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Steekpartij
Een verkeersruzie in De Bilt is donderdagmiddag uit de hand gelopen 
en geëindigd in een steekpartij. Een 26-jarige man botste bijna met 
een andere auto, waarna de bestuurder van die wagen besloot de man 
te achtervolgen. Op de Thorbeckeweg stopte de achtervolgde man en 
sprak hij zijn medeweggebruiker aan. Hij stapte uit en dat deed ook de 
andere bestuurder, een 30-jarige man uit Bilthoven. Er ontstond een 
gevecht waarbij de 26-jarige man in zijn arm werd gestoken. Het slacht-
offer rende gelijk naar het politiebureau. Toen agenten de bloedende 
man zagen, schakelden ze de hulp van ambulancemedewerkers in. Die 
namen hem mee naar het ziekenhuis. De politie heeft de man aangehou-
den, net als een 27-jarige vrouw uit Bilthoven die bij hem in de auto zat.

Marktdag is meer dan 
vrijetijdsbraderie en rommelmarkt 

De Marktdag De Bilt is een evenement met veel activiteiten en vindt altijd plaats op de tweede 
zaterdag in september. Dit jaar is de Markt- en Oldtimerdag op zaterdag 12 september vanaf 

10.00 uur op en in de omgeving van het terrein rondom de Biltse Dorpsstraat. 

Op deze dag wordt  een scala van 
activiteiten georganiseerd, zoals 
een Rommelmarkt, de verkoop van 
tweedehands boeken en kleding, 
een Oldtimerdag op de Dorpsstraat, 
diverse optredens van Sgt. Wilson’s 
Army Show, een Vrijetijdsbraderie 
op de Dorpsstraat, diverse optre-
dens van clubs en verenigingen, 

het beklimmen van de toren van 
de Dorpskerk en het meerijden met 
Bus27. Dit is slechts een summiere 
opsomming, want er is natuurlijk 
veel meer: Kidsworld 70, verkoop 
van oliebollen, bloemen, fruit, en 
een bezoek aan camping Het Oude 
Dorp. Er zijn meer dan 140 kramen 
opgesteld. Het is mogelijk om als 
passagier van Bus27 mee te rijden 

met de Herbieroute op 12 septem-
ber.  De 4de Vrijetijdsbraderie (als 
onderdeel van de Marktdag) kent 
met ruim 140 kramen een mooi ge-
varieerd aanbod. 

Er is voldoende parkeergelegen-
heid bij de Grontmij, De Holle Bilt 
22; fietsers kunnen parkeren in de 
Burg. de Withstraat.

Reliëfs in het Lichtruim
door Henk van de Bunt  

De Stichting Kunst en Cultuur De Bilt heeft twee reliëfs aangeboden gekregen, gemaakt door de 
kunstenaar Jop Goldenbeld (1923-1997). Goldenbeld was een veelzijdig Biltse kunstenaar die 

zich toelegde op tekeningen, brons en beelden in steen en albast. 

Een van zijn werken, de Bood-
schappenvrouw (1965) staat op het 
Planetenplein. De reliëfs van zijn 
hand zijn ingelijst en worden ont-
huld in het bijzijn van de schenk-
ster, Mevrouw T. In ’t Veld, op de 
open dag van de het Kunstenhuis, 
zaterdag 5 september om 16.00 uur.

Verhuisd
Aan de oostzijde van het winkel-
centrum Planetenbaan stond bijna 
50 jaar het aan het winkelcentrum 
gelieerde beeld ‘Vrouw met bood-
schappenmand’. Via de foto’s uit 
de verzameling van Rienk Miede-
ma (uit 1966), die uit oktober 2009 
en die uit 2014 valt af te leiden, dat 
zij meerdere keren van haar plaats 
moet zijn geweest en op verschil-
lende sokkels is geplaatst. Het is 
een bronzen beeld gemaakt door 
de beeldhouwer Jop Goldenbeld, 
een Bilthovense kunstenaar. De 
decoratie die boven de toegangs-
deuren van de Michaelkerk in De 
Bilt is aangebracht (een afbeel-

ding van St.Michaël die het kwaad 
bestrijdt) is ook van de hand van 
Goldenbeld. Dat werk werd ge-
plaatst in 1955 ter gelegenheid 
van de opening van de kerk. Gol-

denbeld was één van initiatiefne-
mers voor de oprichting van het 
Centrum voor Kunsteducatie De 
Werkschuit in De Bilt en van de 
tentoonstellingen Beelden in De 

Bilt. Eind twintigste eeuw heeft de 
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 
een boekje over leven en werk van 
Jop uitgegeven. Goldenbeld heeft 
in 1997 de Cultuurprijs van de Ge-
meente De Bilt gekregen.

Het bestuur van de SKC vond het 
toepasselijk de reliëfs door te ge-
ven aan het Kunstenhuis en samen 
met directeur Rob Schouw is er 
een prachtige plek voor gevonden.

Oldtimerdag op de Biltse Dorpsstraat.

In 1966 kreeg het beeld een plekje 
tegenover Whisky- en Wijnhandel 
Verhaar op de Planetenbaan.

In 2014 verhuisde het beeld en werd 
het op een nieuwe sokkel geplaatst.

De vrouw met boodschappenmand is nu verhuisd naar de entree van Het 
Lichtruim.

Sport in de gemeente
Bilthoven,
De Bilt,
Groenekan, 
Hollandsche Rading,
Maartensdijk
en Westbroek
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

6/9 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

De Biltse Hof
6/9 • 10.30u - Ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
6/9 • 9.30 en 18.30u - Ds. R.W. de 

Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
6/9 • 10.30u - Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

6/9 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
6/9 • 10.30u - Pastor A. van den 

Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

6/9 • 10.15 en 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

6/9 • 10.00u - Ds. C.W. Rentier
6/9 • 19.00u - Ds. P. Vermaat

Pr. Gem. Immanuelkerk
6/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
6/9 • 10.00u - Ds. R. van den Beld

R.K. St. Michaelkerk
6/9 • 10.00u - Pastoraal werkster 

W. Sarot

Volle Evangelie Gemeente
6/9 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

6/9 • 10.30u - Dhr. B. van Empel

Herv. gemeente Blauwkapel 
6/9 • 10.00u - Ds. A. Goedvree 
6/9 • 18.30u - Drs. J.P. de Man

Herst. Herv. Kerk
6/9 • 10.30u - Ds. N. van de Want
6/9 • 18.00u - Dhr. J. van de Beek

Onderwegkerk Blauwkapel
6/9 • 10.30u - Ds. P.D.D. Steegman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

6/9 • 10.00u - Startzondag in 
Ontmoetingskerk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

6/9 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
6/9 • 18.30u - Ds. G.J. Mantel

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

6/9 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
6/9 • 10.00u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
5/9 • Geen dienst

6/9 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

6/9 • 10.00u - Ds. R.W. van de Wal
6/9 • 18.30u - Ds. G.H. Abma

PKN - Herv. Kerk
6/9 • 10.00u - Ds. van der Zwan
6/9 • 18.30u - Ds. R.F. de Wit

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

 De Vierklank 2 2 september 2015

‘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

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

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

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 4 september wordt 
er in de in de zaal naast de ont-
moetingsruimte van Dijckstate 
een ontmoetingsdienst gehou-
den, waar ds. Rene Alkema 
in voorgaat. Deze ontmoetings-
dienst wordt op de piano bege-
leid door mw. R. van Aarnhem. 
Na afloop is er gelegenheid 
om met elkaar koffie te drin-
ken. De dienst begint om 19.30 
uur. Voor vervoersvragen: Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Flutango in Schutsmantel

Op 6 september geeft het 
ensemble Flutango een concert 
in zorgcentrum Schutsman-
tel. Het ensemble  brengt een 
gevarieerd klassiek programma 
met tangomuziek en werken 
van o.a. Antonio Vivaldi en 
Johann Sebastian Bach. Het 
programma duurt één uur, zon-
der pauze. Toegang is gratis. 
Het concert begint om 15.00 
uur in Schutsmantel aan de  
Gregoriuslaan 35 te Bilthoven. 

Kleuterkerk in De Bilt 

Zondag 6 september om 11.30 
uur is de eerste kleuterkerk 
van het nieuwe seizoen in de 
Michaelkerk aan de Kerklaan 
in De Bilt. Dit keer is het 
thema David & Goliath. De 
Kleuterkerk is bedoeld voor de 

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 5 september haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

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

Je kunt het maar één keer doen

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

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

Parel Promotie
o n t w e 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

allerkleinste kinderen van 0-6 
jaar. Uiteraard zijn ook ouders, 
opa’s en oma’s welkom. De 
kleuterkerk is een samenwer-
kingsverband tussen R.K.-
parochie De Bilt en de PKN-
wijkgemeenten Immanuël- en 
Opstandingskerk in De Bilt. 

Collecteweek KWF 
Kankerbestrijding

Zoals elk jaar vindt weer een 
collecteweek voor KWF kan-
kerbestrijding plaats; dit keer 
in de week van 7 tot en met 12 
september. Ruim 350 collec-
tanten zullen deze week op pad 
gaan in de gemeente De Bilt 
om uw bijdrage voor KWF-
kankerbestrijding op te halen. 

Open avond over 
eetstoornissen 

Op dinsdag 8 september is een 
informatieavond voor mensen 
met alle soorten eetstoornissen 
over een unieke behandelme-
thode in Bilthoven. De avond 
wordt gehouden in de vestiging 
aan de Rembrandtlaan 22-a, 
Bilthoven van 19.00 tot 21.30 
uur. Tijdens de informatieavond 
vertellen oud-cliënten hun per-
soonlijke verhaal en wordt door 
therapeuten en de locatiemana-
ger meer over deze innovatieve 
behandeling verteld. 

Filmhuis in het Lichtruim 

Woensdag 9 september kun-
nen de filmliefhebbers genieten 
van de eerste film van het sei-
zoen 2015/2016. Dan wordt er 
gestart met de kersverse Neder-
landse film ‘Een dag in het 
jaar’ van Margot Schaap. Zij 
zal zelf bij de vertoning aanwe-
zig zijn voor een toelichting en 
het beantwoorden van vragen. 
Aanvang voorstelling 20.00 
uur. Kaarten zijn online vooraf 
verkrijgbaar via www.kunsten-
huis.nl en aan de kassa in het 

Lichtruim, Planetenplein 2, 
Bilthoven vanaf een uur voor 
aanvang voorstelling.

Vrouwen van Nu Groenekan

De eerste ledenavond van dit 
seizoen is op woensdag 9 sep-
tember met als spreker de heer 
Robert Fechner, gevangenis-
predikant bij de vrouwenge-
vangenis in Nieuwersluis en 
mediator. Een veelzijdig per-
soon die veel over ervaringen 
en momenten kan vertellen. 
Om 19.30 uur staat de koffie/
thee klaar. Aanvang 20.00 uur 
in Dorpshuis ‘De Groene Daan’ 
Grothelaan 3 in Groenekan.

Kunst van de kwetsbaarheid 

Vanwege de grote belangstel-
ling in het vorig seizoen her-
haalt Maria van den Boer vanaf 
11 september de gespreksgroep 
‘Kracht van de kwetsbaarheid’, 
gebaseerd op Brené Brown’s 
bestseller. Veel mensen hebben 
dit boek gelezen en er op zijn 
minst van gehoord. Waarom 
hebben we er zo veel moeite 
mee om naast onze sterke kan-
ten, ook onze zwakke plekken 
te durven tonen? 
Tijdens vier bijeenkomsten op 
vrijdagochtend onderzoeken 
de deelnemers samen hoe zij 
kwetsbaarheid in hun leven 
kunnen toelaten en wat dat 
hen kan opleveren. Aanmel-
den mvdboer@planet.nl of 030 
2281332. 

Soefisme achter het nieuws

In het soefisme leef je midden 
in de wereld met al zijn com-

plexe problemen. Hoe kan je, 
zonder in politiek te vervallen, 
vanuit een soefi-oogpunt kijken 
naar economische vraagstuk-
ken, natuur en milieu, oorlog 
en terreur. Woensdag 9 septem-
ber van 20.00 tot 22.00 uur in 
de Woudkapel, Beethovenlaan 
21, Bilthoven.

Rommel- en boekenmarkt 

Op zaterdag 5 september wordt 
de jaarlijkse rommel- en boe-
kenmarkt door de Ontmoe-
tingskerk aan de Julianalaan 
in Maartensdijk georganiseerd. 
Spullen voor de rommelmarkt 
kunnen op donderdag 3 sep-
tember van 19.00 tot 21.00 uur 
worden ingeleverd bij de kerk. 
Dit kan ook nog op vrijdag 4 
september van 10.00 uur tot 
12.00 uur. 
Voor ophalen kan contact wor-
den opgenomen met Mas Mas-
meijer (0346-212806) of Peter 
van Barneveld (0346-212826). 
Van de opbrengst van de rom-
mel-/boekenmarkt is 50% 
bestemd voor de kerk en 50% 
voor de Stichting Ambulance 
Wens.
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Medaille van Verdienste  
voor Nel Leegwater

door Guus Geebel

In het gebouw van WVT in Bilthoven ontving mevrouw Nel Leegwater-Ketel op 27 augustus de 
Medaille van Verdienste in brons van de gemeente De Bilt. Burgemeester Arjen Gerritsen reikte 

de onderscheiding uit tijdens de Rijdersvergadering van Stichting Tafeltje Dek-je,  
waarbij de routes voor de komende drie maanden werden verdeeld.

Bij binnenkomst werd de burge-
meester met applaus begroet. Hij 
zegt het heel mooi te vinden om 
mensen bij elkaar te zien die zoveel 
goed werk doen. De burgemeester 

noemt het bemoedigend dat er in 
de Biltse gemeenschap mensen zijn 
die in stilte medebewoners niet al-
leen van eten voorzien, maar ook 
zorgen voor contact. ‘Dat gebeurt 

door vrijwilligers van Tafeltje Dek-
je al 45 jaar. Er zijn mensen die bij-
na vanaf het eerste uur die vrijwil-
ligersfunctie hebben en een van die 
mensen is mevrouw Leegwater.’ 

Verrast
De totaal verraste Nel Leegwater 
had tot dan toe niet in de gaten dat 
het bezoek van de burgemeester 
haar betrof. ‘U bent 45 jaar rijder 
voor Tafeltje Dek-je. Als je dat zo 
lang doet, ben je een monument 
van de stichting. Dan ben je ook 
een vraagbaak voor jongere vrij-
willigers. Wat u doet valt op bij de 
mensen die u bezig zien in de zorg 
voor de medemens. Die hebben de 
gemeente benaderd met de vraag 
om u in het zonnetje te zetten. Na-
mens die gemeente, die we met zijn 
allen vormen, bied ik u de Medaille 
van Verdienste in brons aan. Het is 
een onderscheiding die niet vaak 
uitgereikt wordt.’ Op de medaille 
staat de inscriptie: ‘Een maaltijd 
voor iedereen’. 

Oorkonde
De bijbehorende oorkonde ver-

meldt dat Nel Leegwater de me-
daille ontvangt voor haar jaren-
lange vrijwillige inzet, als bezorger 
van de maaltijden, voor de Stich-
ting Tafeltje Dekje. ‘Voor veel, nog 
zelfstandig wonende ouderen, een 
belangrijk moment van de dag en 
door dit dagelijks contact, heeft zij 
als het ware ook een signaalfunctie. 
Bij twijfel aan de situatie van de cli-
ent, wordt onmiddellijk het kantoor 
van de stichting gewaarschuwd. In-
dien nodig helpt zij met het openen 
van de verpakking, het opscheppen 
van de maaltijd en moedigt de cli-
ent aan de maaltijd op te eten. 

Verder is voor veel ouderen, spe-
ciaal in de donkere dagen van het 
jaar, dit het enige bezoek van de 
dag. Mevrouw Leegwater brengt in 
augustus 2015, al 45 jaar de maal-
tijden bij cliënten van de stichting 
Tafeltje Dekje.’

Burgemeester Arjen Gerritsen en Nel Leegwater met de Medaille van Verdienste.

Figaro in De Bilt
Afgelopen vrijdag genoot een klein groepje aanwezigen 

in De Bilt van een geweldig mooie operavoorstelling. 
Bold Opera On the Move (B.O.O.M), een groep net 

afgestudeerde operaprofessionals, speelde 
‘Le nozze di Figaro’ van Mozart. 

Het werd een bijzondere belevenis, ook voor wie normaal gesproken 
niet zo bekend is met opera: prachtige zang met een ijzersterke pianobe-
geleiding. De voorstelling werd uitgevoerd zonder boventiteling, maar 
af en toe stapten de zangers even ‘uit de scène’ om in het Nederlands 
het verhaal te becommentariëren. B.O.O.M! wil bestaande, populaire 
opera’s inkorten tot 60 tot 80 minuten en ze in een kleine bezetting uit-
voeren, niet alleen in theaters en concertzalen, maar ook in huiskamers, 
scholen, bejaardenhuizen, kerken en diverse buitenlocaties. 

Jasmijnstraat
Ditmaal was de plaats van handeling het Weeshuis van de Kunst, het 
best bewaarde culturele geheim van De Bilt. In het oude schoolgebouw 
aan de Jasmijnstraat in De Bilt vinden de laatste tijd steeds vaker ver-
rassende optredens en workshops plaats. 

Op donderdag17 september bijvoorbeeld is er een theaterworkshop met 
de bekende acteur Helmert Woudenberg en voor de dag daarop staat 
een optreden gepland van Arno Adams, een gewaardeerde vertolker van 
liedjes in het Limburgse dialect. Zijn autobiografisch repertoire is geïn-
spireerd door Jacques Brel, John Lee Hooker en Paolo Conte. 
Meer informatie over de diverse activiteiten is te vinden op www.het-
weeshuisvandekunst.nl.
(Henk Zandvliet) 

In het oude schoolgebouw aan de Jasmijnstraat in De Bilt vinden de 
laatste tijd steeds vaker verrassende optredens en workshops plaats.

Open repetitie van Kamerkoor 
Kamerkoor De Bilt is een enthousiast amateur-kamerkoor met ca. 25 leden onder leiding van 

Inge Westra. Het zingt zowel serieus als licht repertoire:  
klassiek, hedendaags, geestelijk en werelds.

Soms voert het koor werken uit met 
instrumentale begeleiding, maar het 
is hoofdzakelijk gespecialiseerd in 
het zingen van a capella muziek. Er 
wordt gestreefd naar originaliteit in 
muziek en uitvoering. Kamerkoor 
De Bilt werkt hard aan het verzorgen 
van een goede koorklank en wordt 
daarbij ondersteund door een pro-
fessionele stemdocent. Optredens 
zijn divers van aard en vinden plaats 

bij o.a. de Tuindagen op Landgoed 
Vollenhoven, bij korenfestivals, bij  
kerkdiensten etc. Ook geeft het koor 
met enige regelmaat concerten.

Evensong
Momenteel zijn de voorbereidingen 
gestart voor een Evensong in janu-
ari 2016 in de Grote Kerk te Vianen. 
Er zal Engelse kerkmuziek worden 
uitgevoerd. Momenteel is er ruimte 

voor alten, tenoren en bassen. Heeft 
u belangstelling, ga dan eens luiste-
ren of meezingen. Koorervaring en 
noten lezen is niet vereist maar wel 
een pré. U bent van harte welkom 
op de open repetitie op maandag 
7 september 2015 van 20.00 uur 
tot 22.00 uur in de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg 49a te De Bilt. Info 
tel. 06 40487000 (Willem Brouwer, 
voorzitter)

Het Kamerkoor De Bilt hecht aan een goede sfeer en gezelligheid. [foto Henk van de Bunt]

In Between Café 
Het netwerk café voor werk- en opdrachtzoekenden hervat de activi-
teiten op maandag 7 september. Mens De Bilt vertelt over de kansen 
en mogelijkheden van vrijwilligerswerk voor werkzoekenden waarna 
doorgepakt wordt met een inspirerend workshop programma. Vanuit 
mindfulness wordt geleerd te focussen op impulsen, die in een vloei-
ende beweging gevolgd worden richting je volgende loopbaansprong.
Het In Between Café wordt, in samenwerking met Mens, gehouden in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd; Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14 te De 
Bilt. Zie ook www.restaurantbijdetijd.nl. Voor meer informatie over het 
In Between Café: Ilona van der Beek, tel. 06 22928859
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip tomaat mozzarella
Filet american
Bieslook paté 3 x 100

gram 4.50

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

Gegrilde entrecôte
Boeren achterham
Boterhamworst 3 x 100

gram 4.50

  VOORDEEL HELE WEEK

Kip sleetje 

Livar Speklapjes 
naturel of gekruid

Gehaktspeciaaltjes

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 september
t/m woensdag 9 september

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

5.98500
gram 4.98250 

gramEXTRA BELEGEN DJAKARTA MIX

1.69100
gram

STOLWIJKER 
BOEREN BELEGEN CASHEW NOOTJES

7.981
kilo

10.-2
voor

5.-nu

SATÉ VLEES 
Extra donderdag voordeel:

VERSE GEGRILDE 
KIPPEN
KIPPENBOUTEN 
UIT DE OVEN

Altijd lekker!

Magere
Runderlappen
Varkenshaas
naturel of bourgondisch

500
gram 6.50

500
gram 4.99

6 halen
   5 betalen!

500
gram 7.98

500
gram 5.98

Slavink, hamburgers,
gehaktstaven, gehaktschnitzels,
gehaktcordonlbue, etc

VLEESWAREN TRIO

SALAMI PAKKETJES 
2.98100

gram

Lekker voor het weekend!

Lekker & snel klaar!
Per 

stuk 0.99

Lekker makkelijk!

5.50500
gram

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Spaghetti Bolognese
________________________ 100 GRAM 0,99
Japanse biefstuk
MET NOEDELS OF RIJST
________________________ 100 GRAM 1,25
NIEUW 

Thaise kip-schotel
MET PAKSOI, TAUGE EN RIJST

________________________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Pluksla
ZAK 150 GRAM

Nieuwe oogst

Triumph de vienne
HANDPEREN

Hollandse

Trostomaten
HÉÉL KILO

ALLEEN MAANDAG 7, DINSDAG 8
EN WOENSDAG 9 SEPTEMBER

1,25 1,251,25

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

Nieuw
Pitloze druiven!!

met suikerspin smaak!! 

Nieuw
Avocado’s uit Ecuador

de lekkerste ter wereld

VERS GESNEDEN

Andijvie
____________________400 GRAM 1,25
SAP.. SAP.. SAP..

Mineolas uit Peru
____________________HÉÉL KILO 1,49

Moussaka
____________________100 GRAM 1,25

héél kilo
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Iedereen verdient een morgen
door Henk van de Bunt

Van 6 tot en met 12 september houdt het KWF weer de jaarlijkse collecte. In de oude raadszaal 
van gemeentehuis Jagtlust: werd donderdag 27 augustus de aftrap gegeven. 

In ons land krijgen per jaar onge-
veer 95.500 Nederlanders kanker. 
Dit zijn elf mensen per uur! Dit 
aantal stijgt zelfs, naar 123.000 per 
jaar in 2020. Dit heeft alles te ma-
ken met de vergrijzing. Kanker is 
grotendeels een ouderdomsziekte. 
Meer dan twee derde van alle kan-
kerpatiënten is ouder dan 65 jaar. 
Onderzoek naar kanker blijft dus 
hard nodig. Om het aantal mensen 
dat kanker krijgt terug te dringen, 
om te zorgen dat er minder mensen 
overlijden, en om de behandelingen 
nauwkeuriger, effectiever en min-
der belastend te maken. Iedereen 
verdient een morgen, is het thema 
van de nieuwe campagne van KWF 

Kankerbestrijding. In deze cam-
pagne zien we wat ‘morgen’ bete-
kent voor patiënten, ex-patiënten, 
en niet-patiënten en wat KWF daar-
aan bijdraagt.

Alle kernen
Ruim 350 collectanten zullen 
deze week op pad zijn in de ge-
meente De Bilt om een bijdrage 
voor KWF-kankerbestrijding op 
te halen. Burgemeester Arjen Ger-
ritsen gaf op donderdag 27 augus-
tus daartoe het startschot. Tijdens 
de bijeenkomst op Gemeentehuis 
Jagtlust werd een groot aantal col-
lectanten, dat zich al jaren inzet 
voor KWF kankerbestrijding, in 

het zonnetje gezet. Burgemeester 
Gerritsen en KWF regiocoördi-
nator Bart Hellendoorn reikten 
KWF-onderscheidingen uit. 

Samen
Nel Verkroost is secretaris van de 
afdeling De Bilt van het KWF: ‘De 
samenvoeging van de zes kernen 
binnen De Bilt is feitelijk een ad-
ministratieve samenwerking. Alles 
blijft naar buiten toe gelijk; een ad-
ministratieve verbetering en kosten-
besparing voor KWF kankerbestrij-
ding. Voorheen had iedere kern een 
afzonderlijk bestuur en bankreke-
ning. Door de samenvoeging is er nu 
één club met één bestuur, één secre-

tariaat en één bankrekening. Vorig 
jaar zijn we voorzichtig begonnen 
met de omzetting: nu geldt deze op-
zet voor het tweede jaar en zijn we 
gezamenlijk bezig om KWF Kan-
kerbestrijding te promoten en meer 
collectanten te werven want ‘Samen 
komen we steeds dichterbij’.

Opzet
Dat gezamenlijke is terug te vin-
den in de nieuwe organisatievorm 
met oude en bekende namen. Het 
bestuur wordt gevormd door voor-
zitter Iet van der Felz (Bilthoven), 
penningmeester Anja Donker (Bilt-
hoven), secretaresse Nel Verkroost 
(De Bilt) en alg. bestuurslid Sonja 
Paauw (De Bilt) en kent vervolgens 
de commissieleden Corrie Bosman 
(Maartensdijk), Adrie van Egmond 
(Maartensdijk), Rianne de Kruijff 
(Westbroek), Elly Leeksma (Hol-
landse Rading en Lourens Huisman 
(Groenekan).

Onderscheidingen
Burgemeester Arjen Gerritsen 
reikte onderscheidingen uit aan 
mevrouw Hardeman uit Bilthoven 
(56 jaar collecteren), mevrouw 
Van Hoffen uit Maartensdijk (41 
jaar collecteren), mevrouw Kooi-
man-Huisman uit De Bilt (38 jaar 
collecteren), mevrouw Coenraats 
uit De Bilt (34 jaar collecteren) 
en mevrouw Mondé uit Bilthoven; 
zij collecteert dit jaar voor de 35e 
keer. Mevr. Mondé heeft het col-
lecteren van haar man overgeno-
men na zijn overlijden. 
Ook werden drie wijkhoofden 
door de burgemeester onderschei-
den: Tjeerda Bron (40 jaar inzet)  
en Sonja Paauw en Jenneke Zaal 
(beiden 25 jaar inzet). 

Aansluitend worden door Bart 
Hellendoorn met hulp van het be-
stuur de overige onderscheidingen 
uitgereikt.

Tijdens de aftrap van jaarlijkse collecte reikte de burgemeester en Bart Hellendoorn tal van onderscheidingen 
uit aan de cellectanten.

De renovatie van het Heemstrakwartier in De Bilt heeft het predikaat 
‘historiserend’ gekregen en is daarom opgenomen in de route van Open 
Monumentendag. [foto Henk van de Bunt]

Ruimte 
voor Kunst bruist

De Biltse galerie Ruimte voor Kunst is zich aan het 
warmlopen voor het komende seizoen. Om de inrichting op 
te frissen is er flink geschoven en getimmerd. De indeling 
van de voorste ruimte waarin Bonbon Margo al enige tijd 

haar biologische bonbons en taarten verkoopt, is aangepast. 
Verder zijn er twee gezellige zitplekken gerealiseerd waar 

iedereen welkom is voor koffie, thee of limonade, 
al dan niet met taart of bonbon. 

De galerie in de Dorpsstraat trapte op 27 augustus af met een expo-
sitie van een aantal oude bekenden: Glaskunst van Sascha Hacska en 
Hans Kars, verlichting en verlichtingsobjecten van Kunst en Licht, 
tekeningen/schilderingen van Jozé ten Have, textielkunst van Flox 
den Hartog Jager en sculpturen van Peter van Ardenne. Tot en met 12 
september is er nog gelegenheid hun werk te zien. 

Op 12 september vindt ook de inmiddels bekende Marktdag in de 
Dorpstraat plaats en staan Margo en Lars met een kraam vol lekker-
nijen op de stoep voor de galerie. Ook op muzikaal gebied is er nog 
wat bij Ruimte voor Kunst te doen. Dan treedt ’s middags om 15.00 
uur de Utrechtse singer-songwriter Aafke Romeijn op met onder meer 
hardcore postpunk. Het nieuwe tentoonstellingsseizoen gaat op 18 
september officieel van start met een bijzondere expositie van glas-
kunstenaar Fons Uytdehaag die zijn ‘organische, kleurige en vaak 
mysterieuze glassculptures’ laat zien.

Open Monumentendag 
Op zaterdag 12 september is het weer Open Monumentendag in de gemeente De Bilt. Ook dit 

jaar is er een gevarieerd en interessant programma georganiseerd dat zowel voor 
volwassenen als kinderen meer dan de moeite waard is.

In de gemeente zijn elf monumen-
ten te bezichtigen, met aandacht 
voor vakmanschap, het (restaura-
tie-)ambacht en moderne toepas-
singen. Op diverse plekken zijn er 
mini-concerten en rondleidingen 
of achtergrondmuziek. De diverse 
monumenten zijn met elkaar ver-
bonden door een speciaal hiervoor 
ontwikkelde fietsroute die door de 
verschillende kernen van de ge-
meente De Bilt voert. Dit jaar is het 
thema ‘Kunst & Ambacht’.

Opening
Open Monumentendag wordt op 
12 september om 10.00 uur feeste-
lijk geopend door wethouder Hans 
Mieras in Huize Gaudeamus, Ge-
rard Doulaan 21 Bilthoven. Overi-
ge te bezichtigen monumenten zijn 
voormalig Gemeentehuis Maar-
tensdijk, Tuinderij van Landgoed 
Eyckenstein, Langhuisboerderij 
Maartenshoeve (Westbroek) Molen 
Geesina (Groenekan), Nederlands 
Hervormde Kerk Westbroek, Onze 

Lieve Vrouwe van Altijddurende 
Bijstand in Bilthoven, De Woud-
kapel in Bilthoven, Villa Trinari 
(Soestdijkseweg Noord 329 te Bilt-
hoven) en de Dorpskerk De Bilt. 

Heemstrakwartier
Hoewel het geen monument is, is 
een bijzonder programmaonderdeel 

van de dag ook de rondleiding en 
bezichtiging van de historiserende 
renovatie van het Heemstrakwartier 
in De Bilt. Voor alle relevante in-
formatie over de Open Monumen-
tendag De Bilt 2015, waaronder het 
programma van de dag en de fiets-
route, zie www.monumentendebilt.
nl. [HvdB]



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

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)

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

Kosten 
€ 399,00 
(inclusief werkboek 
en meditaties)

www.hansKloosterman.com

Hans           Kloosterman

8 weeKse 
mIndfulness 
traInIng 

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

voor begInners

KInderdagverblIjf bosrIjK
Hertenlaan West 38A Den Dolder

Wij zoeken een full time

SCHOENTECHNISCH MEDEWERKER

Via een interne scholing zullen we u opleiden tot 
voetbeddenmaker. 

Kijk op www.indermaur.nl voor een indruk van ons 
bedrijf en producten. 

Interesse? Stuur je C.V. en motivatie naar: 
George In der Maur Orthopedische Schoentechniek, 
t.a.v. Hanneke de Vries, Koningin Wilhelminaweg 495, 
3737 BG  GROENEKAN of naar info@indermaur.nl
 

- met een positieve instelling
- een goede en secure handvaardigheid
- en een planmatige werkwijze

Nieuw! Bramentaartje
een ambachtelijke 
sloffenbodem gevuld met een bavarois van bramen van zorgboerderij Nieuw Toutenburg en mascarpone. Ter kennismaking

nu €9,95

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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

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

NAJAAR 2015

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

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

uit de zes kernen.
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Meer inwoners tegemoetkoming 
huishoudelijke hulp

 
Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt heeft besloten om de regeling voor 

tegemoetkoming van de kosten voor huishoudelijke hulp te verruimen. De inkomensgrens gaat 
omlaag waardoor er meer huishoudens in aanmerking komen. Ook het aantal uren hulp wordt 

verhoogd. De verruimde regeling gaat op 1 oktober in.

De thans geldende regeling houdt 
in, dat inwoners met behulp van de 
U-pas in aanmerking kunnen ko-
men voor een financiële bijdrage in 
de kosten van huishoudelijke hulp. 
Sinds de start van deze regeling op 
1 april maakten 85 inwoners er-
van gebruik. Na een evaluatie van 
de eerste maanden wil het college 
vanaf 1 oktober meer inwoners 
voor de regeling in aanmerking la-
ten komen. De aanpassingen van 
de regeling zijn gedaan na overleg 
met de Ouderenraad en de Wmo-
adviesraad.

Verruiming
De regeling voor de tegemoetko-
ming in de kosten van huishoude-
lijk hulp is op drie punten verruimd:

1. De inkomensdrempel is ver-
laagd. Niet langer is het bruto-inko-
men bepalend, maar het belastbaar 
inkomen. Hierdoor komen meer in-
woners in aanmerking.
2. De doelgroep is verruimd. Daar-
bij gaat het met name over minder-
validen met een Wmo-indicatie, die 
niet eerder een aanvraag voor hulp 
bij het huishouden hebben inge-
diend.
3. Uitbreiding van het aantal uren 
huishoudelijke zorg van 2,5 naar 
3 uur per twee weken. Ook wordt 
het mogelijk tijdelijk extra uren in 
te zetten bijvoorbeeld tijdens een  
periode van ziekte. Het tarief voor 
het abonnement blijft in 2015 onge-
wijzigd: € 25.
Om voor de regeling in aanmerking 

te komen, moet aan een aantal voor-
waarden worden voldaan. Deze 
staan in de beleidsregels Algemene 
voorziening huishoudelijke hulp, 
die op de gemeentelijke website te 
vinden zijn.

Betere balans 
Verantwoordelijk wethouder Anne 
Brommersma vindt dat de beschik-
bare middelen nu beter worden in-
gezet: ‘Ik vind het belangrijk, dat 
de mensen die de hulp het hardst 
nodig hebben, die ook krijgen. 

Daarom is het goed dat we de rege-
ling voor meer mensen toeganke-
lijk kunnen maken’. Voor meer in-
formatie Wijkservicecentra Mens, 
tel. (030) 744 05 95.

Verkoping voor Adullam 
Op zaterdag 20 september is er voor de 29ste keer een verkoping voor Stichting Adullam 

Gehandicaptenzorg op het terrein achter de Hervormde Kerk, Dorpsweg 40 te Maartensdijk.

Er is weer van alles te vinden: 
Ondergoed, kleding, bakker Bos 
bakt oliebollen, koeken, vlees en 
vleeswaren van Kwaliteitsslagerij 
Zweistra, kaas en, ter plekke vers-
gebakken, nootjes van Johan Sloot-
weg (Versshop ’t Kaasvat win-
kelcentrum De Klop te Utrecht),  
speelgoed, aloë vera-produkten, 
bloemen, (2de hands-) boeken, ijs, 
vis, deco-artikelen, kaarten, fruit, 
snoep, cadeauartikelen, levensmid-

delen, bakproducten, houtsnijwerk, 
Kinder- en Young Lady dopjes en 
baretten, kinderkleedjesmarkt, ba-
bykleding en -artikelen en nog véél 
meer. 

Ook kunnen er weer aardappels 
besteld worden bij de fruitkraam. 
Deze zaterdag zal alles wat u bij 
stomerij Kok, Dorpsweg 44, koopt 
geheel ten goede komen aan de op-
brengst van deze verkoping! Voor 

kinderen zijn er allerlei spelletjes 
en activiteiten. 

Adullam is een organisatie die zorg 
biedt aan (meervoudig-) gehandi-
capten, welke voorziet in dagop-
vang in haar woonvoorzieningen 
en logeerhuizen. 

De Stichting wordt financieel ge-
steund door  o.a. verkopingen van 
diverse plaatselijke comités.

SDO op Murrenhof

De Stichting de Dag van de Ou-
deren (SDO) bracht dinsdag 25 
augustus uur een bezoek aan de 
landschapstuin van de Murrenhof 
te Breukeleveen. De 25 belangstel-
lenden maakten kennis met een 

prachtige landschappelijk ingerich-
te tuin die goed in de natuurlijke 
omgeving van Breukeleveen past. 
Het land wordt omzoomd met idyl-
lische slootjes. Aan de achterkant 
van de tuin ligt het laagveen gebied, 

overlopend naar de Stille Plas. De 
vervallen boerderij is geheel gere-
noveerd evenals de tuin. Ook is er 
een kleine winkel met verschillen-
de handgemaakte cadeauartikelen. 
[HvdB]

Veel aandacht voor de uitleg over de tuin. (foto Clemens van Gerwen)

Geen doorgang voor 
duo-tandem

Nog steeds zijn er mensen die onverwachts voor de sluis op de Oude 
Gezichtslaan (tussen Dorpsweg in Maartensdijk en Gezichtslaan in 
Bilthoven) staan. Ook de heren Van Os en Natzijl (die slecht ter been 
is) kwamen tijdens een tochtje op de duo-tandemfiets voor een onaan-
gename verrassing te staan. 
Het was kiezen; alsnog helemaal omrijden via de Professor Bronck-
horstlaan, met het eveneens voor dergelijke vervoersmiddelen onge-
schikte fietspad of met hulp van toevallige passanten over en onder 
door het hekwerk wurmen. In dit geval is er voor het laatste gekozen. 
[HvdB]
 

Het duo Natzijl en Van Os gestrand voor de sluis op de Oude Gezicht-
slaan.

Zingen met Jan Kortie 
Op dinsdagavond 8 september komt Jan Kortie naar De Woudkapel om 
van 20.00 uur tot 22.00 uur met mensen te zingen. Jan Kortie noemt 
zich ‘stembevrijder’ en kent een vaste schare fans die het zingen on-
der zijn leiding ervaren als bijzonder vreugdevol en bevrijdend - voor 
meer dan de stem alleen! Hij leert mensen om al zingend schijnbaar 
moeiteloos te uiten wat zich in hun ziel bevindt. Voor de meeste deel-
nemers is dit een bijzonder positieve ervaring. Hij begeleidt zichzelf 
op de vleugel.

Deze avond vormt de bijzondere start van het nieuwe seizoen vol le-
zingen, cursussen en gespreksgroepen in De Woudkapel. Vanaf 19.00 
uur is er thee en koffie. Aanmelden bij wendy@wdgcommunicatie.nl 

Contactgroepen 
Mantelzorgers

Met ingang van september start het activiteitenseizoen 
van het Steunpunt Mantelzorg De Bilt. Het Steunpunt 

Mantelzorg De Bilt organiseert maandelijks op woensdag 
en donderdag  ontmoetingen voor mantelzorgers.  

Praten met mensen die in een vergelijkbare 
 situatie zitten kan steun geven. 

Er zijn twee groepen, één voor mensen die zorgen voor iemand met 
dementie, en een voor mensen  die zorgen voor een langdurig zieke 
of voor iemand met een handicap. De groepen worden begeleid door 
een mantelzorgconsulent. Twee keer per jaar kan men instappen in een 
groep, de eerste start in september en de tweede in januari. Meer infor-
matie kunt u contact opnemen met één van de consulenten via mantel-
zorg@mensdebilt.nl of tel. 030-7271556.
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Veranderd maar herkenbaar
Met hulp van de kern-historie-deskundigen Hans de Groot (Bilthoven) en Koos 

Kolenbrander (Maartensdijk) kijken we nog een keer terug aan de hand van een foto van 
‘toen’ en brengen we met een actuele foto het ‘nu’ in beeld.

Deze foto uit de jaren dertig van 
de vorige eeuw en is genomen op 
de plaats waar nu de Clauslaan 
op de Dorpsweg uitkomt. Links 
staat het pand Dorpsweg 146, 
ooit het huis behorend bij de daar 
gevestigde anjerkwekerij; een 
aantal kassen ervan zijn links op 
de foto te zien. Rechts op de foto 
langhuisboerderij De Stouwe 
(Dorpsweg 99) en één van de 
meerdere sluisjes in de watergang 
langs de Dorpsweg. 
[Uit de verzameling van Rienk 
Miedema]

De bebouwing tussen Julianalaan en het Willem Alexanderplantsoen is gekomen op de plaats van de 
voormalige anjerkwekerij (nok nr. 146 nog zichtbaar), aan de rechterzijde zijn er zes woningen gebouwd 
en is het sluisje (basisvorm nog aanwezig) vervangen door een modernere variant. [foto Henk van de Bunt]

WVT brengt de stookkosten omlaag
Wat de komende winter gaat 
brengen kan nog niemand 
voorspellen, maar de wel-
zijnsorganisatie WVT aan de 
Talinglaan is goed voorbereid. 
In de zomervakantie werd een 
groot deel van het glas ver-
vangen door superisolerend 
HR++ glas. Daarmee zal het 
gasverbruik aanzienlijk wor-
den terug gebracht en dat 
komt goed van pas nu ook de 
WVT te maken krijgt met een 
flinke subsidieverlaging van 
de kant van de gemeente. 

De stookkosten vormen niet 
de enige reden voor deze actie. 
Directeur Ruud Jansen: “We 
vinden het erg belangrijk om 
een bijdrage te leveren aan een 
duurzame wereld. Daarom  ge-
ven we bijvoorbeeld ruimte 
aan de activiteiten van BENG!, 
Transition Towns en het Re-
pair Café en schenken we fair-
trade koffie en thee.” Vorig jaar 
vroeg WVT advies aan Transi-
tion Towns en BENG! over de 
mogelijkheden om het ener-
gieverbruik terug te dringen en 
dat leidde tot een groot aantal 
aanbevelingen, waarvan er in-
middels al verschillende zijn 
opgevolgd. Zo zijn er nieuwe 
energiezuinige verwarmingske-
tels aangeschaft, is de vrieskist 

vervangen door een nieuwe met 
een A+++ label en branden ‘s 
avonds in veelgebruikte ruimten 
ledlampen. Een grote wens voor 
de toekomst is de aanschaf van 
zonnepanelen. Volgens de zon-
nekaart van de gemeente heeft 
de WVT ruimte voor 386 pane-
len met een totale opbrengst van 
ongeveer 80.000 kWh. De aan-
schaf daarvan vraagt natuurlijk, 
net als het plaatsen van isolatie-
glas, om een flinke investering. 
Ruud Jansen: “Daarvoor ge-
bruiken we een deel van de op-
brengst van onze jaarlijkse ba-

zar. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten: veel gebruikte spullen 
krijgen een tweede kans én de 
opbrengst zetten we in voor het 
doen van dit soort investeringen 
die helpen om onze kosten om-
laag te brengen.” 

Energieneutraal in 2030

LAMSRUGKOTELETJES
Alleen de haaskant, dus heerlijk mals: Lekker gemarineerd
en vol van smaak. Rosé te bakken. 100 gram 1,50

BLACK ANGUS STEAKS
Graan gevoerd, 1½ maand gerijpt, dus extra smaakvol.
Kort bakken als biefstuk. 100 gram 2,35

BIEFSTUK SCHNITZELS
Super dun afgesneden, lekker gemarineerd & gekruid.
Ca. 1½ minuut bakken. 100 gram 1,75

LIMOUSIN RUNDERSTOOFLAPJES
Van het Franse Limousin: � jn van draad en ouderwets
lekker om te stoven. Ca 2½ uur stoven. 500 gram 5,50

VARKENS PROCUREURLAPJES
Als lapje, saté of babi pangang? Wordt niet droog!
Kort bakken of een uurtje stoven. 500 gram 5,75

TIP:
PEPERBURGERS

Met een lekker pittig randje van peper van 100% rundvlees. 3 stuks 3,75 
CARPACCIO TAARTJES
o.a Vers gemalen biefstuk met zout, peper, Parmezaanse kaas & pijnboompitjes.

100 gram 1,95

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 31 aug. t/m zaterdag 5 sep. 2015. Zetfouten voorbehouden.

KUIKENDRUMSTICKS
Uit onze poeliershoek: om zelf krokant te braden.
In de pan of oven; ca 30 min. op 150°C. 500 gram 2,75

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

BotaBoots on tour!

Blessed by
Comfort

Out� ts Boots Accessories

2 tot 6 september zijn wij in Warendorf, Duitsland
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Sport in de gemeente
Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek

zeker bij de senioren. DOS heeft vijf teams 
op de zaterdag en het eerste team is 
gepromoveerd naar de 1e klasse. DOS zoekt 
vooral voor de jeugdteams nog nieuwe leden. 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
Mijco Boere. Bij inlevering van dit artikel 
ontvang je 10% korting op je contributie!

Korfbalvereniging DOS 
groeit en bloeit,

DANS- & THEATERLES
VOOR DE JEUGD

+ ZUMBA, PILATES En
BODYSHAPE VOOR VOLWASSEnEn

BEWEGEN IS LEUK!
WWW.2MOVEMAARTEnSDIjk.nL

‘Van tevoren dacht ik wel wat moet je 
met de gemeente hebben, maar dat 
valt me alleszins mee. Met de sport-
wethouder en de sportambtenaar 
hebben we recent nog overleg gehad 
om te kijken hoe we de samenwer-
king met de gemeente in onze rol 
als BSF zo optimaal mogelijk kunnen 
laten zijn. We liepen soms wat ach-
ter de feiten aan. Dat hebben we ge-
checkt en dat biedt weer alle moge-
lijkheden. Ik vind het een hele leuke 
vrijwilligersfunctie en ik word super 
gesteund door mijn medebestuursle-
den van de BSF. Ik heb wel begrepen 
dat we vergeleken met voorgaande 
jaren een heel hectisch jaar achter de 
rug hebben. Het was mijn eerste jaar, 
dus ik heb zelf geen vergelijkingsma-
teriaal. Maar het is best pittig geweest 
met projecten als het zwembad en De 
Vierstee. Dat ik pas een jaar voorzit-
ter ben  en daardoor de aanloop naar 
veel zaken niet heb meegemaakt, 
vind ik ook wel een voordeel. We heb-
ben te maken met het hier en nu en 
de toekomst.’

Besluiten
‘Voor de BSF, als vertegenwoordiger 
van de sportverenigingen, is het jam-
mer dat het besluit van de gemeen-
teraad over met name De Vierstee en 
het zwembad zo is uitgevallen, dat 

minder aan de wensen van de sport-
verenigingen tegemoet is kunnen ko-
men. Maar het is een raadsbesluit en 
we zullen het er mee moeten doen. 
We hebben als BSF geprobeerd nu-
ances aan te brengen waar dat kon, 
maar het is de raad die de besluiten 
neemt.’ Ineke Stienstra noemt het 
goed dat de besluiten genomen zijn. 
‘Er is nu duidelijkheid voor de vereni-
gingen.’ De crisis heeft zeker invloed 
op de sportverenigingen gehad. Er 
zijn minder sponsoren, bij veel ver-
enigingen neemt het ledenaantal af, 
de kosten nemen toe en subsidies 
nemen af. Zo vervalt per 1 januari 
2016 de gemeentelijke subsidie voor 
jeugdleden van sportverenigingen. 
Zeker voor verenigingen met veel 
jeugd is dat een flinke som geld.’

Gezamenlijke belangen
‘Als BSF zijn wij primair voor het be-
lang van de sportverenigingen, maar 
wij proberen dat niet ten koste te la-
ten gaan van de belangen van andere 
doelgroepen. Die vinden we ook heel 
belangrijk. Als BSF bestuur proberen 
we de gezamenlijke belangen boven 
te laten komen. We hebben verschil-
lende meningen, maar vaak een ge-
zamenlijk doel. Ik waak er wel voor de 
belangen van andere partijen niet on-
der te laten sneeuwen. Zo hebben wij 

niet geageerd tegen de zeven procent 
korting op de subsidies bij de sport. 
Wij zien ook de belangen van stich-
tingen als Samen Verder, het Maatje-
sproject en al die niet reguliere hulp 
die zoveel oplevert voor mensen. We 
ondersteunen sportverenigingen als 
ze tegen grote problemen aanlopen, 
maar zeggen niet dat er op sport niet 
bezuinigd moet worden en op iets an-
ders dan maar meer.’ 

Ontwikkelingen
De BSF is begonnen haar bestuurs-
vergaderingen bij de sportverenigin-
gen te houden. Er liggen ook nog 
andere plannen om de BSF naar de 
verenigingen te profileren, zoals een 
agenda met alle sportactiviteiten. Er 
zijn 35 sportverenigingen aangeslo-
ten bij de BSF met 12.000 actieve 
sporters. Bij verenigingen constateert 
Ineke Stienstra dat wat er aan proble-
men speelt heel divers is. Een lande-
lijke trend is de afname van het aantal 
leden. Dat wordt mede veroorzaakt 
doordat vooral senioren meer indivi-
dueel aan sport zijn gaan doen. Dat 
heeft ook consequenties voor de in-
vulling van besturen en overig kader. 
 
Sportgala
De BSF organiseert ieder jaar het 
Sportgala. ‘Wat daar een verandering 

in is, is dat het hele jaar door spor-
ters of teams opgegeven kunnen 
worden. Dat was in het verleden ge-
bonden aan het eind van het jaar. 
Dat betekende dat verenigingen 
die hun kampioenschappen in het 
voorjaar hadden, of alleen in het zo-
merseizoen, een beetje verdwenen. 
Nu kun je het hele jaar sporters of 
teams opgeven. We denken dat dit 
de breedte en het aantal voordrach-
ten ten goede komt. De commissie 
kan betere keuzes maken voor de 
nominaties. Er is ook meer tijd om 
achtergrondinformatie over de voor-
drachten na te trekken. Er zijn nu 
al heel veel voordrachten binnenge-
komen.’

Sportieve prestatie
Ineke Stienstra heeft deze zomer 
zelf ook een sportieve prestatie ge-
leverd met een fietstocht van 1300 
kilometer naar de Middellandse 

Zee. ‘Op 3 juni vertrok ik uit Roer-
mond en op 3 juli bereikte ik mijn 
einddoel in Les Saintes Maries de 
la Mer, ten westen van Marseille. Ik 
heb ontzettend genoten. 

Ik hoorde van iedereen van te vo-
ren wat stoer en wat dapper, maar 
het was één feest. Ik was alleen en 
kreeg onderweg van alles aange-
boden. Taart, drinken, fruit, stuk-
ken pizza. Als ik perziken aan de 
kant van de weg wilde kopen dan 
kreeg ik ze cadeau omdat ik ‘Tout 
seul? Avec le vélo?’ zo’n lange reis 
maakte. Ik heb niet één keer regen-
kleding aan hoeven hebben. Ook 
heb ik nog weer iets over mezelf ge-
leerd. Dat ik zo lang in mijn eentje 
ervaringen in de natuur kan opdoen 
die ik graag met anderen wil delen. 
Ik heb een dagboekje bijgehouden 
en ga nog een ouderwets plakboek 
maken.’

Biltse sport
beleefde hectisch jaar
door Guus Geebel

‘Het is veel leuker dan ik dacht.’ zegt Ineke Stienstra over haar eerste jaar als voorzitter van de Biltse Sport Fede-
ratie (BSF). ‘Ik kende de BSF alleen vanuit het bestuur van Sportvereniging Irene, waar ik secretaris van ben. Mijn 
besluit om voorzitter te worden nam ik omdat het me een hele zinvolle manier leek om de sport van dienst te zijn.’

BSF-voorzitter Ineke Stienstra wil de contacten met de sportverenigingen ver-
der versterken.

Eerder dit jaar leverde het sportgala een vol podium met genomineerden op.

Altijd weer schoon AAn de stArt
www.vinkwitgoed.nl

• Wasmachines
• koelkasten
• diepvriezers
• inbouWapparatuur
• enzovoorts

inbouwspecialist
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De badmintonafdeling bestaat uit ca 125 leden. Van jong tot 
oud en van beginner tot serieuze competitiespeler: iedereen kan 
bij ons terecht. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag wordt er door 
verschillende groepen getraind en gespeeld. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen al 
starten met badminton bij de mini’s. Meer informatie op badminton.sv-irene.nl

SV Irene is een OMNI sportvereniging met 5 afdelingen: badminton, basketbal, 
beachvolleybal, gymnastiek en volleybal. Wij bieden jong en oud de mogelijkheid 
om op elk niveau te sporten. www.sv-irene.nl

Onze afdeling gymnastiek biedt - voor zowel jongens en meisjes 
vanaf 5 jaar - turnen aan op recreatief en op wedstrijdniveau. 
Tevens worden lessen gymnastiek voor dames gegeven. 

 gymnastiek.sv-irene.nl
De Hart & Vaat Beweeggroep biedt aangepast sporten onder professionele 

begeleiding van een fysiotherapeut voor mensen met hart-en vaatproblemen. 
www.sv-irene.nl

Irene Volleybal is een vereniging waar de zaalvolleybalsport in een sportieve, 
gezellige en respectvolle omgeving wordt beoefend. Er is aandacht 
voor zowel de breedtesport als de (door)ontwikkeling van talentvolle 
spelers. Irene is een bloeiende vereniging waar spelers van verschil-
lende leeftijden en niveaus zich thuis voelen, zowel op sociaal als 
sportief gebied. www.irene-volleybal.nl

Irene Beach bestaat nu ruim 5 jaar en is uitgegroeid tot ruim 250 
leden. Zowel voor recreatief beachvolleybal, als op hoog niveau. 
Meerdere jeugd- en seniorenteams zetten regelmatig goede 
resultaten neer in de top en subtop van de nationale competitie. 
Op korte termijn wordt uitbreiding van het aantal velden verwacht! 
Het seizoen loopt van april – september. www.irenebeach.nl

Sinds 2012 kan er weer basketbal gespeeld worden in Bilthoven. Dit jaar doen er 3 
teams mee met de competitie. Irene Basketbal richt zich op de jeugd van 7 tot 

16 jaar. Op dinsdagavond zijn de trainingen in de Kees BoekeHal. 
Kom gezellig een keertje langs. 

Kijk voor meer informatie op basketbal.sv-irene.nl

TV Tautenburg
Over TV Tautenburg
TV Tautenburg Maartensdijk op 6 prachtige tennisba-
nen en een mini baan kun je het hele jaar door spelen 
zoveel als je wilt. 

Bij Tennisleraar Paul de Bruin kun je als je de � jne 
kneepjes van de tennissport leren tijdens zijn trai-
ningen. Maar ook als je gewoon lekker recreatief een 
beetje lekker wil komen bewegen kun je je aansluiten 
bij deze club. 

Tijdens de tossavond en ochtend kun je mensen ont-
moeten en heerlijk een balletje slaan.

Actie
Nu lid worden betekent tot eind 2015 gratis sporten en 
pas in 2016 gaan betalen.

Aanmelden?
Ga naar www.Tautenburg.nl en meld je aan!

TV Tautenburg
Dierenriem 6a
Maartensdijk

www.tautenburg.nl

I ENNIS

DOS kent drie nieuwe gezichten in 
de basis. Vanuit de A1 is Bas de 
Jong doorgedrongen tot de hoofd-
macht. Verder hebben nieuwelingen 
Eline Geurtsen en Anouk van Brenk 
ook een plek bemachtigd in het eer-
ste team. Coach Steven Brink moest 
op het laatste moment nog een wijzi-
ging doorvoeren. Een uur voor aan-

vang van de wedstrijd moest Cindy 
van Ettekoven afhaken. Ondanks 
behandeling bij de fysio, was zij toch 
niet fit genoeg. DOS beschikt dit sei-
zoen over een sterke en brede selec-
tie waardoor Shanna Versteeg Cindy 
kon vervangen. 

Het eerste kwartier van de wedstrijd 

tegen het Haagse ALO verliep wat ge-
spannen voor de thuisploeg. In deze 
periode wilde DOS te graag. Verde-
digend was het te onrustig en in de 
aanval was het spel te ongeduldig. 
Veel te snel werden de kansen geno-
men en verkeerde keuzes gemaakt. 
Na deze periode bij een 4-6 achter-
stand pakte DOS de draad weer goed 

op en bouwde een veldoverwicht op. 
Verdedigend was DOS bij de les en 
de kansen in de aanval kwamen 
voort uit goede aanvals-opbouwen. 
De Westbroekers kwamen gelijk bij 
6-6 en pakten een voorsprong bij 
8-6. Net voor rust kon zelfs een vier 
punten voorsprong worden gepakt 
bij een 12-8 stand halverwege.

Na rust gaf DOS deze voorsprong 
niet meer uit handen en kwam de 
overwinning geen moment meer in 
gevaar. Ondanks de hoge tempera-
tuur en de volle zon hield DOS het 
tempo hoog. ALO kon het tempo van 

DOS niet meer volgen en het was ge-
nieten voor het vele publiek langs de 
lijn De goed leidende scheidsrechter 
blies bij een mooie eindstand van 
26-16 deze middag voor de laatste 
maal. 

Coach Steven Brink was trots op zijn 
ploeg bij het debuut in de 1e klasse. 
DOS 2 startte ook goed en won met 
19-13 van Woudenberg. Volgende 
week wacht een uitwedstrijd in Ter-
schuur tegen Revival. Het aanvangs-
tijdstip is om 15.30 uur. Voorafgaand 
treffen beide reserve teams elkaar 
om 14.00 uur.

Na een prima verlopen voorbereiding met overwinningen op erkende tegenstanders, waren de verwachtingen in 
Westbroek hoog gespannen. Terecht of niet, van de promovendus werd niets minder dan een overwinning verwacht 
in de eerste wedstrijd in de 1e klasse. 

DOS start met
ruime overwinning

Op de foto de spelers van DOS 1 van dit seizoen met links teammanager Luc den Otter en rechts trainer/coach Steven 
Brink.

Volleyballes
op school
In de periode 1 september t/m 7 september bezoekt een team van Salvo-
trainers de basisscholen in Maartensdijk. Tijdens de gymlessen maakt de 
basisschooljeugd spelenderwijs kennis met volleybal. Dit gebeurt vooral 
door de oefeningen in spelvormen aan te bieden en de jeugd zo veel 
mogelijk met de bal te laten spelen. Door op meerdere kleinere veldjes te 
oefenen komen de kinderen veelvuldig aan spelen toe en staan ze vrijwel 
niet stil. 

Open trainingsavond 
Op dinsdag 8 september is deze jeugd uitgenodigd op een open training. 
Salvo organiseert voor de schooljeugd en overige jeugd in Maartensdijk 
een volleybaltraining als vervolg op de trainingen en oefeningen die op 
de schoollessen zijn gedaan. Zo maken de kinderen kennis met volleybal 
zoals het bij Salvo wordt gespeeld. 

De training vindt plaats van 18.00 tot 19.00 uur in sporthal De Vierstee 
in Maartensdijk. Na afloop van de trainingen krijgen alle deelnemende 
kinderen een sportdrankje uitgereikt. Tijdens en na de training zijn er 
Salvoleden aanwezig om mogelijke vragen te beantwoorden. Er zijn ruim-
schoots mogelijkheden om kinderen in teams te plaatsen.
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Tweemaal Zes: 
korfbal voor 
iedereen
Korfbalvereniging Tweemaal Zes is een begrip in Maar-
tensdijk. De in 1968 opgerichte vereniging groeide 
vooral in de laatste decennia uit tot een goed georga-
niseerde club met een breed aanbod. Het eerste team 
speelt ook komend seizoen op het één na hoogste ni-
veau, ook de jeugdselecties presteren op hoog niveau. 
Maar daarnaast biedt Tweemaal Zes ook verschillende 
activiteiten voor minder prestatieve sporters. 

Voor de allerkleinsten (4 t/m 6 jaar) is er op zaterdag-
ochtend het Kangoeroe-korfbal. Zij doen voornamelijk 
spelletjes met de bal, kring- en loopoefeningen. De 
oudste kangoeroes vanaf 6 jaar krijgen al meer gerichte 
korfbaltraining en gaan regelmatig naar toernooitjes, 
waar mono-korfbal (een vereenvoudigde vorm van korf-
bal) wordt gespeeld. Vanaf 7 jaar mogen de kinderen 
echt gaan korfballen. TZ heeft ook een enthousiaste 
groep recreanten, die wekelijks trainen en enkele ma-
len per jaar deelnemen aan een toernooi. 

Tweemaal Zes is dus op alle niveaus korfbalactief. Meer 
weten? Ga naar onze website: www.tweemaalzes.nl 

ckv Tweemaal Zes
Veld en kantine: 
Dierenriem 8
3738 TR Maartensdijk
Tel. 0346-212447
Sporthal ‘De Vierstee’
Nachtegaallaan 30
3738 EB Maartensdijk
Tel. 0346-212021
www.tweemaalzes.nl

Lid worden
Nieuw leden kunnen zich aan-
melden via de website. Wil je 
sfeer proeven, dan kun je vier 
keer gratis meetrainen. 
Neem daarvoor contact op met 
de secretaris Cindy van ’t Veld 
via secretaris@tweemaalzes.nl of 
telefonisch 06-43712373.

KOM TENNISSEN BIJ

Wij hebben een uniek programma voor de jeugd dat zorgt voor veel spelen,  

veel lol en veel plezier. Het programma bestaat uit:

•	 Een	lang	seiz
oen	lessen	(maart	t/m	december)	van	een	pr

ofessionele	trai
ner

•	 Deelname	aan	Tenniskid
s	competitie

•	 Deelname	aan	Tenniskid
s	evenementen	(ook	in	d

e	winter	bij	goe
d	weer)

•	 Gratis	deelna
me	aan	jeugdcom

missie	activiteiten

•	 Een	baan	die
	in	principe	het

	hele	jaar	open
	is	om	op	te	spelen

•	 Gratis	lenen	v
an	tennisballen

	

•	 Gratis	tennisr
acket	(voor	nieu

we	jeugdleden	
t/m	8	jaar)

•	 Gratis	introdu
ceren	van	vrien

den	en	vriendin
nen

•	 En	dat	voor	m
aar	drie	keer	€	

90,-

Wil je meedoen? Geef je dan op  via onderstaand post- of mailadres. 

Jeugdcommissie t.v. FAK
Postbus 490

3720 AL  Bilthoven 
Email: jeugdcommissie@tvfak.nl

TV FAK!

Om 10.00 uur werd gestart bij het 
Heidemeertje. Na een piramide-
training voor de conditie volgden nog 
enkele loopoefeningen. Moe maar 
voldaan kon iedereen om 12 uur aan-
schuiven bij een energierijke lunch in 
het clubgebouw in de Kees Boeke-
hal. Het middagprogramma bestond 
uit een rustige techniektraining in de 
zaal. Een vermoeiende maar vooral 

ook gezellige dag. De Buitendag was 
een goed begin voor een ambitieus 
seizoen.

De competitieafdeling van de seni-
oren is dit jaar uitgebreid. SV Irene 
neemt met 8 teams deel aan de com-
petitie. Er wordt gespeeld in verschil-
lende klassen van de 4e klasse tot en 
met de 4e divisie. Bij de jeugd doen 

er 2 teams mee. Alle competitiespe-
lers kunnen 2 keer trainen per week. 
Dit jaar hoopt SV Irene met een aantal 
teams te promoveren. 

Zelf ook eens ervaren hoe leuk bad-
minton kan zijn? Ga langs en train 
vrijblijvend 2 keer mee. Voor meer in-
formatie kijk op badminton.sv-irene.
nl.

De Kangoeroe Klup 
Bij korfbalvereniging NOVA: maken kinderen vanaf 4 jaar in de Kangoe-
roe Klup door middel van leuke spelletjes kennis met sport en bewegen. 
Voor kinderen die balspelletjes leuk vinden een ideale manier om sportief 
bezig te zijn en kennis te maken met korfbal. Er wordt wekelijks getraind 
op zaterdag om 10.00 uur met uitzondering van de vakanties en feest-
dagen. De Kangoeroe Klup heeft 3 vaste trainers die onder begeleiding 
staan van een docente bewegingsonderwijs. En ook voor deze jonge kin-
deren vinden er zelfs toernooitjes plaats.

Het is mogelijk om 3 keer op proef mee te trainen. Interesse?
Stuur een mailtje naar martinekreuger@gmail.com.

SV Irene Badminton
in startblokken 
Gelijk de eerste zondag van het nieuwe seizoen werden alle competitiespelers van Sv Irene Badminton voor het 
2e jaar verwacht bij de Buitendag. Trainer Rob Banse had weer een mooi trainingsprogramma in elkaar gezet voor 
zowel senioren als jeugdspelers.

Techniektraining van de competitiespelers binnen.
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Slaan, stelen, 
stoten, gooien, 
rennen en vangen
Dit zijn enkele ingrediënten van Honkbal en Softbal die 
deze sporten zo boeiend en veelzijdig maken. Het zijn 
tactische en technische teamsporten. Slim zijn, snel 
zijn, spelinzicht hebben, maar vooral actief bezig zijn.

HSV Centrals speelt aan de Voordorpsedijk in De Bilt. 
Centrals is een vereniging die voor meisjes en jongens 
vanaf 6 jaar en voor dames en heren van 16 tot 88 heel 
veel te bieden heeft. 

Centrals staat voor:
zoveel mogelijk mensen zo leuk 
mogelijk laten ballen. 

Informatie
www.centrals.nl
info@centrals.nl

Plezier staat voorop!

Kom langs en train 

3x gratis mee! 

Foto: Jan Kruijdenberg Fotografie

Tennis: het hele jaar spelen

bij TV Hollandsche Rading!

Tennisvereniging Hollandsche Rading is de spil van 
onze kleine dorpskern en heeft 4 verlichte Advanced 
Red Court banen, waardoor er het hele jaar getennist 
kan worden, ook bij regen. 

Geen wachtlijst 
Tennisvereniging Hollandsche Rading kent geen 
wachtlijst. Tossen kan 5 maal per week  en verder kan 
de hele week individueel gespeeld worden. 

We zijn een heel gezellige, sociale club waar het fijn 
vertoeven is. Met mooie banen, 2 professionele tennis-
leraren en een goede. pas verbouwde kantine die nu 
Baan 5 heet. 

Wintertennis
Onze leden kunnen dankzij hun lidmaatschap zowel in 
de zomer als in de winter spelen. Niet-leden van Ten-
nisvereniging Hollandsche Rading kunnen winterlid 
worden, wat aantrekkelijk is omdat veel zaalaccommo-
daties in de buurt verdwenen zijn.

Het lidmaatschap voor de 
periode 1 oktober tot 1 maart 
kost slechts €70 per persoon.

Opgave en informatie via 
bestuur@tvhollandscherading.nl. 

Hier kunt u zich ook melden om 
eens te komen proefspelen.

Na een goede voorbereiding in de 
maand augustus werd in de wijk 
Hoograven het spits afgebeten bij 
HKC. De ranglijst moet zich uiteraard 
nog gaan vormen, maar deze club 
wordt zeker niet als een underdog 
gezien. 

Nova had het dan ook zwaar in de 
eerste helft tegen de lange heren van 
de tegenstander. Dit kon Nova goed 
ondervangen door de grote variatie in 
de ploeg. Met onder andere zes doel-
punten van twee nieuwe heren bleef 
de gastploeg telkens op voorsprong. 
Hiermee dwong Nova een snelle he-
renwissel bij de tegenstander af. Ech-
ter, ze konden niet weglopen met een 
8-10 ruststand als gevolg.

Familie
In de voortzetting van de wedstrijd kon 
Nova HKC niet wegzetten. Een kwartier 
voor tijd was de spanning volop terug 
bij een stand van 14-14. Coach Wouter 
van Brenk bracht broer en zus Coen en 
Inge van Eck in het veld voor een extra 
impuls. 

Dit had vrij snel uitwerking. Nova wist 
daarmee twee strafworpen te benutten. 
De Hoogravense vereniging had hier 
geen antwoord meer op. In de slotmi-
nuten maakte Coen van Eck met een 
afstandsschot een einde aan de span-
ning. De eindstand kwam zo op 15-19.

Wisselen
Door het vertrek van meerdere spelers 

zag Van Brenk zich genoodzaakt zijn 
ploeg van buitenaf te versterken. Naast 
goede aanvullingen uit de junioren in 
de selectie heeft de coach een goede 
basis in één gezet door Jaco Schippers 
en Richard van der Pas terug te halen. 
Beide spelers hebben hun roots bij de 
club en kenden een knap korfbalavon-
tuur bij Antilopen in Leusden.

Sterk
Met deze wedstrijd start Nova haar 
competitie sterk. Volgende week ont-
vangt zij op Sportpark Larenstein de 
korfbalvereniging MIA om 15.30 uur. 
Deze Amersfoortse club heeft de am-
bitie om volgend seizoen in de eerste 
klasse te spelen. MIA won haar eerste 
wedstrijd nipt met 19-18.

Korfbalvereniging Nova zette afgelopen zaterdag de seizoen openingswedstrijd moeizaam om in een winstpartij. 
In het laatste kwartier wist de Biltse korfbalequipe HKC (Utrecht) toch nog met 15-19 van zich af te schudden. 

Nova opent
veldcompetitie met winst 

Tweemaal Zes 
verliest seizoen-
ouverture 
In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen heeft TZ een 
nederlaag geleden in Dordrecht. Dat er uiteindelijk maar een 
verschil van drie doelpunten op het bord stond, was vooral te 
danken aan het feit dat men hard bleef werken voor de doel-
punten. Maar het was verre van een goede wedstrijd die de 
ploeg van Eric Geijtenbeek op de mat legde. 

TZ had gehoopt het nieuwe Hoofdklasseseizoen op een betere 
manier te beginnen. Maar het is nog even zoeken naar het 
goede spel waarmee men vorig jaar uiteindelijk een gedeelde 
derde plek in de veldcompetitie veroverde. Met één wijziging in 
de basis acht, Rianne Kruit heeft een plek in het eerste team 
verworven, is het de doelstelling om opnieuw te handhaven in 
de Hoofdklasse.

Afgelopen zaterdag begon men mat aan de eerste wedstrijd 
van het seizoen. DeetosSnel schoot de eerste aanvallen met 
scherp en leek ruim weg te lopen bij TZ. DeetosSnel kon dit 
hoge percentage echter niet vasthouden waardoor TZ de aan-
vallen van de tegenstander snel kon afbreken in de rebound. 
Bij rust stond het 10 – 6 in het voordeel van de thuisploeg. 

Na de rust was er een lichte verbetering in het spel van TZ 
maar nog zeker niet het niveau dat de ploeg in huis heeft. 
Langzaamaan kroop men wel dichterbij en de mogelijkheden 
waren er zeker om langszij te komen. Tim Meijers viel nog in 
en wist in korte tijd twee doelpunten te forceren. Mooi om te 
zien dat hij het na twee jaar afwezigheid nog steeds in zijn mars 
heeft. Eindstand 17 - 14. 

Volgende week staat de eerste thuiswedstrijd op het program-
ma. Wederom een mooi affiche. Om 15.30 uur neemt TZ het 
op tegen KVS uit Scheveningen. Voor deze wedstrijd speelt om 
14.00 uur het tweede team tegen het Friese De Walden. 

Klaverjassen in Dijckstate
Vanaf woensdag 2 september 
(vandaag) tot en met woensdag 
20 april 2016 is er in Servicecen-
trum Maartensdijk (Dijckstate), 
Maertensplein 96 iedere woens-
dag Klaverjassen, georganiseerd 
door Gijs de Heer en Jan van 
Tricht. De aanvang is wekelijks 
om 14.00 uur en de kosten zijn 
3 euro per keer. Inlichtingen tel. 
0346 214161.
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 nova.bilthoven@kvnova.nl  
 06 - 3733 5575 
 www.kvnova.nl 

 

Kom ook eens  
 KorFballeN! 

. 

NOVA is een club waar sport, spel en gezelligheid gecombineerd worden. 

Een keer gratis meetrainen? Dat kan!  
 

 
 

 

Korfbal bij NOVA: 
- Al vanaf 3 jaar in de  

   Kangoeroe Klup;  
- Vanaf 6 jaar wedstrijden; 

- Jongens en meisjes spelen 

   samen, dus goed voor  
   sociale vaardigheden; 
- Bevordert de motoriek; 

- Is een voordelige sport. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vragen?
Kijk ook op:
www.badmintonmaartensdijk.nl 
of bel / app Frans 06 52 411 627

BC Re� ex
badminton en 
tafeltennis
Vind je het ook weer tijd voor een binnensport of wil je 
� t blijven op een leuke manier? Heb je met badmin-
ton en/of tafeltennis veel plezier beleefd op vakantie 
of altijd al een keer willen proberen? 

Kom dan eens de sfeer proeven en sporten bij
BC Re� ex, de tafeltennis- en badminton-vereniging in 
Maartensdijk.

Dat kan op maandagavond van 20.00 tot 22.30 uur 
in De Vierstee. Er is een leuke groep recreanten ac-
tief, maar het is ook mogelijk om bij badminton in de 
districtscompetitie mee te spelen. Ook is het mogelijk 
om aan trainingen mee te doen. Je kunt altijd 2 keer 
vrijblijvend meespelen. Breng zelf sportkleren en sport-
schoenen mee, dan zorgen wij voor een racket/batjes 
en shuttles/balletjes.

Twee sporten één prijs één vereniging
BC Re� ex Maartensdijk

Na twee door regen geteisterde wed-
strijden in 2010 en 2012 werd dit 
een zonovergoten ontmoeting bij zo-

merse temperaturen. Na ontvangst 
met koffie en lekkernijen werd om 
10.00 uur gestart voor een kop-

pelwedstrijd over 18 holes, waarbij 
steeds een Duits en een Nederlands 
koppel met elkaar speelde. Tijdens 

de goedverzorgde lunch na afloop 
werden de scores bekend gemaakt. 
Daarbij bleek dat thuisclub De Bilt-
se Duinen het Duitse team ruim had 
verslagen. 

De wisselbokaal, die wij in 2013 in 
Coesfeld was verloren, staat nu dus 
weer in Bilthoven. 
De beste (laagste) score werd be-
haald door het thuiskoppel Maria de 

Jong en Fred Bos. De beste Duitse 
score door het koppel Ingrid en Die-
ter Kranz.

Na de gebruikelijke uitwisseling van 
geschenken bleef het nog lang ge-
zellig op het zonnige terras van het 
Golfpark, waarna de gasten vertrok-
ken, vast voornemens om de beker 
volgend jaar in Coesfeld terug te 
veroveren.

Zaterdag 23 augustus ontving Golf & Country Club ‘De Biltse Duinen’ Golfclub Coesfeld voor de traditionele kop-
pelwedstrijd in het kader van de jumelage tussen deze gemeenten. Dit evenement vindt sinds 1996 plaats, waarbij 
teams van 12 spelers jaarlijks afwisselend in Bilthoven en Coesfeld strijden om een wisselbokaal. 

Zonnige Jumelage Golfwedstrijd 

De deelnemers aan de jumelage golfwedstrijd in Bilthoven.
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Golfpark de Biltse Duinen
Burgemeester v.d. Borchlaan 6
3722 GZ Bilthoven
T 030-2280561

De planning van de cursussen 
voor dit najaar, staan op onze 
site: www.biltseduinen.nl

Inschrijven of verdere informatie?
Bel ons of stuur een mailtje naar:
golfleren@biltseduinen.nl

Golfpark De 
Biltse Duinen

Volgend jaar bestaat Golfpark de Biltse 
Duinen 30 jaar. In die dertig jaar is er op 
golfgebied veel verandert in Nederland. 
Golf is veel toegankelijker geworden iets 
wat naadloos aansluit bij de filosofie van de 
Biltse Duinen. 

Welkom
De Biltse Duinen is een geheel openbaar golf-
park. Iedereen is van harte welkom om kennis 
te maken met de sport. Voor slechts 2 Euro kunt 
u op de Biltse Duinen een balletje komen slaan. 
Het gebruik van stokken is hierbij zelfs inbegre-
pen. Ondanks dat een lidmaatschap niet nodig 
is om op de Biltse Duinen te golfen telt onze 
vereniging inmiddels meer dan 800 leden. Een 
aantal waar we trots op zijn. 

GVB
Vorig jaar zijn we gestart met cursussen om be-
ginnende golfers in twee weekenden hun han-
dicap te laten halen. Voorheen heette dit het 
Golfvaardigheidsbewijs (GVB). Dit bleek een 
schot in de roos. Alleen al dit voorjaar hebben 
ruim 75 deelnemers hun handicap gehaald. 

Sfeer proeven
Mocht u nog nooit op de Biltse Duinen zijn ge-
weest, schroom dan niet om eens aan te komen 
en de sfeer te proeven. Al is het maar voor een 
kopje koffie op ons prachtige terras. U bent van 
harte uitgenodigd.

SVM is een 
club in 
beweging
SVM is een club in beweging. Zo waren er diverse 
investeringen de afgelopen jaren: zonne-energie, 
tribune, en enkele gebouw gerelateerde zaken.

Nieuw
Het nieuwste project: een panna veld voor de 
jeugd  is ook al bijna gerealiseerd. Dit alles dank-
zij onze sponsorcommissie, BSF en vele andere 
sponsoren.

Toekomst
De komende jaren zal SVM zijn pijlen gaan rich-
ten op de jeugd en meisjes opleidingen. Dit alles 
onder de bezielende leiding van onze nieuw op-
gerichte technische commissie. Zij gaan er voor  
zorgdragen dat elk jeugdteam bij SVM in de toe-
komst getraind zal gaan worden door gekwalifi-
ceerde trainers en trainsters. 

Tevens zullen zij ondersteunend zijn aan de 
jeugdleiders van SVM. Dit alles zal moeten gaan 
bijdragen tot een constant niveau in de toekomst, 
waarbij het voetballen het speerpunt moet zijn en 
waarbij wij respect en plezier met elkaar niet uit 
het oogpunt mogen verliezen. 

Dit respect en plezier willen wij, als dank, ook uit-
dragen naar onze vele vrijwilligers. Want zij zijn 
voor 99% verantwoordelijk voor het goed draai-
ende houden van SVM. 

Accommodatie:
Sportpark van Eck
Dierenriem 4
3738 TR  Maartensdijk
Tel. 0346-212241
Telefonisch bereikbaar van 
dinsdag t/m vrijdag
19.30 - 22.00 uur
Zaterdag bereikbaar
van 9.00 - 18.30 uur.

Correspondentieadres:
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL  Maartensdijk

‘Dit is de mooiste en modernste club waar ik ooit gewerkt heb’, zegt Bas Elenbaas, club-
manager van SportCity Bilthoven (gevestigd naast de Hoogvliet en de Action). ‘Ik ben 
trots op de verbeteringen die we voor onze leden hebben weten te realiseren. Afgelopen 
zomer hebben we alle kracht- en conditietoestellen vernieuwd, een nieuw Fit & Fun 
Circuit geplaatst, de look en feel van de club zelf aangepakt en nu hebben we de aller-
nieuwste meest innovatieve fitnessapparatuur die maar bestaat.’ 

Nieuwste fitnessapparatuur
Het is mogelijk om tijdens het sporten op je favoriete fitnesstoestel de nieuwste muziek 
luisteren, films of series te kijken of gewoon je eigen smartphone aansluiten. Ook Face-
booken of email checken kan tijdens het sporten. Daarnaast zijn er interactieve conditie-
trainingen tijdens het fietsen, hardlopen of crosstrainen waarbij het net lijkt of je op een 
parcours loopt ergens in Parijs, Afrika of de Franse Alpen. De omgeving verandert met je 
snelheid mee en de hellingsgraad en de weerstand van het toestel worden automatisch 
aangepast aan het gekozen terrein. Alle resultaten van de training worden opgeslagen in 
een handige app. Daarmee kunnen sportdoelen gemonitord worden en kan de sportin-
structeur snel zien of er een aanpassing van uw trainingsschema nodig is.

Alle verbeteringen die in de club zijn doorgevoerd zijn aangedragen door de eigen leden 
van SportCity Bilthoven. Zij hebben vorig jaar een ledenenquête ingevuld, waarbij zij 
hun verbeterpunten kenbaar konden maken. SportCity Bilthoven is gevestigd aan de 
Leyenseweg 123 in Bilthoven. Ga gerust een keer langs of bel voor meer informatie (030) 
225 02 55.

SportCity Bilthoven 
innoveert 
Sinds deze zomer is SportCity weer de meest moderne sportschool van heel Bilthoven 
en omstreken. Er is veel voor de leden geïnvesteerd, maar het resultaat mag er zeker 
zijn. De allernieuwste fitnessapparatuur met de modernste snufjes om leuker en doel-
gerichter te kunnen sporten.

Kom sporten bij 

Atlas fysio! 
En betaal tot 1 oktober 

géén inschrijfgeld!

Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | MaartensdijkTel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nlDeze aanbieding is geldig tot 1 oktober 2015 bij 
inlevering van deze voucher
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Een nieuw seizoen met nieuwe 
activiteiten. Doe mee! 

 
Tot en met  5 september zijn er open 

lessen. Deelname gratis en vrijblijvend! 
 

Woensdag 2 september  
 informatieavond diverse cursussen 

ontmoeten 
bewegen 
ontwikkelen 
servicecentrum 

Biltse Sport 
Federatie (BSF)
Het is al weer 24 jaar geleden dat er in de gemeente 
de Bilt het idee werd geopperd om de krachten op het 
gebied van Sport te bundelen. Daarmee werd de oprich-
ting van de Biltse Sport Federatie een feit. 

In de statuten werd daarbij als doelstelling opgenomen 
“het behartigen en bevorderen van de belangen van haar 
leden met als doel daarmee zoveel mogelijk inwoners van 
de gemeente naar eigen keuze en op een verantwoorde 
wijze sport te kunnen laten beoefenen dan wel daarbij 
betrokken te laten zijn”. Daarnaast heeft de BSF een be-
langrijke taak toebedeeld gekregen om gevraagd dan wel 
ongevraagd op te treden  als adviesorgaan voor wat betreft 
“sport gerelateerde onderwerpen” voor de gemeente.

De BSF vertegenwoordigt momenteel 35 leden/sportver-
enigingen die in totaal ongeveer 12.000 actieve sporters 
als lid hebben. Bij de samenstelling van het bestuur wordt 
er naar gestreefd om daarin zoveel mogelijk sporten te 
laten vertegenwoordigen alsmede alle dorpskernen. Er 
wordt jaarlijks gewerkt met een geactualiseerd werkplan 
waarin naast tal van jaarlijks terugkerende items zoals 
bijvoorbeeld “project Sportgala” en “Combinatiefuncti-
onaris” ook specifieke onderwerpen zoals “Vierstee” en 
“Zwembad” zijn opgenomen en houdt de BSF - naast 
haar periodieke bestuursvergaderingen - jaarlijks een 
Algemene Ledenvergadering, waarbij met haar leden/
verenigingen en diverse instanties/organisaties een breed 
scala aan relevante onderwerpen aan de orde komen. 
Daarnaast voert zij 2 keer per jaar structureel overleg met 
de wethouder Sport over actuele zaken.

De BSF ziet momenteel en in de nabije toekomst een be-
langrijke rol voor haar weggelegd om, zeker in deze tijd 
waarin vanwege de nodige bezuinigingen die ook de sport 
en dus haar leden raken, de 24 jaar geleden geformu-
leerde doelen gestalte te kunnen blijven geven!

Biltse Sport Federatie
Postbus 143
3720 AC Bilthoven
www.bsfnet.nl
info@bsfnet.nl

KVK-Utrecht: 40481996
ING: NL75 INGB 0002 3645 00

De Biltse Sport Federatie is het 
adviesorgaan op sportgebied van 
de gemeente De Bilt en is tevens 
belangenbehartiger van de sport-
verenigingen in deze gemeente.

Bridgeclub BCC’86 beëindigde 
woensdag 26 augustus haar Zo-
merbridgereeks 2015 met een goed 
bezochte drive in Zalencentrum De 
Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49/A 
in Bilthoven. Truus te Pas – Hartog + 
Marijke van Essenberg wonnen deze 
laatste drive met 68,01%, gevolgd 
door Ben Klomp + Annelous Onder-
linden (63,03%) en Kläre van Dam + 
Bep Deurhof met 62,08%.

Truus te Pas – Hartog mag zich in 
2015 Zomerbridgekampioen van 
Bridge Comb. Concordia’86 (BCC’86) 
noemen. Over alle avonden genomen 
behaalde zij een individuele score 

van 61,99%. Bij Bridgeclub BCC’86 
is dit seizoen (speelavond op woens-
dag) nog ruimte voor nieuwe leden. 
Nadere informatie hierover is te ver-
krijgen bij Els van den Berg (tel. 030 
2281581) of Wim Westland ( tel. 030 
2251012). 

Ook in Hollandsche Rading kwam 
er een eind aan een dertien avon-
den durende Zomerbridgereeks van 
Bridgeclub Hollandsche Rading. Op 
donderdag 27 augustus werd daar 
in het Dorpshuis de afsluitende drive 
gewonnen door Wim Cornelis + Hans 
Creton met 67,48% gevolgd door 
Anneke de Jong-Leenslag + Toon 

Smits (62,18%) en Trees van Doorn 
+ Jan van der Heide met 57,18%. 
Hier werd het Zomerbridgekampi-
oenschap 2015 v.w.b. de eerste drie 
plaatsen door koppels gewonnen: An-
neke de Jong-Leenslag + Toon Smits 
werden eerste met 58,01%, het zilver 
was voor Uschi Röhrs + Wim West-
land met 56,71% en het brons kwam 
in handen van Frans van Eck + Hans 
Hoogeveen met 56,03%. 

Ook in Hollandsche Rading kan men 
zich nog aanmelden (speelavond 
donderdag) als nieuw lid c.q. leden-
paar. Informatie is te verkrijgen via 
bchollandscherading@gmail.com. 

Wekelijks wordt er in bijna alle dorpen van de gemeente gebridged.

Afsluiten Zomerbridge 2015 Volleyballen in 
Bilthoven
Bij SV Irene in Bilthoven wordt gevolleybald op elke leeftijd en op elk 
niveau zijn er teams. Met veel goede trainers en enthousiaste leden 
is het de mooie vereniging voor topsport, talentontwikkeling en gezel-
ligheid. Want na de training wordt er altijd goed gebruik gemaakt van 
de kantine. 

De eerste trainingen van dit seizoen zijn vorige week geweest, 
over enkele weken beginnen ook de wedstrijden weer. 
Lijkt het je gezellig, of wil je een keer komen kijken? 

Stuur dan een mailtje naar: tc@irene-volleybal.nl.
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leeftijds 

abonnement

en vanaf 12 

euro p.m.

Sport goedkoop trainen  
      voor jeugd

Fysio Fitness Visscher
Groenekan
tel: 0346-212412

Zaterdag 29 augustus won SVM de 
derde (en voorlopig laatste) beker-
wedstrijd in Maartensdijk tegen Bre-
derodes uit Vianen (2-1, met doel-

punten van Marcel Melissen en Mike 
de Kok). Zaterdag 5 september begint 
voor de gepromoveerde Maartensdij-
kers het seizoen 2015 – 2016; SVM 

moet daarvoor om 15.15 uur aantre-
den tegen OSM in Maarssenbroek

(foto Nanne de Vries).

SVM wint 3 keer FC De Bilt is 
klaar voor de start
In augustus heeft het eerste elftal hard getraind en vier oefenwedstrij-
den en drie bekerwedstrijden gespeeld. Trainer Gerrit Plomp had de 
opdracht om in die periode uit een grote selectie zijn samenstelling 
voor het nieuwe seizoen te vormen. 

De vier oefenwedstrijden tegen eerste- en tweedeklassers verliepen goed 
en de trainer wisselde naar hartelust, zodat veel mannen zich van hun 
sterkste kant konden laten zien. De oefenperiode werd afgesloten met 
een eclatante en zeker niet geflatteerde 1-5 overwinning in de uitwed-
strijd in Soest tegen eersteklasser VVZ’49. Ook in de drie daarop volgende 
bekerwedstrijden konden de toeschouwers zien, dat het eerste van FC De 
Bilt dit jaar een stap vooruit heeft gemaakt. 

Gehakt
Op zaterdag 22 augustus maakte FC De Bilt gehakt van Maarssen door in 
de uitwedstrijd met 0-8 te winnen. Op de doordeweekse avondwedstrijd 
tegen DHSC bleef het 0-0. Het was een wat zwakkere wedstrijd van FC 
De Bilt, maar DHSC is dit jaar duidelijk sterker geworden. Beide ploegen 
ontmoeten elkaar ook in dezelfde competitie, dus dat beloven spannende 
wedstrijden te worden. Op zaterdag 29 augustus werd de poulefase afge-
sloten met een mooie 5-1 overwinning op NiTA, zodat FC De Bilt doorgaat 
in de beker. In september start het echte werk: de competitie. Aanstaande 
zaterdag begint FC De Bilt met een uitwedstrijd tegen Zevenhoven. Vorig 
seizoen werd daar de competitie afgesloten met een onnodige nederlaag, 
dus de Biltse mannen zullen gebrand zijn op revanche.Ook voor een kleine vereniging als 

Salvo’67is het onmogelijk een goede 
vereniging te hebben zonder vrijwil-
ligers. Een van die vele vrijwilligers 
is Kees Diepeveen. Na een actieve 
periode als spelend lid is Kees nu 
al jaren een van de vrijwilligers waar 
de vereniging veel steun aan heeft. 
Niet alleen heeft hij als trainer voor 
de selecties gestaan maar was hij 
ook jaren als coach verbonden aan 
verschillende teams en daarbij een 
van de steunpilaren. Dankzij hem 

spelen de dames nu nog altijd op 
niveau. En niet alleen op het tech-
nische gebied heeft hij zijn bijdrage 
geleverd aan de vereniging. Ook 
schrijft hij al jaren de wedstrijdver-
slagen die regelmatig in De Vier-
klank staan. 

Op het moment dat het nodig was 
konden de vereniging een beroep op 
hem doen om als voorzitter de ver-
eniging een aantal jaren te leiden.  
In die periode startte hij onder meer 

het overleg over de nieuwbouw/re-
novatie van de Vierstee.  Nadat hij 
stopte als voorzitter denkt hij na-
mens Salvo ’67 nog altijd actief mee 
bij de plannen voor de Vierstee.  

En toen eind vorig seizoen bleek 
dat de recreanten groep mogelijk 
zonder trainer zou komen te zitten 
is hij daar ook weer ingesprongen 

om voor dit seizoen die trainingen 
te gaan verzorgen. Kees is een echt 
clubmens die op dinsdag om 21.00 
uur in sporthal de Vierstee training 
geeft. Van harte welkom om een 
keer te komen kijken en als je dan je 
sportspullen meeneemt kan je zelfs 
een paar keer meetrainen om te 
kijken of je volleybal ook een leuke 
sport vindt.

Zonder vrijwilligers
geen volleybal

Kees Diepeveen.

TC Voordaan
Lindenlaan 64
3737 RD Groenekan

TC Voordaan
Ben je op zoek naar een gezellige tennisclub? Kom spelen op TC Voordaan.

TC Voordaan is een kleinschalige tennisclub, voor jong en oud, met een ontspannen karakter. 
De club is gelegen in de bosrijke omgeving van Groenekan en beschikt over vier prachtige 
gravelbanen. We bieden een veilige omgeving om te leren tennissen en werken uitsluitend 

met professionele trainers. En er is eigenlijk altijd plek om te spelen!

Enthousiast geworden? Wij hebben een leuk aanbod!
Word nu lid voor seizoen 2016 en speel de laatste maanden van 2015 gratis.

Aanmelden via:
info@tcvoordaan.nl
www.tcvoordaan.nl



 De Vierklank 17 2 september 2015

Jong en oud zijn welkom bij onze club. Iedereen kan namelijk leren 
volleyballen. Of je nou graag in een gemengd recreantenteam speelt, 
of voor competitie niveau gaat, alles is mogelijk. We hebben één 
ding gemeen: we zijn gek op volleybal. 

Om ook in de toekomst nog de gezelligste vereniging van
Maartensdijk te zijn, hebben we jou nodig! Natuurlijk spelen we 
elke week of maand de spannendste wedstrijden. Op het veld 
gaan we altijd voor de winst. 

Deskundige trainers en uitdagende trainingen zijn onmisbare 
onderdelen van ons succes op het veld. Deze trainingen vinden altijd 
plaats op dinsdagavond, in sporthal De Vierstee in Maartensdijk. 
Onze jongste talentjes trainen enthousiast mee. Zo zorgen we voor 
talentontwikkeling en groei. Ook als er een topvolleyballer in jou 
schuilt, zit je bij Salvo op je plek. Klaar om bij ons te scoren?

Kom op dinsdag geheel vrijblijvend met ons meetrainen.
De trainingstijden staan op onze website 

www.salvo67.nl

Volleybalvereniging Salvo staat al sinds jaar en dag bekend als de 
meest gezellige vereniging van Maartensdijk. En dat is niet zomaar! 
We zorgen er constant voor dat sporten bij Salvo nóg leuker wordt. 
Dit doen we door het organiseren van uitdagende trainingen en de 
leukste activiteiten. En de derde helft? Die is bij ons altijd een feestje.

De jongste jeugd tot 12 jaar traint 
van 18.00 tot 19.00 uur. In deze 
trainingen ligt het accent op het 
spelenderwijs leren van het volley-
bal. Alle trainingsvormen worden 
veelal in spelvorm aangeboden. Ou-
ders die de trainingen willen volgen 
zijn van harte welkom. De jeugd van 
12 tot 14 jaar traint van 18.00 tot 
19.30 uur. Deze trainingen zijn al 
meer gericht op het aanleren en uit-
voeren van het volleybalspel. Deze 
jeugd speelt competitie waardoor 
de ontwikkeling van het volleybal-
vermogen snel kan gaan. 

Meisjes
De meisjesjeugdselectie van 15 t/m 
18 jaar traint van 19.00 tot 20.30 
uur. Binnen al deze trainingsgroe-
pen kunnen nog jeugdspelers ge-
plaatst worden. De jeugdtrainers 
van Salvo zijn zeer enthousiast en 
gemotiveerd om de jeugd op een 
hoger niveau te brengen.

Heren
Vanaf 19.00 tot 20.30 uur traint de 
herenselectie van Salvo. Het team 
speelt in de 3e klasse van de vol-
leybalcompetitie. De trainingen 
zijn gericht op spelers met volley-
balkwaliteit- en ervaring. Iedereen 
die meent redelijk te kunnen volley-
ballen kan om 19.00 uur binnenlo-

pen. De selectie kan nog uitgebreid 
worden. Van 20.30 tot 22.00 uur 
trainen de overige heren die een 
niveau lager spelen. Ook in deze 
groep kunnen nog nieuwe spelers 
geplaatst worden.

Dames 
Van 20.30 tot 22.00 uur traint de 
damesselectie. De beide dames-
teams uit deze selectie hebben zich 
in hun klasse gehandhaafd. Het 
eerste damesteam speelt 1e klasse 
, het tweede damesteam speelt 2e 
klasse. Door zwangerschappen en 
slepenede blessures kunnen beide 
teams aanvulling gebruiken. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom op de trainingen. 
Van 19.30 tot 21.00 uur spelen de 
dames die in de 3e klasse spelen. 
Dit is geen selectiegroep, maar dit 
team werd vorig jaar wel kampioen 
geworden. Het gaat een uitdagend 
jaar worden voor dit team.

Recreanten 
De mensen die puur voor hun lol 
volleyballen en het leuk vinden 
om 1 x per week een teamsport te 
bedrijven zijn ondergebracht in de 
recreantengroep. Deze groep traint 
van 21.00 tot 22.30 uur. Het accent 
in de trainingen ligt vooral op ont-
spanning en partijvormen. Ook bin-

nen deze groep is voldoende ruimte 
voor meer liefhebbers. 

Salvo stelt zich open voor iedereen 
die volleyballen wil leren of met deze 
sport kennis wil maken. De trainers 
en spelers ontvangen nieuwkomers 
met open armen. 

Volleybalvereniging Salvo’67 
start nieuw seizoen
Op dinsdag 25 augustus zijn de trainingen van Salvo weer gestart. De trainingen vinden plaats op dinsdagavond 
in sporthal De Vierstee. Vanaf eind september gaat de competitie weer van start.
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Gratis 
dagje 
sporten?

SPORTCITY BILTHOVEN
LEYENSEWEG 123
T (030) 225 02 55

DE GEZELLIGSTE CLUB OM FIT TE WORDEN
WWW.SPORTCITY.NL/BILTHOVEN
T (0900) 77 67 824

Wanneer u bĳ  SportCity Bilthoven

binnenstapt, ervaart u direct een 

prettige familiare sfeer en het is er 

gezellig! 

Kom gratis een dagje genieten van 

alles wat wĳ  te bieden hebben. 

Fitness, groepslessen, wellness en 

kinderopvang.

Neem deze advertentie mee en sport een 

dag gratis bĳ  SportCity Bilthoven.
Geldig t/m 30 september 2015

Bilthoven-advertentie.indd   1 26-08-15   15:37

De 69 deelnemers stonden te trap-
pelen van ongeduld om van start te 
mogen gaan. Nadat het Westbroekse 
volkslied had geklonken, gezongen 
door Lia Verheul, klonk het startschot 
en weg waren ze. Links en rechts 
werden de iets minder snelle goden 
ingehaald door toppers als Robert 
Gaasenbeek. Nog meer dan een uur 
fietsen, met snelheden ruim boven 
40 kilometer per uur, op weg naar de 
finish.

De zon deed goed zijn best om van de 
zesde Wielerronde een succes te ma-

ken. Jan Hennipman, één van de or-
ganisatoren vertelt: ‘Natuurlijk speelt 
het weer een grote rol in een succes-
vol verloop van dit evenement, zon en 
23 graden. Wat wil je nog meer? Beter 
kun je het niet treffen. 

Ook voor de fietsers is dit natuurlijk 
optimaal. Natuurlijk kunnen Pieter en 
ik zo’n evenement niet alleen organi-
seren. Ongeveer zeventig vrijwilligers 
staan ons bij en iedereen neemt wel 
een taak op zich. Niet alleen bij het 
assisteren tijdens de Wielerronde, 
maar ook bij het Kinderplein zijn 

vrijwilligers actief, met onder andere 
springkussens, schmink en dergelij-
ke. Daarnaast moet alles aan het be-
gin van de dag worden opgebouwd en 
‘s avonds weer worden afgebouwd’.

Doel
Elke fietser stelt tijdens de Wieler-
ronde zijn of haar eigen doel. Gewoon 
lekker uitfietsen en genieten van het 
natuurschoon, in en rond Westbroek 
of gaan voor die felbegeerde eerste 
plaats. De rit bestond weer uit zes 
ronden van 7,7 kilometer. Elke ronde 
werden de fietsers toegejuicht door 

het toegestroomde publiek, of je nu 
in de kopgroep fietste met 50 kilome-
ter per uur of op je dooie akkertje al-
leen langsfietste. Wat een geweldige 
sfeer. Na ruim een uur keihard fietsen 
kwam de kopgroep op de finish af, in 
een massasprint. Hoe spannend kan 
het zijn. De Tour de France in het 
klein. Na het bekijken van de foto-
finish werd de winnaar van de Wieler-
ronde 2015 bekendgemaakt.

De uitslag
Bij de heren: 1. Robert Gaasenbeek 
(tevens snelste Westbroeker, dus 
dubbele prijs), 2. Remco Leeflang, 3. 
Hans Schuurman. Bij de dames: .1. 
Chantalle Timmer, 2. Rianne Evers, 3. 

Lize de Groot. Bij de jeugd: 1. Erwoud 
van der Linden, 2. Rick Westeneng, 
3. Wouter Floor. De groene trui voor 
de langzaamste deelnemer werd aan 
Marja Kalisvaart uitgereikt. De zwarte 
band voor de meest strijdlustige ren-
ner was voor Marcel Gaasenbeek 
(als 9-jarige onder begeleiding van 
zijn opa 4 ronden uitgefietst). En de 
pechpet was dit jaar voor Jan Over-
eem (had een klein aanrijdinkje, met 
kapot wiel tot gevolg, zelf ongedeerd).

Hennipman tot slot: ‘De opbrengst 
voor ‘Spieren voor Spieren’ is nog niet 
bekend, maar als organisatie hopen 
wij wederom in de buurt te komen 
van 5.000 euro, net als in 2014’.

Zaterdag 29 augustus klonk voor de zesde keer het startschot voor de Wielerronde van Westbroek. Een evenement 
dat in vijf jaar een begrip werd in het dorp en inmiddels wijd en zijd bekend is. De opbrengst ervan gaat naar 
Spieren voor Spieren.

Wielerronde Westbroek weer 
groot succes
door Walter Eijndhoven

In een treintje, op naar de finish.

De winnaars van de Wielerronde 2015: Chantalle Timmer (dames), Robert Gaasenbeek (heren) en Erwoud van der 
Linden (jeugd). Zittend: Danilo Stoof (Kindambassadeur Spieren voor Spieren).

Uitslag 
Wedvluchten

De duiven van PV De Bilt kwamen dit weekeinde terug uit Quievrain 
over een afstand van 217 km. De vogels van Comb Turk en van Zels 
werden 1 en 9, die van Comb Steenbeek en Zn. 2, 3, 8 en 10, die van 
Ron Van Veggel en Zn. 4 en 6 en die van Peter van Bunnik en Ron 
Miltenburg resp. 5 en 7.

Ook was er een vlucht vanaf Morlincourt-Noyon over een afstand van 
321 km. Hiervan was de uitslag: J.A. de Rooy 1, 2, 6, 7 en 8, Peter 

van Bunnik 3, Comb. Steen-
beek en Zn. 4, Ron Van Veggel 
en Zn. 5 en 10 en Comb. van 
Grol een Zn. 9. 
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Toer - of wedstrijdschaatsen
Piek aan activiteit bij de schaatsver-
eniging IJBM ligt in het wintersei-
zoen. Van eind september tot begin 
maart draaien verschillende groe-
pen hun trainingsrondjes op de De 
Vechtsebanen. Volwassenen kunnen 
terecht bij trainingen voor wedstrijd- 

of toerschaatsen. Alle trainingen 
zijn gericht op het verbeteren van je 
techniek en je conditie. Bij het toer-
schaatsen is er ook ruimte om het 
schaatsen te leren, terwijl de wed-
strijdschaatser de techniek onder 
de knie moet hebben en een goede 
bocht kunnen lopen. Daarnaast zijn 

de wedstijdschaatsers natuurlijk een 
stuk fanatieker.
 
Jeugdschaatsen
Kinderen vanaf een jaar of zeven 
starten bij het jeugdschaatsen. Ze 
leren schaatsen met spelletjes en 
oefeningen op het ijs. Spelenderwijs 

gaan ze beter rijden. Afhankelijk van 
hun leeftijd en niveau leren kinderen 
glijden, remmen, zijwaarts afzetten. 
Als vanzelf gaan ze harder en met 
nog meer plezier schaatsen. Kinde-
ren die wat langer op jeugdschaat-
sen zitten leren ook starten en een 
heuse bocht rijden (pootje over).  
Sommige fanatiekelingen gaan tus-
sen hun 11 de en hun 13de door 
naar het wedstrijdschaatsen.

De vereniging
IJBM is een kleine en gezellige ver-
eniging. De meeste mensen komen 
uit gemeente De Bilt of hebben daar 
hun roots liggen. Ook in het zomer-

seizoen weten de leden elkaar te vin-
den bij het wielrennen, skeeleren, de 
bostrainingen of puur voor de gezel-
ligheid bij een BBQ op het idyllische 
terrein van het Biltse Meertje. Zin om 
mee te doen? Kijk op www.ijbm.nl

De vereniging
IJBM is een kleine en gezellige ver-
eniging. De meeste mensen komen 
uit gemeente De Bilt of hebben er 
hun roots liggen. Ook in het zomer-
seizoen weten de leden elkaar te vin-
den bij het wielrennen, skeeleren, 
de bostrainingen of puur voor de 
gezelligheid bij een BBQ op het idyl-
lische terrein van het Biltse Meertje.

Vanaf eind-september al 
schaatsen op het ijs?
‘Okee, we gaan straks vier keer de bocht doen, meteen aanzetten bij het rechte eind zodat je een aardige vaart 
hebt bij het ingaan van deze bocht. Heup in de bocht en goed op de buitenkant staan.’ Het groepje toerrijders 
kijkt elkaar met blik van verstandhouding aan. ‘Ja, dat gaan ze wel even doen’. Als vervolgens het rijtje van 
IJBMschaatsers de bocht nadert, klinkt de stem van de trainer opnieuw: ‘En blijf laag zitten, hou druk op je 
linker schaats.’

Schaven aan de techniek

Trainingstijden

Jeugdschaatsen: zaterdag 17.30 - 18.30 uur

Toerschaatsen: woensdag 21.00 - 22.00 uur
 donderdag 19.15 - 20.15 uur
 vrijdag 16.30 - 17.30 uur
 zaterdag 7.00 -   8.00 uur

Wedstrijdschaatsen Volwassenen: maandag 18.00 - 19.15 uur
 woensdag 18.00 - 19.15 uur
 vrijdag 17.45 - 19.00 uur
 zaterdag 8.15 -   9.30 uur

Wedstrijdschaatsen Jongeren: maandag 16.30 - 17.45 uur
 maandag 18.00 - 19.15 uur
 woensdag 18.00 - 19.15 uur
 vrijdag 18.00 - 19.15 uur

Zin om mee te doen? Kijk op www.ijbm.nl

HATHA YOGA
Maakt spieren sterker,

gewrichten soepeler en
geeft een diepe ontspanning

www.yogadaantjelinschoten.nl 
Purpervlinder 10 • 3723 TZ Bilthoven

Telefoon 030-2284098

Een Zumba-les is een van de leuk-
ste manier om je conditie te verbe-
teren. Zumba Toning gaat nog een 
stapje verder: je traint je lichaam ex-
tra door gewichten (Toning sticks) te 
gebruiken. Toning sticks zijn lichte 
gewichten gevuld met zand. 

Als je de sticks gebruikt, word je 
workout intensiever. Daardoor vorm 
en verstevig je je spieren meer. Ur-
ban dance is een verzamelnaam 
voor dansvormen die ontstaan zijn 
op straat. Een urban dance choreo-
grafie levert gave dancemoves met 

een mix van hiphop, streetdance 
en house. Maar ook andere stijlen 
komen er in voor zoals, poppin, loc-
king, dance hall enz. In de dansles-
sen leer je op een speelse manier 
wat je allemaal kunt en dat is vaak 
meer dan je denkt.

Theaterles
Vind je toneelspelen, zingen en dan-
sen leuk, dan wordt het nog leuker 
als je dat samen doet met andere 
kinderen die daar ook zoveel plezier 
in hebben. Bij 2Move hoeve je geen 
audities te doen, je mag 2 proefles-

sen volgen en als je het leuk vindt, 
schrijf je je in. 

In de lessen spel leer je improvise-
ren, samenspelen en spreken op 
het toneel. Je leert ook hoe een per-
sonage loopt, spreekt en beweegt 
en in de hogere groepen leer je over 
monologen en dialogen. Aan het 
einde van het seizoen sta jij op het 
toneel en kunnen je ouders, broer-
tjes en zusjes naar je komen kijken! 

Kijk voor meer informatie op
www.2movemaartensdijk.nl

Gratis proeflessen
bij 2Move
Bij 2Move biedt een breed lesaanbod voor zowel jeugd als volwassenen waar-
bij de laatste trends gevolgd worden. Zo is er dit seizoen Zumba Toning, 
Pilates, Hiphop en Urban Dance en voor de allerkleinsten is er peuter- of kleuterdans.

Nieuw 
bridgeseizoen in 
Hollandsche Rading
Op donderdag 3 september start het nieuwe seizoen van bridgeclub 
Hollandsche Rading met de openingsdrive. Er is nog plaats voor 
nieuwe leden. Er wordt in twee (of meerdere) lijnen van verschillende 
sterkte gespeeld in het Dorpshuis in Hollandsche Rading aan de Den-
nenlaan 57 vanaf 19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich melden 
via bchollandscherading@gmail.com.

Leeftijds 
abonnementen bij 
Visscher
Fysio Fitness Visscher heeft een 
nieuw abonnement speciaal voor 
de jeugd. Tot en met 21 jaar be-
taal je jouw leeftijd in euro’s per 
maand en geen inschrijfgeld. Je 
kan dan 1 x per week aan je per-
soonlijke doelen werken, indivi-
dueel trainen onder professionele 
begeleiding of meedoen met een 
groepsles. Recent is buiten een 
bootcampveld aangelegd voor de 
meest sportieve deelnemers. 

Uiteraard kan je gebruik maken van Sauna-Infrarood-Turksstoom-
bad en gratis douchen. Wil je graag onbeperkt trainen dan betaal je 
slechts 5 euro toeslag en heb je er geen zin meer in, dan zeg je op.

Bewegen voor senioren
(GALM sport )

Bewegen ook op muziek
Dichtbij huis, dat maakt het ludiek

Kom erbij
Het maakt je gezond en blij

Contact: 030-2204656 of 06-23688062 
h.f.nurmohamed@planet.nl www.fraternitas.info
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Voordeel

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

100100

100 100

Geldig van donderdag 3 t/m zaterdag 5 september 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Verse
slagroom-
soesjes
Per doosje
van

€2,49

Hoera
Jumbo Jelle Farenhorst

1 jaar!

Croissant of 
Kaiserbroodjes
Vers uit eigen oven
4 stuks

Hollandse 
Elstar
Appels
Nieuwe oogst
per kilo

Jumbo
ko�  e
roodmerk
pak 250 gram
van

€2,19

(max 3 per klant)(max 3 per klant)
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Bilthovense Boekhandel en Keuken 
van Zuid werken samen

door Henk van de Bunt

In navolging van de grootse lancering in Amsterdam van de debuutroman ‘Natte Lunch’ van 
Maurice Stoevenbeld is er op vrijdag 11 september een ‘Natte Lunch’- sessie in Bilthoven. Natte 

Lunch staat voor een heerlijke lunch met een lekker glas wijn erbij. 

De roman ‘Natte lunch’ is een groot 
succes in Nederland. Geïnspireerd 
door de verhaallijn kan er worden 
genoten van een heerlijke lunch in 
Natte lunch Stijl in Bilthoven met 
muzikaal entertainment. Een speci-
aal voor het boek op de markt ge-
brachte goede Rosé met het Natte 
lunch label en een signeersessie van 
de auteur ter plekke maken het nog 
leuker. Een rode Ferrari 355 Spi-
der en een Maserati Quatroporte, 
waardoor men zich in Beverly Hills 
achtige sferen waant zullen niet 
ontbreken. Maurice Stoevenbeld, 

de schrijver van het boek Natte 
Lunch, komt de laatste tijd handen 
en voeten te kort om waar dan ook 
en overal het boek te signeren. De 
signeersessies zijn een vervolg op 
de grootse lancering van de debuut-
roman in Amsterdam. Geheel in 
stijl zoals de hoofdpersoon in het 
boek het zou doen. De koper van 
het boek mag even in de Ferrari zit-
ten voor een fotomoment.

Nostalgie
Bij Ike Bekking van de Bilthovense 
Boekhandel rijpte het idee om iets 

soortgelijks in Bilthoven te doen. 
Ike: ‘Er ontstaan mooie dingen in 
ons dorp: samenwerking tussen de 
Keuken van Zuid en Bilthovense 
Boekhandel. Op 11 september or-
ganiseren wij een ‘natte lunch’ bij 
de Keuken van Zuid. Aanleiding is 
de roman met gelijke titel. Onder 
begeleiding van een muziekje, snel-
le auto’s, de speciale ‘natte lunch 
rosé en een heerlijk broodje van 
de Keuken van Zuid, zal de auteur 
komen signeren. Van elk verkocht 
boek komt daarboven ook nog een 
euro ten goede aan de voedsel-

bank’. Voor de Bilthovense Boek-
handel is e.e.a. ook nog nostalgisch 
te noemen. Ike Bekking: ‘Boekhan-
del Jongerius was er sinds 1981 ge-
vestigd. Op 1 september 2010 (dus 
alweer vijf jaar geleden) heb ik het 
bedrijf van Piet en Tiny Jongerius 
overgenomen. 
Eind 2011 heeft de gemeente De 
Bilt het pand Emmaplein 20 aan-
gekocht, waardoor de boekhandel 
verhuisde naar het Roobol-pand 
aan de Julianalaan 1. Wij waren erg 
blij met die ontwikkelingen. Voor 
de boekhandel bood die verhuizing 
de mogelijkheid om het assortiment 
tijdschriften en klassieke muziek 
uit te breiden, er ontstond ruimte 
voor een leestafel en andere dingen, 
zoals af en toe kokkerellen. Het is 
inderdaad een mooi voorbeeld van 
samenwerking tussen bedrijven in 
het centrum van Bilthoven. Een 
voorbeeld, dat naar mijn mening 
een vervolg dient te krijgen; ook 
als het is met panden en bedrijven, 
waar ik geen nostalgische binding 
mee heb’. 

Inhoud
De inhoud van het boek ‘Natte 
Lunch’: Sem van Ginter is zijn suc-
cesvolle leven beu. Een droomhuis, 
dito vrouw en dochter én een goed 
lopend bedrijf, maar Sem wil meer 
avontuur. Wanneer hij besluit een 
boek te gaan schrijven, wordt het 
binnen no time een megaproject 
waarover zijn eigen vrouw zelfs 
begint te twijfelen. En als Sem dan 
ook nog onder invloed van de best-
sellerschrijfster Emma komt, loopt 
niet alleen zijn schrijverschap maar 
vooral ook zijn oude leven als man 
en vader gevaar. Het boek is een 
toegankelijke en vermakelijk her-
kenbare roman over de opkomst en 
ondergang van een man die zichzelf 
verliest in auto’s, drank en één ver-
keerde vrouw.
De lunch is op 11 september 2015 
tussen 12.00 en 14.00 uur op Em-
maplein 20 bij de Keuken van 
Zuid. Reserveren kan bij info@
bilthovenseboekhandel.nl of tel. 
030 2281014. Het boek is ook daar 
dan te koop.

Ike Bekking (r) en Leontine Kok kiezen voor samenwerking met een ‘natte lunch’. 

Bramentaart bij Bakker Bos
Deze week is er bij Bakker Bos in Maartensdijk een zeer speciaal bramentaartje, gemaakt met 

bramen van Zorgboerderij Nieuw Toutenburg in de aanbieding.

Vrijdag 28 augustus ging banket-
bakker Matthie Simons naar de 
Zorgboerderij om een eerste taartje 
tussen de bramenstruiken aan te 
bieden. De taartjes zijn ook bij de 
Zorgboerderij verkrijgbaar. 

Grote oogst
Van eind augustus tot begin okto-
ber is het bramentijd. Bramen uit 
eigen tuin besparen een zoektocht 
naar wilde bramen. Feitelijk is het 
meeste werk het snoeien, opbinden 

en het plukken. Bramen kunnen 
groeien aan een muur of in de vorm 
van een haag/snoer op een zonnige 
plaats. Indien de planten goed wor-
den gesnoeid kun je op een rela-
tief klein oppervlak een zeer grote 
oogst verkrijgen. 

Bramen
Bij zorgboerderij Nieuw Touten-
burg in Maartensdijk biedt men 
kleinschalige dagbesteding aan 
mensen met een verstandelijke be-

perking of psychische problemen, 
waarbij huiselijkheid en gezellig-
heid voorop staan. Er is een breed 
scala aan mogelijkheden, met name 
gericht op groenteteelt, teelt van 
zacht fruit en veehouderij. 

Rond de overgang van augustus in 
september zijn ook bij deze zorg-
boerderij veel plukbare bramen te 
vinden. Bramen moeten pas ge-
plukt worden als ze bijna van de 
struik vallen. [HvdB]

Het eerste bramentaartje in het ‘land van herkomst’op de Zorgboerderij.

Eerste huwelijksvoltrekking

Vanaf juni 2015 kan er ook in Café van Miltenburg een huwelijk gesloten 
worden. Wat is er dan leuker om zelf de aftrap hiervoor te geven door 
als eigenaar van dit prachtige café in het huwelijksbootje te stappen? 
De allereerste huwelijksceremonie vond plaats op zaterdag 29 augustus 
2015, toen ambtenaar van de Burgerlijke Stand Maas van Apeldoorn 
op  locatie Café van Miltenburg het huwelijk tussen Jan Willem van 
Miltenburg en Janneke Bavelaar onder grote belangstelling van familie 
en vrienden sloot. [foto Henk van de Bunt].

Nieuwe subsidieronde 
Ondernemersfonds

Van 1 september tot 24 september kan er weer bij het 
Ondernemersfonds De Bilt subsidie worden aangevraagd 

voor generieke projecten ter bevordering van de lokale 
economie in de gemeente De Bilt.

Sinds de start van het ondernemersfonds in 2013 zijn meerdere projecten 
ingediend die in aanmerking zijn gekomen voor een subsidie. Zo zijn in 
2014 en begin 2015 de aanvragen Platform Duurzaam De Bilt.nu, onder-
zoek naar mobiele telefonische bereikbaarheid Berg en Bosch terrein, het 
programma Beng voor bedrijven en instellingen en het project Werkprik-
kels goedgekeurd.

Het Ondernemersfonds.
Het Ondernemersfonds De Bilt subsidieert generieke projecten, die aan-
toonbaar economisch effect sorteren op de lokale economie en die voor 
een collectief van ondernemers van belang zijn. Daarnaast zoeken zij ook 
projecten die bijdragen aan het optimaliseren van faciliteiten ten behoeve 
van meerdere ondernemers in de gemeente De Bilt.

BOF en Gemeente
Het fonds is door de Biltse Ondernemers Federatie (BOF) opgericht in 
2012 in nauwe samenwerking met de gemeente De Bilt. Hierbij heeft de 
gemeente De Bilt voor een periode van 3 jaar 50.000 euro per jaar ter 
beschikking gesteld ter bevordering van de lokale economie. Het bestuur 
van het Ondernemersfonds beoordeelt de ingediende projecten en ziet 
toe op de verdeling van de gelden ten behoeve van de financiering van 
de generieke activiteiten in de zes kernen van de gemeente De Bilt. Voor 
meer informatie en aanvraagformulier: www.ondernemersfondsdebilt.nl 
(Hans Zwarts, voorzitter)
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WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

EEN WA S M A C H I N E  IS  MAATWERK !

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

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

MENS is ook….
Vrijetijdsmarkt 2015 in De Bilt
12 september wordt de Vrijetijdsmarkt weer georganiseerd samen met de Braderie en de Kunstmarkt in de Dorpsstraat. Ook dit jaar 
zal MENS De Bilt aanwezig zijn. Wij gaan graag met u in gesprek. Ook zijn er een aantal demonstraties van onze activiteiten, er is voor 
iedereen wat te zien en te doen, dus tot ziens op de vrijetijdsmarkt.

Meedoen en Samen 
Hulp of ondersteuning nodig?
Wilt u informatie over ondersteuningsmogelijkheden op gebied van welzijn,wonen,mobiliteit of zorg dan kunt u terecht bij onze 
servicecentra. Hebt u behoefte aan ondersteuning, dan doet u een Wmo-melding bij MENS op Maat. U doet dit bij de servicecentra, 
telefonisch of via www.mensdebilt.nl. Op werkdagen kunt u bellen tussen 9-12 uur  met 030-7271557.Nadat u een Wmo-melding 
hebt gedaan neemt een adviseur van MENS op Maat contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. 

Heeft u andere vragen?
Loop binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt,  030 - 7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein, 0346 - 214161. Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl.

Vrijdag 4 september (13.00-20.00 uur) en zaterdag 5 september (10.00-
16.00 uur) is er op de boomkwekerij van Jan van Vulpen, Groenekanse-
weg 250 in Groenekan een tuinbeurs & brocante. U kunt met al uw 
vragen omtrent tuin, groen en buitenleven terecht bij diverse hoveniers. 
Ieder met zijn eigen passie voor groen en zijn eigen specialiteit. Bomen, 
hun standplaats en groeiomstandigheden! Wat gebeurt er eigenlijk in 
de grond? Henk van Scherpenzeel van Boomtotaalzorg zal hierover een 
presentatie geven op zaterdag 5 september om 12.00 en om 14.30 uur, 
bij voldoende belangstelling. Showmodellen van bestratingen, een bol-
lenboer, openhaardhout, biologische groenten en tuinberegening en ook 
het zelf zetten van een muurtje en een snoeiworkshopje door de Wilde 
Weelde hoveniers! Op zaterdag spelen Wendela Lensvelt en Enny de 
Winter  onder de prachtige oude esdoorn viool, gongs en fluit. Onder de 
geregistreerde bezoekers zullen 2 ballonvaarten verloot worden. 
Deze zijn beschikbaar gesteld door Peter Barlo Ballonvaarten en Jan van 
Vulpen! Parkeren kan in het weiland van Peter Barlo, naast de boom-
kwekerij, waarvoor onze dank.

• Bollen, stekjes, bomen en kruiden
• Limoncello en pesto’s uit het zuiden
• Tweedehandskleding, vilten babyslofjes en oude boeken
• Regentonnen en brocante in alle hoeken
• Shirts, sjaals en mooie tassen
• Handgemaakte plaids en dekbedovertrekken die overal passen
• Drawing art, honing, glaskunst en blanke vernis
• Hapje&drankje, de toegang is gratis!!

Tuinbeurs & brocante
Waar groen en passie elkaar ontmoeten!

Meer info op Facebook

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

the art of haircoloring

Wij zoeken modellen
voor onze make-over fotoshoot,

collectie najaar-winter!
Hier zijn geen kosten aan verbonden!

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Tevens hebben 
wij plaats voor 
een 1e jaars 

leerling-kapster 
voor 4 dagen 

per week.
• Coupe • Kleur • Make-up • Foto’s
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Maartensdijks centrum deels blauw
door Henk van de Bunt

De herinrichting van het Maartensdijkse Maertensplein is over het algemeen ‘goed gevallen’; 
zowel direct aanwonenden als bezoekers zijn positief. Het aantal parkeervakken bij het 

Maertensplein is uitgebreid. 

Met de uitbreiding van de parkeer-
vakken is het gebied waar wel en 
niet met parkeerschijf geparkeerd 
moet worden veranderd. Om een 
veelheid aan (zone)borden te voor-
komen, is de blauwe zone vergroot 
en de parkeerverbodszone verval-
len. Aanwonenden kunnen vrij par-

keren in de vakken zonder blauwe 
streep. In het grootste deel van het 
gebied is parkeren dus mogelijk 
zonder parkeerschijf, in de parkeer-
vakken. Een deel van de blauwe 
zone-vakken ligt nu direct aan de 
Prinses Marijkelaan. Voorheen la-
gen deze vakken op een afzonder-

lijk parkeerterrein en gold de blau-
we zone alleen in dat gebied.

De parkeerplaats aan het 
Maertensplein is heringericht 
en heeft er aan de straatkant 
parkeervakken bijgekregen. 

[foto Marijke Drieenhuizen]

Dit verandert

Verkeer komende vanuit de Planetenbaan in Bilthoven heeft slecht zicht 
op fiets- en gemotoriseerd verkeer op de 1e Brandenburgerweg. Vanuit 
het oogpunt van verkeersveiligheid is het wenselijk dat verkeer vanuit 
de Planetenbaan stopt alvorens de kruising op te rijden. Hiervoor 
wordt een stopbord geplaatst en een stopstreep gemaakt. 

[foto Henk van de Bunt]

Historie KBH gebundeld
door Henk van de Bunt

Rik Drieënhuizen schreef een mooi geïllustreerd boek over 115 jaar Koninklijke Biltse 
Harmonie. Op maandag 31 augustus werd het eerste exemplaar door burgemeester Arjen 

Gerritsen in ontvangst genomen onder grote belangstelling van KBH vrienden.

Rik: ‘Het idee om een boek over 
de KBH te schrijven ontstond in 
april vorig jaar. Ik was wat in het 
archief aan het neuzen en vond 
zegge en schrijven tweeëneenhalf 
verhaal over de geschiedenis van 
de Harmonie. Eén uit 1960, één 
uit 1975. Wat ik miste waren de 
achterliggende gebeurtenissen. 
Er valt zoveel over te vertellen. 

Het zou echt jammer zijn als dat 
verloren zouden gaan. Ik heb de 
stoute schoenen aangetrokken, 
ben in de archieven gedoken en 
heb met veel mensen gesproken. 
Met deze gegevens en de eigen 
herinneringen ben ik aan de gang 
gegaan. Dit boek vult volgens mij 
een hiaat op in de geschiedschrij-
ving van de KBH’.

Gemeenschapsgevoel 
Op de achterzijde van het boek 
deelt hij zijn betrokkenheid met 
de KBH met anderen: ‘Honderd-
vijftien jaar lang hebben veel 
leden door hun inzet en enthou-
siasme de vereniging de weg ge-
wezen naar een goede toekomst. 
Dit gebeurde met een groot ge-
meenschapsgevoel binnen de ver-

eniging, waarin men geen rangen 
en standen kent. In dit boekwerkje 
heb ik getracht dat duidelijk te 
maken. Ik hoop dat er nog vele le-
den volgen waardoor het mogelijk 
blijft om nog vele mooie muzikale 
momenten met elkaar te delen. 
Het verleden heeft ons geleerd, 
dat er voldoende krachten zijn om 
dat - weliswaar met ups en downs 
- waar te maken’.

Fanfarecorps
Het boek begint uiteraard met 
de oprichtingsdatum: 24 januari 
1900 werd de geboorte afgekon-
digd van het Biltsch Fanfarecorps. 
Men besloot om niet meer dan 17 
leden aan te nemen en de contri-
butie werd vastgesteld op 20 cent 
per week. Het corps bereikte in 
de eerste decennia van de vorige 
eeuw de landelijke superieure af-

deling. Toen ontstonden ook de 
ideeën om over te gaan van fanfa-
rebezetting naar harmoniebezet-
ting. 
In 1930 vond deze verandering 
plaats en zo ontstond de Biltse 
Harmonie. Ter ere van het 50-ja-
rig bestaan verleende de Konin-
gin het predicaat Koninklijk aan 
de Biltse Harmonie. Op 11 juni 
1952 werd dit heuglijke feit door 
de burgemeester bekend gemaakt. 
Vanaf dat moment draagt de ver-
eniging de naam Koninklijke Bilt-
se Harmonie. Het valt allemaal 
te lezen in een mooi uitgevoerd 
boek; zowel die geschiedenis als 
het boek zijn meer dan de moeite 
waard om te behouden. 
Het boek is vanaf 1 septem-
ber verkrijgbaar bij boekhandel 
Bouwman, de Readshop en de 
Bilthovense Boekhandel. 

Allemaal glunderende gezichten bij de overhandiging van een mooi boek.

Het Biltsch Fanfarekorps in 1902 (foto uit het boek op pagina 4). 

Eetstoornissen 
Dinsdag 8 september is een er informatieavond over een unieke be-
handelmethode voor mensen met alle soorten eetstoornissen De avond 
wordt gehouden aan de Rembrandtlaan 22-a, Bilthoven van 19.00 tot 
21.30 uur. Tijdens de avond vertellen oud-cliënten hun persoonlijke 
verhaal en wordt door therapeuten en de locatiemanager meer over deze 
innovatieve behandeling verteld. 



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

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Acties zijn geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 september 2015

Alleen geldig op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,
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Appelcake rond
400 gram

50%
korting

Per liter 3.66

Stoney Creek 
Australische wijn
Alle soorten
6 fl essen van 0.75 liter
van: 32.94
voor: 16.47

RUIM 16 EURO
KORTING!

 Gelderse schijf, cheesebur-
ger, krokante gehaktstick, 
Italiaanse koteletto of spek-
lapje Bistro Bordeaux 
4 schalen van 400 gram
13.96

Alle 
combinaties

mogelĳ k!

1.99
Per kilo 4.98

4 schalen

Per kilo 6.25
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De wereld aan je voeten op de 
Kunstmarkt De Bilt

Stap in de voetsporen van Walking Boetz, ofwel de globetrotter en baron Jean Jacques van 
Boetzelaer en maak een reis rond de wereld op de Kunstmarkt De Bilt. Bezoekers kunnen in het 

Biltse Van Boetzelaerpark weer twee dagen lang genieten van een zeer breed programma. 

Waan je in Afrika, als je je door 
Djembe Amare laat meevoeren 
naar het dorp waar zijn familie van-
daan komt. Vlieg mee op het tapijt 
van Hassan de marktkoopman naar 
Madame Lola die je vertelt wat de 
toekomst voor je in petto heeft. 
Overal in het park klinkt muziek uit 
alle continenten. Volg de muziek en 
ontdek de 90 kunstenaars, die kleur 
geven aan het lommerrijke park.

Op zaterdag 12 september om 12.00 
uur verovert Walking Boetz op-
nieuw de wereld en geeft hij de af-
trap voor de vijftiende Kunstmarkt 
De Bilt. Samen met diverse vormen 
van straattheater, een prachtige li-

ne-up van acht bands, veel kunst en 
talloze workshops belooft het weer 
een geweldig festival te worden. 

Ook culinair kun je een wereldreis 
maken, met Italiaanse specialitei-
ten, smaaksensaties uit Thailand 
en uit Marokko, lekkernijen uit Su-
riname en natuurlijk de crêpes de 
Paris.  Geniet daarvan op het gezel-
lige terras, waarnaast als ieder jaar 
de zweefmolen weer rondzwiert. 

Populair bij de kinderen zijn ook de 
waterballen, inmiddels een vast ge-
geven. Maar ook voor hen is er op 
cultureel gebied van alles te doen. 
Bijvoorbeeld een kunstobject ma-

ken, of als luchtacrobaat bewegen 
in de mooiste figuren.

Rolf Weijburg is de kunstenaar van 
het jaar. In opdracht van Kunst-
markt De Bilt maakte hij  een 
prachtige kleurenets die het dra-
gende beeld is geworden voor deze 
editie van de kunstmarkt. De kleu-
renets is te koop via de website van 
de Kunstmarkt. 

Op vrijdagmiddag 11 september 
zwaaien om 17.00 uur de poorten 
van het Van Boetzelaerpark open 
voor de bandjesavond Boetz Beatz. 
bands. Zie www.kunstmarktdebilt.
nl (Rick van Westerop)

Naast de kunstmarkt is er aandacht voor muziek, straattheater, poëzie, film, cabaret, dans en vermaak.

Project Van Waarde
Een bijzonder project: Van Waarde, voor mensen met 

beginnende geheugenproblemen. Iedereen kent wel 
iemand in de omgeving bij wie het geheugen niet meer zo 

goed functioneert.

Een lastige handicap die het leven ingewikkelder maakt. Soms zijn 
hersenen beschadigd door een aanrijding of een ander ongeluk (Niet 
Aangeboren Hersenletsel), soms wordt door een ziekte het geheugen 
aangetast en soms is het de leeftijd die gaat meetellen. Dat kan allemaal 
een belemmering zijn om volop mee te doen in de samenleving. 

Talenten
Van Waarde is een nieuw project in de gemeente De Bilt, speciaal voor 
mensen met beginnende geheugenproblemen. Het geheugen gaat ach-
teruit, maar je waarde en wat je kunt betekenen voor anderen blijft. 
Als mensen langer actief blijven vertraagt dit het dementieproces en 
voelen zij zich gewaardeerd en erkend. Dit maakt de thuissituatie ook 
meer ontspannen. Van Waarde biedt vrijwilligerswerk, passend bij de 
ervaring, talenten en levenswijsheid van de deelnemer. 

Er wordt gekeken naar wat men wel kan en men gaat op zoek naar pas-
send vrijwilligerswerk. Werk, dat men vroeger deed, of juist iets heel 
anders… Veilig, in het eigen tempo en met prettige begeleiding. Er zijn 
vrijwilligersplaatsen in de natuur, bij lokale bedrijven en bij maatschap-
pelijke organisaties . 

Informatie
Voor meer informatie en aanmelding van deelnemers kan contact wor-
den opgenomen met de projectleiders Van Waarde, Marianne Houkamp 
en Maaike Drok. Ook bedrijven en organisaties, die iets willen bete-
kenen voor deze doelgroep worden uitgenodigd contact op te nemen. 
Telefonisch 030-7440595 of via mail m.houkamp@mensdebilt.nl of, 
m.drok@mensdebilt.nl

Van Waarde is een initiatief van MENS De Bilt, Netwerk Ketenzorg 
Dementie en Warande en wordt mede mogelijk gemaakt door een finan-
ciële bijdrage van het fonds NutsOhra.

Buurt Barbecue 
in Park Brandenburg

Voor de vierde keer op rij werd er  
zaterdag 29 augustus  weer een 
buurt BBQ gehouden. Er meldden 
zich 75 mensen aan uit de buurt, 
waarvan 32 van de vestiging ‘De 
Reiger’ van Reinaerde. Die instel-

ling voor mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking  ligt mid-
den in de wijk en in hun tuin was 
plaats genoeg om iedereen te ont-
vangen. Het springkussen is weer 
intensief getest en akkoord bevon-

den voor volgend jaar. Met dranken 
van de Plus en de eigenlijke barbe-
cue van Café van Miltenburg werd 
het een echt Buurt Feest, mede 
dank zij het voortreffelijke weer. 
(Harcko Pama)

Wandelexcursie
Utrechts Landschap organiseert op zondag 6 september een wandelex-
cursie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit 
bos en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een doorsne-
de van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 jaar oud. Huize 
Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels in de 
Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd. Start 
vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 in De Bilt; 
voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet 
nodig en deelname is gratis.

Gratis workshop 
Woensdag 9 september geeft Carin de Moet, oefentherapeut Mensen-
dieck en RGM master practitioner, een gratis workshop op basis van 
de Ronnie Gardiner Methode( RGM). 
RGM is een vrolijke oefenmethode met als doel de hersenfunctie te 
activeren en te verbeteren. Onder deskundige leiding worden oefenin-
gen gedaan op het ritme van muziek aan de hand van geprojecteerde 
symbolen. De methode is geschikt voor iedereen, maar zeker ook 
voor gezonde ouderen en mensen met bijvoorbeeld Parkinson, MS,  
NAH en burn-out. De workshop 
wordt gegeven in de Oude Win-
kel, Waterweg 110 De Bilt en is 
van 15.30 tot 16.30 uur. De nieu-
we beginnerscursus start 9 sep-
tember om 15.30 uur en bevat 
10 lessen. Aanmelden kan via 
tel. 030 6017363 of via de mail 
info-@mensendieck-debilt.nl 

Buurtbarbecue in de tuin van De Reiger.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

advertentie

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Terrarium met 2 tamme ham-
stertjes met alles erop en eraan 
€ 25,-. Tel. 06-26140355

6-pers. rond gourmetstel met 
6 borden en kommetjes com-
pleet van Tefal € 15,-. Tel. 
030-2202996

Als nieuw zwarte houten spij-
len stoel, laag model voor 
buiten of binnen € 12,50. 3 
paar houten klompen maat 
35-38-39 € 5,- per paar. Tel. 
030-2202996

BK aluminium koekenpan 
Ø28 cm € 8,-. Nieuwe puzzel-
box, 5 in 1 van 5x1000 stuk-
jes € 12.50. Tel. 030-2202996

Hogedrukspuit goede staat, 
merk Kinzo € 25,-. Tel. 0346-
211858

Grote diepvrieskist 87x60x85 
cm. Zelf uit de kelder halen 
€ 15,-. Op de Tolakkerweg 
231. Tel. 035-5771895

Grote Ned. vlag 180x300 cm 
€ 8,-. Tel. 0346-243758

Mijn creatieve hobby per jaar-
gang € 10,-. Tel. 0346-243758

Partij bont gedrukte sierbe-
strating € 50,-. Tel. 0346-
243758

Div. boeken waaronder 
Landleven € 10,-. Tel. 035-
5771842

Friese staartklok, maker J.B. 
Grouw of Dokkum c.a. 1850, 
opknapper € 49,-. Tel. 0346-
212492

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

Z.g.a.n. Accuboor- schroef-
machine incl. extra accu, 
merk Economy by firm 
€ 20,-. Tel. 06-43122560

8 Lange luxe  barbecue pen-
nen met een houten heft van 
15 cm. Totale lengte 46 cm 
€ 10,-. Tel. 030-2258916

Montiss footspa € 17,50. 
Levis sportschoenen maat 45 
€ 10,-. Zwarte heren schoe-
nen maat 43 € 10,-.Tel. 030-
2433142

Elektrische blikopener € 8,50. 
Elektrisch vleesmes € 8,50. 
Tel. 030-2433142

Gebruikte bench 66x47x53 
cm €10,-. Tel. 035-5771755

Kwaliteit lattenbodem met 
elk 2 motoren, elektrisch ver-
stelbaar, 70x190 cm € 30,-. 
Tel. 0346-282289 na 6 uur

I.g.st. Hondenbench (zwart) 
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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  ....................................................

90x56x65 € 35,-. Tel. 
06-51333684

Wip stoel met warm wit 
vachtje € 10,-. Campingbedje 
met matras € 20,-. Tel. 
06-31693830

Vrolijk gekleurd Speelhuisje 
voor buiten € 60,-. Tel. 
06-31693830

Gratis blauwe schelp 
voor water of zand. Tel. 
06-31693830

Fiets stoeltje voorop € 7,50. 
Tel. 06-31693830

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

Gratis roze loopwagentje. Tel. 
06-31693830

Z.g.a.n. projectiescherm, 
inklapbaar op standaard 
€ 20,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. flexibele grote koffer 
met stevige sloten en sleutel-
tjes, verrijdbaar, kleur bruin 
€ 17,50. Tel. 030-2205540

Gloednieuwe barbecue- tafel-
grill, nog in de winkelverpak-
king, 2000 watt, compleet met 
gebruiksaanwijzing € 17,50. 
Tel. 030-2205540

Kindertafel en twee stoeltjes 
van kunststof € 10,-. Tel. 
0346-212522 
Kinderledikantje + matrasje 
€ 20,-. Tel. 0346-212522 
Fietsvoorzitje - kleur blauw 
€ 50,-. Tel. 0346-212522

Z.g.a.n. wit metalen bed € 25,-. 
Tel. 06-19691119

Bureaustoel in prima staat, 
kleur beuken en met gasveer 
€ 25,-. Tel. 06-19691119

Mooie zwartlederen 
bureaustoel, merk Ahrend 
€ 45,-. Tel. 06-19691119

Hollister spijkerbroek, nieuw, 
super skinny W26/L33 € 17,50. 
Tel. 0346-212963

Hometrainer z.g.a.n. € 20,-. Tel. 
0346-212963

Ronde, verstelbare (piano) 
kruk € 7,50. Tel. 0346-212963

Fietsen/ brommers
E-BIKE praktisch ongebruikt, 
nog geldige garantie op de accu 
€ 725,-. Tel. 06-48850620

Sparta Athos damesfiets met 
trommelremmen en versnel-
ling. Ziet er goed uit, maar 
wel gebruikt € 25. Tel. 030-
2288994

Fongers stationsfiets € 25,-. 
Tel. 06-19691119

Personeel gevraagd
Kaas en Noten Bilthoven 
(Kwinkelier) is op zoek naar 
enthousiaste en zelfstandige 
VERKOOPMEDEWERKER 
voor de zaterdag. Taken zijn 
o.a. verkoop en adviseren van 
kaas, noten en wijn, kassa-
werkzaamheden en het op orde 
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houden van de winkel. Bel. 
030-2286279.

Bilthovense Boekhandel zoekt 
MAGAZIJNMEDERKER 
M/V. Werkzaamheden: uit-
pakken boekleveringen. Elke 
woensdagochtend vanaf 9.30 
tot gereedheid ca 3-4 uur per 
week. IBV rijbewijs, ervaring 
met de computer is een vereis-
te. U schrikt niet van 40 volle 
dozen. Wij zoeken iemand die 
netjes, accuraat, vlot en syste-
matisch werkt. 
Uw reactie bij voorkeur per 
e-mail naar: info@biltho-
venseboekhandel.nl

Bilthovense Boekhandel zoekt 
KASSAHULP voor de koop-
avond. Werkzaamheden: klan-
ten helpen, opruimen, uitpak-
ken. Elke vrijdagavond van 
17.00-20.00 uur en eventueel 
tijdens vakanties overdag. Je 
bent niet verlegen en hebt 
ruime ervaring met de compu-
ter. Je leest graag, je bent op de 
hoogte van de algemene actu-
aliteit.Je bent representatief en 
zit in 4/5 HAVO of VWO. Als 
je het leuk vindt en beschikbaar 
bent om in de avonduren te hel-
pen bij lezingen (18.00-23.00)  
dan is dat een pré! Graag per 
email reageren:  info@biltho-
venseboekhandel.nl t.a.v. Ike 
Bekking

Gezin zoekt OPPAS (18+) 
voor donderdagmiddag (13.00-
17.30) voor meisje (10jr) en 
jongen (9jr). Graag per email 
reageren: oppasbilthoven@
outlook.com

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

Gevonden: kinderbrilletje, 
zwart montuur. Tel. 0346-
211844

SCHOOLTASSEN mer-
ken o.a. Eastpak, Converse 
en Enrico Benetti bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

KOFFERS EN NOG 
EENS KOFFERS bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

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

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

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

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

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

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

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

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

Uw HONDJE aan huis knip-
pen, scheren, wassen en nagel-
tjes ingekort voor € 25,-. Bel 
gerust. 06-34562375 na 19.00 
uur

GARAGESALE! Zondag 
13/9 11-16 uur Soestdijkseweg 
Noord 337 Bilthoven

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

Te huur/ te koop bedrijfsruimte aan de Industrieweg in 
Maartensdijk. 100 M2 en 400 m2. Tel. 06-54623282

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

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 
beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- en 
graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-
gave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

Tuinservice van Vliet, nw. wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstaligonderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen, restpartij open(haard)
hout, broeiramen en 1 ruiters 

Cursussen/ trainingen 
In de tweede week van september begint dr. Marinus de 
Baar weer met een inleidende cursus filosofie (tien weken) in 
De Bilt. Deze keer bijna allemaal Nederlandse filosofen, met 
de nadruk op Spinoza, en hun invloed op onze cultuur en die 
van Europa. Een kijkje in onze “volksziel”: wie en wat zijn 
wij eigenlijk? Welke ideeën hebben ons gevormd? Info: www.
cursusfilosofie-debaar.nl of telefonisch (0294-253264)

Pilatesschool andersbeter, gratis proeflessen! Pilates op dins-
dagavond 19.30 uur in in het Dorpshuis, Hollandsche Rading 
(nog plaats). Op woensdagmorgen 9.30 uur en donderdagavond 
19.00 uur in de sportzaal van de Groene Daan, Groenekan (nog 
plaats). Op maandagavond 18.30 uur en woensdagavond 19.30 
uur lessen in het Lichtruim, Bilthoven (vrijwel vol, graag van 
tevoren aanmelden via 06-20137957) www.andersbeter.nl

Opleiding Mindful Coachen Wil je werken met minder 
stress en meer aandacht voor degenen met wie je (samen)
werkt…? Op maandagavond 7 september is er weer een 
Introductiebijeenkomst rondom deze bijzondere opleiding, 
waarin je -op basis van boeddhistische psychologie en de 
nieuwste neurowetenschappelijke inzichten- leert om jezelf en 
anderen mindful te begeleiden. Meer info: www.openbewust-
zijn.nl. Aanmelding: info@garudatrainingen.nl of 06-28058094

Tekenworkshop Escher voor beginners. Fascinerende patro-
nen van vogels en vissen begrijpen, uitwerken met sjablonen, 
en dan verschuiven. Patronen maken die wonderlijk in elkaar 
passen. We beginnen eenvoudig zodat de kunst van het spie-
gelen en verschuiven opgepakt kan worden. Maandag 14 sep-
tember of zaterdag 14 november in De Bilt in De Oude School 
van 9.30 tot 12 uur o.l.v. tekendocent Truus Kreeft. Info. en 
opgeven: truus.kreeft@hetnet.nl 030-2541174

Tekenworkshop inkleuren voor volwassenen. Met kleur-
potlood tot mooie resultaten komen, hoe meng je kleuren, hoe 
komt er diepte in je werk, waardoor wordt je werk levendig? 
Inkleuren van zelfgemaakte of voorgedrukte tekeningen die tot 
ontspanning kan leiden. Op maandagmorgen 5 + 26 okt + 23 
nov. of op woensdagavond 23 sept. + 7 + 21 okt. in de Oude 
School, De Bilt o.l.v. tekendocent Truus Kreeft. Info. en opge-
ven: truus.kreeft@hetnet.nl 030-2541174

Vanaf half september tot half december starten op don-
derdagavonden weer bridgelessen voor beginners (boekje 1 
van Berry Westra – 12 lessen). Voor meer gevorderden worden 
de lessen in nader overleg vastgesteld. Wij hebben uitsluitend 
kleine groepen van ca. 8 personen, waardoor persoonlijk aan-
dacht wordt gegarandeerd. Bridgeschool Bilthoven - ciska.
zuur@gmail.com - 030-2281121

Zie pag.22 voor de Mens De Bilt cursussen

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Op zaterdag 12 september is het weer Open Monumentendag in de gemeente De Bilt. De 
landelijke stichting stelt jaarlijks een thema vast. Dit jaar is het thema ‘Kunst & Ambacht’.

In de week voorafgaand aan de 
Open Monumentendag op 12 sep-
tember gaan de oudste leerlingen 
van verschillende basisscholen op 
bezoek bij een monument. Zij krij-
gen een monumentenkijker mee en 
zullen ontdekken dat er monumen-
ten bestaan in allerlei soorten en 
maten en dat ze bijzonder zijn van-
wege hun belangrijke rol in de ge-
schiedenis van De Bilt. In verband 
met het jaarthema wordt er met hen 
met aandacht gekeken naar kunst 
en oude ambachten. 

Woensdag 9 september gaan de 
Bosbergschool (Hollandsche Ra-
ding)en de Theresiaschool (Biltho-
ven) naar de kerk in Westbroek. Zij 
krijgen daar een rondleiding en be-

kijken de aanwezige fresco’s. Een 
andere groep van de Theresiaschool 
en het Zonnewiel (De Bilt) verken-
nen Huize Gaudeamus (voorheen 
bekend als Walter Maashuis), een 
huis waar muziek centraal staat. 

Op donderdag 10 september gaat 
de School met de Bijbel (Maartens-
dijk) naar de kerk in Westbroek. 
De kinderen van de Kievitschool 
(Maartensdijk) en één groep 8 van 
de Julianaschool (Bilthoven) lopen 
een speurtocht in en om de O.L.V. 
kerk in Bilthoven. Vrijdag 11 sep-
tember bekijken leerlingen van de 
Van Dijkschool (Bilthoven) en van 
De Nijepoort (Groenekan) op Beer-
schoten de beelden van Jits Bakker. 
Ignaas de Jong zal hierover vertel-

len. Leerlingen van de andere twee 
groepen 8 van de Julianaschool en 
van de Patioschool (De Bilt) be-
zoeken Landgoed Eyckenstein in 
Maartensdijk. Zij zullen ervaren 
hoe de verschillende generaties van 
de familie Van Boetzelaer leven en 
geleefd hebben. Ambachten wor-
den uitgeoefend en om het huis is 
er volop kunst te zien en te beleven.

Fietsen
Dit scholenproject is een stimulans 
voor de kinderen om samen met 
hun ouders zaterdag 12 september 
de fietstocht te gaan fietsen langs 
alle uitgekozen monumenten op de 
monumentendag! Meer informa-
tie is ook te vinden op de website 
www.monumentendebilt.nl.  

Wim van ’t Land maakte als een prachtig voorbeeld van kunst een 
prachtige replica op schaal van de Hervormde kerk in Westbroek, welke 
in het koor van dit bedehuis staat opgesteld. [foto uit 2008 van Henk van 
de Bunt]

Open Huis Het lichtruim
Zaterdag 5 september houdt Het Lichtruim aan het begin van het nieuwe seizoen een Open 

Huis. Van 13.00 tot 16.00 uur staan alle deuren open om te laten zien wat er allemaal gebeurt. 
Dit jaar werken ook De Schaapskooi en winkeliersvereniging Planetenbaan mee.  

Het wordt een bruisende boel in en om Het Lichtruim. 

Er zijn lezingen, presentaties, mu-
zikale optredens, dansuitvoeringen 
en activiteiten waar jong en oud aan 
mee kunnen doen. In de hal staat 
een informatiemarkt van alle parti-
cipanten van Het Lichtruim. 

Buiten op het plein staat een podi-
um waar de hele middag van alles 
te zien en te beleven valt. Ook de 
winkeliersvereniging is hier actief. 

Open lessen
Een greep uit het aanbod: het 
KunstenHuis verzorgt open les-
sen, Theaterschool Masquerade 
en Dansschool geven workshops 
Theater en Circus,  in basisschool 
Wereldwijs is poppentheater Juf-
frouw Stippel actief, in de biblio-
theek is SeniorWeb aanwezig om 
vragen te beantwoorden en wordt 
de hele dag voorgelezen.  Kinderen 

kunnen meedoen aan de speurtocht 
‘Waar is Wally?’, die door het hele 
gebouw loopt.  Voor jongeren is er 
de dj-school en zijn er lessen ur-
ban en streetdance. In De Schaaps-
kooi kunnen kinderen vogelhuisjes 
maken, pony rijden en zich laten 
schminken. 
Het volledige aanbod is op www.
hetlichtruim.nl. nog eens na te le-
zen. 

Het Lichtruim is te vinden aan het Planetenplein 2 te Bilthoven.

Taalpunten De Bilt
Zaterdag 5 september om 14.00 uur geven wethouder Jolanda van Hulst-Mazirel en 
bibliotheekdirecteur Bonne Westdorp samen het startsein voor Taalpunten De Bilt  

tijdens het Open Huis van Het Lichtruim. 

In de gemeente De Bilt zijn er circa 
400 volwassenen die onvoldoende 
de Nederlandse taal beheersen om 
mee te kunnen doen in de maat-
schappij en in een werkomgeving 
te functioneren. 
Om deze mensen te bereiken en een 
helpende hand te bieden starten Bi-
bliotheek Idea, MENS De Bilt en 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt 
een netwerk van Taalpunten in De 
Bilt. 

Netwerk 
De drie organisaties zetten geza-
menlijk hun kracht en expertise in 
om meer laaggeletterden in alle zes 
de kernen van de gemeente De Bilt 
te bereiken en passende taalhulp 
te bieden. Het Taalpuntennetwerk 
verbindt ook andere organisaties 
en burgers. Op deze wijze kunnen 
ze aantoonbaar zorgen voor een 
verbetering van de taalvaardigheid 
van laaggeletterden. De Taalpun-

ten worden ondersteund door de 
gemeente De Bilt en de landelijke 
Stichting Lezen & Schrijven. 

Alfabetisering
Het startsein van de taalpunten gaat 
vooraf aan de landelijke Week van 
de Alfabetisering. In de week van 
7 t/m 13 september is er landelijk 
aandacht voor het probleem van 
laaggeletterdheid. Meer informa-
tie? Kijk op www.ideacultuur.nl.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt………

De zomerstorm is inmiddels al weer enkele weken geleden...maar tot 
mijn verbazing wordt er weinig tot niets gedaan aan het opruimen van 
afgebroken takken en/of omgevallen bomen in Maartensdijk.
Deze foto is vorige week genomen en betreft hier de eendenvijver bij 
de basisscholen in Maartensdijk. Grote afgebroken takken liggen nog in 
het water! Het ziet er verpauperd uit.
Er zou meer oplettendheid geboden moeten worden om ook het groene 
gedeelte in Maartensdijk op een nette manier bij te houden.
 
Diana van Esveld, Maartensdijk

Open dag blokfluit  
en viool spelen 

Enny de Winter (blok- en dwarsfluit) en Wendela Lensvelt ((alt-)viool) 
hebben een gezamenlijke passie: kinderen vrij en met spel muziek leren 
maken. Hiervoor gebruiken zij het Creatief leren: vanaf les 1 stimu-
leren zij kinderen eigen liedjes te bedenken en uit te voeren. Zo ont-
wikkelen ze naast vaardigheden op hun instrument hun eigen muzikale 
creatieve vermogen. Tijdens de open middag op woensdag 2 september 
kun je blokfluiten en violen bespelen. Voor kinderen vanaf groep 3. 
Tijd: 14.00 uur - 15.30 uur. Workshop en informatie op Park Arenberg 
31, De Bilt. Info: 06 16852122 of tel. 06 25428245. 
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Dag van Oostbroek 
Utrechts Landschap viert restauratie Oostbroek

Landgoed Oostbroek ligt er weer prachtig bij. De restauratie is klaar en dit viert Utrechts 
Landschap op zaterdag 5 september van 11.00 tot 16.00 uur tijdens de Dag van Oostbroek.  

Men kan deze dag ronddwalen over het prachtige landgoed vlakbij de stad Utrecht.  
Er is een gezellige markt, er zijn wandelexcursies en kinderactiviteiten.

Op landgoed Oostbroek is het heer-
lijk toeven. Het ligt vlakbij De Uit-
hof en is dankzij de restauratie goed 
toegankelijk voor rolstoelen en kin-
derwagens. De wandelroute van 1,5 
km is nu zelfs geheel geschikt voor 
rolstoelen. Tijdens de restauratie is 
het landgoed opgeknapt. Utrechts 
Landschap heeft de historische pa-
denstructuur hersteld, de beplanting 
gesnoeid en vernieuwd en veel pa-
den en bruggen toegankelijk voor 
rolstoelen gemaakt. 

Programma 
Tijdens de Dag van Oostbroek is er 
tussen 11.00 en 16.00 uur een markt 

met streekproducten en cadeauarti-
kelen. Op het terras bij ’t Winkeltje 
is er koffie of thee, fruitsap en cake 
of appeltaart. Kinderen zullen druk 
zijn met het zoeken naar waterdier-
tjes of het aaien van de ezeltjes van 
de Ezelsociëteit. Voor de lekkere 
trek kunnen ze zelf popcorn maken. 
De kruidentuin is te bezoeken en 
onder leiding van een gids kan er 
over het landgoed worden gewan-
deld. Het landhuis is open en ook 
daar worden rondleidingen gege-
ven. 

Namenwedstrijd
Tijdens de restauratie is de knup-

pelbrug in het moerasbos vervan-
gen door een rolstoeltoegankelijke 
brug van cortenstaal. Voor deze 
bijzondere brug is Utrechts Land-
schap op zoek naar een passende 
naam. Tot en met 5 september kun-
nen suggesties aangeleverd worden 
voor de namenwedstrijd. Kijk voor 
meer informatie op www.utrechts-
landschap.nl of bezoek op de Dag 
van Oostbroek de promowagen.
Landgoed Oostbroek ligt aan de 
Bunnikseweg 39 in De Bilt, ver-
scholen achter het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis (WKZ). Er is be-
perkte parkeergelegenheid, dus ga 
zo mogelijk op de fiets.

Volop streekproducten en cadeauartikelen te koop.

Veel belangstelling voor Stoomgroep
Zaterdag 29 augustus lieten onder 
prima weersomstandigheden de le-
den van Stoomgroep Rading Spoor 

aan het in grote getale opgekomen 
publiek zien wat hun grote hobby 
is: het maken en rijdend houden 

van door stoom aangedreven stati-
onaire installaties, treinen, boten en 
stoomtrekkers op schaal. [MD]

Groot en klein, jong en oud bewonderden de voertuigen en maakten een ritje op een treintje op een door de 
Stoomgroep aangelegd spoor..

Zang- en musicalmuziek 
op Beerschoten 

Zondag 6 september kan er tijdens het laatste Zomerconcert van dit 
seizoen geluisterd worden naar zang- en musicalmuziek van Valsch 
& Gemeen. Dit A Capellakoor treedt voor de pauze op met bekende 
meest Nederlandse liederen zonder instrumentale begeleiding. Het 
koor zingt vier- of vijfstemmig op geheel eigen wijze o.l.v. de en-
thousiaste dirigente Mariëlle Hinzen. Na een pauze treedt het Groot 
Harmonie Orkest van de Koninklijke Biltse Harmonie op met be-
kende musicalnummers waaronder Soldaat van Oranje, Sound of 
Music; Abba en Celebration. 

Het concert vindt plaats van 14.00 tot 16.00u op het gazon achter 
paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6a, 3732 HM De Bilt. De con-
certen worden georganiseerd door de Stichting Zomerconcerten De 
Bilt i.s.m. Stichting Het Utrechts Landschap. Toegang is gratis (vrij-
willige bijdrage). 

Bij slecht weer wordt het concert verplaatst naar de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, 3732 HD De Bilt. Voor inlichtingen over 
de concerten; aanmelding voor optredens en informatie: tel. 06-
51229733 of op de website: www.zomerconcertendebilt.nl

September actie:
iedere zaterdagavond 10% korting op uw eten!

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
02-09
Do.

03-09
Vr.

04-09

Runderbiefstuk met
champignonroomsaus

of
Roergebakken gamba`s met 

Indonesische kruiden
of

Avocado salade met
gekarameliseerde geitenkaas

€ 9,50

Woe.
09-09
Do.

10-09
Vr.

11-09

1/2 kip, frietjes, sla en appelmoes
of

Kabeljauwfilet met kappertjessaus
of

Vijgen met blauwe kaas
en walnoten

€ 9,50

Stiltewandeling  
in Lage Vuursche

 
Zondag 6 september is er weer een Stiltewandeling vanuit 
Lage Vuursche. Met elkaar in stilte lopen gaat veel verder 

dan alleen gezonde ontspanning. Bewust bewegen en 
bezinning zorgen voor betekenisvolle inzichten.

‘Deelnemers, die tijdens het wandelen onderling niet spreken, ko-
men helemaal tot zichzelf en houden er een ontspannen, onthaast 
gevoel aan over’, aldus gids Peter Jonker. ‘Het belooft een heerlijke 
én betekenisvolle wandeling te worden. 

De start is om 10.00 uur en rond 12.30 uur is men terug bij het start-
punt in de Lage Vuursche. Voor meer informatie en aanmelding bel 
Peter Jonker 06 24700670.

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

Maandag
Vleeskroket 1,00
Dinsdag
Nasibal 1,00
Woensdag
Broodje frikandel 1,30
Donderdag
Portie saté v.d. haas 4,25
Vrijdag
Frikandel speciaal 1,00
Zaterdag
Nasi of bami
speciaal menu 5,25
Zondag
IJshoorn middel 1,00

wordt per
1 okt. 2015

Cafetaria 

Coen
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