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Presentatie ontwerp nieuwe moskee 
door Henk van de Bunt 

Het ontwerp voor de nieuwe moskee in Bilthoven aan de Noorderkroon is klaar. Woensdag 
9 september werden de bouwtekeningen tijdens een bijeenkomst bij WVT aan de Talinglaan 10

in Bilthoven gepresenteerd en werden de belangstellenden bijgepraat door de gemeente,
een architect en het moskeebestuur. 

De nieuwe moskee in Bilthoven, zo 
bleek tijdens deze avond, is welkom. 
Omwonenden en andere belangstel-
lenden, waaronder diverse gemeen-
teraadsleden, stelden kritische vra-
gen over de parkeerdrukte. Verder 
lijkt niets de komst in de weg te 
staan. Het is de bedoeling dat mos-
lims eind 2017 voor het eerst in het 
nieuwe gebouw kunnen bidden. Vol-
gens de gemeente is dit nog niet het 
definitieve ontwerp: ‘De gemeente 
denkt dat dit ontwerp prima past 
binnen de ruimtelijke kaders, die 
daarvoor zijn opgesteld. Die geven 
aan hoe groot het gebouw mag wor-
den, met hoeveel parkeerplaatsen ze 
rekening moeten houden en waar 
het moet komen’. 

Miljoen 
Op dit moment bidden de moslims 
nog in een oud gebouw dat het be-
stuur in de jaren 80 kocht. Het is 
te klein voor de gemeenschap. Het 
gebouwtje, dat verscholen ligt tus-
sen omringende bebouwing, is 
sinds 1982 in gebruik als moskee. 

Aanvankelijk alleen gedurende de 
Ramadanperiode. Voorheen deed 
het dienst als Koninkrijkzaal van de 
Jehova’s Getuigen. In 1986 is het 
gebouw met bijbehorende grond 
gekocht door de moslimgemeen-
schap. De moslimgemeenschap is 
hier uitgegroeid en daarom wordt 
gekeken naar een ander stuk grond, 
om daar een nieuwe moskee te bou-
wen. Maar een nieuw gebouw kost 
1 miljoen euro. Om dat bij elkaar te 
krijgen is het bestuur al 10 jaar be-
zig met het inzamelen van geld. De 
moskee accepteert geen geld uit het 
buitenland en is een officiële ANBI-
instelling. Dat betekent dat de mos-
kee zich voor minstens 90 procent 
inzet voor algemeen nut en dat de 
belastingdienst een oogje in het zeil 
houdt. 

Gemeenschap
Chaib El Hadoute is bestuurslid van 
de Marokkaans Islamitische Ge-
meenschap De Bilt en Bilthoven: 
‘Wij groeperen ongeveer 100 gezin-
nen. Sinds 1982 komen wij samen 

aan de Troelstraweg in De Bilt, waar 
wij een ontmoetingsplaats en infor-
matiepunt willen zijn voor mensen 
en organisaties die zich inzetten voor 
de moslimgemeenschap in onze ge-
meente. Wij willen ook de gespreks-
partner zijn voor maatschappelijke 
organisaties en (daardoor) bijdragen 
aan meer begrip, respect, dialoog 
en samenwerking tussen inwoners 
met verschillende culturele achter-
gronden’. Chaib vertelde wat over 
de activiteiten, die in zo’n ontmoe-
tingsruimte plaatsvinden: ‘Vijf keer 
per dag bidden, de vrijdagpreek, 
cursussen voor vrouwen, Arabische 
lessen voor kinderen, huiswerkbe-
geleiding, buurtactiviteiten, verga-
deringen en een bibliotheek

Omgeving
Maikel Haman (stedenbouwkundige 
gemeente) behandelde de inpassing 
in de omgeving en vertelde over 
parkeer(on-)mogelijkheden en ver-
dere voorzieningen. Middels een 
PowerPointpresentatie werd een in-
druk gegeven van het ontwerp, zo-
wel van binnen als van buiten. Het 
centrum is te vergelijken met het 
bouwwerk in de gemeente Nieuwe-
gein, maar dan zonder koepel. Het 
wordt een moderne moskee met een 
bescheiden minaret (13 meter hoog) 
en een roodachtige kleur, die past bij 
de gebouwen in de omgeving. Het 
gebouw is ruim twintig meter lang 
en ruim twintig meter breed. Het 
heeft een begane grond, een eerste 
en een tweede verdieping. El Ha-
doute: ‘Overdag wordt de moskee 
niet druk bezocht. Het drukste mo-
ment zal op vrijdag tussen 12.00 en 
15.00 uur’. De buurt denkt ook dat 
vooralsnog daar een probleempunt 
ligt, omdat vrijdags het er al druk is 

i.v.m. de markt. De vrees bestaat dan 
dat parkeren lastig wordt. 

Verder
De vraag ‘Hoe verder na deze 
avond’ werd door gemeentelijk pro-
jectleider Marianne van Ammers 
beantwoord: ‘De gemeenteraad zal 
hopelijk in november een besluit ne-
men over de ruimtelijke randvoor-
waarden. Daarna kan de procedure 
tot wijziging van het bestemmings-
plan starten. 

Dat zal ongeveer 10 maanden du-
ren. Na vaststelling van het be-
stemmingsplan dient de vereniging 
een omgevingsvergunning aan te 
vragen’. De start van de bouw zal 
op z’n vroegst in 2017 zijn en een 
mogelijk feestelijke opening voor de 
buurt zal ook eerst dan pas zijn. 

Aandachtspunten 
Verantwoordelijk wethouder Hans 
Mieras is blij met de inbreng van de 
buurtbewoners: ‘Het moskeebestuur 
en de gemeente hebben veel vragen 
kunnen beantwoorden en ook een 
paar aandachtspunten meegekre-
gen. We kunnen in deze prille fase, 
waarbij we allereerst de buurt wil-
den informeren, nog niet alle details 
invullen. 

We nemen de opbrengst van de 
bijeenkomst zeker ter harte bij de 
verdere uitwerking. Ik heb er alle 
vertrouwen in, dat de moskee een 
goede rol in de wijk zal vervullen, 
net zoals in De Bilt. Fijn te merken 
hoe de moskee zich inzet om er ook 
in Bilthoven een succes van te ma-
ken, samen met de gemeente en de 
buurt.’ 

De oude ontmoetingsruimte aan de Biltse Troelstaweg.

Schetsontwerp van de nieuw te bouwen moskee.
(illustratie Moskee Arrahman) Omwonenden en andere belangstellenden stelden kritische vragen over 

de parkeerdrukte.

Open Monumenten Dag

Open Monumentendag werd om 10.00 uur geopend door wethouder 
Hans Mieras in Huize Gaudeamus te Bilthoven. Na de officiële 
festiviteiten werd er door ‘Sterk Spul’: een ludieke medley van liedjes 
rond het thema ‘Kunst & Ambacht’ ten gehore gebracht.

[foto Reyn Schuurman]



Bilthoven
Pr. Centrumkerk

20/9 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos en
Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/9 • 9.30u - Ds. P. Vermeer

20/9 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/9 • 10.30u - Dr. M. van den Boom

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/9 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
20/9 • 10.30u - Mevr. J. Noten en 

Mevr. A. Veldhuis

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

20/9 • 10.15u - Ds. H. Wiersma
20/9 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
20/9 • 10.00u - Ds. A.C. Kortleve
20/9 • 19.00u - Ds. B.G. Versteeg

Pr. Gem. Immanuelkerk
20/9 • 10.00u - Ds. A. van Buuren

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/9 • 10.00u - Mevr. ds. E. H. W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
20/9 • 10.00u - Pastoor F. Zwarts

Volle Evangelie Gemeente
20/9 • 10.00u - Jubileumdienst 50 jaar 

VEG De Bilt

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

20/9 • 10.30u - Ds. H. Bonestroo

Herv. gemeente Blauwkapel 
20/9 • 10.00u - Kand. A. van der Stoep 

20/9 • 18.30u - Ds. D.J.W. Kok

Herst. Herv. Kerk
20/9 • 10.30 en 18.00u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
20/9 • 10.30u - Pastor J.P. van der Steen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/9 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/9 • 10.00u - Ds. N. Raatgever
20/9 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

20/9 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
20/9 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
19/9 • 19.00u - Pastor J. Baneke

20/9 • 10.30u - Woord-
en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/9 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
20/9 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
20/9 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
20/9 • 18.30u - Kand. M.M.J. Verheul
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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

Hart- en vaatgroep van start

De Hart & Vaat Beweeggroep is 
er voor 50+’s met een lichame-
lijke beperking, zoals o.a. hart-, 
vaat-, diabetes- en/of luchtwe-
genaandoening. De groep is een 
onderdeel van de omni-vereni-
ging SV Irene. De groep is actief 
op de woensdagavond in sport-
zaal Kees Boeke, Kees Boekel-
aan 18 te Bilthoven van 19.00 
- 20.30 uur. Kijken of een keer 
meedoen kan altijd. Inlichtingen 
Koos Schippers (Bilthoven) tel. 
030 2291910.  

Schaken in clubverband

Het nieuwe schaakseizoen is voor 
VOG op 7 september van start 
gegaan. Dit jaar wordt met 2 
viertallen gespeeld in competi-
ties van de SGS op verschil-
lende niveaus. Daarnaast is er 
een onderlinge competitie waar 
men tegen elk lid twee partijen 
speelt. Geïnteresseerde thuis- en 
computer-schakers zijn welkom 
een keer te komen spelen op een 
maandagavond in het Dorpshuis 
Christinastraat 2 Westbroek vanaf 
19.30 uur.

Expositie in Galerie Mi

Van donderdag 10 september tot 
en met zaterdag 24 oktober is er 
bij Galerie Mie een expositie met 
schilderijen van Justus Donker, 
Dali Donker en Mirande Water-
laat, bronzen beelden van Jan van 
Strien, stenen en houten beelden 
van Antoinette Hoffs, kerami-
sche torso’s van Marjon van Os 
en stoere sieraden van Susanne 
Bagaya (zie ook www.galeriemi.
nl). Elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag op de Beethovenlaan 13 
in Bilthoven van 14.00 tot 17.30 
uur. Gratis toegang.

Actuele thema’s in 
De Woudkapel

Woudkapel-predikant Pieter 
Lootsma voert onder de titel Bin-
nenwereld Buitenwereld op 16 
september vanaf 20.00 uur in de 
Woudkapel een tehmagesprek 

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

Gefeliciteerd
50 jaar getrouwd
16 september 2015
Jan en Corrie de Waal

Fijne dag
Je collega’s:

De Wilde Metaal BV.

over vluchtelingen. Aanmelden 
mag via wendy@wdgcommuni-
catie.nl. Zie ook www.woudka-
pel.nl

Zangmiddag

Donderdag 17 september wordt 
in de Opstandingskerk in Biltho-
ven een zangmiddag gehouden 
met liederen van Johan de Heer. 
Het orgel wordt bespeeld door 
Jan Hamberg. De kerk is gelegen 
aan de 1e Brandenburgerweg 34. 
De aanvang is om 14.30 uur. Voor 
inlichtingen: Henny Ockhuijsen, 
tel. 030 2202458 of 06 30465764.

2e hands markt

Op het erf van de Landwinkel aan 
de Universiteitsweg 1 in De Bilt 
wordt op zaterdag 19 september 
een 2e hands kinderkleding- en 
speelgoedmarkt gehouden. De 
verkoop is van 8.30 uur tot 11.00 
uur. Er is veel aanbod van kleding 
voor jongens en meisjes, kinder-
artikelen en (buiten-)speelgoed. 

Speelgoed- en Kledingmarkt

Zaterdag 19 september houdt 
peutergroep ’t Kompas in West-
broek een speelgoed- en kleding-
markt van 10.00 tot 12.00 uur. 
Wanneer u nog kinderspullen 
heeft kunt u dit brengen bij de 
peutergroep, het is zeer welkom. 
Voor de kinderen is er een spel-
letjeskaart te koop, waarmee ze 
onder andere kunnen schminken, 
op het springkussen, grabbelton 
en blikgooien. Bij de restaurant-
kraam worden zelfgemaakte cake 
en wafels verkocht. De opbrengst 
is voor de peutergroep.

Verkoopdag in Westbroek

Zaterdag 19 september van 10.00 
tot 16.00 uur is de jaarlijkse 
verkoopdag van de Hervormde 
gemeente Westbroek in en om 
het gebouw Rehoboth achter de 
Hervormde kerk. Er is van alles 
te koop en er zijn legio kinderac-
tiviteiten. Het Rad van avontuur 
completeert deze verkoopdag. De 

monumentale kerk is te bezich-
tigen en de toren is onder bege-
leiding van een gids te beklim-
men om 13.00 en 14.00 uur. De 
opbrengst van deze verkoopdag 
is voor de plaatselijke kerk en de 
zending. Informatie geeft Reina 
v.d. Broek (tel. 0346 280518).

‘Windstilte’ in Weltevreden

De enthousiaste bemanning van 
de driemastbark ‘Windstilte’ laat 
zich graag ronselen… Daarom 
presenteert woon- en zorgcen-
trum Weltevreden op zondag 20 
september 2015 het Shantykoor 
Windstilte. Activiteitencoördina-
tor Sabine Veerman: ‘Het koor 
zorgt voor flinke deining met zee-
mansliederen en shanty’s vanaf 
14.30 uur. Aanmelden tel. 030 
2209600. 

Vergadering beheercommissie

De Beheercommissie van Dorps-
huis de Groene Daan in Groene-
kan komt in Openbare Vergade-
ring op maandag 21 september 
om 20.00 uur in het dorpshuis 
bijeen. Info verstrekt secretaris 
Diny Verschuur-Bunte, tel. 0346 
211435.

Mannenavond

De derde mannenavond op zater-
dag 26 september in het Dorps-
huis van Westbroek wordt een 
echte Westernavond. Rond het 
Dorpshuis kan paard of koets 
gestald worden. De sheriff zal er 
op toezien dat er geen doorgela-
den wapens naar binnen gebracht 
worden; dus de veiligheid is 
gewaarborgd. Op deze avond 
wordt een terugblik gegeven op 
de Wielerronde. De gemaakte 
film daarover zal deze avond in 
première gaan. 

Kledinginzameling

Ook dit jaar vindt in Bilthoven 
de kledinginzamelingsactie van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen 

in Nood plaats. Gebruikte kle-
ding, schoeisel en huishoudtextiel 
kan in gesloten plastic zakken 
ingeleverd worden bij de Opstan-
dingskerk, 1e Brandenburgerweg 
34 te Bilthoven op zaterdag 3 
oktober van 10.00 tot 13.00. De 
opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat dit jaar naar een ont-
wikkelingsproject van Cordaid 
Mensen in Nood in Bangladesh. 

Senioren-mini-vakantie

De laatste activiteit dit seizoen 
van reisgenootschap 55+ uit 
Maartensdijk wordt een 4 daag-
se herfstrip van 5 tot en met 8 
oktober naar De Bonte Wever 
in Assen. In dit zeer bekende 
vier-sterren-hotel is een verblijf 
op basis van All Inclusive gere-
geld. Dat betekent alles inclusief, 
busvervoer en hotelverblijf. Er is 
een mooi programma samenge-
steld, waardoor men zich geen 
moment zal vervelen. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij in de bus. 
Voor informatie s.v.p. tel. 0346 
212288 of e-mail: hmbroekhui-
zen@kpnmail.nl

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 19 september is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ontwik-
kelingslanden.
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Centrumkerk geeft allure aan dorpshart
door Guus Geebel

Als op zondag 20 september de Centrumkerk in gebruik wordt genomen is de kern van 
Bilthoven opnieuw een juweel rijker. Het verbouwde kerkgebouw krijgt een

multifunctionele bestemming. Het podium kan omhoog en omlaag en
is dus geschikt voor allerlei activiteiten. 

‘Door de week staat de ruimte 
veelal leeg en kunnen anderen er 
gebruik van maken’, aldus dominee 
Benedikte Bos.

Benedikte Bos werd in 1967 in 
Harderwijk geboren. ‘Mijn vader 
was predikant en om de vier tot 
zes jaar verhuisden we ergens an-
ders naar toe. Ik heb daarom niet 
echt een plek waarvan ik zeg daar 
ben ik opgegroeid, want telkens als 
je ergens een beetje gesetteld was 
ging je weer verhuizen. Dat maakte 
je wel flexibel.’ Ze studeerde theo-
logie aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Die stad was voor het 
eerst een plaats waar ze langere 
tijd woonde, de acht jaar van haar 
studietijd. ‘Na Amsterdam heb ik 
in 1995 een beroep gekregen in 
Nijemirdum in de Zuidwesthoek 
van Friesland. Het was een agrari-
sche gemeente, maar ik zocht het 
toch wat meer in een ander type 
gemeente. Die vond ik in 2000 in 
Bilthoven.’

Ontwikkelingen
‘De Protestantse Gemeente in Bilt-
hoven is enkele maanden geleden 
ontstaan na de fusie van de Her-
vormde Gemeente en de Gerefor-
meerde Kerk hier. In de landelijke 
kerk is dat al in 2004 gebeurd on-
der de naam Protestantse Kerk 
Nederland (PKN). Hier heeft het 
wat langer geduurd.’  Van de drie 

kerkgebouwen is de Zuiderkapel 
in gebruik bij de wijkgemeente De 
Ark. De Noorderkerk was de afge-
lopen jaren voor de kerkgemeente 
in gebruik. De Julianakerk kreeg 
een functie voor buitenschoolse op-
vang. 

Binnenlopen
‘We zijn gaan nadenken over wat 
voor gemeente we eigenlijk wil-
len zijn’, vertelt dominee Bos. 
‘Via inspraakavonden en bezin-
ningsweekenden kwamen we tot 
de conclusie dat we een kerk mid-
den in de samenleving willen zijn. 
Dan moet je ook in het centrum van 
de samenleving je gebouw hebben 
staan. De Noorderkerk is een mooi 
gebouw in een lommerrijke omge-
ving, maar excentrisch. De mensen 
moeten er naar toe en wij willen 
meer naar de mensen. We merken 
nu al dat mensen die kinderen naar 
de Julianaschool brengen of een 
boodschap doen op de Julianalaan, 
gewoon even binnenlopen. Het is 
een kerk die je passeert en waar je 
als de deuren openstaan even komt 
kijken.’ 

Nieuwe start
Op 13 september werd de laatste 
dienst in de Noorderkerk gehou-
den. Omdat de Noorderkerk als 
monument bestempeld is mag er 
niets wat bij de kerk hoort worden 
weggenomen. Met de preekstoel en 

de mooie gebrandschilderde ramen 
mag daarom niets worden gedaan. 
Het orgel van de kerk gaat wel naar 
de Centrumkerk. In de Noorderkerk 
zullen appartementen gebouwd 
gaan worden. ‘Voor de naam Cen-
trumkerk is gekozen omdat we in 
het centrum van de samenleving 
willen staan. Het is dus niet afgezet 
tegen noord en zuid, maar gericht 
op het centrum van de samenle-
ving. Voor mensen die slecht ter 
been zijn is de toegang tot de kerk 
vanaf de Julianalaan nu bestraat. Er 
lag grind dat voor mensen met een 
rollator moeilijk begaanbaar was. 
De kerkzaal is ook groter gemaakt.’

Saamhorigheid
Bij de bouw zijn gemeenteleden in 
werkgroepen actief betrokken ge-
weest. ‘Er zijn ideeën ingebracht 
en we hebben gemeenteavonden 
gehouden waarbij leden hun me-
ning konden geven en wijzigingen 
voorstellen. Het zorgde op allerlei 
manieren voor een goed gevoel 
van saamhorigheid, waarbij ook de 
jeugd heel erg betrokken was. Als 
kerk willen we meedenken in de 
antwoorden op zingevingsvragen 
waar mensen mee worstelen; waar 
is God bijvoorbeeld als je in de we-
reld vluchtelingen ziet aanspoelen.’ 
De gemeente is op verschillende 
manieren maatschappelijk betrok-
ken. Elke zondag worden producten 
ingezameld voor de voedselbank. 

Er zijn goede contacten met de 
ondernemers en de Julianaschool 
houdt de maandopening nu ook in 
de Centrumkerk.

Gebouw
De Centrumkerk is achthoekig. 
‘Dat is bijzonder omdat de meeste 
kerken in een kruisvorm gebouwd 
zijn. De achthoek verwijst naar de 
doopvonten, baptisteria, in de vroe-
ge kerk. Die hadden die vorm. Toen 
de architect  dit gebouw tekende 
had hij zo’n doopvont in gedach-
ten.’ Benedikte Bos noemt het een 

mooie symboliek. De Julianakerk 
is gebouwd in de stijl van de Am-
sterdamse school naar een ontwerp 
van architect E. Reitsma en werd in 
1928 in gebruik genomen. 

Op 20 september zijn er rond het 
middaguur voor kinderen op het 
gedeelte tussen de Julianaschool en 
de kerk speelattributen, zoals een 
rodeostier en springkussens. Als op 
zaterdag 26 september in het cen-
trum van Bilthoven een dorpsfeest 
wordt gehouden, staan de deuren 
van de Centrumkerk open.

Dominee Benedikte Bos in de Centrumkerk.

Koopzondagen in de gemeente De Bilt
door Henk van de Bunt

In 2014 haalde een voorstel in de Biltse gemeenteraad om mogelijkheden voor winkeliers te 
creëren voor zondagsopenstelling het niet. Na een politieke discussie trok het College van 

Burgemeester en Wethouders het voorstel in toen duidelijk was dat er op dat
moment geen raadsmeerderheid voor was.

Dit betekende dat het beleid met 4 
openstellingen per jaar werd gehand-
haafd. Voor het bestuur van de BOF 
was dit reden om een uitgebreide 
ledenconsultatie te beleggen met de 
winkeliersverenigingen om te zien 
wat de wensen bij de direct betrok-
kenen zijn. 

Meer koopzondagen
Voorzitter Evert ten Kate: ‘Het blijkt 
dat de consument in toenemende 
mate op zondag wil winkelen. De za-
terdagen zijn vaak gevuld met spor-
ten, begeleiding van activiteiten van 
de kinderen etc. De interesse in de 
koopavonden neemt af. Onderzoeken 
tonen een toeloop van winkelend pu-
bliek aan bij zondagsopenstelling. Er 
zijn voorbeelden bekend van super-
markten die op zondag 20% van hun 
weekomzet realiseren. Dit heeft tot 
gevolg dat, de grote steden voorop, 
ook vele andere gemeenten er voor 
hebben gekozen de openingstijden te 
verruimen en ook zondagsopenstel-
ling toe te staan. Momenteel blijft 
De Bilt hierbij achter t.o.v. de om-
liggende gemeenten, waardoor wij 
consumenten stimuleren buiten de 
gemeentegrenzen te gaan winkelen 
en geven wij een absoluut verkeerd 
signaal af, met ook nog het ontstaan 

van oneerlijke concurrentie als ge-
volg; met name bij supermarkten’.

Zinvol
Bestuurslid Retail Peter van Eijken: 
‘Allereerst moet het nooit een ver-
plichting worden, maar de mogelijk-
heid voor de individuele ondernemer 
moet gecreëerd worden. Daarnaast 
hangt het van de branche af of het 
zinvol is open te gaan. Ook moeten 
wij het afwijzen van zondagsopen-
stelling uit principiële overwegingen 
respecteren. Wij weten dat het voor 
de (kleinere) individuele onderne-
mer, die al zes dagen per week open 
is, bijna niet te doen is een extra dag 
open te gaan. Zij zitten nadrukkelijk 
in een spagaat, een niet te onderschat-
ten probleem. Het moet ook voor hen 
een eigen afweging blijven of zij vol-
doende omzet kunnen genereren om 
deze keuze verantwoord te kunnen 
nemen. Of wellicht op andere mo-
menten dichtgaan en wel op zondag 
open te gaan. Zij stemmen dit af met 
de andere winkels in hun centra en 
maken een gezamenlijke keuze’.

Voorbeelden
Ten Kate: ‘Er zijn voldoende winkels 
waarvoor een zondagsopenstelling 
noodzakelijk is. Hierbij moeten we 

denken aan supermarkten, tuincentra, 
kledingzaken, duurzame goederen, 
bouwmarkten etc. Het doel moet 
zijn dat de ondernemers de mogelijk-
heden krijgen hun klanten zo goed 
mogelijk te bedienen en daarmee de 
koopstromen binnen onze winkel-
centra houden, zoals ook de Horeca 
en diverse andere branches dat doen. 
De klant maakt zijn eigen keuze en 
laat zich niet door plaatselijk ope-
ningstijden dwingen om alleen dan 
aankopen te doen. Zeker niet als er in 
de directe nabijheid andere mogelijk-
heden zijn naast internet, dat vieren-
twintig uur per dag beschikbaar is’. 

Levendig
Van Eijken: ‘Naast het directe belang 
van het behouden van koopstromen 
en omzet voor onze winkeliers zijn 
er vele indirecte zaken die een rol 
spelen, zoals het kunnen handhaven 
van een aantrekkelijk winkelaan-
bod. het winkelgebied heeft vaak 
meerdere functies: men gaat er ook 
een hapje eten, er zijn vaak culturele 
activiteiten etc. Met andere woorden 
de centra blijven levendig en de ge-
meente De Bilt blijft daardoor een 
aantrekkelijke woonplaats. Er is ook 
een milieuaspect: men hoeft niet te 
reizen naar elders om zijn aankopen 

te doen. Door in ieder geval een keus 
te maken gaan we ons niet negatief 
onderscheiden ten opzichte van de 
omliggende gemeenten’.

Respect
Ten Kate: ‘Hoewel binnen de lid-ver-
enigingen er een grote diversiteit aan 
meningen is, kiest tot een meerder-
heid voor de aanbeveling supermark-
ten, tuincentra, bouwmarkten etc.de 
gelegenheid te geven iedere zondag 
open te zijn en alle overige winkels 
eveneens de mogelijkheid te geven 
iedere zondag open te gaan. De ver-
wachting is dat per winkelcentrum 
afstemming zal plaatsvinden over 
het wel of niet open gaan. Wij zijn 
er van overtuigd dat onze prima ge-
organiseerde winkeliersverenigingen 
uitstekend in staat zijn dit met elkaar 
af te stemmen en te organiseren. Zij 
zullen per centrum bepalen wanneer 
zij wel en niet open zijn. Dan is ook 
gezamenlijke reclame en marketing 
mogelijk om de effecten te optimali-
seren. Diverse plaatsen in het land to-

nen aan dat enquêtes voor- en achter-
af niets toevoegen. Ze kosten alleen 
veel geld. Mensen, die uit religieuze 
overwegingen tegen zijn, moeten 
worden gerespecteerd. Wij moeten 
niet trachten hen te overtuigen. An-
derzijds moet deze groep ook respec-
teren, dat anderen een andere mening 
hebben en hun zondag anders willen 
invullen’.

advertentie

Peter van Eijken (l) en Evert ten Kate.

Stem op www.vierklank.nl
over de zondagsopenstelling.

Opvang vluchtelingen
Thema-avond met Prof von der 

Dunk en burgem. Gerritsen,
22 september om 20.00 uur

in De Bremhorst,
Jan van Eijcklaan 31, Bilthoven.

Toegang € 5 Info + opgaven:
evt@ebbevantonningen.com
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100 
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip tomaat mozzarella
Grillworst salade
Filet american 3 x 100 

gram 3.98

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

Roasted porc rib
Fricandeau
Rosbief 3 x 100 

gram 4.50

  VOORDEEL HELE WEEK

Liverkarbonade  

Lamsracks 
naturel of gemarineerd 

Reclame geldig vanaf  
donderdag 17 september
t/m woensdag 23 september

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

6.25500
gram 4.98250 

gramSTOMPETOREN 
BLACK LABEL

CRANBERRY MIX

2.25100
gram

JERSEY KAAS
100 % BIOLOGISCH PISTACHE NOOTJES 

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd

Filetrollade

500
gram 4.98

500
gram 6.98

500
gram 5.50

100
gram 3.75

VLEESWAREN TRIO

Lekker voor het weekend!

7.50500
gram

Slavinken  

100
gram 1.98

VRIJDAG EN ZATERDAG

100% scharrel!!

Hollandse 
biefstukjes

5.-

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

12.-2 kg.

SHOARMA  
Extra donderdag voordeel

6.98
1 kg.

Van Jersey koeien

6.50
HALVE GRILLWORST + LEVERWORST

3 BIEFSTUKJES 
6 TARTAAR 
4 SCHNITZELS 

6.-
6.-
6.-

6
stuks

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Doesburgse kipschotel
________________________ 100 GRAM 1,25
Herfst Lasagne
VERRASSEND MET VERGETEN GROENTES

________________________ 100 GRAM 1,25
Ravioli
2 SOORTEN

________________________ 100 GRAM 1,49

Vrij- en zaterdag verse Sushi!

Hollandse

Bospeen
NU

Roerbakgroente

Superieur
ALLES TEGELIJK KLAAR

Nieuwe oogst

Elstar
HANDAPPELS

ALLEEN MAANDAG 21, DINSDAG 22
EN WOENSDAG 23 SEPTEMBER

0,99 2,490,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

 STUNTPRIJS!!
 De echte Italiaanse 
 Muskaat - Druiven 
  ____________________________ KILOBAK 1,49

VERS GESNEDEN

Spitskool
____________________400 GRAM 0,79
HEERLIJK SAPPIGE, NIEUWE OOGST

Mandarijnen
_____________________10 VOOR 2,98
Japanse kip
MET NOEDELS OF RIJST

____________________100 GRAM 1,25

400 gramhéél kilo
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Vertegenwoordigt de BOF wel 
ieders belangen

door Henk van de Bunt

De Biltse Ondernemers Federatie (BOF) stelt in een vorige week uitgekomen bericht  
voor om in de gemeente De Bilt supermarkten, tuincentra en bouwmarkten zondags  

de mogelijkheid te bieden hun winkeldeuren te openen. Ook overige winkeliers  
mogen zelf weten of zij op zondag openen. Niet iedereen deelt deze opvatting.

Politiek gezien laat volgens de 
PvdA, de SP, de SGP en de Chris-
tenUnie de BOF hiermee een be-
langrijk deel van de Biltse onder-
nemers in de kou staan. De BOF is 
belangenbehartiger van ongeveer 
500 bedrijven in de gemeente De 
Bilt. Dat betekent dat er onder de 
ondernemers zowel voor- als tegen-
standers zijn van zondagsopenstel-
ling van winkels. De fracties van 
PvdA, SP, SGP en ChristenUnie 
vragen zich af waarom de BOF dan 
toch met dit voorstel komt terwijl 
de meningen verschillen. SGP-
fractievoorzitter Johan Slootweg: 
‘Elke ondernemer, die bij de BOF 
aangesloten is, verwacht dat er op-
gekomen wordt voor zijn belangen. 
Tegenstanders van zondagsopen-
stelling zullen zich met dit voorstel 
niet door de BOF vertegenwoor-
digd voelen. Integendeel, de BOF 
laat hen ijskoud in de steek.’

Reëel
Het voorstel van de BOF lijkt voor 
voorstanders van openstelling van 

winkels op zondag reëel. Wie zich 
meer in dit thema verdiept, komt 
volgens de partijen tot een andere 
conclusie. De openstelling van win-
kels op zondag brengt de kleine on-
dernemers in een spagaat. Ervarin-
gen en onderzoeken wijzen uit, dat, 
wanneer de winkeldeuren op zon-
dag open gaan, het netto resultaat 
van met name de kleine zelfstandi-
gen niet verbetert. Integendeel, het 
komt onder druk te staan. De omzet 
verschuift van een doordeweekse 
dag naar de zondag en de kosten 
nemen toe. SP-fractievoorzitter 
Menno Boer: ‘Denk ook aan het 
personeel. Zitten zij te wachten op 
een extra dag werken? Volgens mij 
niet. De SP gelooft niet in de VVD-
lijfspreuk van de ‘heilige’24-uurs-
economie; zeker niet wanneer deze 
onder druk tot stand komt. Laat alle 
ondernemers en hun personeel een 
beslissende stem hebben in dit ver-
haal.’ Datzelfde geldt ook voor de 
ondernemers zelf. Slootweg: ‘Uit 
onderzoek onder Biltse onderne-
mers in 2014 blijkt dat 84 procent 

van hen verwacht dat zondagsopen-
stelling ook niet rendabel zal zijn. 
97 procent van de ondervraagde on-
dernemers gaf aan geen behoefte te 
hebben aan zondagsopenstelling.’ 

Probleem
Fractievoorzitter Nico Jansen 
(ChristenUnie) gaat verder: ‘Wan-
neer de gemeenteraad de visie van 
de BOF overneemt, hebben deze 
ondernemers dus een probleem. 
Ze willen en kunnen niet open, 
maar moeten eigenlijk wel omdat 
de grote concurrenten, zoals super-
markten, wel open zijn. Hoe serieus 
neemt de BOF de ondernemers met 
het ‘zelf weten of men open wil’?’ 
Voor veel ondernemers is de koop-
zondag geen vrijheid, maar een ge-
bondenheid. Als ze niet open gaan, 
gaat de omzet naar het grootwin-
kelbedrijf. Op haar website noemt 
de BOF zich een belangenbeharti-
ger van ‘ondernemers gevestigd in 
De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, 
Groenekan, Westbroek en Hol-
landsche Rading’. Johan Slootweg: 
‘Met het advies van de BOF, zet ze 
per definitie de kleine middenstand 
op achterstand. ‘Ik heb heel wat 
ondernemers gesproken die het on-
begrijpelijk vinden dat de BOF met 
dit advies komt. Zij voelen zich niet 
vertegenwoordigd door hun onder-
nemersfederatie’. 

Dupe
Ook de PvdA vindt dat de kleine 
ondernemer niet de dupe mag wor-
den. Fractievoorzitter Krischan 
Hagedoorn: ‘De PvdA is op dit 
moment geen voor- of tegenstander 
van het uitbreiden van de koopzon-
dagen. Wij vinden dat dit besluit 
gebaseerd moet zijn op een gede-

gen onderzoek, ook onder inwoners 
en omwonenden. Daarom hebben 
wij een raadplegend referendum 
voorgesteld. De PvdA vindt daar-
naast dat ook de belangen van de 
lokale, kleine winkelier afgewogen 
moet worden. Zij mogen niet de 
dupe worden. Dat geldt in enkele 
gevallen ook voor omwonenden 
van winkels. De PvdA bepaalt haar 
standpunt na weging van al deze 
belangen en wil allereerst dat de ge-
meente de inwoners de kans geeft 
zich uit te spreken.’
Nico Jansen: ‘Het lijkt of de BOF 
zich laat leiden door een aantal 
winkelketens die zondags graag 
open willen, ongeacht de conse-
quenties voor het midden en klein-
bedrijf. Daarnaast is ook bekend 
dat veel omwonenden rond winkel-
gebieden graag één dag rust willen 
in hun wijk. Arbeid kan niet be-
staan zonder rust. Een collectieve 
rustdag doet een samenleving goed. 

Het biedt tijd voor gezin en sociale 
relaties. In een economie waarin 
langer moet worden doorgewerkt is 
de verhouding tussen arbeid en rust 
zeer belangrijk.’

Klimaat
De fracties van PvdA, SP, SGP en 
ChristenUnie gaan voor een goed 
ondernemersklimaat met een eer-
lijke concurrentiepositie. Volgens 
de fracties zijn het juist de winkels 
van de kleine zelfstandigen, die een 
winkelgebied aantrekkelijk maken. 
Hoe meer koopzondagen, hoe meer 
van die winkels na verloop van tijd 
zullen verdwijnen. Dat leidt dus tot 
een verschraling van het winkel-
aanbod. Dat pad willen PvdA, SP, 
SGP en ChristenUnie niet op.

Stem op www.vierklank.nl 
over de zondagsopenstelling.

Krischan Hagedoorn (l) en Johan Slootweg.

Menno Boer (l) en Nico Jansen.

Bilts Hoogkruis bedankt donateurs
Op 12 september vierde het Bilts Hoogkruis in het Van Boetzelaerpark zijn tweede verjaardag. 
Reden voor de Stichting Bilts Hoogkruis om nog eenmaal de sponsors en donateurs te bedanken 

voor hun financiële bijdragen aan de totstandkoming van het monument. 

Voorzitter Gert Landman en pen-
ningmeester Herman Steendam 
blikten nog eenmaal terug op de 
ontstaansgeschiedenis van het 
hoogkruis. Met tevredenheid, want 
alle doelstellingen van de stichting 
zijn gerealiseerd en alle kosten zijn 
voldaan. 

Het laatste wapenfeit was de plaat-
sing van een natuurstenen bankje, 
waarop mensen die het kruis willen 
bezichtigen even kunnen plaatsne-
men. Het bankje sluit qua uitstra-
ling mooi aan bij het hoogkruis. 

Opgeheven
Eind dit jaar wordt de stichting 
die het initiatief nam voor het mo-
nument opgeheven. De website 
(www.biltshoogkruis.nl) blijft in 
de lucht en Gert Landman zal nog 
regelmatig groepen rondleiden bij 
het kruis. Of het Bilts Hoogkruis 

de eerbiedwaardige leeftijd zal be-
reiken van de soms wel 1300 jaar 
oude kruisen in Ierland, valt moei-
lijk te voorspellen: ‘Maar als De 
Bilt over bijna een eeuw zijn dui-
zendjarig bestaan viert is de kans 

groot dat dit prachtige monument 
ter ere van de Ierse roots van de 
gemeente nog steeds door de vol-
gende generaties Biltenaren wordt 
bewonderd’, aldus Herman Steen-
dam.  (Rob Jastrzebski)

Gert Landman en Herman Steendam verhalen nog eenmaal over de 
ontstaansgeschiedenis van het hoogkruis.

Vrijwilligersbanenmarkt 
De Vrijwilligersbanenmarkt in De Bilt vindt dit jaar plaats op zater-
dag 31 oktober. Het is dan alweer voor de vierde keer dat de vrijwil-
ligerscentrale deze banenmarkt voor vrijwilligers organiseert. Ieder 
jaar presenteren ruim dertig maatschappelijke organisaties zich aan een 
publiek van gemiddeld 100 tot 150 bezoekers. Veel organisaties weten 
tijdens de banenmarkt verschillende vrijwilligers aan hun organisatie 
te binden. 

Iedere vrijwilligersorganisatie kan meedoen en is welkom in Wijkres-
taurant Bij de Tijd aan de Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14 in 
De Bilt. Voorafgaand aan de Vrijwilligersbanenmarkt trakteert de vrij-
willigerscentrale de deelnemers en bezoekers op een kort, inspirerend 
mini-symposium over vrijwilligerswerk. Centraal daarbij staan maatje-
sprojecten. De maatschappelijke behoefte aan maatjes stijgt in onze ge-
meente en hoe spelen we daar als maatschappelijk veld op in?

Aanmelden kan vóór 19 oktober door te mailen naar vrijwilligerscen-
trale@mensdebilt.nl. De toekenning van de plaatsen gebeurt in volg-
orde van aanmelding.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Overdag brandende straatverlichting

 
Straatverlichting, die al wekenlang iedere avond omstreeks 19.30 uur 
aanspringt terwijl de zon omstreeks 20.25 (nu) ondergaat. De lantaarn-
palen staan op gemeentegrond dus is de gemeente verantwoordelijk 
voor deze geld verkwistende gebeurtenissen? 
 
Eens het gemeentehuis gebeld. Verder dan de telefoniste kom je niet. 
Uiteindelijk komt ze tot de mededeling dat een derde (bedrijf) verant-
woordelijk is en dat ik daarmede maar contact moet opnemen: ‘u moet 
dat bedrijf bellen’. Dit is de omgekeerde wereld. De gemeente wil ken-
nelijk niet bellen. Waarom niet? 
 
Het zijn weliswaar geen kapitalen, maar de verspilde energie kost na-
tuurlijk wel geld: van u en mij. Het is helaas niet aan de ambtenarij 
besteed. Ik had beter kunnen weten!
 
J.J. Vermaak, De Bilt
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

Info en aanmelden 
mail naar 
info@hanskloosterman.com 
of bel: 06-275 279 41 

Kosten 
€ 399,00 
(inclusief werkboek 
en meditaties)

www.hansKloosterman.com

Hans           Kloosterman

8 weeKse 
mIndfulness 
traInIng 

donderdag 1 oKt.  
t/m 26 nov. 2015
19.30 – 22.00

voor begInners

KInderdagverblIjf bosrIjK
Hertenlaan West 38A Den Dolder

Last van stress?
Kijk op www.michielhiemstra.nl
en download het gratis E-boekje

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Like De Vierklank
nu ook op Facebook!

Er is weer speculaas!!!2e pakje nu
halve prijs

Bij aankoop van 2 
waldkorn een gratis broodtrommeltje

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

 0346 - 281444 / 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

Karin’s woontip
van de maand

Een neutraal huis verkoopt beter

Grote foto’s van de kinderen aan de muur of je com-
plete verzameling stenen varkentjes in de venster-
bank. Heel leuk natuurlijk, maar potentiële kopers 
zijn er misschien minder enthousiast over. Die willen 
zich hún inrichting in het huis kunnen voorstellen.

Haal daarom persoonlijke en overbodige zaken tij-
delijk weg en geef opvallende muren een lik witte 
verf. En als je toch bezig bent: houd ook het onkruid 
uit de tuin en lap af en toe de ramen. Een fris en 
neutraal huis verkoopt echt beter!

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

Merken:
Feetje
Noppies
Dirkje
Blue Seven
Happy Horse
La Petite Couronne

Babycollectie
najaar 2015



 De Vierklank 7 16 september 2015

advertentie

Marktdag De Bilt volle bak
fotoverslag van Veroniek Clerx.

Astrid en Marja showen de nieuwe werkkleding van Mens de Bilt. 
Astrid Kloosterziel (l) is coördinator van het Maatjesproject MENS 
met elkaar. Dat wil contacten tot stand brengen van mensen met een 
hulpvraag in de thuissituatie en een vrijwilliger. Om elkaars maatje 
te zijn. Koffiedrinken, wandelen, lachen, boodschappen, samen iets 
ondernemen. Aanmelden: www.mensdebilt.nl 

Annelies Kastein: ‘Veel ouderen zitten helaas noodgedwongen alleen 
aan tafel. Stichting Eet Mee! doet hier wat aan. met ons project ‘Eet 
mee! Vaste gast aan tafel’ zorgen we ervoor dat een oudere regelmatig 
bij een vaste buurtbewoner kan aanschuiven voor een maaltijd en een 
gezellig tafelgesprek. Een mooie match’. www.eetmee.nl

Goud van oud: Puch en Tomos uit de jaren 50 en 60.

Voorspeelavond Fia Lam en 
leerlingen groot succes

door Walter Eijndhoven

Ondanks een jaarlijks dalend aantal kerkorganisten heeft Fia Lam, kerkorganist van 
de Hervormde Kerk in Westbroek, het toch voor elkaar gekregen om een succesvolle 

voorspeelavond te organiseren. Zeventien leerlingen, allemaal uit Westbroek en Maartensdijk, 
haalden het beste uit zich om het toegestroomde publiek te laten genieten van kerkorgelmuziek.

De Hervormde Kerk in Westbroek 
telt vijf organisten. Eén daarvan is 
Fia Lam, al vanaf haar 18e jaar ac-
tief in de kerk. Lam: ‘Al van jong-
saf ben ik geïnteresseerd in kerk-
orgelmuziek. Net als velen onder 
ons heb ik eerst blokfluitles gehad, 
maar het kerkorgel trok mij toch 
meer aan. Vooral het enorme geluid 
uit die orgelpijpen, mede veroor-
zaakt door het uittrekken van de 
registers, bezorgde mij kippevel’. 

Hulpje
In die beginjaren was Lam vaak in 
de kerk te vinden als hulpje van de 
organist en mocht zij af en toe oe-
fenen op het kerkorgel. Eerst alleen 
op de klavieren, maar al snel mocht 
zij ook de pedalen gebruiken. Haar 
liefde voor het kerkorgel werd 
steeds groter en Lam begon zelf ook 
lessen te geven, bij haar thuis, maar 
ook af en toe op het kerkorgel. Na 
een aantal jaar van lesgeven kwam, 
door drukke werkzaamheden op de 
boerderij, de klad in lesgeven en 
stopte zij hiermee. 

Nieuwste methode
Vier jaar geleden echter, werd Lam 
toch weer gevraagd of zij het leuk 
zou vinden weer orgellessen te 
gaan geven. Lam: ‘Ik was eigen-
lijk direct weer enthousiast, want 
muziek is toch mijn lust en leven. 
Via een ‘nootje’ in De Vierklank re-
ageerden vijf mensen en zodoende 
had ik binnen de kortste keren een 

aantal leerlingen. Naast de vreugde 
die mij dit geeft, geeft het mij ook 
meer structuur in mijn leven. Ik wil 
mensen graag laten kennismaken 
met muziek, hen daarvan laten ge-
nieten’. Via de nieuwste methode, 
de basis bestaat uit 6 leerboeken, 
leert Lam haar leerlingen orgel-
spelen, met de hoop dat een aantal 
van hen doorgaat op het kerkorgel. 
Lam: ‘Stiekem hoop ik natuurlijk 
ook dat de kerk er een aantal kerk-
organisten bij krijgt, als begelei-
ding tijdens de samenzang’.

Voorspeelavond
Ter stimulering van haar leerlingen, 
heeft Lam op 4 september, voor de 
tweede keer, een voorspeelavond in 
de Hervormde Kerk georganiseerd. 

Ondanks de zenuwen om voor een 
groot publiek te spelen, hadden alle 
17 leerlingen toegezegd om een 
stuk te komen voorspelen. Lam: 
‘Ook dit jaar was het weer een 
groot succes. Ongeveer zestig men-
sen hebben genoten van de ten ge-
hore gebrachte stukken. Ook mijn 
leerlingen vonden het geweldig en 
vier van hen willen nu zelfs verder 
als kerkorganist, waar ik erg blij 
mee ben’.

Per afgelopen januari zijn Jan de 
Bruijn, Ruth Nagel en Eline Hen-
nipman officieel aangesteld als 
(hulp-)organisten en zullen zij de 
kans krijgen de samenzang binnen 
de kerk te mogen begeleiden. Lam: 
‘Missie geslaagd’. 

Fia Lam (links) en haar cursisten.

Nijepoort in actie
door Marijke Drieenhuizen

Een groep ouders van leerlingen van Basisschool De Nijepoort in Groenekan heeft afgelopen 
week spontaan een actie opgezet. De dagelijkse beelden van vluchtelingen en de vragen 

daarover van hun kinderen waren daarvoor de aanleiding.

Afgelopen donderdag kwam Hardy 
van der Vlugt van het Rode Kruis 
afdeling De Bilt vertellen over 
vluchtelingen en wat het Rode 
Kruis kan doen met geld dat wordt 
gedoneerd. Vrijdag volgde de 

geldinzamelingsactie met een Ga-
ragesale op het plein.

Film
Wat een vluchteling is en waarom 
hij of zij dat is blijft een lastig ver-

haal om uit te leggen aan kinderen 
zonder ze met te veel verschrikke-
lijke details op te zadelen. Om het 
toch duidelijk te maken heeft ouder 
Barbara Kuipers drie filmpjes ge-
maakt voor kinderen van de onder-
bouw, middenbouw en bovenbouw. 
In de klassen zijn deze bekeken en 
besproken. Voor hen is nu duidelijk 
waarover het steeds in het nieuws 
gaat, maar wel op hun eigen niveau. 

Garagesale
Veel kleedjes en tafeltjes vulden 
vrijdag het schoolplein. Onder een 
stralende zon konden ouders en 
anderen geïnteresseerden spullen 
kopen. Speelgoed, kleding, een 
fiets maar ook zelfgebakken koek 
en cake. Directeur Jacobien Flier 
was trots op de ouders en kinderen 
die in hele korte tijd kans hadden 
gezien om de actie op te zetten. ´Ik 
ben er blij mee, het is goed dat er 
geld wordt ingezameld voor het 
Rode Kruis maar voor mij gaat het 
ook om bewustwording. We planten 
een zaadje´. Boas de Valk (groep 
8) heeft samen met zijn broers 

Ramsey en Sietse koeken gebak-
ken. ‘Het geld dat we ophalen gaat 
naar het Rode Kruis: het is voor de 
vluchtelingen. Dat zijn mensen die 
niet meer in hun eigen land kunnen 
wonen omdat ze niet mogen zeggen 
wat ze willen of een geloof hebben 
dat niet mag. Het is gevaarlijk voor 
hen, daarom vluchten ze. Ze heb-
ben helemaal niets meer en moeten 
naar een ander land. Om hen te hel-
pen is geld nodig’. Het opgehaalde 
bedrag is nog niet bekend, maar de 
actie is wel geslaagd.

Ramsey, Sietse de Valk en Boas hebben koeken gebakken, de opbrengst is 
voor het Rode Kruis. www.arttraverse.nl

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt
20 sept 2015 | 10 nov 2015

Harm van den Berg
Nature Revisited

Opening zondag 20 sept 2015 
om 15.00 uur.
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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.

099100

949 489

Geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 september 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Heineken
krat
24 � essen
van

€13,69

Appel� appen
Vers uit eigen oven
2 stuks
van

€1,58

Nieuwe oogst
Hollandse 
appels
Elstar, Jonagold of 
Goudreinet per kilo

Shoarma 
bak 880 gram
met een pak
pitabroodjes

gratis
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Vijfenveertigste editie Senioren 
Midgetgolftoernooi

door Henk van de Bunt

Dinsdag 8 september werd de 45e editie van het senioren midgetgolftoernooi  
op de banen van Midgetgolf Bilthoven gespeeld.

Eigenaar Erik Polders nam spon-
taan de organisatie en uitvoering op 
de Midgetgolfbaan Bilthoven voor 
zijn rekening toen Mens De Bilt 
moest afhaken. In totaal waren 28 
deelnemers (iets minder dan andere 
jaren) naar de midgetgolfbaan aan 
de Julianalaan in Bilthoven geko-
men. Onder redelijke weersom-

standigheden werden er 2 rondjes 
gespeeld. 

Prijzen 
De 1e prijs ging dit jaar naar de heer 
Harry Boonstra. Met rondjes van 35 
en 36 mocht hij ook de wisselbeker 
in ontvangst nemen bij de heren. De 
2e en 3e prijs waren respectievelijk 

voor de heren Bram Hund met rond-
jes van 38 en 39 en Jaap Noorlan-
der met rondjes van 41 en 38. De 4e 
plaats met rondjes van 42 en 38 was 
na barrage voor Mw. Leni de Quant. 
Zij mocht tevens de wisselbeker 
voor de dames mee naar huis nemen. 
De 5e prijs werd na barrage bestemd 
voor Mw. Marijke Penning.

De enthousiasme deelnemers aan de 45ste editie van het Midgetgolftoernooi.

Opening expositie in ArtTraverse
door Walter Eijndhoven

Jos de Putter, documentairemaker en lid van de Arttraverse-werkgroep, opent zondag 20 
september om 15.00 uur de expositie van Harm van den Berg, kunstenaar uit Amsterdam. 

De opening vindt plaats in de ArtTraverse van het gemeentehuis. 

Voor de tentoonstelling ‘Nature 
Revisited’ in ArtTraverse maakte 
Harm van den Berg een selectie 
van werken, die tussen 2008 en 
2015 zijn ontstaan. Een aantal van 
zijn werken is geïnspireerd op de 
omgeving van Bilthoven, vooral de 
bossen rond lage Vuursche, waar 
Van den Berg een groot deel van 
zijn jeugd heeft doorgebracht. Van 
den Berg, vertelt: ‘In al mijn wer-
ken voert de natuur de boventoon. 
Ik kijk niet zozeer naar de natuur in 
zijn pure vorm, maar ik ben meer 
geïnteresseerd in waar zij samen-
komt en botst met cultuur. Ook de 
vraag ‘Hoe beleven wij de natuur?’ 
is iets dat mij zeer bezighoudt. Dat 
probeer ik ook in mijn werken naar 
voren te brengen’. 

Tot ver buiten de Nederlandse 
grenzen is Van den berg bekend. Zo 
heeft hij ook al geëxposeerd in on-
der andere Zoo Gallery (Nantes), in 

Galeria Klovicevi in Zagreb en op 
het AC Institute in New York. De 
expositie in het gemeentehuis duurt 
tot 10 november.

Werk van Harm van den Berg is geïnspireerd door bossen. 

Ontmoeting staat centraal
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem.

Tijdens de landelijke campagne ‘Week tegen Eenzaamheid’ 
vragen maatschappelijke organisaties en overheden extra 

aandacht voor dit thema. Van 24 september tot en met 3 oktober 
kunnen mensen elkaar ontmoeten tijdens diverse activiteiten, 

workshops, lunches en diners die plaats vinden 
in servicecentra De Bilt en Maartensdijk.

Iedereen kan op enig moment in zijn of haar leven met eenzaamheid ge-
confronteerd worden. In gemeente De Bilt geeft bijvoorbeeld 46% van 
de senioren aan zich eenzaam te voelen. Daarom doet Mens De Bilt, de 
organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente, mee 
aan de landelijke campagne ‘Week tegen Eenzaamheid’ van Coalitie 
Erbij. Het ontmoeten van mensen staat centraal binnen de activiteiten 
zoals breien, klaverjassen, diverse lunches en diners, een workshop 
Grip&Glans waarbij deelnemers leren hoe zij nog meer uit het leven 
kunnen halen. Samen een activiteit doen of samen eten zijn gemak-
kelijke en leuke manieren om nieuwe mensen te ontmoeten. Of elkaar 
beter te leren kennen.  Het motto is dan ook ‘Samen iets ondernemen 
verbindt’. 

Maatjesproject
Voor mensen die liever één op één contact leggen in plaats van in een 
groep is er het maatjesproject: Mens met Elkaar. Dit project koppelt  
mensen aan elkaar die iets voor elkaar willen betekenen of samen iets 
willen ondernemen.  Bijvoorbeeld samen een boodschap doen of een 
wandeling maken. Daarnaast zijn er tal van andere mogelijkheden om 
vrijwilligerswerk te doen binnen de gemeente. Bij de vrijwilligerscen-
trale van Mens De Bilt kunt u terecht om een passende vrijwilligers-
functie te vinden. 

Zelf een idee?
Inwoners die zelf een idee hebben om contacten in de buurt te stimule-
ren, helpt MENS De Bilt graag verder om dat tot uitvoering te brengen. 
Bel voor meer informatie naar 030-7440595 van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9 en 17 uur. 

(Annet Meeuws)

Leger des Heils zoekt collectanten 
Het Leger des Heils zoekt collectanten in gemeente De Bilt voor de jaarlijkse deur-tot-

deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december. De opbrengst 
van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

Steeds meer mensen doen een be-
roep op de hulp van het Leger des 
Heils. Bijvoorbeeld in de vorm van 
gebruikte kleding, voedsel of hulp 
bij schulpverlening. Een groeiende 
groep mensen heeft moeite om het 
hoofd boven water te houden. Bo-
vendien voelen steeds meer mensen 
zich eenzaam. 

Het Leger des Heils wil mensen hel-
pen nergens anders terecht kunnen. 
Het afgelopen jaar hielp het Leger 

des Heils bijna 60.000 mensen met 
professionele zorg en begeleiding: 
van maatschappelijke opvang tot 
verslavingszorg en van jeugdzorg 
tot reclassering. De deuren van 
buurtsteunpunten en korpsgebou-
wen staan voor iedereen open. We-
kelijks worden inloopochtenden, 
gezamenlijke maaltijden en andere 
activiteiten georganiseerd. 

Voor deze projecten en het ontwik-
kelen van nieuwe initiatieven, krijgt 

het Leger des Heils geen subsidie. 
Daarom zoekt het Leger mensen 
die willen helpen, zodat dit belang-
rijke werk door kan blijven gaan. 
Onder de noemer ‘Samenleven doe 
je dus niet alleen’, organiseert het 
Leger des Heils in veel plaatsen een 
deur-tot-deurcollecte. 

Wilt u zich aanmelden om in uw 
wijk te collecteren ga dan naar 
www.legerdesheils.nl/collecte of 
bel met 036 5398175. 

Beter De Bilt: Cultuurnota 
ver beneden de maat

De fractie van Beter De Bilt heeft met teleurstelling kennis 
genomen van de Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 

2015 – 2020, die de gemeente De Bilt deze maand  
naar de Gemeenteraad stuurde.

Raadslid Peter Schlamilch: ‘Die nota is een flinke afknapper. In 20 pa-
gina’s wordt het cultuurveld te verstaan gegeven dat kunst en cultuur 
weliswaar zeer belangrijk zijn, maar dat er toch 7% op wordt bezui-
nigd en dat voor de verwachte extra aanwas van muziekschoolleerlin-
gen geen geld zal zijn. Bovendien wordt toegegeven dat de dalende 
subsidies voor culturele activiteiten leiden tot hogere kosten voor de 
gebruikers. Dat past gewoon niet in de visie dat cultuur belangrijk is 
voor onze gemeenschap.’
Beter De Bilt mist creativiteit, juist op dit onderwerp en vraagt zich af 
of er ideeën zijn met verdienstructuur, of het afstemmen van beleids-
velden mogelijkheden biedt en of het slim samenwerken kostenreduc-
tie brengt. Daarom organiseert Beter De Bilt binnenkort een avond met 
het culturele veld waarop de vraag wat cultuurdragers zélf willen en 
wat zijn hun ideeën zijn centraal staat.

55-jarig Lidmaatschap
Op 11 september 
1960 werd Els van 
Grevengoed lid van 
Zang Veredelt. In 
2015 is zij dat nog 
steeds. De koorleden 
feliciteerden haar tij-
dens de repetitie met 
haar 55-jarig lidmaat-
schap en zetten haar 
in het zonnetje en in 
de bloemen.

Els (89) te midden 
van bestuursleden 
van de vereniging. 

(Jitte Roosendaal)
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I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  D I E P V R I E S  I S  M A AT W E R K !

De vriezer kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De juiste 
capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te verwach-
ten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. Dat 
kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij die 
fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

park Brandenburg
Heerlijk
gelijkvloers
wonen!

In een rustig en kleinschalig woonpark, aan de Kuifeendlaan in 
Bilthoven zijn nog 2 laatste nieuw gebouwde woningen te koop. 
Comfortabel en luxe ingedeelde patiowoningen waar u gelijkvloers 
woont en geniet van een sfeervolle binnentuin. Zeer geschikt voor 
senior bewoners. Woonoppervlakte vanaf 125 m2. 
Prijzen vanaf € 349.850,- v.o.n.

Genieten van een inpandige patio
Meer informatie? 

Nijland Makelaars Bilthoven

 www.nijland.nl 
030 2285858

BEZOEK DE 
MODELWONING!

VRIJDAG 18 SEPT 
15.00 - 17.00 UUR

Waar?
Kuifeendlaan 4, Bilthoven

N
U

 

PRIJZ
EN
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.

€
 3

49
.8

50
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.

Nog eerder De Vierklank lezen? 
Dat kan! Kijk op onze vernieuwde website:

www.vierklank.nl

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

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

17 tot 20 sep. zijn wij in Zangersheide, België

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

MAGRET DE CANNETTE
Rechtstreeks uit Frankrijk. Met een klein randje vet, alleen zout
& peper erop. Ca. 8 tot 10 min. braden. 100 gram 2,55

ONZE AMBACHTELIJKE ROOKWORST 
Opening van het rookworst seizoen. Grof of � jn. Maak uw keuze.
Allergenen vrij! Er mag weer gerookt worden!! 3 stuks 6,75

VARKENSHAAS IN PADDENSTOELENSAUS
Kort bakken, met o.a. varkenshaas, roomsaus, bospaddenstoelen 
& champignons. Lekker op een bedje van pasta. 100 gram 1,75

KALKOEN-WOKBLOKJES
Lekker gemarineerd en met groente gevuld. Kort roerbakken
en klaar! Lekker met nasi of bami. 100 gram 1,10

LAMS OSSEBUCCO
Voor de liefhebbers. Om te stoven. Met een beentje om
heerlijk te stoven. Ca. 1½ tot 2 uur stoven. 100 gram 1,35

TIP:
CHEESEBURGERS

Puur rundvlees. Op veler verzoek. Met kaas gevuld. 3 stuks 3,75 
VERSE VARKENS WORST

Een allemans vriend, glutenvrij en lekker gekruid. 100 gram 0,75

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 14 t/m zaterdag 19 september 2015. Zetfouten voorbehouden.

KALKOENFILETSCHNITSELS
Uit onze poeliershoek: kort bakken. Helemaal naturel, smelt op
de tong, mals en mager. Heel kort bakken. 100 gram 1,35
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Toen Van Oostrum, de vroegere 
bakker, zijn pand in Westbroek te 
koop zette, was het een uitgelezen 
kans voor Cor en Cobi om hun 
wens in vervulling te laten gaan, 
een eigen cafetaria runnen. Door 
zijn werk in eerdere cafetarias ken-
de Cor het klappen van de zweep 
inmiddels wel en hij vond het tijd 
worden om een eigen zaak op te 
zetten. Inmiddels bestaat cafetaria 
De Gram alweer 28 jaar. Cor: ‘In 
1987 zijn wij hier in Westbroek 
begonnen met onze zaak, nadat 
wij het pand hadden overgenomen 
van Van Oostrum. Ik kwam zelf uit 
Beesd, dus het was een hele stap 
om, samen met Cobi, mijn echtge-
note, hier in het dorp een cafetaria 
te beginnen’. Cobi vult Cor direct 
aan: ‘Mijn vader is geboren in het 
buitengebied van Westbroek, dus 
ik kende het dorp Westbroek al re-

delijk. Voor mij was het meer een 
thuiswedstrijd dan voor Cor’. 

Sponsoring
De zaak draaide meteen goed in het 
dorp en iedereen haalde zijn snacks 
bij De Gram. Ondertussen deed 
De Gram weer veel terug voor de 
Westbroekse gemeenschap, onder 
andere sponsoring van sportvereni-
gingen en het sponsoren van allerlei 
evenementen in het dorp. Daarnaast 
heeft Cor, samen met Cobi, een mu-
ziekcd opgenomen. De opbrengst 
hiervan ging naar het Ronald Mc-
Donald Kinderhuis. 

Rustiger
In de loop der jaren werkte gemid-
deld zo’n acht man personeel in 
de cafetaria. Cobi: ‘Ik werk zelf 
niet continu hoor, ik ben gewoon 
parttimer en werk ongeveer veer-

tig uur per week in de zaak’. Cor 
valt Cobi gelijk in de rede: ‘En dat 
noemt zij parttime, veertig uur in 
de week werken. Maar het is wel 
flink aanpoten hoor, met een eigen 
zaak. Werkweken van zestig uur 
zijn heel normaal. Het is natuurlijk 
niet alleen in de winkel staan, maar 
je moet ook inkopen doen, bestel-
lingen plaatsen, en daarnaast nog 
de boekhouding doen. Dat komt er 
allemaal bij, natuurlijk’. Uiteinde-
lijk werd al dat harde werken Cor 
ook teveel. Vier jaar geleden ging 
bij hem het licht uit en kreeg hij 
hartklachten. Dat heeft hem aan het 
denken gezet. Is het niet beter om 
het eens wat rustiger aan te doen?

Brand
Twee jaar geleden werd dan ook 
besloten de zaak te koop te zetten 
en opvolging te zoeken voor de 

Westbroekse cafetaria. Nog even 
dreigde een brand in juli roet in het 
eten te strooien. Cor: ‘Dat was in-
derdaad erg schrikken. Gelukkig is 
het pand niet afgebrand. Wel zijn 
wij vijf weken gesloten geweest, 
voornamelijk door de enorme rook- 
en roetschade, die is ontstaan. Bij 
deze wil ik de brandweer dan ook 
nog even bedanken voor het goede 
werk dat zij hebben gedaan en na-
tuurlijk iedereen die zo met ons 
begaan is geweest in die moeilijke 
tijd’. Inmiddels is ook gezorgd 
voor een goede opvolging. Zij kun-
nen gewoon met de winkel verder. 
Cor: ‘Maar voor het zover is, hoop 
ik alle klanten nog even te kunnen 
bedanken in het door hun gestelde 
vertrouwen in onze cafetaria. Dins-
dag 29 september is onze laatste 
dag. Ik hoop velen dan nog even te 
kunnen begroeten’. Woensdag 30 
september is de zaak een dag ge-
sloten, om op donderdag 1 oktober 
weer open te gaan, onder de nieuwe 
eigenaars, Coen van Dijk en Linda 
Klaucke.

Nieuwe eigenaars
Coen van Dijk: ‘De meesten onder 
de Westbroekers zullen mij wel ken-
nen. Al op mijn veertiende stond ik 
in de zaak van Cor en Cobi en heb 
acht jaar bij hen gewerkt’. In de tus-
sentijd heeft Van Dijk zijn Middel-
bare Hotelschool afgerond en werd 
hij bedrijfsleider bij ‘De Heeren 
van Maarssen’. Toch kriebelde het 
bij Coen en Linda, om een keer een 
eigen zaak op te zetten. Zij zeiden 
dan ook direct ‘ja’ toen zij er een 
kans voor kregen. Dus zo gezegd, 
zo gedaan. Op 1 oktober zal cafeta-
ria De Gram verdergaan onder de 
twee nieuwe eigenaren en een andere 
naam: Cafetaria Coen. Cor: ‘Wat ik 
zo fijn vind, is dat al het personeel ge-
woon meegaat met de nieuwe zaak, 
voor Cobi en mij een hele geruststel-
ling’. Coen van Dijk en zijn vriendin 
Linda Klaucke heten dan ook ieder-
een van harte welkom op donderdag 
1 oktober, van 16.00 tot 18.00 uur. 
Met muziek, springkussens voor de 
kinderen en dergelijke zal de nieuwe 
cafetaria worden geopend. 

Na 28 jaar stoppen Cor en Cobi  
de Gram met cafetaria

door Walter Eijndhoven

Het idee was twee jaar geleden al ontstaan, stoppen met de zaak en eens lekker wat anders 
gaan doen, beetje reizen en verder niets meer moeten. Maar eerst moest een goede opvolging 

gevonden worden voor de voortzetting van de cafetaria. Eigenlijk was dat niet eens zo moeilijk, 
in no-time was een goede opvolger gevonden.

V.l.n.r. Coen van Dijk, Linda Klaucke, Cobi en Cor de Gram.

Nazomeren in Bilthoven
Wereldfeest in centrum Bilthoven 

De samenwerkende ondernemers en het Bilthovens Open Podium (BOP) organiseren 
op zaterdag 26 september een wereldfeest in het centrum van Bilthoven. 

Tussen 10.00 en 17.00 uurzijn er allerlei activiteiten voor jong en oud. 
Alles in het teken van (vakantie-)landen dichtbij en veraf.

Een divers programma zorgt voor 
elk wat wils. Een wereldquiz voert 
langs veel verschillende winkels, 
die allen een landenactiviteit orga-
niseren. Er staan allerlei wereldkra-
men met bijzondere buitenlandse 
producten, van etenswaren tot 
handgemaakte Keniaanse ovens. Er 
is een biologische markt met streek-
producten. Je kunt je schoenen laten 
poetsen en een demonstratie glas-
blazen bijwonen. De Wereldwinkel 
staat er met een fraaie kraam en er 
zijn diverse leuke workshops zoals 
armbandjes rijgen. Overal kun je 
proeven van hapjes en drankjes met 
een buitenlandse twist. Van High 
Tea tot Chinese thee en van kokos-
noten tot mosselen. 

Muziek
Ook op muzikaal gebied is er het 
nodige te beleven. Het regionaal 
bekende shantykoor de Eemland-
vaarders zingt zeemansliederen uit 
binnen- en buitenland. Het Biltho-
vense saxofoonkwartet Xasaxa en 
het Bilthovens accordeonensem-
ble vertolken bekende en minder 
bekende wereldmelodieën. Emilie 
Saxogirl swingt door de lanen. Er is 
een wervelende dansdemonstratie 
van flamenco dansschool Heleen 
met flamencogitarist Kambiz Afs-
hari en een kinderworkshop Spaan-
se dans. In de vernieuwde Centrum-
kerk aan de Julianalaan gaat Pippi 
Langkous met haar vrienden aan de 
slag, onder leiding van een docent 

van Jeugdtheaterschool Masquera-
de. Een troubadour vertelt wereld-
verhalen voor kinderen maar ook 
sprookjes voor volwassenen.

Springkussen
Voor de allerkleinsten draait een 
leuk draaimolentje en er is een 
vrolijk springkussen. Knutselwork-
shops voor kinderen zijn er in de 
Kwinkelier, waar je ook wereldwij-
nen kunt proeven. Kortom er valt 
volop te ruiken, voelen, luisteren, 
kijken en proeven van Afrikaanse, 
Peruaanse, Friese, Franse en andere 
sferen op zaterdag 26 september in 
Bilthoven. Het volledige program-
ma is af te halen bij de winkeliers 
in het centrum.

Opbrengst wijnverkoop 
voor KBH

door Henk van de Bunt

De Koninklijke Biltse Harmonie heeft in 2014 en 2015 veel acties 
gedaan om de lustrumfestiviteiten voor haar 115 jarig bestaan 
te financieren. In samenwerking met Whisky- en Wijnhandel 

Verhaar is er ook een wijnverkoopactie geweest.
Dinsdag 8 september werd de opbrengst overhandigd.

René Klinkhamer is voorzitter van de Lustrumcommissie: ‘Er waren 
allerlei soorten acties: Een benefietconcert met veiling, oliebollenac-
tie, high tea concert, taartenworkshops en nog vele andere acties zijn 
georganiseerd om geld te verdienen voor de financiering van de lus-
trumactiviteiten. Hoogtepunt van de viering van het lustrum was het 
Fete de la Musique op 19 en 20 juni. In het HF Witte Centrum en voor 
gemeentehuis Jagtlust is toen een groots muziekfestival georganiseerd’.

Verhaar
‘Speciaal voor deze actie heeft Marcel Verhaar 3 wijnen (rode, witte en 
rosé) geselecteerd De flessen zijn voorzien van een speciaal KBH Lus-
trumetiket. De wijn is verkocht door de vereniging zelf. Maar Marcel 
Verhaar heeft in zijn winkel ook de nodige flessen verkocht’. De actie 
in de winkel is beëindigd per 31 juli. Tineke van Hoeijen heeft samen 
met Ans van Tessel de verkoop van de wijn bij de KBH georganiseerd.

De opbrengst van de verkoop door Marcel Verhaar (links) werd vorige 
week dinsdag overhandigd aan Tineke van Hoeijen en René Klinkhamer. 
[foto Reyn Schuurman]

Parijse markt in De Bilt
Zaterdag 19 september wordt er op de Hessenweg in De Bilt een Pa-
rijse snuffelmarkt georganiseerd. Er komen een kleine 100 deelnemers 
met de meest mooie curiosa zo als glaswerk, aardewerk, schilderijen 
enz. De markt duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Men treft daar de meest 
uit een lopende dingen zoals boeken, glaswerk, meubelen, speelgoed, 
curiosa, antiek, gereedschap enz. Ook zal er veel klein antiek te koop 
aangeboden worden. 
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Ook zo’n heerlijke 
vakantie gehad?

En nu uw vakantiekilo’s kwijt? 
Dat kan bij Slim Figure Clinics.
Maak een afspraak voor een gratis 
intakegesprek en ontvang direct een 
handige take away salade beker*

Hessenweg 2 | 3731 JK De Bilt | debilt@slimfi gureclinics.nl | slimfi gureclinics.nl

030 820 1145

* op = op.

Voor hem en haar!

Dat kan bij Slim Figure Clinics.

direct een 

 slimfi gureclinics.nl

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….
Vrijwilligersbanenmarkt
op zaterdag 31 oktober
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van vrijwilli-
gerswerk? Tijdens de vrijwilligersbanenmarkt kunt u 
met één bezoek ruim 30 vrijwilligersorganisaties uit 
gemeente De Bilt leren kennen; wie zijn de mensen 
achter deze organisaties en welke vacatures hebben 
ze? Kom langs op 31 oktober en laat u inspireren! Er 
staat bovendien heerlijke koffie voor u klaar, u bent van 
harte welkom tussen 12 en 14 uur, tot dan!

Meedoen en Samen 

Workshops en bemiddeling
voor vrijwilligers
De vrijwilligerscentrale van MENS De Bilt is er voor 
iedereen die zich vrijwillig inzet voor de Biltse samen-
leving. We bieden scholing (kijk in onze online agenda) 
en bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties. Kijk 
in onze online vacaturebank (www.mensdebilt_vwc) 
of kom langs tijdens ons inloopspreekuur in De Bilt op 
woensdagmiddag of op maandagmiddag in Maartens-
dijk. We zien u graag!

Loop binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. PJW 
Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 of Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein, 0346-214161

Grote Garageverkoop voor Polen

Ook dit najaar wordt er weer een grote garage-
verkoop ten behoeve van projecten in het Poolse 
Mieścisko gehouden. Op zaterdag 19 september a.s. 
zal deze verkoop zijn aan de Achterweteringseweg 
50 te Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. Heeft u 
nog spullen die u voor de verkoop wil geven, dan 
kunt u terecht op bovengenoemd adres.Voor de 
markt in Mieścisko heeft de organisatie altijd ruim-
te voor: koperwerk, (imitatie) delftsblauw; knuffels, 
servicegoed, dekens en rugzakken. Hiervoor kunt 
contact opnemen met Jean Rijksen. Wilt u kennis 
maken met Mieścisko en eventueel volgend jaar 
meegaan om tijdens een 6-daagse reis waarin één 
dag markt (daar worden de spullen verkocht) de 
omgeving en Mieścisko te leren kennen dan kunt 
u eveneens contact opnemen met Jean Rijksen. 06 
29068703

Verkoping voor Adullam 

Op zaterdag 20 september is er voor de 29ste keer 
een verkoping voor Stichting Adullam Gehandicap-
tenzorg op het terrein achter de Hervormde Kerk, 
Dorpsweg 40 te Maartensdijk. Zoals gebruikelijk is 
er weer van alles te koop en te doen. Voor kinderen 
zijn er allerlei spelletjes en activiteiten. Ook alles 
wat u bij stomerij Kok, op nr. 44, koopt komt geheel 
ten goede aan de opbrengst van deze verkoping. 

Lokale OndernemersLunch LOL

Vrijdag 25 september organiseren de Groenekanse 
ondernemers weer een Lokale OndernemersLunch. 
Iedere lokale ondernemer uit de gemeente is van 
harte welkom van 12.00 tot 14.00 uur bij dorps-
bistro Naast de Buren, Groenekanseweg 168 in 
Groenekan. De kosten voor de lunch bedragen € 
7,50 p.p. Vooraf aanmelden is gewenst mail naar 
maarten@kikaccountants.nl, info@naastdeburen.nl 
of info@vierklank.nl 

Bij SVM ligt het geld op het dak
“Met de rente van nu leggen wij liever zonnepanelen op het dak dan dat we ons geld op de bank laten staan.” 

Aan het woord is Frans van de Tol, voorzitter van Sportvereniging Maartensdijk (SVM). Vorig jaar besloten de 
leden om maar liefst 83 zonnepanelen aan te schaffen. Die kostten alles bij elkaar 27.000 euro,

een flink bedrag, maar volgens Van de Tol verdient de club dat in 6 à 7 jaar weer terug. 

Ook het zuiniger omgaan met energie heeft bij 
SVM alle aandacht. Zo kan de verlichting van 
het hoofdveld, als er geen wedstrijd wordt ge-
speeld, op halve kracht worden gezet. Daarnaast 
is het mogelijk om maar de helft van dit veld 
te verlichten. De spelers wordt gevraagd na af-
loop van hun avondwedstrijd of training in de 
gang naar de kleedkamers de verlichting uit te 
schakelen. 

Ook de kantine
Een ander aandachtspunt is de apparatuur in de 
kantine. Een voorbeeld: door het energiever-
bruik per apparaat te meten kwam men erachter 
dat de oude vrieskisten enorme energieslurpers 
waren, die bovendien ook buiten het seizoen 
nog aan stonden. De aanschaf van twee nieuwe 
vrieskisten leverde al direct een besparing op 
van 600 euro per jaar. En natuurlijk gaan ze in 
de zomerperiode uit.

Nieuwe subsidieregeling
Op dit moment onderzoekt SVM de mogelijk-
heid om zonneboilers te installeren voor de 
warmwatervoorziening in de kleedkamers. Mo-
gelijk komt de club daarbij in aanmerking voor 
een subsidie van 30% van de landelijke over-
heid. Vanaf 1 januari geldt namelijk een nieuwe 
regeling ‘Energiebesparing en duurzame ener-
gie sportaccommodaties’.  Die is bedoeld voor 
maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, 
zonnepanelen en zonneboilers. Meer informatie 
is te vinden op de website www.rvo.nl.

Voor deze wijken
zoeken wij bezorgers

PER DIRECT
Wijk 113:  Betje Wolffl aan, da Costalaan,

de Genestetlaan, Laurillardlaan,
ten Katelaan

Wijk 116:  Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan, 
Schubertlaan, Wagnerlaan 

Wijk 120:  Heidepark, Rembrandtlaan,
Ruysdaellaan, van Dijcklaan,
van Ostadelaan

Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, 
De Hooghlaan, Albert Cuyplaan,
Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

PER 30 SEPTEMBER
Wijk 181:  Emmalaan, Kloosterlaan, Oude

Bunnikseweg, Prinsenlaan,
Universiteitsweg, Wilhelminalaan

Wijk 117:  Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, 
Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992
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Thema-avond 
vluchtelingenvraagstuk

Over het zeer actuele vluchtelingen-
vraagstuk in ons land vindt op dins-
dagavond 22 september van 20.00 tot 
22.15 uur een thema-avond plaats in 
de Bremhorst, Jan van Eycklaan 31 te 
Bilthoven. Als sprekers zullen optre-
den Prof. Hermann von der Dunk en 
burgemeester Arjen Gerritsen. Ebbe 
Rost van Tonningen zal als gespreks-
leider optreden. Het aantal vluchte-
lingen, dat asiel aanvraagt stijgt snel. 
De afgelopen week hebben zich in 
Nederland 3100 mensen gemeld. 
Duitsland verwacht dit jaar 800.000 

mensen. Tegelijkertijd slaagt Europa 
er niet in om tot een gemeenschap-
pelijke aanpak te komen. Veel asiel-
zoekers zullen worden verdeeld over 
diverse gemeenten. Ook de gemeente 
De Bilt krijgt daarmee te maken. 

Geen beleid
Naar alle waarschijnlijkheid zul-
len veel vluchtelingen nog vele ja-
ren in Nederland verblijven. Over 
de huisvesting, de begeleiding, het 
taalonderwijs, scholing, werk voor 
werkzoekenden en de integratie in de 

Nederlandse gemeenten is nog wei-
nig tot geen beleid ontwikkeld. Wat 
staat je als gemeente te wachten? Het 
doel van deze thema-avond is om tot 
een verkenning te komen van de ef-
fecten van de opvang op de samen-
leving en na te gaan wat er nodig is 
voor een samenhangend beleid.

Ervaring
Prof. Hermann von der Dunk kwam 
toen hij 8 jaar oud was met zijn ou-
ders van Duitsland naar Nederland. 
Hij volgde onderwijs aan Het Nieu-
we Lyceum en werd docent aan de 
Werkplaats in Bilthoven. Von der 
Dunk spreekt als historicus en zal 
kort iets zeggen over Nederlands 
naam als gastvrij asielland en de re-
aliteit van vandaag.

Burgemeester Arjen Gerritsen is por-
tefeuillehouder op dit terrein voor het 
College van B&W. Hij zal vertellen 
wat de ervaringen zijn in de jaren-
lange asielopvang en begeleiding in 
De Bilt. De gemeente heeft contac-
ten gelegd met het Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers (COA) die de 
verdeling van de asielzoekers over 
gemeenten organiseert. Er heeft een 
eerste verkenning plaatsgevonden 
naar mogelijke opvanglocaties. Ebbe 
Rost van Tonningen is een ervaren 
bestuurskundige en gemeenteraads-

lid, die van zijn eerste tot vijfde le-
vensjaar in een vluchtelingenoord 
in Duitsland verbleef. Hij was pro-
jectleider in de tachtiger jaren van 
de vorige eeuw in oude wijken van 
Rotterdam waar veel immigranten de 
wijken binnenstroomden. De avond 
staat open voor belangstellenden. De 
toegangsprijs is 5 euro per persoon 

om de kosten te dekken. Om zeker-
heid te verkrijgen over deelname aan 
de bijeenkomst is aanmelding via het 
emailadres evt@ebbevantonningen.
com noodzakelijk. De ontvangst is 
tussen 20.00 uur en 20.15 uur. Vol 
is vol. Nadere informatie Ebbe Rost 
van Tonningen evt@ebbevantonnin-
gen.com of 06 53225908

Von der Dunk samen met Ebbe Rost van Tonningen bij de Von der Dunk 
lezing in 2013.

Eerste Biltse Oktoberfest 
door Eline Meertens

Op 3 oktober wordt de sporthal van het HF Witte centrum omgetoverd tot een tent, gevuld met 
lange aanschuiftafels, volle pullen bier en live muziek. Een feestelijke avond waarin gezelligheid 

en verbondenheid centraal staan. Precies zoals de Local Heroes het graag zien.

Ongeveer een jaar geleden hebben 
6 lokale horecaondernemers de han-
den ineen geslagen om gezamenlijk 
hoogwaardige catering te verzor-
gen op verschillende evenementen 
in de gemeente De Bilt, waaronder 
Koningsdag en de Taptoe op 5 mei. 
Het Oktoberfest wordt het eerste 
jaarlijkse evenement dat de Local 
Heroes zelf organiseren. De Local 
Heroes betrekken zoveel mogelijk 
lokale ondernemers bij het Oktober-
fest, zodat het echt een evenement 
wordt voor en door De Bilt. 

Verbinden
‘We willen meer gezelligheid creë-
ren voor zowel jong en oud. Samen 

leuke dingen vieren en van De Bilt 
weer een grote familie maken’, al-
dus Janneke van Miltenburg, één 
van de Local Heroes. ‘Mensen trek-
ken nu massaal naar Utrecht voor 
een gezellige avond, terwijl wij hier 
in De Bilt meer dan genoeg te bie-
den hebben’. 
 
Oktoberfest
‘Het idee voor een Oktoberfest lag 
er al langer, maar was nog niet heel 
concreet. Toen het idee van het Ok-
toberfest geopperd werd tijdens de 
feestavond van het jubileum van de 
Koninklijke Biltse Harmonie, werd 
er direct enorm enthousiast gerea-
geerd en voordat we het wisten wa-

ren we alles aan het organiseren’. 
Volgens Jan Willem van Miltenburg 
is er veel behoefte aan gezelligheid 
binnen de gemeente. ‘Dit zie je ook 
terug in de kaartverkoop, het evene-
ment loopt als een speer.’ 

Er bij zijn
Wie er zelf ook bij wil zijn kan een 
e-mail sturen localheroesdebilt@
gmail.com om kaarten te bestellen. 
Dat kan een tafel voor acht personen 
zijn maar individueel aanschuiven 
kan ook. Het arrangement bevat 
een halve kip en een gevulde Local 
Heroes bierpul (collectors item) en 
een hele avond passende entertain-
ment. 

De Local Heroes zijn er klaar voor.

Boodschappenpakketten 
voor de Voedselbank

Voedselbank De Bilt ontvangt van de Ekoplaza’s in De Bilt en Bilt-
hoven circa 35 goed gevulde ‘Bio Boxen’. Ekoplaza had tijdens de 
zomervakantie een spaaractie lopen voor de ‘thuisblijvers’. Klanten 
konden overgebleven halfvolle spaarkaarten en -stickers na de actie in-
leveren om op die manier gezamenlijk te sparen voor Bio Boxen voor 
de Voedselbank. Jan Peter Oosterloo van Ekoplaza: ‘Sommige mensen 
gaven aan dat het zo jammer was dat ze de kaart net niet vol hadden 
gekregen. Toen besloten we een inleverpunt bij de kassa neer te zetten, 
om een leuke extra bijdrage te leveren aan de Voedselbank. Het mooie 
is dat mensen ook volle spaarkaarten inleveren; die kiezen er dus voor 
om een box weg te geven in plaats van deze zelf te houden’. Ekoplaza 
is een van de vaste leveranciers van de voedselbank. 

Jan Peter Oosterloo van Ekoplaza Bilthoven overhandigt één van de 
Bio-Boxen aan Voedselbank-bestuurslid Rob Veerman. 

OV- oplaadpunt in de 
wijk Brandenburg

Het was een jarenlange wens van de heer en mevrouw Hillen om een 
oplaadpunt voor de OV-chipkaart in hun Gemakshop aan de Planeten-
baan 17-21 in Bilthoven te krijgen. Door een extra inspanning van alle 
gemeenteraadsleden en gesteund door het College is het er gekomen. 
Met het oplaadpunt in de wijk Brandenburg ontstaat een betere sprei-
ding van de oplaadpunten in de gemeente. Andere oplaadpunten in de 
onderscheidenlijke kernen zijn te vinden aan de Hessenweg (De Bilt), 
in De Leijen Bilthoven), de Kwinkelier (Bilthoven) en Maertensplein 
in Maartensdijk.

Na de opening van het oplaadpunt door wethouder Jolanda van Hulst 
was de eer aan de heer van den Burg om het apparaat als eerste in 
gebruik te nemen.
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Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk wijdte
maten systeem

uitneembaar

voetbed

lederkwaliteit

voor bovenleder
en voering

luchtgepolsterde
zool

zachtgepolsterde
tong

zacht gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend 
voorvoetpolster

voorvoetpolster

Gratis spreekuur
voetklachten:

bel 0346-259459.

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50Heren: maat 39 t/m 50

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

George In der Maur Beterlopenwinkel

Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!
Pedicure aanwezig.

8,9
400 recensies Al vijf jaar op 1*

*bron: ‘allebedrijvenin’

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl
€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank • Readshop
• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

Notaris mr. F. Kroes te Mijdrecht

is voornemens om op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) /
Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) bij openbare inschrijving d.d. 4 november 2015
te verkopen percelen landbouwgrond gelegen in de Provincies Utrecht en Zuid-Holland:

Tienhoven (gemeente Stichtse Vecht), Westbroek (gemeente De Bilt), Groenekan (gemeente De Bilt),
Heerjansdam (gemeente Zwijndrecht), Leidschendam (gemeente Leidschendam-Voorburg).

Inschrijvingsformulieren alsmede inlichtingen en de van toepassing zijnde
voorwaarden zijn te verkrijgen ten kantore van:

Kroes & Partners notarissen Mijdrecht
Genieweg 54
3641 RH Mijdrecht
Tel. 0297 21 45 40
Email: notarissen@kroesnotarissen.nl 

Meer info: www.rvo.nl en www.veilingnotaris.nl
Email: verkoopinfo@rvo.nl

TE KOOP
LANDBOUWGROND

Inwoners investeren in 
energiezuinige maatregelen 

 
Ruim 200 inwoners van de gemeente 
De Bilt hebben het afgelopen jaar ge-
investeerd in een of meer maatregelen 
om hun woning energiezuiniger te ma-
ken. In totaal hebben bewoners voor 
850.000 euro geïnvesteerd en voerden 
lokale ondernemers voor een groot 
deel de werkzaamheden uit. Dat blijkt 
nu de balans is opgemaakt van de actie 
‘De Bilt Bespaart Energie’, een geza-
menlijk project van energiecoöperatie 
BENG! en gemeente De Bilt.
 
Het project heeft als doel mensen te 
ondersteunen bij het realiseren van 
een comfortabele en energiezuinige 
woning met lagere woonlasten. En 
draagt bij aan de gemeentelijke ambi-
tie om in 2030 energieneutraal te zijn. 
Bijna 7000 eigenaar-bewoners van een 
woning, gebouwd vóór 1976, kregen 
de mogelijkheid om voor een sterk 
gereduceerde prijs hun woning te la-
ten scannen. De verwachting was dat 
400 inwoners een scan lieten maken. 
Susteen, een gespecialiseerd advies-
bedrijf in energiebesparing, voerde 
in totaal 507 scans uit. Daarbij werd 
gekeken naar het energieverlies, naar 
kansrijke besparingsmaatregelen en 
naar de mogelijkheid voor het plaatsen 
van zonnepanelen.
 
Advies
Een advies laten opstellen is één ding, 
het gaat natuurlijk om het daadwerke-
lijk laten uitvoeren van een energiebe-
sparende maatregel. Het precieze aan-

tal daarvan is niet bekend, omdat niet 
iedereen gebruik heeft gemaakt van 
een via Susteen uitgebrachte offerte, 
maar soms elders een offerte liet ma-
ken. Een betrouwbare schatting komt 
op een aantal van 230 besparingsacties, 
waarvan er al 202 zijn uitgevoerd. En 
dat terwijl vooraf was uitgegaan van 
100 besparingsmaatregelen. Ook wet-
houder Brommersma, met duurzaam-
heid in haar portefeuille, nam maatre-
gelen om haar woning energiezuiniger 
te maken: ‘Deze actie laat goed zien 
dat de kracht van duurzaamheid zit in 
het inspelen op kansen en het zoeken 
naar gemeenschappelijke belangen, 
zoals kostenbesparingen. Dat ruim 200 
inwoners deze kans al pakten, is een 
mooie ontwikkeling’.

Meedoen
Degenen die hebben meegedaan, gaan 
dat in het komend winterseizoen mer-
ken in de vorm van meer wooncomfort 
en een lagere energierekening. Wie om 
wat voor reden dan ook nu niet mee-
deed of een woning heeft van na 1976 
kan voor tips en adviezen terecht op 
www.beng2030.nl.

Dank aan Stichting SSGM
Wethouder Jolanda van Hulst-Mazirel ontving namens het College maandag 7 
september Frits Jansen en Hein Banken van de inmiddels opgeheven Stichting 
Stop Geluidshinder Maartensdijk. 

Wethouder Van Hulst: ‘Het gemeentebestuur wil (v.l.n.r.) Frits, Hein en de 
andere bestuursleden bedanken voor hun jarenlange inzet voor de leefbaar-
heid rond de A27 en het behaalde succes. Door de samenwerking met SSGM 
gaan de bewoners van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading in de 
toekomst minder overlast ervaren van de A27’.

Namens het college worden Frits en Hein bedankt door wethouder Jolanda 
van Hulst.

Postduivenuitslagen
De duiven van de liefhebbers van Postduivenvereniging De Bilt kwamen dit 
weekeinde terug uit Morlincourt-Noyon. Uitslag Ron Van Veggel & Zn. 1, 5, 
7 en 8, J. A. Pouw 2 en 9, Comb. Steenbeek & Zn 3, 4 en 6 en Comb. Turk 
& van Zels 10. De jonge duiven kwamen uit Troyes en kenden de volgende 
volgorde van binnenkomst: Comb. Steenbeek & Zn. 1, 5 en 8, Peter van Bun-
nik 2, Comb. van Grol & Zn. 3 en 4 en J.A. de Rooij 6, 7, 9 en 10.
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‘In het voorjaar naar de DOM’
Geslaagd scholenproject OMD in Westbroek

door Henk van de Bunt

De week voorafgaand aan de Open Monumentendag op 12 september gingen de oudste 
leerlingen van verschillende basisscholen op bezoek bij een monument. Zij ontdekten dat er 
monumenten bestaan in allerlei soorten en maten. Dat monumenten altijd bijzonder en oud 

zijn. Dat ze bijzonder zijn vanwege hun belangrijke rol in de geschiedenis van De Bilt. 

Woensdag 9 september gingen de 
Bosbergschool (Hollandsche Ra-
ding) en de Theresiaschool (Biltho-
ven) naar de kerk in Westbroek. Zij 
kregen daar een rondleiding en be-
keken de aanwezige fresco’s. Don-
derdag 10 september was de School 
met de Bijbel (Maartensdijk) daar 
te gast. Het scholenproject is een 
stimulans voor de kinderen om sa-
men met hun ouders in het aanslui-
tende weekeinde o.a. de fietstocht 
te gaan fietsen langs alle uitgekozen 
monumenten op de monumenten-
dag te gaan maken.

Schilder
Het thema van de Open Monu-
menten Dag was dit jaar kunst en 
ambacht. Schilder Hans van Schaik 
(Soest) was aanwezig daarover 
iets te vertellen: ‘De focus lag op 
het schildersambacht, omdat in dit 
oude monument in Westbroek eeu-
wenoude fresco’s aanwezig zijn. 
De geschiedenis van de fresco’s 
begon zo’n 5000 jaar geleden in 
Mesopotamië. Dat is te zien op de 

500 jaar oude fresco, gemaakt over 
een stuclaag van kalk en gemalen 
marmer. De kleuren zijn allemaal 
gemaakt van aardverfstoffen’. Van 
Schaik demonstreerde de kinderen 
deze oude schildertechniek en leer-
de hen hoe je kunt vergulden en een 
hout-imitatie kunt maken.

Bladgoud
Leerlingen van de School met de 
Bijbel vertelden over hun ervarin-
gen: ‘Donderdag 10 september be-
zochten wij de ruim 500 jaar oude 
kerk van Westbroek. We genoten 
van wat (gids) Corina Nagel ons 
allemaal vertelde en zagen hoe me-
neer Hans van Schaik werkte met 
bladgoud. Wij mochten die dunne 
plaatjes goud gewoon vasthouden. 
Ook had hij hele ouderwetse verf 
gemaakt. Daar hebben ze vroeger 
de fresco’s mee gemaakt. Die zijn 
pas later ontdekt, want nadat de 
Rooms-Katholieke kerk een pro-
testantse kerk werd hebben ze dat 
mooie schilderwerk met een laag 
kalk bedekt. En pas veel later bleek 

dat er hele mooie fresco’s onder 
zaten. Nu heeft Corina Nagel ons 
precies verteld wat het allemaal 
voorstelde. Zij vertelde dat vroeger 
de rijke mensen in de kerk werden 
begraven. Nou dat ging best wel 
stinken en daarom zeggen ze nu 
nog wel eens rijke stinkerds. Ook 
weten we nu hoe je op een plastic 
plaat houtnerven kunt maken. Nou 
dat is net echt’. 

Preekstoel
‘We hebben ook op de preekstoel 
gestaan en Thijs mocht iets vertel-
len. Dat was door het klankbord 
best wel goed te horen. Later heb-
ben we in nog het koor gezongen 
en de wethouder, mevrouw Bakker, 
kon ons toen in de kerk horen zin-
gen. Mevrouw Gerda (gids) deed 
met ons een speurtocht in en rond 
de kerk. Zij wist er echt veel van. 
Ook hebben we de Westbroekse 
kerk in het klein gezien. Dat was 
supergaaf. Als we nu nog eens naar 
die kerk gaan willen we wel graag 
die toren beklimmen. Dat mocht nu 

niet en dat vonden wij wel jammer. 
Wij vonden het een hele gezellige 
en leerzame excursie. Voordat we 
weer naar school fietsten kregen 
we ook nog wat te drinken en een 
koek. Dit was de eerste excursie in 
het nieuwe schooljaar en van ons 
mag het zo nog wel een paar keer. 
Echt vet! Omdat we zo goed ons 
best deden beloofde de meester dat 

we in het voorjaar naar de Dom in 
Utrecht gaan. Dan mogen we wel 
helemaal naar boven. Dan kun-
nen we de kerk van Westbroek ook 
goed zien en daar weten we nu heel 
veel van te vertellen. Dus namens 
de kinderen van de School met de 
Bijbel willen we alle mensen van 
de Open Monumentendag hartelijk 
bedanken. Tot volgend jaar’!

Wethouder Madeleine Bakker en leerlingen van de School met de 
Bijbel (Maartensdijk) bezochten tijdens het scholenproject van Open 
Monumenten Dag de Hervormde Kerk in Westbroek.

Schilder Hans van Schaik demonstreerde de kinderen oude 
schildertechnieken en leerde hen hoe je kunt vergulden en een hout-
imitatie kunt maken.

Leerlingen terug in de tijd
door Henk van de Bunt

Zaterdag 12 september was het Open Monumentendag in de gemeente De Bilt. Dit jaar was het 
thema ‘Kunst & Ambacht’. In de week voorafgaand aan de Open Monumentendag gingen de 

oudste leerlingen van verschillende basisscholen op bezoek bij een monument. 

Vrijdag 11 september bekeken leer-
lingen van de Van Dijkschool (Bilt-
hoven) en van De Nijepoort (Groe-
nekan) op Beerschoten de beelden 
van Jits Bakker. Ignaas de Jong 
vertelde hierover. Leerlingen van de 
twee groepen 8 van de Julianaschool 
(Bilthoven) en van de Patioschool 
De Kleine Prins (De Bilt) bezoch-
ten Landgoed Eyckenstein. Daar 
konden zij zien hoe de verschillende 
generaties van de familie Van Boet-
zelaer leven en geleefd hebben. 

Geschiedenis
Jaydey, Sem, Noor en Mare zijn 
leerlingen van groep 8c van de Ju-
lianaschool. Zij vertellen: ‘Vrijdag 
zijn wij naar Eyckenstein geweest. 
Dat is in Maartensdijk. Het is een 
prachtig huis met een groot en mooi 
landgoed. De familie van Boetze-
laer woont en onderhoudt dit land-
goed al zo’n 200 jaar. Meneer Lex 
van Boetzelaer vertelde over de 
geschiedenis van de familie. In de 
Gouden Eeuw waren er banden tus-
sen de familie Van Boetzelaer en de 
Koning Willem I. Daarom werden 
wij een stukje mee terug in de tijd 
genomen en zagen wij de aankomst 
van Koning Willem I in Schevenin-
gen.’ 

Rondleiding
‘Groep 8b van de Julianaschool 
heeft voor een aantal groepen een 
rondleiding verzorgd over het land-
goed. Ze namen ons mee in de tijd 
van toen. We hebben daar de Baron 
en Barones en bedienden gezien. Er 

waren kinderen verkleed als stand-
beeld. Drie kinderen hadden zich 
verkleed als wevers en legden ons 
het vak uit. Daarna kwamen we bij 
de schilders, die een mooi plaatje 
van Eyckenstein maakten. Voor het 
huis stonden twee bedienden druk 
te strijken en vertelden ons dat de 

strijkbouten van vroeger door een 
kacheltje warm gemaakt werden en 
dat de moderne variant met kooltjes 
werd gevuld. Daarna kwamen we de 
tuinmannen tegen en zijn we op de 
foto gezet. Na afloop kregen we wat 
limonade en een koekje. Het was in-
teressant en leuk’.

Leerlingen van de Julianaschool verwelkomen de leerlingen van de 
Patioschool op de tegenover Eyckenstein gelegen Oude Gezichtslaan.

De Baron en Barones.

Bosbergschool jubileert

Wie op de fiets door het weiland tussen Maartensdijk en Hollandsche 
Rading rijdt, vindt -rustig gelegen aan de rand van de natuur - de 
Bosbergschool. De kleine dorpsschool bestaat dit schooljaar zestig 
jaar, reden voor diverse feestelijkheden de komende periode. Het 
startschot werd maandagmiddag gegeven met de onthulling van het 
nieuwe informatiebord.  (Hilda Ritma)

Jeugd EHBO cursus 
Het Rode Kruis afd. De Bilt start een cursus Jeugd EHBO in Maartens-
dijk voor jongeren vanaf 11 jaar (groep 7 basisschool). De cursus wordt 
wekelijks op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur avond gegeven in de 
recreatieruimte van Toutenburg, Kievitlaan 81-A in Maartensdijk. De 
cursus bestaat uit theorie en een groot deel praktijk. In de les worden 
situaties nagespeeld en er zullen ook oefeningen buitenshuis zijn. Start 
woensdag 30 september en duurt tot het voorjaar van 2016. De cursus 
wordt afgesloten met een examen. Meer informatie en/of aanmelding 
via info@rodekruis-debilt.nl of telefoon: 030 2205723. 
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Kunstlezing 

Donderdag 1 oktober geeft 
kunsthistorica Cora Rooker een 
kunstlezing over Joseph Mallord 
William Turner (1775-1851) in 
Het Lichtruim. Ze gaat in op 
zijn ontwikkeling van aquarel-
list tot de romantische schilder. 
Aanleiding voor deze lezing is 
de tentoonstelling in Museum 
De Fundatie Zwolle en Rijks-
museum Twente Enschede van 
5 september 2015 tot 3 januari 
2016. 

De lezing vindt plaats in Het 
Lichtruim, Planetenplein 2, 
Bilthoven. Aanvang: 10.00 uur. 
Kaarten zijn online verkrijgbaar 
via: www.ideacultuur.nl en bij 
de balie in de bibliotheek en aan 
de zaal (indien voorradig).

Open huis SaMuZe

Woensdagavond 16 september 
houdt Samuze, huismuziekor-
kest voor De Bilt en omstreken, 
een open speelavond. Neem je 
instrument mee en speel mee 
onder de bevlogen leiding van 
Noortje Braat, naast dirigent ook 
werkzaam als violiste, zangeres, 
regisseur en dramaturg. 

Er wordt eens in de veertien 
dagen geoefend op woensdag 
van 20.00 tot 22.00 uur in de 
tuinzaal van de Noorderkerk aan 
de Laurillardlaan 6 in Biltho-
ven. Zie ook www.samuze.nl 
of bel met Karin Strengers (tel. 
030 2257268) of Margreet Stil-
lebroer (tel. 0346 211717) voor 
meer informatie.

Theetuin Bilthoven

Het tuinseizoen wordt afgeslo-
ten met een open dag op zater-
dag 19 september van 10.00 tot 
16.00 uur. De tuin is al ver in 
herfsttooi na veel regen en een 
hele warme maand juli. Maar 
toch staat er nog veel te bloeien. 

Er zijn veel vruchten geoogst, 
waarvan lekkere jams zijn 
gemaakt; o.a. vijgen- en noten-
jam. Er is ook weer leuke bro-
cante en curiosa uit Frankrijk en 
natuurlijk koffie, thee met home 
made gebak en een lekker soepje 
en alles is biologisch. Theetuin 
Bilthoven, Spoorlaan 11 te Bilt-
hoven, tel. 030 2292056.

PvdA en de Troonrede

De overdagbijeenkomsten van 
de PvdA gaan weer van start. 
Aan de orde zijn landelijke 
en plaatselijke onderwerpen. 
Als eerste is er: ‘Troonrede en 
Miljoenennota’ ingeleid door 
Carla van Rest, oud-voorzitter 
PvdA gewest Utrecht. Een ander 
onderwerp is ‘Uit de Gemeente-
raad’ ingeleid door PvdA fractie-
voorzitter Krischan Hagedoorn. 

De overdagbijeenkomst is op 
dinsdag 22 september om 9.45 
u. bij mevr. van der Hammen, 
Bielalaan 6 Bilthoven. Ook niet-
leden zijn van harte welkom. 
Informatie: tel. 030 2286903, 
030 2282813 of 030 2201295.

Acties zijn geldig van woensdag 16 t/m dinsdag 22 september 2015

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,

40%
korting Schouderkarbonade 

Naturel of gemarineerd
Kilo
van: 5.39 - 6.39
voor: 3.23 - 3.83

Page 
toiletpapier 
Pak 40 rollen
van: 12.99
voor: 9.09

Heineken 
Pak met 6 blikken van 0.33 liter
van: 4.94
voor: 2.96

30%
korting

40%
korting

Per liter 1.49

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

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.
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Spelenderwijs omgaan met 
muziekinstrumenten

door Guus Geebel

‘Enkele maanden geleden hebben we met de muziekschool een gesprek gehad om te kijken of 
er een goede verbinding mogelijk is tussen theater en muziek’, vertelt Irene Jongbloets artistiek 

leider van Masquerade. Daarna zijn Irene en muziekdocent André Arends met elkaar in 
gesprek geraakt met als doel een nieuwe manier muziekonderwijs te introduceren. 

Het idee werd daarna met Irene, An-
dré en theaterdocent Jorn Laponder 
verder uitgewerkt. Op 18 september 
is de eerste open les. ‘Wat we doen 
is muziek en theater gebruiken als 
frame voor muziekonderwijs’, zegt 
Irene. ‘Creatieve muzikale ontwik-
keling van kinderen via het medium 
muziek waarbij op een speelse ma-
nier theater gebruikt wordt.’ Jorn: 
‘We willen de speelsheid van theater 
gebruiken om muziek, instrumenten 
en ritme te introduceren. De drempel 
om met muziekinstrumenten kennis 
te maken wordt op die manier lager.’ 

Creatievere manier
Jorn vertelt dat hij op zijn achtste mu-
ziekles had en na drie jaar overstapte 
naar theater. Hij merkte dat het bij 
muziek langer duurt voordat je denkt 
nu kan ik dit, omdat je heel technisch 
bezig bent. ‘Bij theater kan het in de 
eerste les zijn. Je kunt een muzie-
kles hebben waarbij je een ritme laat 

slaan, bijvoorbeeld op je lijf of op een 
trommel, maar je kunt er ook een ver-
haal van maken. Je kunt zeggen dat 
je op een boot zit die sneller gaat, of 
opeens gaat draaien.’ Irene: ‘Je ver-
telt het gevoel dat muziek heeft en 
probeert dat over te brengen. Daar 
gebruiken we theater voor. Muziek 
blijft dan niet iets abstracts dat je ver-
standelijk moet leren, maar een crea-
tievere manier om muziek te maken.’

Nieuwe richting
André Arends constateert dat voor 
veel kinderen het abstracte een drem-
pel is om aan muziek te beginnen. Hij 
denkt dat het toevoegen van creatieve 
speelse elementen ook tot . sneller re-
sultaat leidt. André vindt dat het een 
versterking is van de verschillende 
disciplines die het KunstenHuis mo-
gelijk maakt. ‘Dit is een exponent van 
de kracht die het KunstenHuis heeft 
als je met disciplines gaat samenwer-
ken. Ik heb geen onderzoek gedaan, 

maar ik denk dat deze insteek een 
nieuwe richting is.’  Irene hoopt dat 
kinderen hierdoor de interesse voor 
het bespelen van een instrument krij-
gen. ‘Ze krijgen combinatielessen. 
De speldocent is iedere les aanwezig 
en krijgt aanvulling van een expert 
die een instrument bespeelt. Dat kan 
een goede leerling zijn. Een expert 
kan heel erg inspireren en als dat een 
jong iemand is staat die nog dichter 
bij de leeftijdgenootjes.’ 

Inspirerend
Instrumenten die bij de cursus aan de 
orde komen zijn piano, strijkinstru-
menten, blaasinstrumenten en per-
cussie. ‘Daar maken ze in ieder geval 
kennis mee. De stem en het lijf doen 
natuurlijk ook mee’, zegt Irene. ‘We 
zijn op zoek naar nieuwe creatieve 
manieren om leerlingen enthousiast 
te maken. De manier waarop is voor 
ons soms ook een zoektocht. Vragen 
die op de open dagen gesteld worden 

geven vaak inspiratie. Masquerade 

staat heel erg bij de belevingswereld 
van een kind. Vanuit die invalshoek 
hebben we ook gekeken naar wat past 
binnen de muzikale ontwikkeling en 
wat past binnen de theatrale ontwik-
keling. Die willen we samenvoegen 
tot een nieuw inspirerend iets.’

Soepelheid
‘We beginnen met tien lessen en eva-
lueren die steeds. Doel is dat het uit-
groeit tot een nieuwe lesvorm waar 
veel kinderen enthousiast over zijn. 
Dit is de basiscursus maar we gaan 
zeker nadenken over een vervolg.’ 
Irene vat het geheel als volgt samen: 
‘Onder de indruk zijn van jezelf duurt 

bij muziek langer dan bij theater. 

Door het mixen van deze twee ho-
pen we dat de muzikale bron in ieder 
kind tot ontwikkeling komt. Bij spel 
is het heel erg spelen vanuit jezelf. 
We denken dat er met instrumenten 
een heleboel techniek bijkomt. Door 
het met theater te mixen ontstaat een 
soort soepelheid.’

De lessen Muziektheater worden 
gegeven in de theaterstudio van Het 
Lichtruim en beginnen vrijdag 18 
september. Van 15.30 tot 16.30 uur is 
er een open les voor kinderen van 6 
tot 8 jaar en van 16.45 tot 18.00 voor 
kinderen van 9 tot 12 jaar. Kinderen 
kunnen zich nog aanmelden. 

V.l.n.r. Jorn Laponder, Irene Jongbloets en André Arends.

DOS boekt ruime overwinning 
De DOS trein dendert maar door. Zaterdag boekte de formatie van coach

Steven Brink de derde overwinning op een rij.

Tegenstander Spirit steekt haar am-
bities niet onder stoelen of banken. 
De sympathieke vereniging uit 
Voorthuizen wil zo snel mogelijk 
promoveren naar de Overgangs-
klasse. Om deze ambitie kracht bij 
te zetten hebben zij de ervaren coach 
Herman van Gunst aangetrokken, 
die eerder al Korfballeague ploegen 
trainde. De afgelopen twee seizoe-
nen was Spirit steeds te sterk voor 
DOS in de onderlinge competitie-
wedstrijden. Op een oefentoernooi 
ter voorbereiding op de competitie 
hadden de Westbroekers voor het 
eerst gewonnen. Zij wisten dat er nu 
kansen lagen voor een competitie 
overwinning.

Scherper
Bij promovendus DOS staat het 
hele team vol zelfvertrouwen in het 

veld na twee mooie overwinningen. 
Bij de start van de wedstrijd was de 
spanning bij beide teams merkbaar. 
Kleine overtredingen werden direct 
afgestraft met vrije ballen. Het meer 
ervaren Spirit leek hier een voordeel 
te pakken, maar na 3-3 kwam DOS 
meer los. DOS creëerde meer kan-
sen dan de gasten en was ook net iets 
scherper in de afronding. Halverwe-
ge had DOS al een mooie 11-6 voor-
sprong gepakt, maar was de wed-
strijd nog zeker niet gespeeld.

Spanning
Dat bleek ook wel toen Spirit direct 
na rust 11-7 scoorde en de spanning 
weer terugbracht in de wedstrijd. 
DOS liet zich niet van de wijs bren-
gen, gaf de ploeg uit Voorthuizen 
geen ruimte meer en bouwde zo 
beetje bij beetje de voorsprong uit 

naar zes doelpunten verschil. Een 
versnelling halverwege de tweede 
helft bracht het verschil op tien pun-
ten, waarmee het verzet bij Spirit 
was gebroken. Soeverein spelend 
vergrootte DOS de voorsprong en 
het thuispubliek genoot. Steven 
Brink bracht nog vier invallers in het 
veld waarvan Sara Nap nog twee-
maal doel trof en Mathijs de Rooij 
het laatste en dertigste doelpunt 
maakte. Een mooie klinkende 30-17 
einduitslag tegen titelkandidaat Spi-
rit bracht DOS in extase.

DOS behoudt haar ongeslagen sta-
tus en blijft medekoploper. Volgende 
week wacht een uitwedstrijd tegen 
het nog puntloze Duko in Duiven. 
Aanvang is om 15.30 uur. Ook DOS 
2 blijft koploper dankzij een 13-4 
overwinning op Nova.

Dos laat zich niet van de wijs brengen.

SVM verliest eerste wedstrijd
Zaterdag was de eerste competitiewedstrijd voor SVM dat het afgelopen seizoen kampioen in 
de 4de klasse is geworden. In de afgelopen voorbereidende periode deden de Maartensdijkers 

het ook prima; met 3 overwinningen zijn zij ook door in de bekercompetitie.

In het 1ste kwartier in de thuiswed-
strijd tegen het Amersfoortse CJVV 
waren beide ploegen nog zoekende 
en had CJVV de grootste mogelijk-
heid na een corner; het schot werd 
van de lijn gehaald. Na ruim een half 
uur opende CJVV de score (0-1). In 
de 38ste minuut kreeg CJVV een 
vrije trap ter hoogte van ‘de 16 me-
ter’. De CJVV-aanvoerder ging ach-
ter de bal staan en verzilverde deze 
toegekende spelhervatting. Na bal-
verlies op het middenveld counterde 
SVM er prima op los en scoorde de 
aansluittreffer 1-2 en in blessuretijd 
scoorde SVM de gelijkmaker na 
een slecht verwerkte corner. SVM 
stichtte na de pauze wat gevaar met 

lange ingooien maar echte kansen 
had men niet. CJVV was de sterkere 
partij maar kon dit niet omzetten in 
doelpunten. Na ruim een uur spelen 
kwam CJVV na een spelerswissel op 
2-3. Later hadden de gastheren nog 
een kans op de gelijkmaker, maar ook 
deze bal werd van de lijn gehaald. 
Het definitieve slotakkoord was weer 
voor CJVV, dat door een niet te mis-
sen kans te verzilveren, de eindstand 
op 2-4 te brengen.

Een spelmoment uit SVM-CJVV. 
(foto Nanne de Vries)

Voordaan delft onderspit

In de eerste wedstrijd van dit 
seizoen in de Hoofdklasse speelde 
Voordaan een sterk en verrassend 
spel tegen Kampong, een topper 
van afgelopen seizoen, maar 
helaas konden de heren geen 
punten mee naar Groenekan 
nemen. Uitslag Kampong - 
Voordaan : 4 - 2.Voordaan 
bereid zich voor op aanstaande 
zondag 20 september waarbij het 
waterveld feestelijke in gebruik 
genomen wordt, de afstrap van 
het Lustrumjaar plaatsvindt 
en zowel Heren 1 als Dames 1 
beiden thuis spelen.

(Foto: Guido van der Burg)



Nootjes
Te koop aangeboden

H O R L O G E - B A N D J E S 
incl. aanzetten. Horloge-
batterijtjes incl. inzetten. bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Ronde KACHEL voor kolen 
en hout met 2 pijpen, 3 haakse 
bochten € 75,-. 0346-211858

Droog  gek loofd 
SPARRENHOUT € 25,- per 
aanhanger. Tel. 035-5771838

Metalen tijdschriften- wand-
rek h105xb23 cm € 2,-. Tel. 
030-2681716

Tefal tosti/brood rooster, wit 
€ 4,-. Tel. 030-2681716

Tomado handmixer met gar-
des en deeghaken, 10 snelhe-
den, nieuw in doos € 9,-. Tel. 
030-2681716

Aquapur hand- stoomreiniger 
nieuw in doos € 14,-. Tel. 
030-2681716

Rollator i.g.st. kleur blauw 
€ 35,-. Tel. 030-6924847 te 
Bilthoven

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Diepvrieskast merk Siemens 
60x60x80 cm € 49,- Tel. 
0346-211858

Vloerkleed beige 4x2.75 m 
€ 50,-. Tel. 030-2203659

4 oude Panorama's (bladen) 
van na de oorlog € 16,-. Tel. 
030-2203659

Partij oude kranten van rond 
1940-'45 € 20,-. Tel. 030-
2203365

7 houten planken samen 
€ 15,-. Tel. 030-2203365

Haar föhn Philips 1600W, 1x 
gebruikt € 7,50. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

Eenvoudig keukenblok met 
RVS blad 2.10x0.90x0.60 m, 
nog geschikt als opbergruimte 
€ 25,-. Tel. 06-53189345

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

Accu voor caravan Mover 
100AH met accubak € 55,-. 
Tel. 030-2205266

Vincent van Gogh door 
Vincent prachtige platen en 
beschrijvingen € 25,-. Tel. 
0346-211738

PVC golfplaten, 12 stuks 
1x1,4 m € 45,-. Tel. 035-
5771838

Ongekloofd openhaardhout, 
zelf kloven en weg halen 
€ 40,-. Tel. 0346-243758

Mini steck losse platen, geen 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

boekjes + losse mini steck 
€ 10,-. Tel. 0346-243758

Kinderbox kleur grenen/
beige, ziet er netjes uit met 
boxkleden, verstelbare bodem 
€ 22,50. Tel. 0346-243758

Nijntje boxkleed grijs/wit 
€ 10,-. Tel. 030-2284394

Fijne bureaustoel, verstelbaar 
hoog en laag, in perfecte staat 
€ 30,-. Tel. 030-2205540

Prachtig geborduurd schilde-
rij in lijst, voorstellend “het 
laatste avondmaal" 70x40cm 
€ 20,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. houten kinderstoel, 2 
delen als tafeltje en stoeltje te 
gebruiken en ook op elkaar 
€35,-. Tel. 030-2284394

Mini stepper € 15,- weinig 
gebruikt, kettlebell 5 kg 
(nieuw) €7,50. Allebei voor 
de conditie. Tel. 06-53441095

Olympus camera C-370 
zoom, 3x optische zoom, 
12x digitaal, 3.2 megapixel. 
Compleet met NL handlei-
ding, quickstart gids, kabel 
naar pc en 2 oplaadbare pen-
lights €14. Tel. 030-2288994

Te koop gevraagd
Te huur gevraagd: GARAGE/
STALLING voor VW 
busje 2,10 m hoogte. Tel. 
06-22263268 of jvmvan-
leer@gmail.com

Activiteiten
Gezellige BINGO 25 sept 
2015. 6 rondes + verlo-
ting. Begint 20.00 uur. Zaal 
open v.a. 18.45 uur. V. V. 
Voorwaarts, Ariënslaan 2 te 
Utrecht

Zaterdag in Dijckstate de 
WERELDWINKEL voor 
originele cadeaus en eerlijke 
producten.

GARAGEVERKOOP zat. 
19 sept. van 10.00 tot 15.00 
uur. Achterweteringseweg 50, 
Maartensdijk.

Fietsen/ brommers
Elektrische FIETS merk Giant 
als nieuw, weinig gebruikt 
€ 750,-. Tel. 030-2284547

Batavus DAMESFIETS, 
nieuwe banden, sterke baga-
gedrager, zeer geschikt voor 
post- of krantenbezorger 
€ 175,-. Tel. 030-2541910

Gebruikte herenfiets i.g.st. 
handremmen en 3 versnellin-
gen € 40,-. Tel. 030-2205266

Herenfiets € 15,-. Tel. 035-
5771895

Personeel gevraagd
Lieve vrouwelijke OPPAS 

gezocht, voor gezin in 
Groenekan met kinderen van 
4 en 6. Voor 4 dagen per week 
ma t/m do van 13.45 tot 17.45 
u. In bezit van rijbewijs heeft 
de voorkeur. Reactie per mail 
info@decodent.nl of telefoon 
06-25058297

Gezin met 3 kinderen (6jr, 
2jr en 3 mnd) uit Groenekan 
zoekt lieve ondernemen-
de vrouwelijke OPPAS/
GASTOUDER aan huis voor 
3 dagen in de week (ma, do 
en vr of di, do en vr) van 7.30 
uur tot 17.30 uur. Reactie per 
mail oppasgroenekan@gmail.
com

MARKTPLAATSHELPER 
Groenekan zoekt handige 
scholier die ons komt hel-
pen in de winkel op zaterdag 
van 9.30 tot 16.00 uur. Min. 
leeftijd 16 jaar groenekan@
marktplaatshelper.nl

Kapsalon A&S van den 
Berg zoekt zelfstandige 
NAGELSTYLISTE voor 
minimaal 3 dagen in de week. 
Ruigenhoeksedijk 15, 3737 
MP Groenekan. Tel. 0346-
282999

OPPAS voor 3 kinderen. 4/5 
middagen p/w (+/- 25u) in De 
Bilt - auto is gewenst. Bel na 
20.00u 06-19608130

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

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

Wiskunde Aan Huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde 
op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie 
op www.wiskundeaanhuis.nl

Problemen met moderne talen? Ervaren docente helpt je 
ermee. www.bijlesdebilt.nl

Bent u toe aan een ander broodje? Vergaderschalen v.a. 15 
broodjes voor € 27,50. deleestcatering.nl. 10 uur afgebakken, 
12 uur afgeleverd. Gratis bezorging De Bilt en Bilthoven! 
Voor info en bestellingen: Tel. 06-48557733

DAMESTASSEN 
50% KORTING! 
Uitgezonderd de basiscol-
lectie bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

DAMESTASSEN 
50% KORTING! 
Uitgezonderd de basiscol-
lectie bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

FEESTElIjKE
VAKANTIEDAGEN
all-incl. De Bonte Wever
5 - 8 oktober met de 
reisclub 55+. Info. 0346-
212288

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

Goed geknipt bij BETTY’S 
CORNER! Elke woensdag 
en vrijdag in Maartensdijk. 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)

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

OPSLAGRUIMTE te huur in 
Groenekan voor het stallen 
van paardentrailers, caravans, 
boottrailers, huisraad etc. op 
een afgesloten buitenterrein 
en in zeecontainers. Bel voor 
informatie 06-14932766

Gezocht HUURHUIS in 
Maartensdijk voor lange ter-
mijn, bewoning door uitzend-
krachten. Inlichtingen? Bel. 
0342-410230, vragen naar 
Richard

Te huur grote GARAGEBOX 
- opslagruimte € 110,- p.m. 
Centrum Bilthoven info na 
17.00 uur. 035-6560764 of 
06-24760212

Te huur/ te koop 
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 
- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

Gratis 50 m2 moestuin te 
gebruiken in Maartensdijk. 
Tel. 06-52542564

Heel veel VINTAGE meu-
bels te koop! Geopend van 
donderdag t/m zaterdag 10.00 
-17.00 uur MarktplaatsHelper 
Groenekan, Nieuw 
Weteringseweg 34. Tel. 
06-37366906

Tuinservice van Vliet, nw. wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei- zaag- straatwerkzaamheden rondom uw 
huis en/of kantoor etc.

Cursussen/ trainingen 
Bridgeles voor Beginners en Gevorderden in Bilthoven.
Vanaf half september tot half december starten op donder-
dagavonden weer Bridgelessen voor beginners (boekje 1 van 
Berry Westra – 12 lessen). Voor meer gevorderden worden de 
lessen in nader overleg vastgesteld. Wij hebben uitsluitend 
kleine groepen van ca. 8 personen, waardoor persoonlijk aan-
dacht wordt gegarandeerd. Bridgeschool Bilthoven - ciska.
zuur@gmail.com - 030 228 11 21

Wilt u uw taille smaller en uw lichaam sterker en flexibel 
maken? Uw houding en uithoudingsvermogen verbete-
ren? Kom dan naar Pilates. Zelfs als u één keer per week 
een les volgt, ziet u verbetering. Voor mensen met geen tot 
veel sportervaring, van jong tot oud. De lessen worden elke 
woensdag gegeven op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan 
voor een gratis proefles. Voor meer informatie/vragen, bel 06 
30 44 34 85 of surf naar www.drbm.nl

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

voor 

GEKKE 
ideeën!
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Valse start FC De Bilt
Door de afgelaste wedstijd van afgelopen week was de seizoenouverture net als vorige jaar tegen 

FC Almere. Toen leverde dat een 1-4 overwinning op voor De Bilt. Dit jaar waren de rollen 
helaas omgedraaid. De Bilt zat niet lekker in de wedstrijd en verliest in eigen huis met 0-3. 

In de voorbereiding en beker heeft 
De Bilt laten zien goed te kunnen 
voetballen. Het ging dan ook met 
vertrouwen de eerste competitie-
wedstrijd in. De vorm van de af-
gelopen weken was echter ver te 
zoeken waardoor De Bilt de ge-
hele wedstrijd niet zijn stempel kon 
drukken. De eerste twintig minuten 
hielden de ploegen elkaar nog in 
evenwicht waardoor weinig noe-
menswaardig voor beide doelen 
plaatsvond. Hier kwam verandering 
in toen de linksbuiten van FC Alme-
re besloot aan een solo te beginnen. 
Hij passeerde twee man en maakte 
daarna dankbaar gebruik van een 
uitgestoken been van Lennart. De 
aanvaller ging gemakkelijk naar de 
grond, maar de scheidsrechter vond 

het voldoende voor een strafschop. 
Ricardo werd de verkeerde hoek in-
gestuurd waardoor de bezoekers op 
een 0-1 voorsprong kwamen. 

Na de 0-1 was De Bilt het spoor 
bijster. Het grossierde in fouten en 
het niveau zakte ver weg. Voorin 
werd weinig klaargespeeld en 
achterin werden onnodige fouten 
gemaakt. FC Almere, duidelijk ge-
groeid tegen opzichte van afgelo-
pen jaar, kon hier van profiteren en 
scoorde nog twee keer voor rust. 
In de tweede helft probeerde De 
Bilt het nog wel door wat meer 
risico’s te nemen. Er kwam meer 
energie in de wedstrijd, maar grote 
kansen leverde het niet op. Het spel 
bleef rommelig en niemand bij De 

Bilt kon het niveau van voorgaande 
wedstrijden halen. In de omschake-
ling kwam FC Almere nog een aan-
tal keer voor het doel van De Bilt, 
maar met een aantal mooie reflexen 
wist Ricardo een grotere uitslag te 
voorkomen. De ruststand bleef in-
tact waardoor de eerste wedstrijd 
van het seizoen met 0-3 verloren 
ging. Geen lekkere uitslag om het 
seizoen mee te beginnen, maar er 
zijn nog genoeg wedstrijden om dit 
te herstellen. Gezien de kwaliteiten 
binnen de selectie moet dat ook ze-
ker gaan lukken. 

Volgende week krijgt het eerste elf-
tal de kans om zich te revancheren. 
Het gaat dan op bezoek bij promo-
vendus TOV uit Baarn. 

FC De Bilt penningmeester schudt in het bijzijn van de overige FC De 
Bilt bestuursleden de hand van Ger Smit (van de Plus) in het kader van 
het nieuwe hoofdsponsorschap. 

Tweemaal Zes verliest  
ook derde wedstrijd

Na twee verliespartijen stond Tweemaal Zes voor de lastige opdracht om in de uitwedstrijd 
tegen Avanti uit Pijnacker de eerste punten binnen te halen. Deze ploeg had één keer gewonnen 

en maakte toen 33 doelpunten en één keer verloren waarin maar 11 keer werd gescoord. 
Tweemaal Zes is de competitie niet goed gestart, waarin vooral te weinig gescoord is. 

Tweemaal Zes startte met Tim 
Meijers op de plek van Randy 
Bruintjes en Lucinda van Beer-
schoten is weer bij het eerste team 
gehaald. De eerste helft zag men 
een compleet ander Tweemaal Zes 
dan de voorgaande wedstrijden. Er 
werd goed gespeeld en ook de af-
ronding was van hoog niveau. Ook 
Avanti had de smaak goed te pak-
ken en het lukte Tweemaal Zes niet 
om de speerpunten uit te schakelen. 

Tweemaal Zes sloeg meerdere ma-
len een gat van vier punten, maar 
kon dit niet vasthouden. Uiteinde-
lijk had men met een voorsprong 
van twee punten kunnen gaan rus-
ten, maar een strafworp vlak voor 

rust werd gemist. Met een enorm 
hoge score van 16 – 17 werd de 
kleedkamer opgezocht. 

De tweede helft was een compleet 
ander verhaal. Dat de afronding te-
rug zou lopen was misschien wel 
logisch, maar ook het samenspel 
zakte naar bedenkelijk niveau. Er 
werden veel persoonlijke fouten 
gemaakt. Het lukte Tweemaal Zes 
niet om terug te gaan naar de ba-
sis en regelmatig kwamen de ver-
keerde mensen in de verkeerde 
posities terecht. Mogelijk speelden 
de slechte resultaten uit de eerste 
twee wedstrijden parten om tot de 
goede oplossing te komen. Waar 
Avanti door bleef scoren, lukte het 

Tweemaal Zes absoluut niet. Waar 
men de eerste helft 17 keer scoorde, 
werden er in de tweede helft nog 
maar 4 doelpunten gemaakt. Zo 
kwam er een eindstand van 29 – 21 
op het scorebord.

Ondanks het uiteindelijk slechte 
resultaat werd afgelopen zaterdag 
duidelijk dat Tweemaal Zes echt 
wel mee kan komen in de hoofd-
klasse. De ploeg werd vorig jaar 
tenslotte niet voor niets derde. Het 
afrondingspercentage zal niet altijd 
zo hoog kunnen zijn, maar het spel 
in de eerste helft was weer als van-
ouds. Wanneer men dit twee helften 
laat zien, gaan er zeker wedstrijden 
gewonnen worden.

Volleybal Irene Heren 1 boekt 
belangrijke zege

Zaterdag 12 september speelde Irene Heren 1 een driekamp in de eerste ronde in de nationale 
bekercompetitie. In sporthal Kees Boeke in Bilthoven ontving Irene Flash Veendam uit het 

verre Groningen en Volga uit het Gelderse Gaanderen. Alleen de winnaar van de driekamp gaat 
door naar de volgende ronde in de bekercompetitie. 

Na een matige start in de eerste 
wedstrijd tegen Flash Veendam, 
wisten de mannen van Irene zich, 
onder leiding van de nieuwe coach 
Ralph Sap, terug in de wedstrijd te 
knokken. Uiteindelijk won Irene 
toch nog overtuigend met 3-1. De 
overwinning in de tweede wedstrijd 
tegen Volga was zwaar bevochten, 
maar uiteindelijk trok Irene weer 
aan het langste eind en wonnen de 
Biltse mannen met 3-1. Irene gaat 
door naar de volgende ronde van de 
nationale beker, die op een nader te 
bepalen datum gespeeld wordt.
Zaterdag 19 september start de re-
guliere competitie van Irene vol-
leybal met voor Heren 1 in de 2e 
divisie een uitwedstrijd in Rijswijk 
tegen Inter Rijswijk. 
(Erik Vos de Wael)

Heren 1 van Irene haalt alles uit de kast in de driekamp. (foto Ronald van 
Gilst)

Motortoertocht
De Biltse Motorrijders Vereniging organiseert op zondag 20 september 
een motortoertocht met een afstand tussen de 150 en 200 kilometer. De 
motorrijders verzamelen rond 10.00 uur bij de Qwibus, Hessenweg 169 
te De Bilt, vanwaar de motorrijders rond 10.30 uur vertrekken. Ook niet 
leden zijn van harte welkom om een keer mee te toeren. Voor info bij 
slecht weer zie www.bmvmotor.nl

Tweede helft brengt  
KV Nova winst

Afgelopen zaterdag nam Korfbalvereniging Nova  
met een 12-15 score twee punten mee uit Geldermalsen.

CKV Animo werd laat in de tweede helft afgeschud  
door de Biltse korfballers.

Nova kwam scherp uit de startblokken. Binnen vijf minuten wist Jaco 
Schippers te scoren. Kort daarna werkte Richard van der Pas behendig 
een afgevangen bal door de korf. Toen Animo, dat na twee wedstrijden 
op haar eerste punten aast, wakker was, begonnen ze raak te schieten. Zo 
waren tien minuten later de rollen omgedraaid met 5-4. Na de gelijkmaker 
van Nova konden beide ploegen maar moeizaam scoren. Er werd in de 
aanvalsvakken hard gewerkt, maar goede kansen werden niet gecreëerd. 
Animo benutte nog een strafworp en ging zo de rust in met een minimale 
voorsprong.

De tweede helft betrad Steven Bakker het veld. Als rebounder moest 
hij zorgen voor wat meer systeem in de aanval van Nova. Inge van Eck 
maakte snel dankbaar gebruik door een afstandsschot te scoren. Na 6-6 en 
7-7 was het de ploeg van Wouter van Brenk, die het heft in handen nam. 
Maar telkens als het op een voorsprong van twee of drie punten dacht het 
pleit te gaan beslechten, moesten ze een tegendoelpunt incasseren. 

Animo liet zien dat het een stug team is met veel vechtlust. Maar Nova 
liet ze na de 9-12 van Coen van 
Eck niet meer dichterbij komen. 
Met langere aanvallen en gedul-
diger spel werkte de ploeg ze zich 
naar de eindstreep. Bij 12-15 zat de 
speeltijd erop.

Nova doet prima zaken met vier 
punten uit drie wedstrijden. Hier-
mee is er een soort subtop/midden-
moot gevormd samen met HKC 
(U) en Viking. Aanstaande zater-
dag wordt het nog onbekende SDO 
ontvangen. Deze ongeslagen club 
uit Veldhoven bekleedt samen met 
MIA de eerste twee posities van 
de ranglijst. De ontmoeting wordt 
voorafgegaan aan Nova 2 - Fiducia 
2. De reserves boekten afgelopen 
weekend de eerste winst door met 
5-11 van Victum 3 te winnen.
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September actie:
iedere zaterdagavond 10% korting op uw eten!

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
16-09
Do.

17-09
Vr.

18-09

Kalfssteak v.d. grill met pepersaus
of

Spaanse visschotel met rijst,
tomaat en saffraan

of
Risotto met ragout
van paddestoelen

€ 9,50

Woe.
23-09
Do.

24-09
Vr.

25-09

Varkenshaasje met brie uit de oven
of

Italiaans visrolletje met ham,
basilicum en pesto

of
Provençaalse groentenschotel

met ei en brie

€ 9,50

Gerestaureerde kassen van 
Eyckenstein geopend

door Henk van de Bunt

Woensdag 9 september zijn de monumentale kassen van Landgoed Eyckenstein in 
Maartensdijk na een grondige restauratie feestelijk in gebruik genomen. De kassen dateren 

uit 1880 en waren er slecht aan toe. Het leverde daarnaast onveilige situaties op voor mensen 
die in de moestuin ernaast werkten. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts - Pouw en de Biltse 
burgemeester Arjen Gerritsen, openden gezamenlijk de Grote kas. Zij ontvingen daarbij  

een deel van de eerste oogst uit de Grote kas. 

De kassen zijn officieel een Rijks-
monument en daarom moesten ze 
hersteld worden. Geld van het Rijk 
voor de restauratie kregen de eige-
naren niet, waarna de provincie werd 
benaderd. Samen met de bijdrage 
van enkele fondsen werd uiteinde-
lijk 300.000 euro ingezameld om de 
herstelwerkzaamheden mogelijk te 
maken. 

Herenboerderij
Buitenplaats Eyckenstein is ontstaan 
uit een 17de eeuwse herenboerderij 
die in 1809 door het huidige hoofd-
huis werd vervangen. Het overpark 
waarin de moestuin is gesitueerd, is 
in 1881 gebouwd naar de plannen 
van tuinarchitect Springer en op het 
terrein van de buitenplaats Berken-
stein ingericht. De eerdere moestuin 
bevond zich achter het hoofdgebouw 
van Eyckenstein.

Kassen
In de moestuin bevinden zich twee 
bijzondere kassen, die beiden zijn op-
genomen in de lijst Rijksmonumen-
ten. De Grote of Druivenkas en de 
Kleine of Orchideeënkas. De kassen 
zijn beide in de 19e eeuw gebouwd, 
maar verkeerden al jaren in slechte 
staat. Inmiddels zijn ze, dankzij di-
verse bijdragen gerestaureerd. 

De fundering, stuc- en metselwerk, 
het frame en de ramen zijn zo veel 
mogelijk origineel en gezeemd weer 
teruggeplaatst. De kassen en de 
moestuin zijn onderdeel van het land-

goed Eyckenstein van de familie Van 
Boetzelaer. Landgoed Eyckenstein is 
voor een groot deel opengesteld voor 
het publiek. De kassen worden nog 
steeds gebruikt, tegenwoordig door 
biologische Tuinderij Eyckenstein 
van Luuk Schouten. 

De Grote of druivenkas huisvest nog 
steeds honderd jaar oude ranken van 
de soort Frankenthaler. De kleine kas 
is van oorsprong een orchideeënkas 
met gebogen ramen. 

Staat
De kassen waren al jaren in slechte 
staat. Het was bij storm te gevaarlijk 
geworden om in de kassen te komen 
vanwege mogelijk vallend glas. Dit 
jaar kon de lang gekoesterde restau-
ratiewens in vervulling gaan. Beide 
kassen hebben een zeer grondige res-
tauratie ondergaan en zijn vanaf de 
grond opnieuw opgebouwd zoveel 
mogelijk met de oude materialen. Al-
les is uit elkaar gehaald en gerestau-
reerd. Ze staan er weer stralend bij. 

Sponsoren
Royale bijdragen overheden en fond-
sen alsmede particuliere giften via de 
stichting Vrienden van Eyckenstein 
maakten de restauratie mogelijk. En-
kele reparaties die echt niet konden 
wachten, waren eerder al aangepakt, 
zoals de deur van de Druivenkas 
(kosteloos uitgevoerd door Jan de 
Haan van KlusWijs) en de tussen-
muur met de Oranjerie (door enkele 
vrijwilligers). De restaurateur heeft 
ook nog bijdragen daaraan geleverd. 
De Stichting Vrienden van Eycken-
stein ondersteunt de eigenaar bij 
het werven van fondsen en vrien-
den om zo het kostbare beheer en 
behoud van het landgoed mogelijk 
te maken. Meer informatie: www.
vriendenvaneyckenstein.nl. De kas-
sen zijn tijdens openingstijden van 
Tuinderij Eyckenstein te bezoeken. 
Op woensdagmiddag en zaterdag 
wordt de oogst verkocht in de kraam 
bij de poort. Dit seizoen nog t/m 18 
oktober. Meer informatie www.land-
goedgroenten.nl. 

Het gezelschap betreedt de Tuinderij.

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts en burgemeester Arjen Gerritsen kregen 
een deel van de eerste oogst uit de grote kas van tuinder Luuk Schouten. 

In de moestuin bevinden zich twee bijzondere kassen, die beiden zijn 
opgenomen in de lijst Rijksmonumenten.

Zwammen in Hollandsche Rading
Zaterdag 19 september organiseert 
Gerrit Jan Keizer namens de Stich-
ting Bomen Over Leven en Stichting 
Wereldboom een wandeling op het 
landgoed Einde Gooi in Hollandsche 
Rading met als thema: ‘De relatie 
tussen paddenstoelen en bomen’. 

Gerrit Jan is paddenstoelen- en bo-
mendeskundige en hij kan daar heel 
boeiend over vertellen. Het landgoed 
is eigendom van Natuurmonumen-
ten en is vrij toegankelijk. Verzame-
len om 13.30 uur bij de ingang aan 
de Graaf Floris V weg tegenover de 

Schaapsdrift. Daar is beperkte par-
keergelegenheid. Bereikbaar met de 
trein (Station Hollandse Rading) en 5 
min. lopen. De wandeling zal ander-
half tot twee uur duren. 
Aanmelden via: 
info@bomenoverleven.nl

Veldhuizen als nieuw

Veldhuizen Wagenbouw viert 26 september het 35-jarig bestaan met 
een open dag op de vestiging in Groenekan en Loosdrecht. 

Het Groenekanse buitenterrein 
werd afgelopen maandag 
aangepakt en opnieuw 
geasfalteerd zodat het er voor de 
open dag weer tip-top bij ligt.

advertentie

Om de buurt van ratten te bevrijden
gaat een bedrijf de beesten bestrijden
is het eenmaal rattenvrij
dan is iedereen weer blij
hopelijk blijven ze de wijk daarna mijden

Guus Geebel Limerick

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

Maandag
Gesloten

Dinsdag
Halve kip menu

4,95
Woensdag
Patat met

1,00
Donderdag
Broodje hamburger
met champignons

2,95
Vrijdag
Patat shoarma

2,95
Zaterdag
Patat döner

4,50
Zondag
Kipcorn

1,00

wordt per
1 okt. 2015

Cafetaria 

Coen

Kunstmarkt 

Kunstmarkt 2015 stond in het teken van Walking Boetz. Alle werelddelen waren vertegenwoordigd in het park.  
Hoofdrol was voor Baron Jean Jacques van Boetzelaer. Die bleek liefhebber van de Jazz en Latin van de Alleen 
als jij erbij Band. [Veroniek Clerx]


	VK-M_16-09-15_01fc
	VK-M_16-09-15_02fc
	VK-M_16-09-15_03fc
	VK-M_16-09-15_04fc
	VK-M_16-09-15_05fc
	VK-M_16-09-15_06fc
	VK-M_16-09-15_07fc
	VK-M_16-09-15_08fc
	VK-M_16-09-15_09fc
	VK-M_16-09-15_10fc
	VK-M_16-09-15_11fc
	VK-M_16-09-15_12fc
	VK-M_16-09-15_13fc
	VK-M_16-09-15_14fc
	VK-M_16-09-15_15fc
	VK-M_16-09-15_16fc
	VK-M_16-09-15_17fc
	VK-M_16-09-15_18fc
	VK-M_16-09-15_19fc
	VK-M_16-09-15_20fc

