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iedere zondag  

open van  
12.00 - 18.00 uur

Groots eeuwfeest Biltse brandweer 
De honderdjarige Biltse brandweer pakte zaterdag 3 september nog één keer groots uit om 

haar eeuwfeest te vieren. Rond gemeentehuis Jagtlust aan de Soestdijkseweg werd een open dag 
georganiseerd, waar het publiek kennis kon maken met alle facetten van het brandweerwerk. 

Op het veld vóór Jagtlust en de om-
liggende parkeerterreinen was vol-
op actie met veel uitgestald materi-
aal en uitleg over de voertuigen, het 
materieel en hun werk. De jeugd-
brandweer was actief op het gazon 
voor het gemeentehuis, waar jonge 
brandweerlieden in de dop hun 
spuitkunsten mogen beproeven. 

Veiligheidsregio
Tijdens de open dag was te zien 
dat de Biltse brandweer deel uit-
maakt van het partnernetwerk van 
de Veiligheidsregio Utrecht en ook 
onderdeel is van Brandweer Neder-
land. Ook partnerorganisaties als 
de Geneeskundige Hulpverlening 
bij Ongevallen en Rampen en de 
politie gaven acte de présence. De 

hele dag waren er spectaculaire de-
monstraties te zien waarbij er ook 
aandacht was voor brandpreventie, 
onder andere met de altijd specta-
culaire demonstratie ‘vlam in de 
pan’. 

Informatie
De 100-jarige Biltse brandweer 
vestigde 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 konden mensen terecht 
voor informatie en preventieadvies. 
En wie alles wilde weten over de 
honderdjarige Biltse brandweerge-
schiedenis kon een exemplaar van 
het jubileumboek kopen.  

Jubileum
Op deze open dag van de vrijwil-
lige brandweer werd er naar aan-
leiding van het 90-jarig bestaan 
van de Brandweerharmonie een 
spetterende film- en theatershow 
weggegeven in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis in Biltho-
ven. De Brandweerharmonie be-
staat uit een harmonieorkest en 
een drumband. Daarnaast is er nog 
een leerlingenorkest, een show-
orkest en nog een aantal kleinere 
ensembles.Het thema tijdens de 
optredens op zaterdag 3 september 
was ‘Water en Vuur’. Binnen het 
thema waren er originele, continu 
doorlopende beelden te zien van 
De Bilt, samen met passende live 
muziek en theater. 

Brandje blussen altijd een gewilde activiteit bij de jeugd.

Bezoeker ervaren hoe zwaar het is om water te pompen met de hand.

Werkzaamheden 
kruising Vollenhoven 

De provincie Utrecht voert momenteel werkzaamheden uit aan de krui-
sing Utrechtseweg / Amersfoortseweg (kruising Vollenhoven) in De 
Bilt. De reconstructie van deze kruising moet zorgen voor een verbete-
ring van de doorstroming van het verkeer tussen Utrecht en Amersfoort. 

Om de kruising veiliger en overzichtelijker te maken en de doorstro-
ming te verbeteren wordt o.a. een fietstunnel aan de noordkant van de 
Utrechtseweg onder de Amersfoortseweg aangelegd. Deze fietstunnel 
vervangt de bovengrondse fietsoversteek en zorgt voor een veilige en 
snelle doorgaande fietsroute tussen Utrecht, De Bilt en Zeist. De fiets-
tunnel en het vernieuwde kruispunt worden naar verwachting medio 
november opgeleverd.

Begin augustus werd gestart met de aanleg van de fietstunnel en de uit-
voering van de eerste fase van de reconstructie. Nu ligt het eerste deel 
al te wachten op afwerking. [foto Reyn Schuurman]
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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

11/09 • 10.30u - ds. W. Schellens

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/09 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

11/09 • 18.30u - Ds. P. v.d. Kraan

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/09 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

11/09 • 10.00u - Jaap de Vreugd van 
Christenen voor Israël 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
11/09 • 10.30u - pastor J. Houben

 
Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)
11/09 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
11/09 • 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
11/09 • 10.00u - Ds. M. v.d. Zwan 
11/09 • 19.00u - Ds. L.W. Smelt

Pr. Gem. Immanuelkerk
11/09 • 10.00u - Ds. D. Neven

Pr. Gem. Opstandingskerk
11/09 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
11/09 • 10.00u - Communieviering, 

parochianen 

Volle Evangelie Gemeente
11/09 • 10.00u - Spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

11/09 • 10.30u - Mevr. H. van Dunné

Herv. gemeente Blauwkapel 
11/09 • 15.30u - prop. J.A.de Kruijf

Herst. Herv. Kerk
11/09 • 10.30u - ds. G. Hendriks

11/09 • 18.00u - ds. L. Groeneweg

Onderwegkerk Blauwkapel
11/09 • 10.30u - Pastor B. van Empel  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/09 • 11.00u - ds. P.J. Rebel 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
11/09 • 18.30u - Ds. M.P.D. Barth 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
11/09 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
11/09 • 09.30u - P.J. Rebel  

St. Maartenskerk
11/09 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/09 • 10.00u - Ds. W. v.d. Veer 
11/09 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg

PKN - Herv. Kerk
11/09 • 10.00u - Ds. K.C. Kos

11/09 • 18.30u - Ds. M. v.d. Zwan

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging TZ haalt za-
terdag 10 sept. oud papier op in 
Maartensdijk. De papierwagens 
gaan zaterdagmorgen om 9.00 
uur rijden. U wordt verzocht uw 
papierkliko of het gebundelde pa-
pier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Zaterdag 10 sept. haalt het Rode 
Kruis afd. Maartensdijk weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nw.Weteringseweg, Voordorpse-
dijk, Ruigenhoeksedijk en Ach-
terweteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Verhalenverteller 
in Schutsmantel 

Zondag 11 september is verha-
lenverteller Elza Vis in woon-
zorgcentrum Schutsmantel in 
Bilthoven. Deze middag wordt 
ze vergezeld door zangeres en 
gitarist Angela Strubbe die de 
verhalen zal omlijsten met mooie 
liederen. Het programma begint 
om 15.00 uur. De toegang is 
gratis. Voor meer informatie: 
Schutsmantel, tel. 030 2286911. 

Themawandeling 
‘bomen in de herfst’

 
Op zondag 11 september is er 
bij Beerschoten een themawan-
deling: bomen in de herfst. Als u 
wilt deelnemen kunt u zich aan-
melden bij: christien.hidding@
gmail.com. De wandeling begint 

om 14.00 uur en duurt ongeveer 
anderhalf uur. Deelname is gratis. 
Start vanuit Paviljoen Beerscho-
ten, gelegen aan de Holle Bilt 6 
te De Bilt, voorbij parkeerplaats 
van de Biltsche Hoek linksaf.

Thooft over groeien door pijn

Op zondag 11 september 2016 
spreekt Trouwcolumniste Lisette 
Thooft van 10.30 tot 11.30 uur 
in De Woudkapel aan de Beet-
hovenlaan 21 in Bilthoven. Het 
onderwerp van deze ochtend is 
Hoe groeit een mens? Volwas-
sen groeien door het oude los te 
laten en zich te oriënteren op iets 
nieuws. Dit thema is herkenbaar 
voor veel mensen en past pre-
cies bij het Woudkapel najaar-
thema Levensfasen en persoon-
lijke groei. Na haar inleiding 
gaat Lisette in gesprek met het 
publiek en de bijeenkomst wordt 
omlijst door live muziek. De bij-
eenkomst is gratis toegankelijk. 

Leden-middag PCOB

De eerste ledenmiddag van het 
nieuwe seizoen wordt gehouden 
op dinsdag 13 september. De 
heer J. Roest uit Soest, oud-
medewerker van het KNMI, 
houdt een dia lezing over het 
bijzondere landschap van de 
Zuidpool. De middag begint om 
14.30 uur in gebouw ‘De Scha-
kel’, Soestdijkseweg 49b in De 
Bilt. Belangstellenden zijn harte-
lijk welkom. Eventueel kan men 
opgehaald worden. Voor inlich-
tingen: Henny Ockhuijsen tel. 
030 2202458

KWF-collecteweek 

De collecteweek van KWF Kan-
kerbestrijding is op maandag 5 
september gestart. In deze week 
zetten ruim 350 vrijwilligers in 
de gemeente De Bilt zich in om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor kankeronderzoek. Elke 

euro die de collectanten ophalen, 
draagt bij aan de missie: ‘minder 
kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten’.

Informatiebijeenkomst 
over dementie 

Maandag 12 september organi-
seert het Steunpunt Mantelzorg 
een bijeenkomst over dementie. 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt 
men tips, informatie en hand-
reikingen voor het omgaan met 
een naaste met dementie. De bij-
eenkomst (van 14.00 tot 16.00 
uur) vindt plaats in het Service-
centrum De Bilt, Prof. P.J.W. 
Debijeweg 1 en wordt begeleid 
door Jacqueline de Groot, spe-
cialist ouderengeneeskunde en 
kaderarts. Aanmelden kan per 
mail mantelzorg@mensdebilt.nl 
of telefonisch 030 7271556.

Groene Daan

Maandag 12 september komt de 
beheercommissie van De Groene 
Daan in openbare vergadering 
in Dorpshuis De Groene Daan 
in Groenekan om 20.00 uur bij-
een. Info bij secretaris E.G. Ver-
schuur-Bunte , tel. 0346 211435.

Gluckauf in Het Lichtruim

Het Filmhuis in het Lichtruim 
De Bilt vertoont op 14 septem-
ber Gluckauf Nederland (2015). 
Gluckauf (een term uit de mijn-
bouw) toont een Limburg waar 
de plaatselijke VVV niet zo 
blij mee zal zijn: het glooiende 
landschap ziet er weliswaar nog 
steeds pittoresk uit, maar de ste-
den zijn dichtgetimmerd en ver-
waarloosd. En de mensen die 
er wonen zijn niet de bekende 
gezellige bourgondische Lim-
burgers, maar kruimeldieven en 
sjoemelaars met een kort lontje. 
Limburgs sociaal drama over cri-
minele vader en zoon biedt een 

geloofwaardige impressie van 
een troosteloos Zuid-Limburg, 
waar de armoede en het mijnwer-
kers-verleden nog drukken op de 
mensen onderaan de sociale lad-
der. Aanvang 20.00 uur.

Fotoclub Bilthoven

Op maandagavond 12 september 
komen de leden van de Fotoclub 
Bilthoven e.o. bijeen voor de 
eerste avond van het nieuwe sei-
zoen. Traditiegetrouw is de eer-
ste clubavond na de zomerstop 
gevuld met eigen werk van leden.
De vaste clubavonden zullen 
ook dit seizoen weer gehouden 
worden op elke tweede en vier-
de maandag van de maand in 
het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4. Aanv. 20.00 uur. 

Collecteweek Spierfonds

Van 11 t/m 17 september is de 
collecteweek voor het Prinses 
Beatrix Spierfonds in  Maartens-
dijk en Westbroek. In deze week 
gaan landelijk ruim 30.000 vrij-
willigers op pad om geld op 
te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. 
Het is de grootste jaarlijkse actie 
voor de 200.000 mensen met een 
spierziekte in Nederland. 

‘Bold Opera On the Move’ 

‘Opera voor iedereen’ dat is het 
doel van het jonge operagezel-
schap Bold Opera On the Move. 
Vrijdag 9 september om 16.00 
uur openen zij voor de tweede 
keer het seizoen van het Wees-
huis van de kunst, Jasmijnstraat 
6 in De Bilt. Het operagezel-
schap, allen afgestudeerd aan 
het conservatorium, staat aan het 
begin van professionele zangcar-
rières. Met hun indrukwekkende 
stemmen brengen zij pure opera 
voor jong en oud. Aanmelding 
(beperkt aantal plaatsen) via 
www.hetweeshuisvandekunst.nl. 

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

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

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid
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Markt- en Oldtimerdag De Bilt 
Op zaterdag 10 september is de jaarlijkse Markt- en Oldtimerdag in De Bilt. De oldtimerdag is 
meer dan Oldtimers alleen. Er is een braderie, rommelmarkt, optredens van The P.U.B. en men 
kan meerijden met Bus27. De markt- en oldtimerdag, die begint om 10.00 uur wordt gehouden 

op de Dorpsstraat en rond de Dorpskerk.  

In de Dorpsstraat wordt voor de 
6de keer de oldtimerdag gehouden, 
waarvoor zich ruim 100 eigenaars 
van oldtimers aanmeldden. ’s Och-
tends rijden de wagens een tocht 
van 70 kilometer door de regio. ’s 
Middags worden de auto´s opge-
steld in de Dorpsstraat. Dit jaar is 
het ook mogelijk om zonder in het 
bezit te zijn van een oldtimer mee 
te rijden. 10 euro kost een kaartje 
voor Bus27: een oude Leyland-bus 
uit het voormalig wagenpark van 
het Gemeentelijke vervoerbedrijf 
Utrecht met bouwjaar 1956. Ook 
bestaat de mogelijkheid ‘s middags 
mee te rijden met Bus27 in een rou-
te door de Gemeente De Bilt. 

Rommelmarkt
Maar er is meer: De Betuwse band 
The P.U.B. zal diverse optredens 
verdeeld over de dag geven. The 
P.U.B. - een echte vintage band - 
speelt goed in het gehoor liggende 
songs van bekende artiesten. Van 
gevoelige ballads tot het betere 

rockwerk. Een ander onderdeel is 
een grote rommelmarkt met onder 
meer een groot aanbod van tweede-
hands spullen, boeken en dameskle-
ding. De gehele Dorpsstraat staat 
ook vol met kramen. Daar wordt op 
10 september een braderie gehou-

den met als thema ‘vrije tijd’. Veel 
verenigingen, instellingen, parti-
culieren en bedrijven uit De Bilt 
zullen op deze braderie aanwezig 
zijn. Het totaal aantal kramen op de 
Marktdag is meer dan 150. Zie voor 
meer info www.marktdagdebilt.nl.

Nacht van de buitenplaats
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt is goed vertegenwoordigd in het programma van ‘De Nacht van de 
Buitenplaats’ op 10 september. Die avond is er tussen 19.00 en 23.00 uur van alles te beleven 
in de provincie Utrecht tijdens de derde editie van dit evenement. De Bilt doet volop mee met 

maar liefst op zes plaatsen een activiteit. 

De buitenplaatsen worden letter-
lijk en figuurlijk in bijzonder licht 
gezet. Landschap Erfgoed Utrecht 
nodigt belangstellenden uit zich te 
laten verrassen op unieke locaties 
door de feeërieke sfeer en een af-
wisselend cultureel programma. In 
een sprookjesachtige omgeving kan 
men genieten van muziek, rondlei-
dingen, picknick, wandelingen en 
vertellingen. Meer info op www.
nachtvandebuitenplaats.nl.

Klassiek concert
Op Buitenplaats Rustenhoven in 
Maartensdijk herleeft de sfeer uit 
de beginjaren met een klassiek con-
cert. Op Landgoed Eyckenstein aan 
het einde van de Maartensdijkse 
Dorpsweg is er een avondwande-
ling: een historische wandeling in 
het park op zoek naar onraad. Op 
het Biltse Landgoed Beerschoten is 
er een lichtjeswandeling. De gidsen 
nemen u mee door het bos en rond 
het huis waarbij zij vertellen over 

de rijke historie en schoonheid van 
deze plek. Aan de hand van foto’s 
en verhalen kan men kennis maken 
met de geschiedenis van het Van 
Boetzelaerpark en de vogels die er 
leven en eventueel ook een vogel-
huisje adopteren.

1758
Op Rustenhoven is er een klassiek 
concert met de titel ‘1758’ dat wordt 
uitgevoerd door Frank Wakelkamp, 
violoncello en viola gamba en Ur-
sula Dütschler, klavecimbel. Het 
programma zal bestaan uit werken 
van Carlo Graziani, Giuseppe Tar-
tini, Luigi Boccherini, Johan Hel-
mich Roman, Carl Friedrich Abel 
en Carl Philipp Emanuel Bach. Op 
deze avond zullen de kamers op de 
begane grond en de tuin vrij te be-
treden zijn voor de bezoekers van 
het concert. De aanvang is 20.00 
uur. Kijk voor meer informatie en 
reservering op www.nachtvande-
buitenplaats.nl

Nacht van Eyckenstein
Op Landgoed Eyckenstein is er een 
avondwandeling ‘Geheimen in de 
duisternis’, terug naar het Eycken-
stein van 200 jaar geleden: Burge-
meester Maurits Eyck van Zuyli-
chem is druk met de ontwikkeling 
van zijn landgoed. Vanuit Utrecht 
vertrekken dagelijks schuiten via 
de praamgracht en zijn net aange-
legde kanaal (zinksloot) naar ach-
tergelegen gebieden in het bos. De 
handel verloopt voorspoedig, maar 
in Maartensdijk doen vreemde ge-
ruchten de ronde en wat zijn die 
bewegende lichtjes tijdens de avon-
duren in het bos? Alle aanleiding 
voor een historische wandeling in 
het park door Burgemeester Mau-
rits Eyck van Zuylichem, op zoek 
naar onraad. Er wordt om 19.45 en 
21.00 uur verzameld bij de ‘schuur’ 
(langs de oprit). Auto’s parkeren 
tegenover toegangshek langs de 
Oude Gezichtslaan (in de berm). 
Fietsen binnen het hek op de aan-
gegeven parkeerplek. Bij regen is 
het aan te raden een paraplu mee te 
nemen. Kijk voor meer informatie 
en reservering op www.nachtvan-
debuitenplaats.nl

Maerten en Oopjen
Bij Landgoed Houdringe (De Bilt) 
laat de bediende van de familie Van 
Boetzelaer, die in 1894 het Land-
goed betrok, u stiekem binnen. 
Hij vertelt graag over Houdringe 
en haar bewoners, die naar buiten 
graag een beeld ophielden, maar 
steeds te maken hadden met een 
weerbarstige werkelijkheid. Of ga 
naar Huize Voordaan (Groenekan), 
waar Maerten en Oopjen, de twee 
wereldberoemde schilderijen van 

Rembrandt, jaren hebben gehan-
gen. Kom luisteren naar dit span-
nende verhaal over hoe deze schil-
derijen elk jaar weer van Het Singel 
in Amsterdam naar Groenekan wer-
den vervoerd en opgehangen.

Aanmelden
Buitenplaatsen waren ooit de va-
kantieoorden van de gegoede bur-
gerij. Reis op 10 september tijdens 

de Nacht van de Buitenplaats langs 
de deelnemende buitenplaatsen. 
Kom een kijkje nemen achter de 
heggen en hagen en laat u vervoeren 
op deze unieke locaties. De meeste 
activiteiten zijn gratis toegankelijk. 
Aanmelden is meestal noodzakelijk 
en aan een maximum verbonden. 
Kijk voor meer informatie over het 
programma en u aan te melden op 
www.nachtvandebuitenplaats.nl.

Net als in 2014 vormt ook nu de Oldtimerdag onderdeel van De Marktdag. 
[foto Reyn Schuurman]

Huize Voordaan in Groenekan, gezien vanaf de brug Groenekanseweg-
Vijverlaan.

Voor de nachtwandeling op Eyckenstein wordt er om 19.45 en 21.00 uur 
verzameld bij de ‘schuur’ (langs de oprit).

Actie ‘voeten en fietsen’ 
Groen van Prinsterer

Veilig Verkeer Nederland organiseert ieder jaar een 
actieweek waarin kinderen gestimuleerd worden om lopend 

of op de fiets naar school te gaan. Hier doet de Groen van 
Prinstererschool in De Bilt doet daar ook aan mee.

Iedere dag werd er deze week bijgehouden hoe de kinderen naar school 
zijn gekomen. Door kinderen uit de bovenbouw werd berekend hoe 
groot het percentage fietsers, wandelaars, etc was. De kinderen van 
de onderbouw hebben hun fietsen, steppen en skelters versierd en zijn 
hiermee in feestelijke optocht door de wijk gegaan.  (Tamara Reesink)

Ook in het Burg. Van Heemstrakwartier is het voor de kinderen be-
langrijk om attent gemaakt te worden op het verkeer, de kruispunten en 
voor de wijk (kinderen en ouders) te stimuleren te fietsen of te wandelen 
richting school. (foto René de Jager)

Leyenseweg 127 Bilthoven

Een gratis boeket!
Op zondag 11 september ontvangt u bij besteding  

vanaf € 15,00 een gratis boeket!

* E
en

 b
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t p

er
 k

la
nt

.

advertentie
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Bieslook paté
Selleriesalade
Filet americain

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Gebakken boterhamworst 
Gegrilde entrecôte
Kiprollade 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 
BELEGEN

500
GRAM 5.75

Sucadelapjes

Kipfilet
(ook in blokjes)

Biefstukspiezen

Varkenshaasmedaillon
spiezen

500
GRAM 6.50

500
GRAM 9.98

500
GRAM 6.25

500
GRAM 4.50

BOEREN JUMBO

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 september 
t/m woensdag 14 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

500
GRAM 6.75 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

HUISMIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98PEPITA MIX

Noten & pinda's

KIPDIJ FILET

Procureurlapjes
Gemarineerd of naturel

500
GRAM 8.98

Extra lekker!
HUISGEMAAKTE 
KIPBURGERS

Runder cordon bleu 
Kip cordon bleu 
Gehakt cordon bleu 
Varkens cordon bleu

5 HALEN=
4 BETALEN

6 HALEN = 5 BETALEN Top kaas van wel 60 kilo…

VLEESWAREN TRIO

GARNALENSPIEZEN
5

STUKS 10.-

1 KG 7.98

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
Kalfsvlees met groenten 
in szechuan saus
MET GROENTE EN RIJST __ 100 GRAM 1,49
Nieuw Pasta met kip, 
spinazie en paddestoelen
________________________ 100 GRAM 1,25
Lekker weertje voor ...
Zomerspaghetti
________________________ 100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse 

Sperziebonen
500 GRAM

Vitamine bommetjes

Verse Vijgen
5 VOOR 

Hollandse

Elstar
NIEUWE OOGST! HEEL KILO

0,69 1,981,49

Spaghetti met Scampi 
en rucola__________________ PER PORTIE  5,95

IJsbergsla _________KROP 0,79

Mineola’s (vol sap)
____________________HEEL KILO 1,49

ALLEEN MAANDAG 12, DINSDAG 13
EN WOENSDAG 14 SEPTEMBER

Lekker op de BBQ
Suikermais 
_________________ PAK A 2 STUKS 1,49
Aubergines ____ 2 VOOR 0,99
Courgettes ____ 2 VOOR 0,99
Lunchsalade met vijgen 
en geitenkaas 
____________________BOWL NU   4,95

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80



 De Vierklank 5 7 september 2016

Open Monumentendag 
Op zaterdag 10 september 2016 zetten diverse monumenteigenaren in de gemeente De Bilt de 
deuren open om bezoekers te verwelkomen en ze te laten genieten van historie, architectuur, 

vakmanschap, iconen en symbolen. 

Het Comité Open Monumenten-
dag De Bilt heeft met hen op basis 
van het thema ‘Iconen en Symbo-
len’ voor jong en oud een boeiend 
programma uitgewerkt. Op diverse 
plekken zijn er rondleidingen, op-
tredens en presentaties. Ook is een 
boekje verschenen, waarin Abe 
Postema een fraaie sfeertekening 
geeft van diverse iconen en sym-

bolen in De Bilt. Het boekje bevat 
beschrijvingen en plattegronden 
waarop de besproken iconen en 
symbolen duidelijk aangegeven 
staan. Op een aantal plaatsen in de 
gemeente, zoals bij de bibliothe-
ken, het Gemeentehuis en diverse 
winkels zijn het dagprogramma en 
het boekje ‘Iconen en Symbolen 
van De Bilt’ op te halen. Het pro-

gramma en veel informatie over de 
monumenten zijn ook te vinden op 
de website www.monumentende-
bilt.nl.

Scholen
Van woensdag 7 tot en met vrijdag 
9 september vindt het Monumen-
tenscholenproject plaats. Leerlin-
gen van verschillende basisscho-
len bezoeken de Woudkapel, het 
KNMI, de molen Geesina en de 
begraafplaats Brandenburg. 

Opening
Open Monumentendag De Bilt 
wordt op zaterdag 10 september 
om 10.00 uur geopend door wet-
houder Hans Mieras in de kapel 
van Berg en Bosch. Overige op 
de dag te bezoeken locaties zijn 
de Dorpskerk Maartensdijk, be-
graafplaats Brandenburg, het Bilts 
Hoogkruis in het Van Boetzelaar-
park, Huize Voordaan, de voor-
malige Kees Boekeschool, Molen 
‘De Kraai’, Conferentiecentrum 
Renova van de Rozenkruisers, de 
watertoren van Bilthoven, de Zui-
derkapel en de eendenkooi Breu-
keleveen (gelegen tussen Holland-
sche Rading en Tienhoven). Bij 
Berg en Bosch vindt om 16.00 uur 
de afsluiting van deze Open Mo-
numentendag plaats.

De bijzondere begraafplaats Brandenburg  in Bilthoven staat vol 
iconen en symbolen en past dan ook goed bij de Open Monumentendag. 
De begraafplaats dateert uit 1900 en vormt een bijzondere plek, met 
veel bijzondere grafmonumenten. Op 10 september vinden er op de 
begraafplaats doorlopend rondleidingen plaats die een uur zullen duren. 
[foto Reyn Schuurman]

Op 10 september is de Dorpskerk Maartensdijk (Dorpsweg 38) een van de 
monumenten, waar rondleidingen van ca. 20 minuten gehouden worden. 
Daarnaast zullen de organisten van de kerk om 11.00 en 15.00 uur het 
orgel bespelen.

Het Lectorium Rosicrucianum ofwel de Internationale School van het 
Gouden Rozenkruis is opgericht in 1924. In 1946 kochten de Rozenkruisers 
landgoed ‘Elckerlyk’, het als kunst en architectuur bedoelde instituut in 
de bossen van Lage Vuursche dat door de Nederlandse architect H. Th. 
Wijdeveld in 1936 gebouwd werd maar door de Tweede Wereldoorlog nooit 
goed van de grond is gekomen. ‘Elckerlyc’ werd door de Rozenkruisers 
omgedoopt tot ‘Renova’ Een bezoek aan de tempel met uitleg over de 
symboliek is op 10 september om 11.00u, 13.00u en 15.00u. Let op: het 
gehele terrein van Renova is rookvrij. [foto Reyn Schuurman]

Lezing over oorlogen
Dinsdag 13 september om 20.00 uur verzorgt de Maartensdijkse his-
toricus Anne Doedens in Bouwmans Boekhandel aan de Hessenweg 
in De Bilt een lezing over het thema ‘Oorlog ver weg en dicht bij’. 
Het gaat met name over een reeks onlangs verschenen en te verschij-
nen oorlogsdossiers. Doedens gaat tijdens deze lezing onder meer in 
op belangrijke oorlogsmonumenten in De Bilt. Zijn belangstelling richt 
zich de afgelopen jaren niet alleen op het ‘grote’ (militaire) Biltse ver-
leden, maar ook op oorlogen waarin Nederland verwikkeld was. Deze 
lezing zal naast Biltse oorlogsmonumenten (van de Slag bij Westbroek 
tot de forten van de Waterlinie) ook gaan over de bloedige oorlogen 
met Engeland (de tocht naar Chatham) en de ondergang van Karel 
Doorman. Beide gebeurtenissen zullen volgend jaar in Nederland uit-
gebreid herdacht worden.Aanvang 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden 
via mailto:bouwmanboeken.nl of tel. 030 2200112.

BBQ Park Brandenburg
Zaterdag 27 aug. werd weer een buurt BBQ gehouden. De wijk Park 
Brandenburg bestaat uit de straten Kuifeendlaan, Ooievaarlaan en Rei-
gerlaan. Er meldden zich 66 volwassenen en 6 kinderen. De vestiging 
‘De Reiger’ van Reinaerde nam hiervan 36 bewoners en begeleiders/
vrijwilligers voor hun rekening. De instelling voor mensen met een 
(licht) verstandelijke beperking ligt midden in de wijk en in hun tuin 
was plaats genoeg voor iedereen. Het springkussen is weer intensief 
getest en akkoord bevonden voor volgend jaar.             (Harcko Pama)

Met een uitgebreide barbecue van Irma van Miltenburg werd het een 
echt Buurt Feest, mede dank zij het voortreffelijke weer.

Nieuwe cursussen bij KBH
De Koninklijke Biltse Harmonie start in september weer met de cursussen 

AMV Kids en SuperKids.

De cursus SuperKids is voor leer-
lingen van groep 2 en 3 van de ba-
sisschool. De cursus bestaat uit 8 
wekelijkse lessen op zaterdagoch-
tend. Het doel van SuperKids is 
om kinderen op jonge leeftijd spe-
lenderwijs kennis te laten maken 
met muziek, zang en dans. 

De eerste les van de cursus Super-
Kids is een gratis proefles. Deze 
wordt gehouden op zaterdag 17 
september van 10.00 - 10.45 uur 
(groep 2) of 11.00 – 11.45 uur 
(groep 3).

Algemene Muzikale Vorming 
(AMV) is een muzikale basis-
cursus van 10 lessen en biedt een 
gedegen voorbereiding voor het 
volgen van muzieklessen op een 
instrument. De wekelijkse lessen 
zijn bedoeld voor leerlingen uit 
groep 4 en 5 van de basisschool. 
De leerlingen maken kennis met 
het notenbeeld, leren spelen op een 
blokfluit en maken een bewuste 
keuze voor het blaas- of slagwerk-
instrument dat ze eventueel willen 
leren bespelen. 

Proefles
Net als bij de SuperKids is de eer-
ste les een gratis proefles. Deze 
wordt gehouden op woensdag 21 
september van 16.30–17.15 uur. 
De SuperKids en AMV Kids les-
sen worden gegeven in gebouw 
‘De Harmonie’ op woensdagmid-
dag (AMV) en zaterdagochtend 
(SuperKids). Voor meer informa-
tie, aanmeldingen of de cursus: 
Tatiana van der Heijde via oplei-
dingen@biltseharmonie.nl.

Spelenderwijs kennismaken met muziek tijdens Superkids.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

kunstmarktdebilt.nl

kunst, Workshops, KnutseleN, Muziek, DanS, 
THEATER, EteN & Drinken, ZweEfmolEn, waterballen 

en nog veEl mEer. Van boeTzelAeRpark de bilt

9-10 
September

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Stomerij
kledingreparatie en

schoenreparatie

10% korting
op al uw stoomgoed!

 
Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag
10.00 – 18.00 uur

 
 Bij Raaijen Interieurs zit u goed! 
  
   Wij zijn gespecialiseerd  
                           in persoonlijk zitcomfort  
                           Relaxfauteuils, Fauteuils  
                           en banken op maat, en  
  Sta-op-fauteuils. Bezoek onze winkel  
  en showroom met ± 100 fauteuils.  
      Nu Actie: Sta-op-fauteuil Utrecht  
          van € 1295,00 voor € 995,00 
 
    www.relaxfauteuil-raaijen.nl 
    Dorpsstraat 45,  De Bilt, 030-2202012  
               CBW erkend-  sinds 1931  
  
 
 
 
Formaat is kolombreedte 7.5 cm x 7.5 cm hoog  
 
 
 
 
 
 

 

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

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

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kom gewoon 
even langs

Kon. Wilhelminaweg 461 
Groenekan

of kijk op
www.parelpromotie.nl

Kapper Hans knipt voor 
een tientje jeugd 

tot 18 jaar en studenten.
Dinsdag nog steeds 

 seniorendag.

Bel 
snel
212455
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Officier in de Orde van Oranje Nassau
Ysbrand Brouwers, spraakmakend oud-Groenekanner, viert zijn 70e jaardag en wordt, 

tot zijn eigen verrassing, voor zijn bijzondere bijdrage aan het behoud van (internationale) 
natuurwaarden benoemt tot Officier in de Oranje Nassau. 

‘Onze buurvrouw in Groenekan 
was Ida Brouwers. Zij runde vroe-
ger met wijlen haar echtgenoot Max  
Brouwers  boomkwekerijen aan de 
Groenekanseweg, daar waar nu de 
polopaarden van Alexander Beijle-
veld grazen’. Max was bij leven 
actief betrokken bij talloze – ook 
lokale - maatschappelijke initiatie-
ven en de Brouwers waren dan ook 
een bekende familie in het Groene-
kanse. Oudere Groenekanners zul-
len zich hen probleemloos voor de 
geest kunnen halen. Wij hebben aan 
Ida, tot haar overlijden in 2012, een 
hele fijne buurvrouw gehad.’

Wanhoop
In de loop der jaren leren we ook 

haar kinderen en kleinkinderen 
kennen. Hier gaat het nu met name 
om haar zoon Ysbrand (1946). Hij 
blijkt een joviale onstuimige happy 
go lucky die in zijn jonge jaren zijn 
ouders regelmatig tot wanhoop 
drijft. In de voetsporen van zijn 
grootvader en vader ontwikkelt hij 
zich beroepsmatig tot tuinarchitect. 
Hij neemt echter de familiekwe-
kerij niet over, maar vestigt zich 
als zelfstandig ontwerper en in de 
begintijd ook als hovenier op een 
Grafelijk landgoed in het Oosten 
van het land.

Beschermer
Naast zijn reguliere werk ontwik-
kelt hij zich in de loop der jaren tot 

een bekende en succesvolle interna-
tionale natuurbeschermer. Hij vind 
voor zijn passie een eigen unieke 
vorm in de Artist for Nature Foun-
dation (ANF), die hij in december 
1990 opricht. In die stichting com-
bineert hij zijn liefde voor kunst en 
natuur in kunstgedreven natuur-
beschermingsprojecten. Hij weet 
grote sponsoren en meer dan 130 
kunstenaars uit 26 landen actief in 
14 grote kunstprojecten te betrek-
ken bij de bescherming van natuur-
gebieden over de hele wereld. In 
het kader van zijn ANF werd onder 
meer een bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van het Nationaal 
Park Schiermonnikoog, de bescher-
ming van tijgers in Bandhavgarth in 
India en het stoppen van de houtkap 
in Peru.

Versiersel
Voor zijn grote verdienste als op-
richter en stuwende kracht van de 
Artist for Nature Foundation krijgt 
hij eind augustus, op zijn zeventig-
ste verjaardag, door de burgemees-
ter van de gemeente Twenterand 
het versiersel opgespeld dat hoort 
bij de benoeming tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau. Burge-
meester Visser prijst de persoon-
lijke missie van Ysbrand Brouwers: 
‘Met zijn innemende karakter en 
overtuigingskracht heeft hij tal van 
kunstenaars rond zijn projecten 

verzameld en grote fondsen over-
gehaald om bedreigde natuurge-
bieden in kunstwerken af te laten 
beelden en te beschermen. Deze 
onderscheiding verdient hij dubbel 
en dwars.’

Bruinehaar
Ysbrand Brouwers krijgt de onder-
scheiding opgespeld in de tuin van 
zijn woonstee in Bruinehaar. Daar 
vindt dan ‘toevallig’ net een ‘be-
scheiden’ feest plaats in het kader 
van het 25-jarig bestaan van het 
ANF. Naast familie en vrienden 
luisteren veel natuurbeschermers, 
natuurschilders en kunst- en na-
tuurliefhebbers uit elf verschillende 

landen het feest op. Een speciale 
vermelding verdient hier zonder 
twijfel Josho Stephan, die met zijn 
fantastische jazzgitaar-duo in de 
stijl van Django Reinhardt op het 
feest de - volop in die grenscon-
treien zichtbare - sterren rap van de 
hemel speelt.
De hoge onderscheiding komt voor 
Ysbrand als een volslagen verras-
sing. Na afloop van de plechtigheid 
noteert de auteur uit zijn mond de 
triomfantelijke constatering: ‘hoger 
dan mijn vader!’ Daarmee refere-
rend aan de benoeming tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau die 
zijn vader Max Brouwers op 27 
april 1979 ontving.    (Frank Klok)Ysbrand Brouwers tijdens zijn dankwoord.

Campagne 
Een uit Duizenden 

Op zaterdag 10 september is het campagneteam Een Uit Duizenden van 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt van 12.00 tot 14.00 uur aanwezig op de 
Vrijetijdsbraderie van Marktdag De Bilt met een speciale actie. 

Je bent het, je wordt het of je hebt er straks een nodig: Mantelzorger, 
Een Uit Duizenden. Mens De Bilt, de organisatie voor maatschappelijke 
ondersteuning, wil in contact komen met meer mantelzorgers. Daarom 
start in september de publiekscampagne Een Uit Duizenden. Uit cijfers 
blijkt dat een grote groep ‘verborgen’ mantelzorgers is. Bijvoorbeeld 
jongeren die voor een zieke ouder, zus of broer zorgen. Veertigers die 
de zorg voor hun ouder wordende ouders hebben. Lang niet iedereen 
ziet zichzelf als mantelzorger. Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van 
Mens de Bilt, gaat actief naar deze specifieke groepen op zoek en met 
hen in gesprek. Wie zijn deze mensen? Waar hebben ze behoefte aan? 
De uitreiking van het Mantelzorgcompliment is onderdeel van de cam-
pagne. De campagne Een Uit Duizenden is gericht op bewustwording, 
waardering en ondersteuning. 

Vrijetijdsbraderie 
Zaterdag 10 september vindt van 10.00 tot 16.30 uur de 8de editie van 
de Marktdag plaats rond de Dorpskerk in De Bilt. Op de Vrijetijdsbra-
derie vindt men het campagneteam Een Uit Duizenden met speciale 
acties, informatie en attenties. De Vrijetijdsbraderie die aansluit op 
de Marktdag vindt men rond de Dorpskerk. Bij het campagneteam op 
10 september kan men een mantelzorger aanmelden (jezelf of iemand 
anders).

Koffertje
Mantelzorgers maken kans op een van de drie Een Uit Duizenden kof-
fertjes gevuld met aandacht. In de koffertjes zit o.a. een tegoedbon van 
Restaurant PK in Bilthoven en twee vrijkaartjes voor een film naar keu-
ze in Bioscoop Figi te Zeist. Op de speciale website van de campagne 
www.eenuitduizenden.nl is meer informatie en kan men zich als man-
telzorger aanmelden door het invullen van een contactformulier. Men 
wordt dan op de hoogte gehouden van alle campagne-activiteiten, het 
ondersteuningsaanbod van het Steunpunt Mantelzorg en men ontvangt 
waardering in de vorm van het Mantelzorgcompliment

Geslaagde fietstocht
Zaterdag 27 augustus organiseerde de Stichting Jumelage De Bilt – 
Coesfeld een gezellige fietstocht in De Bilt voor zowel fietsers uit De 
Bilt als uit Coesfeld. Er was een bezoek aan het Park Nationaal Mu-
seum Vliegbasis Soesterberg inclusief een gegidste rondleiding van het 
Utrechts Landschap in het park. Daarna was er een mooie route terug 
naar vvso WVT in Bilthoven, waar de dag werd afgesloten zelfgebak-
ken pannenkoeken.

Pauzemoment voor de fietsers op vliegbasis Soesterberg.

Breien op de kunstmarkt, het zal een spektakel worden. (foto: Hans Lebbe / HLP images)

Kunstmarkt De Bilt 
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 september wordt het jaarlijkse culturele festival Kunstmarkt 

De Bilt gehouden in het Van Boetzelaerpark in De Bilt. Zo’n 90 kunstenaars zullen zich 
presenteren, er zijn workshops, theater en muziek.

Het gevarieerde aanbod van de 
kunstenaars bestaat uit schilde-
rijen, keramiek, beelden, sieraden, 
fotografie, recycled design en ma-
terialen als glas, hout, leer en vilt. 
Biltse galerie Ruimte voor Kunst 
zet met ‘Verhalend Glas’ het Van 
Boetzelaerpark in beeld en licht. 
Voor jong en oud is er wat te doen: 
workshops, knutselen, muziek, 
dans, theater, kunsttoren, water-
ballen, zweefmolen en nog veel 
meer.

Maatschappelijk betrokken
Iedereen zit tegenwoordig in zijn 
eigen netwerk. Baron Van Boetze-
laer gaat jongeren en ouderen met 

elkaar verbinden door samen te 
breien aan een zo groot mogelijk 
netwerk. Hierdoor krijgt de Kunst-
markt ook een maatschappelijk 
tintje. De Baron nodigt jongeren 
en ouderen van harte uit om mee te 
doen.

Muziek
Vrijdag start vanaf 17.00 uur de 
Kunstmarkt met Boetz Beatz, waar 
bands optreden als Manar, Seven to 
Eleven, Creaters of the Sun, Allez 
Mama en Grapevine Collection. 
Speciaal voor Boetz Beatz is de 
band Neighbours samengesteld met 
leraren van De Werkplaats en Het 
Nieuwe Lyceum in Bilthoven. 

Zaterdag 10 september zijn er 
vanaf 12.00 uur optredens van 
Weathertown Bigband, Pitou, 
Laroux en Stracx. De Biltse Har-
monie brengt samen met rapper 
ReaZun (bekend van The Kyteman 
Orchestra) een experimentele mix 
van diverse muziekstijlen. Ook 
deze avond een gelegenheidsband: 
Boetzstock. DJ Luc sluit Kunst-
markt De Bilt 2016 af. 

Boetzcafé
In het gezellige openluchtcafé kun 
je genieten van een drankje en spe-
cialiteiten uit Thailand, Suriname 
en Marokko en niet te vergeten de 
crêpes de Paris. 
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Gezocht m/v
Allround tandartsassistent 2-3 dagen & 
Preventie-assistent 3 dagen

Ben jij die gediplomeerd allround tandarts assistent of preventie-assistent 

die wij zoeken? Dan maken we graag kennis met je!

Wij bieden jou een afwisselende baan aan in een leuk team, met een uitstekend 

salaris, prettige arbeidsvoorwaarden en interessante toekomstmogelijkheden.

Zin om ons hechte team te komen versterken?
Stuur dan je CV met sollicitatiebrief naar helene.ekelschot@dentalclinics.nl 

of kijk op dentalclinics.nl/vacatures

dentalclinics.nl/bilthovenDental Clinics Bilthoven 030 - 229 3979

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

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

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

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RUNDER RIBEYE

Lokaal van onze Utrechtse heuvelrug; lekker huis 

gerijpt, iets doorregen: rosé bakken
100 gram 2,25

KALFS KARBONADES

Kalfsentrecote met een beentje, zeer mals, kort 

bakken ca. 3 tot 4 minuten
100 gram 2.45

BLACK ANGUS HAMBURGERS

Dit zijn de allerlekkerste! Met zout & peper, mosterd en 

ietsje bieslook, rosé bakken!
100 gram 1,50

GORDON SUISSE

Gevuld filetlapje met ham en kaas en lekker 

gepaneerd; ca. 8 tot 10 min. braden
100 gram 1,45

BLACK ANGUS RIBLAPPEN

Van 120 dagen graan gevoerd en minimaal 40 dagen 

gerijpt vlees; ca 1 tot 1½ uur stoven
500 gram 7,50

LAMSKOTELETJES

Van de haaskant van de rug, mals, mager en met een 

botje, ca 2 min. bakken
100 gram 1.50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 5 september t/m zaterdag 10 september. Zetfouten voorbehouden.

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

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

Like ons op facebook/BotaBootsCompany

Outfits Boots Accessories

KORTING

TOT

jurken  |  strandjurkjes  |  tassen  |  sjaals  |  blouses  |  tunieken
veel horloges  |  truien  |  vesten  |  suède  |  leer

THE ART OF HAIRCOLORING

Wist u dit ??
 

* Wij zijn geselecteerd en ambassador 
geworden voor Keune

 

* Je kunt bij ons ook terecht voor 
een echte Granny-grey-look

  

* Je kunt bij ons ook terecht voor harsen, 
epileren, verven van je wenkbrauwen

  

* Je kunt bij ons terecht voor een 
uitgebreid kleuradvies op afspraak

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque
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Zitten is het nieuwe roken
door Rob Klaassen

Sinds 2012 is Atlas, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, cesartherapie en fysio fitness 
in het voormalige Maartensdijkse oude gemeentehuis aan de Tolakkerweg 217 gehuisvest. Daar 
waar vroeger de hal en de afdeling Burgerlijke Stand van de gemeente Maartensdijk waren, is 

tegenwoordig Atlas gevestigd. In de raadzaal staat nu fysioapparatuur opgesteld. 

Voordat Atlas naar Maartensdijk 
kwam, was de praktijk al 4 jaar in 
Utrecht gevestigd. De aansteke-
lijk enthousiaste eigenaar/manu-
eel therapeut Joost de Rooy: ‘Ik 
ben geboren en getogen in Loos-
drecht. Een echt dorp. Het dorpse, 
het kleinschalige, trekt me. Ik ben 
geen stadsmens. Toen ik in Utrecht 
mijn praktijk had, kwam ik elke dag 
langs het oude gemeentehuis. Op 
een gegeven moment kreeg ik in de 
gaten dat men hiervan een soort van 
gezondheidscentrum wilde maken. 
Ik kreeg toen de kans om me er te 
vestigen. Ik zit er intussen dus al 4 
jaar en ik ben er als een kind zo blij 
mee. Ik ben op m’n eentje begon-
nen en intussen werken we met ons 
zessen! Je mag zeggen dat de zaken 
uitstekend lopen’.

Atlas
Joost: ‘De atlas is de naam van de 
eerste nekwervel. Ook is Atlas ie-
mand uit de Griekse mythologie, 
die het hemelgewelf op zijn schou-
ders moest dragen. Een zware fy-
sieke en mentale last. Voor onze 
praktijk staat Atlas voor het wat 
dragelijker maken van aardse licha-

melijke problemen door er samen 
de schouders onder te zetten’.

Specialiteit
Joost reageert ontkennend op onze 
suggestie dat de Maartensdijkse 
markt op fysiotherapiegebied nogal 
vol, zo niet overvol is: ‘Ik consta-
teer dat de markt waar wij ons op 
richten een groeimarkt is. Onze 
doelgroep zijn jongere ouderen. 
Mensen, die hun werkzame leven 
achter zich hebben, maar die er 
wel naar streven om fit te blijven 
en bij voorkeur ook nog wat meer 
fit willen proberen te worden. Onze 
cliënten komen uit Maartensdijk, 
Westbroek en Hollandsche Rading. 
De overheid streeft er naar dat ou-
deren zo lang mogelijk zelfstandig 
moeten blijven wonen. Dat kan al-
leen wanneer je gezond blijft. Het 
fit zijn en je fit voelen geeft erg veel 
voordelen. Het maakt bijvoorbeeld 
dat je lekker in je vel zit. Juist als 
oudere moet je bij voorkeur 5 maal 
per week 30 minuten bewegen, 
waarvan ten minste 2 maal inten-
sief. Zitten is het slechtste wat je 
als oudere kunt doen. Hoogleraar 
klinische sportgeneeskunde in het 

UMC, Prof Frank Backx, zegt niet 
voor niets dat ‘zitten het nieuwe 
roken is’. We moeten bewegen, be-
wegen, bewegen’. 

Trainingsprogramma
‘Voor ieder individu maken wij een 
apart trainingsprogramma dat we 
samen met de cliënt doorlopen. In 
onze oefenzaal is daarom altijd een 
therapeut aanwezig. We zijn dan 
ook beslist geen sportschool, waar 
je zelf de apparatuur moet instel-
len en waar wordt getracht om tot 
steeds grotere prestaties te komen. 
Bij ons staat de apparatuur groten-
deels al ingesteld en we proberen 
door middel van training langzaam 
de fitheid wat op te voeren. Wij zijn 
een laagdrempelige voorziening, 
waar mensen het plezierig vinden 
om gezond te bewegen. Gezien de 
vele enthousiaste reacties die wij 
uit alle lagen van de bevolking 
krijgen, mag ik constateren dat wij 
in een behoefte voorzien. Doordat 
we nu met z’n zessen zijn, kunnen 
wij interdisciplinair werken. We 
hebben hier alles onder één dak: 
fysiotherapie, manuele therapie, 
oefentherapie Cesar, osteopathie, 

diëtetiek, podotherapie. Dit is voor 
cliënten een hoogst aantrekkelijk 
pakket gebleken. Je kunt hier 6 da-
gen in de week en 4 avonden per 
week terecht om onder begeleiding 
te oefenen’. 

Plannen
Joost: ‘Het mag duidelijk zijn dat 
stilstaan, achteruitgaan betekent. 
We zijn op dit moment met z’n al-
len hard aan het werk om na 5 jaar 

praktijkvoering In Maartensdijk 
in 2017 over het kwaliteitskeur-
merk ‘Pluspraktijk’ te beschik-
ken. We moeten dan op alle on-
derdelen van ons werk de hoogste 
kwaliteit kunnen leveren. Het 
voordeel van de ‘Pluspraktijk’ is 
dat zorgverzekeraars zo’n praktijk 
bij hun cliënten warm aanbevelen. 
We proberen in 2017 daarmee het 
hoogst haalbare op ons vakgebied 
bereikt te hebben’.

Bij Jumbo sparen voor basisscholen
Klanten, die tussen 7 september en 12 oktober boodschappen doen bij Jumbo Jelle Farenhorst 

aan het Maertensplein in Maartensdijk, kunnen sparen voor spel- en leermaterialen voor 8 
basisscholen in Bilthoven, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. 

Voor de ‘Sparen voor je School’ 
actie stelt Jumbo Jelle Farenhorst 
onder de deelnemende basisscholen 
in deze regio een budget van 7500 
euro beschikbaar. Klanten van Jum-
bo ontvangen vanaf 7 september bij 
elke besteding van 10 euro een gra-
tis schoolpunt met een code. Op de 
website jumbosparenvoorjeschool.
nl kunnen klanten eenvoudig de 
punten toewijzen aan één van de 
8 deelnemende basisscholen. Na 
afloop van de actie wordt het be-
schikbare budget op basis van het 
aantal toegewezen punten verdeeld 
over de basisscholen. De school 
met de meeste punten ontvangt naar 
verhouding het hoogste bedrag. 

Spel- en leermaterialen
De scholen hebben voorafgaand 

aan de actie aangegeven voor welke 
producten zij graag sparen. Scholen 
konden kiezen uit een grote col-
lectie spel- en leermaterialen. Op 
deze manier weten de klanten van 
Jumbo waar zij met de spaarpunten 
aan bijdragen. In november wordt 
bekend gemaakt welk bedrag de ba-
sisscholen kunnen besteden aan de 
spel- en leermaterialen.

Deelnemende scholen
In Bilthoven meldden zich de Berg 
en Boschschool, de Julianaschool 
en de Montessorischool. In Hol-
landsche Rading is dat de Bos-
bergschool, in Maartensdijk obs 
De Kievit, de Martin Luther King-
school en de School met de Bijbel 
en in Westbroek de School met de 
Bijbel ’t Kompas.

Parijse markt in De Bilt

Zaterdag was het gezellig druk op de Hessenweg in De Bilt. De weer-
goden was het winkelend publiek gelukkig goed gezind. Veel bezoe-
kers kuierden langs de stands met koopwaar. Op de terrassen was het 
daarna goed toeven.                                                 (Frans Poot)

Uitverkoop bij 
Emmaus Bilthoven

Emmaus Bilthoven ruimt tot en met zaterdag 10 september op. De week 
daarna is de winkel gesloten om de grote najaarsmarkt die op zaterdag 
17 september van 13.00 tot 16.00 uur wordt gehouden in te richten. De 
opruiming van veel interessante spullen vindt plaats om extra ruimte 
te maken voor de najaarmarkt. Op de najaarsmarkt staan behalve het 
bekende  aanbod, kramen met bric à brac, sieraden, huisraad, boeken en 
platen en tweedehands kleding voor redelijke prijzen. [GG]

Kringloopwinkel Emmaus, Julianalaan 27 Bilthoven.  

Leerlingen van Julianaschool (Bilthoven), Martin Luther Kingschool (Maartensdijk) en ’t Kompas (Westbroek) 
klommen vrijdag al op de winkelwagentjes voor de allergoedkoopste boodschappen. [foto Henk van de Bunt]  

Joost de Rooy maakt Herman Doornenbal wegwijs op een van de fitnessapparaten.
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* Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/sparenvoorjeschool     Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31                                          

Elke school kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo onder 
de deelnemende basisscholen in Maartensdijk en omstreken € 7.500,- beschikbaar. 
Bij iedere 10 euro* aan boodschappen krijg je t/m dinsdag 11 oktober 2016 een 
schoolpunt met een unieke code die je op jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt 

geven aan de deelnemende school van jouw keuze. Aan het einde van de actie wordt 
€ 7.500,- verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen 
schoolpunten. Dus spaar mee om de spaardoelen van jouw school waar te maken!

JUMBO VERDEELT

€7.500.-
  IN MAARTENSDIJK EN 

OMSTREKEN 
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De omgekeerde koelkast komt eraan
De Bilt energieneutraal in 2030! De BENG!-energieambassadeurs Pieter Nap en Eize-Jan 

Bakker werken er graag aan mee. Zij doken deze zomer in een duurzaam onderwerp dat bij 
uitstek bij de winter thuis hoort: de warmtepomp als alternatief voor de HR-ketel. 
“Wij merken bij BENG! dat er veel belangstelling is vanwege de subsidieregeling.” 

Ze hebben de mogelijkheden op een rijtje gezet en maakten er een mooi document van. 

“Hou dat enthousiasme vast.”, zegt 
Eize-Jan als hij hoort dat iemand een 
warmtepomp wil aanschaffen voor 
zijn huis. “Maar misschien moet je 
jouw huis eerst nog verder aanpas-
sen.”, vult hij dan aan. De keuze voor 
een warmtepomp ligt voor de hand 
als de woning goed is geïsoleerd. Hij 
schetst daarom een trits van maatre-
gelen die het energieverbruik omlaag 
moet brengen. “Spouwmuur isoleren, 
dan het dak, dubbel glas en als sluit-
stuk de vloer aanpakken.” Daarna is 
een warmtepomp goed geschikt om 
het hele huis te verwarmen.

Zonnepanelen
In tegenstelling tot de gebruikelijke 
HR-ketel werkt een warmtepomp op 
elektriciteit. Het past dus prima in 
een scenario waarin je het gebruik 
van aardgas afbouwt. Als die elek-
triciteit dan ook nog wordt geleverd 
door zonnepanelen, dan kies je hele-
maal voor duurzaam. “Het apparaat 
is eigenlijk een omgekeerde koel-
kast”, licht Pieter toe, “het apparaat 
onttrekt warmte uit de omgeving en 
geeft deze af in huis.”

Hybride warmtepomp
Er is veel te kiezen als het gaat om 
aanbieders. Op dit moment worden 
bijvoorbeeld door Eneco en Inventum 
warmtepompen geleverd die voor 
veel huishoudens geschikt zijn. Het 
gaat om hybride warmtepompen, ap-
paraten die je kunt combineren met 
de bestaande CV-ketel. In de koudste 
perioden springt de ketel dan bij. Het 
levert direct een besparing op gasver-
bruik. “Als je daarvoor kiest, kun je 
naderhand investeren in aanvullende 
isolatiemaatregelen”, zo vertelt Eize-
Jan. Zo stap je uiteindelijk over op 
een echte warmtepomp en heb je de 
gasaansluiting niet meer nodig. “Wel-
ke keuze je ook maakt, je bespaart 
flink op de energierekening en ont-
vangt bovendien subsidie!” 

Energieneutraal in 2030? Het kan! 
Meer informatie op de website van 
energiecoöperatie BENG!: www.
beng2030.nl.

Energieambassadeurs Pieter Nap (l) en Eize-Jan Bakker (r) zijn enthousiast 
over de warmtepomp.

Van Dijckschool krijgt weer glans
door Guus Geebel

Twee weken nadat de Van Dijckschool feestelijk werd heropend vertellen schooldirecteur Rob van 
Maanen en directeur Mantin van Veelen van Stichting Delta welke ontwikkelingen de afgelopen 

periode rond de school hebben plaatsgevonden. In het gesprek klinkt veel optimisme door.

Martin van Veelen schetst eerst 
de voorgeschiedenis. ‘Een jaar of 
twaalf geleden heeft de gemeente 
de openbare scholen overgedragen 
aan een stichting die nu Wereld-
Kidz heet. We zagen dat het niet 
zo goed ging met die scholen in de 
gemeente. De Buys Ballotschool, 
Van Everdingenschool en de Jan 
Ligthartschool werden gesloten en 
we kregen steeds meer signalen dat 
het met de Van Dijckschool ook 
wel eens fout kon gaan. We heb-
ben toen gesprekken gevoerd met 
WereldKidz, de gemeente De Bilt 
en intern als Delta met onze direc-
teuren. Met elkaar hebben we een 
afweging gemaakt hoe we de Van 
Dijckschool zouden kunnen helpen 
om te blijven voortbestaan.’

Voorgeschiedenis
‘Je kunt niet zomaar een openbare 
school opnemen in Delta. Wij zijn 
bijzonder onderwijs en hebben een 
ander bestuur en een andere juridi-
sche vorm’, vertelt Martin van Vee-
len. ‘We hebben nog geprobeerd om 
WereldKidz een andere reddings-
kans te geven, maar het vertrouwen 
van de ouders was op. Ze besloten 
hun kinderen aan te melden bij 
de Theresiaschool. Die had geen 
plaats en dan zouden 185 kinderen 
op de wachtlijst komen. Dat signaal 
was ook bij de gemeente binnen-
gekomen en er moest iets gedaan 
worden. Gekozen werd om van de 
Van Dijckschool een dislocatie te 
maken. Een min of meer zelfstan-
dige school, die Van Dijckschool 

blijft heten, maar met een adminis-
tratieve binding met de Theresia-
school. Het is een bestaande con-
structie waarmee Delta in De Bilt al 
tweemaal ervaring heeft opgedaan.’ 
Wanneer de Van Dijckschool weer 
ruim boven de 200 leerlingen komt 
en een goede prognose op langere 
termijn heeft, komt zelfstandigheid 
ook weer in zicht. Het zal dan geen 
openbare school worden, maar het 
ligt voor de hand er dan een alge-
mene basisschool van te maken. 

Identiteit
Stichting Delta heeft zich niet opge-
drongen, maar het is de keuze van de 
ouders. ‘Die hebben ons gevraagd 
de school te helpen. Toen voor de 
zomervakantie bleek dat de overstap 
gemaakt zou worden, zijn we met 
alle Deltadirecteuren in gesprek ge-
gaan hoe we deze klus zouden kun-
nen klaren’, aldus Rob van Maanen. 
‘Besloten werd dat ik de directietaak 
zou gaan doen. Ik gaf aan dat het mij 
alleen niet zou lukken, maar Mar-
tin en andere directeuren gaven aan 
te willen helpen. Een week of vier 
voor de zomervakantie zijn we ge-
start met zaken die nodig zijn om de 
school te starten. Een van de punten 
waar we nu voor staan is vormge-
ven aan de identiteit en welke visie 
de school gaat uitdragen.’ Martin 
van Veelen: ‘We willen eerst zorgen 
voor rust, reinheid en regelmaat. Dat 
kinderen en leerkrachten hier met 
plezier zijn en dat iedereen mee-
denkt over wat voor soort school we 
willen uitstralen.’

Leerkrachten
‘De school werd onderdeel van een 
nieuwe stichting, dus was er geen 
personeel toen we startten. Iedereen 
kon solliciteren.’ Vlak voor de zo-
mervakantie hebben Rob van Maa-
nen en Martin van Veelen gesprek-
ken gevoerd met sollicitanten. ‘Een 
aantal leerkrachten van de school is 
gebleven, maar hebben nu een an-
dere werkgever. Het uiteindelijke 
resultaat is dat een kwart hier al 
werkte, een kwart is hier begonnen 
als invaller en werden aangenomen, 
een kwart komt van andere scholen 
van Stichting Delta en een kwart 
van komt van buiten. Er is op die 
manier een mooie mix ontstaan.’ 

Begin
Over de beginperiode vertelt Rob 
van Maanen: ‘De eerste tijd moes-
ten we zorgen dat het logistiek 
allemaal klopte. Een deel van de 
bestaande contracten hebben we 
overgenomen, maar er moesten 
ook nieuwe contracten afgeslo-
ten worden. Daar hebben we ons 
intensief mee beziggehouden. 
We hebben ons verder ingezet op 
teambuilding in brede zin. Met de 
leerkrachten zijn we druk bezig 
er een team van te maken. Omdat 
men elkaar niet als team kende 
geeft dit een nieuwe dimensie aan 
de school. Dat is anders dan wan-
neer je een draaiende school bin-
nenkomt. Nu maak je een nieuwe 
start met elkaar. Het is een mooie 
start geworden en dat voelen ou-
ders en de kinderen ook. Het is een 

positieve flow hoorde ik een van 
de ouders zeggen.’

Sfeer
Martin constateert nu al een heel 
andere sfeer dan toe hij hier voor 
het eerst kwam. ‘We doen het met 
elkaar en gaan voor deze school’, 
zegt Rob van Maanen. ‘Ik denk dat 
de Van Dijckschool weer een heel 
normale school wordt met voldoen-

de kinderen. We zijn nog steeds 
bezig met opruimen, het opnieuw 
indelen van het gebouw en we gaan 
enthousiast aan de gang het met op-
knappen van de ruimten. We gaan 
schilderwerk doen zodat we vol-
gend jaar tijdens een feestweek in 
oktober als de school honderd jaar 
bestaat klaar zijn. Samen met de 
ouders zijn we al met de voorberei-
dingen begonnen.’ 

Nieuw zangseizoen
De Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt bestaat al 132 jaar 
en startte op zaterdag 27 augustus het nieuwe seizoen met een barbecue 
in de tuin van een van de leden. Het koor gaat hard aan de slag met re-
pertoire voor een optreden met het Utrechtse Afrikaans koor Kaxexe. Op 
dit zgn. dubbelconcert op 26 november zullen beide koren eigen werk 
laten horen en enkele stukken samen zingen. Zang Veredelt zoekt nieuwe 
leden voor alle stemgroepen. Met name bassen en tenoren. Kijk op www.
zangveredelt-debilt.nl.     (Jitte Roosendaal)

Zang Veredelt klaar voor een nieuw zangseizoen. (foto Tineke Aafjes)

Meedenken over fietsroutes
De lokale PvdA De Bilt is gestart met een inwonerpanel. Hiermee wil 
zij regelmatig belangrijke vraagstukken voorleggen waarover de ge-
meenteraad een besluit moet nemen.

PvdA-raadslid en fractievoorzitter Krischan Hagedoorn: ‘Wij vinden 
het belangrijk om inwoners te betrekken bij gemeentelijke beslissingen. 
Wij roepen daarom mensen om mee te doen met ons inwonerpanel en 
via onze website vragen te beantwoorden’. De PvdA De Bilt stelt vragen 
over verkeersveiligheid voor fietsers. Hagedoorn: ‘Uit onderzoek blijkt 
dat verkeersveiligheid voor met name kinderen echt aandacht verdient. 
Wij willen weten hoe fietsers de verkeersveiligheid ervaren en welke 
knelpunten en oplossingen zij zien. Een bijzonder knelpunt vormt de 
Jan Steenlaan. Hierover stellen wij een aantal specifieke vragen’.

De PvdA stelt ook vragen over het afvalbeleid. Raadslid Erik van Esterik: 
‘Om de hoeveelheid afval in de grijze container te verminderen, stelt het 
college voor om minder vaak de grijze container op te halen en te starten 
met het ophalen van PMD-afval. Bij hoogbouw komen extra ondergrond-
se containers. Ook wil het college mensen laten betalen voor grof afval, 
dat nu nog gratis aan huis wordt opgehaald. Dat zijn forse veranderingen 
en wij willen weten hoe inwoners daar tegenaan kijken en of dat in hun 
ogen tot een betere scheiding van afval leidt’. Geïnteresseerden kunnen 
via www.debilt.pvda.nl meedenken over deze onderwerpen.

Martin van Veelen en schooldirecteur Rob van Maanen (rechts).
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Alleen geldig op vrijdag 9 t/m zondag 11 september 2016

3.993.993.993.
500 gram

Per kilo 7.98

 EXTRA

ZAKJE

STICK
ERS! 3.3.

500 gram

EXTRA

ZAKJE

STICK
ERS!
+

Spa Touch of, Fruit, 
Intense of Finesse
2 fl essen van 1 - 1.5 liter 
van: 1.38 - 2.82
voor: 0.69 - 1.41

1+1
GRATIS*

NU MET
GRATIS

STICKER-
BOEK!

 50%
 korting

 Hoogvliet kaas
Alle stukken van 500 gram
4.75 - 6.40

Magnum ijs 
2 pakken van 4 stuks
van: 4.92 - 6.18
voor: 2.46 - 3.09

Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag
13 september

2016

Acties zijn 
geldig t/m

dinsdag
13 september

1+1
GRATIS*
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SPAAR MEE VOOR
GRATIS STICKERS
& ZACHTE KNUFFELS!

Page Original toiletpapier
Pak met 8 rollen
van: 2.69
voor: 1.34

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. Per combinatie kan de prijs verschillen. * U krijgt 50% korting op de totaalprijs.
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15%
voordeel
op het gehele Auping

assortiment*

Iedereen is uniek. Daarom heeft
Auping een brede eigen collectie, 
passend binnen elk interieur.
Dus wat je ook zoekt, er is altijd 
een nieuw zomerdekbed of  
kussen, dekbedovertrek, frisse 
matras of compleet bed dat 
perfect bij jou past. Combineer 

slaapcomfort en profiteer ook
jouw unieke stijl met persoonlijk 

nog eens van 15% voordeel op 
het hele assortiment. Kom snel
naar de Auping winkel bij jou 
in de buurt en geniet van jouw 
voordeel in stijl.
 
*De actie geldt van 23 juli t/m 11 september 
2016. Kijk op auping.nl/summersale voor  
de voorwaarden.

SummerSale 
Geniet nu van voordeel in stijl

Op de woonboulevard
Kaap de Goede Hooplaan 20
3526 AR • T: 030-26 72 746

www.aupingplaza-utrecht.nl

nú bij het grootste Auping Test en Adviescentrum in de regio!

Laatste
actieweek!

Profiteer nog t/m
zondag

11 september

Wereldwijs wijs met Snappet tablets
door Guus Geebel

Basisschool Wereldwijs heeft als eerste school binnen Stichting Delta de Snappet tablets in 
gebruik genomen. Snappet is het grootste adaptieve onderwijsplatform in Nederland. Het 
verbindt dagelijks meer dan 1.200 scholen, 80.000 leerlingen en 8.100 leerkrachten. ‘Dat is 

bijna een kwart van alle scholen in Nederland’, vertelt Annemarie Hoornsman, directeur van 
Wereldwijs. ‘Ze noemen het ook wel eens een stille revolutie.’

Na de zomervakantie begonnen 
zo’n 150 leerlingen van groep 4 tot 
en met 8 op de school met een pilot. 
Zowel leerkrachten als leerlingen 
waren meteen enthousiast. Op de 
Open Dag van Het Lichtruim waren 
veel leerlingen speciaal gekomen 
om hun ouders of opa’s en oma’s 
deze manier van lesgeven te laten 
zien. Snappet wil de kwaliteit van 
het basisonderwijs verbeteren door 
een tablet met benodigd lesmateri-

aal beschikbaar te stellen. De tablet 
dient als interactieve vervanging 
voor de huidige boeken en sluit aan 
op de meest gebruikte lesmethoden. 
De Delta scholen zijn zeer geïnte-
resseerd in nieuwe ontwikkelingen 
in het onderwijs. Wereldwijs wordt 
daarom in de gelegenheid gesteld 
om met dit systeem te starten. 

Hoe werkt het
De juf of meester geeft de gewone 

lesinstructie met behulp van het di-
gibord. De opgaven doet de leerling 
echter via de tablet en niet meer in 
een schrift. De leerling ziet op de 
tablet of de opgave goed gemaakt 
is. Bij een fout kan de leerling de 
oplossing meteen verbeteren. ‘Het 
mooie van dit systeem is dat je de 
lesmethode in stand houdt. Het is 
een aanvulling en niet in plaats van. 
We hebben nog steeds de methodes 
die we al hadden’, aldus Annema-

rie Hoornsman. ‘Een staartdeling 
maakt een kind in zijn schrift. Het 
antwoord tikt de leerling dan in op 
de tablet. De tablet zegt meteen dat 
je het goed gedaan hebt, of dat je 
het nog een keer moet proberen. 
Dat is het verslavende element wat 
kinderen ook bij gamen ervaren. Je 
doet iets en krijgt meteen een belo-
ning of hulp en uitleg aangereikt. Je 
kunt ook aangeven dat je niet snapt 
waarom je iets fout hebt en dan 
krijg je een tip. Het grote voordeel 
is een directe feedback. Je hoeft dus 
niet meer wachten tot de antwoor-
den zijn nagekeken.’

Schrijven
 ‘Het wil niet zeggen dat de kinde-
ren niet meer aan schrijfvaardigheid 
doen’, vertelt Annemarie Hoorns-
man. ‘Er wordt ook nog heel veel 
in schriftjes gedaan. Schrijven is 
nog steeds een vaardigheid waar-
aan kinderen moeten blijven wer-
ken.  Je oefent een heleboel dingen 
met de tablet, maar je maakt nog 
steeds de staartdeling, een mooi 
gedicht of een opstel met de pen in 
een schrift. We oefenen ook veel 
met mooi schrijven. Het is onte-
genzeggelijk waar dat vergeleken 
met tien jaar geleden veel minder 
wordt geschreven, maar dat is een 
algemeen verschijnsel. Het voor-
deel van de tablet is dat wanneer 
een kind bijvoorbeeld vastloopt in 
een staartdeling, er op de computer 
tips worden gegeven. Je weet met-
een of een antwoord goed is en dat 
werkt heel stimulerend. Als je een 
poosje met de tablet gewerkt hebt 
dan weet de tablet of je het moeilijk 
vindt of juist heel makkelijk. Dan 

wordt het niveau aangepast. Dus je 
haalt de frustratie weg bij kinderen 
waar het te gemakkelijk voor is en 
het dus saai wordt.  Bij  kinderen 
die gefrustreerd raken omdat het 
net iets te moeilijk is maakt de 
computer de stapjes wat kleiner. De 
leerkracht ziet op een moederbord 
wat iedereen aan het doen is. Als 
een kind duidelijk moeite heeft kan 
het direct worden geholpen. Het is 
echt op maat.’

Enthousiast
‘Wat ik het fijne vindt van tablets 
is dat je kinderen kunt laten zien 
dat ze vooruitgaan als ze oefenen. 
Het doet er niet toe in welk tem-
po je dat doet. Dat geeft kinderen 
zelfvertrouwen. Als de tablet con-
stateert dat je heel goed geoefend 
hebt krijg je een beloningsster. 
Sommige kinderen moeten voor 
een 6 harder werken dan anderen 
voor een 9. De computer consta-
teert dat en dat vind ik nou leuk. 
Kinderen worden op maat bediend 
en dat is heel motiverend. Ze wor-
den er gretig van om te leren.’ An-
nemarie Hoornsman zegt dat het 
voordeel ook in kleine dingen zit. 
‘Als je vroeger van het vak reke-
nen naar spellen ging dan moest 
iedereen eerst het rekenboek op-
bergen, de rekenschriftjes werden 
opgehaald, het spelboek moest 
erbij gepakt worden, een bepaalde 
bladzijde moest worden opzocht 
en pas dan kon er begonnen wor-
den. Met de tablet zet je gewoon 
rekenen uit en spellen aan. Dat le-
vert een flinke tijdwinst op en rust 
in de klas. Kinderen  vinden het al-
lemaal geweldig.’Meester Rob Bleijs van groep 5 was evenals de leerlingen meteen enthousiast.

advertentie



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
 De Vierklank 14 7 september 2016

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

Te koop, twee herenfietsen in 
goede staat. Tel. 035-5771297

JVC Home Cinema 5.1 cplt. 
versterker defect. €10,00 
afhalen. Tel. 0302290390

Van Dale Middelgroot 
Woordenboek Nederlands-
Engels. Z.g.a.n. €10,00. Tel. 
06-49776766

Luchtreiniger met ionisator. 
PCO filterwerking met UVA 
lamp. Om bacteriën en virus-
sen te doden en geurtjes te 
verminderen. €25,00. Tel. 
O6-54375233

Mooie stevige Bureaustoel 
merk Interstuhl met GS keur-
merk i.z.g.st. Kleur: zwart/
grijs gemeleerd zonder arm-
legger. Prijs €45,00. Tel. 030 
2286598

Zwarte hoge dames laarzen 
maat 6 ½ merk Gabor. i.g.st. 
€25,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Zelfgesponnen en geverfde 
schapenwol roodbr. Bollen 
+ restje geel. 1 bol samen 
€8,-. 500 gr. €8,-. Tel. 0346-
212492

1 nieuw fotoalbum lichtgroen 
€4,-. Tel. 0346-212492

Te koop gerookte ganzen-
borst per stuk €5,-. Tel. 
06-50516483

Intex 2 pers. Hoog luchtbed 
met velours bovenlaag elec. 
pomp 1 x gebruikt i.nw.st. 
€40,-. In opberg tas. Tel. 
0346-214065 of 06-29506849

Poppenhuisje met popjes en 
meubeltjes hout €10,-. Tel. 
0346-211615

4 geborsteld aluminium foto 
lijstjes v. foto’s 13 x 18 cm. 
Met passe Partout. i.z.g.st. 
€12,50. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

HD satelliet tv ontvanger met 
schotel kabels en standaard 
afstandsbediening €49,-. Tel. 
06-36069001

Betonnen waterbak op beton-
nen voet ± 40 cm hoog (voor 
vogels) €25,-. Tel. 0346-
243758

Opknapper kunststof jongens 
tuinbroek als plantenbak 
€10,-. Tel. 0346-243758

Tijdschriften groei en bloei 
vol handige tips. Jaargang 
2014 €10,-. Tel. 0346-243758

Tv meubel licht eiken 
€25,00. Salontafel met laden, 
licht eiken €25,00.Tel. 06 
20709308

Ouderwetse donkereiken 
bureau/boekenkast met aan Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

weerszijden glas in lood 
raampjes, in midden klein 
uitschuifbaar bureautje met 
verlichting. 1.50 breed, 1.25 
hoog 40 breed. € 50. Tel. 
0622649968

Goede bureaustoel (licht-
blauw) zonder armleuning 
€15,00. Tel. 0622649968

Blank eiken kapstok zonder 
hoedeplank, 6 dubbele haken 
€10,00. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Ovale grenen spiegel met 
facet geslepen rand. 90hx60b 
€35,00. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Winchetter-colt 45. 
200 st. €10,00. Tel. 
035-5771842Porseleinen 
poppenkoppen handen-voeten 
€7,50. Tel. 035-5771842

Kanten Petticoot M38. €5,00. 
Tel. 035-5771842

Activiteiten
GARAGEVERKOOP za 
10 sept van 10 tot 3 uur 
Dorpsweg 83 speelgoed boe-
ken dvds (kinder)kleding 
snuisterijen elektronica en 
nog veel meer.

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

Twee HERENFIETSEN in 
goede staat Tel. 035-5771297

Personeel gevraagd
Bilthovense Boekhandel/
Bouwman Boeken zoekt 
OPROEPKRACHT (scho-
lier). Werkzaamheden: assis-
teren bij lezingen in de avon-
duren (18.00-23.00), klanten 
helpen, opruimen, uitpakken. 
Je bent oproepbaar op door-
de-weekse avonden.Je bent 
niet verlegen en hebt ruime 
ervaring met de computer. Je 
leest graag, je bent op de 
hoogte van de algemene actu-
aliteit. Je bent representatief 
en zit in 4/5 HAVO of VWO. 
Graag per email reageren: 
info@bilthovenseboekhandel.
nl t.a.v. Ike Bekking

OPPAS voor 3 kids (10-13-
14) voor 1-2 middagen/wk. 
Bilthoven. Han 0623606018

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

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804

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

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

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

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

Cursussen/ trainingen 
Keramiek- en schilderlessen 
Philipp van der Zeeuw geeft meer dan 10 jaar les in keramiek 
en schilderen aan beginners en gevorderden. Het oefenma-
teriaal is hoogwaardige chamotte klei, doek en verf. U doet 
ervaring op met het materiaal en leert er creatief mee om te 
gaan, zodat u uiteindelijk een eigen ontwerp kunt maken. Op 
di., wo. of do. van 19.30 tot 21.30, Steijlingweg 23, M’dijk. 
Aanvang v.a. di. 20 sept.2016. Meer info : tel. 0346-213472.

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

JUWELIER POOT
Gediplomeerd
uurwerkmaker

Reparatie
antieke klokken

Vrijblijvend
prijsopgave

Tel. 0346 21 21 20
Depot Groenekan - v.d. Top

Te huur KANTOORPAND 
200m2 met airco aan 
de Industrieweg in 
Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

Te huur 100 m2 opslag-
ruimte in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

Te huur ruime GARAGEBOX 
€ 115,- p/m. Centrum 
Bilthoven voor Oldtimer, 
Motor(boot) etc. informa-
tie na 17.00 uur. Tel. 035-
6560764 of 06-24760212

Gevraagd ten behoeve van 
de TUIN van onze kleinscha-
lige huisvesting voor Syrische 
vluchtelingen: vaste planten, 
struikjes, en tuingereedschap, 
zoals een flinke grasmaaier, 
spades, schoffels, berging 
voor tuingereedschap, enz. 
Voor info over het initi-
atief zie ook op Facebook: 
Essenhuis. Tel: 06 40717555

Muzikanten gezocht 
Samuze, huismuziekorkest De Bilt, 
bestaat uit een groep enthousiaste 
amateurmuzikanten. Het reper-
toire bestaat hoofdzakelijk uit licht 
klassieke muziek en volksmuziek. 
In het orkest worden blokfluit (so-
praan, alt, tenor, bas), cello, dwars-
fluit, fagot, hobo, klarinet, piano, 
viool gespeeld. Er wordt gemusi-
ceerd onder de enthousiaste leiding 
van dirigente Noortje Braat. Het 
plezier van het samen muziek ma-
ken staat voorop, maar er wordt 
serieus gewerkt aan de stukken. 

Samuze is op zoek naar nieuwe mu-
zikanten die graag samen muziek 
willen spelen. Als je een jaar of vier 
een instrument bespeelt kun je wel-

licht al meespelen in hun orkest. Voor 
jong en oud, voor alle instrumenten. 
Er wordt eens in de twee weken op de 
woensdagavond gerepeteerd en een-
maal per jaar in de regio opgetreden. 

Open huis
Op woensdag 21 september staat de 
de deuren van de Noorderkerk aan 
Laurillardlaan 6 in Bilthoven vanaf 
kwart voor acht open. Neem je in-
strument mee en ervaar al spelende 
of het bevalt. Er wordt van 20.00 tot 
22.00 uur gerepeteerd.Als je eerst 
even belt of mailt, dan ligt de muziek 
voor je instrument klaar. Mail naar 
huismuziekorkest@samuze.nl of bel 
op werkdagen met Margreet Stille-
broer, tel. 0346-211717. 

Een optreden van Samuze in de Noorderkerk.

Inzamelpunt Stichting Babyspullen 

Vanaf heden is in Maartensdijk bij Familie de Jong 
op Drakensteyn 37 een inzamelpunt van Stichting 
Babyspullen gevestigd. Stichting Babyspullen 
verzamelt  gebruikte en nieuwe babyspullen en 
maakt daar babystartpakketten van. Deze pak-
ketten verstrekt zij gratis via diverse hulpverle-
ningsinstanties aan (aanstaande) ouders die het 
financieel moeilijk hebben. 

Alpha-cursus 

Woensdag 14 september start De Biltse Dorps-
kerk weer met een nieuwe Alpha-cursus. Iedere 
avond begint met een gezellige maaltijd. Aan de 
hand van videomateriaal is er vervolgens steeds 
een ander thema. Aanmelden via www.dorps-
kerkdebilt.nl. 

De kerk op

Zaterdag 17 september is er tussen 10.00 en 
15.00 uur gelegenheid de torenomgang van de 
Hervormde Kerk aan de Dorpsweg te bekijken. 
Tijdens de verkoping voor Stichting Adullam 
gehandicaptenzorg kan de toren van dit kerk-
gebouw tegen een kleine bijdrage beklommen 
worden.
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IJFC maatje te groot voor SVM
SVM kon het in de eerste competitiewedstrijd uit tegen IJFC geen potten breken. Geplaagd 

door flink wat blessures bij de Maartensdijkers was het op voorhand al een moeilijke klus tegen 
een ploeg die algemeen tot de favorietengroep wordt gerekend.

SVM begon goed aan de wedstrijd. 
De eerste 20 minuten waren de 
geelblauwen gelijkwaardig. Met 
Marcel Melissen centraal achterin 
gaf de verdediging weinig kansen 
weg. IJFC kwam steeds beter in 
de wedstrijd en scoorde in de 31ste 
minuut uit een afstandsschot. Zes 
minuten later werd de voorsprong 
van de gastheren verdubbeld. Aan-
voerder Diederick Hafkemeyer had 

de kans op de aansluitende treffer 
vlak voor de rust, maar de bal ging 
er niet in.

Na de theepauze een beter SVM.En 
er kwamen ook wat meer kansen. 
De keus om vol op de aanval te spe-
len bood IJFC meer ruimte. Geluk-
kig hadden de IJFC spitsen het vi-
zier niet op scherp staan. Jordi van 
de Lee zag zijn schot over gaan en 

een poging van Mike de Kok bleef 
zonder resultaat. De goed keepende 
Stijn Orsel speelde in de ogen van 
de referee niet de bal maar een spe-
ler: de toegekende strafschop bete-
kende de 3-0 en drie punten voor de 
ploeg uit IJsselstein. 
Zaterdag 10 september om 14.30 
uur. volgt een thuiswedstrijd tegen 
Benschop, dat de eerste wedstrijd 
uithaalde tegen Bunnik’73 (5-1). 

FC De Bilt delft onderspit
FC De Bilt is teleurstellend aan de competitie begonnen. Oude bekende TAVV was 

sterker op sportpark Weltevreden en nam de drie punten mee naar huis. 

Tegen TAVV (Ter AA) kwamen de 
Biltenaren geen enkele keer in de 
buurt van de vorm uit de bekeront-
moetingen. In de eerste 10 minuten 
werd het zelfs overlopen door een 
enthousiast startend TAVV. In de 
loop van de eerste helft kreeg De 
Bilt steeds meer controle over de 
wedstrijd. Toch kon De Bilt lange 
tijd geen gevaar stichtten voor het 

doel van de tegenpartij. Dit had 
onder andere te maken met de te 
langzame opbouw van achteruit. 
Het lukte De Bilt maar niet om een 
man vrij te spelen op het midden-
veld. Ondanks dat waren er twee 
grote mogelijkheden om de score te 
openen. Als eerst kwam nieuwko-
mer Rachid goed door aan de rech-
terkant. Op subtiele wijze kapte 

hij zijn tegenstander uit waarna hij 
twee opties had: schieten of afleg-
gen. Hij koos voor een schot, maar 
verder dan een rolletje in de handen 
van de keeper kwam het niet. Ook 
Tim kwam één keer vrij voor de 
keeper na een snelle uitbraak. Het 
ontbrak hem echter aan overtuiging 
in de afronding. Aan de andere kant 
kwam TAVV ook nog een aantal 
keer gevaarlijk door. De 0-0 tus-
senstand met rust was dan ook een 
juiste afspiegeling van de eerste 
helft. 
In de tweede helft trok TAVV de 
wedstrijd steeds meer naar zich toe 
en dat leverde een half uur voor 
tijd een doelpunt voor de bezoe-
kers op. Na de 0-1 probeerde De 
Bilt nog wel terug te komen, maar 
noemenswaardige kansen waren er 
niet meer. A.s. zaterdag volgt een 
uitwedstrijd tegen FC Almere, dat 
in de eerste ontmoeting van deze 
competitie niet verder kwam dan 
een doelpuntloos gelijkspel tegen 
CSW. 

Nova start overtuigend 
met winst op HKC

Vorig jaar seizoen keerde Nova terug in de 2e klasse veld en 
speelde zich naar een vierde plaats als eindklassering. Een 

van de tegenstanders destijds was, evenals dit seizoen, HKC 
uit Utrecht. Al enkele jaren, met ervaring in de ploeg, een 
vaste waarde op dit niveau. Vorig jaar ein-digde HKC op 

de derde plaats en versloeg het Nova in de returnwedstrijd 
nog stevig. In de eer-ste (van de vier) ontmoetingen dit 

seizoen was het echter Nova dat domineerde. De jonge, geta-
lenteerde arbiter floot bij 30-15 voor het eindsignaal.

Onder prima omstandigheden speelde Nova haar eerste officiële thuis-
wedstrijd op het splinter-nieuwe thuisveld. De ploeg had zich voorbe-
reid op de bezoekers, dat een aantal specifieke wa-pens in huis heeft. 
‘Een aantal spelers van HKC uit stilstand laten aanleggen is, gezien hun 
schotpercentage, niet verstandig. Zodoende hebben we verdedigend na 
het eerste schot de focus op de bal losgelaten en gekozen voor controle 
houden in de 1-tegen-1 verdediging. Dit hebben we collectief heel be-
hoorlijk uitgevoerd’, aldus coach Wouter van Brenk.

Strafworp
Na drie minuten werd de score geopend door Nova middels een straf-
worp en een schot: 2-0. Daarna beet HKC zich vast in de wedstrijd. 
Nova hield het overwicht, maar na ruim een kwartier kwamen de gas-
ten, scherp schietend, langszij: 5-5. Voor Nova was dit het moment om 
het spel aan te scherpen. Met een aantal vloeiende combinaties wist de 
Biltse formatie een gaatje te slaan richting einde eerste helft: 11-7. Toen 
Aranka daar direct twee rake schoten aan toe wist te voe-gen (13-7), 
kon Nova met een comfortabele marge de kleedkamer opzoeken: 15-9.

Machine
Na rust denderde Nova direct door naar 18-10, maar haperde de aan-
valsmachine vervolgens gedurende ruim tien minuten. HKC kon daar 
ondertussen aanvallend, onder continu forse druk bij zowel opbouw als 
afronding van de Nova-defensie, weinig tegenin brengen. Inge bracht 
met twee verre schoten de afronding weer op gang (20-10), waarna het 
laatste kwartier de productie door diverse spelers verder werd opge-
voerd. In de laatste minuut prikte Nova nummer dertig door de korf, 
waarmee een goede eerste wedstrijd, tegen verre van de zwakste op-
ponent uit deze poule, werd afgesloten. Eindstand: 30-15.

Discipline
Wouter van Brenk na afloop: ‘We hebben een prima eerste wedstrijd 
gespeeld en vooral verde-digend, op enkele momenten in de eerste 
helft na, gedisciplineerd gespeeld. Bovendien bevestigt onze manier 
van aanvallen en het aantal goals dat wij lastig te verdedigen zijn. In 
de basis veel variatie, maar als een moment daar om vraagt ook speci-
fieke kwaliteiten kunnen benutten. De komende weken gaan we verder 
bouwen’. Volgende week spelen Nova 1 en 2 in en tegen Wou-denberg. 
Deze ploeg kent Nova maar al te goed. Zo werd o.a. vorig jaar in de 
3e klasse zaal de kampioenswedstrijd tegen Woudenberg (23-16 winst) 
gespeeld. Aanvang resp. 14.00 uur en 15.30 uur.

DOS debuteert in Overgangsklasse 
DOS heeft het debuut in de Overgangsklasse glans gegeven met een dik verdiende overwinning. 

De uitwedstrijd tegen Antilopen eindigde in 17-19.

De afgelopen vier trainingsweken 
en evenveel oefenwedstrijden kon 
coach Steven Brink schaven aan 
zijn achttal. Ten opzichte van vorig 
seizoen was er één wijziging. Ster-
re Westphal kwam van HKC over 
en heeft de plaats ingenomen van 
Shanna Versteeg die een stapje te-
rug heeft gedaan. De oefenwedstrij-
den verliepen allemaal voorspoedig 
en het team keek uit naar de eerste 
wedstrijd in de Overgangsklasse. 
Helaas raakte smaakmaker Jeroen 
Groot in de laatste oefenwedstrijd 
geblesseerd zodat hij de start van 
de competitie langs de lijn moest 
beleven. Zijn vervanger Mathijs de 
Rooij verving hem naar behoren.

Eerste helft
Het eerste doelpunt van deze jaar-
gang was voor DOS. In de nieuwe 
frisse oranje shirts kenden de West-
broekers een goede start. Tot 2-2 
lukte het Antilopen nog om snel 
het doelpunt van DOS te counteren, 
maar hierna pakte DOS het initiatief 
en speelde het goed en gevarieerd 
korfbal. Het verschil met Antilopen 

werd steeds groter en bedroeg hal-
verwege vijf doelpunten. De rust-
stand van 7-12 was zeker verdiend.

Strijd
Na rust tapte Antilopen uit een an-
der vaatje. De duels werden pittiger 
en de meer ervaren groep forceerde 
een aantal strafworpen waardoor 
zij dichterbij konden komen. DOS 
leek een moment uit het veld gesla-
gen, maar heeft voldoende korfbal-

lend vermogen in huis om te blijven 
scoren. Het verschil schommelde 
tussen twee en vier punten voor-
sprong, maar de overwinning leek 
nooit echt in gevaar. Een laatste 
versnelling bracht Antilopen een 
minuut voor tijd nog tot één punt, 
maar via een strafworp in de vol-
gende aanval werd de overwinning 
veilig gesteld. Aanstaande zaterdag 
ontvangt DOS om 15.30 uur KVZ 
uit Zutphen.

Uitslag 
wedvluchten 

De duiven van PV De Bilt kwa-
men dit weekeinde terug uit 
Melun Andrezel. De uitslag was 
Comb. van Grol + Zoon 1, 4, 5, 
6 en 7. Ron van Veggel + Zoon 
2, 3 en 9, Ron Miltenburg werd 
8ste en de tiende plaats was voor 
een vogel van Peter van Bunnik. 
Er was ook een wedvlucht van-
uit Niergnies. Hier was de uitslag 
Comb. Steenbeek + Zoon 1 en 2, 
Ron van Veggel + Zoon 3, 7 en 
8, A.C. den Braber 4 en 10, Jan 
A. de Rooij 5 en 6 en Combinatie 
Grol + Zoon 9. Atlas Maartensdijk | 0346-210592

www.atlasfysio.nl

SVM doet verwoede pogingen de 
bal in het doel te krijgen.

Qua veldspel speelde DOS een solide wedstrijd. 

Ook deze poging van FC De Bilt strandde. (foto Henk Willemsen)
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Actieve Vrienden in het 
Van Boetzelaerspark

door Henk van de Bunt

Tijdens de Kunstmarkt van zaterdag 10 september in het Van Boetzelaerpark in De Bilt staat 
de stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark de gehele dag met een marktkraam vlakbij 

het parkhuisje. Voorzitter Ben Verwiel: ‘We willen daar promotie maken voor onze Stichting en 
hopen dan ook een aantal nieuwe zieltjes te winnen voor onze Stichting’.

Verwiel vervolgt: ’s Avonds vanaf 
19.00 uur, wanneer de festiviteiten 
in het kader van de Kunstmarkt 
nog volop aan de gang zijn orga
niseren wij een activiteit in het 
kader van ‘ De nacht van de bui
tenplaats’ . Vlak bij het parkhuisje, 
bij onze marktkraam, willen wij 
geïnteresseerden informeren over 
onze stichting en de activiteiten, 
die wij de afgelopen jaren hebben 
ondernomen. Wij willen de be
zoekers uitnodigen om één van de 
(50) vogelhuisjes te voorzien van 
een uniek nummer en eigen sig
natuur. Later in het jaar gaan we 
deze nestkastjes ophangen in het 
park en gaan we monitoren wat er 
mee gebeurt. Of en door welke vo
gels ze gebruikt worden’. Ook bij 

slecht weer gaat de activiteit door, 
omdat er altijd mogelijkheden zijn 
om in het parkhuisje te gaan zitten.

Nacht
De Vrienden van het Van Boetze
laerpark willen mensen attent ma
ken en betrokken houden bij het 
Van Boetzelaerpark en het rijke 
vogelleven in het park. Bezoekers 
maken aan de hand van foto’s en 
verhalen kennis met de geschiede
nis van het park en de vogels die er 
in aanwezig zijn. Bovendien wor
den ze in de gelegenheid gesteld 
om ter plekke een vogelhuisje uit 
te zoeken en te adopteren. Dit vo
gelhuisje wordt door degene die 
het huisje adopteert, voorzien van 
een creatief en uniek nummer. Een 

paar weken later worden de vogel
huisjes gezamenlijk opgehangen 
in het park. De opgehangen vogel
huisjes worden vervolgens inge
tekend op de plattegrond van het 
park. Die plattegrond wordt op de 
website gezet en kan worden ge
download. Gedurende de komende 
jaren wordt gemonitord of de vo
gelhuisjes in gebruik zijn genomen 
en zo ja, door welke soort vogels. 
Ook dat wordt op de website bij
gehouden.

De Vrienden van Van Boetzelaer
park vragen voor uw deelname 
een kleine donatie te doen in de 
stichtingskas. Daarmee kunnen 
toekomstige activiteiten en/of pro
jecten worden gefinancierd.

Wat kun je doen met een pompoen?
De Open dag op zaterdag 10 september van 10.00 tot 16.00 uur in 
Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruidentuin staat traditiegetrouw 
in het teken van de Pompoen. Deze laatste open dag valt samen met 

Monumentendag. En dat is niet toevallig want de oude moestuin 
met zijn kassen en oude muur heeft de monumentenstatus. 

Men kan er terecht voor alles wat 
met pompoen te maken heeft. Er is 
zoete pompoentaart en pompoen
soep, er zijn hapjes en er zijn ver
schillende soorten pompoenen te 
koop. In Agnes Kruidentuin geeft 
voedingsdeskundige Caroline een 
proeverij met heerlijke pompoen
hapjes.
In de Theetuin is verse kruidenthee 
met vers appelgebak en zijn er muf
fins van eigen keuken. Ook is er 
weer honing van de bijen uit Agnes 
kruidentuin, een delicatesse.

Om 14.00 uur geeft Agnes een 
rondleiding met als thema ‘keu
kenkruiden en meer’. De bloemen
pluktuin staat nog vol geurige en 
kleurige bloemen om de eigen bos 
bloemen samen te stellen en zelf te 
plukken. Er zijn weer jonge krui
denplanten, die nog in het najaar in 
de tuin kunnen worden gezet voor 
het volgend voorjaar. 

Het adres is Dorpsweg 264A, 
Maartensdijk, schuin tegenover 
Landhuis Eyckenstein

Hond overleden door vergif
door Henk van de Bunt

Het Utrechts Landschap plaatste donderdag waarschuwingsborden voor hondeneigenaren in het 
natuurgebied rond de ijsbaan in Bilthoven. Hier raakten afgelopen week twee honden vergiftigd. 

Het gaat om de Biltse Duinen en Houdringhe. Eén van de honden is inmiddels overleden. 

‘Wij hebben bordjes opgehangen 
om hondeneigenaren te laten we
ten, dat dit is gebeurd’, aldus Kim 
Slaats van het Utrechts Landschap 
jl. vrijdag. Zij adviseert mensen 
hun hond in dit hondenlosloopge
bied in de gaten te houden en erop 
toe te zien, dat de honden niets 
eten en wanneer een hond ziek 
wordt het zaak is, dat mensen met 
het dier naar de dierenarts gaan. 

Politie
Wie iets verdachts ziet moet de 
politie bellen. Die heeft de zaak 
in onderzoek. Het Utrechts Land
schap heeft acht bordjes bij de 
toegangsborden van natuurgebie
den Biltse Duinen en Houdringhe 
aan laten brengen. Kim Slaats: 
‘De terreinbeheerder maakte zo 
iets nog niet eerder mee. Het ge
vaar is er niet alleen voor honden 
maar ook voor reeën en andere 

dieren. Wij willen dat mensen 
veilig gebruik kunnen maken van 
onze natuurgebieden’. 

Inmiddels is bekend dat een hond 
is overleden aan vergiftigde ma
caroni.

Vliegers zetten 
hangardeuren wijd open 

Ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de Gooise 
Zweefvliegclub (GoZC) kunnen belangstellenden uit de regio 

binnenkort een kijkje achter de schermen van vliegveld 
Hilversum nemen. De hangardeuren worden bij alle gebruikers 

van het vliegveld wijd geopend. Zo kunnen bezoekers 
even rondneuzen bij onder meer de zweefvliegclub, de 

parachutistenclub en de havendienst. 

‘Wij deelen belanghebbenden mede dat op 22 December 1936 te 
Hilversum werd opgericht de Hilversumsche Zweefvlieg en Kleine 
Luchtvaartclub’  met dit bericht in de krant werd tachtig jaar geleden 
de eerste zweefvliegclub van het Gooi opgericht door een kleine groep 
liefhebbers. De luchtvaartpioniers startten met één vliegtuig. Sindsdien 
is de club uitgegroeid tot één van de grootste clubs van het land. De 
Gooise Zweefvliegclub, zoals de club sinds 1946 heet, telt 186 leden 
en heeft 11 eigen vliegtuigen. De leden vliegen op woensdag, zaterdag 
en zondag. Ieder jaar maakt de club meer dan 5.000 vluchten vanaf 
vliegveld Hilversum.

Hangaardeuren open
De Gooise Zweefvliegclub viert dit jaar zijn 80e verjaardag en dat 
wordt gevierd met diverse activiteiten. Voor clubleden is een speciale 
vliegwedstrijd uitgeschreven en voor belangstellenden wordt een open 
dag georganiseerd op 10 september. Op die dag vertellen clubleden 
graag wat zweefvliegen inhoudt, hoe ‘vliegen zonder motor’ mogelijk 
is en wat daar allemaal bij komt kijken. Een ‘static show’ van oldtimers 
tot fonkelnieuwe types geeft op deze jubileumdag een goed beeld van 
de ontwikkeling die zweefvliegtuigen in de afgelopen 50 jaar hebben 
doorgemaakt. Wie de smaak te pakken krijgt, kan ook een echte vlucht 
maken. Ervaren zweefvliegers laten gasten graag de wereld van ‘boven’ 
bekijken: vanuit het vliegtuig heb je een prachtig uitzicht op de Loos
drechtse plassen, het Gooi en Utrecht.
Iedereen is van harte welkom tussen 11.00 en 16.30 uur uur bij Vlieg
veld Hilversum, Noodweg 49 in Hilversum.

Energieneutraal door het leven
dat wil De Bilt gaan beleven
over veertien jaar
is het voor elkaar
dat is tenminste het streven

Guus Geebel Limerick

De ‘droogkast’ met op de voorgrond bloeiende dahlia’s.

Het parkhuisje ligt midden in het park aan de rand van de vijver. Er is 
keus uit diverse vogelhuisjes. 

Utrechts Landschap waarschuwt hondeneigenaren in het gebied.
 [foto Reyn Schuurman]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
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,-

Woe.
14-09
Do.

15-09
Vr.

16-09

Indische kipschotel met nasi
of

Gebakken mosselen met 
sla-melange en frietjes 

 of
 Bonen-tomatenstoof met 

rozemarijn en groentenkroket

€ 10,-

Maandmenu september: SPECIALE PRIJS!
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