
Het metershoge kruis verwijst on-

der meer naar de Ierse roots van 

De Bilt, want het dorp werd rond 

1113 gesticht door een ridder die 

900 jaar geleden terugkwam van 

een pelgrimstocht naar Ierland. Op 

het kruis staan verwijzingen naar 

de geschiedenis van De Bilt. De 

centrale plek op het kruis is voor 

de Utrechtse beschermheilige Sint 

Maarten. 

Boom

Burgemeester Arjen Gerritsen ver-

wees naar de naast het beeld staan-

de boom: ‘Het is een Hickorynoot, 

die hier sinds 1931 staat. In dat 

jaar schonk baron Van Boetzelaer 

dit prachtige park aan de burgerij 

van De Bilt. En dat deed hij te mid-

den van een plechtigheid. Er werd 

een jonge boom geplant. En in de 

kuil waarin de boom geplaatst zou 

worden heeft zijn kleindochter een 

koker gelegd waarin de oorkonde 

van de schenking van het park was 

vastgelegd. Op die oorkonde groeit 

nu deze boom. Hoe dan ook, we 

staan hier met heel veel mensen op 

een historische plek. Vandaag vindt 

hier op nagenoeg dezelfde plek 

weer een overdracht plaats: die van 

het Bilts Hoogkruis. Een geschenk 

aan alle inwoners van de gemeente 

De Bilt. En ik vind het een buiten-

gewone eer om dat geschenk als 

burgemeester namens al die inwo-

ners in ontvangst te mogen nemen. 

Het Hoogkruis zet de viering van 

ons 900 jarig bestaan in een bijzon-

der licht. Zowel in tijd als in bete-

kenis’.

Betekenis

Gerritsen: ‘Het Hoogkruis geeft 

ons 900-jarig jubileum ook een bre-

dere betekenis: de symboliek op het 

Hoogkruis zegt iets over hoe men-

sen samenleefden, hoe ze het land 

wonnen en bebouwden en over de 

inspiratie die ze daarvoor benutten. 

Over de veiligheid en de geborgen-

heid die ze elkaar boden en over 

de samenleving, die ze daarmee 

opbouwden. In heel andere tijden 

en, natuurlijk, onder heel andere 

omstandigheden dan wij tegen-

woordig gewend zijn. Maar als wij 

de tijd nemen om zo nu en dan op 

dat deel van de geschiedenis van 

onze samenleving te kijken, dan 

kunnen we daar veel inzichten op-

doen die nu en in de toekomst van 

belang zijn. Van belang voor het 

De Bilt van ons én voor het De Bilt 

van onze kinderen’. Burgemeester 

Arjen Gerritsen vindt het kruis een 

aanwinst voor deze gemeente: ‘Dit 

Hoogkruis is gewoonweg mooi. 

Een prachtig kunstwerk van Jelle 

Steendam dat we als Biltse ge-

meenschap zomaar krijgen!’ Ger-

ritsen bedankte de mensen achter 

de Stichting Bilts Hoogkruis die 

lange tijd zich in stilte hebben inge-

spannen om dit moment mogelijk 

te maken’. 

Zoekplaatje

Volgens Landman moesten alle in-

woners van de zes kernen van De 

Bilt er iets in terug kunnen vin-

den: ‘Bijvoorbeeld Willibrord. Een 

echo van het beeld bij de Janskerk 

in Utrecht. Maar een andere echo 

zien we in de kerk van Westbroek. 

Daar, op de muur, zijn twee van 

Willibrords Ierse metgezellen ge-

schilderd; naast St. Brigida, de 

belangrijkste vrouwelijke heilige 

van Ierland, die vanaf dit hoogkruis 

weer begroet wordt door haar col-

lega St. Patrick. Verder treft u de 

wapens of logo’s aan van West-

broek en Achttienhoven, Holland-

sche Rading, De Bilt/Bilthoven en 

Maartensdijk. Sint Maarten was 

uiteraard al afgebeeld in Maartens-

dijk zelf, de andere hoek van onze 

regio; hier in deze hoek zit hij op 

een paard dat richting Maartensdijk 

rijdt. Men vindt hem in de cirkel aan 

de achterkant. Hij kleedt een naakte 

bedelaar - één van de werken van 

barmhartigheid, en die staan er ook 

alle zeven op. Mensen die dit zien, 

met welke religieuze achtergrond 

ook, zullen direct begrijpen wat 

hier verteld wordt. Op de cirkel aan 

deze kant ziet men nog zo’n univer-

seel motief: de strijd tussen goed en 

kwaad, gesymboliseerd door vier 

in elkaar gedraaide slangen. Ook 

de beschermengel, helemaal bo-

venaan, zal allerlei verschillende 

mensen aanspreken. Dat het zo een 

cadeau voor iedereen zal zijn, dat 

hopen wij van harte’.
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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40

Leyenseweg 18, Bilthoven
Tel. 030 228 39 23
www.vanhugten.nl

Van Alfa tot Volvo

Gespecialiseerd in

Onderhoud en reparatie van alle merken

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Hoogkruis:
een cadeau voor iedereen

door Henk van de Bunt

In het van Boetzelaerspark in De Bilt is afgelopen zaterdag een Iers hoogkruis onthuld door 

burgemeester Arjen Gerritsen en de Ierse ambassadeur in Nederland Mary Whelan.

Het kruis staat symbool voor de geschiedenis van De Bilt dat dit jaar zijn 900-jarig bestaan viert.

Gaelic High Cross

Betwiste historie

her opgericht op Biltse gronden

Verhalend van patronen

en heiligheid

Markeerpunt van herinnering

ijkpunt van bestaan

en samen gaan.

(Ed Moolenaar - winnaar 

Bilthovense poëzieprijs 2013)

De ridders Theoderik en Herman zijn de stichters van de St. Laurensabdij 

te Oostbroek. V.l.n.r. de Ierse monnik David van Würzburg, vrouwe 

Theoderik, ridder Theoderik en ridder Herman in monnikspij. 

Het kruis is onthuld en dan is er muziek. De Bilthovense folkband Fiddler’s Green zorgde met vrolijke folksongs 

voor een ‘Iers sfeertje’ rond de onthulling.

Als de plannen werkelijk kloppen

gaan treinen in Maartensdijk stoppen

en dat heeft toch wel wat

want je kunt snel naar de stad

om daar dan eens lekker te shoppen

Guus Geebel Limerick

Over 14 weken
is het alweer kerst
De nieuwe kaartcollecties

zijn binnen. Bestel ze tijdig.

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nl
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

22/9 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

22/9 •   9.30u - Ds. W. Chr. Hovius
22/9 • 18.30u - Ds. R.W. Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

22/9 • 10.30u - Mw. J. Lambregts

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

22/9 • 10.00u - Dhr. Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw

22/9 • 10.30u - Pastoor F. Overbeek

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

22/9 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
22/9 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

22/9 • 10.00 en 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

22/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

Pr. Gem. Opstandingskerk

22/9 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

22/9 • 10.00u - F. Zwarts

Volle Evangelie Gemeente

22/9 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

22/9 • 10.30u - Dhr. R.G.C. Stigter

PKN - Herv. Kerk

22/9 • 10.00u - Kand. K.M. Teeuw
22/9 • 18.30u - Ds. J.W. Hooydonk

Herst. Herv. Kerk

22/9 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. van Beek

Onderwegkerk, Blauwkapel

22/9 • 10.30u - Ds. E. de Boom

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

22/9 • 11.00u - Dhr. Bart van Empel

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

22/9 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
22/9 • 18.30u - Ds. L. Schaafsma

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

22/9 • 9.30u - Dhr. Bart van Empel

St. Maartenskerk

21/9 • 19.00u en 22/9 • 10.30u
- Pastor Jozef Wissink

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

22/9 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
22/9 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

22/9 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan
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Weeksluiting in Dijckstate

Op initiatief van de Hervorm-
de Gemeente van Maartensdijk 
wordt op vrijdag 20 september 
2013 in de recreatiezaal van 
Dijckstate aan het Maertensplein 
in Maartensdijk een weekslui-
ting gehouden. Ds. G.H. Kruij-
mer uit Lage Vuursche zal de 
bijeenkomst leiden. Er wordt een 
Bijbelgedeelte gelezen, daarover 
wordt een korte meditatie gehou-
den en er wordt gezongen. Na 
afloop is er uitgebreid de gele-
genheid voor ontmoeting onder 
het genot van een kop koffie 
of thee. Voor eventueel vervoer 
kunt u bellen 0346-213592. Aan-
vang 19.30 uur.

Verkoping voor Adullam

Op zaterdag 21 september organi-
seert het comité Adullam van de 
Hersteld Hervormde gemeente in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur voor de 27ste keer de jaar-
lijkse verkoping voor de Stich-
ting Adullam Gehandicaptenzorg 
gevestigd in Barneveld rond het 
Hervormd Centrum, Dorpsweg 
42 te Maartensdijk. Het assorti-
ment is weer veelzijdig. Voor de 
jongeren kinderen zijn er allerlei 
spelletjes en activiteiten. In de 
‘eettent’ is er volop te genieten 
van bijv. patat, broodje hambur-
ger, kroket enz. Om 13.30 uur 
zal er nog een opbodverkoop zijn 
met o.a. levensmiddelen. 

Open Dag Stal van Brenk

Zaterdag 21 september van 10.00 
uur tot 17.00 uur organiseert 
manege Stal van Brenk, Voor-
dorpsedijk 29, Groenekan een 
open dag. Neem een kijkje bij 
de pony- en paardrijlessen en 

ontvang een actiebon voor een 
gratis proefles. Een gezellige dag 
voor jong en oud. De koffie en 
limonade staan klaar. Voor meer 
informatie: website www.stal-
vanbrenk.nl.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 21 september is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.

Fotoclub

Maandag 23 september heeft de 
Fotoclub Bilthoven een avond 
met series. Series zijn 3 of 5 
foto’s die op enige wijze in 
samenhang met elkaar zijn te 
beschouwen. De series  worden 
uitgebreid bekeken  en bespro-
ken. De avond begint om 20.00 
uur en wordt gehouden in het  
H.F. Witte Cultuur en vergader-
centrum, Henri Dunantplein 4, 
De Bilt. Voor meer inlichtingen 
www.fotoclubbilthoven.nl 

Nieuw seizoen Filmhuis 

Het Filmhuis bij De Woudkapel 
start dit jaar op donderdagavond 
26 september om 19.30 uur met 
de succesvolle film The Hours 
van regisseur Stephan Daldry. 
Met hoofdrolspeelsters Nicole 
Kidman, Meryl Streep en Juli-
anne Moore als vriendinnen in 
de problemen belooft dit een 
prachtige opening te worden. De 
Woudkapel bevindt zich in Bilt-
hoven Noord, op de hoek van 
de Sweelincklaan en de Beetho-
venlaan. 

Sponsoring Party 

 

Op 29 september van 12.00 tot 
16.00 uur is er een Sponsoring 
Party waar kleding, boeken en 
ditjes en datjes te verkrijgen zijn. 
De spullen die worden aangebo-
den wisselen van eigenaar tegen 
een bedrag dat door de koper 
wordt bepaald. De opbrengst 
komt volledig ten goede aan 
weeshuis Peacefull Childrens 
Home 2 in Cambodja en wordt 
daar persoonlijk gebracht door 
Naomi Verdonk. 
Zij gaat van 12 oktober tot 10 
november samen met 12 jonge-
ren (met en zonder lichamelijke 
beperkingen) vrijwilligerswerk 
doen. De reis wordt georgani-

seerd door de stichting Com-
mundo. Informatie: www.com-
mundo.nl. De party vindt plaats 
bij Camping Tussen Hemel en 
Aarde, Kanonsdijk 7 in Groene-
kan. Heb je spullen die geschikt 
zijn voor de verkoop? Bel met: 
030-7850595

Rommelmarkt 

bij Opstandingskerk

Op zaterdag 28 september vindt 
voor de 13de keer de Opstan-
dingskerk-rommelmarkt plaats. 
De rommelmarkt begint om 
10.00 uur en eindigt om 15.30 
uur. De opbrengst is bestemd 
voor de kerk en voor een plaat-
selijk goed doel. Het assortiment 
is divers. De inzamelingsdagen 
zijn donderdag 26 september en 
vrijdag 27 september van 9.00 

tot 17.00 uur. Alleen witgoed 
en grote meubelen zijn niet wel-
kom. Ophalen kan ook op die 
dagen: (tel. 06 30465764 of 030 
2203855).

Unieke concertenreeks

Een klein, enthousiast groepje 
muziekliefhebbers startte met 
een serie unieke concerten in het 
oude kerkje van Tienhoven. Met 
dit initiatief wilden ze een brug 
slaan tussen bevlogen musici en 
oprechte liefhebbers van muziek. 
Sinds 1997 worden er Concerten 
bij Kaarslicht van hoge kwaliteit 
georganiseerd in een sfeervol en 
akoestisch mooi gebouw. Op 4 
oktober gaat het seizoen van start 
met het Cello8tet Amsterdam. 
Meer info op www.concerttien-
hoven.nl
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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

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

  Eigenlijk ben ik wel tevreden,

‘k heb me niet zo vaak vergist,

huil dus om geen and’re reden

dan dat je me mist…

…Eigenlijk ben ik heel tevreden

als ik alles samenvat,

alles had een echte reden

‘k heb jullie toch gehad.

Verdrietig dat wij haar moeten missen, maar intens dankbaar voor de 

liefde, zorg en opgewektheid waarmee zij ons zo lang mocht 

omringen. Vol vertrouwen in de Heere is onze lieve moeder en 

onvergetelijke oma, in de leeftijd van 85 jaar, vredig heengegaan

Alida Verhoef-Manten
sinds 1998 weduwe van Rut Verhoef

* 24 mei 1928 † 4 september 2013

 Maartensdijk: Rut en Mieneke

 Maartensdijk: Diana en Peter

 Westbroek: Ad en Hilda

 Westbroek: Kees en Antoinette

 Kortenhoef: Mike en Helen

 klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

Reigersbek 26

3738 TN  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op maandag 9 september 

op de Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Door onvoorziene omstandigheden is deze advertentie niet 

opgenomen geweest in de Vierklank van 11 september jl.

Geboren

10 september 2013

Joëlle

Dochter van 
Rudie en Mathanja van Oostrum

Kerkdijk 57
Westbroek

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
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Volgens wethouder Arie-Jan Dite-

wig van Monumenten is Oostbroek 

slechts één van de ruim 300 monu-

menten die onze gemeente rijk is: 

‘Samen vormen die monumenten 

een veelkleurige reeks illustraties 

bij de geschiedenis van de gemeen-

te De Bilt. Die reeks begint hier op 

Oostbroek. met de overblijfselen 

van het klooster dat dit jaar 900 jaar 

geleden het begin van de gedocu-

menteerde geschiedenis van de ge-

meente vormt, via de middeleeuw-

se ontginningslinten van Westbroek 

en de landhuizen van de vroegmo-

derne tijd, tot in de twintigste eeuw 

met bijvoorbeeld de sobere villa’s 

van Rietveld. Daarnaast illustreren 

de monumenten ook het hele scala 

van onze dynamische gemeente, 

met al zijn zes kernen. Denk daar-

bij aan de boerderijen en molens, de 

kerken en scholen en de wooncom-

plexen en landgoederen’.

Macht en pracht 

Volgens de wethouder is daarmee 

de gemeente De Bilt ook bij uitstek 

een plek waar het thema van de 

Open Monumentendag dit jaar heel 

mooi te illustreren is: ‘De macht 

en pracht van verleden en heden, 

daar spreken al deze mooie plaat-

sen levendig van. Daartussen zien 

we monumenten staan die al sinds 

eeuwen kerkelijke en militaire 

macht en pracht tentoonspreiden, 

zoals de kerk van Westbroek en het 

Fort Ruigenhoek, maar ook zien we 

de intieme pracht van het dagelijks 

leven terug in een gebouw als de 

Oude School in De Bilt. Ditewig 

adviseerde een bezoek te brengen 

aan de Groenekanse molen Geesina 

die na de uitgebreide restauratie ge-

lukkig weer ‘draait’: ‘Daarbij zien 

we gelijk de tweeledige opdracht 

van de gemeente binnen het erf-

goedbeleid. Het is een schone taak 

om het erfgoed binnen de gemeente 

te behouden en tegelijk ook om dit 

erfgoed te kunnen ontwikkelen, 

zodat het blijft leven. Om deze 

taken zo goed mogelijk te vervul-

len, wordt er momenteel gewerkt 

aan een nota Erfgoedbeleid. Hierin 

wordt duidelijk hoe de gemeente 

met het cultuurhistorische erfgoed 

om wil gaan. Hierbij gaat kwaliteit 

boven kwantiteit’. 

Behoud

Behoud door ontwikkeling is hier-

bij volgens Ditewig leidend. Ook 

wordt er in die nota aandacht be-

steed aan het ‘beleefbaar’ maken 

van het erfgoed door het brede pu-

bliek en door de geïnteresseerde  

betrokken inwoner. Daarnaast 

wordt ook gewerkt aan een Archeo-

logische Beleidsadvieskaart voor 

de gemeente De Bilt. Op deze kaart 

worden niet alleen de verschil-

lende archeologische monumenten  

opgenomen, maar er wordt ook 

melding gemaakt van de archeo-

logisch waardevolle gebieden.  

Ditewig: ‘De plek waar we nu staan 

is ook opgenomen op deze kaart. 

Wij bevinden ons op historische 

grond. Bij archeologisch onder-

zoek, dat vorig jaar is uitgevoerd, is 

hier de precieze locatie aan het licht 

gekomen van verschillende abdij-

gebouwen van de eens zo mach-

tige Sint Laurensabdij. Vanuit deze 

abdij begonnen 900 jaar geleden 

de ontginningen die nu het grond-

gebied van de huidige gemeente 

De Bilt vormen’. De monumenten-

wethouder kon zich dan ook geen 

betere plek indenken waarop de 

Open Monumenten Dag 2013 had 

kunnen starten.

advertentie

Behoud door ontwikkeling
door Henk van de Bunt

Het prachtige landgoed Oostbroek in De Bilt was het gekozen decor voor de opening 

van Open Monumenten Dag 2013 in deze gemeente. Slechts een handvol gasten en een aantal 

vroegere paters hadden de slechte weersomstandigheden getrotseerd en waren naar deze 

oase van natuur, stilte en rust gereisd om daarna vanuit deze Biltse bakermat de overige 

opengestelde monumenten te kunnen gaan bezoeken.

Een aantal vroegere paters was 

eenmalig teruggekeerd en zong op 

tekst van Hans Braun van ‘Sterk 

Spul’.

‘El-luk jaar hoor je de klokken,

van ons klooster, dat hier stond.

Wij paters zijn allang vertrokken,

vroeger was ‘t hier woeste grond.

Landgoed Oostbroek is herwonnen

op dit veen dat niet meer trilt.

Dit gebied, door ons ontgonnen,

dankzij ridders en baronnen,

‘t is de basis van De Bilt!

Zij zien deze handtekeningen als 

ondersteuning voor hun initiatief en 

om daar vooral mee door te gaan. 

De initiatiefgroep heeft inmiddels 

een aantal gesprekken gevoerd 

met deskundigen uit de kring van 

o.a. de zwemclub en heeft verno-

men, dat zij binnenkort met een 

kansrijk voorstel komen. De groep 

acht alleen een initiatief en daarop 

volgend raadsvoorstel kansrijk als 

dat initiatief van begin af aan door 

link wat partijen in de gemeente-

raad wordt ondersteund. De groep 

is er inmiddels ook van overtuigd, 

dat alleen een zwembad van 35x25 

meter een volwaardig zwembad 

kan zijn. Partijen roepen dan ook 

andere politieke partijen op om sa-

men te werken en zich achter dit 

initiatief te scharen. Aanleiding tot 

de initiatiefgroep was het feit, dat 

in de laatste Raadsvergadering in 

juli een motie van de SP door de 

meerderheid van de Raad werd af-

gewezen, waarin het college werd 

opgeroepen om nieuwbouw of re-

novatie van het zwembad op de 

huidige locatie te onderzoeken. De 

sportwethouder gaf daarna aan, dat 

alternatieven niet mogelijk zouden 

zijn en dat zwembad Brandenburg 

gesloten zou moeten worden.

Blij met handtekeningenactie voor zwembad
De partijen (BiltsBelang, CDA, SP en ChristenUnie) die in juli na de laatste 

raadsvergadering de koppen bij elkaar hebben gestoken om een politiek

en maatschappelijk draagvlak te vinden voor de aanleg van een nieuw zwembad,

zijn blij met de handtekeningenactie voor een zwembad. 

Muziek in de molen
Het zat niet echt mee met het weer op de 

Open Monumentendag 2013. In Groenekan was het al

niet anders. De molen Geesina aan de Ruigenhoeksedijk

had (zoals overigens elke zaterdag) haar deuren

weer gastvrij open staan.

Er waren maar weinig mensen die 

de regen en de wind trotseerden. 

In de deuropening speelden vol 

overgave de ‘Mozartboys’. Een 

bedrieglijke naam. Ben Calis (sax 

en klarinet) en Elton de Hoog (keyboard) spelen geen muziek van deze 

klassieke componist. Nee, funky, jazzy en classic popsongs, dat is hun 

stijl. Maar niet op deze druilerige dag.

Schril klonken de tonen door de kille molen. Niks funky en jazzy. Dit 

was meer Ruigenhoekse blues. Het liep dus niet storm bij de Geesi-

na. Storm was er wel buiten. Het noopte de jonge molenaarster Ingrid 

Friesema om de wieken op een gegeven moment toch maar stil te zet-

ten. Dat ze daarbij doornat werd vond ze niet belangrijk. De veiligheid 

van de molen gaat voor alles, vertelt ze.

En de ‘Mozartboys’ (die zich alleen maar zo noemen omdat ze wonen 

aan de Mozartweg in Amersfoort) stuurden ondertussen hun weemoe-

dige klanken door de open deuren over de Groenekanse velden.[MN]

De Mozartboys.

Het vernieuwde Rijksmuseum

Donderdag 3 en 10 oktober 2013 om 10.00 uur geeft kunsthistorica 

Cora Rooker in twee delen uitleg over het spectaculair vernieuwde 

Rijksmuseum in de bibliotheek Bilthoven. 

De lezing op 3 oktober is gewijd aan het gebouw, dat met zijn hoge 

torens en lange gevel al ruim een eeuw gezichtsbepalend is voor Am-

sterdam. Er is ook aandacht voor het geheel vernieuwde interieur.

Op 10 oktober hoort u alles over de topstukken van het museum. De 

wereldberoemde schilderijen, maar ook kunstnijverheidsvoorwerpen 

en voorwerpen die onze nationale geschiedenis tot leven brengen.

 

 

Beter  
De Bilt:  

DENK MEE! 
Beter De Bilt gaat woensdag 2 oktober met belangstellende 
burgers een programma opstellen voor de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2014. Doe mee! Belangrijke onderwerpen 
zijn o.a.: invloed van de burgers op de gemeente, de lokale 
economie, de geldverkwisting van de gemeente, ouderenwerk, 
jongeren, huizen voor starters, zwembad, nieuwe energie en 
duurzame economie. Voorbereidend stuk vooraf toegestuurd. 
Geef je op voor uitnodiging: vantonningen@beterdebilt.nl 



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Ei-Bieslooksalade 
Filet-Americain
Hammousse 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)

Spekrollade
Ossenworst
Rosbief 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 19 september 
t/m woensdag 25 september

Gehaktstaven 
Naturel of bourgondisch

Slavinken
Naturel of bourgondisch

Rundervinken
Naturel of bourgondisch

500
gram 4.98

500
gram 4.98

100
gram 1.75

100
gram 1.20

500
gram 4.98

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

BIOLOGISCHE 
GEITENKAAS
Fenegriek of Provençaals

LEERDAMMER CARACTÈRE
Lekker pittig kaasje

AL ONZE VERSGEBRANDE 
NOTENMIXEN

100
gram 1.98 100

gram 1.25

500
gram 4.50 100

gram 1.49

Hamlappen

Fricandeau

Lamsboutschijven 
Naturel of gemarineerd

Fijne Riblappen

Heerlijke Bossche 
BollenEXTRA DONDERDAG VOORDEEL

VLEESWAREN-TRIO

SÜDLÄNDISCHE SALAMITURFFEL SALAMI

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!

SHOARMA

1 Kg. 6.98
Op = Op

2x 100
gram 3.98

Salami-Duo!

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

Er is weer boerenkool, zuurkool en hutspot! 

Alle stamppotten en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Spaghetti
MET SCAMPI EN RUCOLA _ 100 GRAM 1,25
Varkenshaas
MET GEBAKKEN AARDAPPELS

________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi!!!

Luxe 

Roerbakgroente

VAN HET HUIS - 400 GRAM

Hagelwitte 

Champignons
250 GRAM

Mooie Hollandse 

Prei
HÉÉL KILO

Vers gesneden

Boerenkool ______250 GRAM 0,99

Vers gesneden

Meloenmix ______ VOLLE BAK 0,99

Witlofschotel
MET HAM EN KAAS _______100 GRAM 0,99

MAANDAG 23, DINSDAG 24 EN
WOENSDAG 25 SEPTEMBER

Groot assortiment
pompoenen en vergeten groenten!

Volop nieuwe soorten
wilde paddestoelen

Ze zijn er weer! Hollandse

Goudreinetten __  HÉÉL KILO 0,99

1,99 0,590,99
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Bij Albert 
Heijn kunnen 

ze prijzen 
verlagen wat 
ze willen... 

Hoogvliet gaat 
nóg verder!

IN PRIJS
VERLAAGD
IN PRIJSVERLAAGD
IN PRIJS

VERLAAGD

IN PRIJS

VERLAAGD
IN PRIJSVERLAAGDIN PRIJS

VERLAAGD

IN PRIJS
VERLAAGD

IN PRIJSVERLAAGD

IN PRIJS

VERLAAGD
IN PRIJS

VERLAAGD
IN PRIJS

VERLAAGD

Hoogvliet is 
én blijft de 

goedkoopste!

Wilt u altijd op de hoogte zijn van onze aanbiedingen? 
Download dan onze app (iPhone en Android) 
en volg ons op Twitter en Facebook.  
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com

Art Traverse begint 
nieuwe seizoen

De Amsterdamse kunstenares en kunstacademiedocent 

Helen Frik exposeert bij ArtTraverse in het gemeentehuis 

van De Bilt van zondag 22 september tot en met dinsdag 

12 november 2013.

Frik (Worcester, 25 augustus 1960) woont en werkt in Amsterdam en 

is internationaal bekend en actief. Helen Frik geeft naast haar werk als 

zelfstandig kunstenaar één dag in de week les op de Aki Kunstacade-

mie in Enschede. ‘Dit doe ik al 28 jaar, met veel plezier’, vertelt ze. 

Ook geeft ze gastlessen op de Rietveld Academie in Amsterdam en de 

Royal College of Art in London. Als kunstenares maakt ze beelden, 

installaties en tekeningen. De nadruk ligt bij haar de laatste tijd op ke-

ramiek. Zelf zegt ze: ‘Mijn werk is zeer divers, zowel in verschijnings-

vorm als inhoudelijk. Ik probeer er nieuwsgierigheid mee te wekken.’

Betrokken

Frik exposeert regelmatig in haar geboorteland. Deze zomer was haar 

werk ook te zien in Basel en Kopenhagen. Bij haar installaties werkt 

Frik soms samen met anderen, bijvoorbeeld musici, zoals in Gas and 

Dust. Haar werk kenmerkt zich door grote betrokkenheid bij het men-

selijk bestaan, zonder dat ze haar mening aan anderen wil opleggen. 

Humor en dubbele bodems zorgen voor een prikkelend evenwicht. 

Toch slaagt ze erin haar werk bij de toeschouwer te laten overkomen 

zoals zij het heeft bedoeld, bewust of onbewust. Deze sterke betrok-

kenheid verklaart haar opmerkelijke belangstelling voor wat er gebeurt 

met werken die zij verkoopt. Ze verzamelt al jaren een selectie van haar 

werk in The Frik Collection, die in 2005 te zien was in het Gemeente-

museum Den Haag en later ook in het buitenland. Werk van haar dat 

in bezit is van verzamelaars blijft als het ware ‘deel van de familie’ en 

daar houdt ze graag contact mee.

Opening

De opening van de eerste tentoonstelling van dit seizoen bij ArtTra-

verse vindt plaats om 15.00 uur in de Mathildezaal van het gemeent-

huis. De tentoonstelling ‘Zwart-wit bekent kleur’ van Helen Frik wordt 

ingeleid door psycholoog Heleen Terwijn. Zij is oprichter en directeur 

IMC Weekendschool, die tien vestigingen heeft in Nederland, waaron-

der ook een in Utrecht. IMC Week-

endschool is opgericht als school 

voor aanvullend onderwijs voor 

gemotiveerde jongeren van tien 

tot veertien jaar uit sociaalecono-

mische achterstandswijken. Op de 

weekendschool kunnen jongeren 

kennismaken met interessante vak-

gebieden uit de wereld van cultuur 

en wetenschap. Het tweeëneenhalf 

jaar omvattende curriculum biedt 

vakken als recht, ilosoie, genees-

kunde, journalistiek, wiskunde, 

ondernemen, sterrenkunde en beel-

dende kunst. [LvD]

Dit schilderij van Helen Frik heet 

Tempter/Thief. Het is gemaakt in 

2007 en uitgevoerd in gouache, 

acrylverf en waskrijt.

Hoogvliet-supermarkt
Op vrijdag 20 september 2013 opent een gloednieuwe 

Hoogvlietsupermarkt haar deuren aan de Leyenseweg in 

Bilthoven. Vanaf 8.00 uur worden de klanten verrast met 

speciale openingsaanbiedingen en feestelijke activiteiten. 

De eerste 500 klanten die op vrijdag de winkel bezoeken, ontvangen als 

welkomstgeschenk een gratis appeltaart. Daarnaast wordt er op de ope-

ningsdag ieder uur een ballonvaart voor twee personen weggegeven.  

Iedereen die minimaal 20 euro besteedt, maakt kans op deze fantas-

tische prijs die op 20 september maar liefst 13 keer wordt uitgereikt. 

Iedereen die de poster uit de welkomstenvelop voor het raam heeft  

hangen, maakt kans op een minuut gratis winkelen.

 

Assortiment

In de splinternieuwe supermarkt, die ruim 1.400 vierkante  

meter groot is, kan de klant terecht voor alle dagelijkse boodschappen.  

Kinderen kunnen zich tijdens het boodschappen doen vermaken op 

het speeltoestel en met de gezellige poppentheaters op diverse plaat-

sen in de winkel. De supermarkt is daarom uitgerust met handscanners  

waarmee de klant zelf de boodschappen kan scannen. Afrekenen 

doet men bij een betaalzuil (daar kan alleen gepind worden), maar de  

handscanner kan ook worden ingeleverd bij een caissière. 



Adverteren in De Vierklank? 

Bel 0346 211992  

of mail naar info@vierklank.nl

Wekelijks verschijnt De Vierklank in een oplage van 

20.000 exemplaren huis aan huis in de hele gemeente!

Laat de lezers weten wat u te bieden heeft ...

0346 211992  of  info@vierklank.nl

• Lunch
• Diner
• Terras
• Recepties
• Feesten

& Partijen

Graaf Floris V-weg 32
Hollandsche Rading
035-8873394

Brasserie de EgelOok te huur!

Kloofmachines

Verticuteermachines
LANDBOUWMECHANISATIE 

Dorpsweg 47a, 3738 CA  Maartensdijk
Tel. Werkplaats: 0346-212602
B.G.G. : 06-10763222

Tevens voor al uw onderhoud en reparaties

Motorzagen,  Heggenscharen 
Bosmaaiers,  Bladblazers, 
Elektrisch gereedschap, 
Hogedrukreinigers, 
Handmaaiers, Maairobots
Motormaaiers, 
Zitmaaiers, Kooimaaiers

 Te
 koop tuin- en parkmachines

www.lmbvanginkel.nl

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Ruim 90 euro voordeel.

Geen bon - geen nood.
Vraag er naar bij de kassa

Knipvoordeel

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

Appelroomrollen
 4 + 1 gratis
Lekker Fris!! 
Appeltjesbrood         € 4,50

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

NAJAAR 2013

Kom naar de winkel en laat u inspireren 
door de nieuwe collectie van 
YAYA, SANDWICH, ESPRIT en GERRY WEBER

28
SEPTEMBER  

2013

BIJ DEZE 
VHG HOVENIER 

IN UW REGIO 
BENT U 

VAN HARTE
WELKOM:

Neem een
kijkje bij uw 

VHG hovenier!

• Laat u inspireren • Stel al 

uw tuin vragen • Kom achter 

de nieuwste tuintrends • Neem 

gerust uw kinderen mee !

Deze open 

dag wordt 

georganiseerd 

door Branche-

vereniging 

VHG.

Kijk ook op: 

vhg.org/opendag

Ook aanwezig op 
onze locatie zijn:

Neem een kijkje 

achter de schermen 

van uw hovenier

en andere tuin gerela-

teerde bedrijven

Er is een knutselhoek 

voor de kinderen en 

wat lekkers

Buxus tuinberegening

DBS tuin en parkmachines

 Boomverzorging Hasenaar

Wood company.nl sculpturen en meubelen

vdhv.nl voor zorgeloos computeren
Voor degene die liever binnenblijft:
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Harcko Pama, secretaris van het 

COSBO en Henk van der Loo 

(voorzitter van ANBO en van 

Stichting Dag van de Ouderen) zijn 

vol enthousiasme. Van der Loo: 

‘We rijden met vier bussen vanuit 

vier verschillende startplaatsen als 

een carrousel door de gemeente. 

De tocht voert langs elf stopplaat-

sen waar deelnemers kunnen in- en 

uitstappen. Waar ze dat doen be-

palen ze zelf en hebben ze genoeg 

gezien, dan stappen ze in de eerst-

volgende bus die langskomt. Aan 

het einde van de middag moet je er 

wel rekening mee houden dat als je 

na 14.30 uur instapt de rondrit niet 

afgemaakt wordt.’ In het dagsche-

ma zit vanwege de Arbo-wet een 

verplichte lunchpauze van een uur 

voor de chauffeurs. Dat uur rijden 

de bussen dus niet.’

Route

De bustocht is bestemd voor 

50-plussers uit de gemeente en kost 

vijf euro. ‘Wanneer iemand zich 

door een jongere wil laten bege-

leiden is dat geen enkel probleem, 

die kan ook gewoon voor vijf euro 

mee. Dat vinden we zelfs leuk’, al-

dus Harcko Pama. ‘Een rollator kan 

met de bus mee en voor rolstoel-

gebruikers proberen we het Rode 

Kruis het vervoer te laten regelen, 

buiten de bussen om.’ De rondrit-

ten beginnen om 10.00 uur op vier 

plekken in de route: De Koperwiek 

in Bilthoven, het Maertensplein in 

Maartensdijk, wijkrestaurant Bij 

de Tijd Weltevreden in De Bilt en 

Vink Witgoed in Westbroek. Op 

die manier komt er elk half uur 

een bus langs. De tocht loopt langs 

De Koperwiek, De Bremhorst, de 

Noorderkerk (allen in Bilthoven), 

Maertensplein (Maartensdijk), 

Tuincentrum GroenRijk (Holland-

sche Rading), Vink Witgoed (West-

broek), Bij de Tijd Weltevreden, Dr. 

Letteplein (De Bilt) en gemeente-

huis Jagtlust te Bilthoven.

Verrassingen

Van der Loo: ‘Deelnemers kunnen 

die dag in Weltevreden ook de rei-

zende historische tentoonstelling 

over de gemeente De Bilt bekij-

ken. Het Maertensplein is leuk om 

te winkelen en bij Dijckstate kun-

nen deelnemers wat eten of drin-

ken. De stopplaats op het Dr. Let-

teplein biedt weer de mogelijkheid 

om over de gezellige Hessenweg te 

laneren’. Harcko Pama: ‘De Her-
vormde kerk van Westbroek is ge-

opend om te bezichtigen. Vanaf de 

stopplaats bij Vink Witgoed (waar 

ook iets zal worden aangeboden) is 

deze bijzondere kerk gemakkelijk 

te ‘belopen’. Vrijwilligers van de 

ouderenbonden vangen mensen bij 

de stopplaatsen op en vertellen dan 

wat ze er kunnen doen. Tijdens de 

busrit wordt informatie over de om-

geving gegeven. Kortom, het wordt 

een dag vol verrassingen.’

Organisatie en aanmelding

De organisatie van de dag 

bestaat uit vertegenwoordigers 

van de ouderenbonden en de 

Julianaschool. Deelnemers kunnen 

zich aanmelden bij medeorganisator 

de Julianaschool in Bilthoven. 

Telefoon 06-25034123 of 030-

2287130. [HvdB] 

Toerist in eigen gemeente
Op dinsdag 1 oktober wordt ook in De Bilt de Internationale Dag van de Ouderen gehouden. 

Vanwege de jubileumviering in het kader van het 900 jarig bestaan krijgt deze dag dit keer 

een bijzonder karakter. Het COSBO De Bilt, waarin de drie plaatselijke ouderenbonden 

samenwerken, organiseert voor 50-plussers een feestelijke bustocht door de gemeente volgens 

het Hop-On Hop-Off principe. Er kunnen nog wat aanmeldingen verwerkt worden.

Harcko Pama en Henk van der Loo voor een mogelijke opstapplaats: De 

Koperwiek te Bilthoven. 

De Historische Kring d’Oude 

School uit De Bilt en de Histori-

sche Vereniging Maartensdijk heb-

ben de tentoonstelling ‘900 jaar De 

Bilt in beeld’ over de geschiedenis 

van de gemeente De Bilt samenge-

steld. De tentoonstelling werd 14 

maart jl. geopend in gemeentehuis 

Jagtlust en verplaatst zich door de 

kernen. Als laatste halte van de rei-

zende tentoonstelling wordt deze 

nu bij wijkrestaurant Bij de Tijd in 

Weltevreden opgesteld. Zaterdag 

21 september om 11.00 uur verricht 

de in De Bilt geboren en getogen 

86 jarige mevrouw H. Achterberg-

Wilking, een dochter van bakkers-

familie Wilking die destijds op de 

Looydijk hun bakkerij had, de ope-

ning. De tentoonstelling in Welte-

vreden is daar te zien tot 5 oktober.

Tentoonstelling Historische Verenigingen

Bakker Wilking aan de Looijdijk. De bakker zelf is de tweede man van links, met de donkere hoed.

Programma 900 jaar De Bilt 

September – thema: Verbinden door te vieren

21 sept  Tentoonstelling Historische Verenigingen Wijkrestaurant Bij

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

Opening 11 uur.

23 sept Verbinding + ontmoeting tussen 0-4 jarigen van kinderdag-

t/m 27  verblijven met ouderen in verzorgingstehuizen in alle kernen 

van De Bilt.

  Leerlingen van basisscholen in De Bilt bezoeken de 

tentoonstelling van de Historische Verenigingen, die is 

opgesteld in Restaurant Bij de Tijd.

Oktober – thema: Verbinden door over te dragen en te verduurzamen

1 okt   Dag van de ouderen, Samenwerkende ouderenbonden De Bilt/

Bilthoven

November

24 nov  Chocolademelkloop, Loopschool Saskia

(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

Toerist in eigen gemeente

Op dinsdag 1 oktober wordt ook in de Bilt de Internationale Dag van de 

Ouderen gehouden. Vanwege de jubileumviering krijgt deze dag dit keer 

een bijzonder karakter. Het COSBO De Bilt, waarin de drie plaatselijke 

ouderenbonden samenwerken, organiseert voor 50-plussers een feestelijke 

bustocht door de gemeente volgens het Hop-On Hop-Off principe. 

Om 10.00 uur rijden vier bussen vanuit vier verschillende startplaatsen 

als een carrousel door de gemeente. De tocht voert langs elf stopplaatsen 

waar deelnemers kunnen in- en uitstappen. Op deze manier kunnen ze 

kennismaken met voorzieningen en bezienswaardigheden in de andere 

kernen van de gemeente. Waar ze dat doen bepalen ze zelf en hebben ze 

genoeg gezien, dan stappen ze in de eerstvolgende bus die langskomt. 

Route

De bustocht is bestemd voor 50-plussers uit de gemeente en kost vijf euro. 

Daarvoor bent u dan wel de hele dag op pad. Wilt u zich door een jongere 

laten begeleiden is dat geen enkel probleem, die kan ook gewoon voor vijf 

euro mee. Ook worden telkens twee leerlingen van een school uitgenodigd 

om met de bus mee te gaan om onderweg te helpen. Zo verbinden we jong en 

oud met elkaar. Een rollator kan met de bus mee en voor rolstoelgebruikers 

gaat mogelijk het Rode Kruis het vervoer regelen, buiten de bussen om. De 

rondritten beginnen om 10.00 uur op: De Koperwiek, het Maertensplein, 

wijkrestaurant Bij de Tijd Weltevreden en Vink Witgoed Westbroek. Op die 

manier komt er elk half uur een bus langs. De tocht loopt langs De Koperwiek, 

De Bremhorst, de Noorderkerk, Maertensplein, Tuincentrum GroenRijk, Vink 

Witgoed, Bij de Tijd Weltevreden, Dr. Letteplein en gemeentehuis Jagtlust.

Verrassingen

In wijkrestaurant Bij de Tijd in Weltevreden krijgen deelnemers een 

consumptie aangeboden. Het Maertensplein is leuk om te winkelen en bij 

Dijckstate kunnen deelnemers wat eten of drinken. De stopplaats op het 

Dr. Letteplein biedt weer de mogelijkheid om over de gezellige Hessenweg 

te laneren. Vrijwilligers van de ouderenbonden vangen mensen bij de 

stopplaatsen op en vertellen dan wat ze er kunnen doen. Tijdens de busrit 

wordt informatie over de omgeving gegeven. Kortom, het wordt een dag vol 

verrassingen.’

Organisatie en aanmelding

De organisatie van de dag bestaat uit vertegenwoordigers van de 

ouderenbonden en de Julianaschool. 

Deelnemers kunnen zich aanmelden bij medeorganisator de Julianaschool in 

Bilthoven. Telefoon 06-25034123 of 030-2287130.



 

Opheffings-
leegverkOOp
dagelijks vanaf 

10.00 tOt 18.00 uur!!!
(maandag gesloten)

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
gratis parkeren op eigen terrein

alle dekbedOvertrekken 

50% kOrting!

alle kussens, matrassen 

en bOxsprings 

40% kOrting!

Wij stOppen ermee !!!
alles mag Weg tegen bOdemprijzen 

kOm snel

Want 

Op=Op

alles
mag 
Weg

Vergunningen
Aanvraag reguliere procedure

• Bilthoven, Parklaan 92, kappen beuk (02-09-2013)
• Bilthoven, Vinkenlaan 27, veranderen van de voorgevel (28-08-2013)
• Bilthoven, Vuurscheweg 238, kappen van 1 beuk (29-08-2013)
• Groenekan, Veldlaan, tussen 37 en 39, kappen 1 rode beuk en 1 acacia (26-07-2013)
• Hollandsche Rading, Graaf Floris V weg 23, gewijzigde aanvraag uitbreiding 
 melkveestallen (28-08-2013)
• Maartensdijk, Dr. J.J.F. Steijlingweg 4A, dakkapel plaatsen (28-08-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

• Bilthoven, Ockeghemlaan 4, kappen 1 grove den (30-08-2013)
• De Bilt, Mamuchetweg 17, aanpassen kozijn en erker in de voorgevel (02-09-2013)
• Maartensdijk, Gruttolaan 6, vervangen houten kozijn in een kunstof kozijn in een dakkapel 
 (30-08-2013)

[Bron www.debilt.nl]  11.09.2013

U bent uitgenodigd voor het leukste evenement van dit najaar

10.00 uur tot 17.00 uur

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

zaterdag 21 en

zondag 22 september

Bel familie, kennissen en vrienden en kom op zaterdag 21 
en/of zondag 22 september naar ‘t Vaarderhoogt in Soest 
voor het HERFSTWEEKEND. Het leukste evenement van het 
najaar 2013. Twee dagen vol kijk- en doebelevenissen voor 
jong en oud. Grotendeels overdekt, dus een bui kan uw en 
onze goede bui niet bederven. Kom genieten van o.a.:

•rijkgevuldenajaarsmarkt
•de(aai)boerderijvolknuffeldieren
•houtenherfstattributenschilderen 
 bijHenkdehouthakker
•demonstraties•knutseltafels
•diversesmulplekken
•desantékraam

EXTRA OP ZATERDAG
•Fruithofkraam(smoothiesproeven)
•Laatgratisuwtuingrondtesten
 Schep op 3 plekken uit uw tuin wat grond op 20 cm diep    
 en breng dat mee.

•Snoei-enbehandeladviezen
•KinderpretbijtanteThea

25% kassakorting 

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

25% kassakorting op Calluna Vulgaris 

knopbloeiende heide

25% kassakorting op ALLE siergrassen

Anemonen Per stuk 4,95 Nu drie stuks voor 10,-

Bolchrysanten Nu twee stuks voor 4,99

Bloembollen Ideaal om juist NU te kopen

   en in de grond te zetten. Dan is uw voorjaarstuin nu

   alvast (en zeer voordelig) ingekleurd. Kassakorting ...... 25%

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)
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‘We zitten in een veranderend tijds-

bestek. Waar vroeger veel werd 

aangestuurd, moeten ouderen nu 

zelf op zoek naar dingen en hun ei-

gen regie voeren. Dat is niet ieder-

een gegeven en dat zorgt voor veel 

onzekerheid. In de bijeenkomsten 

die ik ga geven in de vorm van een 

samenspraak zeg ik, iedereen heeft 

een toekomst, ook al ben je in de 

negentig.’ 

Anneke van Heertum begint de bij-

eenkomsten met een aantal stellin-

gen. ‘Deelnemers krijgen een rode 

en een groene kaart waarmee ze 

kunnen laten zien of ze het met een 

stelling eens of oneens zijn. Een 

van de stellingen is: U kunt feil-

loos al uw administratie zelf doen 

en heeft niemand nodig. Klopt dat 

of niet. Zegt iemand dat klopt, dan 

vraag ik hoe het loopt, zegt iemand 

dat klopt niet dan vraag ik wat voor 

hulp er gevraagd is. Op die manier 

komt een aantal onderwerpen aan 

de orde.’

Bewustwordingskaart

Deelnemers krijgen vervolgens een 

kaart met bespreekpunten waar ze 

met z’n tweeën naar kijken. Daarna 

krijgen ze de vraag of ze de kaart 

een handvat vinden om dingen be-

spreekbaar te maken. ‘Die kaart is 

een soort spiekbriefje. Het is beslist 

geen invuloefening, maar een be-

wustwordingskaart. Wil je daar wat 

uithalen, dan moet je wel je mond 

opendoen, want het komt niet naar 

je toe. Als je niet zegt wat je wilt, 

gebeurt er ook niets, want niemand 

kan gedachten lezen. Bij een vorige 

workshop zei iemand, er is ons al-

tijd ingeprent dat je niet mag zeu-

ren. Ik zeg dan, zeuren is vragen om 

dingen die niet kunnen, maar over 

dingen práten is geen zeuren. Ze 

geeft als voorbeeld iemand die zegt 

een negatieve ervaring met een be-

paald ziekenhuis gehad te hebben 

en daar perse niet naartoe te willen. 

‘Maar als je dat aan niemand vertelt 

en je breekt op straat een heup, dan 

kom je geheid in dat ziekenhuis. 

Dus praat over dat soort zaken.’

Bejegening

‘De bejegening is voor mensen 

heel belangrijk, zeker bij mensen 

die moeite hebben om dingen voor 

elkaar te krijgen en niet serieus 

genomen worden. Ze voelen zich 

vaak met een kluitje in het riet ge-

stuurd.’ Van Heertum vertelt over 

een vrouw met slechte ervaringen 

op dit punt, die tijdens een van de 

workshops fel van leer trok. ’Aan 

het eind zei ze toch dat ik haar wel 

aan het denken had gezet. Mensen 

van onder de 65 zeggen al gauw dat 

de zaken die in de workshops wor-

den besproken voor hen nog lang 

niet gelden. Dan zeg ik, heb je wel 

eens naar je huis gekeken. Kan er 

in je huis ooit een traplift geplaatst 

worden, heb je op je slaapverdie-

ping een toilet, en dan merk je dat 

ze daar nog helemaal niet mee be-

zig zijn. Dat geldt niet alleen voor 

de woonsituatie, maar ook vervoer 

kan op den duur een probleem wor-

den.’

Nadenken

Vijf jaar geleden ging het Nationaal 

Programma Ouderenzorg van start, 

met als doel tot een samenhangend 

zorgaanbod te komen, om de zorg 

voor ouderen met complexe hulp-

vragen te verbeteren. Acht academi-

sche ziekenhuizen kregen opdracht 

om een netwerk te vormen waarin 

ouderen zelf ook een rol moesten 

spelen. Anneke van Heertum zat 

daarbij voor de ouderen van de stad 

Utrecht. Zij is directeur van COS-

BO-Stad-Utrecht. COSBO staat 

voor Centraal Orgaan Samenwer-

kende Bonden van Ouderen. ‘Van 

daaruit is de bewustwordingskaart 

ontwikkeld die nu wordt uitgerold 

bij zoveel mogelijk ouderen. Het 

doel is mensen aan het nadenken te 

krijgen. Niet wachten op de dingen 

die komen gaan, maar zelf vragen 

te stellen. Over de ervaringen die ik 

daarbij opdoe ga ik in een rapport 

schrijven wat wel en wat niet goed 

gaat.’ 

Aanmelden

Anneke van Heertum zocht contact 

met Stichting Mens De Bilt om in 

deze gemeente met ouderen aan de 

slag te gaan. Ze was hier bijna der-

tien jaar lid van de gemeenteraad 

voor D66 en vier jaar wethouder, 

dus kent ze de gemeente goed. De 

workshop in Maartensdijk vindt 

op dinsdag 24 september plaats 

van 9.45 tot 11.30 uur in Restau-

rant Maertenshoek (Dijckstate), 

Maertensplein 98 Maartensdijk.  

Aanmelden kan bij het Service-

centrum, telefonisch 0346-214161 

of per mail naar maartensdijk@

mensdebilt.nl 

De bijeenkomst in De Bilt is op 

woensdag 25 september van 13.00 

tot 15.30 uur in De Duiventil,  

Jasmijnstraat 6 De Bilt. Aanmelden 

hiervoor kan aan de receptie van 

de Duiventil, of tel. 030-2203490, 

mail: duiventil@mensdebilt.nl 

Er zijn geen kosten aan verbonden. In 

principe komt er geen vervolg op de 

workshops, maar Anneke van Heer-

tum gaat de deelnemers wel vragen 

of ze het leuk vinden om er begin vol-

gend jaar op terug te komen. 

advertentie

Als je niet zegt wat je wilt,
gebeurt er ook niets 

door Guus Geebel

‘Als je goed oud wilt worden, moet je jong beginnen.’ Deze slogan, die Anneke van Heertum 

van een collega hoorde, vindt zij goed passen bij de workshops die zij op dinsdag 24 september 

in Restaurant Maertenshoek in Maartensdijk en woensdag 25 september in

De Duiventil in De Bilt voor ouderen gaat houden. 

Anneke van Heertum hoopt dat heel 

veel mensen zich voor de workshops 

gaan aanmelden.

Opening twee nieuwe 

Servicecentra MENS in Bilthoven
door Henk van de Bunt

Donderdag 12 september werden in Bilthoven twee nieuwe Service-

centra geopend worden. In Bilthoven-Noord betrof dit een samenwer-

kingsverband tussen Warande (wooncentrum Schutsmantel) en Stich-

ting MENS De Bilt. In Bilthoven-Zuid is het nieuwe Servicecentrum 

bij WVT verrezen (i.s.m. MENS De Bilt). In de gemeente De Bilt zijn 

nu vier Servicecentra actief.

De oficiële opening werd onder grote belangstelling verricht door 
wethouder Herman Mittendorff. De opening van de beide Servicecentra 

zijn niet het einddoel, maar eerder een startpunt, waarbij alle bewoners, 

vrijwilligers en organisaties, die betrokken zijn in de betreffende  

wijken uitgenodigd worden om mee te denken en de behoeften in de 

wijken in kaart te brengen, zodat er steeds meer mogelijkheden ontstaan 

voor mensen om elkaar te ontmoeten en ook als oudere actief te blijven. 

Presentaties

Bij de opening waren er diverse presentaties van organisaties, die actief 

zijn in de wijk zoals o.a. MENS De Bilt (steunpunt mantelzorg, adviseur 

ouderenzorg, Vitras (informatie over thuiszorg met beeldcommunica-

tie en maatschappelijk werk), Bewonersvereniging Bilthoven Noord, 

Kwintes (bewoners van de Windehof participeren bij de opening) en 

cursussen zoals Sociaal vitaal, informatie over yoga, ilosoie etc. In 
Schutsmantel kon worden deelgenomen aan diverse activiteiten zoals 

een wijnproeverij, een rondleiding door Schutsmantel en ontmoetings-

centrum De Bosrank, demonstraties van het gebruik van een tablet, of 

I-pad, een hometrainer met digitale ietstochten, jeu de boule etc. Ook 
bij WVT waren er diverse presentaties van activiteiten en organisaties. 

Er was een fototentoonstelling 90 jaar WVT en muziek. 

Tweeledig

Het doel van een Servicecentrum is tweeledig. Enerzijds wil het mo-

gelijkheden bieden op het terrein van ontmoeting en recreatie in de 

wijk. Dit kunnen activiteiten zijn, die bewoners en vrijwilligers zelf 

organiseren, maar ook cursussen die bijvoorbeeld educatief of sportief 

van aard zijn. Anderzijds voorziet het in een helpdesk-functie, waarbij 

bewoners in de wijk terecht kunnen met al hun vragen die betrekking 

hebben op de gebieden Wonen, Welzijn en Zorg om op weg geholpen 

te worden bij het vinden van de juiste oplossing.

Wethouder Herman Mittendorff heeft de sleutel ontvangen van 

vestigingsmanager Agatha Steenbergen.

KBO bus- en vaartocht
 

Woensdag 25 september is er een bus- en vaartocht naar Den Haag en 

Leiden met een boottocht over de Kagerplassen, georganiseerd door de 

Katholieke Bond voor Ouderen afd. De Bilt. Via Den Haag en Wasse-

naar wordt naar Leiden gekoerst met onderweg een stop voor kofie met 
gebak. Er is een korte rondrit door Den Haag langs enkele interessante 

plaatsen en gebouwen. 

Rond het middaguur arriveert het gezelschap in Leiden en scheept in 

voor de Groene Hart Cruise: een 3,5 uur durende rondvaart langs de 

molens, dijken, oude boerderijen enz. Er wordt o.a. over de Kagerplas-

sen en het Brasemermeer gevaren. Onderweg is het onbeperkt pannen-

koeken eten, waarbij de ruime keuze in het assortiment opvalt. Na de 

rondvaart is het mogelijk nog even in deze geboortestad van Rembrandt 

van Rijn te wandelen of een terrasje te pakken. 

De eerste opstap is in De Bilt om 8.00 uur; daarna volgen er meerdere 

opstapplaatsen richting Dijckstate Maartensdijk, waar het laatste ver-

trekmoment om 8.50 uur zal zijn. Bij voldoende ruimte kunnen ook 

niet-leden mee. Voor inlichtingen en/of aanmelding tel. 06 36044271.

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Na een drukke dag geniet ik ervan om 

samen met mijn vrouw een wandeling 

te maken door het Landgoed Noord 

Houdringe. 

Persoonlijk wil ik mij (blijven) inzetten 

om ouderen zo lang mogelijk te laten 

deelnemen aan het sociale leven. 

Als voorzitter van de ANBO en de 

Stichting Dag van de Ouderen maak 

ik deel uit van het bestuur van de 

COSBO (samenwerkingsverband drie 

ouderenbonden). 

Op 1 oktober a.s. organiseert de 

COSBO in het kader van de dag 

voor de ouderen en t.g.v. het 900 

jarig bestaan van De Bilt een 

bus-rondrit door de zes kernen 

van De Bilt. 

Een unieke gelegenheid om 

kennis te maken met al het 

schoons van elke kern. 

Wij vertrouwen op een 

massale deelname.

Op 1 oktober a.s. organiseert de 

COSBO in het kader van de dag 

voor de ouderen en t.g.v. het 900 

jarig bestaan van De Bilt een 

bus-rondrit door de zes kernen 

Een unieke gelegenheid om 

kennis te maken met al het 

Wij vertrouwen op een 

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Henk van der Loo



Uw verfspecialist in de regio

Bij ons kunt u terecht voor al u schildersbenodigdheden en advies

Maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

Maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030 2000 212  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verhuisbilthoven.nl

Sinds 1965 onderdeel van Schildersbedrijf Corn de Groot

Zaterdag 21 september

van 13.00 - 16.00 uur

Openingstijden:

Woensdag & Vrijdag

10.00 - 14.00 uur

Donderdag & Zaterdag

10.00 - 16.00 uur

Molenweg 21 te Maartensdijk

Tel.: 0346 - 218851

Email: nr21.marjolein@hotmail.com

Feestelijke opening!

2e hands
merkkledingwinkel

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 _

Zeetong 

met remoulade saus

€ 22,50 p.p.

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

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Cursus digitaal fotoboek maken

Heeft u digitale foto’s en u wilt altijd al een digitaal foto-

boek maken. U leert in deze cursus het downloaden, het 

maken tot en met het plaatsen van de bestelling. Wel moet 

uw computer een internet aansluiting hebben en u moet 

de computer goed kunnen bedienen. Deze cursus van  

3 lessen begint op donderdagmiddag 3 oktober 2013.

Kosten: € 50,00 (inclusief cursusboek).

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen 
eten, bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

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

06 51447828
Eline Bekius, De Bilt

Zorgvuldig en persoonlijk

mevision@live.com www.mevision.info

Bilthoven
Ophaal- en afl everpunt

Tony’s Chocolonely

4+1
gratis

geldig van 9 t/m 28 september
bij de Wereldwinkel

Hessenhof 9
(hoek Hessenweg/Looydijk)

3731 JV  De Bilt
Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Van ons bekende varkensvlees: om kort te bakken

VERSE VARKENSHAAS .....................100 GRAM € 1,50

Ouderwetse kwaliteit: om te stoven, ca 2½ tot 3 uur. 

Wie kent ze niet?

RUNDERSTOOFLAPJES ...................500 GRAM € 5,25

Bakken als biefstuk: lekker gemarineerd

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

Panklaar met o.a. varkensfilet, bacon en Parmezaanse kaas

ITALIAANSE SCHNITZELS ............100 GRAM € 1,65

Om zelf ballen te maken. Superkwaliteit

PUUR RUNDER GEHAKT ................500 GRAM € 3,75

Uit onze specialiteitenhoek: alleen warm maken

SPARE RIBS ...................................................... 1 KILO € 9,98

Van ons bekende lamsvlees.

Om te stoven. Ca. 1000 gram per stuk

LAMSSCHOUDER .................................100 GRAM € 1,10

Uit onze poeliershoek: om zelf te braden

KUIKENPOTEN ............................................ 1 KILO € 4,98

Met ham, kaas & gehakt. Smaakt bij alles

GEHAKT GORDONBLEU ............... PER STUK € 1,40

Uit onze traiteurhoek: alleen warm maken. Met veel vlees

SPAGHETTI ...............................................500 GRAM € 4,75

Met goud bekroond. Uit eigen worstmakerij

FIJNE ROOKWORST ............................. 3 STUKS € 6,75

Met een randje. Voor de liefhebbers. Ca. 10 minuten bakken

MAGRET DE CANNETTE ................100 GRAM € 2,25

Lekker beleg voor op de boterham

GEGRILDE BOTERHAMWORST

.............................................................................100 GRAM € 1,35

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 21 september. Zetfouten voorbehouden.

 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

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • 
kraamvisite • luiers • l esje • speen • voeding 
• beschuit met muisjes • baby • meisje • 

GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan •
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Lokaal zaken doen!
Adverteer in De Vierklank.

0346 211992  of  info@vierklank.nl
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Zoals gebruikelijk op deze vijfde 

Marktdag op rij, de tweedehands 

boeken- en kledingmarkt. Ook dit 

jaar waren weer veel verenigingen, 

bedrijven en particulieren met een 

stand vertegenwoordigd. Honderd 

in totaal. Centraal thema op de 

Dorpsstraat en rond de Dorpskerk 

was ‘Vrije Tijd’. Initiator Anco de 

Rooij van de Marktdag, opnieuw 

het initiatief van de PKN-gemeente 

Dorpskerk, toont zich zeer tevre-

den: ‘ondanks het tegenvallende 

weer is de opbrengst van de markt 

nagenoeg gelijk aan die van ver-

leden jaar. Het leek trouwens wel 

alsof wij, de 170 vrijwilligers van 

de marktdag juist door de regen 

nog meer spirit kregen dan andere 

jaren.’ 

De stoel

Vrouwen van het Hillcrest cen-

trum maakten in 2010 een stoel in 

de vorm van het land Zuid-Afrika 

en geheel bekleed met Afrikaanse 

kraaltjes. Om 10.30 uur was het de 

beurt aan burgemeester Gerritsen 

om plaats te nemen in deze droom-

stoel. Hij sprak de droom uit: ‘dat 

volwassenen en kinderen overal 

ter wereld in verdraagzaamheid en 

liefde kunnen samenleven.’ Vervol-

gens konden Biltenaren zich voor 

2,50 euro op de stoel laten vereeu-

wigen. ‘Een groot succes’, aldus De 

Rooij, want maar liefst 150 perso-

nen of gezinnen gingen op de foto.’ 

Om 13.00 uur was dat voormalig 

Biltenaar en sportheld Hans van 

Breukelen met zijn wens, ‘dat ieder 

mens een huis en een thuis heeft’. 

Ook de jaarlijkse Oldtimeroptocht 

trok veel belangstelling. De Rooij: 

‘Van de 107 ingeschreven auto’s 

waren er 90 daadwerkelijk geko-

men.’ De brieing over de 80-kilo-

meterlange route door de omgeving 

van De Bilt, was vanwege de regen 

in de Dorpskerk zelf, tot groot ge-

noegen van voorganger ds. Gert-

Jan Codée. De klassiekers waren 

te bewonderen aan de Dorpsstraat. 

‘Toen ze om 16.00 uur terugkeer-

den van hun toer, begon de zon te 

schijnen.’ 

Standhouders 

Standhouder Emke Teitsma van 

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 

nodigde het publiek uit om op doek 

een beeldende interpretatie van mu-

ziek te maken. Mevrouw Pia Buis 

vertegenwoordigde in haar stand de 

87-jaar oude Biltse Waterpoloclub 

Brandenburg. In een reactie zei ze 

zich grote zorgen te maken over de 

toekomst van het zwembad Bran-

denburg. Omdat het verdwijnen 

van het zwembad ongetwijfeld de 

ophefing van de waterpoloclub tot 
gevolg zal hebben. ‘Je kunt als BZC 

toch moeilijk in Zeist of Utrecht 

gaan trainen,’ aldus de moeder van 

twee enthousiaste waterpoloërs. 

Ook de gemeentepolitiek was ver-

tegenwoordigd. Vanachter zijn ac-

cordeon riep lijsttrekker Ebbe Rost 

van Tonningen met zijn nieuwe 

lokale partij ‘Beter de Bilt’ de be-

volking op om ‘het dorpse karakter 

van de Biltse kernen te behouden.’ 

Kunstmarkt 

‘900 minuten Kunst’ was thema 

van de 13e Kunstmarkt, voor de 

vierde maal georganiseerd in het 

Van Boetzelaerpark. Alkine van der 

Laan, voorzitter Stichting Kunst-

markt De Bilt: ‘Prima dag ge-

weest’. Ondanks de regen hebben 

op de 116 verhuurde stands slechts 

6 mensen afgezegd.’ De kunste-

naars van 2013: schilderijen, gra-

iek, sieraden/edelsmeden, leerbe-

werking, keramiek, fotograie, vilt, 
beelden(-tuinen), glaskunst/lamp 
en mozaiek. Opkomst 5000 geïn-

teresseerden. Van der Laan: ‘Vorig 

jaar mochten we 8000 tot 10.000 

personen verwelkomen. ‘

900 jaar

Deze Kunstmarkt, ter gelegenheid 

van het Biltse jubileum 900 jaar, 

begon al op donderdag 12 septem-

ber met de Avond van de Korte 

Film onder leiding van Gouden-

Kalfwinnaars Jos Stelling en Joost 

van Ginkel. Beide heren wonen 

in de gemeente. De uitverkochte 

avond (180 bezoekers) moest we-

gens te grote belangstelling op het 

laatste moment worden verhuisd 

van Garage De Bilt aan de Dorps-

straat naar de Immanuelkerk aan de 

Soestdijkseweg.’ Op BoetzOnthe-

Rocks, de dansavond van vrijdag, 

kwamen 250 geïnteresseerden af. 

De traditionele Kunstmarktdag op 

zaterdag werd weliswaar getekend 

door windschermen en regenkle-

ding maar het enthousiasme was er 

niet minder om. 

Swingin’ in the Rain 

Zeker niet bij de jeugd die zich zoals 

gebruikelijk uitstekend amuseerde 

op de vijver, met dansschool Fem-

tastic, Theaterworkshop ‘Sprookjes 

in de Soep’, de grimeertafel en de 

kleuractiviteiten van Kleurplaten 

Koos. Ook present, hoe kan het ook 

anders, was de Vereniging Vrien-

den van het Van Boetzelaerpark. 

De stand was volledige vernieuwd 

sinds in maart jl. de nieuwe Pluk-

boomgaard werd geopend. Tot hun 

grote genoegen konden zij maar 

liefst 15 nieuwe Vrienden inteke-

nen, terwijl bovendien een aantal 

aandelen voor de exploitatie van 

de coöperatieve boomgaard van de 

hand ging. Sonja Copijn, initiator 

van het project ‘BijenBloemen-

lint’ verkocht eigen geproduceerde 

bijenhoning en bolletjes van bij-

vriendelijke bloemen. De Bigband 

van het Kunstenhuis De Bilt onder 

leiding van Martin de Boer hield 

ondertussen de swing erin: Swingin 

’in the Rain. 

Bestemming

De volledige opbrengst gaat zoals 

gebruikelijk naar een goed doel. Dit 

jaar ontvangen Hillcrest Aidscenter 

Trust in Zuid-Afrika en het Mor-

genster Ziekenhuis (aidsremmers) 

in Zimbabwe elk een bedrag van 

9.500 euro uit De Bilt.

Markt-, Kunst- en Cultuurdag
niet verstoord door de regen

door Veroniek Clerx

Uitgerekend op de Kunst- en cultuurdag van het 900-jarige De Bilt, lieten de weergoden zich

niet sturen door het KNMI. De hele dag regen, dat waren we in De Bilt niet meer gewend, 

immers jarenlang was de tweede zaterdag van de maand een stralende zonnige zomerdag.

Toch lieten weinig mensen zich hierdoor van de wijs brengen, mede door een aantal 

publiekstrekkers dat als een rode draad door de dag liep. 

Kleuren met Kleurplaten Koos.(foto Koos Lukkien)

Burgemeester Arjen Gerritsen 

neemt plaats in de droomstoel  

(foto Reyn Schuurman).

Crew Vrienden v/h Van 

Boetzelaerpark samen met Sonja 

Copijn van BijenBloemenlint (foto 

Koos Lukkien).

Gedachtegoed vrijmetselarij 

leidt tot veel vragen
De vrijmetselaarstempel in Huize het Oosten in Bilthoven 

was zaterdag 14 september opengesteld ter gelegenheid 

van  de landelijke Dag van de Vrijmetselarij en Open 

Monumentendag. Het verhaal dat leerling-vrijmetselaar 

Hans Stollenwerck in de tempel voor een aandachtig 

luisterend publiek hield kreeg veel waardering. 

Hij vertelt de beweegredenen die er toe hebben geleid dat hij zich aan-

meldde als lid van de loge De Witte Roos. Dat de vrijmetselarij geen 

sekte is vond hij onlangs goed verwoord op twitter van iemand die 

schreef dat vrijmetselaars voor een sekte veel te eigenwijs zijn en ze-

ker niet achter een leider zullen aanhollen. Als leerling ervaart Stollen-

werck in de loge een sfeer van respect, waar hij zijn eigen gedachten 

kan toetsen aan die van anderen. Ook de rituelen en ritualen spreken 

hem erg aan. Hij eindigt zijn verhaal met een videoilm van Playing 
for Change, waarin grandpa Elliott met kinderkoren van over de hele 

wereld ‘What a wonderful world’ zingt voor een betere toekomst.

Voorzitter Jerry Claessens van loge De Ster in het Oosten en Hans Stol-
lenwerck krijgen daarna veel vragen te beantwoorden. Over de struc-

tuur van de vrijmetselarij, waar vrijmetselaars naar op zoek zijn. Claes-

sens: ‘We zoeken naar de kern, het wezen van jezelf in relatie tot de 

medemens. We gaan er niet vanuit dat er een waarheid is.’ Van de loges 

die in Huize het Oosten bijeenkomen vergadert De Ster in het Oosten 

elke maandag, De witte Roos en De Drie Grote Lichten tweemaal per 

maand. Er was een vraag over de positie van vrouwen in de vrijmetse-

larij. Er is de Orde van de Weefsters, alleen voor vrouwen en er zijn ge-

mengde loges. De in Huize het Oosten aanwezige loges bestaan alleen 

uit mannen. De basis van de vrijmetselarij ligt bij de kathedralenbouw 

in het Verenigd Koninkrijk. [GG]

Jerry Claessens (links) en Hans Stollenwerck beantwoorden vragen 

van bezoekers.

Herfstweekend bij
‘t Vaarderhoogt Soest

2-daags herfstfeest voor jong en oud

Zaterdag 21 en zondag 22 september a.s. vindt bij ‘t Vaarderhoogt 

het traditionele Herfstweekend plaats. Een feestelijk en gezellig eve-

nement, waarop voor jong en oud van alles te zien en te beleven is. 

Een paar uurtjes gezellig shoppen op de rijk gevulde najaarsmarkt, een 

knuffelbezoekje aan de aaiboerderij, meedoen aan de knutseltafel, hou-

ten iguren schilderen bij Henk de houthakker, infokraam over de Doe-
avonden van ‘t Vaarderhoogt, smoothies van vers fruit proeven, een 

bezoekje aan de nieuwe Santékraam waar gezondheid en smaak elkaar 

versterken en, als de benen even niet meer willen, kofie met wat lek-

kers of een uitgebreide hap bij herberg De kastelein.

Op zaterdag is het programma nog iets uitgebreider want dan kan een-

ieder gratis grond uit eigen tuin laten testen bij de specialisten van 

EcoStyle. Er zijn dan ook snoei- 
en behandeladviezen en voor de 

kinderen is tante Thea aanwezig. 

Wie de sfeer vast een beetje wil 

proeven, kan terecht op de site 

www.vaarderhoogt.nl Het eve-

nement is grotendeels overdekt, 

dus de weergoden kunnen geen 

roet in het eten gooien. ‘t Vaar-

derhoogt vindt u aan de Dorres-

teinweg 72b in Soest.

krijgt u 
onze 

nieuwsbrief 
al?

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl

advertentie



Van 12.00 tot 17.00 uur
maakt een schmink-
clown de mooiste
creaties op jouw gezicht!

Welkom bij 
uw nieuwe 

supermarkt!

Feestelijke opening op vrijdag
20 september om 08.00 uur!

* Boodschappentas is exclusief inhoud.

Leyenseweg 127

3721 BC Bilthoven 

(Bij zwembad Brandenburg)

Openingstijden:

 maandag: 08.00 - 21.00 uur

 dinsdag: 08.00 - 21.00 uur 

 woensdag: 08.00 - 21.00 uur

 donderdag: 08.00 - 21.00 uur

 vrijdag: 08.00 - 21.00 uur

 zaterdag: 08.00 - 21.00 uur

 zondag: gesloten

Op vrijdag 20 september:

De eerste 
500 klanten 
krijgen een

GRATIS
appeltaartje

max. 1 per klant.

Bood-
schappentas *

GRATIS
Bij besteding 
vanaf € 20.-

Op zaterdag 21 september:

1+1
GRATIS

Unox soep in blik
Alle blikken van 800 gram
2 blikken
van: 3.58

voor: 1.79

 Kipfi let
Kilo

 Kipfi let

4.994.994.994.

kilo

 Multikorn
Per stuk

1.69

Multikorn
0.99

9.9999

3 fl essen

Per liter 4.44

Chateau Laborie
Granger Bordeaux 
Superieur
3 fl essen van 0.75 liter
17.97

Maximaal 4 keer de aanbieding per klant. 



 De Vierklank 13 18 september 2013

www.arttraverse.nl

Opening zondag 22 september 
om 15.00 uur 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

22 sept. | 12 nov. 2013

TEKENINGEN, GRAFIEK EN KERAMIEK

advertentie

De Caarte van de Landen gelegen 

onder Oostveen etc. hing vroeger in 

het oude gemeentehuis van Maar-

tensdijk aan de Tolakkerweg. Na 

de samenvoeging van de gemeen-

ten De Bilt en Maartensdijk is de 

kaart verhuisd naar het Regionaal 

Historisch Centrum Vecht en Venen 

te Breukelen, waar ook de archie-

ven van De Bilt en Maartensdijk 

zijn ondergebracht. Sinds kort siert 

een reproductie van de kaart de 

entreehal van gemeentehuis Jagt-

lust in Bilthoven. De reproductie is 

een 1 op 1 kopie van de kaart uit 

1643/1644 . De kleur en de stofuit-

drukking van het materiaal benade-

ren dat van het origineel.

Uniek

Ellen Drees: ‘De kaart is een uniek 

document. De makers ervan, Bal-

thus Lobé en Johan van Diepe-

nem waren beide door het hof van 

Utrecht benoemd als landmeter. In 

1643 kregen zij opdracht van het 

bestuur van het gerecht Oostveen 

(het latere Maartensdijk) om het 

grondgebied in kaart te brengen. 

Een project dat vele jaren in beslag 

nam. Op de kaart zijn de perceel-

nummers, de oppervlakte, de be-

bouwing en de eigenaren ingete-

kend. De kaart werd samen met een 

register gebruikt om de grondbelas-

ting te berekenen. Behalve de eige-

naren worden in het register ook de 

gebruikers van de grond genoemd’. 

Na aankomst in het RHC Vecht en 

Venen bleek al snel, dat de op de 

kaart genoemde eigenaren niet de 

17e eeuwse eigenaren waren. Ge-

durende meer dan honderd jaar was 

de kaart onder zeer slechte omstan-

digheden bewaard. Omstreeks 1775 

werd de landmeter G.N. Back be-

last met de restauratie van de kaart. 

Hij constateerde dat de kaart ‘door 

vogtigheid etc. genoegzaam geheel 

bedorven en onleesbaar geworden 

was’ . Maar in plaats dat Back de 

kaart herstelde in de oorspronke-

lijke staat, liet hij zijn eigen ideeën 

er op los. Een ervan was dat hij de 

17e eeuwse eigenaren verving door 

eigentijdse eigenaren.

Beeld

De kaart geeft een prachtig beeld 

van de toenmalige bewoning van 

het gebied. Van druk bewoonde en 

nauwelijks bewoonde dijken, van 

de molen en de kerken. Naast de 

nog steeds bekende buurtschappen 

als Maartensdijk en Blauwkapel 

vinden we de in onbruik geraakte 

namen van Herbertscop en de Zes 

en Twaalf hoeven. Tijdens de le-

zing zal Ellen Drees de ontstaans-

geschiedenis van de kaart in beeld 

brengen en laten zien welk effect de 

twee restauraties op de kaart heb-

ben gehad. Men is van harte wel-

kom om deze lezing bij te wonen 

op vrijdagmiddag 20 september om 

16.00 uur in de Mathildezaal van 

het gemeentehuis te Bilthoven. De 

toegang is gratis.

Lezing over de Caarte van de Landen 
gelegen onder Oostveen etc.

door Henk van de Bunt

Op 20 september 2013 zal er om 16.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis 

van De Bilt een lezing worden gehouden door Ellen Drees van het RHC Vecht en Venen

over de pre-kadastrale kaart van Maartensdijk.

Ellen Drees verzorgt op vrijdagmiddag 20 september om 16.00 uur in 

de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven een lezing over de 

pre-kadastrale kaart van Maartensdijk.

Beiden zijn in Amsterdam gebo-

ren, waar ze echter maar kort ge-

woond hebben. Ellen Krijger (89) 

verhuisde enkele maanden na haar 

geboorte naar Haarlem en vervol-

gens naar Velsen-Noord, waar haar 

vader bedrijfsleider van een papier-

fabriek was. Pim van Monsjou (90) 

verhuisde naar Santpoort. Toen ze 

rond de zestien jaar oud waren leer-

den ze elkaar in Santpoort kennen 

op catechisatie. Die werd gegeven 

door een vrijzinnige dominee die 

goed met jongeren kon opschieten. 

Door hem kwamen ze bij de jon-

gerenvereniging Vrije Vogels. Ellen 

vertelt dat ze tijdens een jeugdkamp 

van Vrije Vogels al een keer met el-

kaar getrouwd zijn. ‘Dat was voor-

dat we wisten dat we van elkaar 

hielden. De kampleider had op de 

laatste avond ons aangewezen om 

als bruidspaar op te treden. Met 

een wit laken van de boerin van het 

terrein waarop we stonden en een 

hoge hoed van de boer werden we 

in een trekkar gezet en zijn we bij 

het kampvuur getrouwd.’ 

 

Kunstmest

Het was oorlog en de ouders van El-

len moesten weg uit Velsen-Noord. 

‘We kwamen terecht in Santpoort, 

waar Pim ook woonde. In die tijd 

wandelden we regelmatig samen 

op als we naar huis gingen en op 

een gegeven moment sloeg de vonk 

over. Hij was toen net cum laude 

geslaagd aan de HTS en ging in 

Delft studeren.’ Ellen deed het Ken-

nemer Lyceum in Haarlem en daar-

na de School voor Maatschappelijk 

Werk. De eerste twee jaar van hun 

huwelijk woonden ze in bij zijn ou-

ders. Toen kregen ze een dienstwo-

ning naast de PEN-centrale in Vel-

sen-Noord. Het echtpaar kreeg drie 

dochters en een zoon, zeven klein-

kinderen en vijf achterkleinkinde-

ren. De heer Monsjou heeft 35 jaar 

in de kunstmest gewerkt. Hij werd 

bedrijfsleider van de Maatschappij 

tot Exploitatie van Kooksovengas 

(Mekog). ‘Toen Mekog fuseerde 

ging ik het productieproces van de 

gefuseerde bedrijven coördineren.’

Activiteiten

Pim van Monsjou werd uiteindelijk 

directeur van de Mekog in IJmui-

den. In 1964 verhuisde het gezin 

naar Bilthoven. Hun levensver-

haal hebben ze in twee boekwerk-

jes vastgelegd. Ellen van Monsjou 

schreef een boekje over rouwver-

werking. ‘En hoe nu verder...?’ Ze 

kreeg daar zoveel reacties op, dat 

ze met lotgenoten praatgroepen 

ging organiseren. Dat deed ze acht 

jaar lang. De heer van Monsjou was 

buiten zijn werk actief in besturen 

van verschillende maatschappelijke 

organisaties en verenigingen.

Het briljanten huwelijksfeest werd 

op 11 september met familie en 

vrienden gevierd met een uitge-

breide lunch in de Mauritshoeve in 

Maartensdijk.

Burgemeester feliciteert briljanten 
bruidspaar Van Monsjou-Krijger

door Guus Geebel

Op 11 september was het vijfenzestig jaar geleden dat Ellen Krijger en Pim van Monsjou in 

Velsen in het huwelijk traden. Burgemeester Arjen Gerritsen kwam de dag ervoor de heer en 

mevrouw Van Monsjou-Krijger feliciteren met dit briljanten huwelijksjubileum. Het echtpaar 

woont sinds 1964 in redelijke gezondheid zelfstandig in de Zweerslaan in Bilthoven.

Burgemeester Gerritsen met het briljanten bruidspaar Van Monsjou-

Krijger.

De Bilt Classic succesvol
door Henk van de Bunt

De Bilt Classic was een eendaagse rally, die op zondag 

15 september jl. werd georganiseerd door Stichting RallyTours 

in het kader van de viering van 900 jaar De Bilt. De rally werd 

volledig CO2 neutraal gereden en stond open  voor iedereen 

met een auto van vóór 1998. Er waren 27 deelnemers die 

zondagochtend startten vanaf landgoed Oostbroek in De Bilt en 

rond 17.30 uur het eindpunt - restaurant De Mauritshoeve op 

de grens van Bilthoven en Maartensdijk - bereikten.

De rally werd in twee categorieën gereden: een Tourrit en een Tourrally. 

Stichting RallyTours wilde graag een invulling geven aan de viering 

van 900 jaar De Bilt om iedereen met een oude auto kennis te laten 

maken met De Bilt. Daarmee hoopt Stichting RallyTours bij te dragen 

aan een van de doelen van de viering: het met elkaar verbinden van de 

kernen en haar inwoners. Ondanks het feit dat velen hier al decennia 

wonen, zijn er nog steeds leuke weggetjes die velen nog niet kenden. 

De route voerde langs de mooiste plekken in De Bilt. Dwars door de 

bosrijke omgeving, afgewisseld met vergezichten over de weilanden 

van het veengebied. Onderweg werd een lunch geserveerd. Alle deel-

nemers aan de rally ontvingen een leuke, tijdloze herinnering. De Bilt 

Classic werd volledig CO2 neutraal gereden. Een unicum in het klas-

sieke rallyrijden. Via TreesforAll worden er bomen geplant ter compen-

satie van de CO2 uitstoot.

Litho’s

De Historische Kring D’Oude School uit De Bilt heeft begin dit jaar  

twee litho’s en een beeldje cadeau gekregen van de internationaal ver-

maarde Biltse kunstenaar Jits Bakker. Jits Bakker, onder andere bekend 

van de Jaap Edentrofee voor de Sportman van het jaar, wil graag deze 

lokale Historische Kring onder-

steunen bij zijn activiteiten. De 

Kring heeft daarvoor de prijs-

uitreiking van De Bilt Classic 

uitgekozen als het meest ideale 

moment om de litho’s te verko-

pen en het beeldje werd daartoe 

geveild onder de deelnemers aan 

de rally. De opbrengst werd ver-

deeld tussen de Historische Kring 

en het goede doel van De Bilt 

Classic. De organisatie had wet-

houder Arie-Jan Ditewig bereid 

gevonden om als veilingmeester 

het hoogste bod op te halen voor 

het goede doel.

Bij twee oldtimers (links een Citroën DS 19 cabriolet en rechts een 

Facel Vega HKV500) v.l.n.r deelnemer Johan Vonk, organisator 

Christiaan van Nispen,veilingmeester Arie-Jan Ditewig, voorzitter 900 

jaar De Bilt Marius van den Bosch, deelnemers Peter Dapper en Karl 

Rothweiler.



Een inspirerend assortiment 
Shawls en Poncho’sDe nieuwe herfst- en

wintercollectie is binnen!

Kok Stomerij & Lederwaren heeft, voor de herfst en de komende winter, een 

fraaie collectie Shawls, Poncho’s, Mutsen en Handschoenen in de collectie!

Voor iedereen is er iets bij! U vindt er shawls in trendy kleuren, maar ook wollen 
poncho’s in aardtinten.

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Tassenspecialist
Kok Stomerij & Lederwaren mag zich -met recht- de 

tassenspecialist noemen! Voor de komende seizoenen 

hebben we tassen in alle soorten en maten.

Bescheiden lederen exemplaren en grote, opvallende 

tassen met prints… het zit er allemaal bij.

* van woensdag 18- tot en met woensdag 25 september 2013

10% KORTING* op het HELE assortiment!

Parachutisten openen ‘Eerste 
Westbroekse Mannenavond’

door Martijn Nekkers

Komende zaterdag wordt in het Dorpshuis van Westbroek de eerste echte 

mannenavond gehouden. Nadat eerder de vrouwen hun avond hadden, 

komen nu de mannen aan de beurt. Volgens Ad Verhoef, de enthousiaste 

organisator, wordt het in ieder geval een avond zonder jurken, bubbels, 

luchtjes en vooral zonder gezeur. 

Wat is er dan wel te ver-

wachten? Een boel echte 

mannenzaken zoals de 

whiskyproeverij van Jeroen 

Koetsier. Hij heeft een stand 

met een groot aantal be-

roemde whisky’s waarmee 

hij al 15 jaar naar allerlei 

festivals reist. Hij bezit veel 

kennis over deze drank die 

hij met veel passie weet 

over te dragen. Voor wie 

toch iets lichters wil drin-

ken is ook de Palmbrouwe-

rij aanwezig met het eerste 

Bockbier van het seizoen. 

Er kan deze avond gedart 

worden op twee banen, het 

al oude spijkerslaan is een 

andere echte mannensport 

die beoefend kan worden. In 

de moppenhoek is de nodige 

humor te vinden. 

Auto’s

Andere aantrekkelijke za-

ken voor mannen zijn auto’s 

en motoren. Op de parkeer-

plaats staan die avond bij-

zondere auto’s. Een Rolls 

Royce, Lotus, Bentley, Por-

sche, BMW, ze staan er al-

lemaal. Maar ook motoren 

zoals een echte Paris-Dakar 

ralley-motor en verschillen-

de Harley-Davidson moto-

ren. Wie overigens zelf een 

bijzondere auto heeft mag 

die ook meebrengen. Vanaf 

19.30 uur kan die dan wor-

den geparkeerd op het par-

keerterrein. Piloten en pa-

rachutisten van de Para- en 

zweefvliegclub Hilversum 

komen ook. De para’s lan-

den, ijs en weder dienende, 

om 19.40 uur op het sport-

veld achter het dorpshuis. 

Op de avond zelf kan men 

nader kennis met ze maken 

net als met de mannen van 

de Westbroekse Jagerscom-

binatie die zich ook komen 

presenteren. Ook te zien op 

deze avond is de ilm over de 
laatste Westbroekse Wieler-

ronde. Het wordt een avond 

dus waar de echte mannen 

uit Westbroek en omgeving 

zich kostelijk kunnen ver-

maken. Mogen ze ook eens? 

Het begint om 20.30 uur. 

[MN]

Scholenproject
De Open Monumentendag 2013 vond in De Bilt plaats op zaterdag 14 september. Het 

landelijk thema was dit jaar Macht en Pracht. Binnen het programma voor de Open 

Monumentendag De Bilt 2013 was ook aandacht voor het 900-jarig bestaan van de 

gemeente. 

Van 11 tot 13 september 2013 vond het scholenproject plaats waarbij scholieren uit 

de hoogste groepen van de basisscholen kennis konden maken met een opengesteld 

monument. Er waren voor hen bijeenkomsten georganiseerd in onder meer de Biltse 

Michaëlkerk, Fort Ruigenhoek in Groenekan, de Hervormde Kerk in Westbroek en 

Landoed Eyckenstein in Maartensdijk. 

Het scholenproject werd geopend met een toespraakje voor de School met de Bijbel uit 

Maartensdijk in aanwezigheid van leden van het comité Open Monumentendag en wet-

houder Herman Mittendorff. Vervolgens vertelden Anne Doedens en Lex en Wendela 

van Boetzelaer het een en ander over de historie van Landgoed Eyckenstein. 

Wethouder Mittendorff heeft de lachers op zijn hand. [HvdB]

Hessenweg 154, 3731 JM De Bilt, 
Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

Voor elke klus naar Deco dus! 

verf • behang • raamdecoratie • gordijnen • sanitair
gereedschap • elektra • ijzerwaren
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Wings for all 2013

Rondvlucht voor kinderen met een achterstand
door Kees Pijpers

Vrijdag 6 september zorgde ‘Wings for all’ op het vliegveld Hilversum voor een spannende 

dag. Ook dit jaar hebben de particuliere vliegtuigeigenaren belangeloos een rondvlucht 

georganiseerd. Het was de twintigste keer.

Meer dan honderd schoolkinderen 

met een achterstand van de Zon-

nehuis Veldheim-school uit Zeist 

arriveerden met twee bussen. Be-

geleidster Carla Faber uit Bilt-

hoven vertelde dat deze kinderen 

naast Zeist, Bilthoven en De Bilt 

uit het hele land komen. In en voor 

de hangar was het al direct smul-

len van de hapjes, de drankjes en 

de vrolijke muziek. Ze keken hun 

ogen uit op het dozijn vliegtuigen 

dat gereed stond te vertrekken. Ze 

hebben genoten van de demonstra-

ties, waaronder het oppikken en 

rondvliegen van een reclametekst 

en het parachutespringen. Ze wa-

ren verrukt van types als De Ces-

sna’s, Harvards, Tiger Moths, Piper 

Cups en vooral de Piper Seminole 

van Prins Bernard waar ook Willem 

Alexander in heeft gelest. 

Bijzonder

Maar het spannendste was hun ei-

gen ruime rondvlucht rechtsom 

over Het Gooi, De Bilt Bilthoven 

en terug over de Loosdrechtse plas-

sen. En tijdens de rondvlucht heeft 

leerling Patrick van Rein zijn ge-

boorteplaats Naarden van bovenaf 

gezien en hij en vele anderen vertel-

len dat alles beneden zo klein lijkt. 

Intussen verzorgde voormalig vlie-

ger van de Antilliaanse Luchtvaart 

Maatschappij en tijdelijk inwoner 

van Hollandsche Rading Ton van 

Schuppen met zijn forse Rolls Roy-

es rondritten over het vliegveld. En 

Maartensdijker Ron van Rheenen 

houdt als fulltime vliegveld func-

tionaris alles in de hand. Het was 

voor allen een bijzondere middag.

WVT viert negentigjarig bestaan 
met gevarieerd programma

door Lilian van Dijk

De vereniging voor samenlevingsopbouw WVT aan de Talinglaan 10 in Bilthoven bestaat 

negentig jaar. Het jubileum wordt gevierd op zaterdag 21 september met activiteiten voor 

jong en oud. Op de brandweerspellen en de voetbalclinics na vinden de activiteiten binnen 

of in een grote tent plaats, zodat ook bij slecht weer bijna alles gewoon doorgaat.

‘De voorloper van WVT werd in 

1923 opgericht’, vertelt Geert-Jan 

Poppink, adviseur participatie en 

samenlevingsopbouw. ‘Dat was de 

buurtvereniging Tuindorp. Exact 

negentig jaar later vieren we ons ju-

bileum.’ Hij somt bijzondere feest-

activiteiten op: ‘Het optreden van 

toneelvereniging Steeds Beter, de 

voetbaltrainingen van FC Utrecht 

op een veldje hier verderop, en de 

High Tea. Daarop trakteren we alle 

belangstellenden en alles is gratis 

behalve kofie en thee, maar het 
tweede kopje thee of kofie is wel 
weer gratis.’ Voor de meeste ac-

tiviteiten vraagt WVT een kleine 

bijdrage. ‘Maar dat is wel inclusief 

consumptie(s).’ Iedereen mag ko-

men feestvieren. ‘Je hoeft geen lid 

van WVT te zijn.’ Voor de betaalde 

activiteiten kunnen de komende da-

gen nog kaartjes gekocht worden 

aan de balie van het gebouw aan de 

Talinglaan, openingstijden maan-

dag tot en met donderdag van 8 tot 

22 uur en vrijdag  van 8 tot 18 uur. 

Poppink verzekert: ‘We gaan uit van 

mooi weer, maar het gaat sowieso 

door. Het wordt heel gezellig.’

Vrijwilliger

Vrijwilliger Gerard van Ettikhoven 

kent WVT al vijftig jaar. ‘In die be-

gintijd stond er een noodgebouw op 

de plek waar nu de parkeerplaats is. 

Dat was ongeveer tien bij twintig 

meter groot. Ik heb mijn bruiloft 

nog in het “hok” gevierd. Dat was 

op een vrijdag. De volgende dag is 

het gesloopt. Het nieuwe gebouw 

was nog in aanbouw.’ Toen de 

nieuwbouw klaar was, kwam Van 

Ettikhoven al af en toe bij WVT in 

verband met zijn vrijwilligerswerk 

bij de hobbyclub. ‘Ik liet kinderen 

zien hoe ze moesten omgaan met 

gereedschap.’ Echt betrokken bij 

de vereniging zelf raakte hij door 

de toneelvereniging Klein Maar 

Dapper. ‘Wij konden bij WVT re-

peteren, maar wel op voorwaarde 

dat we vier bestuursleden aanle-

verden. Zo kwam ik in het bestuur 

van WVT.’ Ook toen vonden er 

allerlei activiteiten in het gebouw 

plaats. ‘We boden waar vraag naar 

was, wanneer we deskundigheid in 

huis hadden. Mijn kinderen gingen 

bijvoorbeeld naar de club voor tie-

ners, de Teener Society, die in het 

WVT-gebouw een eigen ruimte 

had, de Kofiebar.’ Ook toen maal-
den de ambtelijke molens traag, 

want in 1971 kondigde het bestuur 

van WVT haar voornemen aan bij 

de gemeente om het gebouw uit te 

breiden met een aantal lokalen. Pas 

in 1982 was die nieuwbouw klaar, 

waarna WVT twee keer zo groot 

was. Van Ettikhoven bleef vijfen-

twintig jaar bestuurslid. ‘Het was 

een heel gezellig bestuur. Als er ie-

mand jarig was, kwam de rest van 

het bestuur bij wijze van spreken 

op verjaarsvisite.’ Van Poppel: ‘Die 

gezelligheid is er nog steeds. We 

zijn niet formeel.’  

Tentoonsteling

Door heel WVT is op dit moment een 

bijzonder leuke fototentoonstelling 

te zien die de bezoeker meeneemt op 

een reis door de geschiedenis van de 

vereniging. Het begint met een foto 

van Baron van Heemstra uit 1927, 

die de kinderspeelplaats Tuindorp 

opent. Verder zijn er allerlei plaat-

jes van feesten, zoals de jaarlijkse 

bazaar, de kindervakantieweek (met 

al een foto uit 1969), het sinterklaas-

feest en de eerste lustrumviering 

(1928), een jaarfeest met bloemen-

corso (1931), turfzagen voor  meis-

jes (1933) een allegorische optocht 

(1938) en de enige foto uit de oorlog, 

koekhappen in 1940. Ook is er een 

videopresentatie te bezichtigen van 

ilms en interviews. 

Gerard van Ettikhoven en Gert-Jan Poppink poseren bij een foto uit 1971 

van de toenmalige voorzitter Gerrit van Tuijl met het slapende dochtertje 

van Gerard op schoot. 

Rock-jumelage
Vanuit de samenwerking met het jumelagecomité Coesfeld zijn er op 

7 september jl. zesjongeren uit De Bilt naar het jaarlijkse popfestival 

Rock Am Turm geweest. Daar legden zij alvast contacten om in de toe-

komst een uitwisseling te realiseren. 

Roland Seeder, Linda Bouwman, Jan v/d Linden, Maarten Boswijk, 

Marten Kops, John Hulst samen met 2 mensen uit Coesfeld van de 

organisatie Rock Am Turm.

Programma WVT 21 september:

10.30 tot 12.20 uur: Kofietafel met optreden van toneelgroep Steeds Beter voor 55-plussers, kosten € 2,50 
14.00 tot 16.15 uur: Cupcake workshops voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, kosten 2 euro. 

14.30 tot 16.45 uur: Circus workshops voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, kosten 2 euro. 

14.00 tot 16.00 uur: Clownvoorstellingen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, kosten 2 euro. 

14.00 tot 16.30 uur: Stoere brandweerspellen voor iedereen vanaf 6 jaar, gratis. 

14.00 tot 16.45 Voetbalclinics FC Utrecht voor iedereen vanaf 6 jaar, kosten 2 euro. 

14.00-17.00 uur WVT Got Talent voor kinderen van 12 tot 18 jaar, gratis. 

14.00 tot 17.00 uur High Tea voor alle leeftijden, gratis. 

19.00 tot 21.00 uur Barbecue voor alle leeftijden, 7 euro 50. 

20.30 uur: Feest met de Leuk Dat Je D’r Bent Band voor alle leeftijden, gratis.  

De presentatie van WVT Got Talent wordt gedaan door Antje Monteiro. Voor alle niet-gratis activiteiten  

kunnen vooraf kaarten worden gekocht aan de balie van WVT. 

Opgeven voor WVT Got Talent kan via info@vvsowvt.nl en telefoonnummer 030-2284973

Leerling Robert Linke bij de Sessna Skyhawk en in de Rolls Royce met 

Ton van Schuppen.

Tool 4 Life helpt met paarden
Als pilot ervoeren leerlingen van de Bilthovense Julianaschool hoe het 

is om een coaching te volgen met behulp van paarden onder leiding van 

Mariël Schaefers, orthopedagoog en Marlene Snel, sociaal pedagogisch 

hulpverlener op de Locatie Voordorpsedijk 67 te Groenekan. Door oe-

feningen met de paarden te doen (er wordt niet gereden) werken de 

kinderen er bijvoorbeeld aan om sterker in hun schoenen te staan. Deze 

oefeningen in combinatie met de coaching zorgen ervoor dat ze zelf 

oplossingen ontdekken voor hun moeilijkheden of problemen. Situaties 

uit het dagelijks leven komen hierbij naar voren en nieuw gedrag kan 

meteen geoefend worden. Zie voor meer informatie: www.tool4life.nl
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De jaarlijkse Parijse snuffelmarkt 

staat weer voor de deur. Bent u 

al lang op zoek naar een antieke 

lamp, een mooie oude vaas of het 

ontbrekende deel van een stripboe-

kenreeks? Misschien kunt u iets 

van uw gading vinden op deze al-

tijd gezellige markt. Veel kramen 

met snuisterijen, curiosa en andere 

verzamelobjecten zullen de stoepen 

langs de Hessenweg en de Looy-

dijk doen veranderen in een heuse 

markt. Op zaterdag 21 september 

vanaf 10.00 uur bent u van harte 

welkom om te snuffelen.

Het echtpaar De Vries uit Bilthoven 

toonde op de snuffelmarkt 2012 veel 

belangstelling voor de gevarieerde 

kraam van Diederik Geertsema uit 

Den Dolder (foto Lilian van Dijk).

Parijse snuffelmarkt

Ter gelegenheid van het 45 jarig 

bestaan organiseert AZM op zater-

dag 24 mei 2014 het muziekfestival 

‘Zing en Swing’ met populaire mu-

ziek. Aan dit muziekfestival - een 

Megakoor in wat kleinere opzet, 

dat AZM in het verleden gewend 

was te organiseren - kunnen zo’n 

300 zangers deelnemen; ‘s avonds 

vindt de uitvoering plaats voor een 

evenzo groot publiek. 

Het festival wordt gehouden in De 

Vierstee in Maartensdijk. Belang-

stellenden kunnen voor details over 

programma en inschrijving terecht 

op website www.azmweb.nl.

In november 2014 geeft AZM het 

jubileumconcert met meerdere 

klassieke stukken: de Krönungs-

messe van Mozart, het Stabat Mater 

van Haydn en Beethovens’ koor-

fantasie. 

Nieuwe leden en projectleden in 

alle stemgroepen zijn welkom om 

dit sfeervolle project met AZM in 

te studeren en uit te voeren. Er kun-

nen drie repetities vrijblijvend wor-

den bijgewoond. 

De uiterlijke instroomdatum is 1 

november 2013. Info: tel. 0346 

281327of algemeenzangkoormaar-

tensdijk@gmail.com.

Op 21 en 22 september organiseren 

Mirande Waterlaat (Atelier Mi) en 

XPOZZ voor de 3e keer een expo-

sitie met hedendaagse kunst in de 

tuin en de binnenruimte van Ate-

lier Mi aan de Beethovenlaan 13 in 

Bilthoven.

Op deze expositie zijn schilderijen 

van Mirande Waterlaat en stadsge-

zichten in mozaïek van Monique 

Boutens. In de tuin staan de mense-

lijke en dierlijke vormen in bewe-

ging van Irma van Koningsbruggen 

(brons). Stapelingen in balans van 

Carla Schoenmaker (keramiek). 

Maskers en mens iguren met een 
sterk contrast tussen ruw en gepo-

lijst steen van Hester van Hartings-

veld (steen) en dierlijke iguren 
waarin menselijke eigenschappen 

te zien zijn van Tineke Thielemans 

(brons). Een deel van de werken 

van Hester en Tineke staan ook  

binnen.

Op zaterdag 21 september zal vanaf 

16.00 uur de band Chespa Jazz op-

treden. Chespa Jazz biedt een men-

geling van klassieke jazz en blues 

met enkele uitstapjes naar Latin en 

funk. De expositie is op beide da-

gen tussen 13.00 en 18.00 uur gratis 

toegankelijk.

Na een gezellige ietstocht in De 
Bilt op zaterdag 17 augustus is er 

op zaterdag 28 september een te-

genbezoek aan de jumelagepartner 

Coesfeld. De stichting Jumelage De 

Bilt-Coesfeld zet zich in voor meer 

contacten tussen burgers van De 

Bilt en Coesfeld. Het bestuur van 

deze stichting organiseert elk jaar, 

in nauw contact met de partnerge-

meente Coesfeld, een aantal ont-

moetingen voor de inwoners van 

beide gemeenten. Men komt bij el-

kaar voor activiteiten als sport, cul-

tuur en onderwijs. Zo wil de stich-

ting een bijdrage leveren aan het 

bevorderen van meer onderling be-

grip en waardering bij de inwoners 

van beide gemeenten voor elkaars 

cultuur en leefwereld.

Het vertrek is om 8.45 uur vanaf het 

gemeentehuis in De Bilt. Na aan-

komst in Coesfeld staat er een iets-

tocht van ongeveer 35 km op het pro-

gramma. De dag wordt afgesloten 

met een gemeenschappelijke maal-

tijd bij de Pulverturm in Coesfeld.  

Deelname is gratis. Men reist met 

eigen vervoer alleen of gezamen-

lijk. Er kan voor gekozen worden 

om in Coesfeld een iets te hu-

ren. Het vertrek aldaar is uiterlijk  

19.00 uur. 

Aanmelden kan bij Joke Nederhof 

of Meep van Kampen. Bij voor-

keur via e-mail aan nederhofj@

debilt.nl of bij Meep van Kampen 

030-2201849/ meepvankampen@

casema.nl onder vermelding van 

naam, adres, telefoonnummer en e-

mailadres.

Elke donderdag is het radiopro-

gramma CultUur en andere zaken 

weer te horen op Roulette FM na de 

zomerstop. Donderdagochtend tus-

sen 10.00 en 12.00 uur presenteert 

Fredie Blankestijn haar program-

ma, waarin activiteiten en initia-

tieven in De Bilt en omstreken op 

het gebied kunst, cultuur, theater en 

andere zaken centraal staan.

Creatieve mensen met een passie 

krijgen in het programma alle ruim-

te voor een gesprek over het ‘hoe’ 

en ‘waarom’. Tevens krijgen zij de 

nodige aandacht voor hun activiteit 

of evenement. Live in de uitzending 

is er wekelijks contact met theater, 

bioscoop of boekhandel. 

Donderdag 19 september start om 

10.30 uur ‘Kookitems met Gas-

tella’. In dit item behandelt Stella 

Feijtes, van kookstudio Gastella 

in Maartensdijk, maandelijks 

vragen van luisteraars. Aan de 

hand van verschillende produc-

ten zal zij handige kooktips ge-

ven en bijzondere recepten delen.  

Deze zullen terug te lezen zijn op 

haar website. Ook lokale producten 

komen aan de orde. 

Heeft u vragen voor Gastella? Stuur 

dan een e-mail naar fredieblankes-

tijn@roulettefm.nl en wie weet 

wordt uw vraag live beantwoord 

tijdens de uitzending van CultUur 

en andere zaken. 

Cursus Muziek op schoot
Na een succesvolle Sing-in in Bilthoven en Zeist gaat de gediplomeerde 

muziek op schoot docent Caroline Schaap in beide plaatsen cursussen 

Muziek op Schoot starten. De cursus is voor kinderen van 8 maanden 

tot 4 jaar samen met papa, mama, oma, opa, of een andere volwassene.

De cursus Muziek op Schoot biedt ouders (verzorger/opa/oma) liedjes, 

materiaal en ideeën om thuis samen muziek te maken en bestaat uit 8 

bijeenkomsten. De start in Bilthoven is vrijdag 27 september tussen 9 

en 12 uur in kinderopvang ’t Mereltje, Planetenbaan 2. 

Aanmelding en meer informatie tel. 030-2970723 / info@muziekles-

bilthoven.nl www.muzieklesbilthoven.nl 

Brandweerharmonie start 
2 nieuwe cursussen

 

Voor kids tussen 7 en 10 jaar is er vanaf 11 oktober de mogelijkheid om 

kennis te maken met muziek tijdens ‘Fun with Music’. In een kleine 

groep en gezellige sfeer kijk je of muziek maken iets voor jou is. Er is 

aandacht voor ritmes, er wordt gezongen en iedere week leer je ander 

instrument uit een harmonieorkest kennen.

Daarnaast begint ‘Start with Music’ voor wie er niet kan kiezen. Maak 

kennis met de alt-saxofoon, klarinet, trompet, hoorn, bariton of slag-

werk. 3 weken lang oefen en speel je met een ervaren iemand op het 

instrument. Daarna 3 weken op het volgende instrument. Zo kom je er 

achter wat het beste bij je past!

Alle cursussen zijn op vrijdagavond van 19.00 tot 19.45 uur in basis-

school ‘De Regenboog’ in De Bilt. Kennismaken en inschrijven vrij-

dagavond 20 september tussen 19.00 en 19.45 uur. Informatie of al 

aanmelden? Mail secretariaat@brandweerharmonie.nl of bel met het 

secretariaat Helen van der Vliet tel. 030 2213513.

Keltisch tekenen
In het a.s. zaterdag te onthullen Bilts Hoogkruis zijn Ierse en Keltische 

kunstzinnige motieven door een Biltse kunstenaar schitterend in steen 

tot leven gebracht . Tekendocent Truus Kreeft geeft vanaf eind septem-

ber een cursus Keltisch Tekenen. 

De cursus is op maandagochtend of op woensdagavond in De Oude 

School, Burg. de Withstraat 31 in De Bilt. De start is in de 4e week 

van september. Tekenervaring is niet noodzakelijk, Daarnaast zijn er 

ook cursussen/workshops heilige geometrie op maandagochtend en an-

dere. Voor inlichtingen en aanmelding Truus Kreeft, tel 030 2541174 

of truus.kreeft@hetnet.nl

Bibliotheek start
nieuwe computercursus

Bibliotheek Idea start op 1 oktober met een geheel nieuwe cursus. Niet 

meer met een docent voor de groep maar thuis in uw eigen tijd en op uw 

eigen pc allerlei nieuwe toepassingen ontdekken. Uiteraard voldoende 

ondersteund door een professionele coach d.m.v. spreekuren, chatses-

sies, telefonisch contact en terugkombijeenkomsten. 

U gaat in een periode van 3 maanden aan de slag met Facebook, Picasa, 

You Tube, iGoogle en nog vele andere toepassingen. U schrijft, samen 

met medecursisten, uw ervaringen op een blog zodat u ook elkaar kunt 

ondersteunen. Nieuwsgierig geworden? Op 10, 11 en 12 september zijn 

er startbijeenkomsten gepland de Bilthovense Bibliotheek in de Kwin-

kelier. Neem voor meer informatie contact op met mw. C. Heerschop 

(tel. 030 2299003) 

AZM laat opnieuw van zich horen

Expositie hedendaagse kunst

Fietstocht in Coesfeld 

Roulette na de zomer

De avond van De Leijen
Op maandag 14 oktober organiseert Wijkraad De Leijen haar jaarlijkse 

informatieve bewonersbijeenkomst. Het hoofdthema voor deze avond 

is de infrastructuur, bouw en veiligheid in De Leijen tijdens de vele 

projecten die de komende jaren in de wijk zullen plaatsvinden. 

Ook is er aandacht voor de bebouwing op het maïsveld: een verpleeg-

huis en woningen. De wijkagent en de SSW zullen een bijdrage leve-

ren. Uiteraard is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. 

College-, raadsleden en politie zijn aanwezig. Men is vanaf 19.00 uur 

welkom in de recreatiezaal van Zorgcentrum De Bremhorst. 



 De Vierklank 17 18 september 2013

Spetterende start 
hockeyers Voordaan

De hockeyers van Voordaan zijn het seizoen uitstekend begonnen met een 9-1 overwinning 

op Zwart-Wit. Ook de dames begonnen aan de competitie, ondanks een prima start 

bleef het bij een gelijkspel tegen Rood Wit.

Na de degradatie uit de hoofdklasse 

vorig seizoen komen de heren van 

Voordaan met zes nieuwe spelers 

in de gelederen weer uit in de over-

gangsklasse. In de eerste thuiswed-

strijd moest worden afgerekend 

met het gepromoveerde Zwart Wit 

uit Breda. In de eerste helft waren 

beide teams nog redelijk aan elkaar 

gewaagd, waarbij Voordaan wel het 

beste van het spel had. Twee straf-

corners van Rik van Doesbrug en 

een veldgoal van Tim Belderbos 

maakten het verschil van 3-0.

Doelstelling

Na rust scoorde de thuisclub vrolijk 

verder en werd het verzet van de be-

zoekers uit Breda gebroken. Zowel 

Tim Belderbos als Daan Jongejan 

scoorde met de backhand, waarna 

Zwart Wit met de 5-1 nog iets te-

rugdeed vanuit de strafcorner. Vrij 

snel daarna was het opnieuw Rik 

van Doesburg die voor Voordaan 

een strafcorner benutte en volgden 

de goals elkaar snel op.

Met opnieuw een succesvolle straf-

corner en twee goals van Thijs 

Wientjens, waarvan de laatste uit 

een tip bepaalde Voordaan de eind-

stand op 9-1. Een uitstekend begin 

onder de leiding van coach Marieke 

Dijkstra, dat dit seizoen als doelstel-

ling heeft de play-offs te halen.

Strafbal

De dames van Voordaan schoten 

uit de startblokken in hun eerste 

wedstrijd thuis tegen Rood Wit en 

wisten volle druk naar voren uit 

te oefenen. De bezoekers uit Ae-

rdenhout kwamen er niet uit, maar 

Voordaan kwam ook niet tot sco-

ren. Totdat Dido Prins de bal met 

een mooie loopactie via Marlies 

Polman bij Frederique Evers kon 

bezorgen die de 1-0 kon intikken. 

Voordaan bleef drukken en ver-

diende een strafbal, maar Charlotte 

Loozen wist deze buitenkans niet te 

verzilveren. Ondanks wat strafcor-

ners van Rood Wit ging Voordaan 

met de voorsprong rusten.

Rood Wit kwam beter uit de kleed-

kamer en zette Voordaan link on-

der druk. De thuisclub wist wel 

mooie tegenaanvallen te plaatsen 

maar dit resulteerde niet in goals. 

Van een gele kaart van een Rood 

Witspeelster werd ook niet geproi-

teerd, mede dankzij een goede lijn-

stop op een strafcorner. Toen Akke 

van der Meer namens Voordaan 

met geel naar de kant moesten, 

grepen de bezoekers wel hun kans 

en maakten ze na een tumultueuze 

strafcorner gelijk. De laatste tien 

minuten waren er in een spannende 

slotfase kansen over en weer maar 

bleef het bij 1-1.

Thijs Wientjens scoorde twee keer 

voor Voordaan tegen Zwart Wit. 

(Foto:www.guidovanderburg.com)

FC De Bilt overklast 
FC Driebergen

Na de 7-0 overwinning op DESTO stond afgelopen zaterdag de uitwed-

strijd tegen FC Driebergen op het programma. Dit beloofde een las-

tige wedstrijd te worden, want de mannen uit Driebergen waren vorig 

seizoen bijna gepromoveerd naar de tweede klasse. Voorafgaande aan 

de wedstrijd werd het schitterende hoofdveld van Driebergen oficieel 
geopend. De wedstrijd van eerste team van de Driebergenaren moest de 

feestvreugde verhogen. 

De plaastellijke verslaggever van FC Driebergen schreef er het vol-

gende óngekleurde’ verslag over: ‘Tegen titelkandidaat FC de Bilt 

moest FC Driebergen zijn eerste thuiswedstrijd spelen. Een wedstrijd 

om gauw te vergeten. Op alle fronten werden de goedwillende spelers 

voorbij gestreefd door hun tegenstander. Het was aan doelman Michel 

van Bruggen te danken dat in het eerste kwartier de stand nog 0-0 was. 

Maar na dit gedacht te hebben was het raak door een zeer snelle aanval 

van FC de Bilt uitstekend afgemaakt door hun geweldige spits 0-1. FC 

Driebergen was eigenlijk nog niet voor het vijandelijke doel geweest 

maar na 21 minuten kreeg de thuisclub zijn eerste hoekschop te nemen. 

Een minuut later werd een verdedigingsfout voortreffelijk afgestraft 

0-2. Net deze teleurstelling verwerkt, lag er in de 25e minuut het derde 

doelpunt erin (met een duidelijk buitenspelluchtje) 0-3. Na een eerste 

wissel kwam er wat meer rust in het spel van FC Driebergen . Door de 

goede reddingen van de FC Driebergen doelman bleef de achterstand 

binnen de perken, maar in de 35e minuut werd het uit een scrimmage 

0-4 het laatste tikje werd door FC Driebergen verdediger gegeven. 

In de 2e helft weinig verandering in het spel, je zag dat FC de Bilt wat 

gas terug nam door alle wissels in te zetten en er kwamen wat frustraties 

wat diverse onnodige gele kaarten met zich meebracht. Het werd zelfs 

al in de 52e minuut 0-5 en tot overmaat van ramp de 2e gele kaart voor 

Pim van Amerongen die dus in de 69e minuut rood kreeg .Het werd in 

de slotfase nog door een strafschop 0-6. Conclusie was dat we overklast 

werden door FC de Bilt.’

Salvodames openen met bekerwinst
Het seizoen begon voor de dames van Salvo met een bekerwedstrijd tegen het bezoekende Vives 

uit IJsselstein. Het vernieuwde eerste damesteam van Salvo liet er geen gras over 

groeien. Het team had voortdurend een overwicht en won de eerste 

thuiswedstrijd van het seizoen afgetekend met 3-0 

Het bezoekende team van Vives 

stond te boek als een eerste klasse 

team. Salvo speelt met een sterk 

verjongd team dit seizoen ook 

eerste klasse. Een mooie gelegen-

heid om te kijken hoe ver het team 

is met de voorbereiding op het 

nieuwe seizoen. Gaandeweg de 

wedstrijd bleek dat de IJsselsteinse 

dames niet met een volwaardig 1e 

klasse team naar Maartensdijk ge-

komen waren. Aan Salvo de taak 

om dat ook duidelijk te maken op 

het veld.

Onder leiding van de nieuwe trai-

ner/coach Marco Balk gingen de 

dames voortvarend van start. De 

eerste set werd de tegenstander 

volledig overlopen door Salvo. 

Vooral door het servicegeweld 

van Marit van Ee en vele prachtig 

rechtdoor geslagen aanvallen van 

Rianne Diepeveen werd de tegen-

stander met 25-11 gedeclasseerd. 

In de tweede set deed Vives het 

gelukkig beter. De set ging gelijk 

op tot 10-10. Daarna liet Salvo 

zien weer beter te zijn dan Vives 

en liep soeverein naar de setwinst 

met 25-15. In de derde set werd 

het pas een wedstrijd. Er werden 

vele ralleys gespeeld die beurte-

lings door Salvo en Vives werden 

gewonnen. Daardoor was het een 

leuk schouwspel voor de toeschou-

wers. Tot 20-20 was het een gelijk 

opgaande strijd. Door weer een 

paar strakke services te produceren 

waar de tegenstander geen aanval 

uit kon halen trok Salvo het over-

wicht naar zich toe en won de set 

met 25-20. 

Coach Marco Blok was tevreden 

over de prestatie van zijn team en 

ziet volop mogelijkheden om ver-

der te bouwen aan de ontwikkeling 

van zijn dames. 

Clubkampioenen
De Clubkampioenschappen Jeugd bij TV FAK zijn weer voorbij. In een 

week waarin het weer niet altijd meezat, werd er toch weer enthousiast 

en goed door de jongere en oudere jeugd getennist.

Clubkampioenen Jeugd 2013. 

Clubkampioenschappen

Zondag 8 september waren er spannende inalewedstrijden bij de senior- 
clubkampioenschappen van tennisvereniging Hollandsche Rading.  

De ouderen sloten af en de jongeren gingen aan de slag want tegelijker-

tijd werd het startsein gegeven voor de jeugdclubkampioenschappen.

TZ faalt in de tweede helft
Een half uur niet scoren, het is een curiositeit op overgangsklasseniveau. Het overkwam 

Tweemaal Zes afgelopen zaterdag, wat leidde tot het eerste competitieverlies.

‘Onnodig’, meende trainer/coach 

Eric Geijtenbeek na aloop van de 
deceptie. TZ was de uitwedstrijd 

bij DOS Kampen nog redelijk be-

gonnen, de 8-5 voorsprong bij rust 

gaf uitzicht op een goed resultaat. 

Maar de Maartensdijkse korfbal-

lers faalden in het tweede bedrijf 

in aanvallend opzicht. Een half uur 

lang bleef TZ doelpuntloos, wat de 

thuisploeg de kans gaf om lang-

zaam maar zeker het heft in handen 

te nemen. Pas in de laatste minuten 

wist TZ nog eenmaal te scoren, te 

laat om de wedstrijd nog te kante-

len. Eindstand 9-12.

Zaterdag ontvangt Tweemaal Zes 

kampioenspretendent KVA. Winst 

is noodzakelijk om in de race te 

blijven voor de koppositie.



Nootjes
Te koop aangeboden

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud, bij 

Kok stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46 in Maartensdijk

2 Ouderwetse kleedjes, kant, 

rond voor salontafel. € 20,-. 

Tel. 030-2204505
 

1 Vierkant kleedje, beige, 

1mx1m. € 10,-. Tel. 030-

2204505

Zinken teil diameter 70 cm. 

€ 30,-. Tel. 030-2204505

Manou eetkamerset, prima 

staat. Ovale tafel (100x170), 

4 stoelen met webbing, arm-

leuningen, zitkussens. € 45,-. 

Tel. 06-36113656

Gebruikte boeken tot € 15,- 

op gebied van bewustzijns-

ontwikkeling, spiritualiteit. 

Aanvraag boekenlijst via: 

ejl@wxs.nl of 06-33701080

Dames regenjas tot over de 

knie, leverkleurig,  mt 42, 

merk Liv Essentials,  nooit 

gedragen.  € 40,-. Tel. 0346-

214731

Luxe sapcentrifuge van 

Braun, z.g.a.n. € 40,-. Tel. 

0346-214731

Stopflessen van glas, 2x 2,3l 

en 2x 0,5 l. Samen: € 5,-. Tel. 

0346-214731

Kluisje met 2 sleutels 

23x25x35cm. € 25,-. Tel. 

0346-214065

1-Deurs keukenkasje wit. 

€ 10,-. Tel. 06-19963053

Satellietset met triax scho-

tel voor de Duitse zenders. 

In goede staat. € 49,-. Tel. 

06-19963053

Tv met ingebouwde dvd  

speler. Beeldscherm 31 cm. In 

zeer goede staat. € 45,-. Tel. 

06-19963053

Judopak i.z.g.s. mt. 150. 

€ 10,-. Tel. 0346-214705

Buggy. € 10,-. Tel. 0346-

212662

Vogelkooi, groot model. 

€ 40,-. Normaal model. 

€ 15,-. Met toebehoren. Tel. 

030-2288029

Fietsen/brommers

Damesfiets, opknapper. 

€ 10,-. Tel. 035-5771895

Jongensfiets Batavus, in 

prima staat. Voorband moet 

nieuw ventiel op. € 35,-. Tel. 

0346-211615

Personeel gevraagd

Wij zoeken nog een 

Vierklankbezorger voor:

wijk 3: Schepersveld 

in het bos tot aan Lage 

Vuursche (Vuursche 

Dreef), Binckhorstlaan en 

Karnemelksweg. 

Wijk 10: Berkenlaan, Eiklaan, 

Grothelaan, Veldlaan en 

Vijverlaan.

Voor meer info bel 0346-

211992 of mail naar info@

vierklank.nl

AUTOBEDRIJF B. v.d. 

Linden (Tienhoven) zoekt een 

1e monteur met APK. Leeftijd 

20 -35 jr. Bel voor meer infor-

matie: 06-18755313 

Personeel aangeboden

65-Plusser biedt zich aan voor 

klusjes € 8,- per uur, ook 

boerderij hulp, chauffeur-

werk, etc. Tel. 06-17896843

Diversen

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Goed geknipt bij BETTY'S 

CORNER! Betaalbare prij-

zen! Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

Op zoek naar een 

BUITENSTALLING voor 

(paarden)trailer, aanhang-

wagen of caravan bel 

06-14932766.

Afgelopen zaterdag heeft 

iemand onze PAPIERKLIKO 

(blauw deksel met zilve-

ren kroon erop gespoten) 

mee genomen. Graag even 

terugbrengen! Noordeinde 6 

Maartensdijk.

GARAGEVERKOOP op 

21 september van 10.00 tot 

14.00 uur. Berkenlaan 11 in 

Groenekan.

PA A R D R I J L A A R Z E N  

lak, i.z.g.s. Maat 38. Mondoni. 

Nieuw € 175,- nu €  100,-. 

Tel. 0346-213204.

 De Vierklank 18 18 september 2013

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

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

06-54967985

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of per-

soonlijke groei)? Is er een verlangen je patronen te doorzien 

en te doorbreken zodat je op een vernieuwde manier kunt 

verbinden met jezelf en de ander? Bel voor een gratis ken-

nismakingsgesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de 

dieptepsychologie van Jung, Imaginatie-technieken en even-

tueel de natuur. Hanneke van Doorn, tel. 06-46380150 www.

bewustzijninverbinding.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

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

Het Rode Kruis vergadert. Op dinsdag 24 september is 

er algemene vergadering van de afd. De Bilt, om 20 uur in 

Toutenburg, Kievitlaan 81A, Maartensdijk. Het bestuur legt 

verantwoording af over de activiteiten in 2012/13 en biedt het 

jaarplan 2014 aan. Er zijn ook presentaties door verschillende 

werkgroepen van de afdeling. Leden en vrijwilligers van de 

afdeling hebben stemrecht, belangstellenden zijn welkom.

Wat voor u? De sociaal assistent voor ondersteuning bij 

uw adm., huishouding, maaltijdbereiding, onderhouden tuin, 

etc. Tel. 06-82004441

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt cursussen!

Najaarscursus in Atelier de Beeldenhoek. U bent  weer van 

harte welkom om op maandagmiddag te komen boetseren of 

speksteen-bewerken. Altijd in kleine groepen, dus voldoende 

aandacht voor iedereen. De thee staat klaar en u kunt weer 

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Op ’t bankje
Twee pubermeisjes die bij me op het bankje zijn komen zitten 

zijn helemaal in paniek. Het ene meisje tuurt wanhopig op haar 

mobieltje. ‘Ik heb haar al twee keer een sms’je gestuurd maar 

nog steeds geen antwoord.’ Ze stampt een paar keer ongeduldig 

met haar voeten op de grond, alsof dat zou helpen. ‘Bel haar 

dan’, zegt haar vriendin. ‘Dat heb ik ook al gedaan maar ik krijg 

geen gehoor. Ik snap er niks van. Misschien is haar batterij wel 

leeg en heeft ze daar geen erg in. Echt iets voor Eva. Hoe moet 

dat nou.’ Het is wat, denk ik, dan hebben ze moderne apparatuur 

en weten ze elkaar nog niet te bereiken. Als de meisjes zien dat ik 

het tafereel wat verbaasd gadesla legt het meisje zonder telefoon 

uit dat ze in een zaaltje gaan oefenen voor een optreden bij een 

talentenjacht. ‘Sanne heet ze en haar vriendinnetje Arda. ‘Onze 

begeleidster heeft gebeld en gevraagd of we de kleren waarin we 

gaan optreden willen meenemen en Eva weet dat niet.’ Sanne 

vertelt dat ze Seagirls heten, van Sanne, Eva en Arda. Maar de 

meisjes hebben zo te zien nu toch echt een levensgroot probleem 

en ik krijg een beetje medelijden met ze. ‘Heeft ze thuis geen 

gewone telefoon’, vraag ik om een oplossing aan te dragen want 

dat is toch mijn specialiteit. Daar hebben de meisjes niet aan ge-

dacht, maar het probleem is dat ze wel Eva’s mobiele nummer in 

hun telefoon hebben, maar niet haar vaste nummer van thuis. Ik 

pieker hoe ik de ongelukkige meisjes kan helpen. ‘Hebben jullie 

wel haar achternaam en adres, want ik heb op mijn smartphone 

wel een app met de telefoongids. Die gegevens hebben ze wel en 

het lukt me heel gauw op deze manier het huistelefoonnummer 

van hun vriendin op te sporen. Maar ja, dan weet je nog niet of 

je haar ook kan bereiken. Arda schrijft het nummer dat ik heb 

gevonden op en belt het van-

af haar mobieltje. Ze krijgt 

direct Eva aan de telefoon. 

‘Hoe kan je nou zo stom 

zijn’, hoor ik haar zeggen. 

Ze geeft op verwijtende toon 

advies aan haar vriendin hoe 

ze met haar mobieltje moet 

omgaan en vertelt wat er van 

haar wordt verwacht. De druk is nu duidelijk van de ketel merk 

ik als ze het gesprek beëindigt. ‘Ze komt straks naar het zaaltje 

met de kleren waarin we optreden’, zegt ze zichtbaar opgelucht. 

Ze hebben een voor hen enorm probleem toch maar mooi op-

gelost. Ze blijken nu ruim de tijd te hebben. ‘Waar gaan jullie 

bij de talentenjacht mee optreden’, vraag ik nieuwsgierig. ‘We 

zingen Handjes draaien van K3’, zegt Sanne. ‘Onze begeleidster 

Wilma zegt dat we best een kans maken om te winnen. We oefe-

nen echt wel heel veel en Wilma is best streng.’ Ik vraag of hun 

hobby wel goed te combineren is met school, maar dat schijnt 

helemaal geen problemen te geven. ‘Op school vinden ze het 

ook leuk dat we meedoen en ook de leerkrachten steunen ons. 

We hebben altijd goede cijfers dus dat probleem is er helemaal 

niet. Ik ben best nieuwsgierig naar hun sound, maar als ik vraag 

of ze wat kunnen laten horen, haken ze af. ‘Als we de talenten-

jacht winnen en doorbreken dan kunt u ons nog vaak genoeg 

horen’, zegt Arda lachend. Ik dring verder maar niet aan. Ze 

zijn inmiddels weer uitgelaten zoals dat bij pubermeisjes hoort. 

Na me uitbundig bedankt te hebben stappen ze vrolijk op om te 

gaan oefenen. Ik wens ze heel veel succes bij de talentenjacht.

Maerten   

creatief aan de gang. Een fijne middag voor U zelf!!! Voor 

Info even bellen met Marianne van Zijtveld; 06-11168249 of 

0346-281266. Tot snel !

Kennismaken met Mediteren - De Kunst van Zijn- in 

Bilthoven. Op maandagavond 30 sept. start er weer een medi-

tatietraining olv.Peter Valstar. Hij combineert meditatie met 

Tai Chi, gericht op eigen levendigheid, kracht en ontspanning. 

De cursus is niet prestatiegericht en geschikt voor iedereen. 

Tijd: 20.00-21.30 uur. Plaats: Van Dijckschool. Kosten: € 

115,- . Aanmelding en informatie: 030-2970726 / info@

astara-coaching.nl / www.astara-coaching.nl
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SVM wint 2e competitiewedstrijd
Op het winderige en regenachtige maar fraaie sportcomplex De Vryheit thuishaven van 

Desto startte SVM met controlerend voetbal. Het eerste kwartier was duidelijk voor de 

Maartensdijkers. Dit leverde wel enkele kleine kansen op, maar gescoord werd er niet. 

Met naast aanvoerder Kevin van 

Dronkelaar de weer degelijk spe-

lende Erik Röling liet SVM het ini-

tiatief in het midden van de eerste 

helft iets te veel aan de gastheren. 

Desto speelt veel de lange bal, maar 

mist een spelbepaler. Een gevaar-

lijk schot ging voor SVM geluk-

kig net naast. SVM met haar sterke 

middenveld met spelers als Bjorn 

Engel, Diederick Hafkemeijer, 

Marcel Melissen en Alexander 

McLean pakte het initiatief weer op 

en dat leidde direct tot meer kansen 

op het door de regen zwaar gewor-

den grasveld. Desto kreeg steeds 

minder vat op de snelle SVM aan-

vallen..Een overtreding net buiten 

het strafschopgebied leverde SVM 

in de 25 minuut een vrije trap op. 

Marcel Melissen schoot fraai in 

0-1. SVM kreeg meer kansen op de 

0-2 dan Desto op de gelijkmaker, 

maar gescoord werd er tot de thee 

niet meer.

Ongewijzigd

In de 2e helft een ongewijzigd 

SVM dat iets te afwachtend begon. 

Desto had wel een veldoverwicht, 

maar creëerde zelf geen kansen. 

Richard de Groot bleef heel attent 

keepen. In de 65 minuut werd Mike 

de Kok goed vrijgespeeld en werd 

in het strafschopgebied gevloerd. 

Het leverde echter geen strafschop 

op. SVM trok desondanks het initi-

atief weer naar zich toe en dat leid-

de tot de 0-2 in de 70ste minuut. 

Marcel Melissen scoorde fraai zijn 

2e goal. 

SVM 2 leed een zware nederlaag uit 

bij Eemdijk 6-1. Programma voor 

aanstaande zaterdag: SVM 1 thuis 

tegen FC Driebergen om 14.30 uur 

en SVM 2 thuis tegen TOV 2 om 

12.00 uur.

Vierde ‘Talinglaan’- 
tennistoernooi 

Zondag 22 september a.s. wordt voor de vierde keer het ‘Talinglaan-

tennistoernooi’ gespeeld tussen de twee daar gevestigde verenigingen. 

Tot nu toe is dit steeds nipt gewonnen door TOSS. De gedachte leeft 

daaardoor sterk, dat WVT revanche neemt. Om 10.00 uur wordt begon-

nen met kofie drinken bij TOSS en om 10.30 starten de wedstrijden op 
de twee banen van WVT en de drie van TOSS. Van iedere vereniging 

zijn er tien dubbelkoppels, waarbij zoveel mogelijk gemengd dubbel 

gespeeld wordt. Iedere wedstrijd duurt 45 minuten en de laatste wed-

strijden eindigen rond 16.30 uur. Hierna vindt op het park van WVT de 

afsluiting plaats onder het genot van een drankje en een hapje. Belang-

stellenden zijn welkom op beide parken die naast en achter het WVT-

gebouw liggen.

Centrals Dames 3 kampioen
Vorig jaar werd het 3e team, toen 

nog als 2e team kampioen, maar 

namen de Centrals topjunioren hun 

plaats als 2e team in. Voor coach 

Willy Juana een dubbel succes, 

want hij is coach van het 2e en het 

3e team. Het 2e team promoveert 

naar de 1e klasse, waardoor het ni-

veauverschil met het eerste kleiner 

wordt, met alle voordelen die dat 

heeft. Het 3e team zal geen gebruik 

maken van het recht op promotie, 

omdat in de 2e klasse dubbele wed-

strijden in het weekeinde worden 

gespeeld. Dat is qua tijd voor deze 

dames, waaronder ex-hoofdklasse-

speelsters, niet meer haalbaar.

Dames 1 veilig

Het 1e damesteam heeft uiteinde-

lijk zijn plaats in de Hoofdklasse 

veilig gesteld, door de laatste wed-

strijd van UVV met 5-0 te winnen. 

De eerste van de dubbel ging ver-

loren, net als de tweede wedstrijd 

vorige week tegen het Bossche 

Gryphons. Deze uitslagen zijn 

kenmerkend voor het spelen van 

dit team: te wisselvallig. Er was 

een coachwisseling, twee pitchers 

hadden niet voldoende niveau en 

het boterde niet altijd goed in het 

team. Maar 6e worden na promotie 

is goed. Het was voor de coaches 

Bas Langezaal en Petra van Elteren 

geen gemakkelijk seizoen, maar 

ze hebben uiteindelijk het team er 

doorheen gesleept. 

Het 3e damesteam van Centrals.

DOS lijdt eerste 
nederlaag

Twee ploegen die dit prille seizoen nog niet hadden verloren troffen 

elkaar zaterdag. Waar Spirit duidelijk is in haar doelstelling (kampioen 

worden) wil DOS na het kampioenschap van vorig seizoen nu lekker 

bovenin meedraaien en gedurende het seizoen kijken waar ze uitkomt.

In herfstachtige omstandigheden startte deze topper in Westbroek. Of 

het door de regen en wind kwam, maar het duurde bijna 10 minuten 

voordat een van de ploegen de korf kon vinden. Tim Nap opende de 

score voor DOS. Met verzorgde aanvallen creëerde DOS goede kansen 

en was in de periode voor rust sterker dan haar tegenstander. Via 3-1 en 

4-2 bouwden de Westbroekers verdiend de voorsprong verder uit naar 

6-2 en halverwege was er nog steeds een ruime voorsprong bij 8-5.

Direct na rust scoorde Spirit uit een doorbraak, maar binnen drie minu-

ten had DOS de voorsprong weer vergroot naar 10-6. Spirit ging hierna 

de druk nog meer opvoeren op de schutters van DOS en ging hierbij 

ook fysieker spelen. Bij 11-11 kwamen de Voorthuizenaren voor het 

eerst langszij en waren op dat moment ook de bovenliggende ploeg. 

De scherpte was het laatste kwartier minder bij DOS. Tegenover zeven 

doelpunten voor Spirit stonden slechts drie Westbroekse doelpunten.

De kille cijfers spraken vervolgens boekdelen: 8 strafworpen voor Spi-

rit tegen 1 voor DOS. DOS scoorde na rust zelf onvoldoende en vooral 

het 1e aanvalsvak liet het in de tweede helft afweten. Spirit speelde het 

de tweede helft slimmer en de ervaring van hen gaf op die momenten 

de doorslag.

Volgende week reist DOS af naar Friesland voor de uitwedstrijd tegen 

Harich. De wedstrijd begint om 15.30 uur.

Centrals Softbalsters 

krijgen Top-status
De Central-speelsters Nikki Harte en Eva Voortman hebben beiden de 

A – Topsport status van het Nederlands team gekregen. Ze behoorden 

al tot de selectie van het team, maar deze status levert hen een maande-

lijkse vergoeding op van het NOC-NSF.

Eva en Nikki maakten al wat langer deel uit van de selectie van 27 speel-

sters, waarvan er 21 de A-Status hebben. In oktober begint de voorbe-

reiding op het Wereldkampioenschap Softbal, dat in de zomer van 2014 

in Haarlem zal worden gespeeld. Er mogen 15 speelsters meedoen aan 

het WK. De dames hebben nu het hoogste bereikt, wat een softbalster 

in Nederland kan bereiken. Nikki is geselecteerd als inielder (korte 
stop, tweede honk), terwijl Eva is geselecteerd als pitcher en outielder.

FC

DE BILT

sPorTParK WelTevreDen

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

Joh van Doorn
schilDersbeDriJf

FC DE BILT

HERCULES

zaterdag

21 september

aanvang: 14.00
uur

advertentie

V.l.n.r. zetten voor SVM Jorn Brefeld, Kevin van Dronkelaar, Erik Röling, Alexander McLean en Diederick 

Hafkemeijer (12) zich in (foto Nanne de Vries). 



 De Vierklank 20 18 september 2013

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

De schrijver is eerst de kleine, zich 

nog van niets bewuste Riessie, 

die opgroeit als de jongste van het 

grote katholieke gezin Grifioen. 
Vanaf zijn zesde is hij Ries en van-

af dat moment wordt hij zich meer 

en meer bewust van de knellende 

Harmelense moraal en het God en 

Gebod van de Rooms Katholieke 

Kerk. Zijn moeder speelt een be-

langrijke rol als de onzichtbare, 

wijze, vrome hoedster van haar 

gezin. Uiterlijk deemoedig zoals 
de tijd verlangde, maar innerlijk 

opstandig en autonoom. Over va-

der Grifioen, die fabrieksarbeider, 
chauffeur en brandstoffenhandelaar 

was, weet de schrijver uiteindelijk 

nog steeds niet of hij wel van hem 

heeft gehouden. 

Proef

In de Tweede Wereldoorlog wordt 

het gezin Grifioen zwaar op de 
proef gesteld. Niet alleen bittere ar-
moede heerste, ook moest de oud-

ste zoon vluchten voor de Duitsers. 
Daarentegen was een oudere zus 

verliefd geworden op een Duitse 

soldaat en zij wilde naar haar ge-

liefde in Bambergen. In de naoor-
logse jaren was het de beurt aan de 

schrijver om Harmelen achter zich 

te laten. Grifioen droomt fragmen-

tarisch, ongegeneerd, bepaald niet 

op volgorde van tijd en plaats en zó 

schrijft hij ook. In zijn boek neemt 
hij óók plaats als toeschouwer en 

vervult hij als ‘herbelever’ van zijn 

eigen leven een dubieuze dubbelrol 

als de man in het kind en het kind in 

de man. Dit biedt de schrijver uit-
eindelijk de vrijheid om het doolhof 

van zijn jeugd te kunnen verlaten.

Schrijver

Rien Grifioen: ‘In 2011 is de schrij-
ver in mij gewekt door een levens-

echte droom waarin ik mijn moeder 

stevig omhelsde. Nóg voelen mijn 

handen haar lichaamswarmte door 

de stof van haar met glittertjes 

versierde jurk. Die droom was het 
startschot. Elke ochtend word ik 
vroeg wakker en komen er beelden. 
Ze dringen zich chaotisch en on-

geremd naar voren, maar schikken 

zich uiteindelijk passend in één van 

de vier episodes van mijn verhaal’. 
[HvdB]

Debuutschrijver Rien Grifioen 
‘Die droom was het startschot!’ 

De in Bilthoven woonachtige oud-ondernemer Rien Grifioen (1934) maakt met zijn boek 
‘Doolhof. De slalom van mijn jeugd’ zijn schrijversdebuut. Grifioen beschrijft een groot deel 

van zijn leven in vier cruciale episodes. Het verhaal begint in het Harmelen van eind jaren 
dertig en reikt tot in de naoorlogse jaren. Het boek wordt op zaterdag 21 september

om 16.30 uur feestelijk gepresenteerd in de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan.
De presentatie is voor iedereen toegankelijk.

Rien Grifioen bij de kerk in Harmelen (foto Martijn M.M. Grifioen)

Bomen groeien alsmaar door. Over-
al waar licht en ruimte is vormen ze 

groen. Het zaagwerk is erop gericht 
groeiruimte te geven aan gewenste 

bomen, het aandeel loofhout te 

verhogen en wat openheid te cre-

eren voor de ondergroei. Het bos 
bestaat vooral uit grove den. Door 
te dunnen ontstaat ruimte voor in-

heemse loofbomen, zoals berk en 

eik. In het bos zijn veel grote mie-

renhopen aanwezig. Met het ouder 
worden van het bos, sluit het kro-

nendak en is er steeds minder licht 

op de bodem. Daarmee verdwijnen 
de mierenhopen, want bosmieren 

zijn afhankelijk van daglicht. Door 
het openen van het bos blijven de 

omstandigheden geschikt voor bos-

mieren. Samen met een groep be-

woners (De Heikrekels) wordt een 

heideterreintje hersteld, door de bo-

sopslag te verwijderen. 

Overlast

Verspreid door het gebied is ook 

een aantal plekken met lint afgezet. 
Daarmee worden bijzondere na-

tuurwaarden beschermd zoals grote 

mierenhopen en bomen met holtes.  
Bij de afvoer van de stammen ra-

ken de paden mogelijk beschadigd. 
Die worden na aloop zo snel mo-

gelijk weer in order gebracht. Als 

de rust is weergekeerd en het bos 

zich van de ingreep heeft hersteld, 

komt er een gevarieerder bos. Een 
rijke leefomgeving voor planten 

en dieren, en aantrekkelijk voor  

bezoekers. 

Zaagwerkzaamheden op Beerschoten
Utrechts Landschap startte deze week met zaagwerkzaamheden op Landgoed Beerschoten.

Het bos in het noordoostelijk deel van het landgoed wordt uitgedund. De dunning
startte op maandag 16 september en neemt ongeveer 6 tot 8 weken in beslag.
Een grootdeel van de kap gebeurt met een harvester, een grote oogstmachine.

De bomen die geveld worden zijn gemarkeerd met een verfstreep.

Met grote machines wordt een aantal bomen geveld om meer daglicht 
door te laten.

Wandelen in
het Biltse landschap

Er is een tweede deel verschenen in de serie ‘Wandelen in het Utrechtse 
landschap’. In het nieuwe boekje staan tien wandelingen beschreven 
over landgoederen die behoren tot de Stichtse Lustwarande. Utrechts 
Landschap heeft de wandelgids uitgegeven en de gids is te verkrijgen in 
de boekhandel en de informatiecentra van het Utrechts Landschap. De 
wandelingen variëren tussen de 2 en 12 km. Dat maakt de gids geschikt 
voor gezinnen met kinderen, maar ook voor meer ervaren wandelaars. 

De gids is rijk geïllustreerd met prachtige natuur- en landschapsfoto’s. 
In het wandelboekje staan voor wat betreft het ‘Biltse’ wandelingen 

als Rondje Sandwijck, schijnkapel tussen de bomen (De Bilt), Rondje 
Oostbroek, via een knuppelbrug over een oude riviermeander (De Bilt/
Zeist) en Rondje Beerschoten, 
dwars door parkbossen en zand-

verstuivingen (De Bilt).

Vervolg onderhoud fietspaden 
In opdracht van het recreatieschap De Stichtse Groenlanden werd begin 
juli met het onderhoud gestart aan de paden langs o.a. de Eikensteeg, 
de Karnemelksweg en het Loosdrechts Spoor. Toen werd bestaande 
verharding gefreesd en daarna geëgaliseerd. Vervolgens werd er op de 
Eikensteeg een nieuwe laag aangebracht van Grauwacke; een zand-

steenvariant, die uit diverse mineralen bestaat. Grauwacke split heeft 
een prachtige bruingrijs genuanceerde kleur met rode en gele tinten. 
Deze week werd er nog enige ruimte gevonden de werkzaamheden te 

vervolgen en af te ronden. Nu betrof het de Karnemelksweg en het 
Loosdrechts Spoor. [HvdB]

Er is geen geld beschikbaar voor gehele vernieuwing van deze paden 
dus wordt er ‘globaal’ hersteld.

Nieuwe voorzitter
Groenekans Landschap

Met ingang van deze maand heeft Stichting Het Groenekans Landschap 
een nieuwe voorzitter. Na  deze functie zes jaar lang met grote inzet en 
veel enthousiasme te hebben bekleed geeft Frits Jansen de voorzitters-

hamer over aan Frans de Graaf. De Graaf is geen nieuweling, hij was 
jarenlang actief als bestuurslid van de Stichting. Ook de oud-voorzitter 
zal als zodanig aan het Groenekans Landschap verbonden blijven.

Kinder-Natuur-Activiteit 
over bomen

Het Utrechts Landschap organiseert op woensdag 25 september van 
12.00 tot 16.00 uur een jongerenactiviteit over bomen.  Eerst is er in-

formatie over het onderwerp, waarna de deelnemers voor ongeveer drie 

kwartier echt het bos intrekken. Bij terugkomst krijgen de kinderen 
wat te drinken met iets lekkers en wordt het thema verder uitgewerkt. 
Aanmelden per e-mail tot 22 september :KinderNatuurActiviteiten@
gmail.com Maximaal 10 kinderen per middag. Paviljoen Beerschoten, 
De Holle Bilt 6, De Bilt, tel. 030 2205340.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Iedere zondagmiddag lunch of high-tea

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
Woe.
25-9

Gebakken kabeljauwfilet 
met Hollandaise saus

of
Gebakken eendenborstfilet 

met sinaasappelsaus

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
26-9
Vrij.
27-9


