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Sport in de gemeente

Bilthoven,
De Bilt,
Groenekan, 
Hollandsche Rading,
Maartensdijk
en Westbroek

Zie pagina 21 t/m 29
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Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Zoekt u hulp bij levensvragen?
Wilt u uw doelen bereiken,
maar weet u niet hoe?

Jørgen Flier, uw coach in De Bilt.
06 - 248 10 148
www.adlitem.nl
coaching@adlitem.nl

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf ! 

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Het plan moet gedragen worden 

door de huidige gebruikers en de 

omwonenden van de nieuwe lo-

catie. De inloop in het Groenhorst 

College aan de Dierenriem in 

Maartensdijk was vrij toegankelijk. 

Sportwethouder Herman Mitten-

dorff ging in zijn inleiding uitvoerig 

terug in de tijd en citeerde uit een 

brief van de gezamenlijke gebrui-

kers uit 2009, waarin deze groep 

vraagt om een nieuwe Vierstee om-

dat het huidige centrum niet meer 

aan de eisen van deze tijd voldoet. 

De sportwethouder schetste uitvoe-

rig wat er nadien was gebeurd en 

besloot met het uitspreken van de 

verwachting, dat in december 2013 

de gemeenteraad om een beslissing 

zal worden gevraagd.

Bilthovense exploitant

Daarna vertelde Jeroen Geurts, 

commercieel manager van Vaessen 

meer over de stand van zaken van 

de huidige ontwikkeling en de nog 

te nemen stappen. De nieuwe Vier-

stee is ontworpen door architect 

Richard Benneker en de eindbeleg-

ger is het Fonds Maatschappelijk 

Vastgoed. De beoogd exploitant 

is Jan-Willem van Miltenburg (uit 

Bilthoven) in samenwerking met 

Heineken.

De gedachte locatie is aan de Maar-

tensdijkse Dierenriem tussen het 

zuidelijkste gedeelte van de bebou-

wing van het Groenhorst College 

en het kunstgrashoofdvoetbalveld 

van SVM. Er werd een ontwerp 

gepubliceerd van een sporthal, een 

sportzaal, een toneelzaal en een ho-

recagedeelte, uiteraard alles voor-

zien van kleedkamers en toiletten. 

Tussen de SVM-accommodatie 

en het nieuw te bouwen centrum 

worden plm. 120 parkeerplaatsen 

gerealiseerd met een eigen in-, 

rond- en uitrit aan de Dierenriem. 

De beoogde ligging en bereikbaar-

heid riepen bij de ‘overburen’ direct 

al de nodige vragen op: ‘Er zal een 

toename zijn van verkeer over de 

Dierenriem en dientengevolge ook 

van geluid. Ons was toegezegd dat 

zowel de toegang tot het centrum 

zelf als de parkeermogelijkheden 

langs de westzijde van het Groen-

horstcollege zouden worden gesi-

tueerd’. Er zal in het verkeerstech-

nische vervolgtraject zorgvuldig 

worden gekeken naar deze kritiek; 

eenzelfde antwoord kwam er op de 

vragen over de verkeersveiligheid 

van de basisscholieren die naar het 

nieuwe centrum zullen moeten voor 

de lessen lichamelijke opvoeding.

Vragen

Na de pauze was er volop gelegen-

heid tot het stellen van vragen. De 

afmetingen van sporthal en -zaal 

zijn volledig overeenkomstig de 

daarvoor door NOC-NSF opgestel-

de normen. Bij de breedte van de 

sportzaal is er rekening mee gehou-

den, dat er mogelijk ooit behoefte 

zou kunnen zijn aan een tweede 

sporthal. Er waren vragen over de 

huurmogelijkheden van ‘delen’ van 

een hal of zaal, over de ligging van 

de kleedkamers en over het ‘op en 

af kunnen gaan’ van artiesten in de 

toneelzaal. De huurkosten zullen 

nagenoeg gelijk blijven als nu voor 

de huidige Vierstee. Jeroen Geurts 

meldde bij het beoogde tijdpad te 

hopen op snelle procedures voor 

bestemmingsplanwijzigingen en 

afgifte van de nodige vergunnin-

gen: ‘Als dat allemaal zo is, dan 

gaan we voor een oplevering in juli 

2015’. Als het kan wordt er nog 

deze maand overlegd met de klank-

bordgroepen van BSF, Groenhorst 

en omwonenden. De Biltse Sport 

Federatie zou hierbij ook de sector 

cultuur betrekken, zodat ook deze 

‘gehoord’ zou worden.

Tenslotte verdedigde sportwet-

houder Herman Mittendorff het 

gemeentelijk beleid, dat er in de 

nieuwe Vierstee geen ruimte voor 

een bibliotheek is gereserveerd: 

‘Het College is van mening dat een 

dergelijke voorziening niet aan de 

rand van het dorp in een sportom-

geving thuishoort maar het centrum 

moet worden gehuisvest’. Hij ver-

wees naar de op 18 september a.s. 

te houden infoavond over de biblio-

theekvoorziening in De Vierstee en 

nodigde de aanwezigen uit ook daar 

hun zegje te doen.

Bijeenkomst over nieuwe Vierstee
door Henk van de Bunt

Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. heeft van de gemeente De Bilt de ruimte gekregen om een 

plan voor een nieuwe Vierstee (in Maartensdijk) te ontwikkelen. Een eerdere poging om een nieuw 

multifunctioneel centrum te bouwen mislukte. Vaessen denkt nu dicht bij een deinitieve oplossing 
te zijn. Vorige week woensdag was er een presentatie voor een gezelschap van zo’n 60 personen.

Beoogd exploitant is Jan-Willem van Miltenburg (uit Bilthoven); hier op 

de foto met partner Janneke Bavelaar.

Sportwethouder Herman Mittendorff besloot met het uitspreken van de 

verwachting, dat in december 2013 de gemeenteraad om een beslissing 

zal worden gevraagd. Rechtsvoor zittend Jeroen Geurts, commercieel 

manager van Vaessen.

Voorlopig ontwerp nieuwbouw Vierstee.
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

15/9 • 10.30u -  
Mevr. ds. B.L. Bos en ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

15/9 •   9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
15/9 • 18.30u - Ds. R.W. van Mourik

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

15/9 • 10.30u - Ds. F. Kruyne

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

15/9 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

15/9 • 10.30u - 
Mevr. A. Veldhuis en dhr. M. Meijer

Ger. Kerk  

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

15/9 • 10.15u - Ds. H.Sj. Wiersma
15/9 • 17.00u - Ds. W. Scherff

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

15/9 • 10.00 en 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

15/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

en Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

15/9 • 10.00u - Parochianen

Volle Evangelie Gemeente

15/9 • 10.00u - 
Mevr. Michelle Bauermann

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

15/9 • 10.30u - Mevr. Drs. I. Terlouw

PKN - Herv. Kerk

15/9 • 10.00u -  
Proponent drs. G.A. van Ginkel

15/9 • 18.30u - Dr. P. Bouter

Herst. Herv. Kerk

15/9 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk, Blauwkapel

15/9 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

15/9 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

15/9 • 10.00u - Ds. J. Kommers
15/9 • 18.30u - Prop. H.E. Veldhuijzen

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

15/9 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

14/9 • 19.00u - Jan Houben
15/9 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

15/9 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

15/9 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
15/9 • 18.30u - Ds. A. Stijf
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Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 14 september haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 14 september 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Spierweek

De tweede week van september 
is door het Prinses Beatrix Spier-
fonds uitgeroepen tot spierweek. 
Landelijk gaan ruim 31.000 vrij-
willigers van 8 t/m 14 septem-
ber langs de deuren en starten 
mensen een actie om geld in te 
zamelen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. 

Autowasactie

Donderdag 12 september is er 
van 18.00 tot 20.00 uur een auto-
wasactie waarbij men de auto 
kan laten wassen en/of uitzuigen 
zodat het er weer piekfijn uitziet. 
De opbrengst is voor noodhulp 
(schrijnende gevallen) in Roeme-
nië. Voor meer informatie daar-
over zie www.stichtinghcr.org 
Deze autowasactie wordt al jaren 
georganiseerd en is steeds een 
groot succes. Locatie: Zorgboer-
derij Nieuw Toutenburg, Dorps-
weg 85, Maartensdijk

Tentoonstelling Jagtlust

De in gemeentehuis Jagtlust door 
Loes en Fred Meijer samenge-
stelde tentoonstelling ‘Met de 
forensentrein naar Bilthoven; 150 
jaar spoorlijn Utrecht-Zwolle’ is 
tijdens kantooruren van Jagtlust 
tot en met 13 september geopend. 
Vanwege de grote belangstelling 
is de tentoonstelling op zondag 
15 september van 14.00 tot 16.00 
uur extra geopend. Op deze dag 
kunnen mensen met vragen over 
oude familiefoto’s of documen-
ten m.b.t. de Nederlandsche 
Spoorwegen langs komen.

Vierde garage-sale route

Garagesale, maar dan in het 
groot! Tijdens de inmiddels jaar-
lijkse garage-sale route kan men 
voor  brocante, boeken, meubels, 
kleding, kunst en verschillende 
gebruiksartikelen op 14 septem-
ber weer terecht in Groenekan. 
Van 9.30 tot 13.30 uur stallen 
ruim 20 deelnemers hun koop-
waar uit in tuin of garage. Enkele 
adressen serveren daarnaast ook 

koffie, thee en home made taart. 
De deelnemende adressen lig-
gen op loop- en fietsafstand van 
elkaar en vormen een mooie 
route door het groene dorp. De 
adressen zijn onder meer te vin-
den op www.garagesalegroene-
kan.wordpress.com en te herken-
nen aan versiering met ballonnen 
of slingers. Contactadres: Ellen 
van der Padt (0346 214410).

Alzheimer café

Op dinsdag 17 september a.s. 
vindt er om 20.00 uur (koffie 
vanaf 19.30 uur) een Alzheimer 
Café plaats in De Bilt. De loca-
tie is het restaurant in woon- en 
zorgcentrum De Koperwiek in 
Bilthoven. Het Alzheimer Café is 
een laagdrempelige ontmoetings-
plaats voor mensen met (begin-
nende) dementie, hun familiele-
den, vrienden en andere belang-
stellenden. 
Het thema van deze avond is: 
“Dementie wat betekent dat 
voor u!”. Gastsprekers voor deze 
avond zijn de heer en mevr. Van 
de Last. De heer Van de Last is 
dementerend en komt vertellen 
over zijn ervaringen. Er is daarna 

gelegenheid om in gesprek te 
gaan en vragen te stellen. U hoeft 
zich niet vooraf aan te melden, u 
bent van harte welkom.
Voor meer informatie over het 
Alzheimer Café en/of over ver-
voer: Willemien Hak, tel.nr. 030 
2203490 of Bea van Doeland, 
030 2219022.

Grote verkoopdag  

in Westbroek

Op zaterdag 14 september van 
10.00 tot 16.00 uur, vindt de 
jaarlijkse verkoopdag van de 
Hervormde gemeente West-
broek plaats. De verkoping is als 
vanouds in en om het gebouw 
Rehoboth achter de Hervormde 
kerk in Westbroek. Tevens is de 
monumentale kerk te bezichtigen 
en de toren onder begeleiding 
van een gids te beklimmen. De 
opbrengst van deze verkoopdag 
is voor de plaatselijke kerk en de 
zending. Meer informatie Reina 
v.d. Broek, tel. 0346 280518.

Concert in Schutsmantel

Op zondag 15 september om 
15.00 uur vindt in Schutsmantel, 
Gregoriuslaan 35 te Bilthoven 
een concert plaats dat in nauwe 
samenwerking met Stichting 

Muziek In Huis wordt georga-
niseerd. Het klarinet-ensemble 
Not’a Trio, bestaande uit Daniel 
Boeke, Marten van der Meulen 
en Enric Sans i Morera zal een 
gevarieerd klassiek programma 
brengen. Het programma duurt 
één uur, zonder pauze. Toegang 
is gratis.

Zoektocht naar God

De Dorpskerk in De Bilt organi-
seert vanaf 25 september weke-
lijks een Alpha-cursus. Samen 
met het Alpha-team zoek je naar 
de antwoorden die de bijbel 
geeft; wie is God, wie ben je 
en waar ga je naar toe. Aanvang 
19.00 uur met een gezamenlijke 
maaltijd in het Baken gevolgd 
door een korte introductie met 
een video. Daarna begint de 
zoektocht. Meer weten? http://
dorpskerkdebilt.nl/nieuws/er-
meer-alpha-cursus.

EHBO-beginnerscursus

Op 30 september start de EHBO-
vereniging De Bilt een begin-
nerscursus E.H.B.O. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden 
bij de secretaris Maud Timmer 
per e-mail maud_timmer@
yahoo.com.   
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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

Samen hebben wij op indrukwekkende wijze afscheid genomen van

 

Joke McLean-Buitenhuis
 

De herinnering hieraan en uw hartverwarmende reacties,

in welke vorm dan ook, zijn ons tot grote steun.

 

Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank.

 

September, 2013

 Ronald Mclean

 Alexander

 Dylan

 Connor

 

 J.H.Buitenhuis-Reuselaars

 en verdere familie                                                              

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15

Geboren

5 september 2013

Gerco

Zoon van 
Gerrit en Marieke van Ettekoven

Pr. Bernhardlaan 64
Maartensdijk

Draken Stein
in Lage Vuursche

Op de Open Monumenten Dag 
aanstaande zaterdag 14 septem-
ber is ook de Hervormde Kerk 
van Lage Vuursche geopend. 
Als bijzonderheid is er de serie 
‘Draken Stein’ en zijn bewoners 
te zien. Via een fotoroute door de 
kerk zie je de ontwikkeling van 
het Kasteel veranderen en ook de 
bewoners veranderen mee. Ge-
opend van 10.00 tot 16.00 uur en 
de kofie is gratis.



 De Vierklank 3 11 september 2013

advertentie

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Kerkenraadslid Wiebe Oost en be-

trokken gemeentelid Hans Bouma 

zijn vooral teleurgesteld omdat de 

monumentenstatus de plannen van 

de kerkenraad doorkruist. Een pe-

titie ter ondersteuning van het in-

gediende bezwaar werd door 113 

kerkgangers getekend. Op don-

derdag 12 september worden de 

handtekeningen voor aanvang van 

de commissievergaderingen door 

Wiebe Oost aangeboden aan bur-

gemeester Gerritsen. ‘De overgrote 

meerderheid van de kerkgangers 

wil mee met het beleid van de ker-

kenraad om de monumentenstatus 

van de Noorderkerk ongedaan te 

maken’, aldus Hans Bouma.

Wederopbouwmonument 

‘Er is een combinatiepakket ge-

maakt van de Noorderkerk en de 

Zuiderkapel. Die laatste is het oud-

ste openbare gebouw van Biltho-

ven, dus kan ik me voorstellen dat 

mensen die als monument willen 

behouden. Het is een enkelsteens 

gebouw met verwarmingsproble-

men. Van de Noorderkerk uit 1955 

wordt gezegd dat het een wederop-

bouwmonument is’, vertelt Bouma. 

‘De monumentverklaring van deze 

kerk kwam bij ons over als een 

donderslag bij heldere hemel. De 

kerkenraad wilde aanvankelijk alle 

drie kerkgebouwen afstoten en een 

nieuw gebouw neerzetten. Inmid-

dels zijn er zoveel beren en leeu-

wen op de weg verschenen, dat dit 

plan in zijn oorspronkelijke vorm 

niet kan worden gehandhaafd. Er 

zijn nu ideeën om de hele gemeente 

samen te brengen op de plek van de 

huidige Julianakerk.’

Goede hoop

‘Het was bekend dat een kleine 

groep de Noorderkerk wilde be-

houden en er een beschermde status 

voor wilde, maar toch kwam het 

besluit voor ons als een schok. De 

consequentie van de monumenten-

status is dat het gebouw onverkoop-

baar wordt. Dat tast de inanciële 
positie van de kerk zwaar aan. 

Het streven om de Noorderkerk 

als kerkgebouw open te houden 

gaat in tegen de gedachte van de 

kerkenraad om de gemeente in één 

gebouw te laten samenkomen. Bij 

de aanbieding van de handtekenin-

gen op 12 september gaan we met 

gemeenteraadsleden in gesprek. We 

willen de aanwezigen duidelijk la-

ten horen wat onze bezwaren zijn.’ 

Bouma heeft er goede hoop op dat 

er naar aanleiding van het ingedien-

de bezwaar en de handtekeningen-

ondersteuning verandering in het 

besluit komt. 

Monumentenstatus Noorderkerk 
blok aan het been

door Guus Geebel

Het college van B en W besloot op 20 maart de monumentenstatus toe te kennen aan de 

Noorderkerk en de Zuiderkapel in Bilthoven. Vooral met die van de Noorderkerk is de 

kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording erg ongelukkig. Op het 

bezwaar dat de kerk tegen het besluit heeft ingediend is tot nu toe geen antwoord gekomen. 

Hans Bouma en Wiebe Oost (rechts) hebben vertrouwen in een goede aloop.

De verplaatsing van de hoofdin-

gang naar de Utrechtseweg 297, 

komt voort uit de reconstructie van 

de N237, de provinciale weg van 

Utrecht naar Zeist. Het KNMI is nu 

rechtstreeks bereikbaar via de pro-

vinciale weg, waardoor het verkeer 

voor het KNMI niet langer door de 

aangrenzende woonwijk hoeft te 

rijden. 

Ingang

Ter gelegenheid van de opening 

was er een minisymposium waarin 

werd stilgestaan bij de ontwikkelin-

gen van het KNMI in zijn naaste, 

groene omgeving. Burgemeester 

Gerritsen benadrukte zijn trots op 

de aanwezigheid van het KNMI in 

zijn gemeente. De nieuwe ingang 

heeft volgens hem ‘meer allure’. 

‘Dit past goed bij het nationale be-

lang van het KNMI en is daarmee 

ook voor De Bilt een aantrekkelijke 

verbetering’, aldus burgemeester 

Gerritsen.

Ruimtegebrek

Het KNMI begon in 1854 bij ster-

renwacht De Sonnenborgh in 

Utrecht, maar verhuisde wegens 

ruimtegebrek in 1897 naar het 

Kloosterpark in De Bilt. De oude 

ingang aan de Wilhelminalaan blijft 

toegankelijk voor ietsers en voet-
gangers, maar alle gemotoriseerd 

verkeer kan het KNMI voortaan al-

leen bereiken via de ingang aan de 

Utrechtseweg. [HvdB]

Eigen ingang KNMI
Burgemeester Arjen Gerritsen en hoofddirecteur Frits Brouwer van het KNMI

hebben op 4 september de nieuwe hoofdingang van het KNMI geopend. 

Dr.ir. F.J.J. Brouwer, hoofddirecteur KNMI en burgemeester Arjen 
Gerritsen tijdens de feestelijke opening. [foto Reyn Schuurman]

Begraafplaatsbeheerder Sjon Bos: 

‘Steeds meer mensen willen gecre-

meerd worden. Tot nu toe hadden 

we op Brandenburg, behalve in be-

staande graven, geen mogelijkheid 

om urnen te plaatsen. We weten van 

inwoners dat hier wel belangstelling 

voor is. Met een kleine urnenmuur 

en urnengraven spelen we hier op 

in. Er zijn verschillende soorten ur-

nengraven die variëren in grootte.’ 

Naast de bestaande algemene en 

particuliere graven zijn er tien al-

gemene keldergraven gerealiseerd. 

Dit zijn graven van beton waarin 

plaats is voor 2 kisten. Het zijn al-

gemene graven, dus dit betekent dat 

de beheerder bepaalt wie daarin be-

graven worden. 

‘Mensen die hierin begraven wor-

den, hoeven geen familie van el-

kaar te zijn. Bij deze algemene kel-

dergraven kunnen we de tarieven 

laag houden. Daarmee maken we 

het voor een grotere groep mensen 

mogelijk om een laatste rustplaats 

in de gemeente De Bilt te vinden’, 

aldus Bos. 

De lokale uitvaartondernemers zijn 

op de hoogte van de nieuwe moge-

lijkheden en kunnen u hier verder 

over informeren.

Begraafplaats Brandenburg
breidt dienstverlening uit

Begraafplaats Brandenburg heeft zijn dienstverlening uitgebreid. Met de komst van een 

urnenmuur, urnengraven en tien keldergraven zijn er meer keuzemogelijkheden. 

Informatieavond Cliëntenraad
Dinsdag 17 september van 19.30 tot 21.30 uur organiseert de Cliën-

tenraad Sociale Zaken De Bilt in Servicecentrum ’t Hoekie een infor-

matieavond voor inwoners van de gemeente De Bilt, die een WWB 

uitkering ontvangen via de RSD, of een ander inkomen hebben rond 

bijstandsniveau. Inwoners die gebruik maken van regelingen van het 

minimabeleid, zijn van harte welkom.

Gemeentelijk beleidsmedewerker Astrid Schiphorst vertelt het laatste 

nieuws over de U-Pas, het gemeentelijk armoedebeleid en de participa-

tiecoach. Er is uitleg over de Formulierenbrigade van de RSD door een 

cliënt WWB. Een afgevaardigde van MENS De Bilt geeft uitleg over de 

servicecentra en de betekenis voor cliënten WWB. Aanwezigen krijgen 

tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid om over hun wensen en erva-

ringen van gedachten te wisselen. Vragen en/ of opmerkingen n.a.v. de 

verschillende onderwerpen zijn van harte welkom. Ook is er na aloop 
nog gelegenheid om met elkaar ervaringen te delen. Informatie via tel. 

06 27820782 of e-mail: clientenraaddebilt@yahoo.com 

Groot succes markt

in Mieścisko Polen
Zoals elk jaar was er in zustergemeente in Polen een markt op de eer-

ste zondag van de maand september. Veel goederen waren aangevoerd 

voor de verkoop door de groep van 16 enthousiaste mensen. Ook dit 

jaar waren er weer een aantal ‘nieuwe’ mensen mee die voor het eerst 

kennis maakten met de markt en het daaraan gekoppelde oogstfeest.

De opbrengst van de markt werd op het gemeentehuis overhandigd aan 

het jeugd blaasorkest die in juni jl. heeft opgetreden in de gemeente De 

Bilt tijdens het muziekweekend. Eveneens werd er 1000 euro overhan-

digd aan de plaatselijke bibliotheek voor verdere automatiseringen. Dit 

bedrag was opgehaald door verkopen van eigen gemaakte Kerst- en 

andere kaarten, uit opbrengsten van de tuinmarkt in Groenekan in mei 

jl. en een garageverkoop bij de familie Kemp in de Achterwetering. 

De markt was een qua opbrengst een nieuw record in de 16 jaar dat de 

markt in Mieścisko bestaat.
Geintresseerden om aan de Poolse activiteiten deel te nemen kunnen 

contact opnemen met Jean Rijksen, 0629068703.

Grote drukte op de markt in Mieścisko.



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

Kip-Walnootsalade 
Filet-Americain
Sellerysalade

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Huisgemaakte Cervelaatworst 

Runderrollade

Boerenham 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 12 september 
t/m woensdag 18 september

Kipschnitzels
Runderschnitzels
Gehaktschnitzels
Varkensschnitzels

500
gram 6.50

500
gram 4.98

100
gram 2.98

100
gram 2.98

500
gram 5.98

100
gram 1.75

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN   

LANDGOED PESTO KAAS

EXCLUSIEVE 
BOEREN TRUFFELKAAS

VERSGEBRANDE 
MACADAMIA’S

VERSGEBRANDE 
PISTACHE NOTEN100

gram 2.25 100
gram 1.75

500
gram 4.98

100
gram 1.49

100
gram 2.98

Hacheevlees

Kalfsschnitzels

Kalfsoesters

Gevulde Kipfilet 

Bourgondische- of 
Katenhaas

Magere 
Runderlappen

GRILLWORST NATUREL, 
KAAS, PIRI-PIRI OF SATE

KIPGRILLWORST 
NATUREL OF KAAS

100
gram 0.99

VERS UIT ONZE EIGEN WORSTMAKKERIJ!

VLEESWAREN-TRIO

MMM… 
VANAF DONDERDAG 
HEBBEN WE WEER ONZE 
HEERLIJKE ROOKWORST!

6 halen / 
   5 betalen

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteer direct
 van onze 

aanbiedingen!

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Japanse kip     LEKKER VOORDELIG

MET NOEDELS/RIJST _____ 100 GRAM 0,99
Fettucini
MET GEV. KIP, ZON GEDR. TOM. EN PESTO

________________________ 100 GRAM 1,25
Torentje kabeljauw
MET PUREE EN SPINAZIE

_______________________ PER PORTIE 8,95
Zaterdag verse sushi!!!

Vers gewassen

Hollandse Spinazie

ZAK 300 GRAM

Heerlijk zoet! - Pitloze 

Witte druiven
500 GRAM

Nieuwe oogst - Hollandse handperen

Triumph de Vienne

HÉÉL KILO

Vers gesneden Hollandse

Andijvie __________400 GRAM 0,99

Hollandse

Sperziebonen ____500 GRAM 0,69

Spaghetti Bolognese
____________________100 GRAM 0,99

MAANDAG 16, DINSDAG 17 EN
WOENSDAG 18 SEPTEMBER

Volop Hollands zachtfruit!!!

Nieuwe oogst
Hollandse Delbarestival appels,
Elstar appels en Goudreinetten!!!

Vers gesneden

Meloenmix ______ VOLLE BAK 0,99

0,79 1,251,49
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advertentie

Het boek Burgers’ Zoo 1913-2013 

bestaat uit een groot aantal hoofd-

stukken die door diverse auteurs 

zijn aangeleverd, waarvan de meest 

van de hand komen van Johanna 

van Nieuwstadt. Zij schreef het ge-

deelte over de geschiedenis van het 

dierenpark en beschreef en inter-

viewde allerlei medewerkers. Ook 

haar echtgenoot Geert van Nieuw-

stadt leverde drie bijdragen: over 

innovatie, educatie en de toekomst 

van het dierenpark. De oprichter 

van Burgers’ Zoo, Johan Burgers, 

maakte Johanna slechts drie jaar 

mee, maar haar oma heeft ze goed 

gekend. Nog altijd groeien de kin-

deren van de directeur op in Bur-

gers’ Zoo. Op dit moment zijn dat 

de twee dochters en de zoon van 

Alex van Hooff, de vijfde generatie. 

Grootvader

In de historische terugblik vertelt 

Van Nieuwstadt hoe haar groot-

vader Johan Burgers in zijn ge-

boorteplaats ’s Heerenberg in zijn 

achtertuin dieren begon te fokken: 

hoenders, fazanten en Duitse dog-

gen. Begin 1900 kocht hij een link 
stuk grond, waar hij een huis bouw-

de en zijn fazantensoorten zo uit-

breidde, dat hij het huis Fazanterie 

Buitenlust noemde. Een bezoek aan 

Hagenbeck’s Tierpark in de buurt 

van Hamburg inspireerde hem om 

in Nederland een dierenpark te be-

ginnen volgens Hagenbecks princi-

pes, die nog steeds gelden voor het 

Koninklijke Burgers’ Zoo: dieren 

zo goed mogelijk in hun natuurlijke 

gedrag in een omgeving tonen die 

lijkt op hun oorsponkelijke habitat. 

Later kocht hij een terrein aan om 

roofdieren te huisvesten, maar door 

problemen met omwonenden en 

de bereikbaarheid verkast hij naar 

Arnhem, waar hij een groot stuk 

grond aankocht naast het Open-

luchtmuseum aan de Schelmseweg. 

In 1932 begon Burgers een tweede 

vestiging in Tilburg, die werd ge-

leid door een van zijn dochters en 

haar echtgenoot. In 1946 ging dit 

dierenpark in andere handen over 

en in 1971 werd het gesloten. Bur-

gers’ Natuurdierenpark in Arnhem 

droeg hij in 1939 over aan zijn 

dochter Lucie en haar man Reinier 

van Hooff.

Oorlog

Een bijzonder zware periode in de 

geschiedenis van het dierenpark 

was de Tweede Wereldoorlog. In 

1944 bevond het zich door zijn lig-

ging in de vuurlinie van de Slag 

om Arnhem in 1944. Dankzij de 

inspanningen van Marie Burgers-

Erwig, de weduwe van Johan Bur-

gers, haar zoon, directeur Reinier 

van Hooff, en diens vrouw en de 

inzet van een aantal dierverzorgers 

lukte het om althans een deel van 

het dierenpark intact te houden. De 

Duitse bezetters waren zelfs van 

plan geweest ‘nutteloze’ dieren af 

te schieten en de rest op transport te 

zetten naar Hagenbeck’s Tierpark. 

Dat kon gelukkig op het nippertje 

worden verhinderd. Het was ook 

een bijna onmogelijke klus om aan 

voer voor de dieren te komen. Door 

de luchtaanvallen en beschietingen 

werd een groot deel van de verblij-

ven vernield, evenals het woonhuis 

en vele dieren kwamen om. De we-

deropbouw en het aanvullen van 

de collectie vergde tien jaar, mede 

omdat het moeilijk was om aan 

voldoende geld te komen en dieren 

uit andere landen te mogen impor-

teren. In de zestiger jaren kampte 

de directie met nieuwe problemen, 

zoals ziektes waaraan leeuwen en 

mensapen overleden. 

Zoon Antoon van Hooff brak zijn 

studie diergeneeskunde af om zijn 

ouders te assisteren. Dankzij een 

optreden bij Willem Duys kreeg 

hij de kans met zijn oudere broer 

Jan, tegenwoordig emeritus hoog-

leraar ethologie, een serie televi-

sieprogramma’s te maken die veel 

publiciteit genereerde. De periode 

dat Antoon en zijn vrouw Greet de 

leiding hadden, staat voor vernieu-

wing en uitbreiding: Burgers’ Safa-

ri, de chimpanseekolonie – een pro-

ject dat dankzij broer Jan tot stand 

kwam -, de gorillakolonie, Burgers’ 

Bush, Burgers’ Desert en Burgers’ 

Ocean. In 2004 nam Alex door het 

voortijdig overlijden van zijn va-

der wat eerder dan de bedoeling 

was, het park over, samen met zijn 

vrouw Bertine. De nieuwste projec-

ten heten Rimba en Mangrove.

Boek

De rest van het boek gaat nader in 

op allerlei aspecten van Burgers’ 

Zoo, zoals de totstandkoming van 

de nieuwe afdelingen, het fokpro-

gramma, onderzoek en wetenschap, 

natuur- en soortbehoud, de horeca, 

de techniek, enzovoorts, gevolgd 

door gesprekken met vele betrok-

kenen en nog vele andere wetens-

waardigheden. 

Boek Burgers’ Zoo belicht honderd jaar 
geschiedenis van Arnhemse dierentuin

door Lilian van Dijk

Johanna van Nieuwstadt-van Hooff uit Bilthoven, zuster van Antoon van Hooff

en tante van de huidige directeur Alex van Hooff, voerde de eindredactie over het jubileumboek 

dat dit jaar uitkwam ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Burgers’ Dierenpark, 

zoals de diergaarde oorspronkelijk heette. 

Het jubileumboek is een must 

voor iedereen die Koninklijke 

Burgers’ Zoo een warm hart 

toedraagt en interesse heeft 

in de ontstaansgeschiedenis, 

de familiegeschiedenis van de 

eigenaars en het reilen en zeilen 

van het Arnhemse dierenpark in de 

huidige tijd.

Duurzaam watertappunt 

in De Bilt
Zaterdag 7 september nam wethouder Bert Kamminga 

het eerste duurzame openbare watertappunt in De Bilt 

in gebruik. Dit watertappunt komt voort uit een initiatief 

van inwoners van De Bilt en draagt bij aan de doelstelling 

van Join the Pipe om inwoners over de hele wereld 

toegang te geven tot schoon drinkwater. 

Ondernemers en bewoners van het Oude Dorp in De Bilt willen voor-

bijgangers op de iets verleiden om af te stappen en te zien wat het 
Oude Dorp te bieden heeft. Eén van de acties om dit te realiseren is 

het plaatsen van een watertappunt waar ietsers hun lesje of bidon 
gratis kunnen vullen met drinkwater. De realisatie van het watertap-

punt wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Wijkcomité 

Het Oude Dorp en de gemeente. Vitens sponsort de aansluiting op het 

waterleidingnet. 

Steun

Wethouder Kamminga ondersteunt dit initiatief van harte: ‘Dit is een 

goed voorbeeld van 1+1=3. Door het initiatief van bewoners en onder-

nemers en de samenwerking met Vitens en de gemeente bieden we iet-
sers door Het Oude Dorp wat extra’s, geven we een impuls aan de buurt 

en dragen we ook nog eens bij aan schoon drinkwater voor iedereen!’.

Door een watertappunt van Join the Pipe aan te leggen, wordt het goede 

doel gesteund. De opbrengst van de aanschaf van het tappunt gebruikt 

Join te Pipe om water- en sanitatie-projecten in ontwikkelingslanden te 

inancieren. 

Kern met Pit

Met het idee voor het realiseren van een creatieve ietscorridor dingt 
Wijkcomité Het Oude Dorp mee naar de titel ‘Kern met Pit’. Dit is een 

jaarlijkse wedstrijd die bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid 

in wijken en buurten. Initiatiefnemers met een goed idee om de leef-

baarheid van hun buurt te vergroten, krijgen een jaar de tijd dit idee tot 

uitvoer te brengen. Kijk voor meer informatie over de wedstrijd en de 

deelnemers op kernmetpit.nl. 

Met het vullen van een lesje nam wethouder Bert Kamminga het eerste 
duurzame openbare watertappunt in De Bilt in gebruik.

Het eerste project dat het Onder-

nemersfonds heeft betaald, is het 

koopstroomonderzoek in de ge-

meente, waarvan de resultaten in 

juni bekend zijn geworden. De 

BOF en de winkeliersverenigingen 

werken nu aan de uitwerking van 

dit onderzoek. Zo worden de aan-

bevelingen in het onderzoek om-

gezet in beleid en strategie voor de 

winkelcentra in de gemeente.

Iindienen van aanvraag

Voor aanvragers is het van be-

lang te weten dat de aanvraag 

betrekking moet hebben op een 

algemeen(generiek) project ter be-

vordering van de lokale economie 

van de gemeente De Bilt. Een aan-

vraag kan worden ingediend door 

een collectief van ondernemers of 

een samenwerkingsverband van 

ondernemers uit de gemeente De 

Bilt. De resultaten van een project 

moeten o.a. meetbaar zijn en het 

project heeft een looptijd van maxi-

maal twee jaar. Over de voortgang 

van het project moet periodiek aan 

het bestuur van het Ondernemers-

fonds worden gerapporteerd. Bin-

nen 14 dagen na 30 september ont-

vangt de aanvrager bericht of de 

aanvraag voldoet aan de Algemene 

Voorwaarden en daarmee ontvan-

kelijk wordt verklaard. Uiterlijk 8 

weken na 30 september ontvangt 

de aanvrager van het Ondernemers-

fonds bericht van honorering dan 

wel afwijzing van de ingediende 

aanvraag.

Aanvragen

Voor projectaanvragen kan een aan-

vraagformulier, de aanvraagproce-

dure en de Algemene Voorwaarden 

worden aangevraagd bij de secre-

taris van het Ondernemersfonds: 

jland@uwnet.nl. Tot eind augustus: 

vande694@planet.nl. 

Voor verdere informatie:

Theo van der Lugt

e-mail: th.vanderlugt@wxs.nl

mob.: 0653994663

Projectaanvragen Ondernemersfonds De Bilt
Bij de Stichting Ondernemersfonds De Bilt kunnen aanvragen voor projecten worden 

ingediend ter bevordering van de locale economie. Het Ondernemersfonds werd in maart 2013 

in overleg met de gemeente opgericht door de Biltse Ondernemers Federatie (BOF) waarbij de 

gemeente De Bilt aan het Ondernemersfonds voor een periode van 3 jaar € 50.000,- per jaar ter 

beschikking heeft gesteld. Nieuwe aanvragen kunnen tot 30 september worden ingediend.

Vrijwilligersbanenmarkt
Is uw organisatie u op zoek naar nieuw talent? Bent u 

op zoek naar één of meerdere vrijwilligers voor taken en 

klussen binnen uw organisatie? Dan kunt u ook dit jaar 

deelnemen aan de Vrijwilligersbanenmarkt georganiseerd 

door Vrijwillig in Actie De Bilt.

De Vrijwilligersbanenmarkt vindt plaats op zaterdag 5 oktober van 

11.00 tot 13.00 uur in het gezellige Wijkrestaurant Bij de Tijd in De 

Bilt met aansluitend de mogelijkheid tot een lunch. U kunt tijdens de 

Vrijwilligersbanenmarkt geïnteresseerde bezoekers persoonlijk (aan)

spreken in een inspirerende om-

geving. U kunt bezoekers laten 

zien waar u voor staat en wat ze 

bij u kunnen doen. Wie weet le-

vert dit een mooie match op.

Aanmelden kan vóór 17 septem-

ber door te mailen naar via@

mensdebilt.nl Er zijn maximaal 

50 plekken te vergeven aan de 

organisaties. De toekenning van 

deze plaatsen gebeurt in volgorde 

van aanmelding. 

Kom naar de 
vrijetijdsmarkt 

en 
schilder mee.

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl



vrijdag 20 september

van 10.00 tot 16.00 uur

Reserveren noodzakelijk:

Bel 0346-210605

Doe nu de gratis

HUIDECHO

IN UW APOTHEEK

Kijk op www.apotheekmaertensplein.nl voor meer informatie

Openingstijden:

 ma t/m vr  8.30 - 18.00 uur

 zaterdag  10.00 - 14.00 uur

 Tel.:  0346-210605

Een gratis* klikgebit op 

implantaten verbetert 

uw kwaliteit van leven!

Geen los gebit meer, 

dus ongehinderd

praten, eten en lachen!

Problemen met 
uw kunstgebit?

Tweede Brandenburgerweg 1

3721 CG Bilthoven

tel: 030 - 229 39 79

 info@brandenburgtandartsen.nl

www.brandenburg-tandartsen.nl

Open Dag Gratis* Klikgebit

Zaterdag 21 september 11.00 - 15.00 uur

KLIKGEBITKIT

Praktijken die zijn aangesloten bij Gratis* Klikgebit:

• Vallei Tandartsen • Van Dort Tandartsen 

• 1881 Tandartsen • Brandenburg Tandartsen 

• Tandheelkundig Centrum Beuningen

*  De implantatenleverancier betaalt u uw eigen bijdrage terug. De actie loopt 

tot 31 december 2013 en is alleen geldig tijdens Open Dagen. Kijk voor de 

voorwaarden op www.gratis-klikgebit.nl. 

**  Alleen bij maken afspraak tijdens Open Dag op 21 september 2013 en na 

plaatsen klikgebit.

www.gratis-klikgebit.nl

Brandenburg
tandartsen

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

Te huur aangeboden,

evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:

030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

Openingstijden: 
maandag 08.30 – 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur
zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A

3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764

info@caravannmv.nl

Alles onder één dak

• Stalling 
• onderhoud/schadereparatie 

• kampeerwinkel
De perfecte combinatie

voor uw kampeermiddel

Nog enkele binnenplaatsen beschikbaar 
in onze moderne stalling.

Zie voor foto’s onze website:

www.caravannmv.nl

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Heerlijk 
 meergranen    oogstbrood 

voor € 2,95ER IS WEER 
SPECULAAS!!!!2e pakje halve prijs

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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Praktijk voor jongeren en volwassenen
 

Anneloes Japing biedt behandeling
en begeleiding op het gebied van:

Meer informatie? Kijk op www.logojaping.nl
of neem contact op via 06 10667704

of info@logojaping.nl.

 
Locatie: Koperwieklaan 1, 3722 CA Bilthoven.

De praktijk is goed bereikbaar

met openbaar vervoer en rolstoeltoegankelijk.

Logopedie
- Adem
- Stem
- Spraak
- Taal
- Slikken
- Revalidatie

Vocal Coaching
- Zingen
- Acteren
- Presenteren
- Solliciteren
- Overtuigen
- Luider spreken

Mens en Omgeving
Donderdag 12 september a.s. om 19.30 uur ver-

toont Theo Schouten in Boerderijmuseum Vre-

degoed aan de Heuvellaan 7 in Tienhoven dia’s 

van oude ansichtkaarten en foto’s over de periode 

vanaf begin 1900. Het zijn dia’s, waarop inwoners 

van Westbroek en Achttienhoven op tal van inte-

ressante plekjes staan.
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Geschiedenis Hollandsche Rading 
verbonden met de natuur

door Henk van de Bunt

Bij de opening van de reizende tentoonstelling ‘900 jaar De Bilt in beeld’ bij Tuincentrum 

GroenRijk refereerde gemeenteraadslid Ebbe Rost van Tonningen uit Hollandsche Rading aan 

de algemeen bekende zegswijze ‘Wie zijn geschiedenis niet kent, zal ook geen toekomst hebben’. 

Volgens het raadslid van ‘Beter de 

Bilt’ was dit alleen al een reden 

voor inwoners om kennis te nemen 

van deze prachtige tentoonstelling: 

‘Nu hebben wij in Hollandsche 

Rading zo op het eerste gezicht 

wel een probleem, want onze ge-

schiedenis gaat niet zo ver terug. 

Natuurlijk kent men het verhaal 

van Graaf Floris V, die tijdens 

valkenjacht in 1296 gevangen ge-

nomen werd om later vermoord te 

worden. Dat zou hebben plaatsge-

vonden aan de Floris V weg, vlak 

bij de Egelshoek. Wij koesteren 

deze legende. Zeker is dat rond 

die tijd heftig gestreden is in het 

Gooi en ten Noorden van Utrecht, 

dus ook in Hollandsche Rading. 

Verder hebben wij hier de grenspa-

len vlak bij de verkeerslichten om 

de grens tussen Utrecht en Noord 

Holland te markeren. Maar aan die 

grenspalen is niet zoveel te zien. 

De Tolakkerweg was vroeger een 

tolweg, waarvoor betaald moest 

worden. Misschien een idee om de 

tol weer in te voeren om Holland-

sche Rading voldoende inanciële 
middelen te bezorgen, nu de over-

heid krap bij kas zit. Vanaf 1930 

heeft hier midden in de prachtige 

natuur huizenbouw plaatsgevon-

den en werden wij het dorp wat wij 

nu zijn. En die natuur is gebleven. 

Er is geen dorp in Nederland dat 

omringd is door zo’n variëteit aan 
natuurgebieden. Ons station hier 

is vaak de start- en eindplaats van 

een grote hoeveelheid natuurlief-

hebbers, voor wie Hollandsche 

Rading een begrip is’. 

Kern

‘En dan zijn wij bij de kern van dit 

verhaal. Want de natuur heeft hier 

een veel langere geschiedenis dan 

de vestiging van inwoners doet ver-

moeden. Wie een wandeling maakt 

door de bossen en vervolgens 

westwaarts gaat richting Tienho-

ven en via het Bert Bospad door de 

Westbroekse Zodden struint, loopt 

over de heilige grond van een eeu-

wenoud landschap. Hier vindt men 

allerlei watervogels, die leven te 

midden van een grote hoeveelheid 

moerasplanten. De kenners vinden 

in het water planten als de Water-

gentiaan, Pijlkruid, Grote Egels-

kop, Zwanenbloem en nog veel 

meer. Kortom onze geschiedenis 

is nauw verbonden met de natuur. 

Daarom is dit tuincentrum Groen-

rijk de juiste plaats om de geschie-

denis van dit deel van de gemeente 

De Bilt te herbergen. In dit dorp 

zijn vele actieve tuinierders, zoals 

de leden van Groei en Bloei. Een 

club waarvan de 70% vrouwen de 

kern vormen zoals ik heb ontdekt 

toen ik 1996 nog interim-directeur 

was van Groei en Bloei. 

Bij deze opening is de rijke ge-

schiedenis van de gemeente De 

Bilt in deze schitterende tentoon-

stelling vormgegeven’. 

Natuur

Rost van Tonningen bedankte de 

vrijwilligers van de beide plaat-

selijke Historische verenigingen 

in deze gemeente: ‘Hollandsche 

Rading is een plek waar de natuur 

een rijke geschiedenis heeft. Tuin-

centrum Groenrijk en onze actieve 

tuinliefhebbers stellen ons in staat 

om zelf geschiedenis te maken in 

onze eigen tuinen. Geschiedenis 

beleven en geschiedenis maken 

in de natuur en met de natuur dat 

kunnen wij met deze tentoonstel-

ling in Hollandsche Rading’. De 

tentoonstelling is geopend tot en 

met 18 september op maaandag 

t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur en 

zaterdag van 9.00-17.00 uur. Vanaf 

21 september zal deze te zien zijn 

in Weltevreden in De Bilt

Antoon Wiessenberg (lid van het Fotografenteam van De Bilt 900) was er bij GroenRijk getuige van dat 

deelnemers aan de tocht op ietsen, bij voorkeur van voor WO II, de eerste bezoekers waren van de zojuist door 
Ebbe Rost van Tonningen geopende fototentoonstelling ‘900 jaar De Bilt in Beeld’. Logisch dan ook dat de 

ietsers met applaus werden ontvangen.

Poppodium trekt veel bezoekers
Een gezellige sfeer en 

een lekkere temperatuur 

zorgden ervoor dat Pop-

podium zaterdag 7 sep-

tember in de Julianalaan 

in Bilthoven succesvol 

verliep. Het evenement 

trok veel publiek. [GG]

Oud-burgemeester 
Alexander Tchernoff 

was als lid van 

Rotaryclub De Bilt-
Bilthoven in functie.

Programma 900 jaar De Bilt 

September – thema: Verbinden door te vieren

14 sept.  Onthulling Bilts Hoogkruis, Van Boetzelaerpark 11.00 uur

  De jonge Biltse beeldhouwer Jelle Steendam maakte 

het cultuurhistorisch monument dat tijdens de Open 

Monumentendag aan de jubilerende gemeente De Bilt wordt 

aangeboden. Het vier meter hoge monument komt bij het 

Van Boetzelaerpark te staan, niet ver van de duiventil, en is 

zichtbaar vanaf de Utrechtseweg. Zie ook www.biltshoogkruis.nl

14 sept. Biltse Oldtimer Weekend, Dorpsstraat De Bilt

  De Dorpskerk organiseert voor de derde keer een Oldtimerdag. 

De dag begint met een toerrit en in de middag worden de 

oldtimers tentoongesteld aan het publiek. De Dorpsstraat 

is hiervoor afgesloten voor het doorgaande verkeer. Een 

vakkundige jury zal de drie mooiste oldtimers belonen met 

een prijs. Het programma en een sfeerimpressie van vorig jaar 

is terug te vinden op de website van de organisatie: 

 www.marktdagdebilt.nl

14 sept.  Open Schaakkampioenschappen

  Schaakvereniging De Biltse Combinatie organiseert voor het 

eerst sinds 1976 weer een groot schaaktoernooi voor zowel 

topschakers als thuisschakers uit onze gemeente. U kunt zich 

tot 10 september aanmelden. Het toernooi start op zaterdag 

14 september om 10.00 uur en zal worden gehouden in het 

gebouw van Sportvisserij Nederland, aan de Leyenseweg 115 

in Bilthoven. U kunt zich tot 10 september aanmelden  door 

een email te sturen naar j.a.j.faber@wxs.nl

 Nadere informatie: zie www.dbcschaak.nl

15 sept.  De Bilt Classic

  De Bilt Classic is een eendaagse rally die wordt georganiseerd 

door Stichting RallyTours in het kader van 900 jaar De Bilt. 

Zij wil graag iedereen met een auto (van 1998 of daarvoor) 

kennis laten maken met de wonderschone gemeente De Bilt. 

Ondanks het feit dat velen hier al decennia wonen, zijn er 

nog steeds leuke weggetjes die veel mensen niet kennen. Ook 

inwoners uit andere gemeenten dan De Bilt zijn van harte 

welkom bij De Bilt Classic. De rally wordt gereden in twee 

categorieën, te weten een Tourrit en een Tourrally.

21 sept  Tentoonstelling Historische Verenigingen Wijkrestaurant Bij

t/m 4 okt  de Tijd, Prof. Dr. D.J.W. Debeyeweg 1, 3731 MA De Bilt

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings, Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900JAARDEBILT.NL

NIEUWS

Onthulling Bilts Hoogkruis op zaterdag 14 september

Op zaterdag 14 september vindt in het Van Boetzelaerpark in De Bilt 

een feestelijke happening met een Iers tintje plaats. Burgemeester Arjen 

Gerritsen en de Ierse ambassadeur mevrouw Mary Whelan zullen die dag 

om 11.00 uur het Bilts Hoogkruis onthullen. Dit monument, waaraan de 

jonge Biltse beeldhouwer Jelle Steendam een jaar lang hard heeft gewerkt, 

is een herinnering aan de Ierse wortels van de 900-jarige gemeente De Bilt. 

Een ridder uit onze streken maakte aan het begin van de twaalfde eeuw 

een pelgrimstocht naar de louteringsgrot van Sint Patrick in Donegal in 

het uiterste westen van Ierland. Dat inspireerde hem om na terugkeer in 

Nederland het klooster op Oostbroek te helpen bouwen: de kiem van de 

huidige gemeente De Bilt.

 

Het Bilts Hoogkruis heeft gestalte gekregen door steun van veel particulieren, 

fondsen en bedrijven uit De Bilt. De hele middag zullen bestuursleden van 

Stichting Bilts Hoogkruis aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te 

beantwoorden.
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Veel keus tijdens 
vrijetijdsbraderie

Wie het komend seizoen in zijn of haar vrije tijd actief wil zijn of op 

zoek is naar iets nieuws of een leuk product kan op zaterdag 14 sep-

tember volop ideeën opdoen. Op de Dorpsstraat in De Bilt vindt de 

Vrijetijdsbraderie plaats.

Met  55 deelnemende verenigingen, organisaties en bedrijven  is de 

hele Dorpsstraat  weer goed gevuld. Naast heel veel bekende verenigin-

gen , organisaties en bedrijven  zijn er dit jaar ook veel nieuwkomers te 

verwelkomen. De vrijetijdsbraderie, die om 10.00 uur begint, sluit aan 

op de Oldtimerdag die eveneens op Dorpsstraat plaatsvindt en de Markt 

rond de Dorpskerk. Met meer dan 100 kramen op de totale markt en 

100 oldtimers lijkt de Markt- en Oldtimerdag, waar de vrijetijdsbrade-

rie onderdeel van uitmaakt, op voorhand een succes. 

Op de Vrijetijdsbraderie zijn de volgende deelnemers aanwezig: 

•Tafeltennisvereniging Athlon’66 • Autoservice De Bilt • De Brand-

weerharmonie • BZC Brandeburg • Gelato Burano • Genia Hofsté 
(wolwinkel) • Hendrikse Poppenkleertjes • Landwinkel De Hooierij • 
Tafeltennisvereniging Iduna • SV Irene • Koninklijke Biltse Harmonie 
• Het Kunstenhuis • Modeatelier Bettina • Monie Dodeman (beschilde-

ren zijde) • Opel Stam • Penninga (Jams en Chutneys) • Radingspoor 
• Scouting Ben Labre • De Speelotheek • Stichting Kunst en Cultuur 
• Stichting Mens • Het Rode kruis • Raaijen Interieurs • De Wereld-

winkel • Rijbewijszone • Van der Stelt (Sieraden) • St. Eetmee! • Kees 
van der Velden (etagères) • De Amandelboom • Prik met een rietje • 
Multisafe • Bonbonmargo • Heemstaete • De Bilt schrijft • IVN De 
Bilt • Autoweek Klassiek • Beter De Bilt • Steeds Beter • De Herberg • 
PvdA • Vrouwenkoor Ludi Cantare • Promotie Boek Darcha • Fraterni-
tas Coolrunning • Dicky van Veenendaal (wandversiering) • Mandala 
Tekenen • Greta Lauf (stoffen) • Tennisvereniging Toss • TumbleTime 
(klimdoeken) • Djolé African Percussion • Sport City • Brasserie 70 • 
De Classicway •Oldtimerdag De Bilt. 

Nieuwe thema-avonden 
in Bij de Tijd!

Op vrijdag 20 september 2013 is de eerste thema-avond van het najaar 

in wijkrestaurant  Bij de Tijd. De keukenbrigade heeft zich laten inspi-
reren door gerechten die in de Regio sinds lange tijd gemaakt worden 
en op deze thema-avond valt er te genieten van Vijfschaft. Weliswaar 

werd dit Oud-Utrechts gerecht bij voorkeur gegeten als het boerenwerk 

tijdens een vorstperiode stil lag, maar na alle frisse salades en lichte 

bouillon vonden ze het tijd worden voor weer wat stevigere kost.

Het volledige menu is op de site van Bij de Tijd te vinden (www.res-

taurantbijdetijd.nl), alwaar ook meteen gereserveerd kan worden. Bij 

uw reservering kunt u direct aangeven of u kiest voor een vegetarische 

variant van het menu en of u wilt plaatsnemen aan de aanschuiftafel. 

Reserveren kan via tel.nr. 030 2209615 (vanaf 12 uur), per mail: con-

tact@restaurantbijdetijd.nl, of door persoonlijk even langs te komen. 

Voor deelname is reserveren noodzakelijk: dit kan t/m woensdag 18 

september.

Dudoklezing in Bilthovense Boekhandel

De Bilthovense Boekhandel is ge-

vestigd in een deel van het Juliana-

complex dat de beroemde architect 

Willem Marinus Dudok (1884-

1974) omstreeks 1955 heeft ont-
worpen. Dit Julianacomplex staat 
centraal in de lezing die de Biltho-

vense kunsthistorica Korine Hazel-
zet op 18 september om 20.00 uur 

verzorgt. De lezing is een uitnodi-

ging om dit architectonisch erfgoed 

eens goed te bekijken. Hazelzet zet 
het Julianacomplex in het kader 
van het naoorlogse oeuvre van Du-

dok, dat steeds meer waardering en 

bescherming krijgt. Vergelijkbare 

complexen in Hilversum, Bussum 

en Amstelveen passeren de revue, 
waarbij ook wordt gekeken naar 

zaken als setting en uitstraling, 

staat van onderhoud, kleurgebruik 

en omringende tuinaanleg. De le-

zing nodigt niet alleen uit tot goed 

kijken naar deze architectuur maar 

zelfs ook tot ernaar luisteren.

In een unieke, bijzonder klinkende combinatie van blok-

luiten, dwarsluit, piano, orgel, marimba, slagwerk en 
zang neemt Sound of 4 de luisteraar mee langs diverse 
virtuoze, vrolijke en verstilde muzikale landschappen, 

van pure Renaissance muziek tot swingende muziek van 
Gershwin, afgewisseld met improvisaties van het kwar-
tet. Zaterdag 14 september levert Sound of 4 bijdragen 
aan de Biltse Marktdag.

Sound of 4 bestaat uit de 3 zussen en zwager: Enny 
de Winter (blokluiten, dwarsluit, zang), Fredrike de 
Winter(percussie, marimba, zang), Hanny Vroeijenstijn-
de Winter(piano, orgel, zang) en Marcell Vroeijenstijn 

(zang). Zaterdag 14 september is SKC (Stichting Kunst 
en Cultuur) aanwezig op de jaarlijkse Vrijetijdsmarkt 
van de Marktdag Dorpskerk in de Dorpsstraat in De Bilt 

om mensen op het goede idee te brengen om in hun vrije 

tijd wellicht één van de interessante en leuke SKC-acti-
viteiten te bezoeken. Er staan maar liefst 90 kramen. 

De Bilt

SKC verzorgt onder andere drie muzikale live optre-

dens. Allereerst een klassiek concert in de Dorpskerk 
van De Bilt van 12.00 tot 12.30 uur. Om 13.00 uur is 

er naast de SKC-kraam een optreden van het Utrechtse 
wereldmuziekkoor Sophies Voice met mooie liederen 
uit vele landen en culturen. En om 14.00 uur kunnen 
bezoekers bij de kraam opnieuw genieten van de klan-

ken van Sound of 4. Daar wordt men opnieuw verrast 
door de lichte muziek van ‘Sound of 4’ met accordeon, 
slagwerk, zang, luiten en piano. Voor wie geïnteres-

seerd is naar een lied over ‘De Bilt’ moet vooral gaan 

luisteren. De SKC kraam staat tegenover de kerk en in 
de kerk kunnen bezoekers om 12.00 uur genieten van 

een klassiek concert verzorgd door Sound of 4 waarbij 
het kerkorgel bespeeld zal worden. [HvdB]

‘Sound of 4’ en Sophies Voice 
op Vrijetijdsmarkt 

Rondje De Bilt
Als je alle kernen van de gemeente De Bilt wilt bezoeken kun je dat doen langs een parcours 

van 35 km. Je bent dan ook overal geweest en je ziet hoe afwisselend van samenstelling de 

gemeente De Bilt eigenlijk is. Bosrijke stukken kom je tegen maar ook iets je langs lange 
polderwegen. Je ziet statige villa’s, boerderijen, woonwijken met rijtjeshuizen, oude kerken en 

twee draaiende molens. Je komt door dorpskernen met ieder hun eigen sfeer. 

Het ‘Rondje De Bilt’ dat zaterdag 
7 september was uitgezet had het 
allemaal. In elk van de zes kernen 
konden deelnemers beginnen. Het 
weer werkte mee, het was niet echt 

zonnig meer eigenlijk prima iets-

weer. Tussen de 600 en 700 men-

sen hebben meegedaan. Daar merk 

je overigens niets van op een tocht 

van 35 km lang. In Bilthoven gin-

gen de meeste ietsers van start. De 
deelnemers kregen op iedere post 

een stempel op hun formulier. Was 

dat vol dan kreeg je geen prijs maar 

had je wel een herinnering aan een 

sportieve en gezellige dag. 

Het geheel werd gesponsord door 
verschillende serviceclubs, De 

Houtfabriek in Westbroek en bras-

serie De Egelshoek in Hollandsche 
Rading. Vrijwilligers van diezelfde 
serviceclubs bemanden ook de 

start/controle posten. Zo’n 30 man/

vrouw is hiervoor in touw geweest. 

Jeroen van Vliet, één van de orga-

nisatoren toonde zich na aloop een 
tevreden man. ‘Het was een feest 
voor alle kernen van de gemeente 

en dat was ook precies onze be-

doeling’. Samengevat: wie mee 
heeft gedaan weet voortaan precies 

waarover hij het heeft als hij zegt: 

‘Ik kom uit De Bilt’. [MN]

Zingeving na sterfgeval
Tap Uitvaartverzorging verzorgt een interactieve bijeenkomst ‘Zinge-

ving na een overlijden”. Tap Uitvaartverzorging biedt al langer kort 
na een uitvaart nabestaanden nazorg aan. Voor deze extra dienstver-

lening komt, indien gewenst, maatschappelijk werker Joke de Jong bij 
de nabestaande(n) thuis voor een gesprek en voor eventuele hulp bij 

praktische zaken.

Ter inspiratie organiseert Joke de Jong een aantal malen per jaar een 
interactieve bijeenkomst met als thema ‘Zingeving na een overlijden’. 
De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die veel hebben meegemaakt 

en waarvan het leven er na een ingrijpende gebeurtenis heel anders uit-

ziet. De deelnemers ontmoeten anderen met vergelijkbare ervaringen.

Bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op 16 september van 19.30 tot 22.30 uur op 
Begraafplaats en Crematorium ‘Den en Rust’ in Bilthoven. Aanmelden 
kan bij Joke de Jong, tel 06 22868582 of e-mail info@zingevingenau-

tonomie.nl

Ook in Groenekan konden de ietsers beginnen aan hun Rondje De Bilt.

Korine Hazelzet (1949) woont 
sinds 1974 in Bilthoven. Zij 
studeerde kunstgeschiedenis aan 
de universiteiten van Amsterdam 
en Utrecht en promoveerde aan de 
Vrije Universiteit.

Enny de Winter soleert met twee blokluiten.   



Binnenkort in

Leyenseweg 127, 3721 BC Bilthoven (naast zwembad Brandenburg en Multimate).
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com

Bewezen de goedkoopste!

2 kratten

Per liter 1.18

Pepsi, Sisi of 7UP

Alle pakken met  

4 blikjes van 0.33 liter

Per pak

1.49

Amstel
2 kratten met  

24 flesjes van 0.3 liter

24.58

Acties zijn geldig van woensdag 17 juli t/m dinsdag 23 juli 2013

 Maaltijdsalade

Alle soorten
Schaal 400 gram

3.29 - 4.49
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Als beste getest door Kassa 7,3-

Ronduit de
goedkoopste!

pak 4 blikjes

Per liter 0.76

400 gram

Per kilo 7.50

WWW.HOOGVLIET.COM

Acties zijn geldig van woensdag t/m dinsdag
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Acties zijn geldig van woensdag 5 t/m dinsdag 11 juni 2013

Gratis
weken 
bij Hoogvliet

Héél véél 

acties met 

gratis 

producten!

1+1 
GRATIS

Roosvicee 

Alle pakken van 1.5 liter

2 stuks

van: 2.62 - 2.84

voor: 1.31 - 1.42

 Roombotercroissants

2 stuks

van: 1.10

voor: 0.55

1+1 
GRATIS

*

 Artikelen vindt u in de diepvries

WWW.HOOGVLIET.COM

Acties zijn geldig van woensdag t/m dinsdag

M
a
xi

m
a
a
l 4

 k
e
e
r 

d
e
 a

a
n
b
ie

d
in

g
 p

e
r 

k
la

n
t. 

P
e
r 

co
m

b
in

a
ti
e
 k

a
n
 d

e
 p

ri
js

 v
e
rs

ch
ill

e
n

. *
 U

 k
ri

jg
t 

5
0

%
 k

o
rt

in
g
 o

p
 d

e
 t

o
ta

a
lp

ri
js

.

WWW.HOOGVLIET.COM

1+1
GRATIS*

Lipton Ice Tea
Alle pakken of  flessen van 1.5 liter2 stuks
van: 2.98 - 3.12
voor: 1.49 - 1.56

Wagner Big Pizza  Alle soorten
4 stuks
8.76

4.99

4 stuks

Tijd
voor de

BBQ

Kijk verderop in deze folder voor meer informatie!

GRATIS

alle 
hamburgers

2+1

Dat wordt smullen!

Acties zijn geldig van woensdag 14 augustus t/m dinsdag 20 augustus 2013

Laat u verrassen 
door uw nieuwe 
supermarkt!

Let op uw brievenbus 

voor onze speciale 

openingsaanbiedingen!
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Onthulling Bilts Hoogkruis
zaterdag 14 september 2013, 11.00 uur

Van Boetzelaerpark ingang Kerklaan 

Onze sponsors bedankt!

advertentie

Het netwerk als geheel staat dus 

bol van kwaliteit. Iedereen die is 

aangesloten en bereid tot uitwisse-

ling heeft toegang. De kwaliteit van 

Jørgen Flier is zijn luisterend oor en 

uiterst rustige uitstraling. ‘Mensen 

kunnen en willen hun verhaal aan 

me kwijt.’ Een geboren coach? 

Flier heeft zijn bedrijf ‘Ad Litem’ 

genoemd. Dat is Latijn voor ‘op het 

proces gericht’. ‘Doelmatigheid en 

oplossingsgerichtheid zijn mooie 

dingen, zegt hij, ‘maar het meest 

duurzame resultaat boek je als de 

weg er naartoe de zelfredzaamheid 

en harmonie met jezelf en anderen 

bevordert.  Ik noem mezelf liever 

lifecoach dan jobcoach. Werk is 

immers onderdeel van het leven! 

Privé, werk en welbevinden gaan 

vaak naadloos in elkaar over’, al-

dus Flier die is afgestudeerd aan het 

Europees instituut voor coaching 

en counselling. 

Ruimte maken 

Problemen, thuis, op het werk of 

elders? Vaak ligt een blokkade 

door een dieper probleem eraan 

ten grondslag, weet Flier uit eigen 

ervaring. ‘Mijn coaching is erop 

gericht om de cliënt te helpen om 

dat onderliggende probleem boven 

tafel te krijgen. Ik help met gerichte 

vragen om ruimte te maken, zodat 

de cliënt zijn eigen kracht, wensen 

en interesses kan ontdekken. Zelf 

uit te vinden wat hij of zij wil en 

zoekt in werk of bestaan. Want het 

mooiste wat een mens kan worden 

is zichzelf.’ 

Keuzes

‘Verkeerde keuzes bestaan trou-

wens niet’, benadrukt de coach. Ik 

heb mijn eigen keuzes met hart en 

ziel gemaakt op een speciiek mo-

ment, ongeacht het resultaat. Toen 

ik tiener was vond mijn vader het 

inancieel verstandiger dat ik de 
economische kant uitging in plaats 

van de maatschappelijke. Toen 

werd ik recruiter bij een Engels 

bedrijf. Maar kwam er al snel ach-

ter dat zo’n baan niet bij me pas-

te. ‘Wat wil ik nu eigenlijk wel?’, 

vroeg ik me tijdens een vakantie 

af.  ‘Het werd een omscholing naar 

de Sociaal Pedagogische Hulpver-

lening en ik ben als begeleider in 

de verstandelijk gehandicaptenzorg 

gaan werken. In 2005 begon ik een 

kinderopvangverblijf en daarnaast 

in 2008 een bedrijf in EHBO en 

bedrijfshulpverlening. Die kinder-

opvang pakte na 7 jaar bedrijfs-

matig niet goed uit, maar toch heb 

ik er geen seconde spijt van. Want 

uiteindelijk blijken de keuzes uit 

je verleden altijd bruikbaar op je 

levenspad en binnen de rest van je 

carrière. Zonder wrijving komt een 

mens niet vooruit. Maar ’t is goed 

je te realiseren dat wrijving glans 

geeft en daarmee nieuwe energie en 

kans tot ontwikkeling.’  

Het Nieuwe Werken 

Flier is een groot voorstander van 

het zogeheten Nieuwe Werken. 

Hij brengt HNW dagelijks thuis in 

praktijk als echtgenoot en vader van 

twee kleine kinderen. Zijn vrouw 

werkt overdag en krijgt van haar 

werkgever de gelegenheid om thuis 

te werken.  Zo nu en dan slaat Flier 

twee vliegen in een klap als haar 

chauffeur, want terwijl hij wacht 

tot de vergadering van zijn vrouw 

is afgerond, kan hij tegelijkertijd 

‘digitaal’ uit de voeten. Tevens is 

Flier priester van de Nieuw-Apos-

tolische Kerk in Zeist. Zijn vrouw 

zorgt dan voor de kinderen. ‘De 

voorwaarde van Het Nieuwe Wer-

ken is vertrouwen. Een werkgever 

vertrouwt erop dat goed werk wordt 

geleverd, ook als een werknemer 

niet op kantoor aanwezig is’, denkt 

hij. ‘Met als prettig extra resultaat 

dat mijn vrouw en ik elkaar zowel 

in werk als binnen ons gezin goed 

kunnen aanvullen.’  

Ondanks een heel gevarieerde car-

rière is Flier niet verbaasd dat hij 

uiteindelijk coach is geworden. Ik 

ben van kinds af aan maatschap-

pelijk betrokken geweest. Al op 

het rapport van de lagere school 

stond: ‘Jørgen is een vaderiguur 
in de klas.’ Later werd ik door de 

kerk gevraagd om de jeugdgroep te 

begeleiden. De ervaring als priester 

in de Nieuw-Apostolische Kerk , 

gebruik ik in mijn eigen praktijk bij 

de ‘Christelijke coaching’. 

Oók voor groepen 

Flier is beschikbaar als groeps-

coach, ook voor bedrijven en 

overheden. Op voorwaarde dat de 

groepsdeelnemers bereid zijn om 

naar elkaar te luisteren en mee te 

denken over de belangen van de 

anderen én ze natuurlijk de spelre-

gels van de coach accepteren.  

‘Kijk naar de politiek en het he-

dendaagse bedrijfsleven.  Korte- 

termijn- denken en lange lijnen 

hebben vervreemding en onbegrip 

tot gevolg. Als groepscoach wil 

ik onderlinge erkenning en begrip 

stimuleren tussen de vertegen-

woordigers van de deelnemende 

partijen. Zodat ze hun gedeelde 

belangen leren zien in plaats van 

tegenover elkaar te staan en langs 

elkaar heen praten.    

Lifecoach Jørgen Flier: 
‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf’

door Veroniek Clerx

‘Netwerken is zo belangrijk’, vindt Jørgen Flier. De samenleving is er toch niet voor bedoeld, 

dat iedereen continu als individu bezig is? Door samen te werken kunnen we elkaars interesses 

en kwaliteiten aanboren. Ieder mens heeft zijn kennis, ervaring en talenten. 

Jørgen Flier : ‘Bestuurders en 

de inwoners hebben allebei het 

beste voor met de gemeente. Maar 

waar komen al die klachten dan 

vandaan?’

Het weekend van de buurtbarbecue
Twee keer werd de redactie het voorbije weekeinde uitgenodigd een 

fotootje te komen maken en een vorkje mee te prikken bij een buurt-

barbecue. In beide gevallen bleken het uitnodigingen te zijn van druk 

bezochte en zeer geanimeerde buurt-bijeenkomsten, vaak gehouden ter 

afsluiting van de zomer(-vakantie) en om de onderlinge band te ver-

nieuwen en/of wat aan te halen.

Joke en Arjan van Daalen en Joke en Arno de Ruiter zijn al zeven 

jaar lang de trekkers van de barbecue van nagenoeg alle bewoners 

aan het Jacob van Campenkwartier in de Bilthovense wijk de Leijen. 

Medebewoners bewonderen en waarderen de inzet van deze ras-

organisatoren. Aan de overdekt opgestelde tafels en bij de grill is de 

gezelligheid de rode draad. 

Even verderop

Een ander feest werd op de Acacialaan gehouden voor de bewoners van 

de Haagbeuklaan, deel Iepenlaan, deel Berlagelaan en de bewoners van 

de Acacialaan. Hier waren een spannend buurt/gluurspel voor de jeugd 

en een springkussen. Naast een drankje en de eigenlijke barbecue was 

er een optreden van ‘Bert en de Bunkerband’. [HvdB]

Het feest op de Acacialaan begon met pannenkoeken voor de jeugd.

Ouderen bij Jits Bakker
De Stichting Dag voor de Ouderen (SDO) heeft opnieuw een bezoek 

aan de Biltse beeldend kunstenaar Jits Bakker georganiseerd. Het is 

zeer de moeite waard om zijn werk en het verhaal daarbij van dichtbij 

te zien en te voelen. Zijn expositieruimte stelt hij open voor belangstel-

lenden op woensdag 25 september. Adres: Holle Bilt nr. 16. Aanvang 

van de rondleiding 10.00 uur. Kosten 5 euro. Aanmelden kan bij mw. 

An Stijlaart, tel. 0346 214749 of bij mw. Henny Ockhuijsen, tel. 030 

2202458, e-mail: anhockhuijsen@ hetnet.nl

BBQ voor vrijwilligers

Woensdag 4 september was er bij De Koperwiek een barbecue voor de 

vrijwilligers van zowel De Koperwiek als het Uitbureau, als blijk van 

waardering voor de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de 

bewoners.  (Joke de Koning, foto Roland Alpherts)



‘Vroeger had ik een oom die vrij-

metselaar was maar dat zei me toen 

niets’, vertelt Hans Stollenwerck. 

Hij groeide op in Maastricht en stu-

deerde in Utrecht geschiedenis en 

aardrijkskunde op de lerarenoplei-

ding SOL. 

‘Ik kwam daarna in het onder-

wijs terecht en ben een echte on-

derwijsman. Door mijn opleiding 

geschiedenis was ik de vrijmet-

selarij regelmatig tegengekomen. 

Een vriend van mij is lid van een 

loge van vrijmetselaars. Met hem 

zeil ik elk jaar en hij bracht het 

onderwerp wel eens ter sprake.  

Nooit om mij over te halen om lid 

te worden, maar meer om gedach-

ten uit te wisselen en dat ging altijd 

uitstekend. Zo werd mijn interesse 

gewekt.’ 

Dogma’s

Stollenwerck begon zich de laatste 

jaren te ergeren aan de oppervlak-

kigheid die hij overal constateerde. 

‘Ik had steeds meer behoefte aan 

diepgang. Op een gegeven moment 

heb ik mijn zeilvriend gebeld en 

gezegd dat ik interesse had in de 

vrijmetselarij. Met mijn katholieke 

achtergrond zijn ritualen heel ver-

trouwd, maar de vrijmetselarij kent 

geen dogma’s. Dat is voor mij erg 

belangrijk, omdat ik niet voor een 

ander kan uitmaken wat de waar-

heid is. Ik ben een pragmaticus en 

heb geen sympathie voor orthodoxe 

godsdiensten, van welke signatuur 

dan ook, omdat ze altijd uitgaan 

van eigen gelijk. Ik heb daarna met 

een aantal mensen van loge De 

Witte Roos gesprekken gevoerd en 

dat klikte zo goed dat ik me heb 

aangemeld. Ik dacht na een aantal 

gesprekken met deze mensen heb 

ik vertrouwen dat ik daarmee de 

diepte in kan en heb ik ja gezegd. 

Vervolg

‘Op 1 maart ben ik ingewijd als 

leerling. Ik ben er als mens rijker 

van geworden. De vertrouwdheid 

en de manier waarop mensen van 

de loge mij hebben opgevangen was 

geweldig. Na een jaar leerling kun 

je, als je bouwstukken levert, gezel 

worden en het jaar daarna meester. 

Bouwstukken tonen je vorderingen 

aan in je denken en je ontwikkeling. 

Als meester kun allerlei functies 

bekleden. Het duurt dus in totaal 

drie jaar, maar dan kun je weer ver-

der verdiepen. Bij de inwijding tot 

leerling had ik in eerste instantie de 

neiging om krampachtig het heft in 

eigen hand te houden, maar ik heb 

de knop omgedraaid en me volledig 

vertrouwd op de mensen en dat is 

een geweldige ervaring voor mij 

geweest. Ik heb drie dagen op een 

wolk geleefd.’ 

Luisteren

Op 14 september is de functie van 

Hans Stollenwerck voornamelijk 

de mensen vertellen hoe het proces 

verloopt om lid te worden van de 

vrijmetselarij. Hij maakt daarbij ge-

bruik van muziek. Hij vindt ritualen 

en muziek heel belangrijk om zijn 

gevoelens weer te geven. 

‘Dat heeft niet zozeer met de vrij-

metselarij te maken, want dat heb 

ik altijd gehad, maar ik merk dat 

als je over dingen praat muziek heel 

waardevol kan zijn. Op zoek naar 

de eigen waarheid houd ik altijd de 

drie L’s aan: Luisteren, Lezen en 

Leren. Ik merk ook in het onderwijs 

dat mensen zo slecht naar elkaar 

luisteren. De een is al bezig met het 

verwoorden van een argument ter-

wijl de ander nog praat. Dan denk 

ik, luister toch eerst eens goed en 

haak niet in op je eigen verhaal.’

Vrijmetselaarsloges presenteren zich
door Guus Geebel

Huize het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven is zaterdag 14 september opengesteld ter 

gelegenheid van de landelijke Dag van de Vrijmetselarij en Open Monumentendag. Het publiek 

kan van 10.00 tot 16.00 uur het gebouw en de ruimtes waarin de vrijmetselaren bijeenkomen 

bezichtigen. Ook is er een expositie. Om 12.00 uur vertelt Hans Stollenwerck over het proces dat 

leidde tot zijn lidmaatschap van de vrijmetselarij. Hij combineert zijn verhaal met muziek. 

De eigen ervaring staat centraal in het verhaal van Hans Stollenwerck.

‘A fresh experience every time!’ 
Dat is het motto van Selecta. Selecta is een toonaangevende specialist op het gebied van 

‘vending’; de voorziening in eten & drinken via automaten. Wij voorzien bedrijven en instellingen 

van hoogwaardige apparatuur, ingrediënten en een snelle, klantvriendelijke service. 

Selecta is in Nederland een van de grotere spelers in de markt.  Selecta staat voor verfrissende 

dienstverlening en een hartelijke manier van zaken doen. 

Het hoofdkantoor van Selecta in Nederland is gevestigd in Waardenburg aan de A2 tussen 

Utrecht en ’s-Hertogenbosch.

In Europa is Selecta dé snel groeiende marktleider op het gebied van vending met meer dan 

5 miljoen consumenten per dag.

Voor de dienstverlening in de regio De Bilt / Bilthoven zijn wij op zoek naar een gemotiveerde

SERVICE OPERATOR (M/V)
15 uur per week, verdeeld over 5 dagen.

Als Service Operator ben je verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het automatenpark bij onze klanten. Je vult de 

voedsel- en drankenautomaten en maakt ze schoon. Je verhelpt en voorkomt eenvoudige storingen en geeft de klant advies over 

onderhoudswerkzaamheden. Dit doe je op een klantvriendelijke manier. Jij bent immers ons visitekaartje en verantwoordelijk 

voor het onderhouden van het klantencontact. Ook draag je zorg voor een goede administratie en voor het onderhouden van de 

beschikbaar gestelde apparatuur en materialen.

De hoofdtaken in deze functie zijn:
• het controleren, vullen, schoonhouden en onderhouden van diverse automaten;
• het verhelpen en voorkomen van eenvoudige storingen;
• het bijhouden en administreren van grondstoffenverbruik;
• het registreren van verkopen door middel van het uitlezen van automaten;
• verantwoordelijk voor het afstorten en registreren van ontvangen gelden;
• onderhouden van contacten met klanten en consumenten;
• onderhouden van de beschikbaar gestelde apparatuur en materialen.

Voor deze functie vragen wij:
• technisch inzicht op LBO-niveau;
• inzet en betrokkenheid;
•  fl exibel en klantgericht kunnen denken en handelen met 

oog voor kwaliteit, orde, netheid en veiligheid;
• administratieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken;
•  goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden met 

betrekking tot de Nederlandse taal;
• rijbewijs B;
• verzorgde en representatieve uitstraling;
• woonachtig in de directe omgeving van De Bilt / Bilthoven.

Wat bieden wij:
•  een passend salaris;
•  interne begeleiding en aandacht voor opleiding;
•  een zelfstandige en afwisselende functie;
•  een dynamische en inspirerende werkomgeving.

Ben jij die gemotiveerde collega naar wie wij op zoek zijn? 
Stuur dan je schriftelijke reactie met c.v. naar: Selecta B.V., 

t.a.v. afdeling Human Resources, Postbus 70, 4180 BB Waardenburg 

of per e-mail naar personeel@nl.selecta.com. 

Voor meer informatie over de functie bel naar G. Weening, 

Service Manager, +31 (06) 53 69 68 55. Kijk ook op www.werkenbijselecta.nl. 
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Open monumentendag 2013
door Koos Kolenbrander 

Het landelijk thema van Open monumentendag 2013 is Macht en Pracht. Voor de gemeente De 

Bilt betekende dit een invulling in het jubileumjaar t.g.v. het 900 jarig bestaan. In alle kernen 

zijn zaterdag 14 september een aantal monumenten opengesteld die elk op hun eigen wijze 

(delen van) de afgelopen 900 jaar markeren. Ook zijn er tentoonstellingen van kaarten, 

foto’s en voorwerpen over de laatste 900 jaar.

De opening van Monumentendag 

2013 vindt 14 september om 10.00 

uur plaats op het landgoed Oost-

broek, van waaruit 900 jaar gele-

den de ontginning van het moeras-

land begon en nadien de kern De 

Bilt ontstond. Vanaf dat moment 

zijn de opengestelde monumenten 

in de gemeente toegankelijk voor 

het publiek tot 16.00 uur ’s mid-

dags.

Oude School

De routebeschrijving voert langs 

de in 1652 gebouwde Oude School 

aan de Burg de Withstraat 31. Het 

is een van de oudste gebouwen van 

de gemeente De Bilt en werd tege-

lijk met de Ned. Hervormde kerk 

gesticht. De eerste schoolmeester/

koster, Jan Janz. Leerheaf begon 

met een klas met 35 leerlingen. 

De school werd voor de latere 150 

leerlingen te klein en verhuisde 

naar een groter pand aan de Dorps-

straat, vanouds Steenstraat. De 

Oude School heeft hierna andere 

bestemmingen gekregen, waaron-

der die van de Biltse Historische 

Vereniging.

St. Michaëlkerk 

Op 26 juli 1893 werd de eerste 

steen gelegd voor de bouw van de 

rooms-katholieke Sint Michaël-

kerk aan de Kerklaan 31. Het was 

de eerste rooms-katholieke kerk in 

de toenmalige gemeente De Bilt. 

Hij werd te klein en in 1954 ge-

sloopt. De huidige St. Michaëlkerk 

is een ontwerp van B.J. en H.M. 

Koldewey en gebouwd volgens de 

beginselen van de Delftse school. 

Deze kerk is te bezichtigen en er 

zijn twee rondleidingen: om 12.00 

uur en om 14.30 uur. Van 13.30 tot 

14.30 uur wordt er door een aantal 

kinderen in de kerk een minicon-

cert gegeven.

Begraafplaats Groenekan

De omstreeks 1810 aangelegde 

Hervormde Begraafplaats aan de 

Groenekanseweg behoort tot een 

van de oudste begraafplaatsen van 

Nederland. Een tot juni 2012 bij-

gewerkt overzicht vermeldt een 

aantal van 726 personen, dat op dit 

kerkhof aan de aarde zijn toever-

trouwd. Op de begraafplaats bevin-

den zich verschillende grafmonu-

menten, zoals een Ierse grafsteen 

in de vorm van een Keltisch Kruis, 

de grafkelder van de fam. Calkoen 

die op Voordaan woonde en een 

oficieel geregistreerd oorlogsgraf 
met een particuliere grafsteen van 

Aalbert van Engelenhoven.

Molen Geesina

Met de uit de 19e eeuw daterende 

ronde stenen-stellingmolen Geesi-

na aan de Ruigenhoeksedijk 32 

werd tot ca. 1934 op windkracht 

koren gemaald. De molen heette 

aanvankelijk De Groene Kan, maar 

werd begin jaren 40 van de vorige 

eeuw grootscheeps gerestaureerd 

en kreeg de voornaam van de mole-

naarsvrouw ‘Geesina’ Schuurman.

Fort Ruigenhoek

Dit fort is samen met de forten 

Voordorp, Rijnauwen en Vechten 

tussen 1867-1871 gebouwd als on-

derdeel van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Tijdens de Tweede We-

reldoorlog is het fort o.a. door de 

Duitse bezetter gebruikt. In 1995 

is het door Defensie overgedragen 

aan Staatsbosbeheer.

Hervormde kerk

Omstreeks 1100 werd in Westbroek 

een kapel gebouwd, die onder het 

bestuur van St. Jacob te Utrecht 

stond. In de 15e eeuw besloot men 

op de plaats van de kapel een nieu-

we kerk te bouwen. De bouw van 

deze laat-gotische zaalkerk begon 

in 1467. Omstreeks 1510 werden er 

in de kapellen muurschilderingen 

aangebracht. Het twee-klavieren-

orgel uit 1879 heeft een front dat 

bestaat uit een middentoren, twee 

zijtorens en gedeelde tussenvelden. 

Het orgel bezit 1025 pijpen, waar-

van de langste 2.80 meter is. De 

pijpen zijn van eikenhout gemaakt, 

het overige pijpwerk is van een le-

gering van tin en lood..

Voormalig gemeentehuis van 

Maartensdijk

Het voorhuis van deze oorspronke-

lijk uit begin 17e eeuw daterende 

hofstede/herberg De Tolakker 

werd vanaf 1883 door het gemeen-

tebestuur gehuurd als gemeente-

huis. De eigenaar Piet Meijers liet 

het verbouwen, waardoor het voor- 

en achterhuis werden gescheiden. 

Het achterhuis bleef een herberg. 

In 1907 kocht de gemeente het 

voorhuis. In 1931 werd het pand 

grondig verbouwd en uitgebreid. 

Daarbij werd ook de woning voor 

de secretaris en later de gemeen-

tebode aan de oostzijde gebouwd. 

In de verbindingsruimte tussen 

het voormalige gemeentehuis en 

de bodewoning houdt de histori-

sche Vereniging Maartensdijk een 

tentoonstelling van kaarten, foto’s 

en voorwerpen van de omliggende 

buitens waaronder Eijckenstein.

Huize het Oosten 

Huize het Oosten is in 1961 ge-

bouwd. Na de Tweede Wereldoor-

log en het onafhankelijk worden 

van Nederlands Indië verhuisde de 

uit 1837 daterende Loge ‘De Ster 

in het Oosten’ van Batavia naar 

Nederland. De Loge werkt al sinds 

1734 binnen de orde der Vrijmet-

selaars in Nederland . De oficiële 
naam is nog steeds ‘Orde der Vrij-

metselaren onder het Grootoosten 

der Nederlanden’.

In Huize het Oosten bevindt zich 

de werkplaats (tempel) van de 

Vrijmetselaarsloge.’ De Ster in 

het Oosten’. Het gebouw is thans 

een centrum van wonen, zorg en 

verpleging. De Open Monumen-

tendag valt samen met de dag van 

de Vrijmetselarij, daarom zijn de 

maçonnieke ruimtes, waarin de lo-

ges werken, a.s. zaterdag voor het 

publiek geopend: vanaf 10.00 uur 

zijn er ieder uur rondleidingen en 

om 12.00 uur en 15.30 uur zijn er 

korte lezingen.

Ingezonden mededeling

Muze organiseert feest 
in Groenekan

Muze in ’t Groen organiseert op zondag 29 september (van 16.00 - ca. 

20.00 uur) een uniek Marokkaans feest, Maak kennis in de tot kasba 

verbouwde oer-Hollandse kassen aan de Lindenlaan in Groenekan 

met de kleurrijke Marokkaanse cultuur. Geniet van authentieke mu-

ziek, dans, eten en ander vertier. Onder andere KASBA, een gerenom-

meerde Marokkaanse band, verzorgt de muziek met haar unieke mix 

van Noord Afrikaanse en Westerse stijlen. Aanmelden, i.v.m catering, 

uíterlijk 18 september! Let wel: pas betaald is aangemeld! 

Meer informatie: zie website www.muzeinhetgroen.nl of e-mail 

muzeinhetgroen@gmail.com  of ga naar het facebook-account van 

de Muze.

In 2006 werd een vredespaal geplaatst op de Kerklaan bij de Michaelskerk. 

De vredespaal is een internationaal symbool, overal ter wereld geplaatst. 

In verschillende talen staat op de paal de tekst: ‘moge er vrede zijn op 

aarde’.

De Geesina is in 1843 gebouwd door de fam. Van Elven. In 1911 werd 

A.L. Schuurman eigenaar. De molen kwam op 11 juni 1998 in bezit van 

de Stichting De Utrechtse Molens om een restauratie mogelijk te maken. 

Begin 2011 besloot de eigenaar op basis van een versoberd bestek, de 

restauratie ter hand te nemen. De molen werd op Nationale Molendag 

2012 weer in gebruik gesteld.

Rapidschaaktoernooi
Schaakvereniging De Biltse Combinatie (DBC) organiseert op 14 sep-

tember om 10.00 uur een groot schaaktoernooi ter gelegenheid van het 

900-jarig bestaan van de gemeente. Dit toernooi begint om 10.00 uur 

en is het eerste grote schaaktoernooi in de gemeente De Bilt sinds 1976. 

De organisatie gaat uit van een deelname van maximaal 100 schakers 

waaronder de regionale topspelers en wellicht zelfs enkele grootmees-

ters. Ook voor de ‘huisschakers’ kan het een goede gelegenheid zijn 

om mee te doen aan een toernooi.  Er wordt gespeeld in drie groepen 

en alleen in de hoogste groep zullen de topschakers te vinden zijn. Zij 

strijden om het prijzengeld: voor de winnaar in deze hoofdgroep ligt    

€ 500 klaar.

Sportvisserij 

Het toernooi wordt gespeeld in het Gebouw van Sportvisserij Neder-

land, Leyenseweg 115, 3721 BC Bilthoven. Alle informatie over het 

toernooi is te vinden op de website van DBC: www.dbcschaak.nl. Heel 

bijzonder is dat in deze tijden van economische schaarste toch diverse 

bedrijven besloten hebben het toernooi te sponsoren. Het gaat naast 

de FSB en de Stichting 900 jaar de Bilt om Reggeiber, autobedrijf de 
Rooij, Eijken Optiek, Sportvisserij Nederland, Albert Heijn De Bilt en 

Cafe van Miltenburg. Vanzelfsprekend doen ook de regionale schaak-

bond SGS en DBC een duit in het zakje. 

Nadere informatie: Joop Faber (j.a.j.faber@wxs.nl, 030 2201360) 

Schrijven over je leven
In het najaar geeft Arianne Colee weer een cursus ‘Een reis door je le-

ven’ in de Bibliotheek in de Kwinkelier in Bilthoven. Aan de hand van 

eenvoudige opdrachten schrijven de deelnemers over gebeurtenissen 

uit hun eigen leven. 

Als mensen gaan schrijven blijkt dat ze zich vaak veel meer kunnen 

herinneren dan ze dachten. Uit onderzoeken naar de functie van schrij-

ven blijkt dat schrijven ook nog gezond is. Het is een manier om je te 

uiten en dingen te verwoorden waarover je niet zo gemakkelijk praat. 

De deelnemers van het vorige seizoen zijn vol lof over de cursus. Ieder-

een kan meedoen - ook mensen die eerder aan een schrijfcursus hebben 

deelgenomen. Schrijfervaring is niet nodig. 

Informatie

Woensdag 18 september bestaat de mogelijkheid van 10.00 tot 11.30 

uur in Bibliotheek Bilthoven kennis te maken. Biograisch consulent 
Arianne Collee houdt deze ochtend een korte inleiding, gevolgd door 

een paar schrijfoefeningen. De cursus zelf, die 7 weken duurt, start op 

woensdagochtend 9 oktober van 9.30 tot 12.30 uur. Aanmelden via 

website http://bibliotheek.ideacultuur.nl. Meer informatie is te vinden 

op de website van de bibliotheek.



Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Kennismaken met de computer

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist. De vraag 

die centraal staat: wat is een computer en hoe werkt deze? 

U leert een aantal begrippen kennen, het toetsenbord en 

de muis gebruiken. En ook een programma openen en 

sluiten. Een goed moment om u nader te oriënteren.  

2 lessen: maandagmorgen 23 en 30 september 2013. 

Kosten: € 30,00

Introductiecursus iPAD 

U leert de iPAD te bedienen, te zoeken op het internet, 

email ontvangen en versturen + werken met Skype. Breng 

uw eigen iPAD mee met een werkend account voor email. 

Zonder voorkennis kunt u deelnemen aan deze cursus. 

Dringend gewenst dat u de gegevens van de iPAD instel-

lingen meebrengt naar de cursus. Start: vrijdagmorgen 

13 september 2013. 4 lessen € 75,00 (incl. cursusboek)

Taalcursus Spaans 
Maandag 19.00-20.30 uur beginners.
Maandag 20.45-22.15 uur gevorderden
25 lessen € 85,- excl. Lesmateriaal.
Start 30 september.

Taalcursus Frans
Woensdag 10.30-12.00 uur gevorderden
Woensdag 19.30-21.00 uur beginners
25 lessen € 85,- excl. Lesmateriaal.
Start 25 september.

Computercursussen
Kennismaking Windows
-  Maandag 13.30-15.00, start 30 september 

10 lessen € 90,-
-  Donderdag 10.00-11.30, start 26 september 

10 lessen € 90,-
Opfriscursus Windows
-  Woensdag 13.30-15.00, start 25 september 

3 lessen € 33,-
Internet en e-mail
-  Woensdag 10.00-11.30, start 25 september 

6 lessen € 50,-
Digitale fotografie en computers
-  Dinsdag 10.00-11.30, 1 en 8 oktober 

2 lessen € 25,-

Verbindende communicatie
Maandag 20.00-22.00 uur, start 23 september, 
6 lessen € 60,-

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

_ Weekspecial _

Super malse Australien Black 

Angus Ossenhaas 

met saus naar keuze 
€  19,50 p.p.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuw:  
Esprit eau de toilette 
voor dames en heren 
nu met € 3,- korting

Nieuw: L 'Oréal 
Miss Mango mascara 

van € 14,99 
voor € 10,-

Dorresteinweg 72b Soest, 
035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Zaterdag 21 en zondag 22 
september Herfstweekend

Het lijkt warempel nu al cadeaumaand bij ‘t Vaarderhoogt. 
Vorige week twee aanbiedingen, deze week zelfs drie:

25% kassakorting 
op ALLE vaste planten in vierkante potmaat 9x9 en 11x11 cm

25% kassakorting 
op ALLE siergrassen

Anemonen 
Per stuk 4,95 

Nu drie stuks voor 10,-

Drie is méér dan twee

1

2

3
Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 17 september

Honorine Jorbert

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Gezondheidscentrum Maartensdijk

Tolakkerweg 217

3738 JM  Maartensdijk

Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

Mals & mager. Lekker gekruid en gezouten

BLANKE HAASFILETROLLADE ........500 GRAM € 6,98

Van ons bekende rundvlees: mals & mager

RUNDERBRAADLAPJES ..................500 GRAM € 7,50

Bakken als biefstuk: lekker gekruid

ARGENTIJNSE STEAKS ...................... 4 STUKS € 7,00

Om te wokken. Lekker gekruid en met groenten gevuld

THAISE KIPWOKBLOKJES ............500 GRAM € 4,98

Panklaar. Met o.a. kipfilet en cornflakes. Lekker krokant

KIPKROKANT SCHNITZELS ........100 GRAM € 1,25

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. bladerdeeg, rundgehakt en kruidenboter

BEEF WELLINGTON .......................... PER STUK € 2,85

Van superkwaliteit lamsvlees: lekker gemarineerd

LAMSRIBKOTELETJES ......................100 GRAM € 2,25

Uit onze poeliershoek: ca. 90 min in de oven op 170°c

BOERENKIP IN BRAADZAK ................  KILO € 6,98

Wie kent ze niet? Om kort te bakken

BIEFSTUKSCHNITSELS ....................100 GRAM € 1,85

Uit onze traiteurhoek: 

met o.a. aardappels, rode kool, kruiden, worst, spekjes en jus

RODEKOOL STAMPOT .....................500 GRAM € 4,25

Voor de liefhebbers: om zelf te wellen

KALFSTONG .............................................100 GRAM € 1,95

Simpel maar lekker. Kort bakken!

BIEFSTUK TARTAAR ..........................100 GRAM € 1,25

Lekker beleg voor de boterham:

GEGRILDE RIBEYE ..............................100 GRAM  € 2,80

+ 100 GRAM LEVERKAAS GRATIS!

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 14 september. Zetfouten voorbehouden.
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Open Monumentendag 2013 met als thema 

Macht en Pracht
Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, 

waarbij duizenden monumenten in het gehele land gratis toegankelijk zijn voor het publiek. 
De Open Monumentendag heeft dit jaar als thema Macht & Pracht. 

Bij Macht & Pracht zal aandacht zijn 
voor verschillende soorten macht, 
en de pracht die daar in Nederland 
uit voortkwam, en ons nog steeds 
omringt. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan politieke macht, economische 
macht, rechterlijke macht of kerke-
lijke macht. De rijkdom, schoonheid 
en grootsheid die macht kon voort-
brengen is overal om ons heen in 
gebouwen terug te vinden: kastelen 
en paleizen, grachtenpanden en pa-
triciershuizen of buitenplaatsen en 
landgoederen. Maar denk ook aan 
de grootsheid en luister van de ge-
bouwen die de verschillende kerk-
genootschappen voortbrachten, of 
de rijk gedecoreerde handels- en 
kantoorgebouwen en de gebouwen 
van rechtspraak en openbaar be-
stuur.

Een grote diversiteit aan monu-
menten van Macht & Pracht zal op 
Open Monumentendag 2013 toe-

gankelijk zijn. De verbinding met 
Europa zal daarin extra aandacht 
krijgen. In 2013 wordt de Vrede 
van Utrecht herdacht , evenals de 
viering van 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden. Beide herdenkingen 
waren aanleiding om landelijk te 
kiezen voor Macht & Pracht voor de 
27e Open Monumentendag.

Open Monumentendag De Bilt op 

zaterdag 14 september

Ook in de gemeente De Bilt openen 
dit jaar weer meerdere monu-
menten de deuren voor het pu-
bliek op zaterdag 14 september. 
Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn de 
monumenten geopend. Behalve de 
mogelijkheid tot een bezoek zijn 
er ook rondleidingen, concerten en 
optredens. 

Opening Open Monumentendag 

De Bilt op Landgoed Oostbroek

Het startsein voor  Open Monumen-

tendag wordt in De Bilt gegeven 
op zaterdagmorgen 14 september 
op Landgoed Oostbroek door wet-
houder Ariejan Ditewig. Hiermee 
legt het Comite Open Monumen-
tendag De Bilt ook een relatie met 
900 jaar De Bilt. De oorsprong van 
de gemeente ligt bij het klooster 
dat op de plek van het landgoed 
was gelegen. Macht en Pracht krijgt 
daarmee voor De Bilt een extra di-
mensie.

Fietstocht langs de monumenten 

in de kernen van De Bilt

Voor de sportieve bezoekers van 
de Monumentendag in De Bilt is 
een speciale ietstocht samenge-
steld langs de opengestelde monu-
menten. De ietstocht kan starten 
bij ieder monument en de route is 
verkrijgbaar in het gemeentehuis of 
bij de bibliotheek, dan wel te down-
loaden van de site van de gemeente 
De Bilt www.debilt.nl

Opengestelde Monumenten 
op 14 september in De Bilt

Landgoed Oostbroek 
Bunnikseweg 39, De Bilt (achter het UMC)
Hier vindt op zaterdag 14 september om 10.00 uur de officiële opening plaats, verricht 
door drs. A.J. Ditewig, wethouder van o.a. monumentenzaken van de gemeente De Bilt. 

Landgoed Oostbroek is bijzonder. 
Waar vind je oud loofbos, moe-
rassen en bloemrijke graslanden zo 
dicht bij de stad? Tussen de drukte 
van de A28 en het UMC Utrecht ligt 
een oase van rust.  
De geschiedenis van Oostbroek 
voert terug tot 1122, toen hier een 
Benedictijnenklooster werd ge-
sticht. Dat het landgoed een lange 
historie kent, is te zien aan het ka-
rakteristieke landhuis, de klooster-
tuin, het koetshuis, de boomgaard 

en de oranjerie. In de oranjerie zit ‘ 
t Winkeltje van Het Landschap. Het 
huidige landhuis dateert uit 1880 
en maakt onderdeel uit van de 
Stichtse Lustwarande.  Het landgoed 
dankt zijn naam aan de ligging: in 
het moerassige gebied (broek) ten 
oosten van de stad Utrecht

Op het landgoed wisselen loof-
bossen met oude bomen, moeras, 
een boomgaard met oude fruit-
rassen, een kloostertuin en gras-

landen elkaar af. De graslanden 
worden deels begraasd door run-
deren. Door de variatie komen er 
zeer veel planten- en diersoorten 
voor. Vooral het aantal vogelsoorten 
is opmerkelijk; zoals verschillende 
spechten, mezen, boomkruiper, 
boomklever, ijsvogel, dodaars, bui-
zerd en havik. Ook leven er reeën. 
Op Landgoed Oostbroek zijn ter 
gelegenheid van Open Monumen-
tendag rondleidingen en optredens 
van musici.

Muziek op 
Open Monumentendag 

14 september
In de opengestelde monumenten in de gemeente De Bilt zijn tijdens 
Open Monumentdag diverse optredens. Ze dragen bij aan de sfeer en 
luister van de monumenten.

Landgoed Oostbroek De Bilt
ochtend:  09.30u - t/m - 11.00u    
 Mozartboys Ben Calis en Elton de Hoog 
 10.15u lied: “Elk jaar hoor je de klokken“door Sterk Spul 
middag:  14.00u – t/m - 15.30u   
 Andrea Hessing en Paul Deneer ,  zang en gitaar    

Huize het Oosten Bilthoven
ochtend: 10.30u – t/m – 12.00u  
 trio Jolieke Sorber , zang, percussie en gitaar/piano
middag: 14.00u – t/m – 15.30u  Harp duo, Marjolein Kolthoff                                 
 
Molen Geesina Groenekan
ochtend:  10.30u – t/m – 12.00u 
 Jan Hagens en Leen de Heer, accordeon en clarinet 
middag: 14.00u – t/m – 15.30u  
 Mozartboys met Ben Calis op clarinet                      

Oude gemeentehuis Maartensdijk
ochtend:  10.30u – t/m – 12.00u  
 Klezemergroep Ruud de Swart                                   
middag:   14.00u – t/m – 15.30u   
 Jan Hagens, accordeon met violist                            

Michaelkerk De Bilt
middag:  13.30u -  t/m  - 15.00u  
 Blokluitensemble onder leiding van Marjoke van Die 

De Oude School, 
Rijksmonument 1651

Burg. De Withstraat 31, De Bilt
Het gebouw is te bezichtigen en leden van de historische kring 

De Bilt zijn aanwezig om u van alles over het pand en de geschie-
denis van De Bilt te vertellen.

Speciaal Monumenten Scholenproject
Het Comité Open Monumentendag De Bilt heeft ook een speciaal 
scholenproject georganiseerd in het kader van de Open Monu-
mentendag. Op de dagen voorafgaand aan de Open Monumen-
tendag zijn er bezoeken van schoolklassen aan Monumenten. 
Inmiddels zijn hiervoor ruim 650 leerlingen uit de gemeente De 
Bilt via hun scholen aangemeld.

Comité Open Monumentendag De Bilt 
De Open Monumentendag wordt in het gehele land georgani-
seerd. Het landelijke comité bepaald onder andere het thema en 
vervolgens gaan plaatselijke comités op zoek naar geschikte mo-
numenten en nemen de organisatie en coördinatie op zich. In de 
gemeente De Bilt is al vele jaren een actief comité verantwoorde-
lijk voor de organisatie. Het Comité bestaat in De Bilt uit Marjan 
Bosma, Abe Postma, Baldine van den Bosch, Robert Schuller, Geert 
Boorsma, Hans Los en Romana Engeman (voorzitter). Het Comite 
wordt ondersteund door de gemeente De Bilt in de persoon van 
Christiaan de Jong en enige faciliteiten.



Sober, met mooie details
De eerste steen van de huidige 
Michaëlkerk is gelegd op 13 juni 
1954. Op 23 augustus 1955 is 
de kerk in gebruik genomen. De 
kerk is gebouwd in de stijl van de 
Delftse school (kenmerken van 
deze school zijn eenvoud en goede 
harmonie tussen massa, ruimte en 
lichtval). De architectuur ademt de 
sfeer van oude romaanse kerken 
maar oogt tegelijk modern door 
de hoge bogen en de open klok-
kentoren links van de voorgevel. 
Door het gebruik van baksteen 
heeft de kerk een sobere uitstra-
ling. De voorgevel wordt beheerst 
door drie hoge rondbogen met 
daarachter het portaal en de grote 
dubbele deuren. Boven de bogen is 
een beeld van de H. Michaël aan-
gebracht (Johan Goldenbelt). Hij 
bestrijdt de duivel in de vorm van 
twee gevallen engelen die aan zijn 
voeten liggen. Aan de linkerzijkant 
van de kerk, tegen de doopkapel, 
bevindt zich een medaillon dat de 
doop van Christus in de Jordaan 
voorstelt (Ronald Rats).
Opvallend zijn de hooggeplaatste 
smalle vensters met het gekleurde 
glas, waardoor het licht geilterd 
naar binnen komt. Dit geeft de 
ruimte een sacrale sfeer.  
In opdracht van de architect zijn 
voornamelijk lokale bouw  mate-
rialen gebruikt. De pastorie is 
gelijk gebouwd met de eerste 

 Michaëlkerk, in 1893, naar ont-
werp van architect Tepe.

Verticale bogen symboliseren 
leven en verlossing
De kerk heeft een breed midden-
schip en twee smalle zijbeuken. 
Schip en zijbeuken zijn van elkaar 
gescheiden door zes hoge bogen op 
pijlers. Dit geeft de kerk een ver-
ticale richting en symboliseren de 
verlossing. 
Het altaar, de twee zijaltaren, het 
tabernakel, de kandelaars op het 
priesterkoor en het altaarkruis zijn 
ontworpen door Leo Brom. Het al-
taarkruis heeft op de uiteinden van 
de kruisbalken metaalplastieken 
van de vier evangeliesymbolen: 
rund (Lucas), adelaar (Johannes), 
leeuw (Marcus) en engel/mens 
(Mattheüs). De doopvont komt uit 
de oude kerk, het dateert van 1894. 
De kruisweg in reliëf is gemaakt van 
gegoten beton (Frans Verhaak). De 
beelden  zijn van de hand van René 
van Seumeren. 

De glas-in-lood ramen van de 
doopkapel (glazenier en pa-
rochiaan Henri Schifferstein) 
stellen voor: 
• twee vissen in een waterstroom
• een doopkapel met doopvont
•  brandende olielamp met chi-rho 

(het Christusteken) en een bran-
dende Paaskaars 

• neerdalende Geestesduif

Achter in de kerk staat het bronzen 
beeld van Sint Laurentius (beeld-
houwer Pieter d’Hondt). Het rooster 
waarop hij stierf houdt hij dwars 
voor zijn borst. Het beeld is afkom-
stig uit de Bilthovense Sint Laurens-
kerk, gesloten in 2006. 

Godsdiensttwist
De H. Michaelkerk was in 1893 inzet 
van een godsdiensttwist. Baron 
van Boetzelaer, president/voogd 
van de plaatselijk hervormde kerk, 
weigerde een deel van zijn land-
goed Arenberg te verkopen voor 
de bouw van een katholieke kerk. 
De bouwlocatie werd daarom naar 
een plek net buiten zijn grondbezit 
verlegd. Als reactie liet de baron een 
bomenrij aanplanten, zodat deze 
‘paapse’ kerk aan zijn zicht werd 
onttrokken. 
Deze bomenrij staat nog altijd voor 
de kerk. De baron heeft, bij schen-

king van het van Boetzelaerpark 
aan de bevolking (1931), bedongen 

dat deze bomenrij niet verwijderd 
mag worden.

St. Michaëlkerk
Kerklaan 31, De Bilt 

RK Geloofsgemeenschap H.H. Michaël en Laurens, behorende tot de H.H. Martha en Maria Parochie

Bouwjaar: 1954 – Architect: J.B. Koldewey 

In 1893 wilden de katholieken in De Bilt een eigen parochiekerk. Om een kerkdienst bij te kunnen 

wonen moesten zij naar Utrecht. Begin 1894 is de akte van oprichting van de parochie getekend 

en is het kerkgebouw ingewijd. Het aantal parochianen bedroeg toen ruim 300. Door de groei 

van het aantal katholieken werd het neogotische kerkje te klein. Het is in 1954 afgebroken 

en vervangen door de huidige kerk.

Fort Ruigenhoek, rijksmonument
Ruigenhoeksedijk 125A, Groenekan

Het fort aan de Ruigenhoeksche dijk uit 1870 is vanaf 10 uur open. Er worden naar gelang 

het aanbod van bezoekers de hele dag door rondleidingen gegeven. De commandantsruimte 

en officiersruimten in het bomvrije wachtgebouw zijn ingericht anno 1940. 

Bijzonder zijn de ondergrondse kruitkamers in gebouw C.

Het fort aan de Ruigenhoeksche 
dijk is in de periode 1869 -1870 
gebouwd als verbetering van de 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 
Met zijn kanonnen moest het fort 
o.a. Westbroek onveilig maken 
en fort Blaucapel ondersteunen. 
Voor het eerst in gebruik genomen 
tussen 1870-1871, Frans –Duitse 
oorlog. Op het fort staan een aantal 
bomvrije gemetselde gebouwen uit 
de periode 1869-1880. Waarvan 
het bomvrije wachtgebouw met 
ingerichte oficiersverblijven en de 
ondergrondse kruitkamers uit 1880 
het meest bijzonder zijn.  Verder 
zijn er op het fort betonnen schuil-
plaatsen uit de eerste wereldoorlog, 
restanten van G kazematten en een 
11 tal groepsschuilplaatsen uit 1940 

aanwezig. Op het fort houden soay 
schapen het gras en de brandnetels 
kort. Het fort is sinds 1995 in ge-

bruik en in eigendom van Staats-
bosbeheer. Het fort is opengesteld 
en er zijn doorlopend rondleidingen. 

Begraafplaats Groenekan, 
gemeentelijk monument

Groenekanseweg 202, Groenekan

De Hervormde Begraafplaats in Groenekan behoort tot de oudste kerk-
hoven in Nederland. Dat het een oude begraafplaats is zie je aan de vele 
grafstenen met daarin gebeiteld bekende  familienamen van generaties 
overledenen van families die al heel lang in Groenekan wonen.

De kerk voor de Hervormden van Groenekan was eeuwenlang het kerkje 
- de kleinste laatgotische kruiskerk van Nederland - in Blauwkapel. 
Het kerkje werd vernield door bombardementen aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog. Het was een bouwval.  De Hervormde Gemeente 
besluit een nieuwe kerk te bouwen. In het begin van de vijftiger jaren 
van de vorige eeuw wordt de fraaie Dorpskerk in Groenekan gebouwd. 
De kerk  wordt later een gemeentelijk monument.

De kerk van Blauwkapel was armlastig. Het terrein aan de Groene-
kanseweg voor het nieuwe kerkhof, werd niet aangekocht maar in 
eeuwigdurende erfpacht genomen. Het kerkbestuur besluit het kerkhof 

van de eigenaar, de katholieke boer 
Vringes, voor een bedrag van 150 
gulden te kopen. De inanciële 
positie van het kerkhof werd bij-
zonder sterk toen Baron Calkoen 
(Bewoner van Landgoed Voordaan) 
een deel van het zuidelijkste deel 
van het kerkhof aankocht, ca een 
zesde deel van het geheel, om 
hierop een grafkelder te bouwen.
De grafkelder werd gebouwd en 
later nog vergroot. Tot in de der-
tiger jaren van de vorige eeuw werd 
in de grafkelder begraven. In totaal 
zijn er 42 overledenen bijgezet. Op 
de grafkelder is het bijzondere fa-
miliewapen aangebracht.

Molen Geesina, rijksmonument
Ruigenhoeksedijk 32, Groenekan

De windmolen Geesina  is een 
oude ronde stenen stellingmolen, 
die werd gebouwd in 1843. Toen 
heette hij nog de Groene Kan. De 
korenmolen maalde nog tot 1934, 
vanaf dat moment werd de molen 
nog maar weinig gebruikt. In 1939 
werd de molen grootscheeps gere-
noveerd door de eigenaar Abraham 
Schuurman en mede mogelijk ge-
maakt dankzij de spaarzaamheid 
van zijn vrouw Geesina. Daarom 
werd de molen omgedoopt van de 
Groene Kan in Geesina. In 1968 
werd de molen wederom gerestau-
reerd. Vanaf 1980 trad het verval 
in en in 1999 droeg de familie 
Schuurman de molen over aan de 

Stichting De Utrechtse Molen. 
Deze Stichting zorgde voor een 
volledige restauratie waardoor 
de molen sinds mei 2012 weer 
kan draaien en malen. Vrijwil-
lige molenaars zorgen ervoor 
dat de molen bijna iedere 
zaterdag draait en sinds kort 
wordt er veevoer gemalen. In 
de molen zit een eenvoudig 
winkeltje dat door vrijwilligers 
gerund wordt en waar molen- 
en streekproducten worden 
verkocht.

De molen is open en de mole-
naars en vrijwilligers leiden u 
rond en geven informatie



De kerk, gebouwd als Laatmiddeleeuwse Gotische zaalkerk; hoge ramen met vlamachtige 
motieven en glas-in-loodramen (nog te zien bij de ramen van de consistoriekamer). 

Het gebied rond de kerk is een beschermd  Dorpsgezicht. 

Op de plaats, waar nu de kerk staat, 
was een kleine kapel, waar op 23 
maart 1366 Bisschop Boudewijn 
van Sterkenburg begraven is. 

Op 6 maart 1457 werd de kapel in-
gewijd en in 1477 werd Westbroek 
oficieel als parochiekerk erkend.
Rond 1467 is men al met de bouw 
van de huidige kerk begonnen en in 
1481 werd de bouw afgerond. 
  
Slag bij Westbroek

In 1481 vond op St. Stevensdag 
(Tweede Kerstdag) een verschrik-
kelijke veldslag plaats nabij de Ga-
geldijk en de Anthoniedijk tussen de 
ruiters van Joost van Lailang uit Het 
Gooi en de soldaten van Bisschop 
David van Bourgondië van Utrecht. 
De Utrechters werden afgeslacht 

en Westbroek werd geplunderd en 
afgebrand, behalve de kerk en de 
huizen waar een kraamvrouw lag.

Het interieur

De preekstoel is kort na de Refor-
matie gemaakt en staat nog steeds 
op dezelfde plaats voor het oor-
spronkelijke koorhek. De lessenaar 
is in 1777 geschonken door de ge-
meente van Achttienhoven. In het 
wapen van de lessenaar is een lam 
afgebeeld, dat ook in het wapen 
van Achttienhoven voorkomt.
 
Het koor.

De graftombe van Bisschop Boude-
wijn van Sterkenburg bevindt zich 
in het koor.
Op de tombe is een beeldhouwwerk 
gehouwen uit een zeer zeldzaam 

donkerblauw marmer, de bisschop 
voorstellend in vol ornaat. in lig-
gende houding met op zijn hand het 
bisschopszegel en aan zijn voeten 
een hond. Helaas is het beeld in de 
loop der jaren beschadigd.
 
De toren.

De toren met een lengte van 42 
meter is in 1481 klaar. Op de toren 
heeft eerst een koepel gestaan. 
Deze koepel is in 1723 afgebroken 
en pas toen de toren in 1750 werd 
gerestaureerd is de huidige spits 
gebouwd.
Aan de noordkant bevindt zich de 
traptoren, die voert naar de klok-
kenkamer en hoger naar de trans 
vanwaar men een prachtig uitzicht 
heeft over de landerijen van West-
broek en Achttienhoven.

De klokken

In de klokkenkamer hangen twee 
klokken. De kleine klok is de oudste. 
De onderkant heeft een doorsnee 
van 50 cm. Het gewicht is 80 kg. Be-
halve een paar sierranden is er geen 
enkele decoratie. Waarschijnlijk is 
het een klokje uit de 15e eeuwen is 
het bij de bouw van de kerk in de 
koepel van de toren gehangen.
De grote klok is in 1611 gegoten 
door Gerard Koster te Amsterdam. 
De doorsnee van de onderkant is 
114 cm. Het gewicht is ongeveer 
800 kg. De klok is versierd met een 
vroegrenaissance ornament.
In de oorlog is hij door de bezetters 
in 1943 uit de toren gehesen. Na 
de oorlog bleek hij in Amsterdam 
in een klokkendepot te zijn. In 
1946 kwam hij weer terug in de 
toren. De kleine klok werd niet ge-
vorderd, omdat er in Westbroek een 
alarmklok nodig was.

De muurschilderingen van 

Westbroek

Rond de eeuwwisseling is te West-
broek op de noordelijke en zuide-
lijke buitenmuren van de kerktoren 
en het traptorentje een aantal 
muurschilderingen ontdekt. Het 
gaat om een voorstelling van het 
Laatste Oordeel (noordwand), een 
voorstelling van de legende van “De 
drie levenden en de drie doden” en 
een de afbeelding van een zestal 
heiligen (zuidwand). De voorstel-
lingen zijn gemaakt in het begin 
van de 16e eeuw, toen de kerk nog 
katholiek was.

 Activiteiten van de Hervormde Ge-
meente Westbroek kunt u in detail 
lezen op de website, 
www.hervormdwestbroek.nl 

Voormalig Gemeentehuis 

Maartensdijk, 
rijksmonument

Tolakkerweg 217, Maartensdijk

Een gedeelte hiervan is open en de leden van de historische vereniging 
Maartensdijk hebben een tentoonstelling van kaarten, foto’s en voor-
werpen van omliggende buitens, waaronder Eijckenstein samengesteld en 
geven graag uitleg hierover.

Huize het Oosten 
Rubenslaan 1, Bilthoven

Hier bevinden zich verschillende maconnieke ruimtes en komen de vrijmetselaarsloges ‘De Ster in het 
Oosten’, ‘De Unie van Utrecht’, ‘De Drie Grote Lichten’ en ‘De Witte Roos’ bijeen. 

Leden van de Vrijmetselarij zullen u graag tekst en uitleg geven over hun doelstellingen en 
gebruken. Ook wordt er om 12.00 en 15.30 een korte lezing gehouden

Wanneer we aan de twee belangrijkste wegen van 
onze gemeente denken, dan denken we direct aan 
de Soestdijkseweg die de gemeente De Bilt/Bilthoven 
tussen Noord en Zuid scheidt en de spoorlijn die Oost 
en West met elkaar verbindt. Deze twee wegen door-
snijden het hart van onze gemeente pal bij het station.  
Het station staat vanuit de historie symbool voor Bilt-
hoven, de plaats waar twee wegen als “heilige lijnen” 
samen een kruis vormen...
Het is dan ook niet verwonderlijk dat vlak bij deze 
heilige plek Huize Het Oosten ligt, het landelijk cen-
trum voor vrijmetselaren. Toen in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw de Macht van de Nederlanders in 
Indonesië eindigde en President Soekarno hen terug 
stuurde naar hun vaderland, vestigden de vrijmetse-
laren onder hen zich in de Pracht van Bilthoven, in 
Huize Het Oosten, aan de Rubenslaan.

De vrijmetselarij probeert vanuit haar doelstellingen 
Te Verbinden Wat Gescheiden Is. Er wordt gewerkt 
aan een groter goed: een betere en menswaardige 

wereld waarin begrip is voor elkaars eigenheid en 
maatschappelijke ruimte is voor persoonlijke ont-
wikkeling. Om vanuit die wijsheid te werken aan 
een samenleving van Heelheid en Harmonie. Je zou 
kunnen zeggen: een ontwikkeling van Macht naar 
het Prachtige gedachtegoed van een harmonieuze 
samenleving.
Vandaag de dag is Huize Het Oosten een centrum 
voor wonen, zorg en verpleging van vrijmetselaren 
vanuit het gehele land, en natuurlijk ook vanuit onze 
eigen gemeente. Zie http://www.huizehetoosten.nl/
Het bijzondere van het centrum is dat er een aantal 
vrijmetselaarsloges bijeen komen. Dat is ook aan de 
diverse gebouwen te zien. U kunt vele kleine en grote 
facetten zien die  symbolen zijn van de  vrijmetselarij.
De Open Monumentendag van zaterdag 14 sep-
tember valt samen met de Dag van de Vrijmetselarij, 
daarom zijn de maçonnieke ruimtes, waarin de loges 
werken, voor het publiek geopend. Deze kunt u dus 
bezoeken evenals ruimten in Huize Het Oosten zelf. 
Dit tussen 10:00 en 16:00 uur.

Er zijn rondleidingen, evenals een speciale expo-
sitie en er worden twee korte lezingen gehouden, 
omlijst met passende muziek.
Het restaurant is beschikbaar voor een hapje of 
een drankje..
Vier vrijmetselaarsloges maken gebruik van de 
faciliteiten van Huize het Oosten.
De vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten heeft 
een link naar de Macht van het vroegere Neder-
lands-Indië en de loge De Unie van Utrecht naar 
de Macht van de Vrede van Utrecht, die dit jaar 
herdacht wordt en die vrede in het door oorlogen 
verscheurde Europa bracht, nu 300 jaar geleden. 
De loge De Drie Grote Lichten symboliseert ty-
pisch maçonnieke elementen (passer, winkelhaak 
en de bron van heelheid) die terugkomen in het 
thema Macht en Pracht. Bij de loge De Witte 
Roos is het thema Macht en Pracht herkenbaar 
in haar symbool dat een verband legt tussen licht 
en  persoonlijke en spirituele groei. 
Kortom het is voor u een unieke kans om kennis 
te komen nemen van de werkwijze van de vrij-
metselarij, die wellicht voor u onbekend is, en te 
zien hoe het recent ingrijpend verbouwde Huize 
Het Oosten klaar is voor de toekomst en wonen, 
zorg en verpleging naar de nieuwste inzichten 
heeft vorm gegeven!

Hervormde Kerk, 
Rijksmonument uit +/- 1500

Kerkdijk nr. 12. Westbroek
De kerk is open. Er zijn rondleidingen en er is een DVD met muziek over de kerk te zien. Let op de 

prachtige muurschilderingen uit 1510, die gerestaureerd zijn in 1995. 



Droomstoel en Oldtimers 
op Marktdag De Bilt

door Henk van de Bunt

De Marktdag De Bilt is een evenement met veel activiteiten en vindt altijd plaats op de tweede 

zaterdag in september. Dit jaar is de Markt- en Oldtimerdag op zaterdag 14 september vanaf 

10.00 uur op en in de omgeving van het terrein rondom de Biltse Dorpskerk. In de advertentie

 in deze Vierklank zijn ook een plattegrond en het programma opgenomen.

Op deze dag wordt een scala van 

activiteiten georganiseerd, zoals 

een Rommelmarkt, de verkoop van 

tweedehands boeken en kleding, een 

Oldtimerdag op de Dorpsstraat, een 

kinderoptreden van cabaretier Her-

man Boon, een Vrijetijdsbraderie op 

de Dorpsstraat, het beklimmen van 

de toren van de Dorpskerk en het 

meerijden op een stoomtrein. Dit is 

slechts een summiere opsomming, 

want er is natuurlijk veel meer: 

Kidsworld 70, verkoop van oliebol-

len, bloemen, fruit, een sponsorloop 

met als prijzen toegangskaartjes 

voor de Efteling en een klassikaal 

bezoek aan het Spoorwegmuseum 

in Utrecht. Er zijn meer dan 100 

kramen opgesteld.

Oldtimer

De Oldtimerdag die op 14 septem-

ber tijdens Marktdag De Bilt voor 

de derde maal gehouden gaat wor-

den staat dit keer in het teken van 

900 Jaar De Bilt. Om 10.30 uur start 

vanaf de Dorpsstraat een toerrit van 

rond de tachtig kilometer met on-

geveer 100 oldtimers, die ongeveer 

twee uur duurt. De route voert door 

nagenoeg alle kernen van de ge-

meente De Bilt. Na terugkeer in de 

Dorpsstraat zijn de auto’s daar tot 

16.00 uur te bezichtigen.

Dromen

Eén van de goede doelen op de 

Marktdag is Hillcrest Aids Centre 

Trust uit Zuid Afrika. Hillcrest is 

een organisatie die goed werk doet 

voor duizenden mensen die leven 

met HIV. Een aantal van deze vrou-

wen hebben in 2010 een droomstoel 

gemaakt. Een stoel helemaal ge-

maakt van Afrikaanse kraaltjes. Een 

unieke stoel die kracht uitstraalt en 

alleen al de moeite van het bekijken 

waard is. Op de Marktdag worden 

twee Zuid Afrikaanse gasten, de di-

recteur en een stalid van Hillcrest 
Aids Centre, met de droomstoel 

verwelkomd. De stoel staat voor het 

eerst in Europa, laat mensen dro-

men, wil het beste uit mensen naar 

boven laten komen en ze weer in het 

schijnbaar onmogelijke laten gelo-

ven. Tegen een kleine vergoeding 

voor het goede doel kunnen mensen 

een mooie foto van zichzelf laten 

maken… in de stoel. En u mag een 

wens doen, een wens voor de we-

reld, een wens voor De Bilt, een 

wens voor uzelf, wat u maar wilt.

Sponsorloop

Wil jij ook geld ophalen voor Hill-

crest Aids Centre Trust in Zuid-

Afrika en het Morgenster Zie-

kenhuis in Zimbabwe en zit je in 

basisschoolgroep 7 of 8? Doe dan 

op zaterdag 14 september mee aan 

de sponsorloop op de Dorpsstraat in 

De Bilt. De sponsorloop is bedoeld 

voor alle kinderen die in groep 7 of 

8 zitten. De bedoeling is om zoveel 

mogelijk sponsors te vinden die jou 

willen sponsoren per rondje of voor 

een vast bedrag. Vraag dus je fami-

lie, buren, vrienden, kennissen etc. 

voor sponsoring. Een rondje is 300 

meter. Het is de bedoeling dat je in 

30 minuten zoveel mogelijk rondjes 

loopt. De start is om 10.45 uur op 

de Dorpsstraat.. Als er veel deel-

nemers zijn start een deel van de 

groep om 11.30 uur. Neem je spon-

sorformulier mee. Na aloop krijgt 
iedere deelnemer een leuk aanden-

ken. Uiteraard wordt er voor drin-

ken en wat lekkers gezorgd. Degene 

die het meeste geld ophaalt krijgt 4 

toegangskaartjes voor de Efteling. 

De klas die het meeste geld ophaalt 

(met minimaal 10 personen) mag 

met de hele klas naar het Spoorweg-

museum in Utrecht. De inschrijffor-

mulieren kun je op school krijgen 

of aanvragen bij marktdag@markt-

dagdebilt.nl

Vrijetijdsbraderie

Tijdens de marktdag wordt ook de 

2de Vrijetijdsbraderie gehouden. 

Naast infostands van verenigin-

gen en organisaties treft u ook de 

stroomtrein van Radingspoor op De 

Dorpsstraat. De Vrijetijdsbraderie 

die aansluit op de Marktdag rond 

de Dorpskerk en de Oldtimerdag 

trok vorig jaar ca. 6000 bezoekers. 

Meer informatie vindt u op de web-

site www.marktdagdebilt.nl onder 

het kopje vrijetijdsbraderie. Met de 

deelname steunt men ook Hillcrest 

Aids Centre Trust in Zuid-Afrika en 

het Morgensterziekenhuis in Zim-

babwe.

Het bevlogen team achter de organisatie van de Marktdag.



Postbus 550, 3990 GJ  Houten, Telefoon 030 634 57 00
www.destichtserijnlanden.nl

BEKENDMAKING

NAJAARSSCHOUW 2013
Vanaf 30 oktober wordt er weer geschouwd!

Medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleren vanaf 
30 oktober 2013 of de door het waterschap als belangrijk aangemerkte watergangen 
zijn geschoond. Deze watergangen hebben een collectief belang en zijn veelal in 
beheer bij mede-overheden (gemeenten, provincies, rijk) en grote instanties 
(bijv. NS), maar ook bij particuliere eigenaren. Minder belangrijke watergangen 
controleert het waterschap elke vier jaar (diepte-/profielschouw) en steek-
proefsgewijs, of naar aanleiding van klachten. 

Bij het gewoon onderhoud dienen vuil en overtollige waterplanten weggehaald te 
worden. Hierdoor wordt de doorstroming van sloten en duikers op orde gehouden. 
Dan kan bij langdurige en hevige regen het water snel afgevoerd worden. Tijdens 
langdurige droogte kan water in het gebied gebracht worden. Problemen met water-
overlast kunnen zo voorkomen worden. Het onderhoud van uw sloot, duiker of 
andere kunstwerken moet vóór 30 oktober 2013 uitgevoerd zijn. Let u bij de 
werkzaamheden op planten en dieren in de sloot. Bescherm bijzondere planten en 
geef dieren de gelegenheid een ander heenkomen te vinden.

De najaarsschouw wordt gehouden in alle gebieden van het waterschap. De diepte-/
profielschouw zal in april 2014 worden gehouden in het gebied Kromme Rijn.

Onderhoud

Waar sloten en duikers aan moeten voldoen, is opgenomen in de Keur van het 
waterschap en in de vernieuwde Legger Oppervlaktewatersysteem. De belangrijke 
watergangen, die zorgen voor de aan- en afvoer van water, moeten voldoen aan de 
volgende onderhoudsregels:

Sloten

Bij het weghalen van waterplanten, mag u 10% bedekking laten staan. De 
oeverplanten hoeven niet weggehaald te worden wanneer ze alleen langs de water-
kant staan en niet in het water groeien. U kunt een sloot die breder is dan 2 meter 
op twee manieren schonen:
- u schoont het middelste gedeelte van de sloot over een breedte van 2 meter.
- u schoont een binnensloot (een sloot die in zijn geheel in uw eigen perceel of 

tussen eigen percelen valt) vanaf één kant, maar dan wel over een breedte 
van 2 meter.

Sloten die smaller zijn dan 2 meter moeten in hun geheel geschoond worden.

Oevers

Bij het schonen van sloten komt maaisel en soms bagger vrij. Dit moet minimaal 
75 cm van de waterkant neergelegd worden. Hierdoor worden oeverplanten 
beschermd en is de kans dat het maaisel en/of de bagger terugrolt in de sloot het 
kleinst. Oevers mogen niet aangetast zijn door bijvoorbeeld dempingen of het 
vertrappen door vee. U moet dan de kanten “ophalen”.

Kunstwerken

In het doorstroomprofiel van duikers, bruggen en dergelijke mogen geen 
waterplanten of vuil aanwezig zijn. Duikers zijn van groot belang voor de 
doorstroming. Wanneer deze niet worden schoongemaakt, kunnen waterproblemen 
ontstaan.

Tuinafval en bomen

Overhangende takken of bomen mogen het doorstromen van water, het uitvoeren 
van onderhoud en vaarroutes niet belemmeren. Houtafval mag niet op de kant 
blijven liggen; dit dient u direct na de werkzaamheden op te ruimen. 

Informatie

Heeft u vragen over de najaarsschouw? Neem dan tijdens kantooruren contact op 
met het schouwteam, telefoon (030) 634 59 67 of kijk op onze website 
www.destichtserijnlanden.nl.

Houten, 11 september 2013

Coöperatieve Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen U.A. gevestigd
te Hilversum.

Wij nodigen onze leden uit Maarssen,

Breukelen, Loenen aan de Vecht,

Vreeland en Westbroek van harte uit voor

de vergadering van de kieskring Stichtse

Vecht op dinsdag 8 oktober aanstaande. 

U bent welkom vanaf 19.30 uur in Theater

4en1, Schepersweg 6a in Breukelen. 

De vergadering begint om 20.00 uur.

U kunt zich aanmelden via de 

website www.rabobank.nl/hvp of via

telefoonnummer (035) 622 25 90.

Wij hopen u te mogen verwelkomen,

want uw stem telt. 

Uw ledenraad

 Hieronder vindt u de verkorte agenda

• opening en verslag activiteiten

ledenraad 

• toelichting ledenbeleidsplan en

structuur kieskringen 

• notulen vergaderingen najaar 2012 

• mededelingen Rabobank 

• feiten en cijfers 2012 en vooruitblik

resultaten 2013 

• verkiezing ledenraadslid 

• presentatie en stemming aanvragen

Rabobank Coöperatiefonds 

• presentatie door de heer Frits Oevering,

regionaal-economisch onderzoeker bij

Rabobank Nederland 

• Borrel  

Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen

Onze leden zijn van harte welkom.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning (Wabo)

Aanvraag reguliere procedure

•   Bilthoven, Gezichtslaan 29, kappen 2 grove dennen en een beukenboom (22-08-2013)
•  Bilthoven, Julianalaan 2a, doorbraak scheidingswand (26-08-2013)
•  Bilthoven, Obrechtlaan 23, kappen van vijf grove dennen (26-08-2013)
•  Bilthoven, Van der Helstlaan 3, bestaande pannendak wordt vervangen door rietendak (23-08-2013)
•  Groenekan, “Gagelbos” t.h.v. Burg Huydecoperweg, plaatsen van een dam met duiker en een vlonder 

(21-08-2013)
•  Groenekan, Koningin Wilhelminaweg 259, uitbreiding bedrijfspand (22-08-2013

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Gezichtslaan 5, kappen van 1 den (22-08-2013)
•  Bilthoven, Haydnlaan 39, bouwen van een woning (22-08-2013)
•  Bilthoven, Hobbemalaan 56/58, uitbreiden van beide woningen en het plaatsen en vervangen van dak-

kapellen (22-08-2013)
•  Bilthoven, Julianalaan 214, uitbreiden woning (23-08-2013)
•  Bilthoven, Planetenplein 2, oprichten afdak voor het Kunstenhuis aan de achterzijde (29-08-2013)
•  De Bilt, Buys Ballotweg 72, gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende omgevingsvergunning voor 

het realiseren van een dakopbouw (23-08-2013)
•  De Bilt, Kerklaan 90, het plaatsen van een dakkapel op het achter dakvlak en een interne constructieve 

aanpassing. (28-08-2013)
•  De Bilt, Landgoed Beerschoten, De Holle Bilt, herinrichten en herproileren 2 monumentale werken, de 

Goudvissenkom en de Konijnenberg (29-08-2013)
04.09.2013      [Bron: www.debilt.nl]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Hartelijk dank voor de aandacht, die de ietsers krijgen op de voorpagina in De Vierklank van 4 septem-
ber! Voor het goede beeld van de achtergrond van het verhaal wil ik namens de Fietsersbond graag één 
ding rechtzetten: De verbreding van ietspaden is niet bedoeld om de iles van ietsers te verminderen! In 
de gangbare betekenis van het woord ‘ile’ bestaan die ook helemaal niet. Nee, het plan is afkomstig van 
ons landsbestuur, ic van Rijkswaterstaat: ‘Fiets ilevrij’ heet dat. Bedoeld wordt: als we meer ietsen staan 
er minder autoiles. Het ietsen wordt bevorderd door de aanleg van ‘snelietsroutes’. Goed voor het mi-
lieu, goed voor de ietsers, zelfs goed voor de automobilisten voor wie een alternatief lastig is. In dit geval 
gaat het om de ietsroute van Houten naar Bilthoven. Typ ‘Fiets ilevrij’ in Google en je vindt alle info. 
Natuurlijk vindt ook de Fietsersbond dat er zorgvuldig moet worden gekeken naar de inpassing van elke 
afzonderlijke verbetering van de betreffende ietsroute. En daar leveren we graag onze bijdrage aan. 

Frans de Ruiter

Voorzitter Fietsersbond afdeling de Bilt.
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Sport in de gemeente
Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 

Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek

W W W. C E N T R A L S . N L

Honkbal, Softbal
slaan | gooien | stelen | vangen

 
Voordorpsedijk, De Bilt

Judokan Maartensdijk

Voor al uw budosporten,
Judo, Jiu-jitsu, Aikido en Karate.
Trainingen op dinsdagen

Info: www.judokan.nl
0346-213298 (secr)
A.de Vries-van Ee
0346-212647 (penm)

Wij zijn sportsponsor

Personal Touch Travel:

voor alle (sportieve) vakanties
en ook sportreizen.

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte.

Personal Touch Travel

Prinsenlaan 19, Maartensdijk

Tel. 06 52633573

helen.brinkhuis@personaltouchtravel.nl

Om gemeenten te ondersteunen in 

het creëren van voldoende sport- en 

beweegaanbod voor alle inwoners 

van jong tot oud, investeert het minis-

terie in de uitbreiding en een bredere 

inzet van extra buurtsportcoaches, 

waarbij deze functies worden ingezet 

voor de sectoren onderwijs, sport en 

cultuur. Landelijk zijn 2.900 buurt-

sportcoaches actief. 

CIOS

Jeffrey van Delft is naast buurtsport-

coach ook verbonden aan een voet-

balschool in zijn woonplaats. Jeffrey 

heeft het CIOS (sportopleiding in 

Haarlem) afgerond, is in het bezit 

van TC III jeugd en TC II en is peda-

gogisch opgeleid. Sebastiaan Klok is 

geboren en getogen in De Bilt, was 

actief waterpoloër, behaalde eerst het 

CIOS en ging vervolgens naar de Aca-

demie voor Lichamelijke Opvoeding 

(ALO). Samen krijgen zij als buurt-

sportcoach nu alle gelegenheid hun 

passie voor sport aan jong en oud 

over te brengen.

De Bilt

In De Bilt bieden de buurtsportcoa-

ches o.a. sport- en bewegingsacti-

viteiten voor kinderen van 4 t/m 12 

jaar op de basisscholen aan en na-

schoolse activiteiten bij BSO-locaties 

en in de wijk aan. Daarnaast werken 

zij samen met Middelbare scholen 

op gebied van bewegingsaanbod en 

maatschappelijke stages om leerlin-

gen de ervaring van bewegingslessen 

mee te geven. 

Sinds dit jaar zijn de buurtsport-

coaches ook bezig met het uitvoeren 

van projecten voor senioren, mensen 

met een beperking en chronische 

aandoeningen. De buurtsportcoach 

is voor veel doelgroepen actief maar 

altijd met hetzelfde doel: het samen-

brengen van mensen en zorgen voor 

een breed, gevarieerd er leuk beweeg- 

aanbod.

Activiteiten

Op dit moment zijn er activiteiten 

als Pauzesport: deze activiteit vindt 

plaats op 9 basisscholen in de ge-

meente tijdens de overblijfpauze. Zo 

maken jonge kinderen kennis met 

allerlei vormen van bewegen. Onder 

schooltijd verzorgen Jeffrey en Sebas-

tiaan sportclinics om diverse sporten 

aan de kinderen te laten zien en met 

‘Sport na school’ zijn zij in de wijk 

actief met kinderen die niet naar een 

BSO gaan. Sebastiaan: ‘We organise-

ren ook toernooien en evenementen 

zoals het Cruyff Court Toernooi; een 

jaarlijks toernooi om te kijken welk 

team het beste van de gemeente is. 

De winnaars stromen door naar een 

landelijk toernooi dat de Johan Cruyff 

Foundation organiseert’. 

Voor de buitenschoolse opvang heb-

ben de sportcoaches zes thema’s 

ontwikkeld, waarmee de kinderen 

na schooltijd op maandag t/m don-

derdag extra kunnen bewegen en bij 

de Kinderinstuif in Servicecentrum ’t 

Hoekie kunnen kinderen vrijblijvend 

binnenlopen en sporten, spelen en 

knutselen.

Ontwikkelingen

Er is gestart met het vormgeven van 

het project voor senioren. Hierbij wil de 

buurtsportcoach de doelgroep kennis 

laten maken met het sport- en bewee-

gaanbod, dat De Bilt rijk is. Een mooi 

project waar de eerste keer 35 deelne-

mers op af kwamen. Dit wil de buurt-

sportcoach nu voortzetten en dit moge-

lijk meerdere keren per jaar uitvoeren. 

Buurtsportcoach: 
bevlogen sportaanbieder
door Henk van de Bunt

De buurtsportcoaches van MENS in De Bilt, Jeffrey van Delft en Sebastiaan Klok, kennen als speciieke opdracht 

het organiseren van het sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en 

beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd 

sprake van een combinatie met sport en bewegen. 

Achterste rij tweede en derde van links: Jeffrey van Delft en Sebastiaan Klok; 

vorige week op het Cruyff Court in De Bilt.

Nieuwe sponsors voor SVM
Rick Lith van Telecom Raadgevers (De Bilt) en Marco Willemse van On-

derhoudsbedrijf M. Willemse (Maartensdijk) hebben met SVM een lang-

durige overeenkomst gesloten voor de sponsoring van het 1e selectie-

team. Het 1e selectie team, inclusief begeleiding, zal volledig in het nieuw 

gestoken worden. Frans van der Tol, voorzitter van SVM: ‘Wij zijn erg blij, 

dat deze 2 bedrijven in deze tijd, bereid zijn om een langjarige overeen-

komst te sluiten. Een mooi signaal van 2 mensen die al jaren aan de club 

zijn verbonden en nu ook de selectie in het nieuw willen steken. Daar zijn 

wij ze erg dankbaar voor’. 

Op de foto v.l.n.r. Bas Geijtenbeek, Rick Lith, Marco Willemse en Frans 

van der Tol.

De data van de achtste jaargang zijn 

nu deinitief vastgesteld en duidelijk 

afwijkend van de 7 eerder georgani-

seerde toernooien. Het toernooi wordt 

nu als een ‘echt herfst-toernooi’ ge-

organiseerd. Het toernooi draagt als 

waardering voor de bedenkers van 

het echte ‘Tussen Sint en Kerst-toer-

nooi’ nog de huidige naam en heeft 

ongemerkt nog een beetje de sfeer 

en het karakter van die zeven voor-

afgaande gemeente-brede aleverin-

gen. Na de laatste drie jaar met twee 

afgelastingen te maken te hebben ge-

had is besloten om het toernooi naar 

de herfst te verplaatsen. De nieuwe 

naam zal tijdens het toernooi bekend 

zal worden gemaakt. 

De inschrijving start op dinsdag 10 

september a.s. en zal eindigen op 

zondag 13 oktober en is open voor 

de groep van 50+ (dames) en 55+ 

(heren). 

Het lidmaatschap van een tennis-

vereniging is geen inschrijvingsvoor-

waarde. Voor meer informatie: http://

www.tvfak.nl/tsk 

Fak vervroegt tennistoernooi
Tegen de traditie in start dit jaar op donderdag 31 oktober het TSK toernooi van tennisvereniging FAK.  

De inschrijving start al op 10 september.
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AANGEPAST SPORTEN

Werkgroep Gewoon Sport De Bilt

www.gewoonsport.nl

Sportstichting Samen Verder

www.samenverderdebilt.nl

SV Irene Club Extra

www.sv-irene.nl

Fit na VUT in Sporthal de Bilt

HIB sport en beweeggroep SV-Irene

hib.sv-irene.nl

SPORTORGANISATIES

Biltse Sport Federatie

www.bsfnet.nl

BADMINTON

Badmintonclub Relex

www.badmintonmaartensdijk.nl

Badminton Takt 89 (recreatief)

www.takt89.nl

inlichtingen@takt89.nl

Sportvereniging lrene, afd. Badminton

www.badminton.sv-irene.nl

BEACHVOLLEYBAL

Sportverenging Irene, afd Beachvolleybal

www.irenebeach.nl

BOWLEN

SeBoSo Senioren Bowling Sociëteit

wabelger@casema.nl

BOWLS

Biltse en Bilthovense Bowls Club - BBBC

030-2204713

BRIDGE

Biltse Combinatie Concordia 86

www.nbbportal.nl/2503

Bridge Club Bilthoven

www.nbbportal.nl/2009

Dombridge

www.nbbportal.nl/2049

Sport in de gemeente

Bilthoven,
De Bilt,
Groenekan, 
Hollandsche Rading,
Maartensdijk
en Westbroek

Combi-vereniging 
BC Re� ex 
De Badminton- en Tafeltennigvereniging van Maar-

tensdijk. Deze combi-vereniging bestaat uit een hele 

gezellige sportieve groep mensen die elke maandag-

avond vanaf 20:00 uur tot 22:30 samen in de sport-

zaal van de Vierstee komt sporten. 

Er wordt gespeeld met een zogeheten label systeem 

dus hoe laat je komt en weer gaat bepaal je helemaal 

zelf. Er kan zowel recreatief als in competitieverband 

gespeeld worden. Het voordeel van deze combi-vereni-

ging is dat je voor één prijs twee sporten kan beoefe-

nen. De leden zijn op zoek naar nieuwe tegenstanders 

die een of beide sporten graag willen leren of er al erva-

ren in zijn. Op de maandagavond is er regelmatig een 

trainer aanwezig om de sporters te begeleiden. Uiter-

aard heeft BC Re� ex rackets, shuttles, batjes en balle-

tjes klaarliggen. De maand september is inloopmaand 

en kan iedereen volledig vrijblijvend binnen lopen en 

gratis meedoen.

Eerst proeven

Wil je eens meemaken hoe leuk 

badminton in de zaal is of je 

tafeltennis-vaardigheden opkrik-

ken, ga dan eens langs op maan-

dagavond in De Vierstee. 

Speeltijden badminton

ma 20.00 - 22.30 uur

Speeltijden tafeltennis

ma 20.00 - 22.30 uur

BC Re� ex

speellocatie ‘De Vierstee’

Nachtegaallaan 30,

Maartensdijk. 

Informatie

Lida van de Bunt 06 12121019

Frans de Wit 0346 214040

www.badmintonmaartensdijk.nl
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Salvo’67 een gezellige 
volleybalvereniging 
met pit.
Onze thuishaven is sporthal de Vierstee in Maartens-

dijk. Daar trainen en spelen we. Elke dinsdagavond 

van vanaf 27 augustus 2013 t/m mei 2014 trainen 

we daar. Ook onze recreatie-afdeling speelt op dins-

dagavond. Jeugd en volwassenen spelen hun thuis-

wedstrijden op zaterdag

Bij Salvo gaan we er van uit dat iedereen kan (leren) 

volleyballen. Daarom is iedereen welkom bij Salvo. De 

jeugd die volleyballen wil leren, de volwassenen die in 

competitieverband willen spelen en de recreatievolley-

ballers die het leuk vinden om 1 x per week en balletje 

te spelen. 

Salvo is een vereniging waar gezelligheid heerst. Ons 

kent ons en in de derde helft is het altijd reuze gezellig 

in ons clubhuis de Vierstee. Maar als we in het veld 

staan gaan we altijd voor de winst. Salvo beschikt over 

zeer deskundige trainers die hun stinkende best doen 

om spe(e)l(st)ers naar een hoger niveau te brengen. 

“That’s the spirit”. Leeftijd speelt geen rol. 

Onze damesteams spelen momenteel in de 1e, 2e en 

3e klasse en onze heren 3e klasse. Er is altijd plaats 

voor mensen die het niveau hebben of het willen halen. 

Onze jeugd speelt in de regio rondom Hilversum. Onze 

recreanten spelen 1 x per maand een toernooi. Leuk 

voor mensen die extra willen spelen. Deze toernooien 

zijn voor gemengde teams. Daar heb je de gezelligheid 

weer. 

Salvo organiseert voor de jeugd door het jaar heen leu-

ke activiteiten die los staan van het volleybal maar wel 

aansluiten op de belevingswereld van de jeugd in de di-

verse leeftijdscategorieën. Samen met het organiseren 

van trainingen en het laten spelen van wedstrijden is dit 

veel werk voor onze vrijwilligers. Zij doen dit met plezier 

maar kunnen dit niet doen zonder helpende handen. 

Daarom vragen wij van ouders van jeugdleden om (af 

en toe) mee te helpen. 

Is jouw belangstelling gewekt?

Salvo nodigt je uit om vrijblijvend 

kennis te komen maken met de 

vereniging en de volleybalsport. 

Je kunt drie gratis trainingen 

meemaken op het niveau dat bij 

jou past.

De diverse groepen trainen op de 

volgende tijden: 

-  jeugd van 8 t/m 18 jaar traint 

tussen 18.30 en 20.30 uur

-  recreatie volleyballers trainen 

van 21.00 tot 22.30 uur

-  competitieteams dames 

trainen tussen 19.30 en 

22.30 uur

-  competitieteams heren 

trainen tussen 19.30 en 

22.30 uur 

Meer weten over Salvo’67?

Kijk dan op www.Salvo67.nl 

voor meer informatie of neem 

contact op via een e-mail met 

wedstrijdensalvo67@distelvink.nl

FC De Bilt start sterk 
FC De Bilt maakte jl. zaterdag indruk bij haar debuut in de derde klas 

van het zaterdagvoetbal. De kampioen van 2013 won thuis overtuigend 

met liefst 7 – 0 van het Utrechtse Desto; toevallig a.s. zaterdag de 

tegenstander van de eveneens goed gestarte SVM uit Maartensdijk. 

Desto speelt haar thuiswedstrijden op Sportpark De Vryheit aan de rand 

van Vleuten. Gebaseerd op de statistieken was het ondenkbaar dat de 

Utrechtse Vleutenaren de Biltse debutant zoveel vrijheid zouden geven. 

Maar ook bij voetbal bieden behaalde resultaten uit het verleden geen 

garantie voor de toekomst. Na a�oop werd er bij Desto gesproken van een 

in de voorbereidingsperiode opgelopen conditionele achterstand, maar 

die kan toch niet als verklaring worden gezocht voor het feit, dat de ploeg 

al na 9 minuten op een 2-0 achterstand was gezet?

Prijsschieten

Na slechts een kwartier prijsschieten van de Biltse gastheren in de twee-

de helft (54ste, 57ste en 59ste minuut) was Desto knock-out en konden 

de Biltenaren freewheelend de eindstreep halen. Fabian Polman lar-

deerde die periode nog met twee fraaie treffers (64ste en 85ste minuut), 

waardoor de zevenklapper een feit was. 

FC De Bilt-trainer Gerrit Plomp: ‘Wij hebben een selectie met een gemid-

delde leeftijd van rond de 21 jaar; dus het zal een seizoen worden met 

ups en downs’. Voorlopig was dit dan de eerste up; dat wel. De volgende 

tegenstander is FC Driebergen die de eerste wedstrijd tegen het Veenen-

daalse VRC met 4-3 verloor. [HvdB]

Futura reisde met snode plannen 

naar Maartensdijk. Het Haagse op-

timisme bleek ijdele hoop, want TZ 

was de betere ploeg. Trainer/coach 

Eric Geijtenbeek was toch niet tevre-

den. 

‘Het was natuurlijk een vervelende 

aanloop, door het ongeval van Mat-

thias. Vooraf hadden we toch de 

verwachting dat we Futura snel 

zouden kunnen wegzetten, maar 

we creëerden te weinig kansen. 

De afronding was gelukkig goed 

verzorgd, waardoor we uiteinde-

lijk toch nog vrij veel scoorden’.  

TZ kon met een tamelijk geruststel-

lende 10-5 ruststand gaan pauze-

ren, maar kreeg in het laatste bedrijf 

een nieuwe tegenslag. Veelscoorder 

Maarten van Brenk moest met een 

enkelblessure het veld verlaten. Ge-

ijtenbeek: ‘We hoorden het kraken, 

hopelijk valt de blessure mee. We 

moeten het doen met de spelers die 

we wél hebben, maar vervelend is het 

wegvallen van de twee mannen wel’. 

Septemberrit bij motorclub
Na de GBMTT (Grote Biltse Motor Toertocht) die door 64 motorrijders druk bezocht was, organiseert de Biltse 

Motor-Club op zondag 15 september haar septemberrit. De motorrijders verzamelen om 10.00 uur bij de Qwibus 

Hessenweg 169 te De Bilt om vervolgens om 10.30 uur te vertrekken voor de toertocht. 

Er zal vertrokken worden in 2 of 3 groepen met een voorrijder: een sportieve- en een toergroep. De motorrijders 

worden rond 16.00 uur terug verwacht bij de Qwibus. Voor meer info en bij mindere weersomstandigheden zie 

www.bmvmotor.nl

Tegenslag voor winnend TZ
Ondanks de ruime overwinning was de sfeer bij TZ zaterdag timide. Trainer Eric Geijtenbeek zag twee basisspe-

lers wegvallen. Woensdag werd de Maartensdijkse korfbalvereniging  opgeschrikt door het bericht dat basisspeler  

Matthias van Beest een bedrijfsongeval had gekregen. Van Beest zal geruime tijd moeten revalideren. Zaterdag 

kwam daar nog het uitvallen van puntspeler Maarten van Brenk bij. 
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Golfen, het 
hele jaar door
Nu het zomer golfseizoen op Golfpark ‘De Biltse Dui-

nen’ langzaam ten einde loopt, betekent dit niet dat 

er in de herfst en de winter niet gegolfd wordt. Inte-

gendeel, juist het najaar met zijn gematigde tempera-

turen en fraaie herfstkleuren is uitermate geschikt om 

deze sport te beoefenen. 

Maar ook in de winter kan - als er geen sneeuw op de 

baan ligt - worden doorgespeeld. Deze periode kan wor-

den benut om lessen te nemen bij de golfprofessionals 

om de techniek te leren of bij te schaven. De Golfclub 

heeft een interessant winter-wedstrijdprogramma. Kort-

om, golfen kun je het hele jaar door.

Het afgelopen jaar heeft de Golfclub veel nieuwe leden 

- ook jeugdleden - mogen verwelkomen. Dit is vooral te 

danken aan de fraaie ligging, de prettige sfeer en de gun-

stige voorwaarden die Golfpark en Golfclub bieden: Voor 

€ 5,- per dag kunt u bij Golfpark een golfstok lenen en 

gebruik maken van de oefenfaciliteiten. Een jaarkaart kost 

€ 500,- en geeft u het recht om het hele jaar door vrij-

wel iedere dag op de baan te spelen. Ook knipkaarten en 

deelabonnementen zijn mogelijk.

De gezellige vereniging/club staat open voor jong en oud. 

Het gehele jaar door worden veel wedstrijden georgani-

seerd, o.a. voor de jeugd. U betaalt geen entreegeld. Het 

lidmaatschap van de vereniging kost slechts € 50,- Als 

clublid mag u aan wedstrijden meedoen en wordt uw 

handicap bijgehouden.

Een mooie gelegenheid om nu kennis te maken met het 

Golfpark en de Golfclub is de volgende najaarsaanbie-

ding: Voor € 100,- kunt u de rest van het jaar onbeperkt 

golfen en bent u lid van de club. Dit betekent dat u ook 

gratis gebruik kunt maken van de oefenfaciliteiten, waar-

onder de driving range, dat u kunt deelnemen aan wed-

strijden en dat u het clubblad van de vereniging en het 

Golfjournaal van de Nederlandse Golf Federatie ontvangt. 

Informeer bij de balie in de shop naar de voorwaarden.

Golfpark ‘De Biltse Duinen’

Burg. van der Borchlaan 6

Bilthoven

Tel.: 030 2280561

(voor reserveren van starttijden en lessen)

Lessen: 

dagelijks van 9.00 tot 22.00 uur 

weekend tot 18.00 uur

kosten: 

€ 25,- per les van 25 minuten; 

2 pers. € 14,- p.p.

Gebruik oefenfaciliteiten 

(o.a. driving range) € 5,- p.p./dag

Golf & Country Club

‘De Biltse Duinen’

www.golfclubbiltseduinen.nl

info@golfclubbiltseduinen.nl

Clubhuis en spelers op de green 

van hole 1.

Nova; een bruisende 

vereniging waar 

iedereen welkom is!

Nova is een vereniging die 262 leden telt. Sinds vorig 

jaar zijn er weer vijf seniorenteams, zijn de kangoe-

roes (kleinste leden, vanaf 3 jaar) groeiende en is de 

club naarstig op zoek naar F leden (6 t/m 8 jaar). 

Het eerste van Nova komt dit jaar weer uit in de tweede 

klasse, zowel op het veld als in de zaal. Samen met het 

tweede en de A1 zijn zij de prestatieteams van nova, 

getraind door geclassiiceerde trainers, te weten Maikel 

Bouthoorn (1e), Pascal Frank(2e) en Wouter van Brenk 

(A1). Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen en of 

spelen? Neem dan contact met ons op!

Nova kent sinds het seizoen 2013-2014 een nieuwe 

voorzitter, Arie Anninga. Wim schoon heeft na 6 mooie 

jaren besloten het stokje over te dragen, wat zal gebeu-

ren tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

‘De één noemt het soft, wij spreken van prestatie, gelijk-

waardigheid en respect’, aldus voorzitter Wim Schoon.

Kv Nova

Tweelingen 142

3721 WZ Bilthoven

Telefoon clubhuis:

030 229 12 55

nova.bilthoven@knkv.nl

redactie@kvnova.nl

www.kvnova.nl

De trainingen en thuiswedstrij-

den gedurende het zaalseizoen 

worden afgewerkt in H.F. Witte 

Centrum, gelegen te De Bilt.

H.F. Witte Centrum (Sporthal)

Henri Dunantplein 4

3731 CL De Bilt

Telefoon: 030 220 39 54

De sportfoto van Michel Reij

De Helmondse atleet Gijs Jacobs zweeft hier boven de waterbak tijdens de 3000 meter  

steeple chase. De weersomstandigheden tijdens deze race waren ideaal, voor atleten én  

fotograaf. De laatste zonnestralen verlichten de atleet schuin van voren en het wateroppervlak 

is door de windstilte spiegelglad in deze eerste ronde. Ik had een droog T-shirt in mijn rugzak 

en kroop zo dicht mogelijk naar de waterrand. Mijn groothoeklens brengt 

hier mooi de loper en zijn relectie in beeld. En ja: het droge T-shirt had ik 

hard nodig na aloop...

Michel maakte deze foto tijdens de Utrechtse Trackmeeting op vrijdagavond 

30 augustus 2013. Meer foto’s op www.mreij.nl onder ‘Albums’.

Nieuw zwembad

haalbaar!

Beter De Bilt 

Beter De Bilt deed de afgelopen twee maanden een 

haalbaarheidsonderzoek. Uitkomst: als basisvoorziening is een 

nieuw zwembad van 25x21 meter voldoende voor alle huidige 

gebruikersgroepen. Zeer energiezuinig. Lage CO2-uitstoot.  

De investering is ca. € 4,4 milj. (Investering ca € 6 miljoen voor 

bad 35x25 meter) De jaarlijkse exploitatielasten ca € 350.000. 

Als gebruikers beheer regelen kunnen de lasten dalen naar  

€ 150.000. 

Randvoorwaarden: exploitatierisico ligt bij private inves-

teerder. Loskoppeling van sporthal en zalencentrum.

Informatie: 

Ebbe Rost van Tonningen:

vantonningen@beterdebilt.nl
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BRIDGE (VERVOLG)

Bridgeclub Hollandsche Rading

adriedevries@casema.nl

Rookvrije bridgeclub De Kwinkslag

www.nbbportal.nl/2065

BCM Bridge club Maartensdijk

jamdevogel@gmail.com

Bridgeclub Open Kaart

www.nbbportal.nl/2076

DANS

Fraternitas De Bilt Body-Fit & Dance

www.fraternitas.info

2Move Maartensdijk

www.2movemaartensdijk.nl

GOLF

Golf en Country Club De Biltse Duinen

www.golfclubbiltseduinen.nl

GYMNASTIEK

csv Fraternitas (De Bilt)

www.fraternitas.info

sv Irene-afdeling gymnastiek (De Bilt)

www.gym.sv-irene.nl

2Move Maartensdijk

www.2movemaartensdijk.nl

HARDLOPEN

CSV Fraternitas De Bilt

www.fraternitas.info

Loopschool Saskia

www.loopschoolssaskia.nl

HENGELSPORT

Hengelsportvereniging De Bilt,  

Vliegvisvereniging De Bilt

www.hsvdebilt.nl

HOCKEY

MMHC Voordaan (Groenekan)

www.voordaan.nl

SCHC Hockeyclub

www.schc.nl

HONKBAL

hsv Centrals

www.centrals.nl

IJSSPORT

IJsclub Het Biltsche Meertje

www.ijbm.nl

JEU DE BOULES

Club de Pétanque Kets Up De Bilt/Bilt-

hoven

www.ketsup.nl

Jeu de Boules /Koersbal Groenekan

jaapgroenekan@planet.nl

KARATE

Kyokushin Karate School Mas Oyama

www.masoyama.nl

KORFBAL

ckv DOS

www.dos-westbroek.nl

ckv Tweemaal Zes

www.tweemaalzes.nl

kv Nova

www.kvnova.nl

MOTORSPORT

Biltse Motorrijders Vereniging BMV

www.bmvmotor.nl

Korfbalactief 
op alle niveaus
Korfbal is een begrip in Maartensdijk. Tweemaal Zes 

is een gezonde vereniging, met activiteiten voor alle 

leeftijden. “We vierden deze zomer het 45-jarig be-

staan en zijn optimistisch over de toekomst”.

Voorzitter Bert Bos spreekt met gepaste trots over zijn 

vereniging. “Onze selectieteams spelen op hoog niveau, 

het eerste team zelfs in de landelijke subtop. Maar er is 

ook ruimte voor de meer recreatieve sporter.”

Korfballers die zich tot hoog niveau willen ontwikkelen, 

zijn bij TZ aan het juiste adres. Bos: “De hoogste jeugd-

selecties trainen dit seizoen voor het eerst gezamenlijk, 

onder leiding van een aantal ervaren trainers die wer-

ken aan de ontwikkeling van de individuele talenten”. 

Door het gemengde karakter – meisjes en jongens spe-

len met elkaar – is het ook sociaal gezien een interes-

sante sport. Tweemaal Zes biedt naast prestatiekorfbal 

ook ruimte voor de breedtesporter. Bijvoorbeeld door 

de jeu-de-boules-banen, waar wekelijks een enthousi-

aste groep leden gebruik van maakt.

Korfbal kan al vanaf jonge leeftijd, iedereen op eigen ni-

veau. Uniek in Maartensdijk is het succes van de Kan-

goeroes. Dat zijn spelactiviteiten voor de allerjongsten, 

zaterdagmorgen op het veld en in de winter in de zaal. 

Wil je meer weten? Komt dan een paar weken mee-

doen!

ckv Tweemaal Zes

Veld en kantine: 

Dierenriem 8

3738 TR Maartensdijk

Tel. 0346-212447

Sporthal ‘De Vierstee’

Nachtegaallaan 30

3738 EB Maartensdijk

Tel. 0346-212021

www.tweemaalzes.nl

Lid worden

Nieuw leden kunnen zich aan-

melden via de website. Wil je 

sfeer proeven, dan kun je vier 

keer gratis meetrainen. Neem 

daarvoor contact op met de se-

cretaris Cindy van ’t Veld via se-

cretaris@tweemaalzes.nl of tele-

fonisch 06-43712373.

Tennis:

het hele jaar spelen bij 

TV Hollandsche Rading !

Tennisvereniging Hollandsche Rading is de spil in 

onze kleine dorpskern en heeft sinds een paar jaar 4 

verlichte Advanced Red Court banen, ook wel smash 

courts genoemd en daardoor kan er het hele jaar ge-

tennist worden. 

Deze ondergrond is vergelijkbaar met het vroegere gra-

vel en is vrijwel even vriendelijk voor de gewrichten als 

gravel. Als het regent, kan men gewoon door blijven 

spelen en als het heel hard regent, zijn de banen zeer 

snel weer bespeelbaar.

Geen wachtlijst 

Tennisvereniging Hollandsche Rading kent geen wacht-

lijst. Tossen kan 5 maal per week; de manier op elkaar 

te leren kennen en verder kan de hele week individueel 

gespeeld worden (wel even afhangen). Uitzonderingen 

zijn onze grote evenementen, zoals het Open Bosberg-

toernooi, waar we in 2014 al aan de 27ste editie toe 

zijn. We zijn een heel gezellige, sociale club waar het 

ijn vertoeven is. Met mooie banen, 2 professionele ten-

nisleraren en een goede en betaalbare bar.

Wintertennis

Onze leden kunnen dank zij hun lidmaatschap zowel 

zomer als winter spelen. Niet-leden van Tennisvereni-

ging Hollandsche Rading kunnen winterlid worden, 

wat aantrekkelijk is omdat veel zaalaccommodatie in 

de buurt verdwenen is. 

Het lidmaatschap voor de peri-

ode 1 oktober tot 1 maart kost 

slechts €70 per persoon.

Opgave en informatie via  

bestuur@tvhollandscherading.nl. 

Gelegenheid tot proefspelen 

op zondagmiddag 29 Septem-

ber van 14:00 tot 17:00 uur op 

het Tennispark aan de Charles  

Weddepohllaan 3 in Hollandsche 

Rading

KV Nova opent seizoen met nipt verlies

Afgelopen zaterdag speelde Nova de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Zowel 

het eerste als het tweede moest in Leiderdorp aantreden tegen het plaatselijke Velocitas. 

De Biltse ploeg, onder leiding van Maikel Bouthoorn, opende na 90 seconden de score mid-

dels een korte kans van Inge van Eck. Velocitas wist gelijk te maken en kwam in een tijdsbe-

stek van ruim tien minuten op 3-1. Gedurende de rest van de wedstrijd zou het verschil in 

doelpunten niet groter worden dan twee. Nova knokte zich via 3-3 naar een 6-5 ruststand in 

het voordeel van de tegenstander.

Na rust werd de stand direct weer recht getrokken door een afstandsschot van Steven Bak-

ker. Evenals in de eerste helft vielen de doelpunten over en weer, waarbij Velocitas steeds op 

voorspong kwam, waarna Nova het gat weer dichtte. Met nog 12 minuten te spelen kwam 

Nova voor het eerst sinds de 0-1 weer op voorsprong: 9-10 via een afstandsschot van Lisa 

Rademakers. Helaas wist de ploeg niet door te drukken waardoor Velocitas weer gelijk kon 

maken. Het was duidelijk dat deze wedstrijd in de slotminuten beslist zou gaan worden. Met 

nog ruim vijf minuten op de klok keek Nova tegen een 13-12 achterstand aan. Een scala aan 

grote kansen werd echter niet verzilverd 

Na deze zure nederlaag, was het de beurt aan het Nova 2. Na een matige eerste helft, werd 

de stand in de tweede helft weer recht getrokken en had het er alle schijn van dat het tweede 

de punten wél mee zou nemen. Helaas bleek Velocitas 2 in de eindfase gelukkiger in de 

afronding, waardoor ook Nova 2 na 70 minuten met lege handen stond. Eindstand: 12-11.

Knappe uitzege voor DOS
Zaterdag stond een lastige uitwedstrijd op het programma tegen Oranje Zwart in Zwolle. 

Ondanks veel regen leverden de Westbroekers een knappe prestatie door de twee punten 

mee huiswaarts te nemen. 

Coach Berry van den Broek moest het zaterdag doen zonder twee vaste basiskrachten Jo-

landa Sodaar en Shanna Versteeg. Zij werden prima vervangen door Annemiek van de Bunt 

en A-juniore Lisanne Groot. Net zoals vorige week was het de tegenstander die de score 

opende, maar kon DOS snel gelijk maken. Door goede aanvalsopzetten lukte het vervolgens 

steeds als eerste te scoren, maar met name door enkele vrije ballen kon Oranje Zwart steeds 

langszij komen. Eerst bij 7-9 lukte het DOS om twee punten voorsprong te pakken. Richting 

het rustsignaal kon de voorsprong nog iets verder worden uitgebreid naar 10-13.

De tweede helft heerste DOS in de rebound, waardoor er lange aanvalsopzetten kwamen. 

Bij 11-15 was de voorsprong naar vier punten uitgebreid en leek de ploeg op weg naar een 

tweede overwinning. Maar halverwege de tweede helft rook de thuisploeg haar kans en kwam 

langzaam dichterbij. Invaller Rik Nap scoorde de belangrijke 16-18, waarmeer het verzet 

direct gebroken was. DOS gaf in de laatste minuten geen kans meer weg en wist zelf de 

voorsprong weer naar vier punten verschil uit te breiden. In de laatste minuut scoorden de 

Zwollenaren, enkel voor de statistieken, nog twee doelpunten waarmee de eindstand werd 

bepaald op 18-20. Een verdiende overwinning voor DOS, dat als team sterker voor de dag 

kwam dan Oranje Zwart. Volgende week speelt DOS thuis tegen één van de titelkandidaten 

Spirit. De wedstrijd begint om 15.30 uur.
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De dressuur-
fabriek van 
Maartensdijk
Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat is het een 

en al bedrijvigheid op Stal Arends in Maartensdijk. 

Het is niet alleen een komen en gaan van pension-

klanten die hun paard daar gestald hebben, maar ook 

van buitenaf rijden trailers af en aan om dressuurles-

sen te volgen bij het bevlogen echtpaar Hans en Cora 

Arends.

Sinds Hans en Cora in 1991 neerstreken op het terrein 

aan de Eikensteeg in Maartensdijk is er hard gewerkt 

om een toplocatie voor training, stalling en begeleiding 

van ruiters en amazones neer te zetten. Zelf zijn ze niet 

onverdienstelijk in de sport en die kennis en ervaring 

brengen ze maar al te graag over aan anderen. Vooral 

de jeugd, die tenslotte de toekomst heeft, kan altijd re-

kenen op dat extra zetje in de rug en een stukje extra 

aandacht en stimulans. Regelmatig komen er uit de 

‘stal’ van Hans en Cora dan ook nationale en internati-

onale talenten bovendrijven.

Cora: ‘We zijn in de training met name dressuurgericht, 

maar hebben natuurlijk ook wel kennis van de andere 

disciplines. Dressuur is toch de basis voor alle takken 

van deze sport en ik denk dat mede daarom juist de 

mensen die bij ons trainen zo succesvol zijn. Wat ze bij 

ons leren, is breed toepasbaar en het is mooi om te zien 

dat naast een enorme hoeveelheid succesvolle dres-

suurruiters er ook spring- en eventingruiters merkbaar 

aanwezig zijn in de sport. Overigens is ook de recrea-

tieruiter hier van harte welkom. Juist die veelzijdigheid 

maakt het hier leuk, houdt het luchtig en iedereen kan 

gewoon z’n ding doen zonder daar op aangekeken te 

worden.’

Eikensteeg 11a

3738 LD  Maartensdijk

Tel. 06 54753516

www.stalarends.nl

Hans en Cora Arends waren al 

op menig jeugd-EK aanwezig als 

trainer en begeleider van hun 

jonge talenten.

Cora Arends in actie tijdens een 

sub-top wedstrijd met haar paard 

Wodan.

FC De Bilt 1
FC De Bilt heeft in 2012 het speerpunt v.w.b. de 

seniorenselectie verlegd naar de zaterdagafdeling en 

heeft daarbij de ambitie aangegeven om binnen vijf 

jaren twee keer te promoveren om vervolgens in de 

tweede klasse een rol van betekenis te gaan spelen.

Vorig seizoen werd het eerste elftal van FC De Bilt on-

geslagen kampioen in de vierde klasse. In 2013-2014 

komt dit elftal uit in de derde klasse en zal het daar 

een stuk moeilijker krijgen. Maar moeilijker is eigen-

lijk ook leuker, spannender en leerzamer. De indeling 

in 3d staat bovendien garant voor diverse boeiende 

derby’s, dus we gaan ook  uit van een ruime publieke 

belangstelling tijdens de thuiswedstrijden die dit jaar 

om 14.00 uur zullen beginnen.  De toegang is gratis en 

iedereen is welkom. 

Tijdens de voorbereiding in de vorm van oefen- en be-

kerwedstrijden, bleek dat het eerste niet onder hoeft te 

doen voor teams uit de derde, tweede of zelfs eerste 

klasse, maar het gaat uiteindelijk om de competitie die 

26 wedstrijden duurt. Een plaats in het ‘linkerrijtje’ is de 

doelstelling en we zien aan het einde van het seizoen 

wel hoe hoog de positie in dit rijtje wordt. We wensen de 

spelers en de staf o.l.v. hoofdtrainer Gerrit Plomp een 

sportief en succesvol jaar toe en ... alle bezoekers: heel 

veel plezier bij FC De Bilt.

Wist u dat…..

….. FC De Bilt de Gouden Dom 

heeft gewonnen (= het best 

presterende team in Midden-

Nederland)?

….. FC De Bilt  de eerste kampi-

oen in Nederland is gewor-

den (= al op zaterdag 9 maart 

2013)?

….. FC De Bilt  de topscorer van 

de provincie Utrecht in de 

spits heeft (= Mike Versloot 

met 37 competitiedoelpun-

ten)?

Adres clubhuis

Sportpark Weltevreden

Weltevreden 1

3731 AL  De Bilt

Tel. 030-2204575

www.fcdebilt.nl

E-mailadres secretariaat

secretaris@fcdebilt.nl

Postadres

Postbus 15

3730 AA  De Bilt

Hij noemt het ernstig teleurstellend 

dat de plannen niet ontvankelijk ver-

klaard werden. ‘Het nieuwe seizoen 

begint dus met de deceptie van voor 

de zomer. We hebben nu nog de dis-

cussie over de sporthal in Maartens-

dijk. Ik heb steeds begrepen dat het 

appeltje eitje zou kunnen zijn, maar 

na afgelopen zomer heb ik daar op 

dit moment geen vertrouwen in. Mijn 

positivisme is ernstig aangetast.’ 

Veel sportverenigingen beginnen 

het komende seizoen in een nieuwe 

klasse en met andere mensen, die 

op alle niveaus hun sport gaan be-

leven. ‘Er is een aantal verenigingen 

gepromoveerd en voor hen is er een 

extra dimensie bijgekomen. Helaas 

is er ook een aantal gedegradeerd, 

wat heel vervelend is.’ Van ’t Land 

vertelt dat beachvolleybal binnen 

de gemeente een grote vlucht heeft 

genomen, met hele goede talenten. 

Het is vooral in de zomer een druk-

bezochte sport. Hij hoort geluiden dat 

er door de economische crisis vereni-

gingen zijn waar wat reductie van het 

ledental is. ‘De sport heeft zich bij de 

viering van 900 jaar De Bilt goed kun-

nen manifesteren. Ik vind dat er een 

zeer afwisselend programma voor 

jong en oud is neergezet. Het thema 

verbinding is daarbij heel goed naar 

voren gekomen en heeft mensen bij 

elkaar gebracht. Ik vind het ook mooi 

dat er dingen die er al waren sterker 

gemaakt zijn, zoals de Mathildedag.’ 

Zwembad

Het zwembadplan van B en W werd 

door de BSF van harte ondersteund. 

‘We hebben er met anderen vijf jaar 

lang heel veel tijd en energie ingesto-

ken. Na het besluit het plan af te wij-

zen is de Biltse bevolking in beweging 

is gekomen, wat wij van harte onder-

steunen. Mensen willen zwemmen. 

Hoe, dat wordt verschillend ingevuld. 

De een heeft er belang bij dat Bran-

denburg blijft en voor een ander is de 

plek niet zo belangrijk, als de facili-

teiten er maar zijn. Wat bij de afwij-

zing door de raad heeft meegespeeld 

is de jaarrekening. Daaruit bleek dat 

de inanciële positie anders was dan 

een paar jaar geleden. Ik heb van po-

litieke partijen gehoord dat wanneer 

het plan drie jaar geleden was inge-

diend, het gemakkelijk was aangeno-

men.’ De BSF vindt het niet doorgaan 

heel jammer, want vindt bewegen 

ontzettend belangrijk voor mensen. 

‘Stel dat het zwembad dichtgaat, 

dan ontneem je heel veel mensen 

een zwemmogelijkheid en verhoog 

je de mobiliteit tussen de gemeente 

De Bilt en de omgeving. Als ouderen 

dan willen zwemmen moeten ze met 

de regiotaxi  naar Zeist, maar op de 

taxi wordt ook bezuinigd. Sporten en 

bewegen houdt mensen geestelijk en 

lichamelijk it. Daardoor maak je ook 

minder gebruik van medische zorg.’ 

Ontwikkelingen

Bij de BSF is zeventig procent van 

de georganiseerde sport aangesloten. 

Jan van ’t Land noemt als voordeel 

van het lidmaatschap van de BSF dat 

verenigingen een gemakkelijke en 

stevige entree bij de gemeente heb-

ben. ‘Onder het motto samen sterk 

kun je als BSF beter een vuist ma-

ken dan een enkeling dat kan.’  Op 

het gebied van voorzieningen zijn de 

afgelopen jaren grote vorderingen 

gemaakt. Verenigingen zijn daardoor 

sterker geworden. De sport komt wel 

onder druk te staan en dat is voor 

verenigingen niet prettig. Ze zien dat 

mensen zich buiten de verenigingen 

om organiseren en sport beoefenen. 

Er ontstaan bijvoorbeeld iets- of wan-

delclubjes, die mensen zelf organise-

ren. Datzelfde geldt voor sportscholen 

waar mensen zelf kunnen bepalen 

wanneer ze willen sporten. Verenigin-

gen hebben last van die ontwikkeling, 

maar er ontstaan op die manier toch 

ook weer andere verbindingen.’

Sportgala

Volgend jaar is er op 31 januari weer 

een sportgala in het H.F. Witte Cen-

trum aan het Henri Dunantplein in 

De Bilt. Jan van ’t Land hoopt dat er 

veel kandidaten voor de verschillende 

categorieën worden aangemeld. Hij 

is voor de BSF ook betrokken bij de 

Stichting Leergeld De Bilt. Leergeld 

zet zich in voor kinderen die niet aan 

sociale activiteiten kunnen deelne-

men. Van ‘t Land constateert dat er 

door de economische crisis veel meer 

een beroep op het fonds wordt ge-

daan. ‘Het budget van het regionale 

Jeugdsportfonds was een maand ge-

leden al opgesoupeerd. Dat betekent 

dat heel veel mensen die elk dubbel-

tje moeten omdraaien er gebruik van 

maken. Het project buurtsportcoach 

loopt nog steeds en er zijn goede 

resultaten. Er is een extra dimensie 

aan toegevoegd, gericht op oude-

ren en mensen met een beperking. 

Daar wordt een nieuw project van 

gemaakt.’

BSF likt wonden
na afwijzing zwembadplan
door Guus Geebel

‘Voor de sport zijn we voor de zomer triest geëindigd met de discussie rond het zwembad. De BSF heeft daar veel 

energie ingestoken om tot een afgewogen besluit voor een zwembad met een sport- en zalencentrum te komen’, 

aldus Jan van ’t Land, voorzitter van de Biltse Sportfederatie. 

Jan van ’t Land gaat gematigd optimistisch het nieuw seizoen in.

‘We hebben er met anderen vijf jaar lang heel veel tijd 

en energie ingestoken. Na het besluit het plan af te 

wijzen is de Biltse bevolking in beweging is gekomen, 

wat wij van harte ondersteunen. Mensen willen 

zwemmen. Hoe, dat wordt verschillend ingevuld.’
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NORDIC WALKING

Nordic Walking Bilthoven
www.nordicwalking-bilthoven.nl

PAARDENSPORT

Landelijke Rijvereniging en Ponyclub St Maarten
www.lrsintmaarten.nl

Écurie de la Fontaine
fontaine@scarlet.nl

Stal Griftenstein
www.griftenstein.nl

Stal van Brenk
www.stalvanbrenk.nl

Stal Arends
www.stalarends.nl

Voltigevereniging Roy Roger
www.royrogers.nl

SCHAKEN

Schaakvereniging De Biltse Combinatie
www.dbcschaak.nl

Schaakvereniging VOG
w.hennipman@hotmail.com

SKATEN

T-Stop Skatetrainingen

www.t-stop.net

SOFTBAL

Honk- en Softbalvereniging Centrals
www.centrals.nl

SQUASH

Sportvereniging Maartensdijk
www.svmmaartensdijk.nl

TAFELTENNIS

Sportvereniging Athlon ‘66, afd. tafelten-
nis
kreuger.w@worldonline.nl

Tafeltennisvereniging MTTV / zie Relex!

www.badmintonmaartensdijk.nl

Tafeltennisvereniging lduna
www.ttv-iduna.nl

TENNIS

ltv Meijenhagen
www.meijenhagen.nl

Tennisclub Bilthoven
www.tcbilthoven.nl

Tennisvereniging Hollandsche Rading
www.tvhollandscherading.nl

Tennisvereniging Het Kraaienveld

www.kraaienveld.nl

Tennisvereniging Tautenburg
www.tautenburg.nl

Tennisvereniging TKHC Helios
www.helios-bilthoven.nl

Tennisvereniging Toss
www.tv-toss.nl

Tennisvereniging Voordaan
baronvanvulpen@hetnet.nl

Tennisvereniging FAK
www.tvfak.nl

DBC Rapid-
schaaktoernooi 
De Bilt 900 jaar

Schaakvereniging DBC organiseert op 14 september 

ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de ge-

meente een groot schaaktoernooi. Het is het eerste 

grote schaaktoernooi in de gemeente sinds 1976. Ge-

rekend wordt op deelname van maximaal 100 scha-

kers waaronder de regionale topspelers en wellicht 

zelfs enkele grootmeesters. 

Ook voor de ‘huisschakers’ is het een goede gelegen-

heid om mee te doen aan een toernooi. Er wordt ge-

speeld in drie groepen en alleen in de hoogste groep 

zullen de topschakers te vinden zijn. Zij strijden om een 

prijzengeld om u tegen te zeggen: voor de winnaar in 

de hoofdgroep ligt € 500 klaar. Maar iedereen maakt 

kans op één van de kleinere prijzen: een Bilts jubile-

umproduct. 

Het toernooi wordt gespeeld in het Gebouw van Sport-

visserij Nederland, Leyenseweg 115, 3721 BC Bilt-

hoven. Opgave vóór 10 september is gewenst. Alle 

informatie over het toernooi en ook hoe men zich op 

kan geven is te vinden op de website van DBC: www.

dbcschaak.nl.

Heel bijzonder is dat in deze tijden van economische 

schaarste diverse bedrijven het toernooi sponsoren. 

Zonder al deze bijdragen was het toernooi niet mogelijk 

geweest. Het gaat behalve om de FSB en de Stichting 

900 jaar de Bilt om Reggeiber, autobedrijf de Rooij, 

Van Eijken Optiek, Sportvisserij Nederland, Albert He-

ijn De Bilt en Cafe van Miltenburg. Ook de regionale 

schaakbond SGS en DBC zelf doen uiteraard een duit 

in het zakje. 

Over DBC

Schaakvereniging De Bitse 

Combinatie is met een leeftijd 

van ruim 80 jaar een van de 

oudere sportverenigingen in de 

gemeente De Bilt. DBC schaakt 

op vrijdagavond in Het Cultureel 

en Vergadercentrum H.F. Witte, 

Henri Dunantplein 4, De Bilt. De 

bloeiende jeugdafdeling speelt 

inclusief training vanaf 18.30 

uur, de senioren vanaf 19.30 

uur. Kom eens kijken, iedereen 

is welkom! 

DBC had ooit meer dan 100 le-

den, door de opkomst van het 

schaken op internet is dat afge-

nomen en schommelt nu tussen 

de 40 en 50. DBC speelt met 

drie senioren- en 1 juniorenteam 

mee in de regionale schaakcom-

petities. 

Nadere informatie over toernooi 

en/of over DBC: 

www.dbcschaak.nl

Joop Faber

j.a.j.faber@wxs.nl

030-2201360

Bart van Tooren

bartvantooren@versatel.nl

030-2210613.

Het hele jaar 
tennis bij 
Tautenburg
Op de 6 verlichte kunstgrasvelden van TV Tautenburg 

is het mogelijk om het hele jaar te tennissen. Ook de 

tennislessen van Tennisschool Paul de Bruin gaan, 

uitgezonderd, de schoolvakanties, het hele jaar door. 

Paul is jonge enthousiaste tennisleraar die vooral van 

de jeugdige Maartensdijkers (en zelfs van daarbuiten) 

zeer talentvolle tennissers maakt. Daarom een kort 

vraaggesprek met hem.

Wat maakt TV Tautenburg anders?

Paul: ‘Tennis draait uiteraard om techniek en veel spe-

len maar nog belangrijker is plezier. Daarom is mijn 

manier van trainen er een waar heel veel in spelvorm 

gewerkt wordt aan de basistechniek. 

Zowel jongeren als ouderen pikken dit het snelst op 

door in speelse oefeningen veel bewegingen te herha-

len. Zowel recreatief als competitief kan je hiermee uit 

de voeten.’

Hoe gaan jullie om met jeugd?

Het mooie van jeugd is dat deze gasten nog het gemak-

kelijkst te kneden zijn waarbij vooral met vriendjes en 

vriendinnen spelen heel belangrijk is. Daarom organi-

seren wij al 10 jaar lang naast alle gezellige jeugdactivi-

teiten het befaamde tennis jeugdkamp. 

Ook afgelopen jaar hebben we weer met bijna 50 kin-

deren een prachtige tennisweek gehad waar naast veel 

tennis ook heel veel ruimte was voor gein en spelletjes.’

Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om jong en oud 

zich thuis te laten voelen bij TV Tautenburg.

TV Tautenburg

Dierenriem 6a

Maartensdijk

Aanbieding:
Indien u nu lid wordt van onze 

tennisclub krijgt u de eerste 3 

tennislessen gratis. 

Maak er gebruik van en kom 

gewoon eens proberen of tennis 

wat voor je is op onze inloop-

avonden op vrijdagavond.

www.tautenburg.nl

Het team dat vorig seizoen kampioen 

werd is geheel in tact gebleven. Al-

leen Annemiek van de Bunt is aan de 

ploeg toegevoegd omdat op het veld 

met vijf dames wordt gespeeld. De 

tegenstander De Waterpoort speelde 

vorig seizoen nog 1e klasse, maar kon 

uiteindelijk, ook na het spelen van een 

extra wedstrijd, degradatie niet meer 

ontlopen. Een mooie krachtproef om 

te kijken waar DOS momenteel staat.

De eerste aanval leverde voor de Sne-

kers direct een doelpunt op. Hierna 

ging het gelijk op tot 3-3. DOS scha-

kelde na 10 minuten spelen aanval-

lend nog een tandje bij en kende een 

periode waarin het schotpercentage 

erg hoog lag. De Friezen zagen het 

gebeuren maar hadden niet de mo-

gelijkheden hier iets tegen in te bren-

gen. 

Verdedigend had DOS ook zijn 

zaakjes goed op orde en werden 

er zeer weinig fouten gemaakt. Vijf 

minuten voor rust hadden de West-

broekers tien maal op rij gescoord 

zonder een tegentreffer te incasse-

ren.  In de laatste minuten naar het 

rustsignaal van de goed leidende 

scheidsrechter wist alleen De Water-

poort nog een treffer te produceren 

waardoor er een riante voorsprong 

van 13-4 op het scorebord stond. 

De rust was eigenlijk een hinderlijke 

onderbreking in het ritme van de 

DOS-spelers. De wedstrijd was na-

tuurlijk al gespeeld en het tweede 

deel van de wedstrijd was het ook 

allemaal iets minder scherp bij DOS. 

Het team bracht na enkele minuten 

de voorsprong op 10 doelpunten ver-

schil, maar het lukte niet meer om de 

voorsprong verder uit te breiden. De 

Waterpoort scoorde evenveel doel-

punten als voor rust en ook DOS wist 

nog vier maal de korf te vinden. Een 

riante en verdiende 18-8 overwinning 

betekende een prachtig resultaat voor 

de eerste competitie wedstrijd.

Spetterende entree
voor DOS in 2e klasse!
De korfballers van DOS kenden zaterdag 31 augustus een geweldige start in de 2e klasse. Tegenstander De Water-

poort uit Sneek kon het tempo niet bijbenen en werd op een grote 18-8 nederlaag getrakteerd. 

Geslaagde tennisclinic TV Tautenburg
Zaterdag 8 september heeft bij TV Tautenbrug, onder leiding van Rae-

mon Sluiter, een geslaagde tennisclinic plaatsgevonden. Raemon Sluiter 

startte om 16.00 uur met een 1,5 uur durende clinic met 48 zeer en-

thousiaste jeugdleden. Op alle tennisbanen werd actief getennist, maar 

vooral op baan 1, waar ze voor de ogen van het publiek tegen Raemon 

Sluiter mochten spelen, deed iedereen extra zijn best. Om 17.45 uur 

startte de clinic voor de senioren, ook deze was vol en ook hier heeft ie-

dereen 1,5 uur fanatiek getennist. De fantastische clinic werd afgesloten 

met een demonstratiewedstrijd tussen Raemon Sluiter, Paul de Bruin 

(tennisleraar bij TV Tautenburg), Toin de Rooij en Thijs Bax. De spelers 

maakten er een mooie demonstratiewedstrijd van. Na aloop bleef het 

nog lang gezellig druk op het terras. (Sander Maatman)

Reamon Sluiter instrueert de leergierige jeugd. (foto Henk van de Bunt)
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Jubileum

 

bestaat 15 jaar
Dit gaan wij vieren
op 23 september

van 17.00 uur tot 22.00 uur.

Surinaams eten en drankjes staan 
voor u klaar. Tevens workout voor 

de nieuwste rage BOKWA

Iedereen is welkom
Tot ziens bij Its Sport.

Its sport

Industrieweg 11a tel: 06 46 10 46 00

3738 JW  Maartensdijk email: itsfarida@hotmail.com

SVM opent sterk 3-0 winst op Nita
De eerste competitiewedstrijd thuis tegen Nita speelde SVM zeer overtuigend.SVM heeft een 

talentvol team.SVM zal het dit seizoen moeten doen zonder Tom Jansen en Roy Wijman:beide 

spelers zijn voorlopig niet inzetbaar. Maar SVM heeft het in de voorbereiding al laten zien: met 

Marcel Melissen en Alexander Mc Clean erbij en de talentvolle jeugdspelers Bas Temme, Mark 

de Brauw en Jesper van Rooijen is SVM tot veel instaat!

Met Bas Temme in de basis voor de geblesseerde Mike de Kok begon SVM wat te afwachtend. 

Nita kwam een aantal keren gevaarlijk in de 16 meter… maar na een kleine 10 minuten trok SVM 

het initiatief naar zich toe en werd door snelle aanvallen steeds gevaarlijker. Djoey Engel scoorde 

fraai de 1-0. Nita stelde alleen lange ballen hier tegenover. Keeper Richard de Groot redde in de 

23 minuut fraai. SVM kreeg af en toe wel de mogelijkheden op de 2-0. Gescoord werd er voor de 

rust niet meer.

In de 2e helft met Diederick Hafkemeijer voor de geblesseerde Bjorn Engel liet SVM te veel het 

initiatief aan de gasten. Echt gevaarlijk werd het veel overtredingen makende Nita niet. In de 55 

minuut werd Bas Temme fraai vrij gespeeld en scoorde de 2-0. Nadat Kelvin van den Bunt met 

rood het veld moest verlaten, bleef SVM met 10 man toch gemakkelijk overeind. Helemaal toen 

een kwartier voor het einde weer Bas Temme op snelheid de verdediging van Nita klopte en de 

3-0 op het prachtige nieuwe scorebord liet zetten. Coach Wout van Dronkelaar wisselde nog Bas 

Temme voor Mark de Brauw en Djoey Engel voor Jeroen Geurtsen.

SVM 2 trof het thuis niet met het sterke Woudenberg als tegenstander.De wil en de inzet was er 

maar de overtuiging ontbrak. Bij rust was het 2-1. SVM probeerde het wel maar de 2-1 viel niet. 

Woudenberg liep uit naar 0-3. Pas toen scoorde dit jonge elftal de verdiende 1-3. Woudenberg liep 

uit naar 1-5 en was een maatje te groot.

Programma voor de volgende week: Desto – SVM om 14.30 uur en Eemdijk 2 – SVM 2.

De sportfoto van
Guido van der Burg

Mijn mooiste sportfoto? Een moeilijke keuze. Zo heb ik prachtige foto’s van hockey, golf, 

paardrijden, zeilen en windsurfen en iedere foto toont zijn eigen emotie en passie. Maar deze 

keer kies ik voor een foto van een golfer die een perfecte bunker slag maakt om zijn bal op 

een hoger gelegen green te krijgen. De bal komt een moment later vlak bij de pin tot stilstand. 

De foto is in juli ‘13 genomen in Vittel in Frankrijk waar de GO’s van Club Med een onderlinge 

wedstrijd speelden. 

Mijn dagelijks werk is docent bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht maar in mijn vrije 

tijd ben ik in de weer met mijn fotocamera. Ik fotografeer veel hockey en daarnaast maak ik 

nu ook steeds meer (familie-)portretten, foto’s van recepties en foto’s van medewerkers voor 

websites van bedrijven. Een deel van mijn werk is te zien op www.guidovanderburg.com.  

Irene basketbal weer begonnen
In het 2e seizoen van de basketbalafdeling van sv. Irene gaan 3 jeugdteams aan de compe-

titie beginnen; 1 onder 10 jaar-team, 1 onder 12 jaar-team en 1 onder 14 jaar-team. In het 

jongste team is nog ruimte voor een aantal nieuwe gezichten, maar ook oudere kinderen zijn 

natuurlijk van harte welkom. 

Daarnaast is er ook nog een recreantengroep. Deze spelen geen competitie. Wie belangstel-

ling heeft kan komen kennismaken en/of meetrainen op dinsdagavond in de Kees Boeke-

sporthal vanaf 18.00 uur. De eerste 2 trainingen zijn gratis. Meer informatie is te vinden op 

de website http://basketbal.sv-irene.nl.
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TENNIS (VERVOLG)

VVSO wvt

www.vvsowvt.nl

Tennis Centrum Groenekan

www.tcgroenekan.nl

VECHT- EN ZELFVERDEDIGINGSSPORT

Judokan

www.judokan.nl

WVT VVSO

www.vvsowvt.nl

Judo Bilthoven

judobilthoven@gmail.com

VOETBAL

FC De Bilt

www.fcdebilt.nl

Sportvereniging Maartensdijk SVM

www.svmmaartensdijk.nl

VOLLEYBAL

Sportvereniging lrene

www.irene-volleybal.nl

Volleybalvereniging Salvo ‘67

www.salvo67.nl

Stichting Bilts Volleybal

www.stichting-bilts-volleybal.nl

Volleybal Neo

030-2291327

WANDELSPORT

Comité Avondvierdaagse Maartensdijk

adenanjo@online.nl

Commissie Avondvierdaagse  

De Bilt/Bilthoven

www.avondvierdaagse-debiltbilthoven.nl

Sticht Gooise Wandelsport Bond

c.wijland@planet.nl

WATERPOLO

bzc Brandenburg (waterpolo)

www.bzc-brandenburg.nl

WIELERSPORT

Fietstoerclub Het Rooster

hetrooster.web-log.nl

Oranisatiecomité Maartendijkse acht

janwestbroek@cs.com

YOGA

Daantje Linschoten Praktijk Mirre

www.daantjelinschoten.nl

Himalaya Yoga Adem Meditatie Praktijk

www.yogameditatie.nl

Praktijk voor Yoga en Mindfulness Corja 

Kuiken

www.corja-kuiken.nl

Samsara Yoga Opleidingen

www.samsara.nl

Yogacentrum Shamballa NL

www.shamballa.nl

Yogapraktijk Cygne

skvanparys@tele2.nl

ZAALVOETBAL

SVM Futsal

www.svmfutsal.nl

ZWEMMEN

zwembad Brandenburg

zwembad@debilt.nl

Openluchtzwembad de Kikker

www.zwembaddekikker.nl

Zwembad Blauwkapel

Van 17.00 tot 22.00 uur is iedereen 

van harte welkom, leden en mensen 

die graag eens een kijkje willen ko-

men nemen. Er is Surinaams eten en 

een drankje en de mogelijkheid om te 

kijken wat er allemaal aan verschil-

lende diciplines wordt aangeboden. 

Daarnaast kan iedereen meedoen 

aan een workout van de nieuwste 

rage: BOKWA

De sportschool aan de Industrieweg 

in Maartensdijk heeft vorig jaar nieu-

we apparatuur gekregen en het ge-

heel is in nieuwe kleuren geverfd. Een 

gewenste en succesvolle make-over. 

De sportschool presenteert zich als 

een gezellige en amicale school waar 

mensen van alle leeftijden graag ko-

men. Er worden professionele lessen 

gegeven en voor de sporters wordt 

een persoonlijk schema vastgesteld. 

Het doel van de sporter is daarbij 

leidend: afvallen, spierontwikkeling 

etc. Voordeel van de locatie is dat er 

voldoende en gratis parkeergelegen-

heid is.

Bewegen is belangrijk

Farida is duidelijk: ‘Kijk rond en wat 

zie je: volwassenen en kinderen die 

steeds dikker worden. Dat is niet 

gezond. Bewegen moet, bewegen is 

belangrijk’. In haar sportschool wor-

den veel verschillende soorten lessen 

gegeven zoals: Steps, Bodyshape, 

Zumba, Pilates, SH’Bam maar ook 

Fysioitnes en Fitnes onbeperkt vrij 

trainen en Kickboxen. De meeste les-

sen geeft Farida zelf. 

Voor Kickboxen heeft ze een goede 

kickboxer aangetrokken. Als er vol-

doende animo is start ze met de 

nieuwste rage: BOKWA. Dit is een 

geheel nieuwe kijk op groepstraining. 

Bij BOKWA tekenen de deelnemers 

letters en cijfers tijdens het oefenen 

met hun voeten op muziek van dit 

moment. Hierdoor vervalt het tellen 

van de stappen waardoor het voor ie-

dereen mogelijk is om mee te doen. 

Its Sport viert feest 
door Marijke Drieenhuizen

Farida Kassin organiseert op maandag 23 september het 15 jarig bestaan van haar Sportschool Its Sport, waarvan 

ze de laatste 7 jaar de sportschool alleen heeft gerund.

Farida Kassin is heel vaak aanwezig in de sportschool om lessen te geven. 

Dochter Kaja helpt elke middag. 

Samenwerking

Parel Promotie werkt samen met Ziber. Sitecup is ontwikkeld 

door Ziber die de techniek achter de site verzorgt. Daar-

door kunnen wij ons concentreren op de vormgeving en 

zijn we ervan verzekerd dat de site draait en dat de laatste 

technische snufjes steeds toegepast worden. Ieder z’n vak!

Gratis

In het abonnement is inbegrepen:

-  CMS voor het eenvoudig wijzigen van 

vereniginggegevens, pagina’s, foto’s, nieuws, 

vacatures, agenda, bestanden, roleplay, nieuwsbrief, 

bezoekers-profielen en WindStat (Statistieken)

-  Nederlandstalige helpdesk

-  pagina’s (200), nieuws (onbeperkt), video (YouTube®), 

bestanden zoekfunctie, reactieformulier, agenda, 

fotoalbum enz.

De aanschaf en het jaarlijks onderhoud is écht gratis d.m.v. 

bordreclame als uw vereniging aan bepaalde voorwaarden 

voldoet. Zie hiervoor www.sitecup.nl

Geld verdienen

Met Ziber SenseView en Ziber Connect maak je optimaal 

gebruik van de digitale mogelijkheden en koppelin-

gen met social media. Een eigen televisie-

kanaal in de kantine geeft veel mogelijk-

heden voor sponsoren.

Aanbieding

Bestel nog dit jaar je nieuwe vereni-

gingswebsite bij Parel Promotie dan 

doen wij de vormgeving voor de helft 

van de prijs!

Parel Promotie presenteert
… de gratis verenigingswebsite Sitecup

Veel functionaliteiten, gemakkelijk CMS beheer via de Nederlandstalige MediaPublisher en een maatwerk 

vormgeving. Doordat Sitecup bedacht en gemaakt is door mensen uit de sport sluit de basis perfect 

aan bij iedere vereniging. Sitecup beschikt altijd over de laatste techniek en is goed vindbaar bij Google. 

Sitecup is inclusief hosting, dus u heeft geen apart hosting pakket nodig.

én 50%korting

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

Kijk voor meer informatie op www.sitecup.nl of www.senseview.nl of neem contact op 

met Parel Promotie om direct een afspraak te maken. Bel 0346 - 21 12 15, mail naar

info@parelpromotie.nl. Of kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
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Toer of wedstijdschaatsen

Piek aan activiteit bij de schaatsver-

eniging IJBM ligt natuurlijk in het 

winterseizoen. Van eind september 

tot begin maart draaien verschillen-

de groepen hun trainingsrondjes op 

de kunstijsbaan de Vechtsebanen.  

Volwassenen kunnen terecht bij  

trainingen voor wedstrijd- of toer-

schaatsen. 

Alle trainingen zijn gericht op het 

verbeteren van je techniek en je con-

ditie. Bij het toerschaatsen is er nog 

wel ruimte om het schaatsen te le-

ren, terwijl de wedstrijdschaatser de 

basistechniek onder de knie moeten 

hebben en goede bocht moeten kun-

nen lopen. Daarnaast zijn de weds-

tijdschaatsers natuurlijk een stuk fa-

natieker.

Jeugdschaatsen

Kinderen vanaf een jaar of zeven star-

ten bij het jeugdschaatsen. Op zater-

dagavond van half zes tot half zeven 

leren de kinderen schaatsen met 

spelletjes en oefeningen op het ijs. 

Spelenderwijs gaan ze steeds beter 

rijden. Afhankelijk van hun leeftijd en 

niveau leren kinderen glijden, rem-

men, zijwaarts afzetten. Als vanzelf 

gaan ze dan steeds harder en met 

nog meer plezier schaatsen. Kinde-

ren die wat langer op jeugdschaatsen 

zitten leren ook starten en een heuse 

bocht rijden (pootje over). Sommige 

fanatiekelingen gaan tussen hun 11 

de en hun 13de door naar het wed-

strijdschaatsen.

De vereniging

IJBM is een kleine en gezellige ver-

eniging. De meeste mensen komen 

uit gemeente De Bilt of hebben er 

hun roots liggen. Ook in het zomer-

seizoen weten de leden elkaar te vin-

den bij het wielrennen, skeeleren, de 

bostrainingen of puur voor de gezel-

ligheid bij een BBQ op het idyllische 

terrein van het Biltse Meertje.

‘Blijf achterop zitten’
Werken aan techniek en conditie bij schaatsvereniging IJBM

‘Okee, we gaan straks vier keer de bocht doen, meteen aanzetten bij het rechte eind zodat je een aardige vaart 

hebt bij het ingaan van deze bocht. Heup in de bocht en goed op de buitenkant staan.’ Het groepje toerrijders 

kijkt elkaar met blik van verstandhouding aan. ‘Ja, ja dat gaan ze wel even doen’. Als vervolgens het rijtje van 

IJBMschaatsers de bocht nadert, klinkt de stem van de trainer opnieuw: ‘En blijf laag zitten, hou druk op je linker 

schaats.’

Zin om mee te doen? 

Kijk op www.ijbm.nl

De liefde voor de duivensport ont-

stond door een benedenbuurman die 

duiven had. ‘Als de duiven terugkwa-

men van een wedstrijd zat ik altijd 

op balkon te kijken.’ De eerste keer 

dat Koos zelf duiven had was toen hij 

samen met een vriend wat sierduiven 

en een paar postduiven ging verzor-

gen die van een oudere man die naar 

een verzorgingshuis ging waren ge-

weest. 

‘De vader van een ander vriendje had 

ook duiven. Stiekem lieten we onder 

zijn naam soms een duif van ons in-

korven. Zelf konden we dat niet want 

we waren geen lid van de vereniging 

en hadden ook geen eigendomsbe-

wijs. Door onenigheid met die vriend 

stopte dat. Ik wilde toch wel door-

gaan met duiven, maar we woonden 

op een bovenhuis. Ik heb toen net 

zo lang gezeurd tot het mocht. Mijn 

buurman vond het wel leuk en samen 

hebben toen we een hokje op zolder 

gemaakt. Mijn vader vond het ook wel 

leuk, want hij had vroeger ook duiven 

gehad, maar ik moest mijn moeder 

beloven dat ik het hok twee keer per 

dag zou schoonmaken. Ook moest ik 

het portaaltje elke dag dweilen en dat 

heb ik trouw gedaan.’

Eigen kweek

Koos Steenbeek heeft in de winter-

maanden zo’n zeventig duiven. In de 

zomer komen er jongen bij en dan 

zijn het er tegen de honderd. ‘Dat is 

eigen kweek en ik ben satelliethok 

van First Prize Pigeons, een lande-

lijk bekend kweekcentrum in De Bilt 

en Keldonk. Daar probeer ik duiven 

voor uit. Omdat het bij mij wel aardig 

goed gaat komen in duivenbladen en 

op internetsites over mij artikelen te 

staan. Dat is goede reclame voor het 

kweekcentrum en zij verkopen daar-

door duiven. 

In 2005 had ik de beste overnacht-

duif van Nederland en die heeft het 

kweekcentrum van mij gekocht. Zij 

verkochten de jongen daarvan, maar 

de duif zelf is daar nooit uitgevlogen. 

Die was alleen voor de kweek. Op een 

gegeven moment bevruchtte zij niet 

meer en kwam de duif weer bij mij 

op het hok. Ik liet haar regelmatig uit-

vliegen en daardoor werd zij itter. Dit 

jaar heb ik er weer twee jongen van.’ 

Afstanden

Koos Steenbeek is lid van Postduiven-

vereniging De Bilt, die tegen de dertig 

leden telt. ‘Het vliegseizoen loopt van 

april tot half september en dan ben 

ik er wel een uur of zes per dag mee 

bezig. Mijn jongste zoon Boyd houdt 

wel van duiven maar niet van de wed-

strijdsport en dat vind ik met het kwe-

ken juist het leukste. 

Het seizoen begint met de korte 

vluchten, de zogenaamde vitesse 

vluchten van 100 tot 300 kilometer. 

Daarna krijg je midfondvluchten van 

300 tot 500 kilometer en de dagfond-

vluchten van 500 tot 700 kilometer. 

Overnachtvluchten waar ik aan mee 

doe zijn 800 tot 1200 kilometer.’ Bij 

gunstige wind kunnen duiven snel-

heden van 130 kilometer per uur 

bereiken. Bij tegenwind is dat rond 

de 65 kilometer per uur. Door betere 

voeding en verzorging worden hogere 

snelheden bereikt. 

Ontwikkelingen

Om wedstrijden eerlijk te laten verlo-

pen is het land in vier sectoren ver-

deeld. Koos Steenbeek valt vaak in 

de prijzen en heeft dit jaar een nati-

onale overnachtvlucht gewonnen. Hij 

vliegt hoofdzakelijk met eigen kweek. 

‘Nadeel van de duivensport is dat de 

vluchten altijd in de vakantieperiode 

vallen en dan is het heel intensief. 

Dat maakt de sport minder aantrek-

kelijk voor vooral jongeren. Ik heb het 

geluk dat mijn buurman ook duiven 

heeft zodat er altijd wat geregeld kan 

worden als ik of hij eens weg ben. An-

ders zijn er in de vereniging altijd wel 

liefhebbers die willen helpen.’

De technologische ontwikkelingen 

zijn aan de duivensport niet voorbij-

gegaan. Duiven hebben tegenwoor-

dig een chipring om en onder de 

klep van het hok is een elektronisch 

veld aangebracht. Wanneer de duif 

daarop landt komt zijn ringnummer 

op een display. Bij de duivensportver-

eniging wordt die gekoppeld aan een 

basisstation en uitgeprint. 

Belangstelling

Het verenigingslokaal van Postdui-

venvereniging De Bilt staat op de Jan 

Steenlaan 34/A in Bilthoven. Daar  

brengen de leden de duiven heen 

voor vluchten. Die worden dan in 

grote verzendmanden gedaan, verze-

geld en naar een parkeerterrein bij de 

Vechtse Banen in Utrecht gebracht. 

Vandaar worden ze in containers per 

auto naar de bestemming gebracht. 

‘De duivensport is een hele mooie 

sport en jammer genoeg loopt de be-

langstelling terug. Er is geprobeerd 

om er meer jongeren bij te betrek-

ken, maar ik denk dat de doelgroep 

meer ligt bij mensen die gestopt zijn 

met werken en een leuke hobby zoe-

ken. Binnen de vereniging zijn altijd 

mensen die graag bereid zijn om te 

helpen bij het opstarten’, vertelt Koos 

Steenbeek. 

Wie belangstelling heeft kan contact 

opnemen met de secretaris van Post-

duivenvereniging De Bilt, Peter van 

Bunnik, telefoon 030-2203379.

Koos Steenbeek bedrijft 
topsport met duiven 
door Guus Geebel

Duivensport ontstond bijna tweehonderd jaar geleden in België en heeft inmiddels in veertig landen over de 

hele wereld liefhebbers. Ook in Nederland werd het houden van duiven populair en kwamen er verenigingen.  

Koos Steenbeek uit De Bilt is duivenmelker in hart en nieren. Hij beoefent de sport op hoog niveau en wil er graag 

over vertellen. 

Koos Steenbeek is naast zijn werk vaak zes uur per dag met de duiven  

in de weer.



Nootjes
Te koop aangeboden

HUIS te koop in Maartensdijk: 

Drakensteyn 35, in 2010 

nieuw gebouwd. € 219.000,-. 

Voor meer info zie Funda of 

bel 030-2285858

Dell 20 inch flat screen moni-

tor zwart/zilver. Zeer goede 

beeldkwaliteit. Voor PC of 

laptop. € 25,-. Tel. 0346-

211678 of 06-30654159

Ronde tuintafel, kunststof met 

stevige centrale poot, door-

snede 100 cm. Kleur: groen. 

€ 25,-. Tel. 0346-211678 of 

06-30654159

Printer (niet draadloos). 

Kopiëren/printen/scannen. 

Merk Canon Pixma MP210. 

In goede staat. Incl. inkt. € 

15,-. Tel. 06-43122560

Werkbankje voor kinderen 

van Black en Decker (rood 

met zwart). € 7,50. Tel. 0346-

218958

Groen opknap fietsje voor een 

jongen! (4-5 jaar). € 5,-. Tel. 

0346-218958

Roze met geel opknap fietsje 

meisje! (4-5 jaar). € 5,-. Tel. 

0346-218958

Nieuwe witte toilet bril. € 

7,50. Tel. 0346-218958

IJsmachine met kook-

boekjes voor ijs recepten. 

Koelelement in de vriezer en 

volgende dag ijs maken! € 

20,-. Tel. 06-16276013

Grote ronde bordeauxrode 

lampenkap met zwart kanten 

opengewerkte stof. € 12,50. 

Tel. 06-16276013

Dvd op Hoop van Zegen met 

o.a. Danny de Munk, Kitty 

Courbois. € 3,-. Kinder dvd 

Oorlogswinter. € 3,-. Tel. 035-

6236294   

Cd Box Abba-Visitors (spe-

cial editie). € 7,50. Rock cd 

Future in Miedeval – Kaiser 

Chiefs. € 6,-. Metal-rap cd 

Limp Bizkit-Gold Cobra 

(special edition). € 10,-. Tel. 

035-6 236294

Feestelijke Damesgilet zwart 

met glitters maat M/L. € 5,-. 

Universele afstandsbediening 

met grote druktoetsen (voor 

slechtzienden-ideaal). € 4,-. 

Tel. 06-16276013

Hip Knalpaars imitatie bont-

jas, maat m-l voor stoere 

dames of een leuk feestje, 

kort model. Nieuwe staat. € 

50,-. Tel 06-16276013

Balans gymschoenen van 

Human Nature (ANWB) kleur 

zwart, z.g.a.n. Tijdens het 

lopen stimuleer je de bloeds-

omloop in de benen. Maat 39. 

€ 30,-. Tel. 06-16276013

Losse satellietschotel grijs, 

niet roteerbaar. Af te halen 

voor €15,-. Tel 06-16276013

3 Kleurrijke hippe dames-

shirtjes, sixties- bloemetjes 

print plm. Maat M. met korte 

en ¾ mouw. Prijs in 1 koop: € 

10,-. Tel. 06-16276013.

Voorfietsdrager. € 15,-. Tel. 

0346-820494

Satelliet ontvanger voor de 

vrije kanalen. € 25,-. Tel. 

06-19963053

Compleet satellietset met 

schotel en ontvanger. € 49,-. 

Tel. 06-19963053

Fijn voetenbankje, mooie 

bekleding. € 5,-. Tel. 030-

2205540

Z.g.a.n. koffie zetapparaat, 

merk Braun voor 10 kop-

jes koffie. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Mooi oud eiken kastje met 2 

deurtjes en een laadje, afm. 

65x60x32cm. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Z.g.a.n. compleet voetbad 

met verwarming en vibre-

rende massage, roller-massa-

ge en acupressuur-massage, 

voor heerlijke ontspannende 

massage. € 10,-. Tel. 030-

2205540

Sjoelbak met houten schijven. 

€ 15,-. Tel. 030-2205540

Philips haardroogkap. € 20,-. 

Tel. 030-2205540

Stevige gemakkelijke fau-

teuil, hoge zit en hoge leu-

ning. € 20,-. Tel. 030-2205540

Rond eiken salontafel met 

mooie voet, jaren 30, blad-

maat 60 cm. € 25,-. Tel. 030-

2205540

Z.g.a.n. zwarte heren schoe-

nen maat 45. € 15,-. Tel. 030-

2205540

Keukenkasje wit 1 deurs. € 

5,-. Tel. 06-19963053

Nieuwe laptoptas. € 7,50. Tel. 

06-15458450

Gratis afhalen: 1-persoonsle-

dikant met matras en elektri-

sche boxspring, ziet er netjes 

uit. Tel. 0346-822445

Nostalgische bruin leren 

2-zitsbank. € 25,-. Tel. 035-

5771895

Gratis AEG wasmachine 

bovenlader. Tel. 030-2283955

Fietsen/brommers

DAMESFIETS in goede staat. 

€ 150,-. Bel 06-42109561

Jongensfiets 20 inch. € 30,-. 

Jongensfiets 24 inch. € 30,-. 

Tel. 030-2283955

Jongensfiets Batavus in prima 

staat. Voorband moet nieuw 

ventiel op. € 40,-. Tel. 0346-

211615
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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.)

❏  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 kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

Bedrag  ...............................................  Voldaan  ........................................................................

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

problemen 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

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

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

graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven, Tel. 06-20166310, te Groenekan
 

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 

Tel. 0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl 

www.metuwdorpsmakelaar.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

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 

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, 

haard en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewas-

bescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor 

al uw tuin- en erfwerkzaamheden. Zie: www.vanvliettuin-

service.nl.

Nieuw in De Bilt! Nagelsalon Sendima. U kunt hier terecht 

voor manicure of een mooie set nagels. Voor meer informatie 

kijkt u eens op de site www.sendima.nl

Garagesale route Groenekan zaterdag 14 september 9.30–

13.30 uur. Ga voor meer info en adressen naar de website 

www.garagesalegroenekan.wordpress.com.
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Personeel gevraagd

Gezocht OPPAS. Wij zoeken 

met ingang van half oktober 

een oppas voor onze twee 

jongens van 9 en 11 jaar in 

Maartensdijk. Het gaat om 

de dinsdagmiddag van kwart 

over drie tot ongeveer zes uur. 

Als je geïnteresseerd bent kun 

je contact opnemen via email 

met wimjonker@casema.nl

Selecta Bilthoven zoekt een 

service operator. Zie pag. 12

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

REPARATIE zonnescher-

men, rolluiken, markiezen, 

Luxaflex. Verkoop nieu-

we en gebruikt. Tel. Hans 

06-26604779 Groenekan

Toch nog met een leuke TUIN 

het najaar in? Bel dan Rein: 

06-82004441

Ik zoek werk als hulp 

in de HUISHOUDING 

in Maartensdijk. Tel. 

06-39008328 (bellen onder 

schooltijden)

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. 

De locatie voor een; ver-

gadering, workshop, fami-

liebijeenkomst of cursus! 

Voordorpsedijk 35, G’kan. 

Tel. 030-2710913.

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

VERLOREN op 05-09-13 

in Maartensdijk portemon-

nee met pasjes tussen 15 en 

16 uur, gevonden bel dan 

06-12433966

Zondag 15 september grote 

vlooienmarkt grasveld tegen 

over gemeentehuis Bilthoven 

(Soestdijkseweg zuid 173). 

Huur KRAAMPJE. Tel. 0343-

442962 of 06-20409311. Org: 

Jo-Jo 

BETTY'S CORNER! Het 

juiste adres voor een nieuwe 

herfstcoupe! Elke woensdag 

en vrijdag in Maartensdijk. 

Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

Garageverkoop Jachtlaan 3, Bilthoven 14 en 15 September 

2013 vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur o.a. Servies, glaswerk, 

meubilair, curiosa, babymeubels, speelgoed, kinderkleding, 

dames & herenkleding, potten, elektr. huish. app. Miele was-

machine, en nog veel meer.

Uw voeten laten verzorgen, zodat ze klaar zijn voor de herfst 

en de dichte schoenen? Maak nu een afspraak met pedicure 

Tiny de Groot, 0346-831299. en ontvang 10% korting bij uw 

eerste afspraak in september en oktober

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 14 voor Mens de Bilt en de VVSO WVT cursus-

sen!

Vanaf dinsdag 17 september a.s. ben ik weer in de gelegen-

heid leerlingen te ontvangen in boetseren van keramische 

klein die worden gebakken en lessen in schilderen op doek 

met kleurige acrylverf. De eerste 10 beginnerlessen zijn 

op woensdagavonden van 19.30-21.30 uur en de gevor-

derden zijn welkom op dinsdag- en donderdagavonden 

dezelfde tijden. Philipp van der Zeeuw, Dr. Steylingweg 23, 

Maartensdijk. Tel. 0346-213472

Basiscursus Keltisch Tekenen op maandagmorgen of op 

woensdagavond in De Oude School, Burg. de Withstraat 31 

De Bilt. Start: 4e week van september, 1 keer per maand. 

Tekenervaring niet noodzakelijk, alles wordt stap voor stap 

voorgedaan. Dit cursusaanbod kan ook bij u op uw locatie 

gegeven worden, bij voldoende deelnemers. Ook cursussen/

workshops: heilige geometrie, labyrint  en Hundertwasser. 

Tel. 030-2541174 / truus.kreeft@hetnet.nl

Muziek op schoot in Bilthoven en Zeist. Een muzikale 

ontdekkingsreis voor kinderen van 8 maanden tot 4 jaar met 

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

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

afhankelijk van de lesduur. Docent: Caroline Schaap. Zeist: 

woensdag 25-9, kdv ’t Mereltje, Choisyweg 2. Bilthoven: 

vrijdag 27-9, kdv ’t Mereltje, Planetenbaan 2. 

info@muzieklesbilthoven.nl / www.muzieklesbilthoven.nl

Raaijen  

Interieurs
Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

De Bilt

in Actie!

www.debiltinactie.nl

Gezocht 
Vierklankbezorger 
Holl.Rading: Schepersveld 

VuurscheDreef, 

Binck horst      laan en 

Karnemelksweg. 

Groenekan: Berkenlaan, 

Eiklaan, Grothelaan, Veld-

laan en Vijverlaan. 

Bel 0346-211992 of mail 

naar info@vierklank.nl

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdag-

avond 13 september kunt 

u weer klaverjassen bij 

SVM. In de kantine van 

deze sportvereniging aan 

de Dierenriem in Maar-

tensdijk bent u van harte 

welkom. Het klaverjas-

sen begint om 20.00 uur 

en meedoen kost 3 euro. 

Er is ook een loterij, voor 

€ 0,25 kunt u een lot 

kopen.

Fietsen over de heide

De fietsclub gaat op 

dinsdag 17 september 

een tochtje maken rich-

ting de heide. Er wordt 

er om 9.45 uur gestart 

met een kopje koffie/

thee in restaurant ‘Maer-

tenshoek’ in Dijckstate 

te Maartensdijk, waarna 

om 10.00 uur de tocht 

gaat beginnen. Voor 

meer informatie, aanmel-

dingen en het volledige 

programma: Mens De 

Bilt, Maertensplein 96, 

Maartensdijk. tel: 0346-

214161 of www.mensde-

bilt.nl 
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Jolanda van Hulst (VVD) en Frans 

Poot (D66) gaven op 4 september 

een toelichting op hun motieven 

om niet met het voorstel in te stem-

men. ‘We hebben altijd gezegd dat 

we het huidige zwembad op inan-

cieel verantwoorde wijze zo lang 

mogelijk veilig open willen hou-

den. Worden de kosten te hoog dan 

moet je een beslissing nemen. Op 

termijn moet je een keuze maken 

over wel of geen zwembad. Daarbij 

hopen we dat we in inancieel rusti-
ger vaarwater terechtkomen en het 

kunnen betalen’, vertelt Van Hulst. 

‘Je kunt de kiezers niet voorleggen, 

je krijgt geen thuiszorg, maar wel 

een zwembad. Als er door particu-

lier initiatief  een inancieel goed 
onderbouwd plan komt is het wat 

anders, maar de gemeente heeft het 

geld niet. Verder hebben we een 

goed functionerend sport- en zalen-

centrum, wat zonde is om in deze 

tijd te slopen.’

Bezuinigingen

D66 heeft in grote lijnen hetzelfde 

standpunt als de VVD. ‘Wij zeg-

gen, houd dit bad open’, aldus 

Frans Poot. ‘Ons streven is dat er 

in de gemeente De Bilt een zwem-

bad overeind blijft. Er moet ruimte 

zijn voor een nieuw bad in onze 

gemeente, maar de gemeenteraad 

heeft het college ook opdracht ge-

geven de schuldenpositie te ver-

lagen. Als we in staat zijn tegen 

een veel lagere exploitatielast een 

nieuw bad te kunnen bouwen dan 

moeten we dat doen.’ Poot denkt 

dat met nieuwe technologieën winst 

is te behalen. Duurzaamheid is voor 

D66 een belangrijk punt. Ook per-

soneelkosten kunnen lager door 

cameratoezicht en betere technolo-

gieën.’ Hij hoopt dat de hele raad 

wat betreft het zwembad gezamen-

lijk optrekt. ‘De meerderheid van 

de Biltse bevolking heeft behoefte 

aan een zwembad. Daar moet je 

naar luisteren, maar we moeten ook 

kijken naar de bezuinigingen.’

Handtekeningenactie

Van Hulst en Poot betwijfelen of 

de ingeschatte onderhoudskosten 

voor het zwembad Brandenburg 

werkelijk zo hoog zijn. ‘Overigens 

zouden we die kosten de komende 

drie jaar ook hebben gehad’, zegt 

Frans Poot. ‘Ons uitgangspunt is 

een zwembad ja, maar het mag niet 

leiden tot een kostenvermeerdering 

en liefst lagere exploitatiekosten.’ 

Poot vindt het belangrijk dat de 

partijen elkaar opzoeken. Iedereen 

wil het zwembad. Hij vindt het niet 

handig dat de wethouder zei dat 

het zwembad bij het niet doorgaan 

van de plannen gesloten zou moe-

ten worden. ‘Daar is geen reden 

voor.’ De lopende handtekeningen-

acties zien Van Hulst en Poot als 

een ondersteuning van de wens een 

zwemvoorziening te behouden.

VVD en D66 lichten 
zwembadstandpunt toe

door Guus Geebel

Op 27 juni besloot de gemeenteraad met ruime meerderheid het voorstel van B en W voor 

een nieuw zwembad in combinatie met een sport- en zalencentrum af te wijzen. In de 

vakantieperiode ontstond commotie door berichten dat het zwembad Brandenburg gesloten 

gaat worden.  ‘Dat heeft de raad niet besloten. Er is alleen besloten niet verder te gaan met het 

ontwikkelen van een zwembad met een sport- en zalencentrum’, aldus Jolanda van Hulst. 

Frans Poot en Jolanda van Hulst zetten in op een zwemvoorziening 

in de gemeente.

Standpunt Beter De Bilt

Beter De Bilt heeft een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van 

een nieuw zwembad zonder koppeling aan een sporthal en zalencen-

trum. Volgens Ebbe Rost van Tonningen is zo’n zwembad haalbaar op 

basis van de volgende gegevens: Een nieuw zwembad van 25x21 meter 

kan alle doelgroepen bedienen, omdat het bad met lexibele wanden en 
bodemhoogte  kan worden verdeeld in verschillende delen. Zo’n zwem-

bad vraagt om een investering van € 4,4 miljoen. De jaarlijkse exploi-

tatielasten zijn 150.000 tot 350.000 euro, afhankelijk van de combinatie 

van inzet van vrijwilligers en betaalde krachten. Het zwembad is zeer 

energiezuinig met een lage CO2-uitstoot. Deze basisvoorziening is i-

nancieel voordeliger dan het huidige zwembad. Dit concept  voldoet 

ook aan de randvoorwaarden, die de gemeente stelt aan de inancie-

ring. Als de gemeente een zwembad zou willen met de afmetingen van 

35x25 meter, geschikt voor hoofdklasse waterpolo, dan is de investe-

ring 6,1 miljoen euro. Beter De Bilt is een voorstander van een voorstel 

vanuit een lopend particuliere initiatief dat buiten de partijpolitieke te-

genstellingen wordt gehouden. Dat voorstel wordt binnen enkele weken 

verwacht en Beter De Bilt wil de eigen informatie voor dat initiatief 

beschikbaar stellen. 

Ebbe Rost van Tonningen

Beter De Bilt

Team BULThoven - een groep 

vrienden uit Bilthoven e.o. bestaan-

de uit Leonique en Dirk Vroege, 

Babeth en Gerwin Schuring, Gert 

van den Berg, Jitte en Igor Milder, 

Xander Wassink, Emile Bezemer, 

Julita en Theo Eysink - is voor dit 

doel op 31 augustus jl. de Stelvio 

in Italië op geietst. Deze Bergpas, 
de Passo dello Stelvio ligt op een 

hoogte van maar liefst 2760 meter. 

Deze berg is niet alleen erg hoog, 

maar ook ruw, woest, steil, zwaar 

én ontzettend mooi!

De Stichting ‘Stelvio for life’ heeft 

dit evenement dit jaar voor de twee-

de keer georganiseerd; er kende 

twee keer zoveel deelnemers. De 

opbrengst werd daarmee meer dan 

verdubbeld naar ruim € 232.000 

waarvan Team BULThoven bijna € 

20.000 realiseerde. Vorig jaar heeft 

Team BULThoven de Alpe d’Huez 

in Zuid Frankrijk diverse keren 

bedwongen. Welke uitdaging dit 

vriendenteam in 2014 te wachten 

staat is nu nog niet duidelijk, maar 

het zal zeker weer de combinatie 

zijn van een goed doel én het ver-

slaan van een berg!

Team BULThoven verslaat de Stelvio
Op 31 augustus werd voor de tweede keer ‘Stelvio for Life’ georganiseerd met als doel zoveel 

mogelijk geld op te halen voor het Center for Personalized Cancer Treatment (www.cpct.nl). Dit 

centrum doet onderzoek naar een individuele behandeling van kanker ‘op maat’. Dat betekent 

voor de toekomst dat elke patiënt met kanker, een behandelplan ‘op maat’ krijgt en niet meer 

blootgesteld wordt aan mogelijk onnodige bijwerkingen van een algemene behandeling.

De vriendengroep uit Bilthoven houdt van een uitdaging.

Peuters naar ‘t Kompas

Na alle inspanningen kon peutergroep ‘t Kompas maandag 2 september 

voor het eerst van start in de school in Westbroek. De ingang van de 

school was voor deze gelegenheid feestelijk versierd met ballonnen en 

alle juffen kregen van het bestuur van de peutergroep een zonnebloem 

voor een zonnige toekomst met elkaar. De juffen Ingrid en Ineke knipten 

samen met peuter Gertine het lint door. Na wat drinken en wat lekkers 

kon de nieuwe ruimte worden ingewijd. (Gerdien Sterrenburg)

Jofferkoeken op 
wijkfeest Vogelzang

Wijkbewoners van de Bilthovense wijk Vogelzang brengen allemaal 

een gerecht mee voor de jaarlijkse gezamenlijke maaltijd op het gras-

veld van de Prins Hendriklaan in Bilthoven. Dit jaar kwam een joffer 

uit het nonnenklooster na 900 jaar kijken op dat feest en verwonderde 

zich wat er allemaal na zoveel tijd was veranderd. 

Ze bracht haar zelfgemaakte jofferkoeken mee als afsluiting van de 

maaltijd. De koeken oogsten veel lof. Dat kan ook niet anders met zo’n 

recept: ‘500 g zelfrijzend bakmeel, 350 g suiker of honing, 2 eetle-

pels speculaaskruiden, 0,5 l karnemelk, 500 g gemengde noten (geen 

pinda’s), 250 g krenten en rozijnen. Het meel, de suiker en de kruiden 

goed mengen en dan de karnemelk erdoor roeren. Noten, krenten en 

rozijnen er door mengen en het deeg overdoen in een springvorm van 

26 cm doorsnee. In de oven op stand 3 (175 graden Celcius) in ruim 1,5 

uur gaar bakken.  (Gerrit Bloothooft) 
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Tarwegrassap past uitstekend in de 

gezonde formule van de groente-

speciaalzaak. Tarwegras is de kiem 

van een tarweplant. Uit onderzoek 

is gebleken dat deze kiem het meest 

voedingrijke gewas ter wereld is. 

Tarwegras is al jaren populair in de 

VS waar grote concerns zoals Star-

bucks al plannen maken het op te 

nemen in hun assortiment. 

Dagelijks tarwegrassap drinken 

heeft vele voordelen. Het is bio-

logisch en glutenvrij. Tarwegras 

heeft een ontzurende werking op 

uw darmen, nieren en lever (detox). 

Bovendien zuivert het uw bloed 

van afvalstoffen. Het resultaat is 

een schoner lichaam en meer ener-

gie. Tarwegras is een natuurlijke 

superfood. Het lichaam hoeft het 

niet om te zetten of af te breken; het 

wordt direct opgenomen door het 

lichaam. Tarwegras zit vol levende 

vitamines, mineralen, antioxidan-

ten en actieve enzymen. Ook is tar-

wegras één van de ’s werelds rijk-

ste bronnen van chlorofyl dat zorgt 

voor meer zuurstof in het bloed.

Landwaart breidt assortiment uit 
door Henk van de Bunt

Groentespeciaalzaak en Traiteur Landwaart biedt sinds kort vers uitgeperst tarwegras aan in 

cupjes van 30 ml. 1 cupje tarwegrassap bevat de voedingsstoffen van 1,5 kilo groenten & fruit. 

Tarwegrassap is een 100% biologische superfood.  

Aanstaande zaterdag 14 september vanaf 10.00 uur kan men kennis 

maken met Tarwegras in de winkel van Landwaart op het Maertensplein 

in Maartensdijk. Kweker Rob Verschoor beantwoordt daarbij alle vragen 

en uiteraard kan men gratis tarwegrassap proeven. 

Voor één keer konden ze bij  

Naast de Buren blij zijn met de 

werkzaamheden aan de rotonde bij 

Larenstein. 

Vrienden en relaties wisten hun fa-

voriete restaurant toch wel te vin-

den, maar het had ook aanzienlijk 

minder verkeer op de Groenekanse-

weg tot gevolg. 

En dat kwam goed uit want het 

terras puilde uit en de genodigden 

stonden derhalve gewoon midden 

op straat gezellig te keuvelen met 

een glaasje in de hand. Ted en Deb-

by genoten met volle teugen van 

het hoge ‘ons-kent-ons’ gehalte in 

deze bijzondere dorpsontmoeting.

Buurtfeest bij Naast de Buren
Dorpsbistro Naast de buren aan de Groenekanseweg in Groenekan vierde afgelopen week 

haar 10-jarig bestaan. De feestelijkheden werden ingeluid met een hapje en een drankje voor 

vrienden en relaties op dinsdag 3 september.

Ook de rest van de week was het gezellig bij Naast de Buren. Er werd enthousiast aangeschoven op het terras. 

In de regel maakt de zon ons vrolijk 

en zorgt het voor de aanmaak van 

vitamine D in ons lichaam. Echter 

veelvuldig, en vooral onbeschermd, 

zonnen kan ook leiden tot zonscha-

de. Vroegtijdige huidveroudering, 

verbranding en soms nog erger. 

Ook dagelijks daglicht bestaat uit 

ultraviolette straling en met name 

de zogenoemde langgolvige stra-

ling dringt soms diep door in de 

huid. En dit is niet altijd zonder ge-

volgen. Door een verandering van 

het DNA kunnen pigmentvlekken 

en een verlies van elasticiteit en uit-

droging van de huid ontstaan. 

Met een ultrasound echo apparaat, 

bekend uit de verloskunde praktijk, 

krijgt men een heel precies beeld 

van de gezondheid van de diepere 

lagen van de huid. De huid-echos-

pecialiste kan u dan adviseren hoe 

u die te herstellen en te bescher-

men. Om erachter te komen of en 

in welke mate de huid heeft geleden 

en hoe deze eventueel kan worden 

hersteld is er op vrijdag 20 sep-

tember a.s. van 10.00 tot 16.00 een 

gratis huidecho scan bij Apotheek 

Maertensplein , Maertensplein 22, 

Maartensdijk

Eerdere huidechodagen werden 

druk bezocht: vandaar het advies 

tijdig te reserveren op tel.  0346 

210605 (apotheek Maertensplein).

Gratis huidecho bij Apotheek Maertensplein

Pompoenfeest

bij Tuinderij Eyckenstein 
Op 14 september 2013 houden Tuinderij Eyckenstein en 

Agnes Kruiden de laatste Open Dag van het seizoen 2013. 

Deze laatste open dag van Tuinderij Eyckenstein staat in het 

teken van de pompoen. Dit jaar kwamen de pompoenen door 

het koude voorjaar traag op gang. Normaal zijn ze oogstbaar 

medio augustus; dit jaar was dat twee weken later. Maar op de 

pompoen open dag zijn ze er weer volop.

Tuinderij Eyckenstein teelt ook dit jaar diverse soorten eetbare pom-

poenen. De bekendste daarvan is de oranje hokkaidopompoen die uit 

Japan komt. Op het vak waar de pompoenen groeien zijn nu overal 

oranje en groene bolletjes te zien. Tuinderij Eyckenstein ligt er door 

de mooie zomer nog prachtig bij. in de moestuin wordt volop geoogst: 

bietjes, courgette, andijvie, aardappelen, pastinaak, snijbiet, hele zoete 

tomaten, frambozen, en nog veel ander lekkers! In de kruidentuin van 

Agnes Looman worden er nog heel veel kruiden geplukt, gedroogd en 

verwerkt in heerlijke theeën. 

Tuinder Luuk Schouten houdt om13.00 uur een rondleiding door de 

groentetuin. Agnes Looman houdt om 14.00 uur een rondleiding door 

de kruidentuin met als thema ‘keukenkruiden en meer’. Kinderen kun-

nen om 13.00 uur zeepjes maken. En in de pluktuin zijn nog verse bio-

logische bloemen in alle kleuren, waar een eigen boeket samengesteld 

en/of opgemaakt kan worden. De eerste potjes honing van imkers Kim 

en Monique die bijenvolken hebben staan op de kruidentuin. 

Wilt u meer weten over de Open Dagen en/of Tuinderij Eyckenstein kijk 

dan op www.landgoedgroenten.nl

Om de gemeente tot eenheid te smeden

werd ’t Rondje De Bilt hier verreden

het werd een festijn

voor groot en voor klein

en stemde eenieder tevreden

Guus Geebel Limerick

Vlooienmarkt Bilthoven
Op zondag 15 september word er een vlooienmarkt/kofferbak-

markt georganiseerd op het grasveld tegen over gemeentehuis 

Bilthoven gelegen aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.  

Er worden zeker 100 deelnemers 

verwacht met zeer mooie antieke 

spullen. De markt begint om 9.30 

uur en loopt af om 16.30 uur. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Iedereen bedankt, het was een ijn feest!

Woe.
11-9

Varkenshaasje
met brie en kalfsjus

of
Gamba's

op Indische wijze

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
12-9
Vrij.
13-9
Woe.
18-9

Gebakken zalmfilet met 
komkommer-dille saus

of
Gegrilde rib-eye met 

pepersaus

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
19-9
Vrij.
20-9


