
Laat u verrassen op unieke loca-

ties door de feeërieke sfeer en een 

afwisselend cultureel programma. 

In een sprookjesachtige omgeving 

kunt u genieten van theater, mu-

ziek, rondleidingen, diner, wande-

lingen en vertellingen. 

Voor hen, die een avondwandeling 

willen maken, is er een mogelijk-

heid op Landgoed Eyckenstein in 

Maartensdijk. Beleef de tuin in de 

nacht en laat u verrassen op uw 

tocht langs de vijver en over de 

kronkelige paadjes van de prach-

tige Engels landschapstuin. De tuin 

is normaal niet toegankelijk voor 

publiek.

Op landgoed Oostbroek is een Bui-

tengewoon diner. Na een korte rond-

leiding over landgoed Oostbroek 

staat er een heerlijk diner klaar dat 

is bereid door een topkok met verse 

producten uit de omgeving. Op dit 

landgoed is er ook een rondleiding 

met fakkels door de fraaie Engelse 

landschapstuin. Bij het likkerende 
licht van de fakkels krijgt u te horen 

over de geschiedenis van het land-

goed en over het huidige beheer 

ervan. Een geschiedenis die terug-

gaat tot de 16de eeuw. Op landgoed 

Beerschoten staan gidsen van Het 

Utrechts Landschap met thee en 

kofie klaar in het Paviljoen. Zij 
nemen u mee door het bos en rond 

het huis waarbij zij vertellen over 

de rijke historie en schoonheid van 

deze plek.

Aanmelden 

In de provincie Utrecht zijn maar 

liefst 285 prachtige buitenplaatsen 

te vinden. Dit is het hoogste aantal 

buitenplaatsen bij elkaar in één pro-

vincie. Buitenplaatsen waren ooit 

de vakantieoorden van de gegoede 

burgerij. 

Reis op 13 september tijdens de 

Nacht van de Buitenplaats langs de 

deelnemende buitenplaatsen. Neem 

een kijkje achter de heggen en hagen 

en laat u vervoeren op deze unieke 

locaties. De meeste activiteiten zijn 

gratis toegankelijk. Aanmelden is 

meestal noodzakelijk en aan een 

maximum verbonden en kan op 

www.nachtvandebuitenplaats.nl.

(Nathalie Joosten  

 Landschap Erfgoed Utrecht)
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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
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De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

www.parelpromotie.nl

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

Buitenplaatsen in de spotlights
Zaterdag 13 september is er tussen 19.00 en 22.30 uur van alles te beleven tijdens

de tweede editie van de Nacht van de Buitenplaats. De buitenplaatsen worden op de

avond van Open Monumentendag letterlijk en iguurlijk in bijzonder licht gezet.

Landgoed Oostbroek zal met fakkels verlicht worden.

Op Landgoed Eyckenstein wordt een avondwandeling georganiseerd.

‘SeniorWeb is een organisatie die 
zich met behulp van senioren beij-

vert voor de computervaardigheden 

van andere senioren’, vertelt medi-

acoach Carla Heerschop. ‘Dat kan 

op verschillende manieren. Com-

puterhulp aan huis, telefonische 

ondersteuning, maar SeniorWeb 
heeft in Nederland ook een aantal 

Leercentra, waar de bibliotheek in 

Bilthoven er een van is. We hebben 
ons geconformeerd aan de stich-

tingsdoelen.’

Uitgebreid aanbod

Stichting SeniorWeb gaat in Biltho-

ven met allerlei toepassingen op de 

computer aan de slag. Carla Heer-

schop noemt genealogie, foto- en 

videobewerkingen, muziek. ‘Maar 

ook beginnerscursussen Windows 
8. Tijdens de Open Dag op zaterdag 

6 september van 13.00 tot 17.00 uur 
delen we boekjes uit met informa-

tie over het cursusaanbod. Mensen 

kunnen dan ook kennismaken met 

de docenten en vragen stellen. Er is 

een Tabletcafé waar bezoekers te-

recht kunnen met vragen over hun 

eigen tablet. 

De docenten zijn allemaal vrijwil-

ligers van SeniorWeb. Zij wor-
den Ambassadeurs genoemd. ‘We 
hebben er hier zes, die allemaal 

een dagdeel per week werken. De 

cursussen worden ’s middags ge-

houden, want ‘s morgens is het 

computerlokaal in gebruik. Tablet-

cursussen kunnen we ook ’s mor-

gens geven.‘

Gevaren

‘Cursisten leren niet alleen hoe  

de computerprogramma’s werken, 

maar worden ook gewezen op de 

gevaren die eraan vastzitten’, aldus 

Carla Heerschop. ‘Hoe had je bij-

voorbeeld dat uit de hand gelopen 

Facebookgeval in Haren kunnen 

voorkomen. Vaak moet je angst 

wegnemen. We zien dikwijls dat 

mensen een tablet van hun kinderen 

krijgen. Daar wordt dan e-mail op 

geïnstalleerd, maar je kunt zoveel 

meer met een tablet. Vaak leren ze 

maar een ding, maar je kunt het voor 

van alles en nog wat gebruiken. Als 

routeplanner, reisgids, leesboek, 

reserveringsmogelijkheid, kortom 

je kunt het voor heel veel inzetten. 

Veel mensen weten gewoon niet 

wat je ermee kunt en dat gaan we in 

allerlei cursussen behandelen.’

Wegwijs op internet met SeniorWeb
door Guus Geebel

In Bibliotheek Idea in Het Lichtruim begint in september weer een groot aantal

cursussen verzorgd door SeniorWeb. Er is een uitgebreid aanbod van cursussen
over het gebruik van de computer voor beginners en gevorderden.

Dat kan een desktop zijn, maar ook een laptop of tablet. 

Cursisten volgen vol overgave een cursus van SeniorWeb.

Veel
school-
t a s s e n

Kok Stomerij & Lederwaren
Dorspweg 46 - Maartensdijk



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

31/8 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

31/8 • 9.30 en 18.30u -  
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

31/8 • 10.30u - Drs. A. van Lunteren

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

31/8 • 10.00u - Dhr. Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw

31/8 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

31/8 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok
31/8 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

31/8 • 10.00u - Ds. G.J. Codée 
(Afsluiting VBW+ZJ2D)

31/8 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

31/8 • 10.00u - Mevr. ds. B. Bos

Pr. Gem. Opstandingskerk

31/8 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

31/8 • 10.00u - 
Eucharistieviering F. Zwarts

Volle Evangelie Gemeente

31/8 • 10.00u - Dhr. Hans Somhorst

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

31/8 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Herv. gemeente Blauwkapel 

31/8 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij
31/8 • 18.30u - Ds. C.H. Bijl

Onderwegkerk Blauwkapel

31/8 • 10.30u - Pastor J. v.d. Steen

Herst. Herv. Kerk

31/8 • 10.30 en 18.00u - 
Dhr. E. van Ittersum

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

31/8 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

31/8 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
31/8 • 18.30u - Ds. M.P.D. Barth

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

31/8 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

31/8 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

31/8 • 10.00u -
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

31/8 • 10.00u - Hr. C. Hoogendoorn
31/8 • 18.30u - Hr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk

31/8 • 10.00 en 18.30u -
Ds. M. van der Zwan
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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

Opstapplaats tuinendagtocht

Voor de tuinendagtocht van Dag-
tochtenservice Maartensdijk op 
donderdag 28 augustus kan men 
i.v.m. de verbouwing van Dijck-
state nu in Maartensdijk opstap-
pen om 9.30 uur op de parkeer-
plaats naast De Vierstee. De deel-
nemers uit De Bilt en Bilthoven 
kunnen instappen om 9.15 uur 
voor de ingang van Weltevreden 
aan de Alfred Nobellaan. Inlich-
tingen: Dagtochten service Maar-
tensdijk tel. 0346 212288

Boekenmarkt Woudkapel

Vrijdag 29 augustus organiseert 
De Woudkapel een boekenmarkt 
van 11.00 tot 16.00 uur. Er is 
een ruim aanbod aan boeken van 
goede kwaliteit: romans, detec-
tives, kinderboeken en antiqua-
rische titels, waaronder ook kin-
derboeken. Tevens is er een grote 
keuze aan platenboeken over 
kunst, natuur en fotografie. De 
opbrengst is bestemd voor onder-
steuning van de inwoners van 
Szentpeter in Roemenie, de part-
nergemeente van De Woudka-
pel. De Woudkapel bevindt zich 
in Bilthoven Noord op de hoek 
van de Beethovenlaan, Sweelin-
cklaan in Bilthoven.

Concert koor Quasi Niente 

Het Utrechtse kamerkoor Quasi 
Niente bestaat uit 23 enthou-
siaste leden (m/v) die samen 

zingen belangrijk vinden en die 
ook graag anderen van muziek 
laten genieten. Het koor zingt op 
zondag 31 augustus in Blauwka-
pel een programma overwegend 
klassieke muziek met orgel- en 
strijkersbegeleiding. Aanvang 
concert: 15.00 uur. Toegang gra-
tis; vrijblijvende deurcollecte. Na 
afloop gelegenheid tot napraten 
op pleintje onder genot van een 
drankje.

Parkinson Café Bilthoven

De zomerstop is voorbij en maan-
dag 1 september zijn patiënten, 
naasten/familie en belangstellen-
den weer van harte welkom in 
De Koperzaal van Zorgcentrum 
De Koperwiek, Koperwieklaan 
3 in Bilthoven. Deze keer laat 
ergotherapeut, Rita Brinkhof, in 
een interactieve bijeenkomst zien 
bij welke problemen een ergo-
therapeut mogelijk een oplossing 
kan bieden, alles gericht om de 
dagelijkse handelingen gemak-
kelijker te kunnen uitvoeren. 
De bijeenkomst is van 14.30 tot 
16.00 uur, toegang gratis; een 
vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. Info bij Ankie van 
Dam, tel. 0346-211814 of per 
e-mail: b.van.dam@hetnet.nl.

Ouderenraad De Bilt  

vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-
gadert woensdag 3 september, 
om 14.00 uur in de Coesfeldzaal 
in het gemeentehuis (Soestdijkse-
weg Zuid 173 te Bilthoven). De 
Ouderenraad behartigt de belan-
gen van oudere bewoners in de 

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

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

Gevestigd te Maartensdijk

gemeente en adviseert daarover 
het College van Burgemeester 
en Wethouders en de Gemeente-
raad. Een week voor de vergade-
ring wordt de definitieve agenda 
gepubliceerd op de website van 
de Ouderenraad: www.ouderen-
raad-debilt.nl. De vergaderingen 
zijn openbaar.

Spreekuur wijkcontact- 

ambtenaar Maartensdijk

Iedere donderdagochtend is wijk-
contactambtenaar Lianne Ooster-
lee aanwezig in Dijckstate voor 
het inloopspreekuur. Inwoners 
kunnen voor verschillende zaken 
zonder afspraak binnen lopen. 
Door de verbouwing in Dijck-
state en de vakantieperiode was 
er in de maand augustus geen 
spreekuur. Donderdag 4 septem-
ber - op het vaste tijdstip van 8.30 
uur tot 10.00 uur – kunt u terecht 
in De Vierstee. Ook het oktober-
spreekuur wordt daar gehouden. 
Vanaf 6 november kan een ieder 
weer terecht in Dijckstate. 

Wanneer inwoners suggesties 
hebben om de leefbaarheid in 
hun dorp te verbeteren, een idee 
hebben voor leuke acties in de 
wijk, of gewoon een algemene 
vraag op gemeentelijk niveau 
willen stellen, kan contact met 
wijkcontactambtenaar Lianne 
Oosterlee worden opgenomen. 
Kijk evt. ook op www.debilt.nl 
onder Wonen en Leven/Wijk- en 
Dorpsgericht werken. 

Ontmoeting met KNMI

Op donderdag 4 september a.s. is 
er een ontmoetingsbijeenkomst 
in een bijzaal van de Opstan-
dingskerk, 1e Brandenburgerweg 
34, Bilthoven, aanvang 14.30 
uur. Aan de hand van een pre-
sentatie (woord en beeld) zal 
een overzicht worden gegeven 
van de historie en werkzaamhe-
den van het KNMI: ‘een kijkje 
in de keuken van het wereldbe-

kende KNMI’, door Kees van 
Scherpenzeel. Kees was tot zijn 
pensioen Hoofd Klimatologische 
Dienst en daarna nog betrokken 
en actief bij de Gepensioneerden-
raad van het KNMI. Informatie: 
Henny Ockhuijsen-Hus, tel 030 
2202458.

Welk tablet past bij u

Stelt u zichzelf deze vraag ook 
wel eens: Hoe moet ik me laten 
voorlichten, wat moet ik aan-
schaffen? Ga dan op donderdag 
4 september van 10.00 tot 12.00 
uur naar een ‘themaochtend’ 
voor een antwoord hierop in het 
Sojosgebouw, Dorpsweg 51 in 
Maartensdijk.

Voor meer informatie: Service-
centrum Maartensdijk, tel: 0346-
214161 en/of mensdebilt.nl  

Het Servicecentrum Maartens-
dijk is tijdelijk gevestigd in het 
SOJOS gebouw, Dorpsweg 51 
Maartensdijk. 

Schütz projectkoor 

zoekt zangers

Het Schütz projectkoor Biltho-
ven o.l.v. Pieter Kramers heeft 
afgelopen januari zijn 13e pro-
ject ‘Lord have Mercy’ afgeslo-
ten. Dit najaar wordt gestart met 
het programma ‘Ikonen’. Hierin 
vormen (delen uit) de Vespers 
van Rachmaninoff en het Te 
Deum van Arvo Pärt (met strijk-
orkest) de hoogtepunten. Er is 
nog behoefte aan enkele ervaren 
zangers, vooral tenoren en (lage) 
bassen.

De aftrap is zaterdag 11 oktober 
2014. De repetities zijn vanaf 
eind oktober op dinsdagavonden 
in de Opstandingskerk te Biltho-
ven. In de regel is er een auditie. 
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met philip.lijnzaad@
gmail.com (tel. 030 6912611) of 
pgn.kramers@planet.nl (tel. 030 
2291448).

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 30 augustus wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek

Op zaterdag 30 augustus zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Geboren

24 augustus 2014

Diederik

Zoon van Koert en Willemijn
van Leeuwen

Pr. Bernardlaan 41
Maartensdijk



PAX staat voor vrede. Samen met 

mensen in conlictgebieden en kri-
tische burgers in Nederland werkt 
men aan een menswaardige en 

vreedzame samenleving, overal 
in de wereld. Een Ambassade van 

Vrede is een lokaal steunpunt van 
PAX en organiseert in de Vredes-

week één of meerdere activiteiten 
in de eigen – in dit geval – Biltse 
buurt. Ambassades van Vrede orga-

niseren o.a. ilmavonden, debatten, 
vieringen, concerten en markten.

Betrokken

Met een lokale Ambassade van 
Vrede maakt men deel uit van een 
landelijk netwerk van betrokken 
Nederlanders. Gezamenlijk zet 
men zich in voor een wereld zonder 
geweld en onrechtvaardigheid. 

In De Bilt maken Simone Wils, Is-

raa Alubaidy, Irma Manuputy, Vic-

tor Schotanus, Isis Dijkstra deel uit 
van de ambassade. In samenwer-
king met het interculturele eetcafé, 
Mens De Bilt en PAX organiseren 
zij in de vredesweek een aantal ac-

tiviteiten. Inwoners uit alle kernen 
van gemeente de Bilt zijn hiervoor 
uitgenodigd. 

Gedichten en verhalen

De vredesweek is van 20 t/m 28 
september 2014 en de Biltse activi-
teiten starten met de uitnodiging tot 
het opschrijven van (jouw) gedach-

ten of gedichten over vrede en deze 
voor 20 september a.s. te mailen 
naar vredesweek.debilt@outlook.
com . Een aantal inzendingen zal 
worden voorgedragen tijdens de 

interculturele vredesmaaltijd op 28 
september. In de vredesweek staan 
nog andere activiteiten op het pro-

gramma.

Vredespalen 

Al in 1955 richtte in Japan Masa-

hisa Goi de World Peace Prayer 
Society (nu in de VS gevestigd) op 
vanuit de gedachte dat bidden van 
de woorden ‘May Peace Prevail on 
Earth’ mensen bewust maakt van 
hun verlangen naar vrede en ze 
verandert. De organisatie heeft zich 
ten doel gesteld het vredesbewust-
zijn in de wereld te vergroten. Eén 
van de manieren was de Vredespaal 
waarvan er een aantal in het land is 
geplaatst. 

Een eerste Biltse Vredespaal 
werd in januari 2006 door oud-
burgemeester Tchernoff onthuld 
na een Interreligieuze Vredesge-

bedsdienst gehouden in de Biltse 
St.Michaelkerk. De tekst Moge 
vrede heersen op aarde staat er in 
vier talen op: Arabisch, Engels, He-

breeuws en Nederlands. Het Leen-

dert Meeshuis in Bilthoven heeft 
op 9 februari 2011 i.v.m. haar 14e 
verjaardag, een vredespaal ontvan-

gen. Daarmee sloot het Leendert 
Meeshuis aan bij een traditie die na 
de Tweede Wereldoorlog ontstaan 
is; er zijn wereldwijd al meer dan 
250.000 vredespalen geplaatst.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Vredesambassade De Bilt
door Henk van de Bunt

Een aantal positieve, enthousiaste en maatschappelijk betrokken burgers uit de verschillende kernen 

van gemeente de Bilt heeft een lokale vredesambassade opgericht. Ze willen graag actief meedenken 

én meewerken aan vrede en organiseren verschillende activiteiten in de Vredesweek 2014. 

Bij de Vredespaal voor het Leendert Meeshuis in Bilthoven v.l.n.r. Victor Schotanus, Isis Dijkstra,  

Israa Alubaidy, Irma Manuputy.

Hij was dominee van de chique 
Haagse Kloosterkerk. Maar Pie-

ter Lootsma kreeg het daar be-

nauwd. ‘Mijn hang naar oprecht-
heid kwam in het gedrang. Toen 
ik als puber te paard over de hei 
reed, werd ik diep geraakt door 
de natuur. De kleuren, het licht, 
de stilte en ik daar middenin op 
dat paard, het ontroerde mij zeer.  
Het was mijn eerste religieuze er-
varing. Maar tegelijkertijd ook de 
kern van een dilemma dat zich ge-

durende mijn leven en vooral ook 
mijn professionele leven - ik kan 
die twee nauwelijks van elkaar 
scheiden - in verschillende gedaan-

ten zou aandienen. Hoe combineer 
ik die spiritualiteit met het werken 
in een organisatie zonder mijzelf te 
verloochenen’?

Zuiverheid

Pieter Lootsma: ‘De aanblik van 
veertigduizend militairen die de-

zelfde beweging maken kan ook 
een religieuze ontroering opwek-

ken, maar christelijk is het niet 
bepaald. Was mijn religieuze ont-
roering van toen niet eigenlijk een 
vluchtverlangen uit mijn onzekere 
puberteit?’ 

Het besluit toen om zijn leven te 
wijden aan religie kun je zeker ook 
een vlucht noemen. Het was een 
manier om te ontkomen aan iets 
waar hij toen, weliswaar nog on-

bewust, mee worstelde: zijn homo-

seksualiteit. Lootsma: ‘Bij het ge-

loof wil je misschien wel meer dan 
wanneer ook dat je keuzes zuiver 
en integer zijn. Maar wat is dat pre-

cies: zuiverheid? Zoveel drijfveren 
spelen mee, elk motief wordt altijd 
weer vertroebeld door wat je hebt 
meegemaakt, door wie je bent. Of 
mijn keuzes zuiver waren en zijn, 
die vraag kan ik daarom nog steeds 
niet goed beantwoorden’. 

Ervaring

De keuze om theologie te gaan stu-

deren, in Utrecht, was in elk geval 
wel opmerkelijk. Zijn familie is 
volstrekt buitenkerkelijk. Lootsma 
had niets met de Bijbel. Het eigen 
ervaringsaspect kwam tijdens zijn 
studie nauwelijks aan de orde. Hij 
stopte met zijn studie, stortte zich 
in het studentenleven en zijn religi-
euze ambities verdampten. 

Maar tijdens een reis door India, 
waar hij onder meer werkte bij 
moeder Theresa, kwam langzaam 
maar zeker het besef bovendrijven 
dat zijn religiositeit onontkoombaar 
was. Lootsma ging naar Amster-
dam, waar hij in contact kwam met 
predikant Nico ter Linden. De ma-

nier waarop hij de Bijbel uitlegde, 
was voor hem een eyeopener. 

Kloosterkerk

Uiteindelijk besloot Lootsma domi-
nee te worden: ‘Ik werd predikant, 
eerst zes jaar in Friesland, toen drie 

jaar in Groningen. Met de Bijbel 
kon ik nu redelijk uit de voeten, 
maar een nieuw dilemma wierp 
zich op: mijn relatie met de kerk 
zelf. Ik had moeite met veel van de 
tradities, met kerkelijke mensen, de 
kerkelijke moraal. Bovendien werd 
ik vooral gedreven door mijn reli-
gieuze ervaringen, maar daar laat 
de kerk nauwelijks ruimte voor. 
Veel collega’s ervaar ik als ongeïn-

spireerd en nauwelijks in staat tot 
zelfrelectie. Ik vind het stellen van 
vragen, de twijfel, de kritische blik 
en het jezelf kwetsbaar durven ma-

ken zo essentieel. Maar ik voel me 
daar vaak alleen in staan. 

Toen kwam in het jaar 2000 de 
vraag of ik predikant wilde worden 
in de Haagse Kloosterkerk. Dat is 
een gemeente met veel aanzien, niet 
in de laatste plaats omdat prinses 
Beatrix, toen nog koningin, hem re-

gelmatig bezoekt. Ik vond het eer-
vol dat ik op relatief jonge leeftijd, 
ik was 43 jaar, deze positie kreeg en 
ik stond inmiddels iets welwillen-

der tegenover de kerk, ook omdat 
ik me realiseerde dat het instituut 
een belangrijke functie heeft. De 
Kloosterkerk heeft een uitgespro-

ken liberaal karakter met ook veel 
jongere kerkgangers. Maar tegelij-
kertijd is zij stevig verankerd in het 
establishment. Ik ervoer Den Haag 
vaak als normerend. Uiteindelijk 
besloot ik te vertrekken. Men was 
verrast, begreep het niet’.

Durgerdam

Pieter Lootsma is vermaard om zijn 
preken en heeft een verfrissende 
kijk op de rol van de christelijke 
traditie in de huidige samenleving. 
De leden van De Woudkapel zijn 
blij en trots dat na de zomer Pieter 
Lootsma de nieuwe voorganger 
van De Woudkapel wordt. Hij heeft 
al kennis gemaakt met leden en 
vrienden. 

Tijdens de startzondag op 14 sep-

tember preekt hij voor het eerst in 
De Woudkapel. Hij zal dat voortaan 

de eerste zondag van iedere maand 
doen en op verschillende feestda-

gen. Lootsma: ‘Als dominee kan 
ik iets overbrengen van wat mijzelf 
raakt en inspireert. Ik ben blij als ik 
mensen kan helpen bij het richting 
geven aan hun religieuze gevoe-

lens en ervaringen. Tegenwoordig 
werk ik als predikant op verzoek, 
als freelancer. Ik werk met groepen 
mensen, met individuen. Ik trouw 
stellen, doop kinderen, doe begra-

fenissen. En ik preek één keer per 
maand in een kerkje in Durgerdam: 
daar zit de loop er weer aardig in.’ 

‘In Durgerdam
zit de loop er weer aardig in’

door Henk van de Bunt

De Woudkapel in Bilthoven gaat het nieuwe seizoen in met een nieuwe voorganger met 

een indrukwekkende staat van dienst: Pieter Lootsma. Pieter werkte onder andere in de 

Bijlmerbajes, als coördinator van het pastoraal centrum van De Westerkerk in Amsterdam en 

als predikant in de Kloosterkerk in Den Haag. Na een aantal jaren als freelancer gewerkt te 

hebben kiest hij nu voor een vaste standplaats bij De Woudkapel. 

Pieter Lootsma voor De Woudkapel. Deze is gebouwd in de stijl van de 

Amsterdamse School en wordt gekenmerkt door harmonie tussen metsel- 

en houtwerk. 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehaktspeciaaltjes 
of Katenvlinders

Kipfilet

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd

Sucadelappen

500
gram 4.98

6 halen/
5 betalen

500
gram 5.98

500
gram 6.98

6 halen / 
   5 betalen

Filet-Americain
Hammousse
Ei-bieslooksalade 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Huisgemaakte Schouderham 

Gebraden Rosbief

Gebraden Kipfilet 3x 100
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 augustus
t/m woensdag 3 september

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Schouderham
Gebakken boterhamworst
Procureurrollade
Salami
Varkenslever
Boterhamworst
Paardenworst

Kookworst
Grillworst
Kaasgrillworst
Leverworst
Gebraden gehakt
Boerensnijworst

Schouderkarbonade
Ribkarbonade
Haaskarbonade

VERS GEBRANDE 
MACADAMIA’S

VERS GEBRANDE 
CRANBERRY NOTENMIX

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

BOEREN STOLWIJKER 
BELEGEN 1.98100

gram

500
gram 4.50 2.98100

gram

Extra donderdag voordeel!

KIPPENBOUTEN
OP=OP

500
gram 4.98

VLEESWAREN-TRIO

Tijdelijk zuivel bij ons in het assortiment! Zuiver & ambachtelijke boerenzuivel van den Eelder.Karnemelk, halfvolle/volle melk, yoghurt, diverse vlasoorten

6 halen / 
   5 betalen

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

Ready to eat

Avocado ___________  PER STUK  0,99 

Volop specialiteiten
uit Brussel!

Zeer groot assortiment
wilde paddestoelen.

Dagelijks vers!

Vers van de Traiteur
Varkenshaas
IN CHAMP. ROOMSAUS + GEBAKKEN AARDAPPELS

____________________________ 100 GRAM 0,99

Japanse kip
MET NOEDELS OF RIJST  ______ 100 GRAM 1,25

Tagliatelle
MET ZALM  _________________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi!!!

Vers gesneden

Soepgroente
GROF EN FIJN, 250 GRAM

Vers gesneden

Meloenmix
VOLLE BAK

Pitloze

Witte druiven
BAK 500 GRAM

Vers gesneden

Hollandse Andijvie
___________________  400 GRAM 0,99
Delbarestival

Handappels
De lekkerste! _______  HEEL KILO  0,99

Pasta met kip en paddestoelen

___________________ 100 GRAM  0,99

ALLEEN MAANDAG 1, DINSDAG 2

EN WOENSDAG 3 SEPTEMBER

0,89 0,991,49

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70



Weer naar school

met de Dopper, het duurzame water� esje

nu 10 euro

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

actie loopt t/m 6 september
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Verscholen tussen het geboomte in 

Bilthoven is van de Schubertlaan 

16 nog net het tegeltableau met 

de naam Ithaka op de gevel zicht-

baar. Ithaki of Ithaka is een heerlijk 

rustig Grieks eiland zonder massa-

toerisme. Volgens de Odyssee van 

Homerus was Odysseus koning van 

dit eiland. 

Architect

Bij de bouw in 1927 van het door 

architect A.J. Kropholler ontwor-

pen huis liet opdrachtgever P.J. Ser-

rarens het tegeltableau in de gevel 

inmetselen. Hij was toen al jaren 

intensief betrokken bij de katho-

lieke arbeidersbeweging en ook de 

initiator van het in Genève geves-

tigde ICV (Internationaal Christe-

lijk Vakverbond). Net als Odysseus 

verlangde hij er altijd intens naar 

terug te keren naar zijn thuishaven, 

naar zijn eigen Ithaka in de Biltho-

vense bossen.

Thuiskomen

De huidige bewoner is Taco de 

Groot: ‘Ik ben in Bilthoven geboren 

en mijn ouders hadden een jongens-

internaat aan de Bilderdijklaan. Na 

studie en werk in het buitenland 

ben ik op een gegeven moment 

weer in Bilthoven gaan wonen. Ik 

was als klein kind al gefascineerd 

door mooie woningen en toen Villa 

Ithaka te koop kwam, zwichtte ik. 

Het was een prachtig huis en schit-

terend op het kavel gepositioneerd. 

Wens dat de weg dan lang mag zijn
door Henk van de Bunt

‘Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka wens dat de weg dan lang mag zijn,

vol avonturen, vol ervaringen’. De Griekse dichter Kavais beschrijft in zijn
gedicht Ithaka, dat het gaat om de reis en niet om het thuiskomen op zich.

De gevel met tegeltableau. (foto Taco de Groot)

De nieuwe Jumbowinkel aan het Maertensplein 31 in Maartensdijk opent op woensdag 3 september haar 

deuren. Jumbo nodigt inwoners van Maartensdijk en omgeving van harte uit voor de feestelijke opening om 

09.00 uur. De eerste 300 klanten krijgen gratis een mooie bos bloemen mee naar huis. Alle klanten die voor 

een bedrag vanaf 25 euro boodschappen doen, worden tot en met zaterdag 6 september getrakteerd op een 

ambachtelijke appeltaart. 

Opening Jumbo in Maartensdijk

De bouwvak zit er alweer op en 

de werknemers van ProRail en  

Heijmans zijn weer volop aan 

de slag in het stationsgebied. De 

werknemers van ProRail en He-

ijmans gaan eerst verder met de 

tunnelvloeren en wanden van de 

onderdoorgang, de afbouw van de 

ietskelder en de realisatie van de 
technische ruimtes. 

Daarnaast worden ook de dam-

wanden verwijderd en worden er 

voorbereidingen getroffen voor de 

aansluiting van de onderdoorgang 

op de bestaande weg. Deze werk-

zaamheden kunnen mogelijk wat 

overlast voor de omgeving met zich 

meebrengen.

Na veel warmte en zon zorgde regen

voor overlast in huizen en op wegen

je kon ook niet veel

met code oranje of geel

want die hield de regen niet tegen

Guus Geebel Limerick

Een in 1978 gemaakte afdruk van een origineel negatief uit ca. 1925 van 

de (ged.) voorgevel van het huis.

Samen gedichten lezen
Van woensdag 1 oktober tot 1 april wordt onder leiding van Ceciel Bou-

dewijn een 12-daagse cursus ‘Samen gedichten lezen’ in Bibliotheek 

Bilthoven gegeven. In deze reeks wordt een keuze uit het werk van  

J. Eijkelboom en Mustafa Stitou besproken. Van Miriam van Hee wor-

den gedichten uit haar bundel ‘Ook daar valt het licht’ (2013) gelezen. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website www.biblio-

theek.ideacultuur.nl of in de bibliotheek.

Tijdens en na een verbouwing ben 

ik hier als 5e bewoner in 2009 gaan 

wonen. De naam Ithaka sprak mij 

zeer aan. Ik had voor de aankoop 

een heel drukke baan met veel rei-

zen en verblijf in het buitenland. 

Daarom vond ik de naam zo aan-

spreken, Ithaka is thuiskomen, dat 

was het voor Odysseus en is het 

nog steeds voor mij’.

Werkzaamheden stationsgebied hervat
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Deze actie wordt verlengd 

t/m 6 september 

wegens de opening van de Jumbo

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

De laatste keer 
dit jaar!!!

Aardbeienslof 
voor € 7,50

   Kent u het PANDA broodje nog? nu een cadeautje bij 
    een Pandabroodje.

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

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

voor 

frisse 
ideeën!

GRATIS
Badmintonnen of tafeltennissen

• Ervaren trainers aanwezig

• Voor rackets, badjes, shut les en balletjes zorgen wij 

• Wanneer: elke maandagavond van 20.00 tot 22.30 uur 

• Waar: De Vierstee

Info: Tel. 0346-214040  www.badmintonmaartensdijk.nl

Deze aci e geldt in september, 
zonder verdere verplichi ngen.

Mede mogelijk gemaakt door een fi nanciële bijdrage van het Fonds Sportbevordering De Bilt

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

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

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Belangstelling?
Bel Kapper Hans, 0346 212455.

Judokan begint dinsdag 2 september.
Judo, karate en JiuJitsu in De Vierstee.

Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

LAATSTE RONDE
NU

 

 

 
OP DE HELE 

ZOMER COLLECTIE
*m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

70%
KORTING*
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U I T N O D I G I N G

Het bestuur van de School met de Bijbel te Maartensdijk

nodigt oud-leerlingen, ouders van (oud-)leerlingen en belangstellenden

van harte uit voor een recepie ter gelegenheid van het

 

25-jarig jubileum van dhr. G. Meerkerk

als directeur van onze school op 1 augustus jl.

De recepie zal worden gehouden op D.V. 4 september 2014
van 16:00 - 18:00 uur in het schoolgebouw, Prinses Irenelaan 14,
3738 VK  Maartensdijk.

Namens het schoolbestuur:

Dagelijks Bestuur

H.R.E. Dekker, secretaris

H. van der Schans, penningmeester

Algemeen Bestuur

H.J. van Ginkel, voorziter
P.M.F. van Leeuwen, secretaris

Maartensdijk, augustus 2014

Wateroverlast bij hevige regen
De afgelopen weken heeft het veel geregend. Vooral de korte, maar 

hevige regenbuien hebben op verschillende plaatsen in de gemeente tot 

wateroverlast geleid. 

Een deel van het regenwater zakt in de grond, maar het andere deel 

wordt afgevoerd naar het riool. Het riool kan de grote hoeveelheden 

water in zo’n korte tijd niet allemaal afvoeren met als gevolg dat putten 

overstromen en er water in de straat blijft staan. In de afgelopen tijd zijn 

door de hevige regenval regelmatig straten blank komen te staan; dit 

blijkt uit de diverse meldingen. De gemeente registreert deze allemaal, 

maar verkeert in de onmogelijkheid na elke bui langs deze locaties te 

gaan om te kijken wat er precies aan de hand is. Vaak is het zo dat na 

een dag het meeste water al weer weggezakt is en de problemen daar-

mee verholpen zijn, maar de oorzaak nog niet is opgelost. Wanneer het 

water ook na 1 dag nog niet gezakt is, dan wordt gevraagd ook dat te 

melden: een melding openbare ruimte kan worden ingediend door te 

bellen met (030) 2289411.

Om dit te bekostigen was 21.000 

Euro nodig, zo hadden ze berekend. 

Een deel van de reis betaalden de 

deelnemers trouwens zelf. Om het 

bedrag bij elkaar te krijgen hebben 

de deelnemers allerlei acties ge-

houden. En met succes. Westbroek 

was, zoals zo vaak, heel gul en do-

neerde maar liefst € 28.797,51. 

Ervaring

Het is een ervaring geworden, die de 

jongeren niet gauw zullen vergeten. 

Het land, de mensen, de armoede 

en de problemen die er zijn, het was 

allemaal heel confronterend. Maar 

het feit dat ze met elkaar een klein 

steentje hebben kunnen bijdragen 

geeft ze veel voldoening. Daarnaast 

groeide ook het besef hoe goed we 

het in Nederland hebben en wat een 

mogelijkheden er hier zijn om iets 

van je leven te maken. Toch zijn de 

mensen daar niet zielig, zo hebben 

ze ook ervaren. 

Naar Teshie

De deelnemers vlogen vanaf Schip-

hol eerst naar Ghana en verbleven 

daar het weekend in een primitief 

hotel aan de kust. De zondag werd 

besteed om te acclimatiseren en 

een kerkdienst te bezoeken. Een 

luidruchtige dienst van 2 ½ uur 

met veel dans en gezang. De vol-

gende morgen vertrokken ze naar 

het plaatsje Teshie. Daar zouden 

ze gaan werken aan het project dat 

bestond uit twee gedeelten. Er zou 

een nieuw keukengebouw worden 

gebouwd op het schoolterrein. Dat 

zou voornamelijk een taak worden 

voor de mannen. De vrouwen zou-

den vooral gaan werken met de kin-

deren, die schoolvakantie hadden. 

Ook zouden ze er voor zorgen dat 

de kinderen in deze periode goede 

maaltijden zouden krijgen. De 

bouwmaterialen voor het project, 

en de grote watertank van 3500 

liter die er bij zou komen waren 

gelukkig al ter plaatse Deze waren 

bekostigd uit de opbrengst van de 

acties. 

Irritaties

Toen de Westbroekers op maandag 

op het terrein aankwamen werden 

ze niet echt verwacht. De bouwac-

tiviteiten zouden worden begeleid 

door de lokale bouwvakker Frank 

maar die arriveerde pas later die 

dag. Begonnen werd alvast met de 

sloop van de oude accommodatie 

en het bouwrijp maken van het ter-

rein. De samenwerking met ‘bouw-

meester’ Frank verliep aanvanke-

lijk nogal moeizaam. Hier wordt 

gewerkt op een hele andere manier 

merkten de Westbroekers al snel. 

Plannen ontstaan eigenlijk tijdens 

het werk. Dat gaf aanleiding tot wat 

irritaties. Daarin moest dan weer 

bemiddeld worden door Nanda, de 

vrouw van het jonge Nederlandse 

echtpaar dat in Ghana woont en dit 

soort projecten begeleidt.

Kinderactiviteiten

De vrouwen uit de groep gingen 

een dag later ook aan de slag met 

de kinderen. Dat viel nog het best 

te vergelijken met de activiteiten 

tijdens de vakantie Bijbelweek in 

Westbroek waar ze allemaal erva-

ring in hadden. Vijftig kinderen 

werden bezig gehouden. De tweede 

week zouden er weer vijftig nieuwe 

kinderen komen. ’s Morgens waren 

er vooral allerlei knutselwerkjes 

en ’s middags allerlei Hollandse 

spelletjes: zaklopen, ballontrap-

pen, ezeltje prik, van dat soort 

werk. Daarnaast ook volleybal en 

voetbal. Maar ook werd er gezon-

gen en Bijbelverhalen verteld (de 

voertaal in Ghana is Engels). Veel 

succes hadden de komische sket-

ches die voor de kinderen werden 

gespeeld. De kinderen kregen ook 

op deze dagen een goede warme 

maaltijd aangeboden, iets wat bij 

deze kinderen thuis niet altijd het 

geval is. De Nederlanders werden 

ook uitgenodigd op huisbezoek. Ze 

zagen dat de woonomstandigheden 

heel primitief waren. Kleine hut-

ten waar vaak grote gezinnen met 

elkaar moesten wonen en slapen. 

Er waren geen sanitair en toiletten, 

alleen openbare wc’s. De hygiëne 

was ronduit slecht te noemen. De 

bezoekers uit Holland waren wel 

een grote bezienswaardigheid in 

het kleine dorp. 

Klaslokalen

In het weekend verbleven de jonge-

ren in een meer toeristisch hotel in 

een andere plaats om er even tus-

senuit te zijn. Een hotel waar ze ook 

70 krokodillen in vijvers hadden. 

Een aparte ervaring. Daarnaast be-

zochten ze het National Park in Ka-

kum, bekend om de touwbruggen 

en een struisvogelboerderij. Na-

tuurlijk was er ook weer op zondag 

kerkbezoek. Op de weg terug die 

dag naar Teshie werd er nog gestopt 

bij een ander project van Compas-

sion. De deelnemers zagen een rij 

onafgebouwde klaslokalen. Drie 

jaar eerder was men met de bouw 

gestart maar deze was niet afgerond 

door geldgebrek. Dat is zoals het zo 

vaak gaat in Ghana: men begint aan 

iets maar moet dan stoppen omdat 

er geen geld meer is. Het extra geld 

dat in Westbroek was opgehaald 

zou nu worden gebruikt om dit pro-

ject af te ronden. De bewoners ga-

ven de groep een grootse ontvangst 

met muziek en dans. Zo toonden ze 

hun dankbaarheid dat de bouw van 

de klaslokalen nu verder kon gaan.

Dankbaarheid

De tweede week ging de bouw van 

het keukengebouw gestaag verder. 

De verhouding met bouwmeester 

Frank was nu ook beter. Zo kwam 

alles toch nog af. Wat rest is nog 

wat afwerking maar die komt er 

ook wel. Op donderdag was het al 

weer tijd om afscheid te nemen. 

Boordevol indrukken ging de groep 

richting Nederland. Zonder echte 

verwachting waren ze aan het avon-

tuur begonnen. Een zinvolle erva-

ring rijker. De onderlinge band in de 

groep was deze twee weken gewel-

dig. Er is naast het werken veel ple-

zier geweest. Maar ook hadden de 

Westbroekse jongeren het besef in 

een land te zijn geweest dat enorm 

achterloopt. Waar niet zo gauw iets 

van binnenuit zal veranderen want 

niemand maakt zich echt druk over 

de situatie: ‘Dit is altijd zo geweest 

en dat blijft zo. Als je altijd doet 

wat je altijd deed, dan krijg je wat 

je altijd kreeg’. Maar er was bij de 

Ghanezen ook grote dankbaarheid 

voor hetgeen de jeugd uit West-

broek voor ze heeft gedaan in die 

twee weken. Op Schiphol was er 

een grootse ontvangst door de ach-

terblijvers, compleet met spandoe-

ken. In Westbroek werd afscheid 

van elkaar genomen. 

Presentatie

Het is voor allen een geweldige 

ervaring geweest. Daar willen 

de deelnemers hun dorpsgenoten 

graag meer over vertellen en laten 

zien. Ze gaan dat doen op vrijdag 

5 september in het dorpshuis. Het 

begint om 19.30 uur en duurt tot 

20.30. Om 19.00 uur kan men al 

naar binnen.

Westbroekse jeugd:
voldoening na werkvakantie in Ghana

door Martijn Nekkers

Op vrijdag 25 juli werden ze uitgewuifd bij de N.H. Kerk in Westbroek. Op weg naar

Ghana, de jongste 17 en de oudste 27. Ze zouden zich daar 14 dagen gaan inzetten voor

een project van de christelijke hulporganisatie Compassion. Doel: het bouwen van een nieuw 

keukengebouw met een fundering voor de watertank op een schoolterrein. Maar ook

werken met kinderen tussen 8 en 14 jaar uit de armste bevolkingsgroepen. 

Er werd hard gewerkt in Ghana door de Westbroekse jeugd.

Afscheid uit Ghana. Links de nieuwe watertank en rechts het nieuwe 

keukengebouw.
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CARPACCIO ROLLADE Met o.a. biefstuk, pesto, 

kruidencrème, Parmezaanse kaas & pijnboompitjes

Rosé te bakken in plakken of aan een stuk 100 gram 2,45

VARKENSHAAS IN PADDENSTOELENSAUS 
Met o.a. varkenshaas, champignons, bospaddenstoelen & 

roomsaus; Lekker bij pasta of met rijst  100 gram 1,85

AZIATISCHE STOOMMAALTIJD 
Uit onze traiteurhoek: met o.a. kipfdij� let, oosterse groenten, 

marinade & witte rijst; Ca. 7 min in de magnetron. 100 gram 0,89

ITALIAANS SLEETJE 
Voor in de oven: Met o.a. gemarineerde varkenshaas, tomaat, 

brie, katenspek & marinade; Ca. 20 min op 160o 100 gram 1,75

BOSCHE BOLLEN
Op verzoek: Lekker gekruid gehakt in een jasje van gebakken 

uitjes; zachtjes bakken in ruim boter; 10 tot 12 min. 100 gram 1,00

LAMSBOUTSCHIJVEN
Voor de liefhebbers; midden uit en met een beentje. Lekker 

gemarineerd. Kort rosé bakken; ca 4 tot 5 minuten  100 gram 1,75

TIP: Van maandag 1 t/m woensdag 3 september

VERSE BALLEN GEHAKT 
3 stuks 3,30

VARKENSSCHNITZELS 
4 stuks voor 6,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 25 aug t/m zaterdag 30 aug 2014. Zetfouten voorbehouden.

www.zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl

- Verse groenten

   en fruit

- Limousin

   rundvlees

- Boerenzuivel

- Streekproducten

Open: ma - za

Dorpsweg 85 
Maartensdijk

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Hele gebakken schol 
met remouladesaus

Geserveerd met frieten, 

groenten en salade

€ 15,- per persoon

Weekspecial

Medewerker wasstraat
Ben jij klantvriendelijk, niet bang voor vieze handen en heb je ai-

niteit met auto’s dan zijn wij op zoek naar jou! Je werkzaamheden 

zullen o.a. bestaan uit het adviseren van klanten en het bedienen 

en schoonhouden van de wasstraat. Tevens ben je bereid om de 

weekenden te werken en kun je wel tegen een beetje werkdruk.

 

Jouw proiel: Je bent heel lexibel inzetbaar, je beheerst de Neder-
landse taal uitstekend in woord en in geschrit, Je woont in Bilt-
hoven of directe omgeving, je bent klantvriendelijk ingesteld, je 

beschikt over een rijbewijs en je bent tussen de 18 en 25 jaar oud.

Schrijf naar:
post@autowasstraatdebilt.nl 

of kom langs 
Carwash Larenstein 

C. de Haasweg 10 Bilthoven. 

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

ALTIJD AL EENS DE CAMPING WILLEN ZIEN?

OPEN DAG 6 SEPTEMBER
13.00 – 16.00 UUR

CAMPING BOS PARK BILTHOVEN

RONDRIT MET GOLFKAR EN 2 GRATIS DRANKJES

030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 

• Agenda 

• Informatie
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Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com

 NIEUWE
OOGST
Hollandse Elstar 
appels
Kilo

kilo

 Hollandse
aardappelen 
kruimig 
Zak 5 kilo

kilo

 Hollandse 
witlof 
Kilo

 Hollandse 
sperziebonen 
Kilo

kilo

Acties zijn geldig van woensdag 27 augustus t/m dinsdag 2 september 2014

 Kipfi let 
Kilo

5.-
kilo5 kilo

Per kilo 0.40

Hertog Jan 
2 kratten met
24 fl esjes van 0.3 liter
27.7827.78

19.-
2 kratten

Per liter 1.32

Hoogvliet bewezen
de goedkoopste 
in A-merken!

9% goedkoper 
dan Albert Heijn

8% goedkoper dan Plus!

én wekelijks meer 

dan 70 aanbiedingen!

Altijd de 
laagste prijs!

Met meer dan 70 scherpe prijskrakers per week!
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Het is wel zaak de juiste snaar te 

raken, de geschikte muziek te ge-

bruiken en rekening te houden met 

mogelijkheden en beperkingen. 

Dansen is het in beeld brengen 

van muziek, het maakt blij en het 

geeft een gevoel van vrijheid en 

gezelligheid. Bij het stijldansen 

en Country-line-dansen van Mens 

krijgt men daarvoor de ingrediën-

ten: Quickstep, Engelse wals, Tan-

go, Cha cha cha, Rumba, Merengue 

en vrije dansen: de Freeze of Texas 

Wals. Dansen is goed voor de hou-

ding en evenwicht en is gezellig om 

op feesten mee te kunnen dansen. 

Spel

Stijldansen, line-dance en volks-

dansen kunnen tot op hoge leeftijd 

worden gedaan. Voor stijldansen 

heb je een partner nodig. Line-

dance en volksdansen doe je vaak 

in een groep. Docente Will Meijer 

hierover: ‘Het is heerlijk om op 

muziek het spel te dansen van 

vele verschillende culturen. Ik heb 

ook jaren handarbeidles gegeven 

en soms kan ik dit met het dansen 

combineren. We hebben dan een 

thema, bijvoorbeeld een bepaalde 

kleur. We toveren alles om in die 

kleur, ook de versiering in de les-

zaal’, iedere donderdag van 14.00 

tot 16.00 uur.

 

Country-line-dansen

Linedance is een dansvorm die 

uit Amerika is over gekomen. Bij 

linedance worden er in lijnen/rijen 

gedanst, zo wordt het één geheel. 

Ook worden er dezelfde bewegin-

gen en op dezelfde maat gedanst. 

In het begin werd linedance alleen 

op countrymuziek gedanst. Coun-

try-line-dancing is: veel variaties 

dansen op lijn op heerlijke muziek, 

ook merengue- en salsaritmes. En 

een koppeldans er tussendoor. Men 

danst met de kleuren van de jaar-

getijden mee iedere dinsdag van 

14.00 tot 16.00 uur.

Nieuw

Met ingang van september is er voor 

zowel het Country-line-dansen als 

het stijldansen een nieuwe locatie 

gevonden in Servicecentrum De 

Bilt aan de Alfred Nobellaan. Info 

bij Will Meijer, tel 033 4722136 of 

dansen.willmeijer@ziggo.nl

Country-line- en Stijldansen voor 50+

door Henk van de Bunt

Muziek speelt in elk mensenleven een belangrijke rol. Actief en/of passief.

Datzelfde geldt voor bewegen in welke vorm dan ook. Het combineren van muziek

en bewegen is extra stimulerend. Dansen is dan het eerst waar je aan denkt.

Maar bewegen en muziek werken ook heel goed bij gymnastiekoefeningen. 

Will Meijer: Het is heerlijk om op muziek te dansen.

Na aloop van het toernooi maakte 
Steven het eerste team bekend. 

Het team bestaat grotendeels uit 

dezelfde spelers als het afgelopen 

seizoen. Aanvoerster Marcella 

Bouwman had de laatste wedstrijd 

in juni afscheid genomen. Geluk-

kig is Marjolein van Zijtveld na een 

blessureperiode teruggekeerd in het 

eerste team en is ook A-junior Cin-

dy van Ettekoven doorgestroomd 

naar het eerste team. 

Aanstaande zaterdag is het team 

nog vrij, omdat tegenstander GKV 

vanwege de late schoolvakan-

ties uitstel had aangevraagd. DOS 

speelt nu een oefenwedstrijd tegen 

Woudenberg. De komende twee 

weken moeten de puntjes op de i 

worden gezet zodat het team klaar 

is voor de eerste wedstrijd. Op za-

terdag 6 september start de compe-

titie met een thuiswedstrijd tegen 

Achilles uit Den Haag. Een voor 

DOS onbekende tegenstander, zo-

als eigenlijk alle tegenstanders. Vo-

rig seizoen werden de wedstrijden 

voornamelijk in Friesland en de 

Achterhoek gespeeld, nu mogen de 

spelers richting het westen.

(Wilco de Rooij)

Intensieve voorbereiding bij DOS
De selectie van DOS staat dit seizoen onder leiding van een nieuwe trainer/coach.

Steven Brink heeft de overstap gemaakt van Telstar naar de Westbroekse korfbalclub.

De eerste twee weken heeft de selectie er een intensief oefenprogramma opzitten met

een trainingsdag, trainingsweekend en afgelopen zaterdag een toernooi bij Spirit.

De nieuwe coach van DOS laat de selectie link trainen.

advertentie

Zomervakantiesportweek 

Meedoen kan nog
Tot en met vrijdag 29 augustus kunnen kinderen

van 4 t/m 12 jaar uit de gemeente meedoen aan 

verschillende sportactiviteiten zoals hockey, voetbal, 

bootcamp, rugby, waterpolo en kickboksen. 

Kinderen die hun zomervakantie sportief willen uitluiden, kunnen zich 

voor donderdag en vrijdag alsnog aanmelden door een e-mail te sturen 

naar vakantiesportweekdebilt@hotmail.com of door te bellen naar het 

Servicecentrum De Bilt van Mens De Bilt, 030 744 05 95.

Maandag 25 augustus startten de activiteiten met korfbal op het 

grasveld voor het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein  

in De Bilt. (foto Henk van de Bunt)

Op de voorlaatste donderdag van 

het vrij toegankelijke Zomerbridge 

van Bridgeclub Hollandsche Ra-

ding was er sprake van een maxi-

male belangstelling. De 32 deelne-

mende paren waren in twee lijnen 

verdeeld. In de A-lijn zegevierden 

Gerard van der Laan + Henk Thee-

be met 56,21%, werden Anneke 

de Jong + Toon Smits tweede met 

55,74% en was het brons voor Aty 

+ Jean Rijksen met 55,27%. In de 

B-lijn was de eerste plaats voor 

Yvonne Ostendorff + Mieke Peek 

(61,18%), werd het zilver met 

59,31% in de wacht gesleept door 

Ans Eichhorn + Marianne Kok en 

veroverden Hans Creton + Bart Ha-

genaar met 58,26 % het brons.

Donderdag 28 augustus wordt de 

reeks afgesloten. Vanaf 19.00 uur is 

men welkom en de aanvang van het 

bridgen is om 19.30 uur. Voor niet 

leden van Bridgeclub Hollandsche 

Rading zijn de kosten van deel-

name € 2,- per persoon per avond. 

Vooraf aanmelden van zowel leden 

als niet-leden per paar is gewenst 

en kan bij voorkeur per e-mail naar 

bchollandscherading@gmail.com 

of telefonisch naar Trees van Doorn 

(030 2292078). 

Topdrukte bij Zomerbridge 

BCC-86 gaat weer beginnen
Op 3 september start het nieuwe bridgeseizoen van BCC-86 met de 

openingsdrive. Op 10 september gaat de nieuwe competitie parenbridge 

van start. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Plezier in het spel en se-

rieuze competitie gaan hand in hand. Er wordt op woensdag gespeeld 

in De Schakel (achter de Immanuel-kerk), Soestdijkseweg-Zuid 49b, 

vanaf 19.30 uur. Belangstellenden kunnen eerst een paar keer (gratis) 

meespelen; daarover kan contact worden opgenomen met voorzitter 

Wim Westland (tel. 030 2251012) of met wedstrijdleider Nico Verhaar 

(tel. 030 2282925).

Koersbal: Bewegen - spelen - plezier 
Op woensdag 3 september start het nieuwe koersbalseizoen. Koersbal 

lijkt een beetje op jeu de boules. Het is een uitdagend en verrassend 

spel, dat iedereen kan leren. Koersbal is niet alleen spannend voor de 

speler, ook de toeschouwers leven altijd intens mee. En er is altijd tijd 

voor een kopje kofie en even bijpraten. U bent van harte welkom om 
een keertje vrijblijvend mee te doen of te kijken. Op woensdagochtend 

van 10.00 tot 12.00 uur in het dorpshuis in Westbroek, contactpersoon: 

de heer Cees Lam tel: 0346 281316. Op woensdagmiddag van 14.30 

tot 16.30 uur in dorpshuis De Groene Daan in Groenekan, contactper-

soon: de heer Cor Kalkhoven tel: 030 2960791. Voor meer informatie: 

Servicecentrum Maartensdijk, tel: 0346-214161 en/of mensdebilt.nl. 

Het Servicecentrum Maartensdijk is tijdelijk gevestigd in het SOJOS 

gebouw, Dorpsweg 51 in Maartensdijk.

B I L T H O V E N K L A S S I E K !
5 T/M 7 SEPTEMBER 2014

Met een luisterend oor in de ‘keuken’ van de Klassieke Muziek!

AVONDCONCERT (€ 15,-)

- De Woudkapel - Zaterdag 6 September 20:00

MIDDAGCONCERT (€ 15,- incl. Lezing Henriëte Bosmans)
- Villa Gaudeamus - Zondag 7 September 14:15

Masterclass (€ 5,- vrijdagavond 19.30 - zaterdagochtend 11.00)

Kaartverkoop:  Bilthovense Boekhandel & Bouwman Boeken
 Julianalaan 1 Bilthoven - Hessenweg 68 De Bilt
Informaie: 06 543 970 74

E: mezzofortepiano@gmail.com www.mfpiano.nl

Schubert
Chopin

Brahms

Mendelssohn
Beethoven
Bosmans
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advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

Het begint dus al een beetje een tra-

ditie te worden. Niet met meer deel-

nemers want het moet wel klein-

schalig blijven en dan is ongeveer 

zestig ‘coureurs’ een mooi getal. 

Het is en blijft toch een dorpseve-

nement. Er zijn dit jaar wel weer 

meer sponsoren. De organisatoren 

zijn ze dankbaar want zonder hen 

zou het allemaal niet mogelijk zijn. 

Hennipman en Wijnen hebben voor 

deze vijfde keer nog een speciale 

verrassing in petto maar dat blijft 

geheim totdat de ronde op zaterdag 

30 augustus om 16.00 uur van start 

gaat.

Kinderen

Vast staat nu al dat er voor de kin-

deren dit jaar nog meer te doen 

is. Behalve allerlei speeltoestel-

len wordt er ook ilm vertoond in 
een ‘donkere tent’. Cor De Gram 

geeft alle kinderen bovendien een 

patatje en een ijsje. Dan kan voor 

hen de middag al niet meer stuk.  

Het ‘kinderplein’ is open vanaf 

14.00 uur. De loterij (voor het goe-

de doel) kent dit jaar meer prijzen 

naast de twee populaire hoofdprij-

zen: twee tochten met ballonvaar-

der Rick de Groot. 

De rest van het gebeuren er om heen 

is meer dan bekend: Het volkslied 

van Westbroek gezongen door Lia 

Verheul, muziek met Vrienden-

kring en DJ Robin, de onvermoei-

bare speaker Roy de Kruif die het 

verloop van de koers doorgeeft en 

de traditionele bitterballen voor 

het publiek. Zoals altijd worden 

die aangeboden door een anonieme 

weldoener. Cor de Gram zorgt voor 

het frituren en de distributie onder 

de toeschouwers. En dan maar met 

elkaar wachten op de doorkomst 

van de deelnemers die zes keer 

langskomen op het parcours van in 

totaal zo’n 45 km.

Veel vrijwilligers

De organisatie draait zoals altijd 

op een groot aantal vrijwilligers. 

Zonder hen zou het allemaal niet 

kunnen plaatsvinden, vertellen Jan 

en Pieter. Dat zijn er bij elkaar wel 

zo’n 65. Daaronder zijn 18 erva-

ren verkeersregelaars die er voor 

zorgen dat de wielerronde ook een 

veilige ronde is. Heel erg belang-

rijk vinden de organisatoren. Het is 

één van de voorwaarden die de ge-

meente De Bilt stelt bij het verlenen 

van de vergunning. Vooraf krijgen 

de verkeersregelaars uitgebreide 

instructies. Ieder kent z’n plek en 

taak. Daarnaast zijn er nog motor-

rijders die de renners begeleiden. 

De wielerronde vindt plaats op de 

openbare weg, het parcours is niet 

afgesloten. Het overige verkeer kan 

en mag er gewoon langs. Dat heeft 

in de afgelopen jaren nooit voor 

problemen gezorgd en dat moet 

vooral zo blijven. 

Spieren voor Spieren

Ook dit jaar wordt er weer geld in-

gezameld voor de Stichting Spie-

ren voor Spieren. Deze stimuleert 

onderzoek naar spierziekten en 

ondersteunt mensen die lijden aan 

deze ziekte. Danilo Sloof uit Zeist, 

10 jaar oud, is geraakt door een 

spierziekte. Gelukkig in niet zo’n 

hele grote mate maar toch beheerst 

deze ziekte z’n jonge leven. Ook hij 

krijgt veel steun vanuit de stichting 

Spieren voor Spieren waarvoor hij 

ook ambassadeur is. In die hoeda-

nigheid is hij ook aanwezig bij de 

Westbroekse Wielerronde.

Mooie prijzen

De inschrijving loopt goed melden 

de organisatoren, er zijn niet veel 

startplekken meer te vergeven. Ze 

vinden het leuk om te zien dat er 

meer jeugd meedoet (12-16 jaar), 

maar ook zou het leuk zijn als er 

nog wat meer dames zich zouden 

inschrijven. Alle deelnemers zul-

len weer strijden om de typische 

Westbroekse Wielerronde prijzen 

zoals de Oranje (Westbroeks voor 

gele) trui, de zwarte band voor de 

meest strijdlustige renner, de pech-

pet (spreekt voor zich) en de groene 

trui voor nummer laatst. 

Bovenal gaat het echter weer om een 

echt Westbroeks dorpsgebeuren dat 

na aloop nog voortzetting kan vin-

den in café De Poort aan de Kerk-

dijk. Vlak bij de deur van het café 

is weer de start en de inish. En nu 
maar duimen voor goed weer want 

dat is een factor die bij zo’n spor-

tief gebeuren veel kan bijdragen 

aan het slagen van het evenement.  

Meer nieuws over de wielerronde, 

onder meer hoe in te schrijven, op 

www.wielerrondewestbroek.nl.

Westbroekse Wielerronde
voor de vijfde keer!

door Martijn Nekkers

De vorige editie van de wielerronde van Westbroek in 2013 was weer een doorslaand succes. 

Nadat de allerlaatste deelnemer over de inish was gekomen en door het talrijke publiek
werd toegejuicht stond al vast dat er ook in 2014 een vervolg zou komen. Dat was geen

punt voor de onvermoeibare en enthousiaste organisatoren Jan Hennipman en Pieter Wijnen. 
Maar dan nog mooier en nog grootser. En dan voor de vijfde keer. 

Jan Hennipman (l) en Pieter Wijnen, de enthousiaste organisatoren tijdens de Wielerronde van Westbroek vorig jaar.

Bridgevereniging Hollandsche Ra-

ding biedt een cursus aan voor brid-

geliefhebbers die de basis van het 

spel min of meer beheersen, maar 

graag nog afspeeltips en meer the-

oretische kennis zich eigen willen 

maken. 

De cursus bestaat uit zes avonden 

met een uurtje theorie (oefenen) en 

daarna het spelen van geselecteerde 

spellen met aangepaste moeilijk-

heidsgraad’. Er wordt vanuit ge-

gaan dat deelnemers aan deze zes 

vervolgcursusavonden al bij een 

club spelen (geen voorwaarde). 

Vandaar dat bij deze cyclus is ge-

kozen voor een schema van één 

maandagavond en dan weer twee 

niet enz. De opzet is in het begin 

theorie bespreken en daarna spelen 

van geselecteerde spellen, die na-

dien met uitleg en toelichting wor-

den bekendgemaakt en zo nodig be-

sproken. De cursus wordt gegeven 

door Henk van de Bunt die al vaker 

dergelijke cursussen verzorgde. 

De eerste avond is maandag 6 okto-

ber a.s. Aanmelden kan tot en met  

20 september per e-mail bridgeholl-

rading@casema.nl. De cursus gaan 

door bij tenminste 20 deelnemers 

en wordt gegeven in het Dorpshuis 

in Hollandsche Rading.

Bridgecursus voor gevorderden

Twee postduivenvluchten
PV DE BILT hield dit weekeinde twee wedvluchten. De eerste van de 

zgn. navluchten was vanaf Minderhout; een dorp in de Belgische pro-

vincie Antwerpen en een deelgemeente van de stad Hoogstraten. De 

gemiddelde afstand was ruim 80 km. De Comb. Grol-Lantinga werd 

1ste en 12de, de Comb. Turk&vanZelst 2, 3 en 20. J.A. Pouw 4, 8 en 

19. De Comb. Rose-Kooy 5, 6, en 13; Steenbeek & Zn. 7, 9, 11 en 14, 

de Comb. van Moorselaar ging voor 10, 16 en 18 en de vogels van Ron 

Miltenburg veroverden de 15de en 17de plek.

De jonge duiven werden gelost in Saint-Quentin; een stad in het Noord-

Franse Picardië, grofweg halverwege gelegen tussen Parijs, Rijsel en 

Brussel. De gemiddelde afstand was 290 km. De uitslag was: Comb. 

Rose-Kooy 1, 3, 4, 8, 12, 18 en 19. P. van Keulen 2, 6 en 16, Steenbeek 

& Zn. 5 en 9, J.A. Pouw 7, P.C.A. Cooyman 10, Comb. Turk&vanZelst 

11 en 13, P.W.J. van Bunnik 14, 17 en 20 en de Comb. Grol-Lantinga 

tenslotte werd 15. 

Cursus bridge voor beginners
Vanaf 22 september organiseert Bridgeclub Hollandsche Rading op-

nieuw een bridgecursus voor beginners, bestaande uit 11 maandag-

avonden van 19.30 tot 22.30 uur. Belangstellenden wordt de mogelijk-

heid geboden zich de basisregels van het bridgespel eigen te maken in 

de periode eind september 2014 tot medio februari 2015; steeds twee 

maandagavonden achtereen en dan weer een week (oefen-)rust, om dan 

daarna in 2015 in verenigingsverband op donderdagavonden nog een 

aantal avonden tweewekelijk door te blijven oefenen en te spelen.

De cursus wordt aangeboden inclusief het seizoenlidmaatschap en 

wordt gegeven door Henk van de Bunt. Aanmelden kan tot en met 13 

september per e-mail bridgehollrading@casema.nl. De cursus gaat 

door bij tenminste 20 deelnemers en wordt gegeven in het Dorpshuis in 

Hollandsche Rading.

Zwemmen voor goed 
doel in De Kikker

Op zaterdag 30 augustus organiseert Zwembad De Kikker in samen-

werking met Stichting Vriendschapsband Utrecht-León van 13.00 tot 

17.00 uur een zwemfestijn voor jong en oud. Sport en spel in het mooi-

ste natuurzwembad van De Bilt en omstreken. Ook is er een barbecue 

voor de lekkere trek. De opbrengst is bestemd voor kinderen die op een 

vuilnisbelt werken om bij te dragen aan het inkomen van hun ouders. 

Gewoonlijk kan men alleen zwemmen in De Kikker met een abonne-

ment. Voor deze ene keer kan iedereen deelnemen voor 5 euro. Ook de 

abonnementhouders zullen deze 5 euro bijdragen. Vooraf aanmelden 

via tel. 0346 252557. Meer informatie: www.zwembaddekikker.nl en 

www.utrecht-leon.nl.

Biltse Motortocht
De Biltse Motorrijders Vereniging BMV organiseert op zondag 31 au-

gustus haar 20e Grote Biltse Motortocht. Het is een motortocht bege-

leid door motorrijders met hesjes. De inschrijving is vanaf 10.30 uur 

voor leden en niet leden en eventuele duo-rijders bij Qwibus, Hessen-

weg 169 De Bilt. Hier vandaan is ook het vertrek om 12.00 uur. 

De motoren vertrekken voor hun toertocht met halverwege de tocht is 

er een uitgebreide stop voor de lunch. Na de rit is er een gezellige bar-

becue bij Qwibus. Aanmelden hiervoor kan tot vrijdag 29 augustus bij 

de Qwibus. Jan Verheul, www.bmvmotor.nl, tel. 030 2283664.

Klaverjassen in Dijckstate

Vanaf woensdag 3 september a.s. 

tot en met woensdag 29 april 2015 

is er in Dijckstate aan met Maar-

tensdijkse Maertensplein weer 

wekelijks klaverjassen, namen 

Mens De Bilt georganiseerd door 

Gijs de Heer en Jan van Tricht. 

De aanvang is 14.00 uur en de 

kosten bedragen 3 euro per keer. 

Voor aanmelden, vervoersvragen 

en andere informatie kan contact 

worden opgenomen met Jan van 

Tricht, tel. 0346 211437.

I.v.m. de verbouwingswerkzaam-

heden aan Dijckstate vindt het kla-

verjassen tot nader bericht plaats in 

het Sojos-gebouw, Dorpsweg 51 te 

Maartensdijk.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 5 sep-

tember is er weer klaverjassen 

bij SVM. In de kantine van deze 

sportvereniging aan de Dierenriem 

in Maartensdijk is men van harte 

welkom. Het klaverjassen begint 

om 20.00 uur en meedoen kost 3 

euro. Er is ook een loterij, voor € 

0,25 per lot kan hieraan worden 

meegedaan.
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Vijfde Wielerronde Westbroek 
SPONSORS BEDANKT!

WUTHRICH Assuraniën

LAMA groep BV

Café De PoortTom van der Woude GroenserviceCafetaria De GramBouwbedrijf Nagel

Schoonheidssalon Voilá Henk J. vd Feest WebdesignJoyce BloemdecoraieEclipse BallooningLe Chemineau Groenvoorziening

Caravanstalling Sichtse Vecht

Bouwman’s Loonbedrijf BV

Vink WitgoedCees Oudshoorn WestbroekSDU Industrial CleaningAannemersbedrijf T. van Barneveld

CBW Cultuurtechniek

Het Dorpshuis Westbroek

Hoveniersbedrijf NymphaeaAbacusAndy’s Dierensuper

De Wilde Metaal

Marge Gym voor Health & Body

Oussoren Loon- en Verhuurbedrijf

vof Nap ScanserviceDe Bruijn Meubel- en Interieurbouw

WESTBROEK

0346 282526 / 06 22462576

Theo’s KlussenserviceDorpsmakelaar Karin vd Willigen

Caravan Service Maarssen

D. van Vulpen Transport & Verhuur

M. Kuyf Transport

Hoek 11

Tripod MobilityJ.C. van Kooten Marktkraamverhuur

Lamcon Construcie & Montage BV

W. de Graaf Bestraingen

Caravanstalling BeliaWalter van de Hoef TransportJ. Veldhuizen BVCaravanstalling Schuurman

Autorijschool Van Noort

Kasius Loon- en GrondverzetbedrijfDoe Het Zelf Garage P. PlooijFabikKarin Bos Tekst

Broekies Kidsfun Bunnik

Ephorus Plagiaatpreveniesotware

Opbrengst komt 
ten goede aan:

Studio Body Language

Adviesbureau Soest-Zuid

Square Telecom & ICT
Gezond eten én afvallen én op gewicht blijven !!   

Geen pillen shakes of poeders 

maar gewoon met de pot mee eten?

Dat kan met de EGA.                                                                

                       

Al 10  jaar bij: Heleen Blaauwendraad                                                                                       

Kooijdijk 9                         

3615AA  Westbroek                                         

0346 281082 

Donderdag van 13.30-14.30/19.00-20.00

EGA Gezond afvallen!Etos KraaijAdministraiekantoor J. Strijk

Neerland Verwarming

Cees Oudshoorn
Kerkdijk 24
3615 BE Westbroek
0346 - 28 18 95

Komt dat zien!

startschot 16.00 uur 
zaterdag 30 augustus 

Van Oostrum Westbroek BV

MOB Consultancy

Sonam BV

2AT BV

Schadenet BV

Bouwbedrijf Jan de Waal

J. Spruijt Loonbedrijf

Veehandel Gaasenbeek

Jan Nekens Assuraniekantoor

RIJOPLEIDINGEN

Voor auto- en motorrijlessen

06-51368995  -  www.3-huis.nl

3-HUIS Rijopleidingen

Van de Geest Grootverbruik

‘t Zand Maarssen Café ‘t Kikkertje Ataxaies vof Verkroost

voedingsadviesgroep utrecht

Berna F loor

Diëtist

M 06-27522877 E berna@voedingsadviesgroep.nl

spreekuur op afspraak |  freelance activi teiten op locatie

Berna Floor - Diëist Wim’s Dierenspeciaalzaak

Geluidservice.nl Mediapartner:

De Vierklank
Wekelijks huis-aan-huis in: 

Diverse gulle gevers

HARTELIJK DANK!

HIER HAD UW 
ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN!

www.wielerrondewestbroek.nl

Bewindvoering en inanciële adviezen

Dr. Welfferweg 80a

Westbroek

info@fabik.nl

Maintenance Management made easy!

RIJOPLEIDINGEN

Voor auto- en motorrijlessen

THEO’S KLUSSSEN SERVICE



Nootjes
Te koop aangeboden

50% KORTING op dames-

tassen bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Nog nieuw in doos: Philips 

radio/ cd soundmachine/mp3. 

€ 25,-. Tel. 030-2203659

Moderne, gedragen kleding 

o.a. blazers, blouses, colbert, 

bontjas. € 2,- p/s. Tel. 030- 

2203659

Milenco Caravan Leveler om 

caravan horizontaal te zetten. 

Nw. nooit gebruikt verpakt in 

draagtas plus toebehoren. nw-

prijs € 100,-, nu voor € 40,-. 

Tel 06-54271144

Een schilderij van Jits Bakker 

(een havengezicht in een zil-

veren lijst). Prijs n.o.t.k. Tel. 

030-2203659

Oranje rugzak, hoogte 62 cm/ 

breedte 43 cm, 2 vakken voor 

trektochten, weinig gebruikt, 

prijs € 12,50. Een mini twist 

stepper, weinig gebruikt, prijs 

€ 12,50. Tel. 06- 53441095

Zonnestoeltje, buizen sys-

teem zelf in elkaar zetten, 

voor op strand e.d., € 6,-. 

Kattenreisbox, kunststof, 

kleur beige, prijs € 7,50. Tel. 

06-53441095

Milo klassieke legergroene 

winterjas, mt 44, z.g.a.n. vis-

graat, wol zeer, mooi. Is nu 

helaas te groot, nauwelijks 

gedragen. Was nieuw € 199,-  

nu € 50,-. Tel. 0346- 212805

Prachtige staande schemer-

lamp met marmeren voet en 

zijden kap (jaren 30). € 20, 

Tel.030-2205540

50% KORTING op dames-

tassen bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Medaillekastje jaren 60, 

41x13x33.5cm. € 15,-. 

Snijbonenmolen jaren 50. 

€ 10,-. Tel. 06-44420668

Beuken OPENHAARD-

HOUT. 1,5 kub, zelf wegha-

len. € 90,-. Tel. 0346-214084

Zak met knikkers, zowel 

gewone als gekleurde. € 7,50. 

Tel. 0346-214084

Oud schoolbankje met ijzeren 

onderstel. Erg handig voor 

kleine kinderen ± 4jr. € 15,-. 

Tel. 0346-214084

50% KORTING op dames-

tassen bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Apart model kunststof vijver-

bak. 60cm diep en met een 

klein gaatje in de rand, maar 

die is te lijmen. € 40,-. Tel. 

0346-214084

Kinderledikantje met matras-

je. 120x60cm. € 20,-. Tel. 

030-2290923

Porta Potti chemisch toilet, 42 

cm hoog en 38 cm breed, voor 

boot of caravan. € 25,-. Tel. 

0346-281519

Postcodeloterij barbecue. 

Nieuw. Oranje deksel, groene 

wielen, witte bak en inclu-

sief briketstarter. € 30,-.  Tel. 

06-16276013

IJsmachine met receptenboek-

jes. Koelelement in de vriezer 

en volgende dag ijs maken! 

€ 17,50. Tel. 06-16276013

Mooie Philips PC monitor 

18,5". Weinig gebruikt € 20,- 

Tel. 06-49776766

Tuinstoelen, vier stuks beige 

riet kunststof. Gratis af te 

halen. Metalen pootjes, rond 

model. Tel. 030-2740555

Pocketvering latex matras van 

Morpheus, 90x200 cm. € 49,-  

p/. Tel. 030-2286775

Bobike kinderzitje voor ach-

terop de fiets. € 10,-. Tel. 

030-2290245

Activiteiten

Steun uw ORANJE-

VERENIGING bij de Rabo 

Clubkascampagne. info@

pwamaartensdijk@gmail.com

Fietsen/ brommers

2 fietsen op trekhaak. € 15,-. 

Trekhaak los € 10,-. Tel. 030-

2203365

Mountainbike zwart/geel 

met aluminium velgen. 

Opknapper, banden goed, 

maar kapot zadel en roest 

op stuur. Prijs € 25,- Tel. 

06-44947221

Personeel gevraagd

John’s Brood & Kaas 

Specialiteiten zoekt een vlotte 

VERKOPER/STER voor de 

zaterdag. Leeftijd vanaf 16 

jaar. Tel. 030-2201752

Diversen

WOONRUIMTE gezocht in 

Groenekan voor alleenstaan-

de, werkende vrouw. Tel. 06- 

21236129

PIANO- en ZANGLESSEN, 

alle niveaus en stijlen. 

V.a. € 55,- per maand. 

Gediplomeerde en ervaren 

docente. Tel. 06-13715245 

Dinsdag nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 

26, Maartensdijk. Knippen 

€ 10,00.

Voor een goed onderhouden 

(grote) TUIN belt u Rein: 

06-82004441

Vakantie bijna weer voorbij! 

Nog even snel naar BETTY’S 

CORNER! Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

ZAKGELD verdienen? 

Tuinklussen 1x per maand, tijd 

in overleg. Tel. 06-41770513
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Op vakantie en toch de zekerheid van een verzorgde tuin?

Met onze vakantieservice is dit mogelijk. Voor meer infor-

matie

kunt u bellen naar 06-27480128 of kijken op www.green-

man.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

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

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

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

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

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

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

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

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

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

uw voorkomende tuinwerkzaamheden van klein snoeiwerk 

t/m complete tuinveranderingen zoals weg halen van kleine- 

en grote bomen

Cursussen/ trainingen

PILATESSCHOOL ANDERSBETER start vanaf 1 sept. met 

een nieuwe serie van 10 lessen in het Lichtruim Bilthoven, 

‘t Dorpshuis Holl. Rading, De Groene Daen Groenekan en 

de Buys Ballotzaal De Bilt. Gratis proefles. Kosten € 85.-. 

Losse lessen € 10,-. Info op http://www.andersbeter.nl of 

06-20137957

MENS is ook….

Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

Breien voor ouderen 
Iedere woensdag wordt er gebreid voor het goede 
doel. Iedereen is welkom om aan te sluiten en meet te 
haken en te breien onder het genot van een kopje kof-
ie of thee. De opbrengst van de brei- en haakwerken 
wordt gebruikt om iets te organiseren voor ouderen in 
De Bilt. Doet u mee? Loop even binnen in ons nieuwe 
servicecentrum Prof.Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt, 030-
7440595.

Meedoen en Samen

Tekenen en schilderen  
Op vrijdag 10 september start de nieuwe serie weer. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor zowel beginners 
als gevorderden van 19.30 uur tot 21.30 uur bij MENS 
de Bilt. Aanmelden en informatie via de docent; 
Anneke van der Worp, annekevanderworp@gmail.
com. Of 06-22158513 Servicecentrum De Bilt ,Prof.Dr. 
PJW Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595

‘Welke tablet past bij mij?’
Stelt u zichzelf deze vraag ook wel eens. Hoe moet ik 
me laten voorlichten, wat moet ik aanschafen?
Kom op donderdag 4 september 2014 naar een 
“themaochtend” voor een antwoord op deze vraag. 
Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur.  Kosten: € 5,00
Plaats: Sojos gebouw, Dorpsweg 51 Maartensdijk
Inlichtingen: Servicecentrum Maartensdijk 0346-
214161  of email naar: maartensdijk@mensdebilt.nl

Basiscursus Windows 7 of Windows 8.1
Kom naar de basiscursus om alle puntjes weer eens 
even op de i te zetten. Voor Windows 7 of  Windows 
8.1  U leert alle eerste beginselen. Het opbergen van 
mappen en bestanden kopiëren, google en e-mailen. 
Voorkennis is niet vereist. 
Start: W7: dinsdagmorgen 9 september. W8  dinsdag-
middag 9 september of maandagmorgen 15 septem-
ber 2014.  8 lessen € 125,00 (incl. cursusboek)

Kennismaken met de computer
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist. De vraag 
die centraal staat: wat is een computer en hoe werkt 
deze? U leert een aantal begrippen kennen, het to-
etsenbord en de muis gebruiken. En ook een pro-
gramma openen en sluiten. Een goed moment om u 
nader te oriënteren. 2 lessen: maandagmorgen  1 en 8 
september 2014.  Kosten: € 30,00

Leven vol muziek en vrijheid
Zondag 7 september geeft Olga de Kort-Koulikova, 

muziekjournaliste en musicologe, een lezing over Henriëtte Bosmans 

(1895-1952) onder de titel ‘Het leven vol muziek en vrijheid’. 

In haar lezing vertelt zij over het le-

ven en de werken van Henriëtte Bos-

mans, de belangrijkste Nederlandse 

componiste van de eerste helft van 

de 20ste eeuw. Bosmans, een geta-

lenteerde pianiste en gewaardeerde 

componiste, beschouwde muziek als 

veel meer dan slechts ‘onderdeel van 

wat het leven biedt’. Voor haar was 

muziek ‘het leven zélf, de meest le-

vende werkelijkheid’. Op haar wer-

kenlijst staan tien orkestcomposities, 

zeven werken voor diverse kamer-

muziek bezettingen, acht stukken 

voor piano solo en meer dan veertig 

liederen.

Een van haar vroegere composities, 

Sonate voor cello en piano (1919), 

zal	 na	 aloop	 van	 de	 lezing	 uitge-

voerd worden door Arjen Vredenberg 

& Stein van Eden cello/piano. De lo-

catie is het Walter Maas-huis, Gerard 

Doulaan 21 te Bilthoven. De aanvang 

is 14.15 uur. Informatie: www.mfpia-

no.nl , tel. 06 543 970 74.

Stein van Eden is geboren en getogen 

in Bilthoven

Kennismaken met Schrijven over je leven

Informatieochtend voor de cursus 

‘De elementen van mijn leven – levensportret in fragmenten’ 

Begeleiding: Arianne Collee Wo 10 sept. Start cursus: 24 sept. 

Locatie: Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2

Gratis; aanmelden: 

www.ideacultuur.nl, activiteiten@ideacultuur.nl of 030 698 65 73

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



Ook in het laagveengebied Mo-

lenpolder worden regelmatig 

rondvaarten georganiseerd met 

de luisterboot. Een prachtige 
tocht waarbij men wordt voor-
gelicht over de ontstaanswijze 

en het beheer van dit gebied.  
U zult de stilte ervaren en wellicht 
ontmoet u één van de zeldzame 

diersoorten die dit gebied zo uniek 
maken.

Tijd en data 

Rondleiding op Fort Ruigenhoek: 
tot en met augustus op iedere 2e en 
4e zondag van de maand. U kunt 
zich aanmelden om 13.30 uur bij 
het hek van het fort. In het week-

end van 13 en 14 september zal 
Fort Ruigenhoek zijn deuren ope-

nen in het kader van Open  Mo-

numenten Dag. De luisterboot 
vaart in de Molenpolder nog tot en 

met september. Op zaterdagoch-

tend (start 10.00 uur) en woens-

dagmiddag (start 14.00 uur). U 
dient zich vooraf aan te melden 
via de website van Het Groene 

Hart Centrum. Voor alle details en 
boekingen, kijk op: www.groene- 
hartcentrum.nl
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Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 21.30 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

Wielerronde actie 
op zaterdag 30 aug.

Groene trui menu, 
saté met friet € 7,25

---------------------------------------------------------------------

Oranje trui menu, loempia 
Westbroek met friet € 7,25

-------------------------------------------------------------------- 

Spitsmenu, 
broodje hamburger speciaal 

met friet. € 5,95
---------------------------------------------------------------------

Bolletjestruimenu, 
balgehakt met friet. € 3,95

---------------------------------------------------------------

Kinderfietsmenu, 
5 kipnuggets met bakje friet 

en mayonaise. € 2,25
Op het kinderfeestter-
rein aan de overkant 
van het cafetaria 
krijgen alle kinderen 
van Cafetaria De Gram 
GRATIS een patatje met 
en een GRATIS ijsje.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Nieuw in De Bilt... Nu geopend!

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

Van de houtskoolgrill:
Australian Grain Fed Ribeye met frieten en salade € 19,50

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

Groene belevenissen rondom Utrecht
September is de maand waarin de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie meer in de belang-

stelling staan. Zo ook Fort Ruigenhoek in Groenekan. Op dit fort, gebouwd eind 19e eeuw, worden 

in de zomermaanden rondleidingen gegeven op elke 2e en 4e zondag van de maand. Een gids van 

Staatsbosbeheer laat u graag kennismaken met dit unieke bouwwerk en zijn omgeving. 

Ook in het weekend van de Open Monumenten Dag is Fort Ruigenhoek opengesteld en zullen er rondleidingen 

gegeven worden.

Voor de pauze een optreden van het 
Hanzekoor Kokkels en Mokkels 
o.l.v. Meri Frakking uit Harder-
wijk: een vrolijk vrouwenkoor met 
liederen over de zee o.a. Molly Ma-

lone, Cockies and Mussies en Alive 

Aliv Ho begeleidt door trekzak, ac-

cordeon, gitaar en jukele. 

Shopu

Na de pauze is er een optreden van 
het Senioren Harmonie Orkest Pro-

vincie Utrecht (Shopu) o.l.v. diri-
gent Ton van Overdam. 

Het orkest bestaat uit een 55-tal 
senioren die voornamelijk lichte 
en bekende muziek spelen, o.a. El 
Cordobes, Tango Argentina. Vera 
Lynn Forever en Liberation (num-

mers van net na de bevrijding). 

Weer

Bij minder goede weersomstandig-

heden wordt het concert verplaatst 
naar gebouw ‘De Harmonie’ aan 
de Jasmijnstraat 6b, De Bilt. Om 
de concerten in stand te kunnen 
houden wordt na aloop een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd. Voor inlich-
tingen, aanmelding en informatie:  
06-51229733 of op de website: 
www.zomerconcertendebilt.nl

(Jan Meeuwsen)Zo doet het weer de titel van de concerten eer aan.

Open dag 

Stoomgroep Rading Spoor 
Zaterdag 30 augustus laten de leden van Stoomgroep Rading Spoor zien 
wat hun grote hobby is: het maken en rijdend houden van door stoom 
aangedreven stationaire installaties, treinen, boten en stoomtrekkers op 

schaal. Van 10.00 tot 17.00 uur is jong en oud van harte welkom om 

de voertuigen te bewonderen en een ritje te maken op een treintje op 
een door de Stoomgroep aangelegd spoor. De toegang is gratis en kin-

deren kunnen meerijden met de 
treinen. 

Heel veel parkeerplekken zijn 
niet aanwezig dus is het han-

dig om, indien mogelijk, met de 
iets te komen. Het adres van het 
complex is Karnemelksweg 8 in 
Hollandsche Rading. Via borden 
wordt de route aangegeven. Er 
kan een ritje gemaakt worden of 
gesprongen op een springkussen 
maar ook is er iets te eten, te drin-

ken en te snoepen te koop. 

Vogels kijken
Op dinsdag 2 september organiseert de 

Vogelwacht Utrecht (afdeling De Bilt/Zeist) in 

het H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein in De Bilt

een avond voor leden en andere belangstellenden. 

Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid om kennis te maken met de Vogel-
wacht. Vanaf 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur verzorgt Henk Tromp een 
lezing met veel beeldmateriaal over ‘de waddenvogels’, met aanslui-
tend de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

Excursie

Er bestaat daarnaast de mogelijkheid om op zaterdagochtend 6 septem-

ber vanaf 8.00 uur mee te gaan op een vogelexcursie naar de prachtige 
vogelgebieden de Groene Jonker bij Nieuwkoop-Noorden en de Wa-

verhoek bij Vinkeveen. Beide natuurgebieden zijn in 2007 ontstaan, 
zeer vogelrijk en bieden uitstekende mogelijkheden om vogels waar te 
nemen vanaf wandelpaden. Beide natuurgebieden zijn eigendom van 
Natuurmonumenten en worden veelvuldig door vogelaars en vogelfo-

tografen bezocht. De verwachting is in deze gebieden een groot aantal 
vogelsoorten te kunnen waarnemen. 

De excursie start om 08.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het Van der 
Valk Restaurant De Biltsche Hoek in De Bilt. Voor meer informatie en 
aanmelden voor de excursie: renealkema@vogelwacht-utrecht.nl

Laatste Zomerconcert Beerschoten 
Zondag 31 augustus wordt het laatste zomerconcert van dit seizoen gegeven. Het concert vindt 

plaats achter paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6a in De Bilt van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang 

is gratis en er zijn stoelen aanwezig. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Laatste week 'VAKANTIE-ACTIE'

Woe.
27-08

Kip-saté, 

frietjes, sla, kroepoek en atjar

of

Italiaanse visrolletje, 

parmaham, pesto en zalm.

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
28-08
Vrij.

29-08
Woe.
03-09

Gebakken kalfssteak 

met truffeljus

of

Zalmfilet gevuld met 

kruidenkaas in bladerdeeg

€10,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
04-09
Vrij.

05-09

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

'SEPTEMBER ACTIE'

De hele maand september 
aanschuiven voor maar 

€ 10,00 incl. kopje kofie

VOOR EEN 'JOET'
EET U GOED


