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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

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

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

Uw lokale
drukwerkspecialist

van  briefpapier 

 dr
uk

werk van A tot Z  B 

Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Leyenseweg 127 Bilthoven

Vanaf zondag  
4 september  
zijn wij iedere  

zondag open van  
12.00 - 18.00 uur

Intentieovereenkomst Bilts Energie 
Akkoord bekrachtigd

door Guus Geebel 

In de trouwzaal van Jagtlust ondertekenden donderdag 25 augustus de gemeente De Bilt en 
vijftien Biltse bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten het Bilts Energie 
Akkoord. In  deze intentieovereenkomst geven de ondertekenaars aan zich in te zetten om in 

2030 de gemeente De Bilt energieneutraal te laten zijn.

Energieneutraal wil zeggen dat er 
evenveel energie opgewekt wordt 
als er verbruikt wordt. Ter voorbe-
reiding op het energieakkoord zijn 
onder leiding van burgemeester Ar-
jen Gerritsen twee bijeenkomsten 
gehouden waar de mogelijkheden 
om deze ambitie te realiseren wer-
den verkend. Burgemeester Arjen 
Gerritsen schetst in zijn openings-
woord de weg naar dit moment. 
‘We zitten hier met mensen die 
hebben samengewerkt om het Bilts 
Energie Akkoord gestalte te geven. 
Er zijn ideeën uitgewisseld en er is 
kennis gedeeld om te zien hoe we 
met elkaar een lokaal energieak-
koord kunnen sluiten.’ Gerritsen 
ziet mogelijkheden om op een voor 

de toekomst verantwoorde manier 
met energie om te gaan. ‘Ook voor 
degenen die na ons komen.’

Duurzaamheid
Burgemeester Gerritsen noemt de 
gemeente De Bilt een hele vrucht-
bare voedingsbodem voor dit soort 
ideeën. ‘We prijzen ons gelukkig dat 
we een gemeente mogen meebestu-
ren waarin ondernemers, instellin-
gen, andere overheden, onderwijs, 
het KNMI en Bilthoven Biologicals 
zich daar allemaal rekenschap van 
willen geven.’ Gerritsen kijkt met 
veel genoegen terug op gesprekken 
waar met elkaar over duurzaam-
heid en energie is gesproken. ‘Het 
bleek dat mensen vaak veel meer 

met elkaar gemeen hadden dan op 
voorhand was gedacht. Het thema 
energie is zo verbindend, dat we dat 
verband niet meer moeten loslaten.’ 
BENG! noemt de burgemeester 
de grote motor achter het geheel. 
‘Vandaag bekrachtigen we met al-
lerlei disciplines het Bilts Energie 
Akkoord. We leggen ons vast in een 
soort contract in het uitdragen van 
wat we met elkaar hebben geformu-
leerd.’ 

Initiatieven
Om de ambitie uit te voeren hebben 
de partners initiatieven en projecten 
benoemd. Energiecentrum De Bilt 
gaat samen met BENG! en Business 
Contact De Bilt (BCB) werken aan 

de verduurzaming van circa 140 
Biltse bedrijven. Zorginstelling De 
Bilthuysen staat garant voor vijfhon-
derd zonnepanelen en streeft naar 
duurzaam inkoopbeleid. Het KNMI 
gebruikt honderd procent groene 
stroom en heeft inmiddels veertig 
procent bespaard op energie. Het in-
stituut is bovendien bereid zijn dak 
beschikbaar stellen voor het installe-
ren van zonnepanelen. Ook de eige-
naar van het Antonie van Leeuwen-
terrein, Poonawalla Science Park 
BV, wil zijn daken inbrengen voor 
zonne-energie.

Partners  
Andere partners die het Bilts Ener-
gie Akkoord hebben ondertekend 
zijn: ingenieurs- en adviseurbureau 
Sweco, woonstichting SSW, ener-
gieleverancier Eneco, De Werk-
plaats Kindergemeenschap, LTO 
Noord namens de lokale agrarische 
sector, de Biltse Sport Federatie 
(BSF), het bedrijvenoverleg Busi-
ness Contact De Bilt (BCB), het 
Utrechts Landschap en Energienet-
beheerder Stedin. Dit najaar gaan 
alle partners de initiatieven en pro-
jecten waaraan zij zich verbonden 

hebben uitwerken in een actieplan.

Nog veertien jaar
Wethouder Anne Brommersma 
vindt het bijzonder dat het in zo 
korte tijd gelukt is tot dit akkoord 
te komen. ‘Dit is het resultaat van 
het afgelopen half jaar. We moeten 
nu ook waarmaken wat we met el-
kaar bedacht hebben.’ De wethouder 
vindt dat we er met de partners wel 
het tempo in moeten houden, want 
2030 is heel dichtbij. ‘Het is nog 
maar veertien jaar en we hebben 
heel hard te werken. Er liggen ook 
nog projecten die we gezamenlijk 
gaan doen, dus er liggen negentien 
voornemens die we gaan uitwerken.’ 
Anne Brommersma vertelt dat er 
een projectbegeleider is aangezocht 
om de partners te ondersteunen. 
Daarnaast gaan de partners elkaar, 
onder de naam Bilts Energieberaad, 
regelmatig op de hoogte houden van 
de voortgang van de projecten. Alle 
ondertekenaars kregen het duur-
zaamheidsymbool uitgereikt.

De ondertekenaars van de intentieverklaring op het bordes van Jagtlust.

Directeur bedrijfsvoering Jos Heuer van De Werkplaats 
Kindergemeenschap met het duurzaamheidsymbool.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

04/09 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
04/09 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

Viering Heilig Avondmaal
04/09 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 
Dankzegging + Nabetrachting Heilig 

Avondmaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
04/09 • 10.30u - Ds. P. Lootsma, 

Startzondag 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

04/09 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vro uw
04/09 • 10.30u - 10.30 u pastor G.Weersink

Ger. Ker
 (wijkgemeente d’Amandelboom)

04/09 • 10.15u + 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
04/09 • 10.00u - Ds. C. W. Rentier 

Startzondag 
04/09 • 19.00u - Ds. M.J. Paul

Pr. Gem. Immanuelkerk
04/09 • 10.00u - Mevr.

ds M.C.E. Oskam - van Zwol Samendienst 
in de Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
04/09 • 10.00u - Samendienst in

en met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
04/09 • 10.00u - Communieviering, mevr. 

W. Sarot, pastoraal werker 
04/09 • 11.30u - Kleuterkerk,
mevr. W. Sarot, + werkgroep 

Volle Evangelie Gemeente
04/09 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

04/09 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser 
Startzondag

Herv. gemeente Blauwkapel 
04/09 • 15.30u - ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk
04/09 • 10.30u - Kandidaat G.J. 

Noordermeer
04/09 • 18.00u - Kandidaat W.J. Korving

Onderwegkerk Blauwkapel
04/09 • 10.30u - Ds. E. de Boom  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

04/09 • Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

04/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer Viering 
+ dankzegging Heilig Avondmaal

04/09 • 18.30u - Ds. G.J. van Meijeren 
Nabetrachting Heilig Avondmaal 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

04/09 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra Viering + 
dankzegging Heilig Avondmaal
04/09 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra 
Nabetrachting Heilig Avondmaal 

PKN - Ontmoetingskerk
04/09 • 10.00u - ds. R. Alkema Startzondag

Samendienst met Kapel Hollandsche 
Rading  

St. Maartenskerk
04/09 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering/Gezinsviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

04/09 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer 
04/09 • 18.30u - de heer C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk
04/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

Startzondag
04/09 • 18.30u - Ds. B.A. Belder

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 3 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.

Budgetkring

Op donderdag 1 september 
vindt van 16.00 - 17.30 uur 
een informatiebijeenkomst 
over Budgetkring De Bilt. De 
enthousiaste budgetkringbege-
leiders staan, na de geslaagde 
eerste budgetkring, te trappe-
len om door te gaan met nieu-
we groepen. Tijdens de gratis 
informatiebijeenkomst kun je 
de cursusmap bekijken, de pret-
tige werkwijze in de budget-
kring leren kennen en al je vra-
gen stellen. Locatie bibliotheek 
in het Lichtruim, Planetenplein 
2, Bilthoven. Aanmelden voor 
de budgetkring kan ook via 
debilt@budgetkring.nl

Parkinson Café 

Mensen met de ziekte van Par-
kinson, hun naasten en belang-
stellenden zijn op maandag, 
5 september 2016 van harte 
welkom op het Parkinson Café 
Bilthoven in de Koperzaal van 
zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 

Voor vaste bezoekers is van 
belang te weten dat deze mid-
dag Ankie van Dam om gezond-
heidsredenen afscheid neemt 
als regio-coördinator. De bij-
eenkomst van 14.30 tot 16.00 
uur krijgt in verband hiermee 

een feestelijk tintje. De toegang 
is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Inlichtingen bij Harm Scholten, 
tel. 030-6564406, mail: harm@
scholten.nu.

Start Mens-activiteiten

Vrijdag 2 september gaat Koers-
bal (9.00 -11.30 uur) weer van 
start in Servicecentrum Maar-
tensdijk  en op woensdag 7 sep-
tember Gym (9.00 - 12.00 uur). 
In het Dorpshuis van Westbroek 
wordt er op woensdag 7 sep-
tember Koersbal gepseeld van 
10.00 - 12.00 uur en in de 
Groene Daan te Groenekan van 
14.30 - 16.30 uur. Voor meer 
informatie, aanmeldingen en 
het volledige programma vindt 
u op www.mensdebilt.nl.

Ontmoetingsdienst

Op vrijdag 2 september a.s. 
wordt er in de in de zaal naast 
de (nieuwe) ontmoetingsruimte 
van Dijckstate weer een ont-
moetingsdienst gehouden. Ds. 
R. Alkema is de voorganger in 
deze dienst. Deze ontmoetings-
dienst wordt met de piano bege-
leid door Mw. R. van Aarnhem. 
Na afloop is er nog gelegenheid 
om met elkaar koffie te drin-
ken. De dienst begint om 19.30 
uur. Voor vragen (ook over ver-
voer): Jan Grootendorst, tel. 
0346 212904.

‘Muziek in huis’ 

Op zondag 4 september geeft 
het klassiek ensemble Duo 
Marijke Groenendaal en Jacob 
Engel een concert in zorgcen-
trum Schutsmantel. Het concert 
begint om 15.00 uur. Adres: 
Gregoriuslaan 35, Biltho-
ven. Toegang is gratis. Vanaf 
14.30 uur wordt koffie en thee 
geschonken. 

Fietsen langs
de bloeiende heide

Op dinsdag 6 september fietst 
de Fietsclub Maartensdijk langs 
de bloeiende heide. De Fiets-
club bestaat uit fietsliefhebbers, 
die dagtochten maken in de 
omgeving van Maartensdijk. De 
start is om 9.45 uur met een kop 
koffie/thee in de ‘Ontmoetings-
ruimte’ van het Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 
96 Maartensdijk, waarna om + 
10.00 uur de tocht gaat begin-
nen. Lunchpakket meebrengen. 
Voor meer informatie, aanmel-
dingen en het volledige pro-
gramma: tel: 0346-214161 of 
www.mensdebilt.nl 

Historische Kring
D’Oude School

Zaterdag 10 september zal 
de Historische Kring D’Oude 
School uit De Bilt in verband 
met Open Monumentendag op 
twee locaties aanwezig zijn. 
Vanaf 10.00 uur bij de opening 
van Open Monumentendag op 
het terrein van Berg en Bosch, 
Prof. Bronkhorstlaan, Biltho-
ven en op de Vrijetijdsbraderie 
aan de Dorpsstraat in De Bilt is 
de Historische Kring aanwezig 
met de verkoop van historische 
boeken en foto’s. 

Cliëntenraad Sociale Zaken 

Vanaf september is de zomer-
stop Cliëntenraad Sociale 
Zaken De Bilt voorbij. Elke 
1ste dinsdag van de maand is 
er, van 9.00 tot 11.00 uur, een 
inloopspreekuur in het Service-
centrum van Mens aan Prof. Dr. 
Debijeweg 1 in de Bilt. Dins-
dag 6 september bent u wel-
kom voor een kopje koffie en 
eventueel advies. U kunt voor 
vragen met betrekking tot uw 
uitkering ook telefonisch con-
tact opnemen via 06 27820782.

Vergeten groenten

De Vrouwen van Nu, afd. Groe-
nekan nodigt alle vrouwen 
uit Groenekan en omliggende 
gemeenten uit voor de eerste 
avond in het nieuwe seizoen 
op vrijdag 9 september. Ella 
Halma komt van alles vertellen 
over en laat ook proeven van 
vergeten groenten en eetbare 
wilde planten. Aanvang: 20.00 
uur in Dorpshuis De Groene 
Daan in Groenekan |

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 9 september kunt 
u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem 
in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjas-
sen begint om 20.00 uur en 
meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u 
een lot kopen. Voor aanmelden: 
0346 212366 of 06 51832063.

Soefibijeenkomst

Op 14 september is er een Soe-
fibijeenkomst met als thema: 
Luisteren naar je innerlijke 
stem’. In de Woudkapel, Beet-
hovenlaan 21, Bilthoven, aan-
vang 20.00 uur. Het Soefisme 
is een religieuze levensbenade-
ring, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle reli-
gies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei. (www.soefi.nl)

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 5 september van 9.30 
tot 11.30 uur weer een bijeen-
komst in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, De Bilt. Voor 
meer informatie: inbetween-
cafedb@gmail.com.
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Nu de korte dagen weer naderen
gaan ze weer langer vergaderen
zo maakt de Biltse raad
het altijd weer laat
maar dat hoort bij de vroede vaderen

Guus Geebel Limerick

Beter de Bilt gaat voor de beste 
burgemeester

Op zaterdag 10 september staat Beter De Bilt met een stand op de marktdag aan de 
Dorpsstraat in De Bilt, naast restaurant Amis. Daar horen zij graag wat voor nieuwe 

burgemeester er in De Bilt moet komen. 
 

Nederland is in Europa een van de 
weinige landen waar de burgemees-
ter niet wordt gekozen maar wordt 
benoemd door de Kroon, op voor-
dracht van een vertrouwenscommis-
sie uit de gemeenteraad. Fractievoor-
zitter van Beter De Bilt, Ebbe Rost 
van Tonningen, betreurt het zeer dat 
de landelijke politieke partijen de in-
vloed van de burger bij de keuze van 
een burgemeester geen steviger basis 
hebben gegeven via een wettelijke 
regeling. 
De komende jaren komen er nieuwe 
ontwikkelingen op de gemeente af, 
waarin de burgemeester een innove-
rende taak heeft. Enkele voorbeelden 
daarvan zijn de toenemende ouderen-
zorg, het gebrek aan huurwoningen 
en starterswoningen, het vluchtelin-
gen vraagstuk, toenemende burger-
participatie, nieuwe veiligheidspro-

blemen en leegstand in winkelcentra 
en bedrijfsgebouwen en de magere 
financiële positie van de gemeente. 
En ook het gebrek aan slagvaardig-
heid van het gemeentebestuur.

Het belang van burgemeesters moet 
niet worden onderschat. Burgemees-
ters in Nederland zijn voorzitters van 
het College van Burgemeester en 
Wethouders én van de gemeenteraad. 
Zij hebben daarnaast een eigen ver-
antwoordelijk voor de openbare orde 
en veiligheid. Sinds kort is de bur-
gemeester ook formeel ‘hoeder van 
integriteit’ binnen zijn gemeentelijke 
apparaat om corruptie tegen te gaan. 
Er zit ook een belang achter van lan-
delijke politieke partijen om directe 
verkiezingen door burgers van een 
burgemeester achterwege te laten. 
Een burgemeester die uit de lande-

lijke politieke partijen voortkomt, is 
een vis uit een hele kleine visvijver, 
waarin heel veel bestuurlijk talent 
niet zwemt, aldus Ebbe. Leden van 
landelijke partijen vormen nog geen 
2 % van de Nederlandse bevolking, 
maar toch is vrijwel elke burgemees-
ter een vertegenwoordiger van een 
landelijke politieke partij. Waarom 
niet een bekwaam ondernemer of een 
doorgewinterde bestuurder van niet-
politieke organisaties, vraagt Van 
Tonningen zich af.  
Burgers zijn van harte welkom om in 
de stand van Beter De Bilt op zater-
dag 10 september hun mening over 
een nieuwe burgemeester te geven. 
De lokale partij  toont verschillende 
‘profielen’ die toepasbaar zijn. Beter 
De Bilt gaat gewapend met die in-
formatie zich sterk maken voor meer 
invloed van de burgers.

Kletsen bij de koffie

Ook de koffie-leuters bij het Dorpshuis te Hollandsche Rading zochten 
vorige week verkoeling in de schaduw van het Dorpshuis. (Adriaan 
Hoogendoorn)

advertentie

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Geslaagde rally
‘Gijs van Lennep Legend’

door Walter Eijndhoven

Dit jaar organiseerde Kiwanis Club Bilthoven alweer voor de zesde keer de ‘Gijs van Lennep 
Legend’, voorheen de ‘Bilthoven Classic’. Deelnemers die zich wilden inschrijven,

moesten snel zijn, want in no-time was de rally volgeboekt. Eerder dan ooit
werd het maximum van 100 auto’s bereikt. 

‘Inderdaad waren wij in no-time 
volgeboekt. Dat bewijst weer eens 
dat de “Legend” inmiddels tot de 
top van de Nederlandse rally- en 
toerritten is doorgedrongen’. Aan 
het woord is Adriaan Peijnenburg, 
lid van Kiwanis Club Bilthoven. 
Hij vervolgt: ‘Kiwanis Clubs ha-
len geld op voor goede doelen, bij 
voorkeur voor organisaties in de 
directe omgeving maar in ieder 
geval altijd voor projecten die te 
maken hebben met kinderen.

Zo vol
Afgelopen 25 jaar hebben wij geld 
opgehaald voor onder andere Wil-
helmina Kinderziekenhuis, Kin-
derhospice De Glindt in Barne-
veld, Christophorus in Bosch en 
Duin en de laatste drie jaar voor 
ZonnaCare, een Kinderhospice 

in Den Dolder’. Voor ZonnaCare 
haalden de Kiwanis de afgelopen 
twee jaar al 65.000 euro op voor 
een aangepaste rolstoelbus, om de 
zorgintensieve kinderen veilig te 
vervoeren. Bart Albrona vult aan: 
‘Om meer te kunnen doen voor het 
goede doel hebben wij de rally in 
2011 ge-upgrade van Bilthoven 
Classic naar Gijs van Lennep Le-
gend, dit betekende onder andere 
verhoging van het inschrijfgeld. 
Dit jaar hadden wij binnen de 
kortste keren 110 inschrijvingen, 
geweldig, toch? Omdat Porsche 
één van de grotere sponsoren is, 
kregen wij dit jaar veel aanmel-
dingen van bezitters van Porsches, 
maar ook reden auto’s mee van on-
der andere Ferrari, Aston Martin, 
Bentley, Jaguar, Wiesman, Ford, 
Volvo en Lagonda’. 

Twee klasses
De start van de rally was dit jaar 
niet in Bilthoven, maar bij Kas-
teel Ophemert, in Ophemert, een 
plaatsje in De Betuwe. Daar gaf 
de legendarische Gijs van Lennep 
het startschot. Via een mooie route 
door het midden van het land be-
reikten de auto’s, rond het middag-
uur, het Veluwse dorpje Garderen, 
om te lunchen bij hotel Groot Hei-
deborgh. Van daaruit vertrokken de 
meer dan 100 auto’s naar landgoed 
Houdringe in De Bilt, het hoofd-
kantoor van Sweco (het voorma-
lige Grontmij). Peijnenburg: ‘De 
deelnemers, waaronder Jan-Cees 
de Jager, voormalig minister van 
Financiën en Bas van Werven, 
presentator van Eén Vandaag en 
BNR, rijden in twee groepen: de 
toerklasse en de sportklasse. 

Top opbrengst
Rond 16.00 uur werden de deel-
nemers verwacht bij het eindpunt 
in De Bilt en konden zij hun pin-
passen tevoorschijn halen, voor 
de veiling. Mooie veiling items 
vlogen de deur uit, waaronder een 
vlucht in een flightsimulator, een 
bezoek aan het radioprogramma 
van Bas van Werven, een motor-
maaier, gesigneerd door Gijs van 
Lennep, een startplaats in de Tul-
penrally, een dagdeel leren autorij-
den met Gijs van Lennep, een boek 
over Gijs van Lennep en een dagje 

rijden in een Porsche 911 Targa 
met instructeur. Met de veiling, in-
schrijfgelden en sponsoring werd 
uiteindelijk 43.000 euro opgehaald 
voor ZonnaCare uit Den Dolder. 
Peijnenburg: ‘Een topdag was het. 
Niet alleen voor ZonnaCare, maar 
ook voor de deelnemers. Acht man 
van onze Kiwanis Club zijn het 
hele jaar door bezig om deze rally 
te organiseren en op zo’n dag als 
vandaag is iedereen van vroeg tot 
laat in touw om alles op rolletjes 
te laten lopen. En dat is weer goed 
gelukt’. 

De Gijs van Lennep Legend heeft weer een recordbedrag opgebracht.

SP voor Nationaal 
Zorgfonds

Vanaf de tweede week van september gaat SP De Bilt dit najaar actie voe-
ren voor een grote verandering van de ziekteverzekering en wat daar mee 
samenhangt. Samen met een aantal andere landelijke organisaties wil de SP 
een zorgverzekering die niet langer in handen is van marktdenkers en die 
geen ‘eigen risico’ kent zodat iedereen onbelemmerd toegang heeft tot de 
zorg die men nodig heeft. 

Huis aan huis zal voorlichtingsmateriaal uitgereikt worden en zullen hand-
tekeningen worden verzameld. Op 10, 23 en 30 september evenals 14 okto-
ber, zal de SP met een kraam of partytent op diverse markten en de braderie 
in De Bilt staan met informatie en handtekeninglijsten. Evenals zorgverle-
ners zullen ook inwoners van onze gemeente worden uitgenodigd om zich 
aan te sluiten bij dit initiatief. Er zal veel uitleg worden gegeven over de 
nieuwe verzekeringsopzet. 

Discussieavond
Op 28 oktober zal in de achterzaal van Café Miltenburg een informatie- en 
discussieavond worden verzorgd, waarbij Lieke Smits (onderzoeksinsti-
tuut hoofdkantoor SP) uitleg komt geven over het Nationaal Zorgfonds. 
Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze discussie. Het Nationaal 
Zorgfonds heeft landelijk al veel aanhang gekregen, de teller staat momen-
teel op 100.000 actieve aanhangers. De 50 Plus partij, FNV Zorg en Wel-
zijn, KBO-Brabant, Omroep MAX en vele zorgverleners, specialisten en 
huisartsen hebben zich achter dit plan geschaard. Het Nationaal Zorgfonds 
schaft het verplicht eigen risico van 385 Euro af, evenals de marktwerking 
in de zorg. De commerciële zorgverzekeraars worden voor de basisverze-
kering overbodig. Wel zal er keuze blijven in aanbod van de aanvullende 
verzekeringen. Het pakket van de basisverzekering zal worden uitgebreid.
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Hammousse
Grillworst salade
Filet americain

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rosbief
Fricandeau
Boerenham 3 x 100

GRAM 4.50

3 x 100
GRAM 4.50

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.50

Riblappen

Huisgemaakte 
lamsburgers

Kalfsschnitzels of 
kalfsoesters

Runder gehaktstaven

500
GRAM 5.50

100
GRAM 2.98

100
GRAM 1.98

500
GRAM 4.50

VERSE ROOMBRIE

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 september 
t/m woensdag 7 september 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

100
GRAM 1.25 

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

CRANBERRY MIX 250
GRAM 4.98

100
GRAM 1.98PISTACHENOOTJES

Lekker gezouten!

Noten & pinda's

1
KILO 9.99

KLEINE 
VARKENSHAASJES

Speklapjes
Gemarineerd of naturel

6
VOOR 5.-

Lekker voor het weekend!
2

STUKS 5.-SMULBOLLEN

2
STUKS 7.-DEENSE BROODJES

VLEESWAREN TRIO

Heerlijk mals en van onze 
eigen Hollandse koeien!

CÔTE DE BOEUF
500

GRAM 9.98

6 verse worsten, 
6 gehaktspeciaaltjes of 
6 hamburgers 5.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Kapucijners schotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Japans weekend
-Japanse Kip
-Japanse Beef
-Japanse Scampi’s
-Japanse Zalm
-Japanse Groente
MET NOEDELS OF RIJST
________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Ready to eat

Mango’s
NU 2 VOOR

Alle ± 40 soorten

Tomaatjes
500 GRAM

Gewassen

Spinazie
ZAK 300 GRAM

2,50 1,490,79

Spaghetti Bolognese
____________________100 GRAM 0,99
NIEUWE OOGST

Triumph De Vienne
Handpeer
____________________HÉÉL KILO 0,99
GESNEDEN

Andijvie (grof of fijn)
____________________400 GRAM 0,79

VERS VAN ONZE PATISSIER

Kokos taart
MET FRAMBOOS EN MANGO

  12,50

ALLEEN MAANDAG 5, DINSDAG 6
EN WOENSDAG 7 SEPTEMBER

De allermooiste
aardbeien
____________________500 GRAM 1,98

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80
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Ankie van Dam stopt 
door Marijke Drieenhuizen 

Na vijftien jaar werkzaam geweest te zijn als regiocontactpersoon van de Parkinson Vereniging, 
waarvan de laatste drie jaar inclusief het opzetten van het Parkinson café, stopt Ankie van Dam 

wegens gezondheidsredenen met haar werkzaamheden.

Natuurlijk gaat het werk door en 
ze zal zo mogelijk het café blijven 
bezoeken maar wegblijven mag 
dan ook. Op 5 september zal zij af-
scheid nemen tijdens de reguliere 
Parkinson café bijeenkomst.
Het Parkinson café wordt maande-
lijks bezocht door 25 tot 40 perso-
nen. Elke eerste maandag van de 
maand van 14.30 tot 16.00 uur in 
De Koperwiek in Bilthoven is er 
een bijeenkomst. Altijd met een 
specifiek onderwerp gerelateerd 
aan Parkinson. Patiënten en mantel-
zorgers ervaren de bijeenkomsten 
als zinvol. Het is inmiddels niet 
meer zomaar een zaal vol mensen 
maar veel mensen kennen elkaar en 
ook onderling worden ervaringen 
uitgewisseld.

Actieve vrijwilliger
Ankie van Dam is lang werkzaam 
geweest als secretaresse, o.a. vijf-
tien jaar in het Berg en Boschzie-
kenhuis in Bilthoven. Daarnaast 
houdt zij van besturen, veel vereni-
gingen, ook in Maartensdijk, heeft 
zij op die manier ondersteund. ‘Ik 
vind het fijn om met anderen een 
vereniging te besturen, de contac-
ten, het werk, het ligt mij. Notule-
ren vind ik heerlijk, ik ben gek op 
taal en in mijn vrije tijd schrijf ik 
ook gedichten. Vijf bundels heb ik 
inmiddels in eigen beheer uitgege-
ven’. Het werk voor de Parkinson 
vereniging is zinvol. ‘Zelf weet ik al 
21 jaar dat ik Parkinson heb. Geluk-
kig een mildere variant maar toch 
heeft het veel impact’. 

Afstrepen
Ankie van Dam heeft veel verhalen. 
‘De jaren dat er nog geen Parkinson 
café was organiseerden we twee-
maal per jaar bijeenkomsten voor 
mensen in de regio, soms was de 
opkomst wel 80 mensen. Als regio 
coördinator werd ik ook vaak ge-
beld over praktische zaken: weinig 
door de patiënten zelf, maar veel 
vaker door de mantelzorgers. Zij 
liepen tegen zaken aan en vroegen 
advies. Het is een nare ziekte die 
steeds meer vraagt van de mensen’. 
In Nederland lijden ongeveer 50.00 
mensen aan deze ziekte en vanwege 
de vergrijzing wordt verwacht dat 
er in 2025 zeker 75.000 mensen 
deze ziekte hebben. Er is nog geen 
medicatie die de ziekte kan stoppen 
of afremmen, het draait alleen om 

symptoombestrijding. ‘In het begin 
is het voornamelijk de schrik, het 
ongeloof. Later zijn mensen bereid 
om naar mogelijkheden te zoeken 
om zo nog een redelijk bestaan te 
leiden. Maar het is een ziekte waar-
bij afstrepen een belangrijk woord 
is. Je kunt steeds minder. Bij de één 
gaat dat snel, de ander heeft meer 
tijd. Ik ben altijd optimistisch ge-
bleven. Bij mij zit het trillen voor-
namelijk in mijn benen, maar als ik 
loop of fiets heb ik er minder last 
van. Ik ben dus gelukkig nog wel 
mobiel. Maar ook ik moet afstre-
pen: Nordic walking, wat ik tot 
voor kort deed, is geen optie meer’. 

Dichten
Ankie van Dam heeft vele hobby’s. 
Naast schilderen, poppetjes en kaar-

ten maken, is dichten over alle-
daagse dingen belangrijk voor haar. 
‘Elke maand maakte ik voor het Par-
kinson café een speciaal gedicht dat 
paste bij het onderwerp. Leuk zijn 
dan reacties als mensen er op terug 
komen’. Ze zal niet in een gat vallen 

en als de nood aan de man is en het 
past in haar schema, is ze best be-
reid nog wat hand en spandiensten 
te verlenen. ‘Maar niet maandelijks, 
dat wil en kan ik niet meer opbren-
gen’. De werkgroep gaat nu op zoek 
naar een geschikte vervanger.

Ankie stopt na 15 jaar met haar werk voor de Parkinson Vereniging.

Gerrit van Esterik exposeert 
door Henk van de Bunt

Op zaterdag 12 september is er in de Dorpskerk van De Bilt een eendaagse expositie van werk 
van Gerrit van Esterik (Bilthoven) in het kader van de die dag gehouden Marktdag.

Gerrit van Esterik groeide op in 
Woerden, waar hij medeoprich-
ter was van de Woerdense kun-
stenaarsvereniging. Het museum 
van Woerden heeft ook een werk 
van hem aangekocht en hij heeft 
meerdere malen in het Woerdens 
museum geëxposeerd. Gerrit, die 
na de Kweekschool o.a. lessen op 
de (avond-)academie in Utrecht 
volgde en geschiedenis studeerde, 
is jarenlang leraar tekenen en ge-
schiedenis geweest op de Oranje 
Nassau School in Bilthoven. Te-
genwoordig geeft hij schilder- en 
tekenles aan een groep mensen in 
Maartensdijk. Hijzelf houdt zich 
vooral bezig met schilderen, aqua-
relleren, tekenen en etsen. Hij ex-
poseerde diverse keren in binnen- 
en buitenland.

Stijlen
In de loop van zijn leven is Ger-
rit van Esterik beïnvloed door 
verschillende stijlen. Zo zien we - 
meestal klein - werk waar bruine 
en gele kleuren een grote rol spe-
len en de sfeer vaak melancholisch 
is, maar ook invloeden van ma-
gisch-en surrealisme en expressi-
onisme. Ademde zijn werk in zijn 
jonge jaren een zeker pessimisme 

of een wat weemoedige sfeer, la-
ter is daar veel minder sprake van. 
In zijn aquarellen blijkt naast het 
landschap zijn liefde voor de klas-
sieke Oudheid. Zijn werk is in de 
loop der tijd kleuriger geworden 
en heeft een expressionistische 
inslag. Hij blijft zoeken naar ver-
schillende manieren om zich te ui-
ten; zo doen sommige schilderijen 
van hem denken aan glas in lood 
ramen. Ook maakt hij de laatste 
tijd gebruik van acrylverf, omdat 
acryl wat anders ‘werkt’. 

Goed doel
De expositie, waar schilderijen, 
aquarellen, tekeningen en etsen 
getoond worden, geeft een glo-
baal beeld van wat Van Esterik 
zoal gemaakt heeft in de loop van 
de tijd. De Biltse Dorpskerk is 
zaterdag 12 september van 10.00 
tot 16.30 uur voor deze expositie 
geopend (tegelijk met de bekende 
traditionele Marktdag) en van 
Esterik zal daarbij ook aanwezig 
zijn. Als er werk verkocht wordt, 
gaat de helft van het geld naar het 
goede doel van de Marktdag.

Gerrit van Esterik aan het werk.

Jumelage Golfwedstrijd 
Een 20-jarige en springlevende traditie is het jaarlijkse 

golfevenement/Freundschaftsturnier van Golf & Country 
Club ‘De Biltse Duinen’ en Golfclub Coesfeld in het kader 

van de stedenband tussen beide gemeenten.

Jaarlijks spelen teams van 12 spelers afwisselend in Bilthoven en 
Coesfeld tegen elkaar om een wisselbokaal. Uit de lijst van winnaars 
op deze bokaal blijkt dat de beker vaker in Coesfeld dan in Bilthoven 
heeft gestaan. Vorig jaar werd de bokaal echter tijdens een zonovergo-
ten thuiswedstrijd door Bilthoven gewonnen.
Op 21 augustus jl. reisde het team van De Biltse Duinen in alle vroegte 
naar Coesfeld in Duitsland om de bokaal te verdedigen. Voor de Bilt-
hovenaren, die gewend zijn om op hun kleine par3 baan te spelen, is 
de fraaie en lange Coesfeldse baan een echte uitdaging. De spanning 
was daarom voelbaar toen teamleider Gerhard Drerup de uitslag bekend 
maakte. Bij de prijsuitreiking bleek dat het koppel Mario en Sieglind 
Malavasi de beste score had behaald. Het beste resultaat van de Biltse 
Duinen werd behaald door het koppel Angelique Sibon en Rik Hees. 
De totaalscore voor Coesfeld bedroeg 211 stableford punten tegen 174 
punten voor Bilthoven, zodat de wisselbokaal wederom in Coesfeld 
achter moest blijven.
Het team keerde ondanks het verlies tevreden huiswaarts. Zij konden 
terugkijken op een zeer geslaagde dag en zijn vast voornemens om de 
wisselbokaal volgend jaar in Bilthoven te houden.  (Bert van Klingeren)

De teams van Coesfeld en Bilthoven 

Sinds 1 november j.l. is Fysiotherapie “De Bilt”
gevestigd in het nieuwe gezondheidscentrum aan
de Henrica van Erpweg 2 in De Bilt.

Fysiotherapie “De Bilt” beschikt op de nieuwe locatie over
6 ruime behandelkamers en een grote, goed geventileerde
en lichte oefenzaal.

De praktijk is dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur en op 
maandag- en donderdagavond. Bij Fysiotherapie “De Bilt” kunt 
u terecht voor oefentherapie, manueel therapie, sportfysio-
therapie, bekkentherapie, oedeemtherapie, dry-needling,
psychosomatisch fysiotherapie, hart- en oncologische
revalidatie en behandeling na CVA. Ook is onze praktijk
aangesloten bij het claudicatio- en schoudernetwerk.
Voor patiënten die na de fysiotherapeutische behandeling graag 
onder begeleiding willen blijven oefenen, bieden wij een
beweegprogramma aan: FYSIOSPORT

Eén of tweemaal per week sporten op maandag en donderdag 
van 17.00 - 18.00 uur of van 18.00 - 19.00 uur onder
begeleiding van een fysiotherapeut. Ook als u niet onder 
behandeling bent of bent geweest, kunt u hieraan deelnemen. 
Fysiosport valt buiten de zorgverzekeraar. Kijk voor meer
informatie op onze website onder “beweegprogramma’s” of 
neem contact op met onze assistente.

Avondspreekuur en fysiosport
bij Fysiotherapie “De Bilt”

Tel.: 030 220 23 65
E-mail: info@fysiotherapiedebilt.nl
Website: www.fysiotherapiedebilt.nl



Adverteren in De Vierklank! Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nachten van 12 tot 14 september
op het traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Open dag Computercursussen MENS De Bilt
Op 8 september  van 10.00 – 16.00 uur is er een 
Open dag met informatie over computercursussen 
die u kunt volgen bij MENS De Bilt in samenwerk-
ing met Seniorweb. U kunt op die dag in gesprek 
met de docenten en nagaan wat zij voor u kunnen 
betekenen op het gebied van ICT. Er zijn verschil-
lende vormen mogelijk, groepslessen, begeleiding 
1 op 1 bij u thuis. Afhankelijk van uw vraag kijken 
we wat het beste bij u past. De Open dag zal 
plaatsvinden in de Vierstee, Nachtegaallaan 30
te Maartensdijk.

Vrijetijdsmarkt De Bilt
Op zaterdag 10 september van 10.00 – 16.00 uur staan 
de mensen van MENS De Bilt u graag te woord op de 
Vrijetijdsmarkt. Heeft u vragen over wie wij zijn en 
wat wij allemaal doen, kom gerust langs! Medewerk-
ers en vrijwilligers zijn aanwezig om u te informeren 
en een praatje te maken. Daarnaast laten wij u d.m.v. 
uiteenlopende activiteiten voor jong tot oud zien wat 
er allemaal al wordt gedaan en wat nog mogelijk is.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

DE HELE MAAND
SEPTEMBER MAANDMENU

van € 32,50

VOOR € 27,50 

Reserveren altijd verstandig
0346-218821/06-12368755

of online via o.a.
www.naastdeburen.nl

Vanaf donderdag 1 september treft u
het maandmenu aan op onze website.

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Afwasser(s) 
gezocht!

vrijdagavond, zaterdagmiddag en/of -avond

Bel 
030 276 09 25
vraag naar Theo of Arnold

brasserie
ink

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
KINDERMARKT OP HET MAERTENSPLEIN

VAN 9.00-15.00 UUR
MET O.A. KLEEDJESMARKT

 

IN ONZE KRAAM
GEURTJES, DOUCHE/BODYPRODUCTEN VOOR 

MEISJES/JONGENS, MAKE-UP PRODUCTEN 
VOOR MEISJES. DEZE DAG MET

20% KORTING
 

VOLGENDE WEEK
VAN 5 SEPTEMBER T/M 10 SEPTEMBER

20% KORTING
OP ALLES WAT IN DE ZAK PAST

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum                                  Tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

TASSEN VOL VOORDEEL
DEZE AANBIEDING IS GELDIG T/M 10 SEPTEMBER 2016
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Gratis appeltaartje*

Op zondag 4 september ontvangen de eerste 500 klanten 
bij besteding vanaf € 15,00 een gratis appeltaartje.

Leyenseweg 127 Bilthoven
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advertentie

Monument uitgelicht: voormalige 
Kees Boekeschool

Aan de Frans Halslaan nummer 68 te Bilthoven ligt het pand van de voormalige
 Kees Boekeschool. Een pand uit 1928 met aan één zijde een kenmerkende 

ronde gevel met veel vensters. 

Het pand, in eerste instantie bekend 
als Gebouw voor Gemeenschaps-
ontwikkeling, is een ontwerp van 
architect Röntgen; zoon van de 
bekende componist. De leerlingen 
op de school worden ‘werkers’ ge-
noemd en om die reden stond de 
school al snel bekend als de Werk-
plaats. Later werd dat officieel 

Werkplaats-Kindergemeenschap. 
In 2006 vertrok de Werkplaats naar 
een nieuwe locatie, gelegen aan de 
Kees Boekelaan te Bilthoven. De 
oude Werkplaats werd in 2001 of-
ficieel een Rijksmonument.

Oorlog
De oude Werkplaats staat voor 

Karel Beesemer vooral sym-
bool voor wat Kees Boeke en 
zijn vrouw Betty in de Tweede 
Wereldoorlog hebben betekend. 
Hun huis vormde toen voor veel 
Joodse kinderen een dankbaar 
onderduikadres. Ook Karel, des-
tijds een jaar of zeven, woonde 
een tijdje bij Betty en Kees. Hij 

beschrijft een herinnering aan die 
periode: ‘Toen ik voor het eerst 
bij Kees en Betty kwam, dacht 
ik: wat hebben zij een groot ge-
zin! Al snel bleek echter dat al die 
kinderen Joodse onderduikertjes 
waren’. Die kinderen kregen les 
op de Boekeschool. ‘Dat gebouw 
en die tuin voelden enorm veilig’, 
aldus Karel, ‘alsof we hier totaal 
waren gevrijwaard van de gevaren 
van de buitenwereld. Een bolwerk 
van liefde en menselijkheid’. Het 
echtpaar Boeke kreeg in 1992 pos-
tuum de Yad Vashem, de hoogste 
Israëlische onderscheiding voor 
niet-Joden die met gevaar voor 
eigen leven Joden gered hebben. 

Tuin
Over de tuin van de Werkplaats, 
die qua ontwerp een onlosma-
kelijk geheel met het gebouw 
vormt, weet Karel een mooie 
anekdote ter vertellen: ’Er deden 
verhalen de ronde dat kinderen 
naakt in de vijver zwommen, 
maar dat is onzin hoor’. En in-
derdaad: als je ziet hoe klein de 
vijver is, snap je meteen dat deze 
niet uitnodigt tot welke vorm van 
zwemmen dan ook. 

Belang
Monumenten zoals de voormalige 
Werkplaats zijn voor Karel van 
groot belang: ‘Een rijk verleden is 
een plicht voor de toekomst’, zo 
vindt hij. In zijn tijd als wethou-
der Ruimtelijke Ordening van De 
Bilt was Karel nauw betrokken bij 
de monumenten in de gemeente en 
daarna was hij gedurende zo’n vijf 
jaar voorzitter van het Comité Open 
Monumentendag De Bilt. Na het 
neerleggen van die functie is hij als 
vrijwilliger nog steeds verbonden 
aan de jaarlijkse Open Monumen-
tendag in De Bilt. In dat kader heeft 
Beesemer een informatief boekje 
geschreven over de voormalige 
Werkplaats en Kees Boeke. Tijdens 
de Open Monumentendag op 10 
september a.s. opent de oude school 
zijn deuren; het boekje is daar dan 
verkrijgbaar.

Karel Beesemer voor de voormalige Kees Boekeschool. (foto: Hans Lebbe, OogopDeBilt.nl)

Juniorenwedstrijd en 
proloog Westbroek

door Walter Eijndhoven

Het afgelopen weekend stond in Westbroek niet alleen in het teken van de Wielerronde. 
Nieuw dit jaar was de juniorenwedstrijd en de proloog. Deze activiteiten werden gecombineerd 
met een dorpsborrel. Tijdens het borrelen werd liveverslag gedaan van het wedstrijdverloop. 

Kortom: één en al gezelligheid dus.

‘Om 19.00 uur gaan de junioren 
(7-11 jaar) van start om hun zes 
ronden te rijden, door de ‘oude’ 
nieuwbouw’. Aan het woord is Jan 
Hennipman, de organisator. Hij ver-
volgt: ‘De start en finish is voor het 
Dorpshuis en via de Huydecoper-
weg, Dr. Welfferweg en de Molen-
weg komen zij weer terug in de Pr. 
Christinastraat’. 

Junioren
Voor de eerste keer wordt dit eve-
nement voorafgaand aan de Wieler-
ronde verreden. Aan publiek ontbrak 
het niet. De hele Pr. Christinastraat 
stond vol toeschouwers om de juni-
oren toe te juichen. En hard ging het. 
Alle vier de deelnemers deden hun 
uiterste best elkaar af te troeven. Na 
de finish kregen zij een beker over-
handigd, met de rondemissen aan 
hun zijde.
Uitslag: 1. Marcel Gaasenbeek, 2. 
Niels van de Berg, 3. Thijs Evers, en 
4. Jacco Griffioen, (de jongste deel-
nemer, 7 jaar).

Tijdrit
Na de huldiging van de vier deelne-
mers startte de tijdrit. 29 deelnemers 
hadden zich aangemeld om een snel-
le tijd neer te zetten op het parcours 
van de polderloop. Gestart werd bij 

het Dorpshuis en via de Molenweg, 
Dr. Welfferweg, De Kaai, Kooijdijk 
en de Burg. Huydecoperweg moest 
het parcours zo snel mogelijk wor-
den afgelegd. De winnaar van de 
tijdrit had een gemiddelde van meer 
dan 40 k/u. Hennipman: ‘Met de 
tijdrit kun je alleen meedoen als je 
ook meerijdt met de Wielerronde. 
Daarnaast bieden wij iedereen ge-
lijke kansen, dus geen specifieke 
tijdritmaterialen als ligsturen, aero-
dynamische helmen en dergelijke’. 

Uitslagen
Heren 1. Huib Zijderveld (tijd. 
00.11.46.567), 2. Robbert Buts (tijd. 
00.11.51.199), 3. Gert-Jan Evers 
(tijd. 00.11.55.628). 

Dames. 1. Marianne Gaasenbeek 
(tijd. 00.15.25.455), 2. Lize De Groot 
van Klaren (tijd. 00.16.29.683)
Jeugd. 1. Casper van der Woude 
(tijd. 00.12.19.316), 2. Wouter Floor 
(tijd. 00.12.53,568), 3. Costijn Stou-
te (tijd. 13.51, 871)

Vanaf 19.00 uur reden de junioren (7-11 jaar) hun zes ronden door de 
oude nieuwbouw.

Open Dag Lichtruim
Zaterdag 27 augustus begon het nieuwe seizoen in en voor Het 
Lichtruim. Tussen 10.00 en 16.00 uur werden belangstellenden 
ontvangen in de grote hal van het Lichtruim, maar ook op het 
plein daarbuiten, aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. In het 

gehele gebouw waren stands van organisaties te vinden die 
zich daar presenteerden. 

Natuurlijk ontbrak het Kunstenhuis niet tijdens het Open Huis. Gedu-
rende de hele dag vonden binnen en buiten optredens plaats van bands 
en ensembles, zoals een optreden van een snarenband, een klarineten-
semble. Martin de Boer, hoofd van de afdeling muziek van het Kun-
stenhuis gaf aan: ‘De muziekschool heeft de ambitie om uit te groeien 
naar een Biltse UIT-markt, met cursussen en workshops, voor jong en 
oud, een jaarlijks terugkerend evenement voor De Bilt’. 

Tijdens de open dag van Het Lichtruim (Bilthoven) was er een geweldige 
bijdrage van het Jeugdorkest Biltse Harmonie. [foto Reyn Schuurman]

Dit was een aflevering in de 
serie ‘Monument uitgelicht’ 
die tot stand komt in een sa-
menwerking tussen het Comi-
té Open Monumentendag De 
Bilt en OogopDeBilt.nl. Tekst: 
Anoushka Moes, Comité Open 
Monumentendag De Bilt
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Al bijna 15 jaar een begrip in Maartensdijk
en ook in de toekomst blijven wij graag voor u klaar staan! 

De Noorder Apotheek in Maartensdijk is op
maandag t/m vrijdag geopend van: 

8.30 uur – 12.30 uur
13.30 uur – 17.30 uur

De Noorder Apotheek in Bilthoven is altijd voor spoed
bereikbaar tussen 8.00 uur en 18.00 uur via 030-2283491.

Mocht u vragen hebben,
loopt u dan gerust bij ons binnen. 

Noorder Apotheek Maartensdijk

Molenweg 23-A • 3738 DC Maartensdijk
Tel: 0346 - 212930

blijft er voor u

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

VARKENSHAAS IN PEPER MARINADE

Met o.a. varkenshaas en een lekkere vier peper 

marinade. Kort roerbakken in de wok
100 gram 1,75

JAPANSE RUNDERBIEFSTUK PUNTJES

Iets aparts om te wokken. Met o.a. Oosterse groente 

en een Japanse Yaki Nuki marinade
100 gram 1,95

KIP LOEMPIA'S

Met veel kipfilet en groenten; op het rooster 20 

minuten in de oven op 180°C
3 stuks 5,50

CHEESE BURGERS

Puur rundvlees met lekkere kruiden en met kaas 

gevuld; net even anders net even lekkerder...
3 stuks 3,75

RUNDER PULLED PORC ROLLADE

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. rundvlees, pulled 

porc, noten tapenade en zontomaat
100 gram 2,45

BILTENAARTJE

Iets aparts. Met o.a. kipfilet, kaas, kruidencrème & 

kruidenolie; ca. 10 tot 12 min. braden
100 gram 1,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 29 augustus t/m zaterdag 3 september. Zetfouten voorbehouden.

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

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

31/8 - 4/9 DKB-Bundeschampionate - Warendorf (Dui)

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

Een tip van 
de tuinman

Een zoen 
van de juf

en 25%
van ons

25%

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

Tip: elke tuinman zal beamen dat de 
periode september/oktober één van de beste 

momenten is voor alle nieuwe aanplant

De grond is zacht en warm en elke ochtend lekker vochtig.
Wat u ook plant; planten, heesters, bomen of een nieuw 
gazon, alles zal makkelijk aanslaan en eerder, mooier en 
voller bloeien. Er zijn zelfs planten waar u zowel in de 

herfst als het voorjaar veel bloeiplezier van heeft.

‘t Vaarderhoogt heeft niet voor niets de bijnaam 
“vier-seizoenen-tuincentrum” en helpt u met een 
KASSAKORTING OP ALLE BUITENPLANTEN VAN

De hele maand 
september

PS: we kunnen niet 
garanderen dat de Juf 
steeds aanwezig is.

Zet ook vast in uw agenda:

Zaterdag 24 en zondag 25 

september HERFST WEEKEND 

HET VALLEND BLAD

Dier van de maand: Bob

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Bob de Beagle is 10 jaar en leeft, zoals vele beagles, voor 
eten. Daardoor kan hij klok lezen en weet precies hoe laat 
het etenstijd is. Bob is een hele sociale hond, naar zowel 
mensen als honden. Maar drukte is niet helemaal zijn ding, 
dus kleine kinderen en drukke honden zijn niet helemaal de 
juiste match voor Bob. Hij luistert goed naar commando´s, 
tot hij iets lekker ruikt, hetzelfde geldt voor loslopen, maar 
ook aangelijnd loopt hij prima mee. Hij speelt niet met
ballen, takken of andere oneetbaarheden. Hij jaagt vogels 
uit het vogelhuis in de hoop dat de vogels hun buiten laten 
vallen bij het wegvliegen.

Ook geven zijn vorige baasjes nog mee als wijze raad; laat 
nooit een gedekte tafel onbeheerd achter als Bob in de 
buurt is. Bob kan prima een paar uurtjes per dag alleen thuis 
zijn, maar hij zal geen inbrekers uit huis houden, iedereen is 
namelijk welkom. Wat belangrijk is om te weten over Bob, is 
dat hij spierdegeneratie in zijn hoofd heeft, zijn eetgedrag 
lijdt er niet onder, ook heeft hij hier geen pijn aan.
Zijn levensverwachting wordt er niet door verkort.

Hij kan alleen niet zijn lip optrekken. Hij ziet er daardoor wel 
uniek uit. Kortom een huis gezocht waar men veel gevoel 
heeft voor humor. Bob heeft een hernia waarvoor hij wordt 
behandeld. Wat dit voor hem in de toekomst betekent qua 
medicijnen e.d. is nog onbekend.

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

Marcus die vorige 
maand asieldier 
van de maand 
was heeft een 
nieuw baasje 
gekregen!

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.
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`Bramenslof bij Bakker Bos
door Henk van de Bunt

Deze week is er bij Bakker Bos in Maartensdijk een zeer speciale bramenslof, gemaakt met 
bramen van Zorgboerderij Nieuw Toutenburg, in de aanbieding. Maandag 29 augustus 

gingen banketbakker Matthie Simons en Bert Bos naar de Zorgboerderij om 
een eerste slof tussen de bramenstruiken aan te bieden.

Van eind augustus tot begin oktober 
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 worden gesnoeid 
kun je op een relatief klein oppervlak 
een zeer grote oogst verkrijgen. 

Bramen
Bramen groeien over de hele we-
reld, waardoor de Grieken en de 
Romeinen, maar ook de Indianen 
geloofden in de geneeskrachtige 
werking van deze fruitsoort. Bra-
men bevatten veel stoffen die kun-
nen bijdragen aan een gezonde 
huid. Bramen bevatten veel van de 
dagelijkse aanbevolen hoeveelheid 
van verschillende belangrijke vita-

mines en mineralen. Hierdoor is het 
een gezonde fruitsoort. Daarnaast 
kan je deze ook prima aan je dieet 
toevoegen wanneer je graag wilt 
afvallen, omdat bramen weinig ca-
lorieën bevatten. De bramen van de 
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
zijn onbespoten. 

Zorgboerderij
Bij zorgboerderij Nieuw Touten-

burg in Maartensdijk, waar bakker 
Bos mee samenwerkt, 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 septem-
ber zijn ook bij deze zorgboerderij 
veel plukbare bramen te vinden. 
Bramen moeten pas geplukt wor-
den als ze bijna van de struik val-
len. De bramensloffen zijn ook 
bij de Zorgboerderij verkrijgbaar, 
mede dankzij het fijne samenwer-
kingsverband tussen de zorgboer-
derij en Bakker Bos. 

De eerste bramenslof in het ‘land van herkomst’ op de Zorgboerderij.

Speeltuin Maurice Materlinckweg 
feestelijk geopend

door Walter Eijndhoven

Zaterdagmiddag 27 augustus van ‘drie tot vijf uur’ was de feestelijke opening van de 
vernieuwde speeltuin aan de Maurice Materlinckweg in De Bilt. Veel omwonenden, 
sponsoren en belangstellenden kwamen ‘s middags een kijkje nemen en proostten 

met elkaar op de mooie speeltuin.

Het speelveldje aan de Maurice 
Materlinckweg in De Bilt zag er 
begin dit jaar nog mistroostig uit. 
Een afgebladderde wip, schom-
mels en andere kapotte speeltoe-
stellen vielen direct op. Maar daar 
is nu niets meer van te merken. 
Alle toestellen staan netjes in de 
verf, de bankjes staan er mooi bij, 
de hele speeltuin ziet er spic en 
span uit. Sharon Heesen, één van 
de organisatoren: ‘De hele wijk is 
blij met dit resultaat, al duurde het 
even voor het zover was. Al vanaf 
oktober 2014 waren wij bezig met 
het aanvragen van subsidie bij de 
gemeente, maar steeds kregen wij 
nul op het request. Tot het verhaal 
de media inging. Toen ging het bal-
letje rollen. De gemeente De Bilt 

sprong bij, maar wij moesten zelf 
voor sponsors zorgen. Natuurlijk 
zijn wij daar direct naar op zoek 
gegaan en gelukkig waren velen 
ons goed gezind: bij Verfhuis Bilt-
hoven kregen wij korting op de 
verf, de Rotary Bilthoven steunde 
ons met een geldbedrag en Hoefak-
ker verzorgde het gras in de speel-
tuin’. 

Onderlinge band
Denise, één van de wijkbewoon-
sters vult aan: ‘De gemeente is erg 
voor burgerparticipatie. Zij heeft 
ons weliswaar gesteund met een 
subsidie, maar de werkzaamheden 
zijn verricht door vrijwilligers uit 
onze buurt. Dat schept een onder-
linge band. Doordat je met elkaar 

iets doet, leer je elkaar toch op een 
andere manier kennen. Goed dat 
zo’n initiatief burgers bij elkaar 
brengt’. Ondanks de warmte waren 
tijdens de opening zo’n 60 kinde-
ren aanwezig, met ouders en opa’s 
en oma’s. Bram’s Pannenkoeken 
was aanwezig met een kraam, er 
stond een ijskraam, een springkus-
sen, kinderen konden een ‘glitter-
tattoo’ op hun arm krijgen en het 
geheel was versierd met ballonnen.
Heesen: ‘De wijk is blij met ons 
initiatief. Niet alleen hebben wij 
nu een mooie speeltuin voor onze 
eigen kinderen, maar ook kinderen 
uit omringende wijken komen hier 
vaak spelen en hebben plezier met 
elkaar. Daar doe je het allemaal 
voor, toch?’  

Met het doorknippen van een lint wordt de speeltuin officieel geopend.

Kleedjes- en Kindermarkt 
Maertensplein

door Marijke Drieenhuizen

Aanstaande zaterdag staat het Maertensplein in 
Maartensdijk van 9.00 tot 15.00 uur in het teken van de 

kinderen. Kinderen kunnen er zelf hun overtollige speelgoed, 
kleding etc. verkopen en de winkeliers bemensen kraampjes 

met specifieke producten gericht op kinderen. 

Al een aantal jaren is het traditie, dat op de eerste zaterdag in septem-
ber een Kleedjesmarkt voor kinderen mogelijk wordt gemaakt door de 
Activiteitencommissie van de Winkeliersvereniging Maertensplein. Dit 
jaar sluiten de winkeliers hierbij aan. Zaterdag 3 september staat geheel 
in het teken van kinderen.

Ontmoeten
De Activiteitencommissie bestaat uit Laura Schouten (Optiek Maar-
tensdijk), Mirella Saffrie (Topkids Maartensdijk) en Jelle Farenhorst 
(Jumbo). Laura Schouten: ‘Het is leuk om naast de Kleedjesmarkt nu 
ook specifieke producten voor de kinderen te laten zien’. Janny van 
Rossum van Drogisterij/Parfumerie Van Rossum verkoopt kinderma-
ke-up en daar zitten mooie aanbiedingen tussen. Laura Schouten heeft 
deze zaterdag veel meer kinderbrillen dan anders in haar zaak en in 
de kraam, o.a. de allernieuwste Vingino brillen, de hele kindercollectie 
van Lookkini en Look@me en natuurlijk ook een collectie van Rayban 
Jr. Als speciale actie biedt zij een reservebril aan, gratis. ‘Ik kan al wel 
verklappen dat bijvoorbeeld Vingino, wat van origine een kledingmerk 
is, nu ook brillen heeft waar spijkerstof in is verwerkt’. 

Rest
Naast deze producten zullen ook andere winkeliers hun best doen om 
zich te profileren. Laura Schouten: ‘Natuurlijk hopen we op mooi weer 
en veel mensen, want het is ook gewoon leuk om na een zomerperiode 
elkaar weer te ontmoeten’. Begin september komt de Activiteitencom-
missie samen om een programma vast te stellen voor de rest van het 
jaar. ‘ Want we willen mensen blijven trekken’. 

Laura Schouten neemt deel aan de Activiteitencommissie van de 
Winkeliersvereniging Maertensplein: ‘Onze eerste activiteit na de 
zomer is aanstaande zaterdag met de Kleedjes- en Kindermarkt’. 

Van verdrinkingsdood gered
Een oudere man op een scootmobiel is vrijdagochtend ternauwernood 
aan de verdrinkingsdood ontsnapt toen hij met zijn voertuig op de Rui-
genhoeksedijk in Groenekan te water raakte. De man werd gered door 
een met hem meerijdende vriend. Die reed op een fiets met aanhanger 
met daarin de visspullen voor beide mannen. De twee reden over de 
dijk toen de man in de scootmobiel in een bocht rechtdoor reed en in 
het water terechtkwam. Met alle kracht die hij in zich had heeft zijn 
‘vismaatje’ hem op de wal getrokken.

Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend rond zeven uur. Ambulance-
personeel ontfermde zich over het slachtoffer. Naar omstandigheden 
maakt hij het goed. Het vermoeden bestaat dat hartproblemen een rol 
hebben gespeeld bij het te water raken van de scootmobiel.
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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.

125

159 249

099

Goudeerlijk 
� jn volkoren
per stuk

Hollandse 
bloemkool
per stuk

Runder-
gehakt
500 gram

Grillworst
Vers uit eigen
oven, 100 gram

Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 september 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden
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Muzikale film-en watershow 
Brandweerharmonie

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 3 september wordt, naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van de 
Brandweerharmonie, een spetterende film- en theatershow weggegeven in de Mathildezaal 
in het gemeentehuis in Bilthoven. Op deze dag zal ook de open dag zijn van de vrijwillige 

brandweer die haar 100-jarig bestaan viert.

‘Onze harmonie is echt uit de 
brandweer ontstaan’. Aan het 
woord is Donja Hoevers, lid van 
de Brandweerharmonie. Zij ver-

volgt: ‘Op 3 december 1926 zijn 
een paar brandweermannen in 
Bilthoven een fanfare begonnen, 
zonder clarinetten en andere ko-

perinstrumenten’. Kees van Ginkel, 
trombonist binnen de harmonie vult 
aan: ‘Nog steeds hebben wij twee 
echte brandweermannen in onze 

harmonie. In de loop der jaren ech-
ter, is de harmonie geworden tot 
een zeer veelzijdige en complete 
vereniging’. De Brandweerharmo-
nie bestaat uit een harmonieorkest 
en een drumband. Daarnaast heb-
ben zij nog een leerlingenorkest, 
een showorkest en nog een aantal 
kleinere ensembles. Van Ginkel: 
‘De vereniging is in binnen- en bui-
tenland bekend. Wij manifesteren 
ons tijdens grote militaire taptoes, 
Streetparades en optochten. Ook 
worden wij vaak gevraagd om op te 
treden tijdens brandweeroptochten 
of wedstrijden’. 

Contact
Tijdens hun optredens zoekt de har-
monie altijd contact met de locale 
brandweerafdeling. Niet alleen bin-
nen de gemeente De Bilt, maar ook 
daarbuiten. Hoevers vertelt: ‘Een 
aantal jaar geleden hebben wij een 
optreden gegeven in Delfzijl, in het 
noorden van het land. Wij speelden 
daar de ‘Brandweermars’. Tijdens 
het spelen zou een oude brandweer-
wagen van de plaatselijke afdeling 
het podium oprijden en ook weer 
afrijden. Midden op het podium 
echter begaf de oude wagen het en 
bleef midden op het podium stil-
staan. Onze harmonie moest dus 
nog een keer de ‘Brandweermars’ 
spelen en nog een keer en nog 
eens. Gelukkig vond het publiek 
het geweldig en moedigde ons aan 
om door te gaan. Na een half uur 

hetzelfde te hebben gespeeld, lukte 
het om de wagen van het podium te 
krijgen’. 

Thema
Het thema tijdens de optredens op 
zaterdag 3 september is ‘Water en 
Vuur’. Van Ginkel: ‘Binnen het 
thema laten wij originele, continu 
doorlopende beelden zien van De 
Bilt, samen met passende live mu-
ziek en theater. Elke brand ontstaat 
heel klein, daarna zie je waterdrup-
pels en fonteinen en hoor je onze 
opzwepende trommels. De Brand-
weer rukt uit en er ontstaat een 
strijd tussen water en vuur. Het vuur 
is overweldigend, maar het water is 
groots, het overwint het vuur’. 
Hoevers heeft nog een nieuwtje. 
Zij vertelt: ‘Vorig jaar is onze har-
monie gespot door het programma 
‘Adam en E.v.a. (Adam staat voor 
Amsterdam). Het programma wilde 
een nieuwe soundtrack en heeft 
onze harmonie gevraagd mee te 
doen. Natuurlijk wilden wij dat en 
de opnames zijn inmiddels achter 
de rug. De geluidopnamen zijn in 
de kazerne in Bilthoven opgeno-
men en in het najaar wordt deze 
soundtrack uitgezonden tijdens het 
programma. Wij gaan dus lande-
lijk.....’.
Wie de brandweerharmonie wil 
horen: Mathildezaal Gemeentehuis 
Jagtlust: om 13.00 uur/ 14.30 uur 
en 16.00 uur, tijdens de open dag 
van de vrijwillige brandweer.

Er wordt nog volop geoefend voor de open dag

Biltse brandweer pakt groots uit
De honderdjarige Biltse brandweer pakt op zaterdag 3 september nog één keer groots uit om 
haar eeuwfeest te vieren. Rond gemeentehuis Jagtlust aan de Soestdijkseweg wordt een open 
dag georganiseerd, waar het publiek kennis kan maken met alle facetten van het veelzijdige 

brandweerwerk. Het programma begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Op het veld vóór Jagtlust en de 
omliggende parkeerterreinen is 
volop actie. Al het materieel van 
de brandweerposten De Bilt en 
Bilthoven staat voor bezichtiging 
uitgestald. Brandweerlieden ge-
ven uitleg over de voertuigen, het 
materieel en hun werk. De jeugd-
brandweer is actief op het gazon 
voor het gemeentehuis, waar jonge 
brandweerlieden in de dop hun 
spuitkunsten mogen beproeven. 
Ook is er een springkussen.

Veiligheidsregio
Tijdens de open dag is te zien, dat 
de Biltse brandweer niet op zich-
zelf staat, maar deel uitmaakt van 
het partnernetwerk van de Veilig-
heidsregio Utrecht en ook onder-

deel is van Brandweer Nederland. 
Landelijke specialistische eenhe-
den voor grootschalige technische 
hulpverlening en natuurbrandbe-
strijdingsvoertuigen zijn te zien en 
tevens staat een mobiel zendstation 
voor het digitale verbindingsnet-
werk C2000 opgesteld. Zo toont 
hulpverlenend Nederland een paar 
staaltjes techniek en innovatie voor 
effectieve hulpverlening bij brand 
en andere noodsituaties. Ook part-
nerorganisaties als de Geneeskun-
dige Hulpverlening bij Ongevallen 
en Rampen en de politie geven acte 
de présence. Een echte blikvanger 
is de traumahelikopter ‘Lifeliner 
1’ van het VU ziekenhuis uit Am-
sterdam, die paraat staat op het ga-
zon voor Jagtlust en die vanaf deze 

locatie ook zal worden ingezet bij 
hulpvragen in het land.

Lego Incidenten City
Een bijzonder element tijdens de 
open dag is ‘Lego Incidenten City’. 
Delen van Nederland zijn nage-
bouwd in Lego en in deze Legowe-
reld zijn spraakmakende incidenten 
van de afgelopen jaren nagebootst, 
inclusief de inzet van de hulpver-
leningsdiensten. Brandweerman 
Evert de Graaf uit Houten nam ooit 
het initiatief voor deze bijzondere 
vorm van educatie, om kinderen 
op een toegankelijke manier ver-
trouwd te maken met risico’s en 
gevaren in de samenleving en met 
de vele taken van de brandweer en 
andere hulpdiensten. Het is al jaren 
een groot succesnummer op open 
dagen en vakbeurzen.

Demonstratieprogramma
De hele dag zijn er spectaculaire 
demonstraties te zien. Op het par-
keerterrein voor het administra-
tiekantoor worden de procedures 
en werkwijzen rond hulpverlening 
bij (verkeers)ongevallen getoond 
en ook zijn er demonstraties bin-
nenbrandbestrijding in een zoge-
naamde ‘flashover container’ van 
de Veiligheidsregio Utrecht. Bij 
de demonstraties is er ook aan-
dacht voor brandpreventie, onder 
andere met de altijd spectaculaire 
demonstratie ‘vlam in de pan’. Hoe 
te handelen en wat moet je vooral 
niet doen? Leerzaam voor iedereen 

die wel eens in de keuken staat. 
Belangstellenden kunnen verder 
demonstraties gebouwbrandbe-
strijding in het gemeentehuis tege-
moet zien.

Informatie
De 100-jarige Biltse brandweer 
vestigt met de open dag de aan-
dacht op haar mooie maar soms 
moeilijke werk in het belang van de 
veiligheid van de inwoners van De 

Bilt. Op de informatiestand van de 
brandweer kunnen mensen terecht 
voor informatie en preventieadvies. 
Wie zelf heil ziet in een vrijwilli-
gerscarrière bij de brandweer, kan 
hier meer te weten komen over de 
eisen en de mogelijkheden. En wie 
alles wil weten over de honderdja-
rige Biltse brandweergeschiedenis, 
kan ook op de stand terecht om een 
exemplaar van het jubileumboek te 
kopen. (Rob Jastrzebski)

Ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van de Vereniging Vrijwillige 
Brandweer de Bilt werd er op 11 juni een optocht van brandweervoertuigen 
georganiseerd. Tientallen oldtimers en bijzondere hedendaagse 
brandweervoertuigen reden door de kernen van Bilthoven en De Bilt.

Een eerste reactie bij ‘een vlam in de pan’ is vaak om de vlammen te 
blussen met water. Maar dit is een van de weinige branden die u NOOIT 
met water mag blussen.

Het FC Twente-stadion in Enschede waar in 2011 het dak van een tribune 
ingestort is. In Incidenten City is dat feilloos nagebouwd.
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Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
6 september

2016

Alleen geldig op vrijdag 2 t/m zondag 4 september 2016

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

Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Wagner Big Pizza  
Alle soorten
2 stuks
van: 5.28
voor: 2.64
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DubbelFrisss
Alle pakken van 1.5 liter
8 pakken
8.96 - 11.28

4.994.994.994.
8 pakken

Per liter 0.42

Vier seizoenen tuinen 
Het is tegenwoordig héél goed mogelijk om in alle vier de seizoenen 
van het jaar een mooie, kleur- en geurrijke tuin te hebben. Niet alleen 
door het klimaat maar ook door de vele plantensoorten, die u ook in de 
herfst, winter en voorjaar verblijden met rijke bloei. In het ‘herfstweek-
end het vallend blad’ dat op 24 en 25 september plaatsvindt zult u er een 
heleboel tegenkomen.
Daar aan voorafgaand biedt ’t Vaarderhoogt in Soest u een maand lang 
enorme kortingen aan op alle buitenplanten omdat september (en een 
stuk oktober) de beste maanden zijn voor nieuwe aanplant van planten, 
heesters, bomen en gazon. Door de relatief warme en vochtige grond 
slaat alles extra makkelijk aan. Dat resulteert in eerdere, gezondere en 
vollere wasdom.

Plantenzee bij Vaarderhoogt.

Veel belangstelling 
voor folkgroep

Zondag 28 augustus was er in het kerkje van Blauwkapel een gratis 
toegankelijke concert van de folkgroep King of the Fairies. De musici, 
die eerder met succes optraden in 2009, 2011 en 2013 brachten ook nu 
weer een afwisselend programma. Zo’n 120 toehoorders genoten van 
Ierse traditionele muziek; va dansmuziek met opzwepende rigs, reels 
en hornpipes tot rustige luistermuziek zoals ‘slow airs’.  
Het laatste concert dat nog plaatsvindt is op zondag 25 september: De 
Utrecht Travel Singers o.l.v. Ines Leijen reizen regelmatig door Europa 
om zangcultuur uit te wisselen. Deze zomer bezoekt het koor Frankrijk. 
Naast Franse liederen en Europees klassiek komt ongetwijfeld ook wat 
Oost-Europees repertoire voorbij. Kortom, folklore en passie, muziek 
met een ethische inslag en mysterieuze harmonieën staan dan op het 
programma. 

De Folkgroep King of the Fairies tijdens hun optreden in Blauwkapel. 
[foto Henk van de Bunt]

Autobiografisch schrijven
Vanaf september wordt in Bibliotheek Idea Bilthoven een cursus au-
tobiografisch schrijven ‘Dit ben ik’gegeven. In acht middagen leert u 
simpele technieken om herinneringen levendig en beeldend te beschrij-
ven. Samen vormen de verhalen een ‘levensboek’, of het begin ervan. 
Schrijfervaring is voor deze cursus niet nodig. Iedereen kan deelnemen, 
ook diegenen die eerder meegedaan hebben met een ‘Reis-van-je-le-
ven-schrijfcursus’. De schrijfonderwerpen en -opdrachten zijn nieuw. 
De cursus bestaat uit acht middagen en start donderdag 22 september in 
Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2. Meer informatie en aan-
melden: www.ideacultuur.nl of activiteiten@ideacultuur.nl.



 De Vierklank 13 31 augustus 2016

Succesvolle Open dag Rading Spoor
door Kees Diepeveen

Onder een strak blauwe hemel en onder de verkoelende schaduw van de vele bomen op het 
Rading Spoorterrein hebben de bezoekers en de machinisten van de modelstoomtreinen het op 

de 40ste editie van de open dag prima naar hun zin. De organisatie mocht 
rond 1500 bezoekers welkom heten.

Wie verwacht had, dat van verre de 
stoomfluiten van de locomotiefjes te 
horen zijn als gids naar het model-
spoorterrein, krijgt nu bij de entree 

de muziek van een prachtig draaior-
gel te horen. Eenmaal op het terrein 
is het als vanouds. Prachtige model-
treinen en niet alleen stoomtreinen 

met mooie namen als: Black Cloud, 
The Iron Horse en Grandpa maar 
ook meer eigentijdse modeltreinen 
die op een accu rijden. Niet alleen le-
den van Rading Spoor rijden er hun 
rondjes, uit het hele land zijn machi-
nisten naar Hollandsche Rading ge-
komen met hun modeltreinen.

Glimmende ogen
De grote attractie van de open dag 
is de mogelijkheid om een ritje te 
maken in een van de modellen. Het 
is vermakelijk om te zien dat niet 
alleen kinderen genieten van een 
nostalgisch ritje over het prachtige 
terrein maar ook vaders, moeders en 
opa’s hier vrijwel hetzelfde genoe-
gen aan beleven. Vooral de ritjes op 
de lage baan waar sommige locomo-

tieven wel 8 wagons met passagiers 
rondrijden zijn in trek bij de gezin-
nen. Tien verschillende modellen 
rijden er rond waaruit gekozen kan 
worden. 

Tafelbaan
De hoge baan is vooral een attractie 
voor de kinderen. Wel 20 modellen 
rijden er hun rondjes met meestal 
twee kinderen als passagier. De 
stoomtreintjes worden onder het 
rijden bijgevuld met kleine kool-
tjes zodat alleen maar even een stop 
gemaakt moet worden voor het in-
nemen van water. Op de tafelbaan 
rijden de kleinste modellen rond 
waar alleen maar naar gekeken mag 
worden. Op het rangeerdeel van het 
complex wordt de hele dag druk 
gesleuteld om de modellen aan het 
rijden te houden of te krijgen. De 
modelbouwers geven de bezoekers 
antwoord op al hun vragen.  

Bewolkt 
Bestuurslid van Stoomgroep Rading 
Spoor Jan Stroomer is zeer tevreden 
over het verloop van de open dag. 

Stroomer: ’Het weer is mooi maar 
het meest ideale is bewolkt weer. 
Nu kiezen veel mensen toch voor 
het strand. We hebben wel open da-
gen gehad waar we 3000 tot 4000 
bezoekers gehad hebben’. Om ook 
de zondag erbij pakken en er twee 
open dagen van te maken is volgens 
Stroomer geen optie: ‘Dat betekent 
veel meer werk. 1 dag wordt door 
de officiële instanties aangemerkt 
als attractie maar twee dagen als een 
evenement waarvoor vergunningen 
nodig zijn en een forse verzeke-
ringspremie betaald moet worden. 
Daar beginnen we niet aan’.  
 
Vereniging
De Stoomgroep presenteerde zich in 
een mooie kraam met allerlei kleine-
re in aanbouw zijnde modellen om 
te laten zien waar je mee kunt be-
ginnen wanneer je lid wordt van de 
vereniging. Elke woensdag zijn de 
leden op het terrein met hun hobby 
bezig. Op de site www.radingspoor.
nl kunnen geïnteresseerden meer 
over de vereniging lezen en foto’s 
bekijken. 

De tafelbaan had niet over belangstelling te klagen. Het motto was: alleen 
kijken en genieten maar niet aankomen.

De loc moet flink aan trekken om de ‘wat oudere kinderen’ een mooie rit 
te bezorgen.

Zevende Wielerronde 
Westbroek weer geslaagd

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 27 augustus was weer zo’n dag om niet te vergeten. Een dag met een gouden randje. 
Hoge temperaturen, veel zon én voor de zevende keer werd de Wielerronde Westbroek 

verreden. Een evenement dat inmiddels echt een begrip is, niet alleen in Westbroek, maar tot 
ver daarbuiten. De opbrengst van dit spektakel gaat naar ‘Spieren voor Spieren’.

Keer op keer vroeg Pieter Wijnen 
of de deelnemers iets naar achteren 
wilden gaan, of zij zich achter de 
startlijn wilden vervoegen. Het lukte 
maar ternauwernood. Maar wat wil 
je ook: 66 dampende lichamen, vol 
spanning en adrenaline, de vezels in 
de spieren strak aangespannen, met 
de wil om tot het uiterste te gaan, 
wilden losbreken, knallen! Nadat 
het Westbroekse volkslied voluit 
was gezongen, ging de meute van 
start. Links en rechts haalden zij el-
kaar in, tot zij in een stofwolk uit het 
zicht verdwenen. 

Evenement
Jan Hennipman: ‘Het is de organisa-
tie weer gelukt een goed evenement 
neer te zetten. En, met mooi weer, 
net als vorig jaar. Wij hebben weer 
dezelfde afstand als voorgaande ja-
ren. De zes plaatselijke omlopen 
zorgen voor een afstand van onge-
veer 46 kilometer, 6 rondjes. Niet ie-
dereen hoeft die 46 kilometer te fiet-
sen hoor. Als de nummer één over 
de finish is, worden alle anderen ook 
afgevlagd. Dus met een beetje pech, 
of geluk, kun je al na één of twee 
rondjes afstappen’. 

Vrijwilligers
Natuurlijk kunnen Jan Hennipman 
en Pieter Wijnen zo’n groots opge-

zet evenement niet alleen aan. On-
geveer 70 vrijwilligers staan hen 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 springkus-
sens, schmink en spelletjes. Hennip-
man: ‘Ook voor het publiek is van 
alles te doen en te eten, in het dorp. 
Wat dacht je van gratis bitterballen, 
wij hebben een liveverslag van de 
koerscommentator, zodat iedereen 
op de hoogte blijft van het reilen en 
zeilen van de renners, is er muziek 
van DJ en de muziekvereniging en 
last but not least een lotenverkoop 
met als hoofdprijs een heuse ballon-
vaart’. 

Ondertussen werden de renners na 
elk rondje fietsen toegejuicht door 
het toegestroomde publiek. Of je nu 
in de kopgroep fietste of moederziel 
alleen, het publiek stond achter je, 
wat een sfeer. Hennipman: ‘Mooi 
hè? Volgens mij kan dat alleen in 
Westbroek. Iedereen staat achter je!’ 

De uitslag
‘Het was spannend, tot op het laat-
ste moment aan toe. De eerste vier 
heren zaten zo dicht bij elkaar, dat 
het echt een closefinish was’, aldus 
Hennipman.
Bij de heren: 1.Patrick Leeflang, 
2. Robert Gaasenbeek, 3. Sander 
Verhulp. Bij de dames: 1. Suzanne 
Alting 2. Rianne Evers 3. Mirjam 
vd Puijl. Bij de jeugd: 1.Casper vd 
Woude 2. Rick Westeneng 3. Wouter 
Floor. De Pechprijs ging naar: Wou-
ter van Oostrum jr. De meest strijd-
lustige renner (zwarte band) was 
Lennert de Jong en de langzaamste 
deelnemers waren: Agaath van Kla-
ren en Jan Overeem. Beide kregen 
de Groene Trui uitgereikt. 
Hennipman: ‘De opbrengst voor 
Spieren voor Spieren is nog niet be-
kend. Vorig jaar haalden wij 4.000 
euro op. Dit jaar hopen wij dat te 
verbeteren’. 

Voorlezen tijdens de Week 
van de Alfabetisering

Zo’n 2,5 miljoen mensen in Nederland heeft moeite met lezen, 
schrijven en/of rekenen. Voor hen is het lastig om bijvoorbeeld 
een treinkaartje via een automaat te kopen, een kind voor te 

lezen of veiligheidsinstructies op het werk te lezen. Van 5 t/m 11 
september brengt heel Nederland via inspirerende activiteiten 

laaggeletterdheid onder de aandacht van zo veel mogelijk mensen.

Bibliotheek Idea Bilthoven (Planetenplein 2, te Bilthoven) doet mee 
met de Week van de Alfabetisering. Kinderen van 4 tot 8 jaar zijn van 
harte welkom bij het voorlezen op woensdag 7 september om 14.15 
uur, de toegang is gratis. Voorlezen prikkelt de fantasie van kinderen, 
ontwikkelt het taalgevoel, geeft plezier en voorkomt taalachterstanden. 
Met vijftien minuten voorlezen per dag ontwikkelt een kind het taalge-
voel. Een kind dat opgroeit in een taalrijke omgeving heeft veel minder 
kans om later laaggeletterd te worden. 

Hulp
Wie iemand kent die moeite 
heeft met lezen of schrijven, of 
zelf wel hulp kan gebruiken is 
van harte welkom bij Taalpunt 
De Bilt in Bilthoven. Taalpunt 
De Bilt is een plek voor mensen 
die beter Nederlands willen le-
ren lezen, spreken en/of schrij-
ven. Het Taalpunt biedt lees- en 
leermaterialen aan, zowel fy-
siek als digitaal. Ook kunnen 
mensen worden doorverwezen 
naar organisaties die hen kun-
nen helpen. Taalpunt De Bilt is 
gevestigd in de .

Naast alle educatieve voordelen 
is voorlezen ook gewoon 
gezellig. (foto Hans Lebbe)

Scheidend burgemeester Arjen Gerritsen was naar Westbroek gekomen 
om voor de deelnemers te applaudisseren.  

De start van de 66 deelnemers.



S C H O O L T A S S E N . 
Merken o.a. Eastpak 
& enrico Benetti. Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Nootjes
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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/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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 Coen, 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  ....................................................

Te koop aangeboden

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

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Kok Stomerij & lederwa-
ren heeft de gehele maand 
augustus aangepaste opening. 
U bent van DINSDAG t/m 
ZATERDAG van harte wel-
kom op de Dorpsweg 46 in 
Maartensdijk. 
Prof. set steekbeitels (hout). 
6 stuks z.g.a.n. € 30,-. Tel. 
06-29463305

Te koop geknoopte kettingen 
van halfedelstenen € 35,00 - 
€ 50,00. Tel. 030-2291623

Te koop: Klushout,nieuw,in 
alle soorten&maten. 1 
stuks=€ 1, 6 stuks=€ 5, 12 
stuks=€ 10, 24 stuks=€ 20, 
Hele partij=€ 45. Tel. 035-
5772013, Vuursche Dreef 
184, HR. 

Judopakken (2): maat 120 
(Matsuru) en maat 140 
(Balans). Zo goed als nieuw, 
€ 5,00 per pak. Tel. 030-
2203748.

Te koop rollator ( blauw ) 
met mand prijs € 35,00. Tel. 
0306924847 Bilthoven

Douche en po stoel, per stuk 
€ 50,00. Tel. 0346-211930

Zelf gesponnen schapenwol. 
Geel, bollen en restjes, 1 bol 
rood/bruin, samen 500 grs, 
€ 10,00. Tel. 0346-212492

Nieuw fotoalbum, lichtgroen 
'Henzo' € 4,00. Tel. 0346-
212492

Intex 2 pers. hoog luchtbed 
met velours bovenlaag met 
electr. pomp. 1 x gebruikt in 
mw.st. zit in opbergtas. Tel. 
0346-214065, 0629506849

Zit Whinny the Pooh 60 cm 
beige heeft alleen v. sier 
gestaan. € 12,50. Tel. 0346-
214065, 0629506849

4 alluminium fotolijstjes 
voor fot's 13x18 cm met 
paspartourt i.z.g.st. vragpr. 
€ 15,00. Tel. 0346-214065, 
0629506849

T.k. tijdschrift Ariadne 
at Home. Jan, febr, maart, 
april 2015 € 5,00. Tel. 0346-
243758

T.k. mooi sprookjesboek van 
Grimm, leuke nieuwe verha-
len in een nieuw jasje. € 4,50. 
Tel. 0346-243758 Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

T.k. grijze grote kunststof 
hondenmand. Ziet er nog 
netjes uit. € 15,00. Tel. 0346-
243758

Activiteiten
Dans je gezond en geluk-
kig! Salsa workshop in 
De Bilt, voor 50+, niveau 
beginners. Elke 1e woe. 
v.d. maand:10.45 - 12.00 
uur Zalencentr. de Schakel, 
Soestdijkseweg Zuid 49 B, De 
Bilt. Info en opgeven: www.
salsaworkshop.blogspot.nl of 
bel: 06-47166168

Grote GARAGEVERKOOP 
zaterdag 10 september tus-
sen 10 en 3 uur Dorpsweg 
83 speelgoed boeken dvds 
(kinder)kleding, snuisterijen 
en nog heel veel meer.

GARAGEVERKOOP Prins 
Bernhardlaan 69-71 in 
Maartensdijk. Speelgoed 
,kleding etc. Za 3 sept van 
10.00 uur tot 16.00 uur. De 
koffie staat klaar !

Fietsen/ brommers
Batavus Avenue damesfiets 
om op te knappen. € 35,- Tel 
030-2120560

Jongensfiets 20 inch. (6/7 
jaar). Kleur zwart/wit. 20 
euro. Tel 06-20137957

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

AMBACHTELIJKE schilder 
heeft nog tijd over voor al 
uw schilder- en sauswerk/
behangen/dakrep. Ingeschr. 
KvK. Vrijbl. prijsopg. 
06-39870829

Diversen
Woningontruiming & inboe-
del. afwikkeling na over-
lijden? www.zwartblok.nl 
0356224216

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

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

Gevraagd ten behoeve van 
de TUIN van onze klein-
schalige huisvesting voor 
Syrische vluchtelingen: 
vaste planten, struikjes, en 
tuingereedschap, zoals een 
flinke grasmaaier, spades, 
schoffels, berging voor tuin-
gereedschap, enz. Voor info 
over het initiatief zie ook op 
Facebook: Essenhuis. Tel: 06 
40 71 75 55

KOFFERS en nog eens 
koffers. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 
06-54751296. Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig 
onderhoudswerkzaamheden of aanleg-veranderingen in uw 
tuin, verkoop en levering van alle tuinplanten/bomen.

Cursussen/ trainingen 
Inleidende cursus filosofie straks in De Bilt. Over 
het verschil tussen Oosters (ethisch, harmonisch, col-
lectivistisch) en Westers denken (berekenend, analytisch, 
individualistisch); Huntington (politiek filosoof) over het 
conflict tussen het Westen en China (en vooral de Islam); 
Henri Bergson (Franse filosoof) over het verschil tussen 
het analyserende verstand en de aanvoelende intuïtie. Info: 
www.cursusfilosofie-debaar.nl of: 0294-253264. 

Opleiding Mindful Coachen Utrecht
Wil je creatiever en effectiever kunnen werken? Ben je 
enthousiast over Mindfulness en wil je het leren toepas-
sen in je eigen werk met mensen? Mindful Coachen 
maakt zowel gebruik van inzichten uit de neuroweten-
schappen als de eeuwenoude boeddhistische psychologie. 
Nieuwsgierig? Kom dan morgenavond om 19.30u naar de 
informatiebijeenkomst in Utrecht. Meld je aan via info@
garudatrainingen.nl of www.openbewustzijn.nl

Wilt u na de vakantie uw taille smaller, uw lichaam 
sterker en flexibeler maken? Uw houding en uithoudings-
vermogen verbeteren? Dit in een laagdrempelige professi-
onele sfeer? Kom dan naar Pilates op de Kon. Julianalaan 
26. Voor mensen met geen tot veel sportervaring, van jong 
tot oud. De lessen worden elke woensdag gegeven. Meldt u 
aan voor een gratis proefles. Voor meer informatie/vragen, 
bel 06 30 44 34 85 of surf naar www.drbm.nl.

Computercursussen MENS De Bilt
Noteer: Open dag computercursussen 8 september 
Vierstee Maartensdijk. Cursus iPad voor beginners. Op 
de maandagmiddagen 5, 12, 19 en 26 september van 14.00 
tot 16.00 uur wordt er een iPad cursus in het Seniorweb 
leercentrum in Maartensdijk gegeven. U leert o.a. hoe 
het apparaat te bedienen, zoeken op internet, e-mailen en 
Skypen. Kosten: € 75, inclusief boekje. Locatie: Seniorweb 
leercentrum Idea bibliotheek Vierstee Maartensdijk. U kunt 
zich opgeven bij MENS De Bilt, tel. nr. 0346 214161.

Cursus Windows 10
In deze basiscursus leert u de grondbeginselen van het 
omgaan met een Windows-10-computer. De cursus omvat 6 
lessen van 2 uur en wordt gegeven op woensdag van 10.00 
tot 12.00 uur, start 5 oktober. Locatie: Seniorweb leercen-
trum, Idea bibliotheek Vierstee Maartensdijk. Kosten: € 
105, inclusief boek. U kunt zich opgeven bij MENS De 
Bilt, tel. 0346-214161. 

HUISSLACHTING
rund-varken-schaap
zaterdag 3 September2016
Van 15.00-17.00 uur
Voordelige vleespakket-
ten, mogelijk zelf samen 
te stellen.

Dorpsweg 2
Maartensdijk
06-22369773

Brons voor Philippe

Zaterdag 27 augustus veroverde Philippe Geurts uit Hollandsche Rading met 
zijn pony Moonshine een bronzen medaille op het Nederlands Kampioenschap 
in Ermelo. Philippe klasseerde zich voor de finale L springen waar een 
spannende strijd ontstond om foutloos en zo snel mogelijk over de finishlijn 
te komen. Op 100sten van seconden werd de strijd fanatiek onder luide 
aanmoediging van het publiek gestreden. Philippe gaf de nodige concurrentie 
het nakijken en kreeg uiteindelijk het brons omgehangen.

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
I www.parelpromotie.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Zaterdag 3 september
een gezellige kindermarkt

op het Maertensplein!

Speciaal voor de kids bij ons:
 • Ibiza-feathers
 • Gratis nagels lakken
 • Gratis invlechten
 • Gratis sminken

U komt toch ook?
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FC De Bilt bekert door
FC De Bilt heeft een knappe prestatie geleverd door zich via een moeilijke poule te kwalificeren 

voor de knock-outfase in de bekercompetitie. 

Op zaterdag 20 augustus ontving 
FC De Bilt de moeilijke tegen-
stander Delta Sports uit Houten. In 
de eerste helft hielden de ploegen 
elkaar in evenwicht, maar na rust 
was FC De Bilt de betere ploeg en 
scoorde Steven van den Berg twee 
prima doelpunten. 

SVL
Op dinsdagavond 23 augustus 
kwam SVL op bezoek. De ploeg 
uit Langbroek is in het afgelo-
pen seizoen gedegradeerd uit de 
hoofdklasse, maar is duidelijk een 
zeer goede eersteklasser. In de 
eerst helft liep FC De Bilt dan ook 

achter de feiten aan en had geluk 
dat het bij rust slechts 1-2 stond 
dankzij een doelpunt vlak voor rust 
door Tom Karst. In de tweede helft 
een heel ander FC De Bilt en SVL 
mocht van geluk spreken dat het 
slechts bij een doelpunt van Tim 
Elders en een van Joey de Ruyter 
bleef, want de score had veel hoger 
kunnen uitpakken dat de knappe 
3-2 overwinning van de Biltse FC. 

Kampong
De laatste wedstrijd betrof de uit-
wedstrijd tegen Kampong op zater-
dag 27 augustus. Op deze warme 
middag zagen de toeschouwers een 

matige wedstrijd, waarbij vooral 
Kampong erg weinig liet zien; 
behoudens de drie oudjes die nog 
zeer behoorlijk kunnen voetballen. 
FC De Bilt had deze wedstrijd ge-
makkelijk kunnen winnen, maar de 
scherpte ontbrak of het zat tegen. 

Competitie
Met twee overwinningen en een 
gelijkspel werd FC De Bilt win-
naar van de poule en wacht af wie 
bij loting de volgende tegenstander 
gaat worden. Zaterdag 3 septem-
ber begint de competitie met de 
thuiswedstrijd om 14.00 uur tegen 
TAVV.

Ladiesnight bij TC Bilthoven
Vrijdagavond 26 augustus vond 
de jaarlijkse ladiesnight bij Ten-
nisclub Bilthoven plaats. Dit jaar 
met als thema ‘Safari’. Aan dit 
evenement namen 55 dames deel. 
Winnares van dit gezelligheids-
toernooi was Tamara Weissink. 
Onder het genot van heerlijke 
drankjes en hapjes werden aan 
het eind van de avond behalve 
aan de winnares, ook aan de no-
dige andere dames prijzen uit-
gedeeld. Zoals voor het Rondje 
rond de baan (Caroline Juten) en 
de origineelste outfit. De zomerse 
temperaturen en de nodige Safari-
muziek zorgden voor gezelligheid 
tot in de late uurtjes.

Pepita Meijer, winnares origineelste 
outfit.

Einde Zomerbridge
Bridge Comb. Concordia ‘86 beëindigde woensdag 24 augustus haar 
reeks Zomerbridge 2016 in De Schakel aan de Soestdijkseweg -Zuid 
49 B. De laatste avond leverde winst op voor Rijnie Westland + Adri-
aan Goosens (67,22%). Riet van Heyningen + Wim Westland werden 
tweede (62,16% en het brons was voor Hanke + Huib Mekel (62,03%.). 
Overall-winnaars van het Zomerbridge 2016 werden Riet van Heynin-
gen + Wim Westland (samen) met een gemiddelde van 63,46%.

Op 31 augustus start het nieuwe seizoen van bridgeclub BCC-86 met 
de openingsdrive en 7 september gaat de nieuwe interne competitie (pa-
renbridge) van start. Er is plaats voor nieuwe leden en ook dan wordt er 
in De Schakel gespeeld. Belangstellenden kunnen eerst een paar keer 
meespelen. Hiervoor kan contact worden opgenomen nemen met voor-
zitter Wim Westland (tel. 030 2251012) of wedstrijdleider Nico Verhaar 
(tel.030 2282925).

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading speelde donderdag 25 augustus haar 
laatste van de totaal dertien avonden in de Zomerreeks in het Dorps-
huis. De eerste plaats werd behaald door Trees van Doorn + Jan van der 
Heide met 63,70%. Voor Bernarda Kösters + Sylvia van Luinen was dit 
keer het zilver gereserveerd met 56,30% en de bronzen plak was voor 
Erik Polders + Nico Verhaar met 56,20%. Individueel winnaar van het 
Zomerbridge werd Jan van der Heide met 63,00%. De tweede plaats 
was voor Nico Verhaar (62,39%) en het brons werd uitgereikt aan Trees 
van Doorn met 62,37%. 

Nieuw seizoen
Op donderdag 1 september start het nieuwe seizoen van bridgeclub 
Hollandsche Rading met de openingsdrive, gevolgd door de start van 
de interne competitie op donderdag 8 september. Ook hier is nog plaats 
voor nieuwe leden. Belangstellenden kunnen eerst een paar keer mee-
spelen. Belangstelling kan kenbaar worden gemaakt via bcholland-
scherading@gmail.com. 

Opfrissen
Om te voorkomen dat het plezier in het bridgen bij vooral nieuwelingen 
gaat verdwijnen verzorgt Bridgeclub Hollandsche Rading voor haar 
(kandidaat-) leden in oktober en november een korte opfriscursus van 4 
avonden. Per avond staat een thema geprogrammeerd waarover vragen 
kunnen worden gesteld en ervaren problemen kunnen worden bespro-
ken. Daarna wordt er onder begeleiding nog anderhalf uur geoefend. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden via eerdergenoemd e-mailadres. 

Maartensdijk
Op 6 september start het nieuwe bridgeseizoen bij BridgeClub Maar-
tensdijk (BCM) in MFC De Vierstee met de openingsdrive. Ook hier 
zijn nieuwe leden. Individuele bridgers kunnen zich aanmelden, BCM 
zoekt een bridgepartner. Men kan gedurende een periode van 4 avon-
den kennis komen maken met de club. Info c.q. aanmelden: secretaris.
bcm@gmail.com. 

SVM wint bekerronde
Het eerste team van SVM heeft 
de eerste ronde van de bekercom-
petitie op doelsaldo gewonnen. 
Door overwinningen op VV De 
Dreef (4-3) en VIOD (7-3) was 
een gelijkspel (2-2) jl. zaterdag 
tegen concurrent VVJ voldoende 
(13-8 tegen 7-3) om door te gaan 
de volgende ronde. 

De Maartensdijkers openen a.s. 
zaterdag de competitie 2016-2017 
met een uitwedstrijd (14.00 uur) 
tegen IJFC in IJsselstein. Op 10 
september is de eerste thuiswed-
strijd; om 14.30 uur tegen Ben-
schop. 

In de beslissende wedstrijd tegen 
VVJ was er een positieve inbreng 
van A-junior Jordy Beckers. (foto 
Nanne de Vries).

Jacco Eltingh geeft les

Voor de tweede keer in 2016 bracht oud-tenniskampioen Jacco Eltingh 
een bezoek aan LTV Meijenhagen. Ditmaal verzorgde hij een speciale 
trainings voor de jeugd.  (Henk Zandvliet)Freerunning 

Van af de start van het nieuwe 
schooljaar is er iedere dinsdag 
van 16.00 tot 17.00 freerunning-
les in Het Lichtruim in Bilthoven. 

Deze sport spitst zich toe op jonge 
fanatiekelingen die zelf hun eigen 
richting kunnen en mogen bepa-

len binnen deze sport. Freerunning 
komt voort uit het parcours, een 
Franse sport die zich focust op het 
zo snel en efficiënt mogelijk bewe-
gen over obstakels. Het verschil is 
dat freerunning dit combineert met 
het doen van allerlei salto’s en truc-
jes tijdens het bewegen over deze 

obstakels. Beide  sporten worden 
buiten beoefend, maar voor het ont-
wikkelen van de trucjes ben je eerst 
in de sportzaal aan het trainen. 

Van 30 augustus tot 30 september 
is er een gratis inloop/proefperiode. 
Zie ook freerunningdebilt.nl

Jubileum 2Move 
2Move viert haar 50-jarig jubileum met een gezellige party, DJ en bar-
becue op vrijdag 9 september in Sojos Maartensdijk. Het is een feest 
voor iedereen: Leden, oud-leden, sponsors, vrienden en familie zijn van 
harte welkom. Zie www.2movemaartensdijk.nl



 De Vierklank 16 31 augustus 2016

advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Excursies Park Vliegbasis 
Soesterberg

Op zaterdag 3 september start om 
10.30 uur de kunstexcursie. U 
fietst langs een aantal kunstobjec-
ten uit Collectie De Basis. Deze 
objecten hebben verbinding met 
de geschiedenis van de voormali-
ge vliegbasis en ook de natuuront-
wikkeling heeft daarin een plek. 
U betreedt historische gebouwen 
die niet vrij toegankelijk zijn, zo-
als shelters, munitiebunkers en de 
verkeerstoren.

Zaterdag kan men om 13.00 uur 
deelnemen aan de fietsexcursie 
historie vliegbasis, afstand ca. 12 
kilometer. De route leidt langs 
historische objecten uit de tijd van 
de Tweede Wereldoorlog en uit de 

periode van de Koude Oorlog. U 
volgt de gidsen over delen van het 
terrein die niet vrij toegankelijk 
zijn en u krijgt toegang tot één of 
meer historische objecten.

Zondag
Op zondagochtend 4 september 
kunnen natuurliefhebbers deel-
nemen aan een gecombineerde 
wandel- en fietsexcursie over een 
deel van de voormalige vliegbasis. 
U ontdekt tijdens deze excursie 
dat militair beheer en natuuront-
wikkeling prima samengaan. De 
wandellocatie varieert afhankelijk 
van het seizoen en de stand van 
de natuur en kan zich bevinden in 
een deel van het Park dat niet vrij 

toegankelijk is. Starttijd van deze 
excursie is 10.30 uur. 

Verzamelen
Verzamelpunt voor alle excursies 
is de hal van het Nationaal Mi-
litair Museum, Verlengde Palt-
zerweg 1 te Soesterberg. Het is 
mogelijk voorafgaand aan of na 
afloop van de excursies gebruik te 
maken van de voorzieningen van 
het museum. 

Duur van alle excursies ca. 2 uur. 
Reserveren via www.utrechtsland-
schap.nl is noodzakelijk. Neem 
zelf uw fiets mee en zet deze voor-
af klaar voor vertrek bij fietsen-
stalling 2 naast parkeerplaats P1.

Ontdek vliegbasis Soesterberg.

Dag van Oostbroek
Het is een traditie om op de eerste zaterdag in september (3 september van 11.00 tot 16.00 uur) 

de ‘Dag van Oostbroek’ te vieren op het landgoed. 

Oostbroek pakt groots uit om dit 
prachtige landgoed, met gemakke-
lijk toegankelijke wandelpaden, ‘t 
Winkeltje met streekproducten en 
cadeauartikelen en tevens infor-
matiepunt van het Utrechts Land-
schap én een schitterende kruiden-
tuin onder de aandacht te brengen.

Kinderen
De kinderen zullen zich best ver-
maken in de boomgaard met spel-
letjes, het aaien van de ezeltjes 
van de Ezelsociëteit of het zoe-
ken naar waterdiertjes en kunnen 
geschminkt worden. U kunt een 
puzzeltocht lopen door de krui-
dentuin. Om 13.00 en 15.00 uur 
wordt er door een deskundige gids 
een rondleiding gegeven over het 
landgoed.

Waar
Landgoed Oostbroek ligt verscho-
len achter het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis aan de Bunnikseweg 

45a te De Bilt. Een oase van rust 
tussen drukke snelwegen. Toegang 
is gratis. Er is beperkt parkeergele-
genheid.

Jong en oud kan zich prima vermaken op de dag van Oostbroek.

Opleiding tot IVN Natuurgids 
IVN-De Bilt en omgeving verzorgt in samenwerking met IVN Eemland de opleiding tot IVN Natuurgids. 
De duur van de opleiding is ongeveer 1,5 jaar. De start is in november 2016 en bij succesvolle afronding 

ontvangen de cursisten in juni 2018 het landelijk erkend diploma IVN Natuurgids. 

Woon je in de gemeente De Bilt en 
ben je bereid, als natuurgids in spé, 
je te willen inzetten voor IVN-acti-
viteiten voor de jeugd, volwassenen 
of ouderen, of gaat je hart uit naar 
inventarisatie-onderzoek van de 
IVN-afdeling in de omgeving van 
De Bilt? Als je al die vragen met ja 
beantwoord hebt dan is de Natuur-
gidsenopleiding waarschijnlijk iets 
voor jou.

Opleiding
De opleiding vraagt veel aan tijd. 
Niet alleen vanwege de duur (1,5 
jaar), maar ook vanwege de op-
leidingsactiviteiten waar veel tijd 
en energie in gaat zitten. Zo zijn 
er avondlessen op dinsdag, waarin 
thematisch de basiskennis en theo-
rie aan de orde komt en die moet 
worden voorbereid. De excursies 
op zaterdagen die om de 3 weken 
georganiseerd worden, sluiten aan 
op die theorie. Daarnaast passen 
de deelnemers hun opgedane ken-
nis en kunde toe in een project. In 
groepen van 2-5 werken zij aan een 
actuele vraag die speelt in de regio. 

De projectopdrachten zijn voor een 
belangrijk deel vraagstukken van 
natuurorganisaties waar de IVN-
afdeling mee samenwerkt, zoals 
Het Utrechts Landschap en Staats-
bosbeheer. 

Bijeenkomst
Is je interesse gewekt? Dan is meer 

informatie te verkrijgen op onze 
website www.ivn.debilt Maar ook 
is er een informatiebijeenkomst 
waar je antwoord krijgt op je vra-
gen. Deze vindt plaats op dinsdag 6 
september, 20.00 uur in Natuur- en 
Milieucentrum “De Groene Inval”, 
De Geerenweg 8, Baarn.  

(Roel Maas-Bakker)

Projectopdrachten vormen een belangrijk deel van de opleiding tot 
natuurgids.

Beerschotenwandeling
Op zondag 4 september organiseert Utrechts Landschap een wandeling 
op Landgoed Beerschoten. Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort 
tot de mooiste landgoederen van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied 
komen reeën, de das, de vos en vele vogels voor zoals de raaf. Tijdens 
deze wandeling vertelt de gids over de rijke historie van dit landgoed. 
De wandeling duurt ca. 1,5 uur.
De start is vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 
in De Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf om 
14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Beerschoten is rijk aan historie.

Landgoedconcert 
in De Bilt

Zondag 28 augustus was er op Beerschoten een concert van de Stichting 
Zomerconcerten De Bilt in samenwerking met Utrechts Landschap. 
Er kon genoten worden van optredens van ChespaJazz (De Bilt): 
Zij brachten een mengeling van klassieke jazz en blues, met enkele 
uitstapjes naar latin en funk. [Henk van de Bunt]

Vlinders verstoppen zich
Zondag jl. was fotograaf Wim Westland één van de deelnemers aan 
de Vlinderwandeling op Sandwijck. Hij vertelt: ‘Het was een grote 
opkomst met 32 personen, het weer was goed en alleen jammer dat er 
(te) veel wind was waardoor de vlinders achter hun windscherm bleven, 
op wat witjes na. Niet getreurd, want er waren wel andere insecten te 

zien, zoals libellen, sprinkhanen, 
wantsen, tijgerspinnen  en toch 
nog een vlinder uiltje ‘gespot’. 
Omdat er niet veel vlinders 
waren, werd het ontstaan van 
Sandwijck toegelicht en ook wat 
er in de toekomst wordt gedaan. 
Conclusie: veel werk voor meer 
dan 20 vrijwilligers’.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
31-08
Do.

01-09
Vr.

02-09

Licht gekruid lamsgehakt
in bladerdeeg

of
Gamba's met sliertmacaroni,

knoflook en basilicum
of

Gado gado salade met
Teriyaki-omelet

€ 10,-

Woe.
07-09
Do.

08-09
Vr.

09-09

Kogelbiefstuk v.d. grill
met knoflooksaus

of
Gebakken victoriabaarsfilet

met kappertjessaus
of

Tandoori van paddestoelen
met jasmijnrijst

€ 10,-

Maandmenu september: SPECIALE PRIJS!
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