgcentra 

Op donderdag 8 september hebben zo`n 35 medewerkers van het 
RIVM vrijwilligerswerk gedaan bij ouderen in de gemeente De Bilt. 
In vier woonzorgcentra van De Bilthuysen hebben zij de ouderen een 

mooie middag bezorgd. 

Zo is een Oud Hollandse middag 
georganiseerd in de Koperwiek. 
De bewoners genoten van het op-
treden van een accordeonist en 
deden spelletjes, terwijl vrijwil-
ligers van het RIVM voor warme 
verse wafels zorgden.  Bij de 
Bremhorst werden alle bewoners 
getrakteerd op een lekkere coupe 
vers gemaakte vruchtenbowl. Bij 
Weltevreden zijn taarten gedeco-
reerd en zijn vervolgens alle be-

woners van het huis getrakteerd 
op een lekker stukje gebak. Bij de 
Rinnebeek hebben bewoners uit 
volle borst meegezongen met een 
draaiorgel  tijdens een gezellige 
oud Hollandse middag. Ook hier 
trakteerden RIVM`ers op warme 
verse wafels. Bij het Leendert 
Meeshuis op het Berg en Bosch 
terrein bakte men heerlijke zand-
koekjes, werd gewandeld en wer-
den spelletjes gedaan.

Bloemen voor Ankie van Dam

Op 5 september nam Ankie van Dam afscheid na jarenlange inzet als vrijwilliger bij de Parkinsonvereniging en 
het Parkinsoncafé Bilthoven. Het was een feestelijk afscheid, waarbij zij flink in het zonnetje werd gezet door 
o.a. de werkgroep van Parkinsoncafé Bilthoven. (Melanie Hartong - Swens)

Bewegen en dementie
Op dinsdag 20 september is er een Alzheimer Café in (het restaurant 
van) woon- en zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven. Een Alzhei-
mer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetingsplaats 
voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden 
en andere belangstellenden. 
Het thema van deze avond is ‘Bewegen en dementie. Bewegen is goed 
voor mensen met dementie. Veel onderzoeken hebben dit al aangetoond. 
Peter Brouwers, geriatriefysiothe-
rapeut bij Warande komt vertellen 
over bewegen en gaat ook samen 
de bezoekers dit doen Er is vol-
doende gelegenheid om met hem 
in gesprek te gaan en vragen te 
stellen. Vanaf 19.30 uur staat 
de koffie klaar. Het programma 
begint om 20.00 uur en eindigt 
om 21.30 uur. De toegang is al-
tijd gratis. Voor meer informatie 
over het Alzheimer Café en bij 
vragen over vervoer: Alida Mel-
kert, tel.nr. 030 6562977 of Bea 
van Doeland, tel. 030 2219022. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. www.arttraverse.nl

Bert Keller 
Grafiek

Willem Noyons
Beelden en penningen

Zondag 18 september 
om 15.00 uur opening 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

18 sept | 8 nov 2016

Wafels BAKKEN in de Koperwiek. (foto Hans Lebbe/HLP Images)

Met de fiets over de bloeiende heide 
tussen Maartensdijk en Hilversum.’

advertentie
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www.thinkschoenen.info

Voetklachten?

Bezoek ons 
voor advies.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

LAMSBOUTSCHIJVEN

Met een beentje. Gemarineerd of naturel; 

"lekker kort rosé bakken" ca. 4 tot 5 min.
100 gram 1,50

BLACK ANGUS SUKADE LAPJES

120 dagen graan gevoerd. Heerlijk mals en ligt 

doorregen, ca 1½ uur stoven
100 gram 1,85

VARKENSWANGETJES

Voor de liefhebbers. Smelt op de tong. Met gratis 

eenvoudig recept erbij
100 gram 1,25

BOSSCHE BOLLEN

In een jasje van geroosterde uitjes. Een topper van de 

panklaar! ca. 12 min. in ruim boter
100 gram 1,25

MINI KIPROLLADES

Gekruid en gezouten. ca. 150 gram per stuk dus voor 

1 persoon; ca 15 min. braden
100 gram 1,35

VARKENSHAAS FILETLAPJES

Van het bekende Duroc varken. Lekker gemarineerd. 

Ca. 5 minuten bakken
100 gram 1,35
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 12 september t/m zaterdag 17 september. Zetfouten voorbehouden.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

15-18 september Zangersheide - Lanaken (België)

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

Wij zoeken nieuwe collega’s!
Wie zijn wij?
Driessen Food is de meest complete versleverancier voor de horeca met een historie en een 
geheel eigen karakter. Binnen elke versgroep (vlees, wild, gevogelte, vis, aardappelen, groente, 
fruit en zuivel) hebben wij onze eigen vakmensen met specialistische kennis en oog voor detail 
als het gaat om kwaliteit, duurzaamheid en oorsprong van producten. Driessen Food heeft haar 
hoofdvestiging in Bunnik en een tweede vestiging in Utrecht.

Wie zoeken wij?
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een medewerker vis, medewerker groente
snijderij, slager en poelier. 

Medewerker vis (Utrecht, fulltime)
Als medewerker op de afdeling vis ben je medeverantwoordelijk voor het klaarmaken van de klant  
bestellingen. Daarnaast draag je zorg voor de controle van de kwaliteit van onze vis en ondersteun
je de ploegchef vis daar waar nodig. Je werkt afwisselend in dagdiensten en in nachtdiensten.

Medewerker groentesnijderij (Utrecht, fulltime)
Op onze groentesnijderij snijd je samen met jouw collega’s allerlei soorten groenten en maak je 
de klantbestellingen klaar. Je werkt afwisselend in dagdiensten en in nachtdiensten. 

Slager  (Bunnik, fulltime)
Als slager ben je medeverantwoordelijk voor de productie van vlees en vleeswaren. Je werkt 
afwisselend in dagdiensten en in avonddiensten.

Poelier (Bunnik, fulltime)
Op de poelierderij snijd je samen met jouw collega’s gevogelte uit en ben je verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de gemaakte orders. Je werkt afwisselend in dagdiensten en in nachtdiensten.

Wat bieden wij?
Wij bieden veelzijdige functies waarin je jezelf sterk kunt ontwikkelen. Je werkt samen met 
enthousiaste collega’s in een groeiende en dynamische omgeving met een informele setting 
waarin collegialiteit en een prettige werksfeer onderdeel zijn van ons succes.
Herken jij jezelf in één van deze functies? Stuur dan je sollicitatie t.a.v. M. van der Wiele naar:
personeelszaken@driessenfood.nl. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op onze website:

www.driessenfood.nl 
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De maat is vol
door Rob Klaassen

Vanaf 2002 verzetten de omwonenden van het kinderdagverblijf (KDV) van de organisatie 
‘Small Society’ aan de Groen van Prinstererweg 15-17 in De Bilt zich tegen de aanwezigheid 
van dit verblijf. Niet dat zij gekant zijn tegen kinderdagverblijven, maar zij verzetten zich 

tegen de aanwezigheid van dit KDV direct naast hun woningen. Deze ligging vormt een bron 
van overlast. Een activiteit die bovendien volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. 

Het bestemmingsplan geeft aan dat 
op deze locatie kantooractiviteiten 
dienen plaats te vinden en dus geen 
KDV. In 2003 is het KDV in ge-
bruik genomen. Toen de gemeente 
het gebruik als KDV toch ooglui-
kend toestond, restte de bewoners 
niets anders dan dit juridisch aan 
te vechten. Eind 2004 besliste de 
Raad van State dat de gemeente 
procedurefouten gemaakt heeft. De 
gemeenteraad was inmiddels tot het 
inzicht gekomen dat het vestigen 
van dit verblijf eigenlijk toegestaan 
had moeten worden, was niet meer 
van plan om een nieuwe legalisatie-
procedure in te zetten en besloot te 
kiezen voor een verplaatsingstra-
ject. De bewoners spraken toen met 
de gemeente af, dat zij geen nieuwe 
procedure tegen de gemeente zou-
den beginnen en dat zij de gemeente 
de tijd zouden gunnen om met een 
goede oplossing te komen. Deze af-
spraak werd eind 2004/begin 2005 
gemaakt. Afgesproken werd dat ui-
terlijk in 2009 de gemeente met een 
definitieve oplossing zou komen. 

Stilte
Er volgde gesprekken russen ge-
meente en omwonenden in 2010 
waar toezeggingen tot verplaat-
sing zijn gedaan. In 2012 volgen 
opnieuw positieve berichten over 
verplaatsing naar de Aeolusweg. 
Daarna is het weer lange tijd stil. 
De gemeente stelde: ‘De bal ligt 
nu bij Small Society’. Maar er ge-
beurde wederom niets. Begin 2015 
wenden de bewoners zich weer tot 
het college. De wethouder komt ter 
plaatse kijken en zegt toe zich voor 
de verplaatsing te gaan inzetten. 
Echter wederom zonder enig zicht-
baar resultaat. De omwonenden 
hebben eind augustus jl. opnieuw 
bij de wethouder geprobeerd om 
een concrete datum los te krijgen 
wanneer het KDV daadwerkelijk 
zal worden verplaatst. Wethouder 
Mieras antwoordde: ‘Wij zijn er 
nog steeds druk mee bezig. Korte 
samenvatting is, dat ik vooralsnog 
er nog steeds vanuit ga dat Small 
Society voor de volgende zomer 
zal verhuizen’.

Erfpacht
De gemeente antwoordt op ons 
(red.) verzoek dat de grond aan 
de Aeolusweg eind juli jl. in erf-
pacht is uitgegeven aan Small So-
ciety: ‘Daarmee heeft de exploi-
tant bouwrijpe grond in bezit. Hij 
is bezig met een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het 
nieuwe gebouw gereed te maken 
voor indiening bij de gemeente. De 
gemeente heeft hiermee alle voor-
zieningen getroffen op grond waar-
van de exploitant kan gaan bouwen. 
Voor de concrete planning van start 
bouw kunt u de exploitant om in-
formatie vragen’. Op vragen aan 
Small Society op 6 september per 
email + telefonische navraag over 
de mogelijke aanvang van de bouw 
wordt niet geantwoord. 

Ultimatum
De omwonenden zeggen dat voor 
hen de maat vol is: ‘Wij zijn zo net-
jes geweest om de gemeente te ge-
loven dat er uiterlijk 2009 een op-
lossing zou zijn. We leven thans in 

2016 en eigenlijk zitten we nog in 
dezelfde situatie als in 2004 het ge-
val was. We hebben hier te maken 
met een eigenaar van het KDV die 
er geen enkel belang bij heeft om te 
gaan bouwen en te gaan verkassen. 
Wordt er geen ultimatum gesteld 
dan zitten ze over tien jaar nog vro-
lijk aan de Groen van Prinstererweg 

te kinderdagverblijven’. In Ebbe 
Rost van Tonningen (Beter De Bilt) 
hebben de omwonenden een me-
destander gevonden. Hij zal in de 
raadscommissie van donderdag 15 
september de kwestie opnieuw aan 
de orde stellen. 
(Meer details leest u op 
www.vierklank.nl)

Emmaus Bilthoven organiseert 
grote najaarsmarkt

door Guus Geebel

Op zaterdag 17 september wordt in kringloopwinkel Emmaus Bilthoven van 13.00 tot 16.00 
uur een omvangrijke najaarsmarkt gehouden. De opbrengst is dit keer bestemd voor de 

stichting Diya Dhara. ‘Deze stichting verleent op Sri Lanka met lokale mensen hulp aan de 
allerarmsten’, vertelt Gerard Versteegh. ‘Samen inventariseren ze waar de meeste en welke 

hulp geboden moet worden.’

‘Er is in de kleine plaatsen op Sri 
Lanka voor mensen die in 2004 
slachtoffer werden van de tsuna-
mi nog steeds hulp nodig. Van de 
stichting Diya Dhara is ieder jaar 
iemand drie maanden aanwezig die 
met plaatselijke groepen contact 
heeft’, vertelt Gerard Versteegh. 
‘Atie Praagman van de stichting 
krijgt geld van de opbrengst van de 
najaarsmarkt mee en gaat daar met 
lokale mensen bepalen waar het aan 

besteed wordt. De hulpverlening is 
heel direct en dat spreekt ons erg 
aan.’ Gerard Versteegh geeft het 
voorbeeld van een blinde man die 
kaarsen wilde gaan maken. Vanuit 
de stichting werden materialen ge-
kocht en het werd een succes.  De 
hele familie verkoopt nu kaarsen. 
Dat is heel zichtbare hulp.’

Abbé Pierre
Gerard Versteegh vervult in het be-

stuur van Emmaus Bilthoven de se-
cretarisrol. Verder doet hij aan het 
promoten van de doelstelling van 
de organisatie. Hij is sinds 2005 bij 
Emmaus Bilthoven betrokken. Em-
maus is een wereldwijde beweging 
die mensen die het meest lijden 
ondersteunt. De Emmausbeweging 
werd in 1949 opgericht door Abbé 
Pierre, een Franse priester die zich 
inzette voor armen en daklozen. Hij 
was van 1945 tot 1951 lid van het 

Franse parlement en investeerde 
zijn inkomen in de huisvesting van 
slachtoffers van de woningnood 
in Parijs. Bij de verkiezing van 
de Grootste Fransman ooit werd 
hij derde. Abbé Pierre overleed in 
2007 op 94-jarige leeftijd in Parijs.

Tweede leven
‘We hebben de stichting Diya 
Dhara in het verleden ook wel eens 
gesteund en kregen hele mooie re-
acties met foto’s’, vertelt Gerard 
Versteegh. ‘Wij proberen ook eco-
logisch wat te betekenen. De spul-
len die mensen niet meer nodig heb-

ben brengen ze hier en wij proberen 
er iets aan te verbeteren of alleen 
maar door te verkopen. Zo krijgen 
die spullen een tweede en soms een 
derde leven.’ Gerard vertelt over 
een contact dat er is met mensen die 
zich inzetten voor de allerarmsten 
in Roemenië. ‘Kleding die hier niet 
meer verkocht wordt omdat het niet 
meer in de mode is kunnen ze daar 
heel goed gebruiken. Voor de na-
jaarsmarkt  hebben we bijzondere 
spullen apart gehouden. Er vindt 
verkoop plaats van bric à brac, sie-
raden, meubelen, huisraad, boeken 
en platen en tweedehands kleding.

Links het KDV, recht het huis van omwonenden aan de Groen van 
Prinstererweg.

Het is hard werken in de winkel.

AH dicht 
vanwege CO2 lek

De Albert Hein aan de Herenweg in De Bilt is vrijdag 9 september 
vanaf 14.00 uur ontruimd geweest vanwege een CO2-lek. Zaterdag 10 
september vanaf 8.00 uur waren de klanten weer van harte welkom om 
hun boodschappen te doen.               [foto Walter Eijndhoven]

Lezingen 
Natuur en Landschap

Op donderdag 15 september (’s avonds 20.00) begint een lezingen-
reeks over landschap en natuur, georganiseerd door Stichting Natuur en 
Landschap Lage Vuursche e.o.. De stichting zet zich in voor het behoud 
van de natuur, inclusief flora en fauna, de landschappelijke waarde, de 
cultuurhistorische waarde en de verkeersveiligheid in Lage Vuursche 
en omstreken. De lezingen zullen maandelijks worden georganiseerd. 
Tijdens deze lezingen gaan inspirerende sprekers in op thema’s als het 
ontstaan van het landschap en de natuur; de bewoners van het land-
schap; de betekenis van het landschap voor de mensen; het landschap 
en verandering. De lezing is in Dorpshuis De Furs, Slotlaan 2a te Lage 
Vuursche. De aanvang is 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45u).
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Voordeel

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

750

049 399

200

sperziebonen
500 gram

Hendricksen 
slagroom-
mokka 
schnitte
per stuk

Beenham
500 gram

Pringles
2 bussen

Geldig van don. 15 t/m zat. 18 sept. 2016
Prijswijzigingen, drukfouten 

en uitverkocht voorbehouden School spaaractie loopt nog t/m 11 okt.

* Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/sparenvoorjeschool

    Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31                                          

Elke school kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo onder 

de deelnemende basisscholen in Maartensdijk en omstreken € 7.500,- beschikbaar. 

Bij iedere 10 euro* aan boodschappen krijg je t/m dinsdag 11 oktober 2016 een 

schoolpunt met een unieke code die je op jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt 

geven aan de deelnemende school van jouw keuze. Aan het einde van de actie wordt 

€ 7.500,- verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen 

schoolpunten. Dus spaar mee om de spaardoelen van jouw school waar te maken!

JUMBO VERDEELT
€7.500.-

  IN MAARTENSDIJK EN 
OMSTREKEN 
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Buurtbarbecue Tolakkerweg 
enthousiast ontvangen 

Zaterdag 10 september was het culinair genieten aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading; zo’n 75 
bewoners van het Vierkantje aan de Tolakkerweg hadden de buurtbarbecue nieuw leven ingeblazen. 
Het weer werkte goed mee, de zon scheen volop en de voorspelde kleine regenbui bleef gelukkig uit. 

Met zowel zomerse hedendaagse 
muziek als een optreden van Ebbe 
Rost van Tonningen op zijn accor-
deon hebben vele oude en nieuwe 
bewoners van de Tolakkerweg ken-
nis met elkaar gemaakt. Jongeren 
en volwassenen konden, onder lei-
ding van Shanna Rijke Arnout de 
Calavon, het spelletje KUBB (een 
Zweeds spel en een combinatie 
van bowling, petanque en schaken) 
spelen. De mengeling van oude 
bewoners van de Tolakkerweg die 
de meest mooie verhalen hadden 
(sommigen wonen er langer dan 25 
jaar) en nieuwe bewoners die gretig 
de verhalen van de oude bewoners 
tot zich namen, gaf de buurtbarbe-
cue een dynamisch karakter. 

Cohesie
De afgelopen tijd zijn er veel (jon-
ge) gezinnen bijgekomen op de 

Tolakkerweg. Voor hen was deze 
buurtbarbecue bij uitstek de gele-
genheid om buurtbewoners te leren 
kennen. Eén van de buurtbewoners 
na afloop: ‘Wij wonen hier pas 3 
weken en deze bijeenkomst heeft 
ontzettend geholpen om onze kin-
deren, die hier nog niet helemaal 
gewend zijn, zich welkom te laten 
voelen’. Zelfs toekomstige bewo-
ners van de Tolakkerweg, die er 

nog niet wonen vanwege een grote 
verbouwing, waren op de buurtbar-
becue aanwezig.
 
De buurtbarbecue is mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente De Bilt 
en heeft bijgedragen aan bevorde-
ring van de sociale cohesie en een 
goede en duurzame relatie van de 
Tolakkerweg-bewoners met de om-
geving.             (Rosita Monsanto)

Informatieavond Zonnepanelen
Dinsdagavond 20 september wordt 
een informatieavond over zonnepa-
nelen georganiseerd door energie-
coöperatie BENG! Alle aspecten 
rondom het zelf opwekken van 
energie met zonnepanelen komen 
aan de orde. De bijeenkomst wordt 
geleid door een onafhankelijke des-
kundige en vindt plaats in De Bilt 
bij één van de vrijwilligers thuis. 

Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via john@beng2030.nl. 
Deelnemers ontvangen bericht over 
tijd en plaats. Het is handig om de 
jaarrekening van het energiebedrijf 
mee te nemen. De Biltse energie-
coöperatie BENG! organiseert 
maandelijks informatieavonden 
over zonnepanelen. BENG! streeft 
naar een energieneutrale gemeente 
in 2030. Meer informatie op www.
beng2030.nl.

Nieuwe expositie Art Traverse
Vanaf zondag 18 september is er weer een Art Travese expositie in het gemeentehuis in 

Bilthoven. Tijdens deze duo-expositie wordt in het kader van de ‘Maand van de Grafiek’ 
werk getoond van Bert Keller en beelden en penningen van Willem Noyons. De opening 

wordt verricht door em. prof. dr. Dop Bär, voorzitter van het bestuur van het Museum voor 
hedendaagse Aboriginal-kunst in Utrecht. 

Eén van de exposanten is Bert Kel-
ler (1954); een graficus pur sang, 
die zich al tijdens zijn opleiding 
(ABK, Utrecht) specialiseerde in 
grafiek als autonome kunstvorm. 
Het werk dat tijdens deze tentoon-
stelling te zien is, wordt gekarak-
teriseerd door motieven uit de na-
tuur, die soms tijdens reizen, soms 
gewoon in eigen tuin zijn aandacht 
trokken. Deze bomen, bloemen of 
planten geeft hij weer met behulp 
van uiteenlopende grafische tech-
nieken, zoals mezzotint, vernis-
mou en fotopolymeer.

Op deze duo-expositie is ook werk 
van ontwerper en beeldend kunste-
naar Willem Noyons (1956), die 
sinds 1982 zijn atelier en ontwerp-
studio aan de Biltstraat in Utrecht 
heeft. Noyons is met zijn team als 
ontwerper actief op veel verschil-

lende terreinen. Soms betreft het 
unica, soms grotere series met opla-
gen van vele duizenden. De studio 
ontwerpt en produceert voor een 
scala van opdrachtgevers; bedrij-
ven, instellingen en particulieren. 
Opvallend is de diversiteit aan tech-

nieken en materialen, de fijnzinnige 
aandacht voor de vormgeving en de 
geestigheid in sommige ontwerpen. 

Grafisch kunstenaar Bert Keller. 
(foto: Anna Blomdahl)

Inwoners van Hollandsche Rading vinden elkaar tijdens een bijzondere 
sfeervolle avond op de Tolakkerweg.

Van Dorpsberaad 
Westbroek

Hieronder de onderwerpen welke behandeld zijn in de 
vergadering van september 2016. Bij deze vergadering 

was o.a. ook wethouder Van Hulst aanwezig.

Onderhoud Burg. Huydecoperweg
Ondanks de keiharde toezegging van Gemeente De Bilt dat op 29 au-
gustus gestart zou worden met het onderhoud aan de Burg. Huyde-
coperweg is er weer uitstel gekomen. Stedin heeft te laat benodigde 
vergunningen aangevraagd waardoor er 2 á 3 weken vertraging is opge-
treden. Wethouder van Hulst gaf aan het feit te betreuren dat dit project, 
dat al 3 jaar loopt, nu nog niet van start gegaan is.

Riolering nieuwbouw
Voor het rioleringsprobleem in de (nieuwe) nieuwbouw wordt voor de 
betreffende bewoners een informatieavond georganiseerd in het Dorps-
huis op 21 november. De bewoners zijn hierover reeds per brief geïn-
formeerd en krijgen tijdens deze avond twee mogelijke oplossingen 
gepresenteerd. Wethouder van Hulst geeft aan dat het Dorpsberaad van 
te voren gekend wordt in de plannen zodat er ook bijgedragen kan wor-
den aan het daadwerkelijk realiseren van een oplossing.

Woningbouw
De SSW wil graag 5 woningen bouwen op de Holsblokkenweg en is 
in afrondende fase met Gemeente De Bilt over de aankoop van grond. 
Vanwege gewijzigde regelgeving zegt SSW alleen huurhuizen te kun-
nen bouwen. Dit is in tegenstelling tot de eerder gemaakte afspraak 
dat huizen weer bestemmingsneutraal zouden zijn en gegadigden zelf 
konden kiezen voor kopen of huren. Het Dorpsberaad heeft wethou-
der Van Hulst laten weten hier dan ook niet mee akkoord te gaan. Het 
Dorpsberaad heeft aangedrongen op het nakomen en respecteren van 
afspraken of een andere partij dan de SSW de huizen te laten bouwen.

Inzake locatie Schuurman (levensloopbestendige huizen) wordt gere-
kend aan de financiële haalbaarheid nu het gehele plan binnen de rode 
contour gerealiseerd dient te worden. Op korte termijn zal er uitsluitsel 
komen. Indien het haalbaar blijkt zal er een principeverzoek ingediend 
worden bij de gemeente.

Voor locatie van Wijnen (12 kavels en 5 starterswoningen) is een prin-
cipeverzoek ingediend. Gemeente De Bilt heeft dit in behandeling. Het 
Dorpsberaad heeft nogmaals aangegeven dat in het kader van de door-
stroming de kavels en starterswoningen niet gelijktijdig gerealiseerd 
dienen te worden.

Voor alle bouwprojecten geldt dat ze gefaseerd uitgevoerd dienen te 
worden zodat de juiste huizen op juiste moment voor Westbroek be-
schikbaar komen. Wethouder van Hulst heeft toegezegd dit nogmaals 
met haar collega wethouders te bespreken. 

Verkeersveiligheid
De burgemeester heeft aangegeven dat controleren op de gesloten ver-
klaring van de Korssesteeg tijdens de spits lastig te handhaven is aan-
gezien BOA’s niet mogen bekeuren. Echter in de afgelopen periode is 
er twee keer door de politie gecontroleerd. Voor het Dorpsberaad is 
het onduidelijk of dit nu dankzij of ondanks de inspanningen van de 
burgemeester is. Binnenkort zal er wederom gecontroleerd worden. Als 
Dorpsberaad blijven we aandacht vragen voor handhaving, aangezien 
dat het enige middel blijkt dat draagvlak heeft en effectief is.

Verder is er overleg tussen de school en gemeente De Bilt om gezamen-
lijk een campagne over verkeersveiligheid te houden. Tenslotte wordt 
er gevraagd of er borden met ’60 km/u’ geplaatst kunnen worden op 
zowel de Kerkdijk als Dr. Welfferweg. Voor veel automobilisten is niet 
bekend dat dit de maximale snelheid is op deze wegen.

Overig
Het Dorpsberaad heeft aan wethouder Van Hulst gevraagd waarom er 
bomen gekapt/gerooid worden maar er geen bomen voor terug lijken te 
komen. Dit wordt nagegaan en antwoord volgt.

Op onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl  vind u aanvullende 
informatie over tal van onderwerpen die regelmatig terugkomen op 
onze agenda. U kunt ook zelf uw mening geven en vragen stellen. 
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Laatste Zomerconcert 2016
Zondag 18 september tussen 14.00 en 16.00 uur vindt het 

laatste zomerconcert seizoen 2016 plaats op het gazon 
achter paviljoen Beerschoten in De Bilt.

Voor de pauze is er een optreden van gemengd Shanty/zangkoor Parels 
van de Kromme Rijn uit Odijk. Zij houden het Nederlandse levenslied 
in ere en zingen veel oudhollandse populaire liedjes en traditionele 
smartlappen die men net als vroeger kan meezingen. Na de pauze een 
optreden van de Melodie Percussie Groep van de Koninklijke Biltse 
Harmonie o.l.v. dirigent Arie Roelofsen met een gevarieerd programma. 

De concerten worden georganiseerd door de Stichting Zomerconcerten 
De Bilt i.s.m. Stichting Het Utrechts Landschap. Stoelen zijn aanwezig 
en de toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Bij minder goede weers-
omstandigheden wordt het concert verplaatst naar de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, 3732 HD De Bilt. De beslissing hierover valt 
rond 12.00 uur. Voor inlichtingen of aanmelding voor optredens tel. 06 
51229733 of www.zomerconcertendebilt.nl.

Opening en 
open dag zonnepark 

Het zonnepark op de rioolwaterzuivering van De Bilt is klaar én in be-
drijf. Met het zomerse weer van de afgelopen weken is meteen al flink 
wat energie opgewekt. Zaterdag 17 september tussen 12.00 en 16.00 
uur kunnen belangstellenden een kijkje nemen bij het zonnepark en op 
de zuivering. Om 13.00 uur die middag wordt het park officieel ge-
opend. Er worden rondleidingen verzorgd en er zijn korte films te zien 
over het zuiveren van afvalwater en over de realisatie van het zonne-
park. Om 13.00 is de feestelijke opening van het zonnepark.

Wandelen in Panbos
Zondag 18 september organiseert Het Utrechts Landschap (HUL) een 
natuurwandeling in het Panbos; bij velen is dit gebied bekend om te 
sporten of te wandelen. Tijdens deze wandelexcursie worden minder 
bekende aspecten van dit gebied belicht. Ter sprake komen de ont-
staansgeschiedenis, flora en fauna, beheer door Utrechts Landschap. 
Ook het verhaal achter Tannenberg met zijn bijzondere dennen komt 
aan bod. De wandeling begint om 14.00 uur bij de parkeerplaats gele-
gen aan de Jozef Israëlslaan te Bosch en Duin. Vooraf aanmelden is niet 
nodig en deelname is gratis. De wandeling duurt ongeveer anderhalf 
uur. Gezien de aard van het terrein is deze wandeling ongeschikt voor 
wandelwagens, rollators e.d.

Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
20 september 

2016

Alleen geldig op vrijdag 16 t/m zondag 18 september 2016

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! 
Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 

Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

SPAAR MEE VOOR
GRATIS STICKERS
& ZACHTE KNUFFELS!

 Maaltijdsalade
Alle soorten
Schaal 400 gram
3.00 - 4.39

Ola Cornetto classic 
of aardbei  
2 dozen met 8 stuks
van: 5.70
voor: 2.85

2.492.492.492.
schaal 

400 gram

Per kilo 6.23

 Maaltijdsalade
Alle soorten
Schaal 400 gram
3.00
Schaal 400 gram
3.00 - 4.39
Schaal 400 gram

- 4.39

voor: 2.85

Taksi
2 pakken van 1.5 liter
1.78

1.001.001.001.
2 pakken

Per liter 0.33

& ZACHTE KNUFFELS!
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Scholenproject Open 
Monumentendag

door Henk van de Bunt

De week voorafgaand aan de Open Monumentendag op 10 september gingen de oudste 
leerlingen van verschillende basisscholen op bezoek bij een monument. 

Dit jaar hebben zich maar liefst 
zeven scholen met in totaal ne-
gen groepen ingeschreven voor 
het scholenproject. De Woudkapel 
(Bilthoven), het KNMI (De Bilt), 
Molen Geesina (Groenekan) en 
Begraafplaats Brandenburg (Bilt-
hoven) waren de locaties, die de 
leerlingen bezochten. Begraafplaats 
Brandenburg deed dit jaar als loca-
tie ook mee aan de Open Monumen-
tendag De Bilt. Het scholenproject 
startte woensdag 7 september; wet-
houder Madeleine Bakker (Onder-
wijs) verrichtte de opening bij de 
Woudkapel en het project duurde tot 
en met vrijdag 9 september.

Naar de molen
De leerlingen van de School met de 
Bijbel gingen donderdag 8 septem-
ber achter hun meester Harry Pros-
man aan op monumentenexcursie 
en hoe kan het ook anders? Op de 
fiets natuurlijk. In april moeten ze 
immers het verkeersexamen goed 
kunnen afsluiten. Zij bezochten 
molen Geesina in Groenekan. Bij 
de molen werden de kinderen in 
twee groepen verdeeld. De groep 
die beneden bleef kreeg van alles 
te horen rondom deze prachtige 
molen en na afloop moesten de 
leerlingen aan het werk. Op papier 
werden er allerlei vragen gesteld, 
waarna ze iets te drinken en een 
koek kregen. Ondertussen was de 

meester met de andere groep leer-
lingen en de molenaar naar boven 
gegaan. Op de eerste en tweede 
zolder van deze ‘ronde stenen-
stelling-korenmolen’ kregen ze 
van alles te zien en te horen over 
de dagelijkse arbeid van een vak-
kundige molenaar. 

Vermalen
Indrukwekkend hoe de graankor-
rels hun weg vonden om uitein-
delijk fijn vermalen weer opge-
vangen te worden. Ook konden de 
kinderen al hun vragen stellen en 
de molenaar liet er niet één in de 
kou staan. Verder hoorden de kin-

deren hoe afhankelijk de molenaar 
was van de wind en zagen ze hoe 
die windkracht uiteindelijk op al-
lerlei manieren in de molen benut 
kon worden. Voor het malen, maar 
ook om bijvoorbeeld het ophijsen 
van zware balen meel te verge-
makkelijken. Halverwege het pro-
gramma werden de beide groepen 
gewisseld. Voordat de thuisreis 
werd aanvaard kregen ze allemaal 
nog een bouwplaat mee. Onder-
weg, zo vertelde een leerling later, 
bedachten we ‘hoe fijn de wind 
voor de molenaar kan zijn, maar 
ook hoe lastig de wind kan zijn als 
je hem tegen hebt op de fiets’. 

Steppen voor PXE
door Marijke Drieenhuizen

Hans Traag uit Bilthoven lijdt aan de ziekte Pseudoxanthoma elasticum, kortweg PXE. In Nederland 
hebben 350 tot 700 mensen deze ziekte. De ziekte is bij velen, ook medici, onbekend, genezing is nog niet 

mogelijk en onderzoek kost geld. Hans wil de bekendheid vergroten en geld ophalen voor onderzoek.

Namens de Stichting PXE Fonds 
gaat hans op zaterdag 17 septem-
ber een marathon steppen langs de 
grenzen van de gemeente De Bilt. 
Onderweg zijn 6 stops ingelast 
waar Hans hoopt donaties voor de 
stichting op te halen. 

PXE is een zeldzame, erfelijke 
aandoening waarbij de huid, ogen 
en het vaatstelsel kunnen worden 
aangetast. Er treedt namelijk een 
versnelde verkalking van elastische 
weefsel op. Dat begint bij huidafwij-
kingen, daarna kunnen huidplooien 
ontstaan. De meeste mensen met 
PXE ontwikkelen breuklijnen in het 

netvlies van het oog. Bloedvaatjes 
kunnen daardoor gaan bloeden. PXE 
leidt niet tot blindheid, wel tot maat-
schappelijke blindheid door de grote 
gevolgen voor het dagelijkse leven. 

Bescheiden maar ambitieus
Hans Traag staat positief in het le-
ven en is altijd sportief geweest. 
‘Daarom heb ik dan ook gekozen 
voor een sportieve actie. Ik heb 
deze actie de naam gegeven Giant 
Step for PXE. Neil Armstrong zei 
namelijk destijds toen hij als eerste 
mens een stap op de maan zette: 
One small step for a man, one gi-
ant leap for mankind. Hij verlegde 

daarmee de grens voor de mens-
heid. Zo voelt dit voor mij ook. Met 
mijn grote step, geschonken door 
Fietsspecialist Cees van Weelden, 
verleg ik mijn eigen grenzen. Mijn 
benen zijn door PXE aangetast en 
zouden passen bij een 90 jarige. 
Door training hoop ik het mogelijk 
te maken om 42,6 kilometer te step-
pen. Dat is voor mij een gigantische 
klus, maar wel één die ik graag aan 
ga. Ik hoop dat mensen het waar-
deren en willen doneren. Het zou 
mooi zijn als eens jonge mensen 
slechts een pilletje hoeven te slik-
ken om erger te voorkomen’. 

UMC Utrecht
De marathon start bij de hoofdin-
gang van het UMC Utrecht. Hans 
Traag:’ Die plek is niet zomaar ge-
kozen. In het UMC Utrecht is het 
Landelijke Expertisecentrum PXE 
gehuisvest. Zij staan achter deze 
actie. Guido Kranenburg, is arts on-
derzoeker in het UMC en betrokken 
bij PXE onderzoek, hij treedt op 17 
september op als mijn EHBO’er. 
Ook al is dit een solo marathon, er 
staat natuurlijk wel een heel team 
achter die alles mogelijk maakt. Ik 
doe dit echt niet alleen’. 

Stops
De marathon start zaterdag 17 sep-

tember om 10.00 uur bij de hoofd-
ingang van het UMC Utrecht. De 
donatiestops zijn: 10.30 uur Ring-
foto Brouwer, Hessenweg 153 De 
Bilt, 11.00 uur Cees van Weelden, 
Emmaplein 4 Bilthoven, 12.00 
uur Maertensplein Maartensdijk, 
12.30 uur Perron Peet, Vuurse 
Dreef 20 Hollandsche Rading, 
13.45 uur Camping tussen Hemel 

en Aarde, Kanonsdijk 7 Groene-
kan, 14.30 uur MMHC Voordaan, 
Lindenlaan 66a Groenekan. Daar-
na eindigt de tocht op 15.30 uur 
weer bij het umc. Hans: ‘Ik hoop 
echt de 15.000 euro te halen. Maar 
ook na de actie zal ik mij blijven 
inzetten om deze ziekte meer be-
kendheid te geven, dat zal ik doen 
via facebook, vlogs etc.’.

Japanse studenten 
op Jagtlust

Een groep studenten van de Tokyo University of Economics bracht 
afgelopen woensdag een bezoek aan Fairtrade Gemeente De Bilt. Zij 
waren in Nederland om meer te weten te komen over het belang van 
eerlijke handel en over hoe daar in ons land aan wordt gewerkt. 

Op het gemeentehuis werd de groep ontvangen door burgemeester Ger-
ritsen die in zijn welkomstspeech nog eens onderstreepte dat bewuste 
consumenten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een betere 
toekomst voor producenten in ontwikkelingslanden. En hij liet weten er 
trots op te zijn dat De Bilt sinds 5 jaar de titel Fairtrade Gemeente mag 
dragen. De studenten woonden op de Julianaschool in Bilthoven een les 
bij over eerlijke handel en vervolgens bezochten zij de een EkoPlaza-
vestiging, waar sinds een paar maanden ook de koffie van het huismerk 
het Fairtrade keurmerk heeft.              (Henk Zandvliet)

 ALS Lenteloop brengt 
recordbedrag op

17 april 2016 vond de eerste ALS Lenteloop plaats in Bilthoven. Wat 
als een bescheiden loopevenement begon voor hardlopers en wande-
laars in Bilthoven, heeft zich ontwikkeld tot een groot loop- en muziek-
festijn met een landelijke uitstraling.

De ALS Lenteloop is een initiatief van Vincent Cornelissen uit Bilt-
hoven bij wie in de zomer van 2015 ALS werd vastgesteld. Hij wilde 
met deze lenteloop geld inzamelen voor de stichting ALS en een eve-
nement organiseren waarbij samen lopen en samen het leven vieren 
voorop zouden staan. Die dag zijn rond 1500 lopers en wandelaars uit 
heel Nederland naar Bilthoven gekomen om aan de ALS Lenteloop mee 
te doen. Er waren diverse afstanden te lopen, van een ALS special van 
500 meter voor mindervaliden tot en met een 10 km loop door de bos-
sen van Bilthoven.

Het uiteindelijke ingezamelde bedrag voor het goede doel is € 235.000,-.
Een gigantisch groot bedrag dat bij elkaar is gebracht dankzij de vele 
deelnemers, vrijwilligers en het grote aantal sponsors die er aan ver-
bonden waren.

Op zaterdag 17 september speelt TSWINGS vanaf 22.00 uur in PK Bar 
& Kitchen Bilthoven (Julianalaan 10), ter gelegenheid van de ALS Len-
teloop Afterparty, de toegang is gratis. 

Molenaar Gijs Hasselbach vertelt alles over het werk van een molenaar.

Hans Traag stept zaterdag 17 september 42,6 km en wil zo 15.000 euro 
ophalen voor onderzoek naar PXE.



Actie. De nieuwe winter-
collectie komt eraan. 50% 
korting op onze zomer-
collectie. Als we het doen, 
doen we het goed! Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Nootjes
 De Vierklank 14 14 september 2016

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden 
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Witte hordeur i.z.g.st. 
202 x 79 cm. €30,00. Tel. 
06-29506849.

Te koop rollator (kleur blauw) 
€30,00. Tel. 0306924847, 
Bilthoven

Te koop aangeboden: 
Compleet badkamermeubel 
met 2 kasten, wastafel en 
douchescherm. Kleur: crème. 
Prijs: €50,00. Tel.: 030-
2286381

Paadrijcap (nieuw), merk 
Global Mt 57, Met riempjes 
kleur zwart, €25,00. Tel. 
06-43122560

Tablet 7” scherm (nieuw), 
incl. koptelefoon, Android 
4.1, merk Polaroid, €30,00. 
Tel. 06-43122560

Eén paar verstelbare inline 
skates, maat 32-35, licht 
blauw/wit/oranje. €15,00. 
Tel:0346213392

Eén paar verstelbare inline 
skates, maat 38-41, Wit/don-
kerblauw/zwart. €15,00. Tel: 
0346213392

25 oude lp's. €2,00 per 
stuk. 06-54375233. mail: 
naborn39@gmail.com

Te koop een caravankrik en 
buitenspiegels(past op alle 
spiegels) Totaalprijs €20,00 
Tel:06-54271144

10 meter tuinlang met haspel 
en sproeier €20,-. Tel. 0346-
213073

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Te koop een kruiwagen €15,-. 
Tel. 0346-213073. M’dijk.

Nieuw foto album licht groen 
€4,-. Tel. 0346-212492

Kinder toiletbril, nieuw'Cur-
ver'’ wit. €4,-. Tel. 0346-
212492

2 plastic gieters met sproeiers 
inh. p/st. 10 liter €3,-. p/st. 
Tel. 0346-212492

Leren zwarte gabor dames-
laars maat 61/2 i.g.st. €20,-. 
4 aluminium fotolijstjes 13 x 
18 €10,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Blank eiken kapstok met 6 
dubbele haken €10,-. Tel. 
0346-214065 of 06-29506849

Te koop een sjaal van de voet-
bal club Fc Utrecht en dat 
voor 12,50 voor de verzame-
laar. Tel. 0346-243758

Collecties item music of the 
world’s great composers 
twaalf LP’s zien en nog netjes 
uit €17,50. Tel. 0346-243758

Poppenkast met bijbehoren-
de poppenkast poppen ziet 
er nog netjes uit. €15,-. Tel. 
0346-243758

Schutting gratis 6 toogscher-
men redelijke staat. Tel. 
06-53861195

Fietsen/ brommers
Twee HERENFIETSEN in 
goede staat. Tel. 035-5771297

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

AMBACHTELIJKE schilder 
heeft nog tijd over voor al uw 
schilder- en sauswerk/behan-
gen/dakrep. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.

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

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

WONINGRUIL: aangeb. 
2 kmr hoekw. met tuin. 
Nieuwe badkmr, wc en keu-
ken (2012). Woonopp. 42m2 
€537,- p.mnd te Maartensdijk. 
Gezocht: eengezinswoning  
M'dijk. 06-15342319

WERELDWINKEL zater-
dag in Dijckstate originele 
cadeautjes fairtrade thee kof-
fie. 

KOFFERS en nog eens 
koffers. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. 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

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

Verloren op vrijdag 9 september rond 14:00 uur op de 
Dorpsweg Maartensdijk ter hoogte van Klus Wijs: zilveren 
Iphone 6S in zwart Kipling hoesje met tevens daarin ING-
bankpas, Rabo-bankpas en 40 euro cash, plus overige pasjes 
en papieren. Vinder graag terugbrengen bij Klus Wijs tegen 
dank-betaling van 100 euro, anders moet ik hem voor verduis-
tering rapporteren bij de politie. BVD!

Wij (27-jarig stel) zijn een pipowagen aan het bouwen en 
zoeken leuke sta-plek. Staan open voor alle mogelijkheden en 
betalen huur. Daarnaast kunnen we helpen met allerlei zaken, 
klussen/werken/voor huizen, dieren of mensen zorgen. Heeft 
u de gouden tip? 0611220485 of sma.gresnigt@gmail.com. 
Alvast bedankt! Groetjes, Sarah & Lucas

Cursussen/ trainingen 
Nieuwe seizoensprogramma Musica Docet. Wilt u op een 
ontspannen maar tegelijkertijd serieuze manier kennismaken 
de muziekgeschiedenis of u verder verdiepen in bepaalde 
facetten? Muziekhistorisch bureau Musica Docet heeft meer 
dan 30 jaar ervaring in het toegankelijk maken van werken en 
ontwikkelingen in de geschiedenis van de muziek. De cursus-
sen/lezingen worden gegeven in De Bilt en Bilthoven. Zie 
www.musicadocet.nl of bel 06 - 50626934

Wilt u na de vakantie uw taille smaller, uw lichaam ster-
ker en flexibeler maken? Uw houding en uithoudingsver-
mogen verbeteren? Dit in een laagdrempelige professionele 
sfeer? Kom dan naar Pilates op de Kon. Julianalaan 26. Voor 
mensen met geen tot veel sportervaring, van jong tot oud. De 
lessen worden elke woensdag gegeven. Meldt u aan voor een 
gratis proefles. Voor meer informatie/vragen, bel 06 30 44 34 
85 of surf naar www.drbm.nl.

Opleiding Mindful Coachen Utrecht
Komend najaar start deze tweejarige opleiding weer: voor alle 
mensen die enthousiast zijn over mindfulness en dit willen 
toepassen in hun eigen vakgebied. En voor iedereen die met 
meer rust en meer aandacht wil werken. Mindful Coachen 
werkt vanuit de eeuwenoude psychologie van het boeddhisme 
én met de nieuwste inzichten uit de neurowetenschappen. 
Meer informatie: www.openbewustzijn.nl of info@garudat-
rainingen.nl

Musical en muziektheater voor kinderen in Groenekan.
Hou je van zingen, toneelspelen en dansen? Cursus muziek-
theater op woensdagmiddag voor kinderen vanaf 7/8 jaar 
in Groenekan. Wij werken op een kleinschalige manier met 
veel individuele aandacht voor de wensen en mogelijkheden 
van de kinderen. Spelopdrachten, zingen, dansen, houding, 
expressie maar vooral plezier in samenspel en het instuderen 
en opvoeren van een musical. www.carlijnstolten.nl Info: 
carlijnstolten@gmail.com

Nieuw seizoen Tai Chi lessen in Maartensdijk.
Behoefte aan meer kracht, energie, vitaliteit, souplesse, even-
wicht, concentratie en rust? Dit kan door o.a. het oefenen 
van rustige bewegingen en ademhalingsoefeningen, geschikt 
voor jong en oud. Deze oude bewegingskunst wordt gege-
ven op donderdagavond  vanaf 19.15 uur in een zaal van de 
Ontmoetingskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Info 
bij Marianne : 06-11168249.

Biodanza in De Bilt 
Wil je meer vitaliteit en ontspanning? Biodanza is een combi-
natie van muziek, bewegen, contact en ervaren. Je hoeft niks 
te presteren, laat de drukte van de dag achter je en heb plezier! 
Jong of oud, iedereen kan meedoen. Start op 22 september, 
Waterweg 110. 
Proefles 10€. Aanmelden en info: www.be-dance.nl

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

Actie. De nieuwe winter-
collectie komt eraan. 50% 
korting op onze zomer-
collectie. Als we het doen, 
doen we het goed! Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Verslag Dorpsberaad 
Westbroek. Zie pag. 11

Cursussen MENS De Bilt
Workshop Grip & Glans
Op woensdagochtend 28 september is er een workshop Grip 
& Glans voor iedereen die meer grip wil krijgen op zijn 
of haar leven. Uw eigen situatie wordt in kaart gebracht. 
Daarmee gaat u aan de slag. Uitgangspunt daarbij zijn uw 
wensen en mogelijkheden. De workshop biedt u inzicht, 
handvatten en tips. Locatie: Servicecentrum WVT (Talinglaan 
10 Bilthoven). Aanmelden vóór 21 september:  huisbezoek@
mensdebilt.nl , 030-7440595.

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Spreekuren Sociaal Team
Het Sociaal Team heeft sinds enige tijd spreekuren 
waar u zonder afspraak kunt binnenlopen.
U kunt daar terecht met vragen over welzijn, zorg, 
wonen, werk, financiën, dagbesteding, (geestelijke) 
gezondheid of relaties. 
Het Sociaal Team is er voor inwoners van 18 jaar en 
ouder in gemeente De Bilt.
De spreekuren vinden plaats op onderstaande 
locaties en tijden.
De Bilt: elke maandag van 10.00-12.00 uur, 
Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1.
Maartensdijk: elke 1e dinsdag v.d. maand van 9.00-
11.00 uur, Servicecentrum M’dijk, Maertensplein 96.
Bilthoven: elke 2e dinsdag v.d. maand van 9.00-11.00 
uur, Wooncentrum Schutsmantel, Gregoriuslaan 35.
Westbroek: elke 3e dinsdag v.d. maand van 9.00-11.00 
uur, Dorpshuis Westbroek, Prinses Christinastraat 2.
Hollandsche Rading: elke 4e dinsdag v.d. maand van 
9.00-11.00 uur, Dorpshuis H’ Rading, Dennenlaan 61.
Groenekan: elke laatste vrijdag v.d. maand van 
8.30-10.30 uur, Huisartsenpraktijk, Oranjelaan 3.

Meer informatie op onze website. U kunt ook 
bellen of mailen. Het Sociaal Team is op werkda-
gen tussen 9.00-12.00 uur bereikbaar via 030-
7271557 of email sociaalteam@mensdebilt.nl.
Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

Bingo in  
Maartensdijk

Er is op vrijdag 16 
september bingo in het 
Servicecentrum Maar-
tensdijk. In de pauze 
kunt u even bijpraten 
en een kopje koffie of 
thee drinken. Aanvang 
14.15 uur en de kosten 
zijn 3,50 euro voor 5 
speelrondes. Info: Ser-
vicecentrum Maartens-
dijk,  tel: 0346 214161 
of servicecentrum-
maartensdijk@mens-
debilt.nl

Christelijk  
overdagkoor 

Voor allen die van 
zingen houden en tijd 
hebben voor ontmoe-
ting en gezelligheid 
is er een Christelijk 
Overdagkoor voor alle 
leeftijden in oprichting. 
Wanneer er voldoende 
belangstelling is zal dit 
koor starten in septem-
ber op een nog nader 
te bepalen ochtend of 
middag. De nadruk zal 
liggen op meerstemmi-
ge christelijke liederen. 

Meldt u aan via e-mail 
m.n.vandenbroek@
online.nl of bel 06 
18436576.
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Puntendeling voor DOS 
Na de winst vorige week trad DOS nu op de eigen accommodatie aan tegen het Zutphense 

KVZ. De wedstrijd eindigde in een puntendeling. De eerste thuiswedstrijd dit seizoen van DOS 
was ook de aftap van het jubileumjaar. Het 50-jarig jubileum werd gevierd met flyers en gebak 
met het nieuwe logo erop. Er was extra veel publieke belangstelling dat in een lome zomerzon 

naar een spannend duel keek.

De ploegen gaven elkaar weinig 
toe. Het verschil gedurende de 
wedstrijd werd nooit meer dan 
twee punten. Het begin was voor 
KVZ dat met een stevige rebound 
en lange, trage aanvallen speelde. 
DOS probeerde meer korfballend 
de oplossingen te vinden en wilde 
het tempo hoog houden. Probleem 
was vooral dat de afronding onvol-
doende was voor dit niveau. Met 
name het eerste aanvalsvak had 
weinig geluk met de afstandsscho-
ten. Coach Steven Brink was wel 
blij dat het aanvalsspel goed in el-
kaar zat. Halverwege had DOS een 
minieme voorsprong van 10-9. 

Oranje
De tweede helft werden de doel-
punten nog schaarser. DOS liet 
een aantal kansen in de korfzone 

onbenut, waardoor het niet lukte 
de voorsprong uit te breiden. Ver-
dedigend stond de organisatie goed, 
maar door enkele onoplettendheden 
kon KVZ toch tot scoren komen.
Uiteindelijk was een 16-16 punten-
deling een terechte uitslag. Al over-
heerste toch een beetje de chagrijn 

bij de oranjehemden dat bij een 
15-13 voorsprong niet kon worden 
doorgedrukt naar een overwinning.

Volgende week wacht een uitwed-
strijd naar het verre Vriezenveen 
tegen Amicitia, dat jl. zaterdag won 
van het sterke SKF. 

FC De Bilt weer met lege handen
De Bilt startte de wedstrijd tegen Almere met veel goede bedoelingen. Vorig jaar wist de Biltse 

formatie in Almere met 1-3 te winnen, dus alle reden om weer voor een goed resultaat 
te gaan. Na 10 minuten spelen stond het echter al 2-0 voor de thuisploeg en daar 

kwam geen verandering meer in. 

De Bilt begon met aanvallende in-
tenties aan de wedstrijd. Het beoog-
de resultaat bleef uit. Almere heeft 
veel ervaring in de ploeg en voet-
balde de wedstrijd eenvoudig uit. 
Invaller Rachid kreeg nog wel een 

enorme kans om de spanning terug 
te brengen, maar 1 op 1 kon hij de 
keeper niet verschalken. Almere 
kreeg nog een paar goede mogelijk-
heden om de score uit te breiden, 
maar ook de mannen uit de Flevo-

polder sprongen slordig om met de 
kansen. De Bilt is deze competitie 
moeizaam gestart met nul punten 
uit twee wedstrijden. Volgende 
week speelt de ploeg van Gerrit 
Plomp thuis tegen Amstelveen.

Wederom 
puntendeling voor TZ

Afgelopen zaterdag speelde TZ tegen SCO uit 
Oldeholtpade in Friesland. SCO speelt de laatste jaren 

verdienstelijk in de hoofdklasse zowel op het veld als in de 
zaal. Een mooie krachtmeting dus voor de ploeg van de 

nieuwe trainer Iwan Hazendonk.

Aan het begin was het veldspel van de Friese ploeg beter. Ze draaide 
langere aanvallen met meerdere schoten. Toch leverde het ‘overwicht’ 
geen verschil op in doelpunten. Bij 3 - 3 raakte de wedstrijd meer in 
evenwicht en werd TZ steeds sterker. Het betere spel werd gecombi-
neerd met een prima afronding waardoor het bij rust 6 - 11 stond.

Achterstand
Dat SCO zich niet gewonnen zou geven was te verwachten; vorige 
week bogen ze een achterstand bij rust om in een ruime overwinning. 
Ook nu kwam SCO goed uit de startblokken. Het verschil op het score-
bord werd steeds kleiner en uiteindelijk kwam men op 11 - 11. Dit was 
geen sterke fase van TZ, men zal nog beter de beslissingen af moeten 
wegen in het veld om de aanval op de voorsprong te pareren. Toch 
knokte men zich van 11 - 11 terug in de wedstrijd. Er werd gediscipli-
neerder aangevallen en steeds werd de voorsprong gepakt. Op 16 - 17 
kon de wedstrijd beslist worden maar de strafworp werd gemist. Via 
een rommelige situatie werd het toch nog 17 - 17. De winst had er zeker 
ingezeten.

Volgende week wederom een uitwedstrijd. Er wordt gespeeld in Am-
sterdam tegen korfballeagueploeg AW-DTV. Een lastige maar mooie 
wedstrijd om te spelen. 

Uitslag laatste wedvlucht
De duiven van de leden van PV De Bilt hadden dit weekeinde hun laat-
ste vlucht van dit seizoen. Daarvoor was als ‘lossingsplaats’ het Franse 
Morlincourt gekozen. De (laatste) prijzen werden als volgt verdeeld: 
Comb. van Grol + Zoon 1, 8, 9 en 10, Peter van Bunnik 2, Ron van Veg-
gel + Zoon 3, Jan A. de Rooij 4 en 6, J.A. Pouw 5 en Comb. Steenbeek 
+ Zoon 7. 

NOVA wint Woudenberg
Na een mooie 30-15 openingswinst op HKC (U) ging Nova 

voor haar eerste uitwedstrijd van het seizoen op bezoek 
bij Woudenberg..

Op een groot veld startte de wedstrijd ietwat gezapig. Nova creëerde 
vanaf het eerste fluitsignaal een stortvloed aan doelkansen, waarvan er 
na circa vijf minuten spelen vier kort achter elkaar tot doelpunt werden 
gepromoveerd: 0-4. Nadat Woudenberg de eerste thuisgoal liet noteren, 
liep Nova na een kwartier spelen verder uit naar een 1-8 voorsprong. 
En daarmee was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Wat vooral opviel 
was het feit dat Nova het resterende deel van de eerste helft een veld-
overwicht niet kon omzetten in meer doelpunten. Coach Wouter van 
Brenk: ‘Er werd in deze fase iets te weinig geïnvesteerd in de loopac-
ties vóór de afronding, waardoor bijna alleen statische doelkansen wer-
den genomen’. Toch zocht Nova comfortabel de kleedkamer op: 3-10.

Spelbeeld
De tweede helft toonde aanvankelijk hetzelfde spelbeeld. Een kwar-
tier na de pauze stond het 6-14, met een Nova dat ‘in control’ was, 
maar veel kansen miste. Het laatste kwartier werd de scherpte in de 
afronding weer goed opgepakt, met acht treffers in deze laatste fase. 
Eindstand: 11-23.
Wouter van Brenk na het laatste fluitsignaal: ‘Natuurlijk ben je tevre-
den met de twee punten, het forse veldoverwicht en een 11-23 eind-
stand. Maar vandaag hadden we er wederom 30 kunnen en eigenlijk 
moeten maken.’ Volgende week ontvangt de Nova-selectie ZKC ’31 uit 
Zaandam. Aanvang 15.30 uur.

Sterk SVM wint van Benschop
Met de weer herstelde Mike de Kok en Sjoerd Burgers in de gelederen liet SVM zaterdag 

thuis tegen Benschop (vorig seizoen nog tweede klas) zien dat het team ondanks verlies in de 
openingswedstrijd, behoorlijk mee kan doen in deze jaargang in de derde klas.

Vanaf de aftrap waren de Maartens-
dijkers gelijkwaardig aan Benschop 
en ontspon zich een spannende eer-
ste helft met een beter combinerend 
Benschop tegen een hecht en sterk 
SVM collectief. De gastheren ga-
ven weinig kansen weg en waren af 
en toe gevaarlijk met snelle coun-
ters. In de eerste helft werd er niet 
gescoord.

Wissel
Direct na de rust was het Ben-
schop, dat een eerste kans om op 
voorsprong te komen niet verzil-
verde. SVM voetbalde vastbera-
den en kreeg steeds meer grip op 
de wedstrijd. Trainer Remco van 
de Brink wisselde de moegestre-
den Jordi van de Lee voor Wessel 
Huigen, die na voorbereidend werk 

van Djoey Engel SVM op een 1-0 
voorsprong zette. Benschop drong 
wel aan, maar werd niet echt ge-
vaarlijk. In de 89 minuut bediende 
Djoey Engel Mike de Kok en liet 
de Kok zien het scoren niet ver-
leerd te zijn (2-0). SVM speelde 
de wedstrijd goed uit: A.s. zater-
dag bezoeken de Maartensdijkers 
buurtgenoot SEC in Soest.

Mike de Kok terug van weggeweest. (foto Nanne de Vries)

Robin de Rooij had met 8 
doelpunten een belangrijk aandeel 
in het eindresultaat. 



 De Vierklank 16 14 september 2016

advertentie

advertentie

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
14-09
Do.

15-09
Vr.

16-09

Indische kipschotel met nasi
of

Gebakken mosselen met 
sla-melange en frietjes 

 of
 Bonen-tomatenstoof met 

rozemarijn en groentenkroket

€ 10,-

Woe.
21-09
Do.

22-09
Vr.

23-09

Souvlaki-steak 
v.d. grill met tzatziki

of
Gebakken scholfilet 

met garnalen-bieslooksaus
of

Strudel van spinazie en feta-kaas

€ 10,-

v.a. woensdag 14 sept. “NIEUWE KAART"

Rietontwikkeling in volle gang
Het Utrechts Landschap heeft als eigenaar van de Hooge Kampse Plas opdracht gegeven om 

deze voormalige zandwinplas en stortplaats om te vormen tot een prachtig natuurgebied. 

De Hooge Kampse Plas is begin 
jaren ’70 ontstaan door zandwin-
ning voor de aanleg van de A27. 
Er bleef een diepe plas over die na 
de zandwinning is gebruikt voor 
het storten van bedrijfsafval (1974-
1977) en baggerspecie uit het Am-
sterdam-Rijnkanaal (1978-1979). 
De bedoeling was om de plas weer 
als weiland op te leveren, maar de 
stank die de plas toen produceer-
de, heeft er voor gezorgd dat men 
toen is gestopt. In combinatie met 
de steile oevers, leverde deze situ-
atie nauwelijks waarde voor de na-
tuur op. Mede om de ecologische 
waarde van de plas te verhogen is 
dit zogenaamde verondiepingspro-
ject gestart, waarbij onder meer de 
verontreinigde bodem wordt afge-
dekt. De natuurontwikkeling bij de 
plas bestaat met name uit het maken 
van eilanden, flauwe oevers met riet 
en ondiep water (circa 1,5 meter 
diep) aan de noordzijde van de plas, 
waardoor waterplanten op de bodem 
kunnen groeien. De zuidzijde blijft 
diep, minimaal 10 meter. Deze diep-
tesprong is een extra waarborg voor 
behoud van helder water nu en in de 
toekomst. Van belang voor de div 
soorten eenden, die al duikend en op 
zicht hun voedsel moeten zoeken. 
Een belangrijk onderdeel is de aan-
vulling van de steile oever langs het 

fietspad, waardoor weer een stabiele 
oever ontstaat, die niet afkalft en het 
fietspad kan worden behouden.

Ontwikkeling 
De natuurontwikkeling in de oever-
zone aan de Noord - Oostzijde, die 
in 2014 is opgeleverd, is eind au-
gustus door ecologen van Blikon-
derwater in beeld gebracht. Meest 
voorkomende plantensoorten zijn 
riet, liesgras en egelskop. Tevens 
is fraai bloeiende kattenstaart aan-
wezig en ook zwanenbloem komt 
veel voor. De rietontwikkeling is 
nog in volle gang, op diverse lo-
caties werden lange uitlopers van 
riet aangetroffen. Uiteindelijk doel 
is dat er voldoende stevig riet ont-
staat voor de vestiging van o.a. de 
grote karekiet. Ook voor vogels is 
de plas in alle seizoenen een aan-
trekkelijke verblijfplaats. Door 
de verondiepingswerkzaamheden 
sinds mei 2010 is de dynamiek in 
en rond de plas sterk toegenomen 
en dat heeft effecten op de aanwe-
zige en/of waarneembare vogel-
soorten. De Hooge Kampse Plas 
wordt al sinds 1991 door Utrechtse 
vogelaars intensief onderzocht. Zo 
heeft Kees Rozier (Kees Rozier 
overleed in augustus 2015,red.) ja-
renlang van de op en rond de plas 
aanwezige vogels genoten en heeft 

deze geregistreerd. Op 22 juni 2016 
is een herinneringsbank voor Kees 
formeel geopend aan de noordzijde 
van de plas. Enkele deskundige vo-
gelaars doen sinds 2015 gericht on-
derzoek naar trekvogels op/rond de 
plas, waarbij soms bijzondere soor-
ten ontdekt worden. Leuke soorten 
die hier in 2016 zijn waargenomen 
, betreffen: krooneend, reuzenstern, 
blauwborst, temminck’s strandlo-
per, visarend en wielewaal. In deze 
week worden vooral ‘kleine lijsters’ 
opgemerkt: paap, tapuit en rood-
borsttapuit. 

Flora & Fauna
Door ecologen van Stichting Het 
Utrechts Landschap wordt nauwge-
zet gevolgd of bij de uitvoering van 
de werkzaamheden de belangen 
van flora en fauna worden geres-
pecteerd. Hierbij wordt ook dank-
baar gebruik gemaakt van de vele 
waarnemingen die door, vaak zeer 
deskundige, vogelliefhebbers van 
de Vogelwacht worden doorgege-
ven. Waarnemingen van verstorin-
gen of bijzondere flora en fauna 
kunnen worden doorgegeven aan 
de boswachter Hans Hoogewerf 
(06 51230679). Via de website 
www.utrechtslandschap.nl kan men 
geïnformeerd worden over de laat-
ste ontwikkelingen. 

Kinder-Natuur-Activiteiten 
 
Het Utrechts Landschap (HUL) 
organiseert in samenwerking met 
het IVN De Bilt bij Paviljoen 
Beerschoten in De Bilt een leuke 
en leerzame middag voor kin-
deren van 6 tot en met 10 jaar op 
woensdag 21 september van 14.30 
tot 16.30 uur. Het thema is Zintui-
gen. Horen, zien, voelen, ruiken en 
proeven. Zintuigen zijn uitwendige 
organen die ons maar ook dieren 
de mogelijkheid geven om dingen 
waar te nemen. Maximaal 3 kinde-
ren per opgave aanmelden. Maxi-
maal 10 kinderen per middag. Bij 
minder dan 4 aanmeldingen gaat de 
middag niet door. Aanmelden kan 
alleen per e-mail tot en met zondag 
18 september KinderNatuurActivi-
teiten@gmail.com. Neem waar met je zintuigen.

Actie ‘Fietsers Verlicht’ 
in Lage Vuursche

Fietsen is een gezonde en leuke bezigheid. Helemaal in 
zo’n fraaie omgeving als Lage Vuursche. Het is echter 
wel jammer dat veel (race-)fietsers zich onvoldoende 

bewust zijn hoe slecht zij zichtbaar zijn voor de mede-
weg-gebruikers als zij zich over de hoofdrijbaan begeven 

zonder licht te voeren. 

Fietsers krijgen dan een fietslicht aangeboden dat zij op de arm kunnen 
bevestigen in de hoop dat zij ook bij toekomstige ritten gebruik zullen 
maken van dit fietslicht. Voor hun eigen veiligheid maar ook dat van 
de medeweggebruikers. Vooral de Hoge Vuurseweg is erg gevaarlijk, 
het bladerdak maakt van die weg een bijna anderhalve kilometer lange 
tunnel waar het vrij vlot donker is. Parallel aan deze weg loopt een 
schelpenfietspad waar slechts weinige racefietsers gebruik van maken. 
De Contactcommissie Lage Vuursche zal op zaterdag 17 september (bij 
slecht weer op die zaterdag wordt het zondag 18 september) samen met 
vrijwilligers, de onverlichte fietsers op hun gevaarlijke gedrag gaan 
wijzen. Deze actie wordt herhaald op zaterdag 1 oktober (met uitloop 
naar zondag 2 oktober, eveneens in geval van slecht weer op zaterdag).

Culinair met 
vergeten groenten

Vrijdag 9 september was het een smaakvolle avond bij de Vrouwen 
van Nu, afd. Groenekan. Ella Halma vertelde veel over en liet proeven 
van vergeten groenten en eetbare wilde planten. En dat proeven was 
de moeite waard. Cake met fluitenkruid, tapenade van zevenblad en 
vlierbessenlikeur. 

Oeverzone met egelskop, liesgras en bloeiende kattenstaart.
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