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advertentie

Binnenkort in

Uw nieuwe 
supermarkt!

Leyenseweg 127, 3721 BC Bilthoven 
(naast zwembad Brandenburg en Multimate).
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com

supermarkt!

(naast zwembad Brandenburg en Multimate).

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl
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Volop knipvoordeel en de leukste aanbiedingen

Dorpshuis doelwit
van vernielingen
De beheerders van het tijdelijk Dorpshuis van 

Hollandsche Rading zijn het meer dan zat. Adriaan 

Hoogendoorn: ‘Ik word er zo langzamerhand moedeloos 

van. In zeer korte tijd zijn 3 keer achter elkaar de ruiten 

ingegooid, is de achterdeur opengebroken en zijn de 

wanden met stenen vol deuken gegooid. Blijkbaar vinden 

de ‘gebruikers’ van het speelveld achter het dorpshuis het 

leuk om stelselmatig de boel te vernielen’.

Donate Schuil namens de gemeente: ‘Het is onacceptabel dat het dorps-

huis al meerdere malen vernield is. Er wordt hard gewerkt op die locatie 

aan de bouw van het nieuwe dorpshuis en aanpassing van de omgeving. 

Hierdoor is er in de directe omgeving bouwmateriaal en puin te vinden. 

Dat dit er ligt is in geen geval een uitnodiging om dit te gebruiken om 

schade aan te richten. Iedereen moet respectvol omgaan met andermans 

bezit. Het dorpshuis is er voor alle inwoners en wordt door veel actieve 

groepen gebruikt. Dit moet gewoon door kunnen gaan. Daar komt nog 

bij dat bij elk schadegeval een medewerker van de gemeente moet ko-

men om de schade op te nemen en het herstel te regelen, wat dus kosten 

met zich meebrengt. Om deze reeks van vernielingen snel een halt toe te 

roepen vragen we iedereen om een oogje in het zeil te houden. Valt u iets 

op, of bent u getuige van de vernieling? Neem dan direct contact op met 

de politie via 112 en onthoud het signalement van de daders’. [HvdB]

Gemeente De Bilt vraagt oplettendheid om vernielingen tegen te gaan.

Voorzitter Marius van den Bosch 

van de Stichting 900 jaar De Bilt 

geeft op 7 september om 10.00 uur 

op de Julianalaan in Bilthoven het 

offi ciële startsein van de fi etstocht. 
Bij de openingshandeling is ook 

een fi ets uit 1890 betrokken. ‘In alle 
zes de kernen is een start- en stop-

plaats van waaruit de tocht op elk 

moment kan worden begonnen’, 

aldus Niko Kuijper, voorzitter van 

Kiwanisclub Bilthoven. ‘De route 

is ongeveer 35 kilometer lang en 

we raden aan er een uur of drie voor 

uit te trekken. Om 16.00 uur sluiten 

de posten.’ 

Serviceclubs

‘Het idee voor deze fi etstocht ont-
stond toen aan de serviceclubs in de 

gemeente gevraagd werd voor 900 

jaar De Bilt samen een project te 

ontwikkelen’, vertelt Niko Kuijper. 

Kiwanis nam met de Lionsclub De 

Bilt-Bilthoven de organisatie ter 

hand. ‘Daarvoor werd een stuur-

groep van vier personen gevormd. 

In de uitvoering doen ongeveer 

twintig mensen mee. De Lionsclub 

heeft veel ervaring opgedaan met 

de Landgoederenfi etstocht en dat 
kwam goed van pas. De insteek is 

dat de tocht voor iedereen toegan-

kelijk moet zijn, jong en oud. Daar-

om is de prijs van een startkaart 

op 1 euro per deelnemer gesteld. 

De kaarten zijn bij de zes start- en 

stopplaatsen te koop en worden bij 

doorkomst in een andere kern afge-

stempeld. Aan het eind vindt er met 

de kaarten een verloting plaats, met 

een interessante prijs.’

Veel te zien

De start- en stopplaatsen zijn dui-

delijk herkenbaar met de bekende 

vlaggen van 900 jaar De Bilt. In 

Hollandsche Rading is die bij Café-

Bistro De Egel, in Maartensdijk op 

het Maertensplein, Groenekan bij 

de fi rma Van der Neut, Westbroek 
De Houtfabriek, De Bilt de Dorps-

kerk en in Bilthoven de Julianalaan. 

In de route is verder een aantal in-

teressante stopplaatsen opgeno-

men. ‘We geven bedrijven de mo-

gelijkheid zich te etaleren. Zo is De 

Houtfabriek in Westbroek behalve 

start- en stopplaats ook een plek om 

te bezichtigen. In Westbroek wordt 

verder de kerk opengesteld en kan 

de toren beklommen worden. Een 

mogelijkheid die zelden geboden 

wordt. In Groenekan wordt de 

molen Geesina voor bezichtiging 

opengesteld. Alle winkelcentra zijn 

in de route opgenomen, zoals de 

Planetenbaan, Het Kleine Dorp, het 

oude dorp De Bilt, de Hessenweg, 

en overal is een en ander te doen. 

De winkeliers geven daar zelf in-

vulling aan.’ 

Weer

In Maartensdijk wordt een stop in-

gelast bij het museum van Stichting 

De Oude Tweewieler. In het mu-

seum wordt uitleg over de ontwik-

keling van de fi ets gegeven. Vanuit 
het museum rijdt een aantal men-

sen op oude fi etsen in kledij uit de 
tijd die bij de tweewieler past een 

deel van de tocht mee. Alle ser-

viceclubs worden ingezet langs de 

route. Het is de eerste keer dat de 

serviceclubs de handen ineenslaan. 

De Probusclub De Bilt-Bilthoven 

nam niet aan de voorbereiding van 

de fi etstocht deel, maar helpt op 7 
september wel een handje langs de 

route. Niko Kuijper vindt het aan-

tal deelnemers moeilijk in te schat-

ten, maar hij verwacht er toch wel 

zo’n duizend. ‘Maar je bent natuur-

lijk afhankelijk van het weer, en 

de sportverenigingen zijn dan ook 

weer begonnen.’ De organisatie is 

nog niet helemaal rond. ‘We krijgen 

nog steeds verzoeken van bedrijven 

en we bekijken nog of we een soort 

bezemwagen voor mensen met pech 

gaan inzetten.’ Het batig saldo van 

het evenement Rondje De Bilt gaat 

naar Stichting Stoute Schoenen. 

Rondje De Bilt
verbindt fi etsend alle kernen

door Guus Geebel

De gezamenlijke serviceclubs van de gemeente De Bilt vullen op zaterdag 7 september van tien 

uur ’s morgens tot middernacht het evenement Rondje De Bilt in. Een fi etstocht, waarbij alle 
zes kernen zijn betrokken, is er een belangrijk element van. Deelnemers gaan op een plezierige 

en gezonde wijze kennismaken met de gevarieerdheid van de gemeente. Het thema Verbinden 

van de Stichting 900 jaar De Bilt krijgt hiermee fi etsend inhoud.

Niko Kuijper verwacht toch wel zo’n duizend deelnemers aan de fi etstocht.



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

1/9 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

1/9 • 9.00 en 18.30u - 
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

1/9 • 10.30u - Ds. H. Schram

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

1/9 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

1/9 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

1/9 • 10.15u - Ds. G. Roorda
1/9 • 17.00u - Ds. W. v. Veelen

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

1/9 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
1/9 • 19.00u - Ds. D. v. Vreeswijk

Pr. Gem. Immanuelkerk

1/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

1/9 • 10.00u - Mevr. ds. E.A. Visser

R.K. St. Michaelkerk

1/9 • 10.00u - J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente

1/9 • 10.00u - Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

1/9 • 10.30u - Ds. G. Mulder

PKN - Herv. Kerk

1/9 • 10.00u - Proponent G.A. van Ginkel
1/9 • 18.30u - Ds. H. Liefting

Herst. Herv. Kerk

1/9 • 10.30 en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk

Onderwegkerk, Blauwkapel

1/9 • 10.30u - Ds. K. ‘t Lam

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

1/9 • 11.00u - Drs. Gert Knepper

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

1/9 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
1/9 • 18.30u - Ds. M. van Leeuwen

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

1/9 • 9.30u - Drs. Gert Knepper

St. Maartenskerk

1/9 • 10.00u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

1/9 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

1/9 • 10.00u en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan
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Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 31 augustus wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek

Op zaterdag 31 augustus zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Wandelexcursie over Houdringe

Utrechts Landschap organiseert 
op zondag 1 september een wan-
delexcursie over Landgoed Houd-
ringe. Houdringe bestaat voorna-
melijk uit bos en open grasland. 
Er staan dikke eiken en beuken 
met een doorsnede van meer dan 
een meter. Deze bomen zijn ruim 
225 haar oud. Huize Houdringe 
is in 1779 gebouwd. Rondom het 
huis is de tuin deels in de Engelse 
landschapstijl en deels in de Fran-
se barokstijl aangelegd. De wan-
deling start vanuit Paviljoen Beer-
schoten, gelegen aan de Holle 
Bilt 6 te De Bilt. De Holle Bilt 
ligt aan de achterkant van Hotel 
De Biltsche Hoek. De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrek-
tijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden 
is niet nodig en deelname is gratis.

Verstelwerk

Iedere 1ste dinsdagochtend van de 
maand zit er in restaurant ‘Maer-
tenshoek’ een mevrouw achter de 
naaimachine om naai- en verstel-
werk voor u te doen. Want bent 
u niet meer in staat dingen zelf te 
repareren? Koop een nieuwe rits of 
breng de knopen mee. U drinkt een 
kopje koffie en mevrouw Greta 
Lauf voert uw verstelwerk uit. Zo 
ook op dinsdag 3 september van 
10.00 uur tot 11.30 uur in res-
taurant ‘Maertenshoek’ in Dijck-
state. Inlichtingen: Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96 in 
Maartensdijk. Tel: 0346-214161

Fietsclub 

Op dinsdag 3 september 2013 
wordt er om 9.45 uur gestart met 
een kopje koffie/thee in restau-
rant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate 
waarna om 10.00 uur de tocht 
naar de Leusderheide gaat begin-
nen. Er wordt tevens een bezoek 
gebracht aan Kamp Amersfoort. 
Lunchpakket meebrengen. Voor 
meer informatie, aanmeldingen 
en het volledige programma: 
MENS De Bilt, Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96 
Maartensdijk. tel: 0346-214161 
of www.mensdebilt.nl 

Ouderenraad De Bilt 

vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-
gadert woensdag 4 september, 
om 14.00 uur in de Coesfeldzaal 
in het gemeentehuis (Soestdijkse-
weg Zuid 173 te Bilthoven). De 
Ouderenraad behartigt de belan-
gen van oudere bewoners in de 
gemeente en adviseert daarover 
het College van Burgemeester 
en Wethouders en de Gemeente-
raad. Een week voor de vergade-
ring wordt de definitieve agenda 
gepubliceerd op de website van 
de Ouderenraad: www.ouderen-
raad-debilt.nl. De vergaderingen 
zijn openbaar.

Feestelijke middag 

Woensdag 4 september is ieder-
een van harte welkom in de 
Opstandingskerk, Eerste Bran-
denburgerweg 34 te Bilthoven. 
Het Tolsteegkoor uit Utrecht 
o.l.v. Biltenaar Joop den Har-
tog biedt dan een gevarieerd en 
vrolijk programma. De toegang 
is vrij. Bij de uitgang is er een 
collecte voor goede doelen: De 
voedselbank en een project in 
Afrika: Hillcrest. De middag 
begint om 15.00 uur. Voor inlich-
tingen Henny Ockhuijsen tel. 030 
2202458.

Informatiebijeenkomst 

vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een grote 
bijdrage aan het beheer en 
onderhoud van het landschap 
in Utrecht. Landschap Erfgoed 
Utrecht ondersteunt en adviseert 
hen daarbij. Voor diverse vrijwil-
ligersfuncties is men op zoek 
naar vrijwilligers. Woensdag 4 
september om 20.00 uur is er 
op landgoed Oostbroek in De 
Bilt een informatiebijeenkomst 
voor mensen die interesse heb-

ben om vrijwilligerswerk te doen 
in het landschap. Er zijn vele 
mogelijkheden om een waarde-
volle bijdrage te leveren. Vrijwil-
ligers worden tijdens het werk 
opgeleid. Aanmelden informa-
tiebijeenkomst: via www.land-
schaperfgoedutrecht.nl/agenda. 
Informatie: vrijwilligerswerk@
landschaperfgoedutrecht.nl of 
tel. 030 2205534.

Jubileum Opstandingskerk 

De Opstandingskerk in De Bilt 
bestaat 50 jaar, een jubileum dat 
‘t hele jaar wordt gevierd. Op 
woensdag 4 september is er vanaf 
15.00 uur een open middag voor 
ouderen en andere  belangstellen-
den binnen en buiten de kerk, met 
muziek door het Tolsteegkoor uit 
Utrecht. Op zondag 8 september 
is er een jubileumdienst, in het 
bijzonder met al diegenen die 
ooit in de Opstandingskerk zijn 
gedoopt en met gasten van het 
Hillcrest Aid Centre uit Zuid-
Afrika dat vrouwen die leven met 
HIV op weg helpt.

Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger 
dan 70 jaar met C/D/E rijbe-
wijs en overige automobilisten, 
die een rijbewijskeuring moeten 
ondergaan, kunnen terecht bij 
Regelzorg. Dit kan alleen door 
vooraf een afspraak te maken via 
het landelijk afsprakenbureau, 
telefoon: 088 2323300. Zelf een 
datum plannen kan via de web-
site www.regelzorg.nl. Op 6 sep-
tember a.s. is er op de locatie van 
Stichting Mens De Bilt aan de 
Jasmijnstraat 6 in De Bilt weer 
gelegenheid tot keuring.

Bestuursleden gezocht

De Stichting Gewoon Sport De 
Bilt is op zoek naar een nieuw 
bestuur. De stichting zorgt ervoor 
dat mensen met een lichame-

lijke beperking kunnen sporten. 
Het Biltse initiatief begon als 
een project, maar bestaat inmid-
dels al vijftien jaar en is een 
landelijke stichting geworden.  

Oprichters Sandra Kosterman en 
Jessica Heij hebben een te zwaar 
takenpakket, en willen deze 
delen met nieuwe bestuursleden. 
Kijk voor meer info op www.
gewoonsport.nl. 

Najaarsmarkt Emmaus

Op zaterdag 7 september houdt 
Kringloopwinkel Emmaus Bilt-
hoven haar jaarlijkse najaars-
markt van 13.00 tot 16.00 uur in 
de Julianalaan 27 in Bilthoven. 
Er staan op deze speciale markt 
extra kraampjes met bijzondere 
artikelen zoals antiek, bric a brac, 
boeken, sieraden en schilderijen. 
Ook op de afdelingen meubels, 
kleding, schoenen/tassen en 
speelgoed zijn ter gelegenheid 
van de markt zeer mooie artike-
len te koop. Van de opbrengst van 
de markt wordt in de Filippijnen 
een werkplaats gebouwd waar 
waterpompen worden gemaakt 
om kleine dorpen in de bergen te 
voorzien van schoon drinkwater.

Engelen in De Woudkapel

De Woudkapel begint dit sei-
zoen op verzoek van velen met 
een lezingenserie over engelen 
en een expositie die daar bij 
aansluit. In vier bijeenkomsten 
wordt dit onderwerp vanuit een 
steeds wisselende invalshoek 
benaderd. Op dinsdagavond 17 
september vertelt Juke Hudig 
aan de hand van beelden van 
haar werk over haar ervaringen 
als kunstenares met engelen.  

Van 26 augustus tot 2 oktober 
exposeert Juke huidig werk in 
de Woudkapel. Het is daar iedere 
zondagmorgen te zien en op 1 
en 15 september tot 16.00 uur, 
toegang gratis. Aanmelden via 
www.woudkapel.nl 
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Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

‘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

Geboren

24 augustus 2013

Sander

Zoon van 
Martijn en Cobie van den Berg

Maalsteen 8
Maartensdijk



 De Vierklank 3 28 augustus 2013

advertentie

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Auto’s wassen voor Ghana 
Met 25 jongeren uit Westbroek gaat men in de zomer van 2014 naar 

Ghana. Het doel is om de bevolking te helpen met bouwen en restau-

reren, daarnaast worden de kinderen vermaakt. Dit wordt gedaan van-

uit een christelijk oogpunt om de medemens te helpen en te vertellen 

over het geloof. Om deze reis inancieel mogelijk te maken, zijn er de 
aankomende tijd meerdere acties, zoals een talentenmarkt, zaalvoetbal-

toernooi, kerstmarkt en nog veel meer. De eerste actie is een autowas-

straat zaterdag 31 augustus a.s. bij Burgemeester Huydecoperweg 32 te 

Westbroek van 8.00 - 14.30 uur. Ook ietsen kunnen door de wasstraat. 
Daarnaast zijn er lekkere wafels en broodjes hamburger te koop. 

Boeken-/rommelmarkt 
Op zaterdag 7 september organiseert de Protestantse Gemeente Maar-

tensdijk - Hollandsche Rading een boeken-/rommelmarkt. Een gezellig 

markt met o.a. veel tweede handsspullen, mooie boeken, lekkere wafels 

en een Rad van Avontuur. De markt vindt plaats op het terrein van de 

Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk, van 9.30 uur 

tot 15.00 uur. Heeft u nog spullen die u niet meer gebruikt, dan kunt u 

deze afgeven zaterdag 31 augustus van 10.00 uur tot 13.00 uur en op 

donderdag 5 september van 19.00 uur tot 21.00 uur bij de Ontmoetings-

kerk aan de Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk. Er worden geen grote 

meubels, grote elektrische apparaten en kleding in ontvangst genomen.

Op de kamer van frater Leo hangt 

een ingelijste foto met heel veel 

kleine portretten. In het midden 

twee foto’s van vader en moeder 

en in een krans daar omheen twaalf 

portretten van kinderen. Een his-

torisch document, want dit is het 

gezin Heggelman ruim tachtig jaar 

geleden. En het is niet eens moei-

lijk om tussen de twaalf kinderen 

het jongetje te herkennen, dat nu de 

jubilerende frater Leo Heggelman 

is. Hij lijkt er nog steeds op.

Kok of tuinman

Frater Heggelman groeide op in een 

diepgelovig katholiek gezin in Rot-

terdam-West. ‘Na de lagere school 

wilde ik Franciscaan worden, maar 

dat ging niet door. Het schoolhoofd 

had m’n moeder medegedeeld dat 

ik dat niet aankon. Dat was een te-

leurstelling, maar ik ging niet bij de 

pakken neerzitten. Aan mijn biecht-

vader heb ik toen verteld dat ik toch 

het klooster in wilde. Als ik daar 

nu over nadenk vind ik het zelf een 

mysterie dat ik als 14-jarige mijn 

gedachten zo goed onder woorden 

kon brengen. Gevraagd werd wat 

ik dan voor werk wilde gaan doen 

en toen heb ik geantwoord, dat ik 

wel kok of tuinman wilde worden. 

Maar in overleg met mijn ouders 

zou ik eerst één jaar fraterschool 

doen, ik kwam daarna op de kweek-

school en ik ben niet meer van de 

schoolbanken afgekomen. Ik heb 

er geen spijt van hoor, maar het is 

wel anders gegaan dan ik als kleine 

jongen gedacht had. Ik ben leraar 

geworden; dat had ik zelf nooit be-

dacht’.

Opleiding

Zonder noemenswaardige proble-

men doorliep hij de opleidingen. 

Op 22 augustus 1938 werd Leo 

Heggelman frater en legde hij de 

drie kloostergeloften van armoede, 

kuisheid en gehoorzaamheid af. 

Hij was bevoegd onderwijzer en 

behaalde vervolgens ook nog de 

‘hoofdakte’. Daarna stond zijn le-

ven in het teken van onderwijs. 

Burgemeester Arjen Gerritsen vatte 

het kernachtig samen: ‘Uw 75-ja-

rig jubileum als frater is indruk-

wekkend. Het betekent dat u al op 

heel jonge leeftijd uw roeping bent 

gevolgd en bent toegetreden. Den-

kend en levend vanuit uw geloof 

heeft u uw hele werkzame leven 

ten dienste gesteld van wat toen het 

BLO heette. Het buitengewoon la-

ger onderwijs. Onderwijs aan jonge 

kinderen die niet dezelfde start in 

hun leven konden maken als an-

dere kinderen. U heeft zich er zich 

op toegelegd die kinderen toch op 

een goede manier toe te rusten op 

hun vervolgonderwijs en dat is een 

grote verdienste. Uw kloosternaam 

is Placidus. Zo’n kloosternaam 

wordt tegenwoordig niet veel meer 

gebruikt, maar het is toch aardig om 

de betekenis van uw kloosternaam 

naam te duiden. Placidus betekent 

‘de rustige’ of ‘de kalme’. Afgezet 

tegen wat ik de afgelopen weken 

van u heb gehoord, denk ik dat die 

naam u past. U bent stil, toegewijd 

en heeft een evenwichtige rust die 

afstraalt op de mensen om u heen’.

Dankbaar

Terugkijkend op zijn leven zegt fra-

ter Heggelman: ‘Voor mij zijn het 

jaren geweest met ups en downs. 

Maar het belangrijkste voor mij is 

toch wel dat ik ervoor heb gekozen 

om religieus te worden en zo voel 

ik me nog steeds, Goddank wel! Ik 

heb geprobeerd een goed mens en 

een goed religieus te zijn. Ik heb 

gedaan wat gedaan moest worden: 

niet altijd met animo, maar wel met 

energie’. Frater Heggelman is graag 

bezig en wil graag hier en daar een 

beetje helpen: ‘Gelukkig kan ik al-

les nog zelf doen. Daar ben ik God 

elke dag dankbaar voor, want je ziet 

hier wel andere dingen om je heen. 

Het is erg belangrijk voor mij dat ik 

naar de kapel kan gaan. Daar ben 

ik heel veel. De kapel is de mag-

neet; ik een stukje ijzer, dat wordt 

aangetrokken. Ik hoef niet meer te 

werken om geld te verdienen, ik 

ben gepensioneerd en dus heb ik nu 

tijd om te bidden en ik bid graag en 

heel veel’.

Computer

Het gebedenboek is voor frater 

Heggelman altijd binnen handbe-

reik. ‘Ja, ik gebruik nog steeds het 

hele brevier. En ik wil alles zo lang 

mogelijk blijven lezen. Maar soms, 

bij tijd en wijle dan moet ik drie, 

vier keer kijken wat er staat. Mijn 

ogen worden slechter. Daarom ben 

ik begonnen alles op de computer 

uit te tikken en dan niet in lettertype 

12 maar in lettertype 14, een beetje 

groter dus. Als ik de lettertjes dan 

echt niet meer kan lezen, dan kan ik 

de teksten uitprinten. Ik kan aardig 

overweg met de computer. Zo heb 

ik bijvoorbeeld een serie van drie 

kerkboekjes overgetikt en nu ben 

ik bezig met het brevier. Af en toe 

kom ik een zin tegen die ik op een

apart vel schrijf. Dat zijn zinnen die 

ik vaker wil lezen, of waar ik wat 

dieper over wil nadenken’. 

‘De kapel is de magneet’
door Henk van de Bunt

Frater Leo Heggelman herdacht op 22 augustus twee mijlpalen, die maar weinig mensen mogen 

beleven: Op 15 juni bereikte hij de leeftijd van 95 jaar en jl. donderdag was het precies 75 jaar 

geleden, dat hij frater werd. In Fraterhuis Sint Jozef aan de Schorteldoeksesteeg in De Bilt was 

er een sfeervolle bijeenkomst met congregatiegenoten en familie. 

Frater Leo Heggelman in de recreatiezaal van Fraterhuis Sint Jozef naast 

de van de gemeente De Bilt ontvangen bloemen.

Thema-avond jubilerend

De Bilt Groei en Bloei 
Op 10 september besteedt de afdeling De Bilt en Omstreken van Groei 

en Bloei aandacht aan het 900-jarig bestaan van de gemeente De Bilt. 

De heer Arie Anninga zal vertellen over de inmiddels gerealiseerde 

Mathildetuin naast de Dorpskerk in De Bilt die dit jaar is aangelegd 

en moet dienen als een historisch monument. Na de pauze zal de heer 

Paul Meuwese, voorzitter van de Onderzoeksgroep van de Historische 

Kring d’Oude School ingaan op het ontstaan van De Bilt. De lezingen 

worden gehouden in de Koperzaal van de Koperwiek, Koperwieklaan 

1 te Bilthoven. Aanvang 20.00 uur. Toegang voor Groei en Bloei leden 

is gratis. Niet leden betalen 3 euro. (Janine van Cappelle) 

Brand op de Hessenweg

Afgelopen maandagmorgen tegen 6.30 uur brak brand uit op de bovenverdieping van een pand aan de Hessenweg 

in De Bilt. De brandweer rukte met groot materieel uit, maar kon niet voorkomen dat de eerste en tweede 

verdieping volledig uitbrandden. Onderbuurman Grieks restaurant Alexandros heeft zware schade opgelopen 

en ook het ernaast gelegen pand liep fors schade op. Persoonlijke ongelukken vonden niet plaats. Bewoners 

van naastgelegen studentenwoningen moesten tijdelijk hun huis uit omdat de brand veel stankoverlast gaf. 

Een aantal uren later konden ze hun woning weer in. Politie en brandweer zijn maandag nog druk in de weer 

geweest om de oorzaak van de brand te achterhalen. Hoewel er wietplanten zijn gevonden, is het nog niet zeker 

of de brand daarmee verband houdt. (foto: Rob Jastrzebski)



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

Filet-Americain
Bieslookpaté
Ei-bieslooksalade

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Rosbief

Kalfsrollade

Achterham
3x 100
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 29 augustus 
t/m woensdag 4 september

Slavinken
Rundervinken
Gehaktspeciaaltjes

100
gram 2.98

500
gram 5.50

100
gram 3.98

500
gram 4.98

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN   

PINDA-
ROZIJNENMIX    

STOMPETOREN OUD 
BROKKEL 

VERSGEBRANDE 
PISTACHE NOTEN

500
gram 6.98 100

gram 1.70

500
gram 4.98 250

gram 1.98

Kogelbiefstuk

Malse Riblappen

Lamsracks

Beenhammetjes

INDISCHE 
GEHAKTBALLETJES

500
gram 4.98

EXTRA VOORDEEL

VLEESWAREN-TRIO

HEERLIJKE 
GEHAKTBROODJES!   

per
stuk 1.75

6 halen / 
   5 betalen

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,60

Vers van de Traiteur
Kantonese Kip
MET NASI OF BAMI ______ 100 GRAM 0,99

Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Spaghetti
MET SCAMPI’S EN RUCOLA _ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse sushi!!!

Hollandse

Kropsla

Vers gesneden

Meloenmix

VOLLE BAK

Hollandse

Wijnpruimen

500 GRAM

Vers gewassen

Spinazie __________300 GRAM 0,69

De beste

Perssinaasappels __ 2 KILO 1,99

Pasta met kip
EN PADDESTOELEN _______100 GRAM 0,99

MAANDAG 2, DINSDAG 3 EN

WOENSDAG 4 SEPTEMBER
Volop 

Hollands zacht fruit

Nieuwe oogst
Delbarestival appels

0,49 0,990,99
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Kerkhof Groenekan
door Koos Kolenbrander

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 september a.s. kan men o.a. de hervormde 

begraafplaats aan de Groenekanseweg in Groenekan bezichtigen. De Hervormde Begraafplaats 

in Groenekan behoort tot de oudste kerkhoven in Nederland. Vlakbij de spoorlijn staat een 

Ierse grafsteen in de vorm van een Keltisch kruis; een 900 jaar De Bilt-verbinding met het op 

14 september in het van Boetzelaerspark in De Bilt te onthullen Bilts hoogkruis.

De Tweede helft van de achttiende 

eeuw was een periode van spannin-

gen. Het was de periode die bekend 

staat als de Tijd van de Verlichting. 

Men werd mondiger. Vele zaken 

werden nu ter discussie gesteld die 

men voordien als vanzelfsprekend 

had beschouwd en men stelde dat 

het nu anders moest. Een voorbeeld 

hiervan was de discussie over het 

begraven in de kerk. Menigeen 

vond in die jaren dat aan het begra-

ven om de kerk en zeker in de kerk 

een einde moest komen. Niet dat de 

Kerkenraden van de vele kerkelijke 

gemeenten in ons land zich daar 

iets van aantrokken. Zij accepteer-

den de kwalijke luchten in de kerk 

want de grafrechten van de ‘Rijke 

Stinkerds’ brachten veel inkomsten 

op. Voor hen gold het oude spreek-

woord ‘Pecunia non olet’: ‘Geld 

stinkt niet’.

Bruidsschat

De begraafplaats in Groenekan is 

in de Franse tijd (1795-1813) aan-

gelegd. Begraafplaatsen moesten 

minstens 40 ellen van de bebouwde 

kom af liggen. Dit werd uiteinde-

lijk geregeld in de Begrafeniswet 

van 1829. De hervormde gemeente 

Blauwkapel-Groenekan kerkte van-

af 1641 in het in 1451 gebouwde 

kerkje in Blauwkapel. Deze her-

vormde gemeente was armlastig. 

De totstandkoming van het kerkhof 

van Groenekan is ook een duidelijk 

voorbeeld van de in die tijd vaker 

voorkomende vrijgevigheid van 

de plaatselijke ‘Kasteelheer’: in 

Groenkan door de eigenaar van het 

Landhuis Voordaan. Abraham Ba-

ron Calkoen hielp mee bij de inan-

ciering van het kerkhof. Het werd 

aangekocht van boer Vringes voor 

150 gulden. Om dit te inancieren 
gaf Baron Calkoen een heel hoge 

hypotheek. Een hypotheek van 130 

gulden. Later kocht hij een zesde 

deel van het kerkhof aan om daar-

op de familiegrafkelder te bouwen 

voor een bedrag van 200 gulden. 

Het is een wat vreemde beeldspraak 

op een kerkhof: dit was een aan-

zienlijke bruidsschat. Het kerkhof 

in Groenekan had inancieel gezien 
een prachtige start. 

Keltisch kruis

Vlakbij de spoorlijn staat een Ierse 

grafsteen in de vorm van een Kel-

tisch kruis. Op de voet van het 

kruis is in Engelse tekst uitgehakt: 

‘In liefdevolle herinnering aan 

Margaret Mantell, weduwe van 

majoor Dawson, overleden op 12 

april 1925’. Onder aan het kruis is 

een marmeren plaquette met daar-

op de namen: Lodewijk Wilhelmus 

Copijn (1-2-1878 – 9-4-1945) en 

Gladys Sarah Copijn-Dawson (10-

3-1882 – 18-10-1966). Lodewijk 

was tuinarchitect en met de Ierse 

Gladys getrouwd. Hij kreeg van ba-

ron Van Boetzelaer de opdracht om 

een park in De Bilt te ontwerpen. 

Dit Van Boetzelaerpark is in 1931 

door de baron aan de gemeente 

De Bilt geschonken en in het park 

wordt op 14 september a.s. het door 

de Biltse beeldhouwer Jelle Steen-

dam gemaakte Biltse Hoogkruis 

onthuld. Dit Hoogkruis, ontworpen 

in Keltische stijl, is o.a. een ode aan 

de Nederlandse ridders, die 900 

jaar geleden van hun pelgrimstocht 

in Ierland terugkeerden en geïnspi-

reerd waren om het klooster Oost-

broek te bouwen. Hiervan uit begon 

in de 12de eeuw de ontginning van 

het moerasgebied en de ontstaans-

geschiedenis van kern De Bilt. 

Oorlogsgraf

Een bezoek aan deze begraafplaats 

is een niet te missen wandeling door 

de bewoningsgeschiedenis van 

Groenekan. Tijdens een wandeling 

langs de grafmonumenten op deze 

begraafplaats kom je veel bekende 

familienamen van Groenekanners 

tegen die zich allen op hun eigen 

wijze hebben ingezet om de identi-

teit van Groenekan te behouden. In 

het laatste overzicht, bijgewerkt tot 

25 juni 2012, worden 726 namen 

van personen genoemd die op deze 

begraafplaats aan de aarde zijn toe-

vertrouwd. Tijdens de openstelling 

is informatie over de begraafplaats 

beschikbaar.

Op de begraafplaats is ook één of-

icieel geregistreerd Nederlands 
oorlogsgraf met een particuliere 

grafsteen. Hier ligt Aalbert van 

Engelenhoven (23-12-1921 – 20-

5-1943) begraven. Dit graf is niet 

herkenbaar als een oorlogsgraf en 

op welke wijze Aalbert tijdens de 

Tweede Wereldoorlog is overleden, 

is ook niet bekend.

De Oude School aan de Burgemeester de Withstraat 31 in De Bilt is ook 

het onderkomen van de Biltse Historische Kring d’Oude School.

Nieuw zwembad haalbaar!

Beter De Bilt: 
Beter De Bilt deed de afgelopen twee maanden een haalbaar-

heidsonderzoek. Uitkomst: als basisvoorziening is een nieuw 

zwembad van 25x21 meter voldoende voor alle huidige gebrui-

kersgroepen. Zeer energiezuinig. Lage CO2-uitstoot. De investe-

ring is ca. € 4,5 milj. (Geschikt voor hoofdklasse waterpolo dan 

ca. € 6 milj.) De jaarlijkse exploitaielasten zijn ca € 400.000. 
Indien vrijwilligers worden ingezet, kunnen de kosten omlaag. 

De totale exploitaielasten liggen daarmee beduidend onder de 
jaarlasten van het huidige zwembad.  

Randvoorwaarden: exploitaierisico ligt bij private investeerder, 
alleen inkomstenrisico voor gemeente. 

Loskoppeling van sporthal en zalencentrum. 

Beter De Bilt zal dit onderzoek nader uitwerken.

Ebbe Rost van Tonningen:  vantonningen@beterdebilt.nl

  Met dank aan de onuitputte-

lijk bron van informatie Dhr. 

W. van Schaik, auteur van het 

boek ‘Orkanen over Voordaan 

Geschiedenis van een Land-

goed’. Meer bijzonderheden 

over het familiegraf Calkoen 

zijn in zijn boek te vinden. 

Open Monumentendag 2013 
door Henk van de Bunt

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, 

waarbij duizenden monumenten in het gehele land gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Het 

evenement is in 27 jaar uitgegroeid tot één van de grootste culturele evenementen van Nederland 

en maakt deel uit van de European Heritage Days. Ook in de gemeente De Bilt openen dit jaar 

weer meerdere monumenten de deuren voor het publiek op zaterdag 14 september. 

De Open Monumentendag wordt 

in het gehele land georganiseerd. 

Het landelijke comité bepaalt on-

der andere het thema en vervol-

gens gaan plaatselijke comités op 

zoek naar geschikte monumenten 

en nemen de organisatie en coör-

dinatie op zich. In de gemeente 

De Bilt is al vele jaren een actief 

comité verantwoordelijk voor de 

organisatie, bestaande uit Geert 

Boorsma (Hollandsche Rading), 

Baldine van den Bosch (Groe-

nekan), Marjan Bosma (Maar-

tensdijk), Hans Los (Bilthoven), 

Abe Postma (De Bilt) en Robert 

Schuller (Westbroek). Romana 

Engeman heeft dit jaar het Voor-

zitterschap van het comité overge-

nomen van oud wethouder Maria 

Limborgh. Het Comite wordt on-

dersteund door de gemeente De 

Bilt in de persoon van Christiaan 

de Jong en het beschikbaar stellen 

van enige faciliteiten.

Objecten

In 1987 werd in navolging van 

Frankrijk de Open Monumenten-

dag in Nederland geïntroduceerd. 

Monumenten werden gratis voor 

het publiek opengesteld, om zo de 

publieke belangstelling voor mo-

numenten en het draagvlak voor 

monumentenzorg te vergroten. Met 

inmiddels bijna een miljoen bezoe-

kers is deze opzet zeker geslaagd te 

noemen. In De Bilt zijn Landgoed 

Oostbroek (Bunnikseweg 39) in De 

Bilt), de Hervormde Kerk (Kerk-

dijk 12) te Westbroek, de St. Mi-

chaelkerk (Kerklaan 31) in De Bilt, 

Huize Het Oosten (Rubenslaan 1) 

in Bilthoven te bezoeken. Ook Fort 

Ruigenhoek en molen Geesina bei-

den (aan de Ruigenhoeksedijk) in 

Groenekan, de Hervormde begraaf-

plaats (aan de Groenekanseweg) in 

Groenekan, het voormalig gemeen-

tehuis (ter hoogte van de rotonde 

Dorpsweg en Tolakkerweg) van en 

in Maartensdijk en ´d Oude School 

(Burgemeester de Withstraat 31) in 

De Bilt zijn opengesteld. Er worden 

tentoonstellingen, rondleidingen en 

muziekvoorstellingen georgani-

seerd, alles in het teken van het Ne-

derlandse monument en het thema 

waar dit jaar voor gekozen is. De 

kracht van de organisatie zit in de 

decentrale opzet. In iedere deelne-

mende gemeente werkt een groep 

vrijwilligers actief mee aan het sa-

menstellen en de praktische uitvoe-

ring van het Open Monumentendag 

programma.

 

Thema

De Open Monumentendag heeft 

dit jaar als thema Macht & Pracht. 

Bij Macht & Pracht zal aandacht 

zijn voor verschillende soorten 

macht en de pracht die daar in Ne-

derland uit voortkwam en ons nog 

steeds omringt. De verbinding met 

Europa zal daarin extra aandacht 

krijgen. In 2013 wordt de Vrede 

van Utrecht herdacht, evenals de 

viering van 200 jaar Koninkrijk der 

Nederlanden. Beide herdenkingen 

waren aanleiding om te kiezen voor 

Macht & Pracht voor de 27e Open 

Monumentendag. Er is een speci-

ale ietstocht samengesteld langs de 
opengestelde monumenten. De iet-
stocht kan starten bij ieder monu-

ment en de route is verkrijgbaar in 

het gemeentehuis of bij de biblio-

theek en te downloaden van de site 

van de gemeente De Bilt.

Scholenproject

Het Biltse Comité heeft ook een 

speciaal scholenproject georgani-

seerd. Op de dagen voorafgaand 

aan de Open Monumentendag zijn 

er bezoeken van schoolklassen aan 

de Hervormde Kerk in Westbroek, 

de St. Michaelkerk in De Bilt , Fort 

Ruigenhoek in Groenekan en land-

goed Eijckenstein in Maartensdijk. 

Inmiddels zijn hiervoor ruim 650 

leerlingen uit de gemeente De Bilt 

via hun scholen aangemeld. 

Op de begraafplaats is ook één oficieel geregistreerd Nederlands 
oorlogsgraf met een particuliere grafsteen. (foto Henk van de Bunt)

advertentie



Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

ALLES MOET WEG
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OP DE HELE
ZOMERCOLLECTIE
* LET OP STICKER! M.U.V. Basis artikelen en nieuwe collectie

70%
KORTING*

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

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

  Italiaanse foccaccia met 
olijven en tomaat 

€ 2,95
De laatste keer dit jaar,
Aardbeienslof 
voor        € 7,50

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

Vierdaagse luxe hotel busexcursie reis
Langoedhotel ‘Ehzerwold’

Informatie zaterdag 7 september
Dijckstate 10.00 uur - 11.00 uur

Herfstvakantie voor senioren

22-25 oktober

Prachtige cultuur en natuur reis
Reisleiding: Hennie en Henk
0346-212288 - 06-53853557

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

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

NIEUW Basiscursus Windows 8

Moet u nog even wennen aan Windows 8? Kom naar de 

basiscursus om alle puntjes weer eens even op de i te 

zetten. U leert alle eerste beginselen. Verschillende pro-

gramma’s openen, gebruiken en sluiten. 

Het opbergen van mappen en bestanden kopiëren, 

googelen en e-mailen. Voorkennis is niet vereist. 

Start: woensdagmorgen 4 september 2013. 

8 lessen € 125,00 (incl. cursusboek)

Nieuw  
vanaf 2 sept. 

  Theaterles voor de jeugd  
 Breakdance voor meisjes 
 Zumba op vrijdagochtend  

Later in het seizoen: 
 Zumba‐variant & Pilates  

Voor meer informa+e:       www.2movemaartensdijk.nl 

Planetenlaan 33  |  3738 XK Maartensdijk

T 030 - 273 24 90  |  F 08 42 20 60 88

info@boomverzorginghasenaar.nl

www.boomverzorginghasenaar.nl

WWW.BOOMVERZORGINGHASENAAR.NL

Ik voer Pavo

aan mijn pony

verkrijgbaar bij:

Groenekanseweg 9, Groenekan
Tel: 0346-211213
Openingsijden:
ma t/m vr 9.00-18.00,  za 9.00-17.00
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zonverzorging nu met 
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service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,

tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra handjes nodig op het gebied van 

communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.
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T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   
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Op 13 september wordt het impo-

sante 4 meter hoge monument op-

gebouwd in het Van Boetzelaerpark 

en een dag later op 14 september, 

op Open Monumentendag, wordt 

het om 11.00 uuronthuld in het Van 

Boetzelaerpark. Het hoogkruis heeft 

mede gestalte gekregen dankzij 

gulle giften van Biltse burgers. De 

afbeelding van keizerin Mathilde is 

gesponsord door de ‘buren van het 

hoogkruis’: de bewoners van het 

Kloosterpark en de straten rondom 

het Van Boetzelaerpark.

Mathilde

Mathilde (1102-1167) was een En-

gelse prinses, een kleindochter van 

Willem de Veroveraar, en was van 

1114 tot 1125 gehuwd met kei-

zer Hendrik V. In die periode was 

zij keizerin van heel het vasteland 

van Europa. In 1122 schonk zij het 

grondgebied van de huidige ge-

meente De Bilt aan de Laurensabdij 

te Oostbroek. De schenkingsoor-

konde eindigt met de lijfspreuk van 

Willibrord, die ook op het hoogkruis 

staat. O. a. in het gemeentehuis komt 

de keizerin terug als naamgever van 

de Mathildezaal. [HvdB]

Iers hoogkruis voor De Bilt is klaar
Het Ierse hoogkruis dat binnenkort in De Bilt komt te staan met o.a. afbeeldingen die verwijzen 

naar de Ierse roots van De Bilt is klaar. Met het enorme beeld viert de gemeente dit jaar haar 

900-jarig bestaan. Het hoogkruis ligt klaar voor transport naar De Bilt.

Keizerin Mathilde schonk de gronden ten oosten van Utrecht aan het klooster van Oostbroek (rechts) en onder 

toeziend oog van bisschop Godebald graaft een monnik turf uit het veen, terwijl de kloostergebouwen van 

Oostbroek op de achtergrond verrijzen (links). Twee mooie afbeeldingen op de voet van het Bilts Hoogkruis, dat 

de geschiedenis van de 900-jarige gemeente in een stenen beeldverhaal toont.

Op zaterdag 7 september vindt van 

10.00 tot 16.00 uur een ietstocht 
‘Rondje De Bilt’ plaats met een 

route door de zes kernen. De ope-

ning is om 10.00 uur in het centrum 

van Bilthoven met het startsein van 

de ietstocht. Er kan op meerdere 
plekken gestart worden. In de cen-

tra van de kernen van onze gemeen-

ten wordt gestopt en op een 10-tal 

markante en interessante plaatsen 

vindt een korte introductie en uitleg 

plaats. 

Het centrale punt is het centrum van 

Bilthoven met vanaf 10.00 uur een 

fair. De hele dag is er een live uitzen-

ding van de lokale omroep. Om 17.00 

uur start het poppodium met optre-

dens van o.a. First/Simplelifeforms/

Heroism/Silver Professor Meneer/

Marie Jose Tiemstra/Muck &Erik 

Mesie/Pablo Pegar’s/Hot&Steaming 

Sax feat. Lex Empress

Het programma voor zaterdag 7 

september ziet er veelbelovend 

uit, kijk voor meer informatie op 

www.900jaardebilt.nl. De kosten 

voor de ietstocht zijn 1 euro per 
persoon,  de opbrengst gaat naar 

het goede doel Stichting De Stoute 

Schoenen.

Fietsen en dansen op zaterdag 7 september
Fietsrondje door De Bilt met als eindpunt poppodium in centrum Bilthoven 

Op zaterdag 7 september is het feest in De Bilt. In het kader van het 900-jarig bestaan van de 

gemeente worden alle inwoners - jong en oud - van de 6 kernen verbonden door sport, dans en 

gezelligheid. Gezamenlijk met serviceclubs en ondernemers worden in de diverse kernen van de 

gemeente De Bilt evenementen georganiseerd. 

Dit zijn slechts enkele reacties die 

staan in het boek ‘Anna-Raakbaar 

‘dat deze week verschijnt en op 

30 augustus om 19.30 uur gepre-

senteerd wordt in de Bilthovense 

Boekhandel, Julianalaan 1, Biltho-

ven. 

In het boek zijn alle 45 reacties – 

zowel verhalen als gedichten - van 

cliënten verwerkt, plus het persoon-

lijke verhaal van de Biltse Anna 

Furnée; Reacties als: ‘Anna is een 

bijzonder mens. Ze heeft de gave 

je helemaal te zien zoals je bent’. 

‘ Anna geeft volledige aandacht en 

zorg, toont oprechte interesse en 

betrokkenheid.’  

Therapie

Anna was als verpleegkundige 

werkzaam in het Prinsengracht-

ziekenhuis en kreeg allerlei per-

soonlijke problemen te verwerken. 

’Toen ontmoette ik een lichaamsge-

richte therapeut, die me elke week 

een structurele massage gaf. Pas na 

maanden durfde ik voor de eerste 

keer aan te geven dat ik pijn kon 

ervaren. Het was een dag van thuis-

komen’’. Anna besloot lichaamsge-

richte psychotherapie te studeren. 

Anna Furnée heeft als lichaamsge-

richte therapeut al twintig jaar een 

eigen praktijk en vond dat dit feit 

gevierd moest worden. Zij vroeg 

al haar cliënten een enquête in te 

vullen en kreeg hierop enorm veel 

respons. Alle reacties verwerkte zij 

in een boek, waarin ze tevens haar 

eigen persoonlijke verhaal schreef. 

[HvdB]

Boekpresentatie Anna Furnée
‘Anna is een bijzonder mens. Ze heeft de gave je helemaal te zien zoals je bent. Anna geeft 

volledige aandacht en zorg, toont oprechte interesse en betrokkenheid.’ 

Programma 900 jaar De Bilt 

September – thema: Verbinden door te vieren

7 sept.  Opening Open Tentoonstelling Historische Verenigingen

  10.30 uur bij Tuincentrum Groenrijk, Tolakkerweg 138, 

Hollandsche Rading door gemeenteraadslid Ebbe Rost van 

Tonningen. De tentoonstelling is geopend: ma t/m vr 9.00-

18.00 uur, za 9.00-17.00 uur

7 sept.  Rondje De Bilt. Een ietstocht voor alle leeftijden, 

georganiseerd door de samenwerkende serviceclubs.

  Van 10.00 tot 16.00 uur met een route door de zes kernen. 

De opening is om 10.00 uur in het centrum van Bilthoven 

met het startsein van de ietstocht. Er kan op meerdere 

plekken gestart worden. In de centra van de kernen van onze 

gemeenten wordt gestopt en op een 10-tal markante en 

interessante plaatsen vindt een korte introductie en uitleg 

plaats. De kosten voor de ietstocht zijn 1 euro per persoon,  

de opbrengst gaat naar het goede doel Stichting De Stoute 

Schoenen.

  Hierin geïntegreerd is een ietstocht voor ‘oude’ ietsen, 

vanaf de dr. J.J.F. Steylingweg te Maartensdijk 

Het centrale punt is het centrum van Bilthoven met vanaf 10.00 uur 

een fair. De hele dag is er een live uitzending van de lokale omroep. 

Om 17.00 uur start het poppodium met diverse optredens.

14 sept.  Onthulling Bilts Hoogkruis, Van Boetzelaerpark 11.00 uur

  De jonge Biltse beeldhouwer Jelle Steendam maakte 

het cultuurhistorisch monument dat tijdens de Open 

Monumentendag aan de jubilerende gemeente De Bilt wordt 

aangeboden. Het vier meter hoge monument komt bij het 

Van Boetzelaerpark te staan, niet ver van de duiventil, en is 

zichtbaar vanaf de Utrechtseweg. Zie www.biltshoogkruis.nl 

voor meer informatie.

14 sept. Biltse Oldtimer Weekend, Dorpsstraat De Bilt

  De Dorpskerk organiseert voor de derde keer een Oldtimerdag. 

De dag begint met een toerrit en in de middag worden de 

oldtimers tentoongesteld aan het publiek. De Dorpsstraat 

is hiervoor afgesloten voor het doorgaande verkeer. Een 

vakkundige jury zal de drie mooiste oldtimers belonen met 

een prijs. Het programma en een sfeerimpressie van vorig jaar 

is terug te vinden op de website van de organisatie: 

 www.marktdagdebilt.nl

14 sept.  Open Schaakkampioenschappen

  Schaakvereniging De Biltse Combinatie organiseert voor het 

eerst sinds 1976 weer een groot schaaktoernooi voor zowel 

topschakers als thuisschakers uit onze gemeente. U kunt zich 

tot 10 september aanmelden. Het toernooi start op zaterdag 

14 september om 10.00 uur en zal worden gehouden in het 

gebouw van Sportvisserij Nederland, aan de Leyenseweg 115 

in Bilthoven. U kunt zich tot 10 september aanmelden  door 

een email te sturen naar j.a.j.faber@wxs.nl

 Nadere informatie: zie www.dbcschaak.nl

15 sept.  De Bilt Classic

  De Bilt Classic is een eendaagse rally die wordt georganiseerd 

door Stichting RallyTours in het kader van 900 jaar De Bilt. 

Zij wil graag iedereen met een auto (van 1998 of daarvoor) 

kennis laten maken met de wonderschone gemeente De Bilt. 

Ondanks het feit dat velen hier al decennia wonen, zijn er 

nog steeds leuke weggetjes die veel mensen niet kennen. Ook 

inwoners uit andere gemeenten dan De Bilt zijn van harte 

welkom bij De Bilt Classic. De rally wordt gereden in twee 

categorieën, te weten een Tourrit en een Tourrally.

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings, Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900jaaRDEBilT.nl
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Kees (84) en Gerrie (82) Verkuil 

zijn beiden in De Bilt geboren. De 

vader van Kees had een bloemisterij 

aan de Hessenweg 198. Achter het 

huis stond een verwarmde broeikas 

en een aantal koude broeibakken 

met platglas. Over de ramen lagen 

rietmatten tegen de kou. Zijn va-

der kweekte geraniums, viooltjes, 

chrysanten. lelies en allerhande 

snijbloemen. Na de tweede wereld-

oorlog hielp Kees enkele jaren mee 

op de kwekerij. Maar daar is het 

bij gebleven. Een loopbaan in het 

tuinderswerk heeft Kees nooit zien 

zitten. Al van jongs af aan trok het 

technische hem, wat uiteindelijk 

uitmondde in een 43-jarig loopbaan 

in de toenmalige ietsenmakerij 
van Jan van Eijk op de Hessen-

weg en ‘iedere middag thuis eten’. 

Gerrie was de vriendin van de zus 

van Kees en zo leerden ze elkaar 

kennen en kregen ze verkering. 

In 1950 verloofden zij zich en het 

duurde nog wel drie jaar eer er ge-

trouwd kon worden. ‘Het was hier 

in De Bilt moeilijk aan een huis 

te komen; steeds als het bijna leek 

te lukken ketste het weer af’. Het 

echtpaar kreeg 5 kinderen. Eén 

dochter werd slechts drie maanden 

oud. Twee kinderen wonen in De 

Bilt, de andere verhuisden naar res-

pectievelijk Woerden en Druten. 

Onderscheiden

De Immanuëlkerk in De Bilt is met 

onuitwisbare inkt geschreven in 

het leven van het echtpaar Verkuil. 

Gerrie: ‘Ik ben er gedoopt, samen 

deden we er belijdenis, we zijn er 

getrouwd en de kinderen zijn er ge-

doopt. We hebben er allerlei ambten 

vervuld en Kees was er een soort 

klusjesman; alle kleine dingen wer-

den door hem aangepakt’. 

Gerrie was naast het kerkenwerk 

ook maatschappelijk betrokken bij 

de voormalige SWO. Haar per-

soonlijke bijzondere verdiensten 

op het gebied van welzijn, zorg en 

kerkelijk leven mondden bij Ger-

rie Verkuil uit in het ontvangen van 

een Koninklijke Onderscheiding bij 

de lintjesregen van 2009. Kees had 

zijn lintje al bij zijn afscheid in de 

ietsenmakerij in 1988 in ontvangst 
mogen nemen, ruim voor de tijd, 

dat hij ook nog vrijwilligerswerk 

ging doen bij Zideris; een klein-

schalige organisatie, die begelei-

ding en ondersteuning biedt aan 

kinderen en volwassenen met een 

verstandelijke beperking. 

Diamanten huwelijksfeest
door Henk van de Bunt

Maandag 26 augustus was het precies 60 jaar geleden dat het echtpaar Verkuil - van der Laak 

elkaar het ja-woord gaf. Namens de gemeente kwam Locoburgemeester Bert Kamminga de 

heer en mevrouw Verkuil met dit diamanten jubileum feliciteren. Daarna ging het bruidspaar 

met hun nakroost, familie en andere genodigden naar elders voor het feest.

advertentie

Van alle kanten werd het diamanten bruidspaar in het zonnetje gezet.

De Vergeten Kiek

School met den Bijbel in De Bilt
door Koos Kolenbrander

Deze klassenfoto uit 1924 van kinderen van de School  

met den Bijbel uit De Bilt komt uit de verzameling van  

Ko Evertse. De fam. Evertse woonde en werkte 

vanaf 1870 tot aan de laatste eeuwwisseling aan de 

Groenekanseweg 133. Voordat er in 1928 een christelijke 

school in Groenekan kwam, gingen de meeste kinderen 

uit Groenekan naar de school met den Bijbel aan de 

Hessenweg, hoek Looijdijk. 

De School met den Bijbel, stond (later) ook bekend als Rehobothschool 

en eerder (1912) als Chr. School De Bilt (U.). De school had vier lo-

kalen naast een onderwijzerswoning. De school trok al gauw veel leer-

lingen. In 1926 had de School met den Bijbel meer leerlingen dan de 

openbare Tuinstraatschool. Tot 1974 heeft de school zijn originele be-

stemming behouden. Het leerlingenaantal liep echter terug, mede door 

de aanwezigheid van de in 1930 gereed gekomen Groen van Prinste-

rerschool. De leerlingen van de Rehobothschool werden in 1974 onder-

gebracht bij die school. Het gebouw werd later nog even gebruikt als 

buurthuis ‘t Hoekie. In het voorjaar van 1993 werd de school tenslotte 

gesloopt. In de voormalige onderwijzerswoning is aan de Hessenweg 

het eetcafé De Griffel gevestigd.

Gerrigje en Job Evertse, respectievelijk in 1913 en 1914 geboren, 

gingen ook op deze school. Job is de laatste jongen in de achterste 

rij en Gerrige is het tweede meisje van links in de middelste rij. De 

onderwijzer links heet de heer Goudoever. Ko herinnert zich nog dat 

sommige onderwijzers van de school tijdens de Bezetting wel eens een 

extra boterhammetje bij de fam. Evertse in Groenekan kwamen eten. 

Lezers die nog andere kinderen op de foto herkennen, s.v.p. doorgeven 

aan Koos Kolenbrander, tel. 0346-211675.

Uiteraard werd binnen Accolade, 

waar De Wijngaard deel van uit 

maakt, palliatieve en terminale zorg 

gegeven aan cliënten die in één van 

de instellingen wonen. De zorg aan 

het einde van het leven hier op aar-

de is een onderdeel van de reguliere 

zorg binnen een AWBZ-instelling.

Maar in bijzondere gevallen is het 

mogelijk dat men een indicatie 

krijgt voor zorgzwaartepakket 10, 

wanneer iemand lijdt aan een ziek-

te of aandoening in het terminale 

stadium. Dat wil zeggen dat de le-

vensverwachting naar verwachting 

niet langer is dan drie maanden en 

men zulke intensieve 24-uurszorg 

nodig heeft die in andere pakket-

ten niet mogelijk is. Ook moet er 

sprake zijn van complexe zorg en 

inzet van verschillende disciplines. 

Doordat de organisatie nu ook de i-

nanciering krijgt die behoort bij dit 

zorgzwaartepakket ontstaat er meer 

ruimte om iets extra’s te doen in de 

terminale fase van bewoners. Hetty 

Bartels, zorgmanager in De Wijn-

gaard, is daar heel blij mee. 

‘Al onze bewoners kunnen rekenen 

op liefdevolle zorg. Dat doen we 

vanuit ons christen zijn. We zijn 

ons bewust van Gods liefde voor 

ons. Dat willen we doorgeven. Juist 

ook in de laatste fase van iemands 

leven hier op aarde. Het is ijn dat 
we daar nu ook inancieel ruimte 
voor krijgen.’

Ook vanwege een andere reden is de 

zorggroep blij met deze uitbreiding. 

Immers, de verandering in de lang-

durige zorg betekent het verdwij-

nen van ZZP 1, 2 en straks ook 3.  

Zeg maar de huidige verzorgings-

huiszorg. Voor die zorgvragers 

wordt wonen en zorg niet meer als 

één pakket geleverd. Men blijft zelf 

verantwoordelijk voor het wonen. 

Accolade is daarom bezig de  

verzorgingshuisappartementen in 

Arendshorst en d’Amandelboom 

te Bilthoven om te zetten naar 

huurappartementen, waar zo no-

dig zorg geleverd kan worden. In 

d’Amandelboom wordt op dit mo-

ment een modelappartement inge-

richt, waar belangstellenden een 

kijkje kunnen nemen. 

De Wijngaard erkend
voor palliatieve zorg

Sinds kort kan men ook voor palliatieve/terminale zorg terecht in verpleeghuis De Wijngaard 

in Bosch en Duin. Het is het resultaat van een inspanning om te voldoen aan de voorwaarden 

die het zorgkantoor stelt om dit zogenoemde zorgzwaartepakket (ZZP 10) te leveren.

Vierdaagse herfstvakantie 
bus-excursie

Na het succes van een vijfdaagse zomer minivakantie in juli is er vraag 

naar een Herfstvakantie. Het echtpaar Hennie en Henk Broekhuizen 

wil graag de mogelijkheden hiertoe onderzoeken en houdt zich daarom 

bezig met de voorbereiding voor een Vierdaagse Herfstvakantie bus ex-

cursie reis. Zaterdag 7 september wordt er in Dijckstate aan het Maar-

tensdijkse Maertensplein Dijckstate hierover een informatiebijeen-

komst gehouden en is men tijdens het kofie-uurtje (10.00 – 11.00 uur) 
van harte welkom om hierover van gedachten te wisselen. Er is dan 

gelegenheid om informatiemateriaal mee te nemen. 

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Als verzamelaar van oude tweewielers 
leek mij het leuk om op zaterdag 7 
september a.s. de zes kernen hiervan 
te laten genieten. Dan organiseren 
Douwe Tijsma en ik een � etstocht voor 
antieke � etsen. Het is en blijft leuk 
om zoiets te organiseren voor andere 
liefhebbers, maar natuurlijk ook voor 
de toeschouwers. Hierdoor is het ook 
mogelijk een stuk van je passie over te 
brengen op anderen.

Daar ik geboren en getogen ben in 
Maartensdijk voel ik me uiteraard zeer 

sterk verbonden met deze plaats en 
zijn de Eijckensteinse bossen toch 
mijn favoriet. 

Het museum van Stichting De 
Oude Tweewieler zal zaterdag 
7 september de  gehele 
dag geopend zijn op de 
Dr. J.J.F. Steijlingweg 10 te 
Maartensdijk. 
Daar is de gehele dag 
gelegenheid om de collectie 
te bekijken en vragen te 
stellen.

sterk verbonden met deze plaats en 
zijn de Eijckensteinse bossen toch 

Het museum van Stichting De 
Oude Tweewieler zal zaterdag 
7 september de  gehele 
dag geopend zijn op de 
Dr. J.J.F. Steijlingweg 10 te 

Daar is de gehele dag 
gelegenheid om de collectie 
te bekijken en vragen te 
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Koos SmitsMaartensdijk



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 

21 19 92

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

Nazomeren wordt nu wel héél erg leuk

25% kassakorting 
op ALLE vaste planten in vierkante 

potmaat 9x9 en 11x11 cm

Genieten van de tuin kan tot laat in 
het najaar. De grootste en meest 

voordelige collectie vaste planten staat 
nu voor u klaar. Én bij het afrekenen aan de kassa 

trekken we zo maar 25% van de prijs af!!

Voor de liefhebbers. Heerlijk mals met een beentje.

COTE DE BOEUFF ................................100 GRAM € 1,75

Van ons bekende varkensvlees:

om kort te bakken of om gaar te stoven

PROCUREURLAPJES ..........................500 GRAM € 5,25

Bakken als biefstuk: lekker gekruid & gemarineerd

PEPERSTEAKS ........................................... 4 STUKS € 7,00

Simpel maar lekker

ROOMSCHNITSELS ............................... 3 STUKS € 3,30

Lekker gekruid & met groenten gevuld

RUNDERREEPJES ..................................500 GRAM € 8,75

Uit onze specialiteitenhoek:

met o.a. biefstukschnitzel, parmaham, spinazie & oude kaas

PARMA MISTO ........................................100 GRAM € 1,95

Voor de liefhebbers van lamsvlees: iets aparts. Smelt op de tong

LAMS CHOPS ...........................................100 GRAM € 2,95

Van ons bekende rundvlees. Ouderwets lekker om te stoven

ZOMERRIBLAPJES ...............................500 GRAM € 5,98

Met o.a. mager rundvlees. Lekker gekruid & met ananas bedekt

HAWAI BURGERS .................................... 3 STUKS € 3,75

Uit onze traiteurhoek: lekker met nasi of witte rijst.

Goed gevuld met kipdijfilet & groenten.

JAPANSE KIPSCHOTEL .....................500 GRAM € 6,25

Met o.a. rund & varkensvlees, groenten & kruiden

BOERENGEHAKT .................................500 GRAM € 4,75

Lekker om te bakken met spekjes &  uitjes

KUIKENLEVERTJES ............................500 GRAM € 3,25

Lekker beleg voor de boterham. Ouderwets lekker

CORNED BEEF ..................................100 GRAM NU € 1,35

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 31 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Te huur aangeboden,

evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:

030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!
Openingstijden: 

maandag 08.30 – 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A

3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764

info@caravannmv.nl

1-2-3 Clean pakket

€ 13,99

Gently shampoo

€ 12,95

Nog enkele binnenplaatsen beschikbaar 
in onze moderne stalling.

Zie voor foto’s onze website:

www.caravannmv.nl

€ 5,95

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Het 4e mapje ‘Balans in kunst’ is uit.
Kunst kaarten

Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

En net als ‘Katten Kunst’,  ‘Dieren 

Kunst’ en ‘ Kunst in beweging’ 

verkrijgbaar bij: 

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

Ter gelegenheid van het 900-jarig be-

staan van de gemeente De Bilt is een 

bijzonder kookboek samengesteld met 

persoonlijke verhalen en recepten van 

inwoners uit de zes kernen. Een kook-

boek waar je in kan lezen of een lees-

boek waar je uit kan koken. Dat laten 

we even in het midden.

‘In Turkije bijvoorbeeld werd ik uitgeno-

digd door de Service Manager om samen 

met zijn vrouw bij zijn ouders een Turkse 

maaltijd te komen eten. Dus toen mijn 

baas mij voor de eerste keer kwam bezoe-

ken vanuit Nederland nodigde ik hem 

dan ook uit om ’s avonds bij mij thuis te 

komen eten. Maar ja wat ga je als Fries 

gezin een Brabander in Dubai voorzet-

ten? Friese Jachtschotel natuurlijk.’ 

Saco Eldering

Hollandsche Rading

Friese Jachtschotel

Bijzonder cadeau
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Struikheide

Calluna vulgaris trio.

Drie kleuren per plant.

Potmaat 23 cm. Per stuk

van 12,99Cvoor 

7,99

wk 35. Geldig van 29-08 t/m 04-09. OP=OP

advertentie

‘Dat doen ze in La Douce France 

ook altijd,’ roept Freek Kuijper (69) 

als de zoon van Ted een bierviltje 

onder de wiebelende tafel schuift. 

Freek is wekelijks te gast bij de 

dorpsbistro. ‘Een scharrelaar in 

kunst’ noemt hij zichzelf, een lief-

hebber van de Vlaamse Primitie-

ven. En van cactussen. ‘Ik voel mij 

het gelukkigst met mijn hobby’s, 

maar af en toe wil je toch mensen 

zien. Vorige week leerde ik hier een 

mevrouw kennen die schaapsherder 

is. Dat vind ik interessant.’ Als ech-

te francoiel kan de Frans-mediter-
rane keuken in de dorpsbistro hem 

wel bekoren. ‘De verhouding tus-

sen prijs en kwaliteit is goed. Groe-

nekan is een leuk en rustig dorp en 

je zit hier heerlijk op het terras.’

Met de pot mee-eten

Tien jaar geleden startte Ted met 

Loog Stoffels de formule van de 

aanschuiftafel: voor 11 euro kun 

je kiezen uit twee gerechten. Van-

avond prijken er sliptongetjes en 

gekonijte eendenbout met gema-

rineerde vijgen op het menu. Ted: 

‘We willen laagdrempelig zijn, een 

bistro met een dorps karakter, zoals 

je dat in Frankrijk ziet. We hebben 

een sociale functie in Groenekan. 

Voor ouderen en alleenstaanden 

is het gezellig om met de pot mee 

te eten. Er bloeiden zelfs relaties 

op aan de aanschuiftafel,’ verklapt 

Ted. Hij doet mee aan festiviteiten 

en mensen kunnen er terecht voor 

een bruiloft, een borrel of een zon-

dagse lunch.’ 

Zijn vrouw Debby draait sinds vijf 

jaar mee in de bistro. ‘Ik ben eigen-

lijk paardrij-instructrice, maar ik 

doe nu voor de zaak de administra-

tie, planning en spring bij daar waar 

nodig. Op zondag ben ik de vaste 

gastvrouw.’

Huiskamer

Kunstscharrelaar Freek zit (nog) 

alleen, maar gaandeweg schuiven 

de mensen bij elkaar aan tafel. Het 

publiek is divers. Een jong stel met 

peuter wandelt het terras op. ‘We 

wonen schuin aan de overkant en 

hadden geen zin om te koken.’ De 

Groenekanse Koersbalclub is ie-

dere woensdagavond van de partij. 

‘Het is hier een goed adres: betaal-

baar en lekker,’ zegt de mevrouw 

die al 25 jaar koersbal speelt. ‘We 

worden altijd hartelijk ontvangen 

en het voelt hier als een huiskamer.’ 

Ze zijn nog wat beduusd van het 

nare nieuws dat het koersbal vol-

gend jaar gaat stoppen. ‘We moeten 

nu zelf de huur gaan ophoesten voor 

Dorpshuis De Groene Daan. Dat is 

een probleem.’ Zes paardrijdsters 

van een Utrechtse Manege kiezen 

een tafel op het terras. ’Weer even 

lekker bijkletsen om daarna verder 

te feesten op de ‘Rosé-Olé-party.’

Sunday-roast

Er druppelen dik vijftig gasten 

binnen. Niet gek voor een doorde-

weekse avond. Ted: Vanaf het begin 

van de aanschuiftafel is het een suc-

ces gebleken. Zelfs in deze crisis-

tijd blijft de formule overeind, we 

bieden immers voor een aantrekke-

lijk bedrag een complete maaltijd.’ 

‘Je moet steeds inventief zijn’ aldus 

Debby. Zo prijkt er nu - om het ju-

bileum te vieren - iedere zondag 

‘Sunday-roast’ op het menu. Een 

stukje mals vlees of vis met frie-

ten en sla voor het luttele bedrag 

van 10 euro. ‘ Het begrip ‘Sunday-

roast’ komt uit Engeland,’ vertelt 

Ted. ‘Daar zetten ze de vleesgrill 

op zondag vóór de kerkdienst op de 

sudderstand. Als ze uit de kerk ko-

men is het vlees gaar.’ 

Het echte jubileumfeest is van 4 tot 

en met 8 september. Dan kunnen de 

gasten aanschuiven en kiezen uit 

vier gerechten voor een tientje per 

gerecht.

Tien jaar tafelen op zijn Frans
door Rascha Ravestein

Dorpsbistro ‘Naast de Buren’ in Groenekan bestaat tien jaar. De formule van een eenvoudige 

maaltijd zonder lilafjes voor een schappelijke prijs blijkt aan te slaan. Zelfs in de economische 
crisis. Eigenaar Ted van der Ham: ‘Horeca is net theater. De gasten komen lachend binnen en 

wij zorgen er voor dat ze weer lachend naar huis gaan.’

Dames van een Utrechtse manege kletsen bij op het zomerse terras van 

‘Naast de Buren’

Lucy besloot mee te doen aan een 

wedstrijd die Pavo Paardenvoer en 

Trust Equestrian uitschreven in een 

zoektocht naar de beste ambassa-

deur voor hun merken en daaraan 

gekoppeld een sponsorship. Door 

middel van acties en het genereren 

van publiciteit vielen er de afgelo-

pen maanden punten te verdienen. 

Een van de acties die zij onder-

nam was een bezorgservice van 

Pavo-voer voor haar stalgenoten 

in Maartensdijk. Fa. van der Neut 

werd leverancier en zorgde voor 

de publicaties in de krant. Vast-

beraden werkte zij zich op, onder 

de bijna 500 deelnemers, naar een 

plek hoog in de top 10. Om het 

sponsorship daadwerkelijk te win-

nen zal zij tijdens Horse-event in 

september moeten laten zien dat zij 

naast de capaciteit om publiciteit 

te genereren ook over zogenaamde 

coachbaarheid beschikt. Ze zal zich 

daar samen met haar pony Wesley 

moeten presenteren.

Pavo bij ‘Neut’

Firma van der Neut heeft Pavo nog 

niet zo heel lang in het assortiment.  

Erik: ‘Het merk is pas sinds een 

jaar of 2 in de vrije verkoop. Sinds-

dien is het voor ons een welkome 

aanvulling op het, toch al, uitge-

breide assortiment. In een groot 

deel van de winkel is diervoeding 

te vinden, niet alleen voor paarden 

maar ook voor kippen, vogels, ko-

nijnen, honden, katten enzovoort. 

Mede vanwege de aantrekkelijke 

prijzen weten mensen uit de wijde 

omgeving ons te vinden. De actie 

van Lucy vonden we leuk bedacht 

en dapper opgezet. We hebben het 

gevolgd en gezien hoe hard ze er-

voor heeft geknokt om in de top 10 

te belanden. Wat ons betreft woont 

dé Pavo-ambassadeur in ons dorp!

Veel voer voor 1 pony
De afgelopen maanden adverteerde Firma van der Neut wekelijks met een opvallende 

advertentie voor Pavo paardenvoer. Figurant op de foto’s was de 13-jarige Lucy Groenen
die een ‘deal’ maakte met eigenaar  Erik van der Neut.

Erik van der Neut helpt Lucy met het inladen van de bestellingen.

Bereikbaarheid 
Groenekan

Groenekan is vanaf de Biltse kant 

bereikbaar via de Biltse Rading. 

Ter hoogte van het BabyLiss 

pand is een ‘doorsteek’ naar  

Weltevreden gemaakt.

Volg de borden

Larenstein / gemeentewerf.

Ted en Debby van der Ham-Woodrow van Dorpsbistro ‘Naast de Buren’: 

‘Aan de aanschuiftafel zijn zelfs relaties ontstaan.’



OPEN
SOLLICITATIE

DAG
ZATERDAG 31 AUGUSTUS

Hoogvliet is een succesvolle supermarktketen met 63 filialen in 

Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland met meer 

dan 5000 medewerkers. Wij nemen in de supermarktwereld 

een unieke plaats in omdat wij onze klanten de laagste prijzen, 

een vriendelijke service en een perfecte kwaliteit bieden.  

Wij streven er naar om onze ambitie: ‘continu verwachtingen 

overtreffen’ met elkaar waar te maken voor onze klant! 

Kassamedewerkers 
(minimaal 16 jaar, 2-12 uur per week)

Vulploegmedewerkers
(2-12 uur per week)

www.hoogvliet.com 

NB: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt  

niet op prijs gesteld.

Functie-eisen:  

(V)MBO werk- en denkniveau, klantvriendelijke instelling, 
zelfstandig kunnen werken, flexibel, kwaliteits- en kostenbewuste 
instelling, bereid tot het werken op zaterdag en avonden.

Wij bieden:  

Een afwisselende, veelzijdige functie in een dynamische 
omgeving met diverse opleidings- en carrièremogelijkheden, 
een prettige werksfeer, een marktconform salaris en prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ziektebonus-  
en winstdelingsregeling, een collectieve ziektekostenverzekering 
en aantrekkelijke collectieve korting op diverse andere 
verzekeringen. 
 
Interesse?  

Kom naar onze open sollicitatiedag op zaterdag 31 augustus. 
Je bent welkom van 13.00 tot 17.00 uur in: Café van Miltenburg, 
Oude Brandenburgerweg 32, 3721 DZ  Bilthoven.

Ben je op 31 augustus verhinderd?  

Kijk dan snel op:  

www.hoogvliet.com/werken-bij

en solliciteer direct online.

Voor onze nieuwe 

winkel in Bilthoven 

zoeken wij:

... en dit uw nieuwe tandarts

Dit kan uw nieuwe 
tandenborstel worden...

www.brandenburgtandartsen.nl

Tweede Brandenburgerweg 1
3721 CG  Bilthoven
T: 030 - 229 3979
E-mail: info@brandenburgtandartsen.nl* Bij de eerste controle - maximaal 2 tandenborstels 

per gezin/huishouden - geldig tot 30 september 2013 - 

zolang de voorraad strekt

Schrijf u nu in 

en ontvang 

een gratis 

elektrische 

tandenborstel!*

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Aanschrijvingen voor eigenaar 
De Kwinkelier

De gemeente De Bilt heeft in het Winkelcentrum de Kwinkelier tekortkomingen 

geconstateerd die gevaar kunnen opleveren voor het winkelend publiek 

De eigenaar is aangeschreven deze op korte termijn aan te pakken.

Raadslid Anne de Boer maakt 

zich zorgen dat de ernstige ver-

waarlozing, het achterstallig on-

derhoud en de toenemende leeg-

stand mogelijk gevaar oplevert 

voor de veiligheid en vindt dat de 

situatie in het winkelcentrum op 

de politieke agenda moet blijven. 

Het Biltse College van B&W de 

eigenaar te hebben aangeschre-

ven de betreffende tekortkomin-

gen op korte termijn ongedaan 

te maken. De Elf Provinciën 

(eigenaar) kan door de gemeente 

slechts tot aanpak worden ge-

dwongen als door het achterstal-

lige onderhoud de openbare orde 

en veiligheid in het geding is.

Er is al jaren sprake van grote er-

gernis onder winkeliers en win-

kelend publiek over de verwaar-

lozing van het winkelcentrum. 

Consumenten klagen over gaten 

en oneffenheden in het wegdek 

waardoor vooral ouderen gevaar 

lopen te struikelen, gaten in de 

houten puntdaken boven de loop-

paden, muurtjes die omver zijn 

worden provisorisch hersteld met 

houten keringen. Welke tekort-

komingen de gemeente nu con-

creet wil laten aanpakken door 

de eigenaar is niet helemaal dui-

delijk. De Boer is tevreden dat er 

aanschrijvingen zijn gedaan en 

dat de eigenaar nu in ieder geval 

die tekortkomingen moet gaan 

aanpakken die een gevaar voor 

de veiligheid van het winkelend 

publiek opleveren. 'Ik doe zelf al 

jaren mijn boodschappen in dit 

winkelcentrum, ik zal dat ook ze-

ker blijven doen. Maar het is van 

belang dat de veiligheid optimaal 

is. De eigenaar komt niet zelf in 

beweging door klachten van win-

kelend publiek en winkeliers. Hij 

moet blijkbaar steeds weer onder 

druk gezet worden om daadwer-

kelijk tot renovatie en nieuw-

bouw over te gaan.' 

De gemeenteraad heeft al weer 

enkele jaren geleden nieuwe 

bestemmingsplannen goed ge-

keurd die grootschalige reno-

vatie en nieuwbouw mogelijk 

maken. De eigenaar blijft echter 

uitstellen. Woordvoerder Men-

sink van de Elf Provinciën liet 

recent (op 30 juli) in de pers nog 

weten niet aan de veiligheid te 

twijfelen. Het College schrijft 

ook dat de eigenaar er op wordt 

gewezen dat er al geruime tijd 

achterstallig onderhoud is dat 

nog niet acuut de veiligheid van 

het winkelend publiek in gevaar 

brengt. Wel vraagt dit op korte 

termijn actie om problemen voor 

te blijven. Eind 2012 zijn er al 

aanschrijvingen geweest voor 

tekortkomingen met betrekking 

tot bouwkundig onderhoud en 

brandveiligheid zo laat het col-

lege weten. 

Klaverjassen in Dijckstate
Op woensdag 4 september start het klaverjassen in Dijckstate aan het Maar-

tensdijkse Maertensplein. Onder leiding van Gijs de Heer en Jan van Tricht 

zal men vanaf die datum wekelijks in de recreatiezaal kunnen spelen. De aan-

vang is steeds om 14.00 uur en de deelnamekosten bedragen 3 euro per keer. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het Servicecentrum Maartensdijk van Mens 

De Bilt, Maertensplein 96 te Maartensdijk; tel.  0346 214161.
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Een ruim assortiment velgen voor 

ieder budget en mogelijkheden voor 

alle speciieke wensen, dat is waar 
het Velgencenter voor staat. Het Vel-

gencenter is onder meer aangekleed 

met speciieke ABT velgen, de crè-

me de la crème voor Audi en VW 
rijders. De Bilthovense vestiging 
geldt bovendien als één van de zes 

oficiële OZ Paddock stores in Ne-

derland. Bij de Paddock stores staan 
de hoogste servicegraad en hoog-

staande technische kennis centraal. 

Nieuwe stap

De start van het Velgencenter con-

cept is een vervolgstap op eerdere 

ontwikkelingen binnen de organi-
satie. Directeur Retail Commercie 

van Proile Tyrecenter Nederland, 
Ruben Arcos Schuurs, vertelt hier-
over: ‘Proile Tyrecenter heeft de 
afgelopen jaren enorm veel geïn-

vesteerd in de positionering als 

velgenspecialist. Denk aan de ver-

breding van ons assortiment, recen-

telijk nog met ABT Sportsline vel-
gen. Alle gerenommeerde merken 
velgen zijn bij ons verkrijgbaar. 

Daarnaast hebben we eind vorig 
jaar met succes de gecombineerde 

online zoekmodule gelanceerd, 
waarbij consumenten op basis van 
kenteken direct kunnen zien welke 
velgen en banden bij de auto pas-

sen. De start van het Velgencenter 

concept is een nieuwe dimensie in 
ons velgenspecialisme.’ Directeur 

Proile Tyrecenter Van Hugten, Ron 
van Hugten, vult aan: ‘Op onze 
vestiging kon de consument al een 

assortiment velgen bekijken, echter 
het nieuwe Velgencenter gaat veel 
verder qua aantallen en assortiment 

velgen, qua uitstraling en het abso-

lute specialisme. We willen de con-

sument met dit concept nog meer 

naar onze vestiging trekken en de 

ruime keuze aan producten laten 

zien en voelen. We merken dat de 
consument de behoefte heeft vel-

gen te zien, ondanks dat men zich 
op internet oriënteert en er veel in-

formatie kan vergaren’. 

Korting

Geïnteresseerden zijn van harte 

welkom bij de opening van het 
eerste Proile Tyrecenter Vel-
gencenter in Bilthoven, aan de 
Leyenseweg 18. Op zaterdag 7 
september zijn de deuren vanaf 

9.00 uur geopend. Er zijn diverse 

prachtige demo auto’s aanwezig 
waaronder een heuse Tesla Road-

ster, 100% elektrisch aangedreven.  
Daarnaast is er spectaculair voor-

deel voor klanten die kiezen voor 

een nieuwe set velgen. Bovenop 
de al scherpe aanbiedingen is er 10 

euro extra kassakorting bij elke 100 

euro besteding. 

Proile Tyrecenter van Hugten 
opent ‘velgencenter’

Op zaterdag 7 september a.s. vindt in Bilthoven aan de Leijenseweg 18 de oficiële
opening plaats van het eerste Proile Tyrecenter Velgencenter in Nederland. 

Ondernemer Ron van Hugten, van de gelijknamige vestiging, heeft een moderne 
velgenshowroom van ruim 80 m2 gecreëerd waar een breed gamma aan licht metalen velgen

te aanschouwen is. Ook Eibach veren en sportkits behoren tot het productgamma. 

Ron van Hugten in zijn nieuwe Velgencenter.

Eén, twee, drie, vier: 
hoofddoek van plezier

Ook op 1 juli van dit jaar werd de angisa (Surinaamse 
hoofddoek), die uitdrukt dat het feest is, door velen 

gedragen. Ook dus op de dag, dat het precies 150 jaar 
geleden was, dat de slavernij is afgeschaft. Groenekanse 
Totie Cronie bracht samen met haar zus Jeanine Cronie 

een prentenboek uit. Jeanine bedacht het verhaal en Totie 
maakte de illustraties.

Het boek is in principe uitgebracht in het kader van 150 jaar afschaf-

ing slavernij maar het is geenszins een zwaar en beladen boek. Het 
gaat vooral over een stukje cultuurgoed dat ontstaan is ten tijde van 

de slavernij. Door het prentenboek ‘Eén, twee, drie, vier: hoofddoek 
van plezier!’ maken jonge kinderen kennis met de angisa, een cultureel 
erfgoed dat zijn oorsprong heeft in West-Afrika, met slavenvrouwen is 
meegegaan naar de voormalige koloniën en vandaag de dag nog steeds 
wordt gebruikt. Ook in Nederland. Het is een luchtig boek dat niet de 
slavernij als onderwerp heeft. 

Oma

Oma’s hoofddoek is de brug naar het slavernijverleden. Aan de hand 
van kleurrijke illustraties vertelt het boek over de oma van Kate die 

haar verjaardag niet wil vieren omdat ze haar hoofddoek kwijt is. Maar 
er is 1) een grote taart, 2) veel visite en 3) iedereen heeft cadeautjes 
meegenomen. Dan kan het toch ook zonder hoofddoek? Kate snapt er 

helemaal niets van. Totdat ze erachter komt dat de hoofddoek kan pra-

ten in een soort geheimtaal. En dat het geen feest is zonder 4) de hoofd-

doek van plezier. In een nawoord wordt kort iets over de herkomst van 
de angisa verteld. 

Lesbrief
Bij dit prentenboek is een lesbrief ontwikkeld voor groep 1 t/m 4 van 
het basisonderwijs met achter-
grondinformatie en opdrachten. 

Het doel is al jong (zeker bij kin-

deren met creoolse roots) een be-

paalde nieuwsgierigheid naar het 
slavernijverleden aan te wakke-

ren zodat ze vragen gaan stellen 

en later, als ze wat ouder zijn, op 
nader onderzoek gaan. [HvdB]

Jeanine (links) en Totie Cronie. 

Anneke van Kempen, manager 
marketing en communicatie, van de 
Hoogvliet meldt: ‘We verwachten 
dat Hoogvliet in Bilthoven eind sep-

tember haar deuren zal openen. De 

winkel heeft een verkoopvloerop-

pervlak van 1800 vierkante meter. 

Er zullen circa tachtig mensen gaan 

werken, waarbij het kader groten-

deels samengesteld zal worden uit 
huidige Hoogvliet medewerkers en 
het overige personeel nieuw aange-

trokken zal worden uit de omgeving 
van de winkel.’

Over assortiment meldt Van Kem-

pen: ‘De winkel is voorzien van alle 
Hoogvliet formule-elementen waar-

onder het uitgebreide assortiment 

kruidenierswaren en de versafdelin-

gen met een ruime keuze in vlees, 
groente en fruit, vleeswaren, kaas 
en gebak. Het Hoogvliet brood is 

bijzonder, het wordt meerdere keren 
per dag vers gebakken en aangele-

verd aan de winkel. Hoogvliet mag 
zich dan ook als enige supermarkt 

“Warme bakker” noemen.’ 

Voor kinderen heeft de Hoogvliet 

leuke attracties: ‘Er komen een 

klim/speeltoestel en poppentheaters 
op de diverse afdelingen voor de 

kinderen. Hoogvliet heeft diverse 

spaarsystemen voor  haar klanten: 
‘Bij ons kan de klant iedere drie 

weken sparen voor een gratis arti-
kel met de zegels van de achterzijde 

van de kassabon. Daarnaast heeft 

Hoogvliet een unieke klantenkaart 

waarmee de klant kan sparen voor 
extra korting op diverse wisselende 
spaaracties, voor bijvoorbeeld pan-

nen, serviesgoed of messensets.’ 
Van Kempen prijst de supermarkt-

keten als volgt aan: ‘Bij Hoogvliet 
wordt de klant altijd geholpen door 
vriendelijke medewerkers, die met 
hun enthousiasme en vakkennis een 

visitekaartje voor de winkel zijn. 
De klant kan terecht voor alle dage-

lijkse boodschappen voor de laagste 

prijs, want wij zijn niet voor niets 
“Bewezen de goedkoopste”.’ [LvD]

Hoogvliet en Multimate pandmaatjes
In het oude pand van Multimate wordt druk gewerkt om volgende maand alles in gereedheid 
te hebben voor de (her)opening van Multimate in afgeslankte vorm en Hoogvliet die zich als 

buurman nestelt in de rechterzijde van het pand.

Het pand heeft nu nog een volledige Multimate uitstraling, maar achter het rolluik wordt hard gewerkt aan de 

inrichting van Hoogvliet.

www.el-paseo.nl
info@el-paseo.nl
06-17354443

- Professionele dierenverzorging
- Vaak op korte termijn beschikbaar

- Persoonlijke aandacht voor ieder huisdier
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www.comprint.nl

De kaartvoorverkoop is van 11.00 tot 12.00 uur en één uur voor aanvang van de circusvoorstelling aan de circuskassa.

www.circus-renz-berlin.nl

Bilthoven
SoeStdijkSeweg Zuid t.o. het gemeentehuiS

Tegen inlevering van deze kaart krijgt u 

€ 5,- KORTING
op een plaats naar keuze (geldig voor max. 2 personen).

DO  29 AUG 19:00 PREMIERE
VR  30 AUG 16:15 EN 19:00
ZA  31 AUG 15:00 EN 19:00
WO 04 SEP 15:00
DO  05 SEP 19:00

VR  06 SEP 16:15 EN 19:00
ZA  07 SEP 15:00 EN 19:00

met

Live Orkest

en een

Nieuwe

 Show 2013

eweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehuieweg Zuid t.o. het gemeentehui

Binnenkort in

Vlot en effi ciënt 
de winkel door!

Als u boodschappen doet, is 

het wel zo prettig als alles meezit. 

Bij Hoogvliet is dat het geval! 

Dankzij onze optimale service 

winkelt u gemakkelijk en effi ciënt.

Alles wat u 
nodig heeft 
onder één dak!
Het maakt niet uit wat er op uw bood-

schappenlijstje staat, Hoogvliet heeft het in

huis! Alle producten onder één dak, dat is wel

zo makkelijk voor u. Een compleet assortiment

voor ieders budget.

onder één dak!

Leyenseweg 127, 3721 BC Bilthoven (naast zwembad Brandenburg en Multimate).
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com

Waarom kiezen 
méér dan een miljoen klanten per 
week voor Hoogvliet supermarkt?

Let op uw 

brievenbus voor 

onze speciale 

openings-

aanbiedingen!

The Big Event 
bij Opel Stam

Van maandag 2 tot en met zaterdag 7 september 

geldt voor klanten die een nieuwe Opel bij Stam 

kopen extra voordeel tijdens 'The Big Event' week. 

Iedere nieuwe Opel-klant krijgt een tankpas ter 

waarde van € 500,- aan brandstof aangeboden, er 

geldt een korting van 20% op alle accessoires en 

extra inruilwaarde die tot wel € 2.000,- kan oplo-

pen. Op www.opel.nl kan een persoonlijke inruil-

voucher gedownload worden, die tijdens de actie-

periode te verzilveren valt.

 

Elke woensdag 

in Maartensdijk 

09:00 tot 17.30 op 

het Maertensplein 

Nieuw in ons assortiment! 

Ambachtelijk Gerookte Zalmstroken 

½ pond voor: €3,95  Heel pond voor: €7,50 
 

Heerlijk gekruide warme Kibbeling! 

500 gram voor €5,95 

1 Kilo voor maar €9,95 
 

Heeft u al een spaarkaart van ons?  

Bij aankoop van elke 5 euro krijgt u een gratis sticker en zo spaart u al snel 
voor 3 euro korting! 

Elke woensdag 

in Maartensdijk 

08:30 tot 17:30 op 

het Maertensplein 

500 Gram Kibbeling €6,-  Kilo voor €10,-  

Gratis Saus 

 

3 Mooie Lekkerbekken voor €7,50     

 
 
 

 

4 Hollandse Haringen voor €5,- 
 

      Alleen gelding tegen inlevering van deze bon op 04-09-2013 
 

Heeft u al een spaarkaart van ons? Bij aankoop van elke  

5 euro krijgt u een gratis sticker en zo spaart u al snel voor 3 euro korting! 

Verkiezing Biltse 
Ondernemer van het jaar

Heeft u waardering voor een lokale winkel, een bedrijf of een startende ondernemer of 

onderneming? Toon uw waardering en steun de ondernemer door hem/haar aan te melden 

voor de titel Ondernemer van het jaar 2013 van gemeente De Bilt!

Voor de vierde keer organiseren 

gemeente De Bilt, de Lions Club 

De Bilt-Bilthoven en de Biltse 

Ondernemers Federatie (BOF) 

de verkiezing ‘ De Biltse onder-

nemer van het jaar’ . Bedrijven, 

instellingen en inwoners kunnen 

via www.debiltseondernemer.

nl tot 15 oktober aanstaande ge-

schikte kandidaten voor deze titel 

aanmelden. Op 27 november wor-

den de winnaars offi cieel bekend 
gemaakt tijdens een feestelijke 

bijeenkomst in het gemeentehuis. 

Catagorieen

Ondernemers kunnen genomi-

neerd worden in drie categorieën, 

te weten: Winkeliers, Bedrijven 

en Startende ondernemers. Een 

starter is een ondernemer die zijn 

activiteiten in de loop van 2012 

of in 2013 is begonnen en door 

zijn succesvolle optreden hoge 

verwachtingen wekt. In iedere ca-

tegorie wordt een ‘Biltse onderne-

mer van het jaar’ gekozen. 

De criteria waarop de kandidaten 

dit jaar worden beoordeeld zijn: 

Passie en overtuiging, Klantge-

richtheid, Maatschappelijk ver-

antwoord en duurzaam onderne-

men en Continuïteit

Kijk voor meer informatie over de 

verkiezing Biltse ondernemer van 

het jaar op www.debiltseonderne-

mer.nl.

Aanmelden

Bedrijven, instellingen en inwo-

ners kunnen van 15 augustus tot 

15 oktober aanstaande kandidaten 

voor deze titel aanmelden. Dit kan 

door het aanmeldingsformulier, te 

vinden op www.debiltseonderne-

mer.nl, in te vullen en op te sturen 

aan: Houwing – Van Beek No-

tarissen, Soestdijkseweg Noord 

267, 3721 AE Bilthoven, 

of te mailen aan: 

info@houwingvanbeek.nl

advertentie
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Fort Blauwkapel is een van de 

grootste forten van de Hollandse 

Waterlinie. Bijzonder aan dit fort 

is dat het om een bestaand dorpje 

heen is gebouwd. Fort Blauwkapel 

is sinds 1966 beschermd dorps-

gezicht. Een eeuwenoude kapel, 

een bomvrije kazerne, vele schuil-

ruimtes in de aarden wallen en een 

verdedigingseiland in de gracht ge-

tuigen van een bijzondere geschie-

denis. Fort Blauwkapel ligt rondom 

het dorpje Blauwkapel met z’n 15e 

eeuwse kerkje. In de afgelopen 

jaren zijn er nieuwe woningen ge-

bouwd om het dorp weer wat meer 

omvang te geven. Voor de natuur 

vormt het fort een rustige oase in 

de stad. Het is dan ook een geken-

de plaats voor vogelspotters. Fort 

Blauwkapel heeft vooral ook een 

recreatieve functie met een groot 

openbaar gebied en een recreatie-

terrein waar je kunt wandelen, zon-

nen en genieten van de sfeer van 

een 19e eeuws fort van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. 

Kostuum

Wie Fort Blauwkapel binnenrijdt, 

voelt zich als de ontdekker van een 

goed bewaard geheim. Het oude 

fort ligt ingebed tussen woonwijk 

en snelweg en is door hoge bomen 

aan het zicht onttrokken. Het om-

sluit een piepklein dorp, met als 

kern een kerk met een blauw ge-

schilderd plafond. Even verderop 

staat de bomvrije kazerne. Anne 

Holvast woont al jaren in Blauw-

kapel en heeft zich verdiept in de 

geschiedenis. Het fort bestaat uit 4 

zogenaamde kwadranten met daar-

omheen een gracht. Zo kon men 

de vijand aan alle kanten zien aan-

komen. Anne Holvast geeft rond-

leidingen in zijn dorp en speciaal 

daarvoor heeft hij door een vriend 

een militair kostuum laten maken: 

‘Het uniform is een replica van het 

uniform dat een oficier van de af-
deling Genie, die in 1815 het fort 

heeft gebouwd, droeg. We hebben 

dat in de archieven terug kunnen 

vinden. Ik heb het laten maken 

door een vriend die kleermaker was 

bij de marine. Dit is een kapiteins-

uniform. Ik ben zelf destijds als 

reserveoficier kapitein geweest en 
vandaar dat ik die rang koos. 1815, 

het eerste bouwjaar van het fort, lag 

vlak na de Franse tijd, vandaar dat 

het uniform er zo ‘Frans’ uitziet’.

Rondwandeling

Op zondag 8 september kan men de 

geheime plekken van dit fort leren 

kennen en laten de bewoners plek-

ken zien, die anders niet toeganke-

lijk zijn. Om 12.00 en 14.00 uur 

starten rondwandelingen. Men kan 

kiezen uit een historische wande-

ling of een natuurwandeling. Ook is 

er een speciale rondwandeling voor 

en door kinderen. Deze wandeling 

bevat spannende opdrachten, die 

worden begeleid door kinderen die 

op het fort wonen. De rondleidin-

gen starten op de kruising Kapel-

weg en Kapeldwarsweg.

Voor de deelnemers aan de Fiet-

stocht Stelling van Utrecht zijn er 

appels en is er een rustplek inge-

richt om even te picknicken en van 

het dorpsgezicht te genieten.

De verborgen plekken
van fort Blauwkapel

door Henk van de Bunt

Op zondag 8 september organiseren de bewoners van Fort Blauwkapel rondleidingen

voor jong en oud. Er is volop keuze, zowel voor wat betreft thema en tijdstip.

Oppas-opa Anne Holvast heeft zich verdiept in de geschiedenis van 

Fort Blauwkapel.

De Open Dag is voor hen het hoog-

tepunt van het jaar. Tussen 10.00 en 

17.00 uur kunnen bezoekers dat be-

kijken en kinderen kunnen een ritje 

maken met treinen op schaal op een 

vaste baan in het bos. De toegang 

en het maken van de ritjes is gratis. 

Groei

De Stoomgroep is opgericht in 

1977 en eenmaal per maand ko-

men de leden samen om ervarin-

gen uit te wisselen en op de hoogte 

te blijven van ieders activiteiten. 

Elke woensdag is er een werkdag 

op het eigen complex in de bossen 

aan de Karnemelksweg in Holland-

sche Rading. Naast het houden en 

bezoeken van ‘stoomdagen’, orga-

niseren zij ook zelf ieder jaar een 

Open Dag. Halverwege de jaren 70 

werd door een aantal leden van de 

Stoomgroep een hoge demontabele 

baan gemaakt. De eerste open dag 

was op 18 juni 1977 speciaal voor 

drie basisscholen. Er werden toen 

18 modellen geshowd. Tegenwoor-

dig heeft de groep 60 leden, een 

spoortafel, twee vaste banen van 

respectievelijk 330 en 350 meter 

en diverse demontabele banen. De 

open dagen worden gewaardeerd: 

de groep kan elk jaar weer rekenen 

op veel publiek.

Open dag

De open dag op zaterdag 28 augus-

tus van 10.00 tot 17.00 uur is gratis 

toegankelijk. Er zijn niet veel par-

keerplekken voor auto’s aanwezig, 

wel voor ietsen. Het adres van het 

complex is Karnemelksweg 8 in 

Hollandsche Rading. Via borden 

wordt de route aangegeven. Naast 

de vele mooie stoommachines van 

leden van deze Stoomgroep, kunnen 

er ook van leden van andere groepen 

stoomapparaten bekeken worden. 

Er kan er een ritje gemaakt worden 

of gesprongen op een springkussen 

maar ook is er iets te eten, te drinken 

en te snoepen te koop. 

Open dag Stoomgroep Rading Spoor 
door Marijke Drieenhuizen

Zaterdag 31 augustus laten de leden van Stoomgroep Rading Spoor zien waar zij zich in hun 

vrije tijd graag mee bezig houden: het maken en rijdend houden van door stoom aangedreven 

stationaire installaties, treinen, boten en stoomtrekkers op schaal.

De gratis Open dag van Stoomgroep Rading Spoor is op zaterdag 31 

augustus van 10.00 tot 17.00 uur.

Circus Renz in Bilthoven
Van 29 augustus t/m 7 september Bilthoven strijkt 

circus Renz uit Berlijn weer neer op het terrein aan de 

Soestdijkseweg-zuid tegenover het gemeentehuis.

Artiesten uit de gehele wereld zorgen samen met Indische olifanten, 

kamelen, honden en vele paarden voor een adembenemend programma 

dat begeleid wordt door een live-orkest. Naast de dieren in de piste zijn 

buiten de dieren in hun verblijven te bewonderen. Met name de recent 

geboren dieren zullen ongetwijfeld veel bewonderaars trekken. Kijk 

voor meer informatie op www.circus-renz-berlin.nl

Zoals gebruikelijk bij circus Renz betreden weer veel dieren de piste.

Nederlandse Politie Steelband 
op Beerschoten

Zondagmiddag 1 september sluit de Nederlandse 

Politie Steelband het Zomerconcert van 2013 af met een 

spetterend optreden. Het concert vindt plaats op het 

gazon achter paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6A.

De band verzorgt zowel voor als na de pauze het programma. Artistiek 

leider is Charles van Zanten. Het repertoire van deze ‘Hollandse’ Steel-

band bestaat uit diverse stijlen; niet alleen steelband repertoire maar 

ook rock, pop en klassiek. De band bestaat uit 19 leden,12 panspelers, 

2 drummers, 2 percussionisten een zangeres en 2 geluid- c.q. lichttech-

nici.

De concerten worden georganiseerd door de Stichting Zomerconcerten 

De Bilt i.s.m. Stichting Het Utrechts Landschap. Stoelen zijn aanwezig 

en de toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Bij slecht weer wordt het 

concert verplaatst naar de Immanuëlkerk aan de Soestdijkseweg Zuid 

49 in De Bilt. 

De PolitieSteelband  



Volop knipvoordeel
         en de

leukste aanbiedingen

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31, Maartensdijk
0346-211212, smo.dezeeuw@c1000.nl

Spaar nu voor
badtextiel

Industrieweg 5 | 3738 JW Maartensdijk

Tel: 0346-213003 | Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf D. de Graaff B.V.

Plannen voor een verbouwing of 
renovatie? Dat kan nu met extra 
veel voordeel dankzij onze 6% BTW-actie! 

Daarnaast krijgt iedere klant die een 
opdracht bij bouwbedrijf de Graaf 
neerlegt een iPad mini cadeau.*

*  Deze actie geld tot 31-12-2013 bij een besteding  
vanaf € 25.000,00 incl. BTW.

6% BTW-actie bij

voor alle Volvo rijders
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 Gratis proefrijles 
 Geen andere leerlingen aan boord  
 Rijles van 60 minuten voor 
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20 lessen + examen

€ 899,-
WWW.RIJBEWIJSZONE.NL

www.veronicaverkeersschool.nl

Klaar voor je examen
in 10 dagen (of nóg korter)

Bel voor de mogelijkheden:
030 27 30 840.

Haal nog deze 
zomervakantie je rijbewijs!

Pro� le Rene  |  Hessenweg 131, 3731 JG De Bilt 
Tel: 030-2200782  |  www.pro� lerene.nl

10 %
korting*

op nieuwe � etsen

 elektrische � etsen

 alle accessoires

geldig tot 31/08/2013
*aanbiedingen uitgesloten

Terug van vakantie?

Met deze bon ontvangt u

10% korting op de rekening
op zaterdag 25 & 31 augustus 2013.

www.naastdeburen.nl
0346-218821/06-12368755

WASSEN • KOELEN • VRIEZEN • DROGEN • INBOUWAPPARATUUR • ENZOVOORT

INRUILKORTING WEEK 34-35 GELDIG TOT 31-8

Westbroek
0346-28 14 59

www.vinkwitgoed.nl

Siemens wasmachine

WM16S493NL   -   € 949,=

inruilkorting € 100,= 
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ACTIE bij Sun Profi t B.V. 
Iedereen die voor 1-11-2013 zonnepanelen besteld bij Sun Profi t
krijgt een diner bon van € 100,00 cadeau.

www.sunprofi t.nl | info@sunprofi t.nl | 0346-216536

Tegen inlevering van deze bon!

Restantvoorraad wijnen! 

Tas met 6 fl essen
wijnassortie rood, wit en rosé voor € 22,50

Whisky- en wijnhandel Verhaar 030-2284418
Deze bon is geldig t/m 31 augustus 2013

Weer naar school:

GRATIS LUIZENKAM

bij aankoop van 
Nyda luizenspray

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

Garage Van der Meij
IndustrIeweg 34, 3738 JX MaartensdIJk, tel. 0346-214540, faX. 0346-214438

Oude lOswal 21, 1217 tg HIlversuM, tel. 035-6214335, faX. 035-6233544

Citroën C5 2.0 16v 

Hydr Vering  //  bouwjaar 2009  //  Benzine  //  75.000 km  //  
Climate C  //  Cruise C  //  ER  //  CV  //  SB  //  ESP  //  ABS  //  
Rad./Cd  //  Regens  //  MLV

Van 13.750,- voor € 12.950,-
Excl. € 395,- afleveringskosten

Tegen inlevering van deze bon

krijgt u het voor € 6,-

Gebakken kibbeling
500 gram € 7,50

met saus € 8,-

Alleen geldig op 
vrijdag 30 augustus 2013

HALVE
GRILLWORST VOOR

4,50

Quickrijbewijs

Tel. 06-29403075

quickrijbewijs@gmail.com

www.quickrijbewijs.nl

Betaling in termijnen mogelijk.

20 rijlessen
+

2 praktijkexamens
+

cd-rom

voor € 950,-

ZOMERACTIE  ZOMERACTIE  ZOMERACTIE  ZOMERACTIE  ZOMERACTIE

service voor ondernemers

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Voor printer

Epson Stylus

Color 680/Color 685

Nu

50%
korting

op

Epson T017

service voor ondernemers

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Voor printer Epson Stylus Color

400/440/460/500

600/640/660/670

Photo/Photo EX/700/750/1200

Nu

50%
korting

op

Epson

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning (wabo)

Aanvraag reguliere procedure

•   Bilthoven, Hasebroeklaan 27, aan-
brengen stucwerk buitengevel (06-
08-2013)

•  Bilthoven, Haydnlaan 39, kappen 
7 dennenbomen, 1 dennestruik, 4 
coniferen en 1 beuk (06-08-2013)

•  Bilthoven, Julianalaan 10, verbou-
wing tot horeca en woningen op 1e 
en 2e verdieping (07-08-2013)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 97, kap-
pen 1 tsuga (noodkap) (07-08-
2013)

•  Maartensdijk, Dorpsweg 236A, op-
richten woning (06-08-2013)

Verleende omgevingsvergunning 

regulier

•  Bilthoven, Kometenlaan 26, plaat-
sen van dakkapel aan voorzijde wo-
ning (14-08-2013)

•  Bilthoven, Koppellaan 9, het cre-
eren van een doorbraak (12-08-
2013)

•  Bilthoven, Leijenseweg 12, het 
vestigen van een hondentrimsalon 
(09-08-2013)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 97, kap-
pen 1 tsuga (noodkap) (09-08-
2013)

•  De Bilt, C. de Haasweg 60, oprich-
ten garagebedrijf (12-8-2013)

•  De Bilt, de Mamuchetweg 17, het 

aanleggen van een inrit/ uitweg 
(09-08-2013)

•  De Bilt, Mr. S. van Houtenweg 10, 
plaatsen dakkapel op voordakvlak 
woning (14-08-2013)

•  Maartensdijk, Dorpsweg 43, ver-
vangen toegangsbrug (13-08-2013)

•  Westbroek, Dokter Welfferweg 55, 
het verbouwen van een woning 
(13-08-2013)

Werk in Uitvoering

•  Bilthoven: Planetenbaan, renova-
tiewerkzaamheden aan de weg en 
de riolering, tot eind oktober 2013.

•  Bilthoven: Jan Steenlaan, afgeslo-
ten voor doorgaand verkeer vanaf 

Soestdijkseweg Noord tot aan de 
kruising met de Rembrandtlaan, 
t/m 25 oktober 2013.

•  De Bilt: Hessenweg, afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer tussen 
de Looydijk en het Dr. Letteplein 
voor onderzoek, zondag 25 augus-
tus van 09.00 tot 16.00 uur.

•  De Bilt: Biltse Rading met kruising 
Groenekanseweg, afgesloten voor 
doorgaand verkeer t.b.v. aanleg ro-
tonde, vanaf 5 augustus t/m 6 sep-
tember 2013.

•  De Bilt: In De Bilt en Bilthoven 
worden grootschalige werkzaam-
heden verricht t.b.v. de aanleg van 
het glasvezelnetwerk, tot februari 

2014. Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.reggefi ber.nl.

•  De Bilt: Door de hele gemeente 
worden reparaties uitgevoerd aan 
het wegdek gedurende het hele jaar.

•  Bilthoven: Ockeghemlaan, renova-
tie riool, van 26 augustus tot eind 
november 2013.

•  Bilthoven: Julianalaan, herinrich-
ting, van 26 augustus tot mei 2014.

•  Hollandsche Rading: Dennenlaan 
nabij de Bosbergschool, werkzaam-
heden t.b.v. nieuwbouw Dorpshuis, 
tot december 2013.

[bron www.debilt.nl]
21.08.2013
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Logopedie en Vocal Coaching 
Japing nieuw in Bilthoven

door Lilian van Dijk

Logopediepraktijken zijn er wel in de gemeente De Bilt en omstreken, maar Anneloes Japing 

voegt iets aan het bestaande aanbod toe door zich niet op kinderen te richten, maar op jongeren 

en volwassenen. Op vrijdag en zaterdag begint ze vanaf 1 september een praktijk in het 

gebouw van Fysiotherapiepraktijk Goudberg aan de Koperwieklaan 1 in Bilthoven.

Na het behalen van haar gymna-

siumdiploma heeft Anneloes een 

paar jaar gewerkt. Uiteindelijk 

besloot ze op haar vierentwintig-

ste logopedie te gaan doen aan de 

Hogeschool Utrecht en dat bleek 

een schot in de roos. ‘Ik heb erg ge-

noten van mijn studie, omdat ik het 

een ontzettend boeiend vakgebied 

vind. Omdat ik meer afiniteit heb 
met volwassenen, heb ik me tijdens 

mijn studie daarin gespecialiseerd. 

Bovendien is die categorie cliën-

ten ondervertegenwoordigd in mijn 

vakgebied.’ Deze zomer studeerde 

ze cum laude af. Inmiddels werkt ze 

al twee dagen per week als logope-

dist. ‘In het derde jaar heb ik een 

half jaar stage gelopen in het Fle-

voziekenhuis in Almere. Toen mijn 

stagebegeleidster ander werk vond, 

is me gevraagd of ik haar wilde ver-

vangen, wat ik tijdens mijn laatste 

studiejaar heb gedaan. Zodra ik was 

afgestudeerd, heb ik een jaarcon-

tract gekregen.’ In het ziekenhuis 

onderzoekt en behandelt ze pati-

enten met stem- en slikstoornissen, 

ze assisteert de KNO-artsen en ze 

neemt gehoortesten af. Haar werk-

ervaring was mede aanleiding om 

zelf iets op te zetten. ‘Ik kijk ernaar 

uit om in mijn eigen praktijk met 

cliënten aan de slag te gaan.’ Ook 

in de gemeente De Bilt heeft ze al 

werkervaring opgedaan: ‘Tijdens 

mijn studie heb ik een paar jaar een 

cursus zangtechniek gegeven aan 

beginners- en gevorderdengroepen 

in buurtcentrum ’t Hoekie.’ Zelf 

houdt ze veel van zingen: vanaf 

haar zesde heeft ze een jaar of acht 

in een koor gezeten waaraan een 

gedegen zangopleiding was ver-

bonden. 

Een logopedist begeleidt cliënten 

bij stoornissen en klachten op het 

gebied van adem, stem, spraak, taal 

en slikken. In overleg met de cliënt 

wordt na onderzoek een behandel-

plan opgesteld, dat kan bestaan uit 

oefeningen, massage, adviezen, 

aanpassingen aan de levensstijl en 

soms tips voor bijvoorbeeld hun 

gezin en/of werkgever. De behan-

deling is in de eerste plaats erop 

gericht de klacht te verhelpen of 

verminderen en lukt dat niet, dan 

wordt naar mogelijkheden gezocht 

om met de klacht om te gaan. Dan 

komen de kwaliteit van leven en/of 

het behoud van inkomen voorop te 

staan. Dat kan met name van toe-

passing zijn bij ouderen en mensen 

die een ongeluk of beroerte hebben 

gehad. Klachten met een psychi-

sche oorzaak kan ze ook behande-

len. ‘Iemand die als kind zich een 

keer vreselijk heeft verslikt kan 

later in zijn leven slikangst ontwik-

kelen.’

Vocal coaching

Anneloes heeft zich behalve in 

stemproblemen ook gespecialiseerd 

in vocal(stem) coaching. ‘Ik kan 

mensen begeleiden die meer met 

hun stem willen doen dan ze op dit 

moment kunnen. Dat geldt niet al-

leen voor zangers en acteurs, maar 

ook voor mensen die in hun beroep 

hun stem gebruiken, bijvoorbeeld 

leerkrachten en mensen uit het be-

drijfsleven, zoals managers die met 

meer autoriteit willen overkomen. 

Ook mensen die trainingen geven 

en boven een groep willen kunnen 

uitkomen, kunnen gebaat zijn bij 

vocal coaching, evenals mensen 

met een representatieve functie die 

van hun streekaccent willen afko-

men.’ Ook transgenders die hoger 

of lager willen leren spreken zijn 

welkom in haar praktijk. Bedrij-

ven kunnen Anneloes inhuren om 

workshops te geven en ze kan men-

sen helpen beter over te komen bij 

sollicitaties of presentaties. Daar-

naast is ze beschikbaar voor telelo-

gopedie (logopedie op afstand, via 

het internet) en ze is bereid logope-

die aan huis te geven voor mensen 

die fysiek niet in staat zijn naar de 

praktijk te komen. Dat ze op zater-

dag werkt, zal voor veel mensen 

die doordeweeks werken handig 

zijn: ze hoeven er geen vrij voor te 

nemen. Logopedie en Vocal Coa-

ching Japing is geopend op vrij-

dag en zaterdag van 8.30 tot 17.00 

uur. De praktijk is gevestigd aan de 

Koperwieklaan 1 in Bilthoven, is 

rolstoeltoegankelijk en makkelijk 

bereikbaar vanaf Station Bilthoven 

of met bus 77 (halte Sperwerlaan). 

Meer informatie is te vinden op 

www.logojaping.nl of verkrijgbaar 

via info@logojaping.nl of telefoon-

nummer 06-10667704.

Hollandsche Rading: 
het Tuindorp van het noorden

door Koos Kolenbrander

Tot 1930 bestond Hollandsche Rading voornamelijk uit heidegebied met een paar verspreid 

liggende boerderijen en enkele daggeldershuisjes. Vanaf 1930 zijn de huizen aan de huidige lanen 

gebouwd, vaak voor Oud-Indiëgangers. Er ontstond een hechte kern met veel winkeltjes, er kwam 

een halte aan de spoorlijn Hilversum-Utrecht en het werd een geliefd oord voor vakantiegangers. 

Tot in de jaren twintig werd nog 

wel gesproken van ‘Aan de Hol-

landsche Rading’. De benaming liet 

zich begrijpen vanuit de oorsprong. 

In den beginne was het nauwelijks 

een buurtschap. Het ging om niet 

meer dan enkele zeer verspreid lig-

gende huizen. Maar die lagen dan 

wel aan of in de nabijheid van de 

oude bestandslijn tussen Holland en 

Utrecht. Aan de vermaardheid van 

die grens ontleende dit gehucht in 

‘t Sticht zijn identiteit. De wegen 

Hollandsche Rading Oost en West 

werden door een Collegebesluit van 

4 september 1958 door B. en W. van 

Maartensdijk ‘omgedoopt’ in Vuur-

se Dreef en Graaf Floris V weg.

 

Huizen

Als overal elders nam ook hier het 

aantal huizen toe. Die toename 

deed zich na de eeuwwisseling voor 

aan beide begaanbare wegen; de 

Vuurse Dreef en de Tolakkerweg. 

Om precies te zijn: aan de zuidkant 

van de zanderige Rading en aan 

weerszijden van de verharde Tolak-

kerweg. De locatie werd zodoende 

tweedimensionaal. De naam ‘Aan 

de Hollandsche Rading’ kon dit ge-

heel niet meer omvatten. Het werd 

gaandeweg ‘Hollandsche Rading’ 

zonder meer. Vanaf 1927 begint 

stapsgewijs de uitbreiding met toe-

stemming van burgemeester van 

der Voort van Zijp en de provincie. 

Opeenvolgend ontstaan Spoorlaan, 

Oosterspoorlaan, Sparrenlaan en 

Dennenlaan. Vanwege een bepaling 

ter zake in de gemeentelijke bouw-

verordening mochten er uitsluitend 

enkele en zgn. dubbele woonhuizen 

worden gebouwd. De Spoorlaan 

kende eind 1927 nog slechts één 

woning, 10 jaar later was dit aantal 

54. Aan het pleintje (bij de Juliana-

boom) kwamen in 1935 twee win-

kelhuizen tot stand. 

De loods van Waterman

Rond 1910 stond er aan de interlo-

kale Tolakkerweg slechts een enkel 

huis. De boerderij van Van Zijt-

veld werd eerst in 1913 gebouwd. 

In 1920 zal het aantal huizen om 

en nabij de 20 zijn geweest. De 

jonge kruidenier van Beek begon 

in 1930 in het pand op de hoek van 

de Tolakkerweg en de Graaf Flo-

ris V-weg een kruidenierszaak. En 

naast hem werd een theehuis en 

speeltuin gemaakt, behorende bij 

het er tegenoverliggende restau-

rant. In 1925 werd naast nummer 

12 ‘de loods van Waterman (kolen-

boer uit Utrecht) gebouwd. In 1936 

werd een deel ervan verhuurd aan 

de ‘Vereniging tot Evangelisatie’ en 

was de geboorte van de huidige Ad-

ventskapel een feit. 

Voorzieningen

Het voorzieningenniveau was aan 

de lage kant. Voor onderwijs liepen 

of ietsten de kinderen naar Maar-
tensdijk, Hilversum en Lage Vuur-

sche. Met de gemeente Baarn was 

een regeling getroffen over toe-

lating van kinderen uit de Rading 

op de Openbare Lagere School in 

Lage Vuursche. Er was niet één 

kerk. Dat mocht wel een bezwaar 

heten in een tijd van uitzonderlijk 

hoge kerkelijkheid. Katholieken 

maakten formeel deel uit van de 

parochie van Bilthoven. Maar som-

migen van hen gingen ‘s zondags 

naar de kapel van het klooster in de 

Vuursche. Daar droeg de rector de 

zondagsmis op. Wie Hervormd was 

liep naar de Hervormde kerk aan de 

Dorpsweg Maartensdijk. Ouderling 

Bos kwam op de dag des Heeren 

twee keer te voet voorbij, ‘s Mor-

gens ging hij met vrouw en kinde-

ren, in de namiddag meestal alleen. 

Wie de diensten daar te zwaar of 

te lang vond, bezocht de Diepen-

daalse kerk in Hilversum. Daar kon 

een bezoeker ook met de iets aan-

komen. Ds. Hoekzema bleef welis-

waar in het spoor der traditie maar 

stond open voor veranderingen. Hij 

gaf ook morele steun aan de ‘Ver-

eniging tot Evangelisatie’ in Hol-

landsche Rading. Bij de opening 

van het Evangelisatie-gebouw in 

1938 was hij één van de sprekers.

Gemeente

Het valt op dat de gemeente toen-

tertijd meer dan kleinschalig uit-

breidde in het uiterste zuiden (het 

huidige Utrechtse Tuindorp) en 

hetzelfde beoogde in het noorden 

(Hollandsche Rading). Dat was dus 

respectievelijk aan de grens met 

Utrecht en Hilversum. In een ver-

gadering van de gemeenteraad in 

mei 1939 werd opgemerkt: ‘Door 

de uitbreiding van Tuindorp zijn we 

boven water gebleven. Daardoor 

zijn we thans niet noodlijdend’. 

Was dit ook aan de orde bij de plan-

nen voor Hollandsche Rading? Hoe 

het ook zij, Maartensdijk bleef als 

dorp verre van het bouwgewoel. 

Het behield zijn agrarische signa-

tuur en kerkelijke homogeniteit.

Foto: Anneloes Japing: ‘Bij mij 

staat de vertrouwensrelatie tussen 

behandelaar en cliënt voorop en 

ik bepaal het behandeltraject in 

samenspraak met de cliënt.’

advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

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

De jonge kruidenier van Beek begon in 1930 in het pand op de hoek van 

de Tolakkerweg en de Graaf Floris V-weg een kruidenierszaak (foto Henk 

van de Bunt).

Aan het pleintje kwamen in 1935 twee winkelhuizen tot stand. Kruidenier 

van Tongeren en slager van der Vaart (r) . (Foto uit 1950 en uit de 

verzameling van Rienk Miedema)



Nootjes
Te koop aangeboden

Gro te  co l l e c t i e 

SCHOOLTASSEN (ook 

voor kleuters) en koffers. 

Kok stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

AEG-centrifuge, gloednieuw. 

€  75,-. Microfoon (zang) 

JTS, met snoer. € 45,-. Tiffany 

hanglamp. € 40,-. Staande 

leeslamp, chroom. € 40,-. 

Staande leeslamp, messing. 

€ 35,-. Muurschemerlampje, 

chroom. € 35,-. Hanglamp 

5-armig, voor kaarsen. € 45,-. 

Perzisch TAPIJT, rood/blauw 

ca. 250x200 cm. € 400,-. Tel. 

0765-324966

HUIS te koop in Maartensdijk: 

Drakensteyn 35, in 2010 

nieuw gebouwd. € 219.000,-. 

Voor meer info zie Funda of 

bel 030-2285858

Grote legerplunjebaal z.g.a.n. 

€ 5,-. Tel. 06-18560083

4 IJzeren tafelpoten wit, 

hoogte 57 cm, gebruikt. € 5,-. 

Tel. 06-18560083

Gratis af te halen: Glasplaat, 

matglas 78 cm -198 cm. Tel. 

06-18560083

Boeken: Jan Siebelink; 

Knielen op een bed violen 

en Donna Tartt; De kleine 

Vriend. € 3,50 p.s. Tel. 

06-18560083

Moderne luxe porseleinen 

theepot met bijbehorende 

theebeurs. Merk: Seltmann 

Weiden. Kleur pot: wit. 

Puntgaaf en ongebruikt. € 

35,-. Tel. 06-25042518.

Goedwerkende TV merk 

Samsung beelddiagonaal 52 

cm incl. afstandbediening. 

€ 50,-. Antieke eettafel met 

ovaal blad 105 x145 cm hoog-

te 80 cm. € 50,-. 3 kleurige 

tuinkabouters hoogte 31 cm. € 

25,-. Tel. 030-6924847

Mooie Samsonite koffer, met 

cijferslot en op wielen. Kleur: 

grijs/groen. € 12,50. Tel. na 

19.00 uur, 06-19691119

Gembird bluetooth handsfree 

Telefoon voor in de auto. 

Nieuw. € 27,95. Tel. 030-

2286381

Compleet satellietset met 54 

cm schotel en ontvanger voor 

canal digital en de vrije kana-

len. € 49,-. Tel. 06-19963053

Vriezer 4 laden, Miele. € 25,-. 

Tel. 0346-214451

Gratis af te halen +/- 15 

sierpotten voor kamerplan-

ten. Verschillende maten. 

In één partij meenemen en 

zelf schoonmaken. Tel. 035-

6947399 (na 18.00 uur)

Grote kattenbak. € 15,-, kat-

tendraagbox. € 7,50  in nette 

staat,  incl. schepje en etens-

bakje, samen € 20,-. Ikea 

onder het bed witte opbergbak 

met deksel, ongeveer 75 x 75 

cm. € 5,-. Tel. 030-2292791.

Suske en Wiske rood gebon-

den boek, hard kaft, 4 ver-

halen kokonera, bombardon, 

boemerang, locomotief. € 

35,-. Tel. 030-2284394
 

Plastic regenpak, zwart, maat 

L(broek en jas) z.g.a.n. € 

17,-. Tel. 030-2284394. De 

grote chefkoks van Europa, 

hun recepten en menu’s, boek 

nieuw, nu. € 10,-. Tel. 030-

2203377

4 Nieuwe boeken van J.J. 

Voskuil, Het Bureau 1, 2, 3 

en 4 (meneer Beerta, Vuile 

handen, Plankton, Het A.P. 

Beerta Instituut). € 50,-. Tel. 

030-2203377

Klimaat en natuur, de basis 

van ons bestaan, WNF. Nieuw 

boek nu. € 5,-. Tel. 030-

2203377

Het mooiste bloemschik boek 

van Pamela Westland € 4,-. 

Tel. 030-2203377

Overvloed en onbehagen 

van Simon Schama. De 

Nederlandse cultuur in de 

Gouden eeuw. Boek i.z.g.s. € 

12,-. Tel. 030-2203377

Huis van de toekomst van 

Chriet Titulaar, nieuw boek 

nu. € 5,-. Tel. 030-2203377

Toekomstbeelden, Visions 

of the future van Robbert en 

Rudolf Das, nieuw boek nu € 

7,-. Tel. 030-2203377

Een nieuwe gouden eeuw 

voor de Lage landen, nieuw 

boek nu € 11,-. Tel. 030-

2203377

Erfgoed der mensheid, cultu-

rele en natuurlijke werelderf-

goederen onder bescherming 

van de Unesco, nieuw boek 

nu € 15,-. Tel. 030-2203377

Mooie eiken salontafel i.z.g.s. 

1.42 x 0,73 x 0,47 (lxbxh) € 

40,-. Tel. 030-2203377 

Eiken TV-meubel 92x70x51 

cm (lxhxd) met laden en 

open ruimte. € 35,-. Tel. 030-

2203377

Mooi eikenhouten kastje met 

2 deuren, binnenin 1 plank 97 

x 90 x 50 cm (hxbxd) i.z.g.s. € 

35,-. Tel. 030-2203377

Rood-geel koperen koffiestel 

+ theelichtje (hoogte 6-22 

cm) met bijbeh. ovaal dien-

blaadje i.z.g.s. € 45,-. Tel. 

030-2203377

Oriëntaals geelkoperen 

gong, 25 cm hoog op stan-

daard i.z.g.s. € 30,- Tel. 030-

2203377

Ecophon gipgsplaten, ongev. 

1.15x0,60 nieuw in doos, nu € 

25,-. Tel. 030-2203377
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Tel  ...............................................................................................................................................

Bedrag  ...............................................  Voldaan  ........................................................................

Diverse

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

problemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. ZOMERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

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

graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

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

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

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

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, 

haard en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewas-

bescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor 

al uw tuin- en erfwerkzaamheden. Zie: www.vanvliettuin-

service.nl.

Nieuw in De Bilt! Nagelsalon Sendima. U kunt hier terecht 

voor manicure of een mooie set nagels. Voor meer informatie 

kijkt u eens op de site www.sendima.nl

Grote collectie schooltassen (ook voor kleuters) en koffers. 

Kok stomerij & lederwaren, Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 

0346-214112

Uw voeten in mijn handen! Massage ~ Pedicure ~ 

Voetreflextherapie. www.praktijkpost.nl 030-2213821 ~ 

06-29234560

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 6 voor de MENS cursussen!

Bridgeles door NBB-gedipl. bridgedocenten in Bilthoven. 

Bridgeles voor beginners en meer of minder gevorderden. 

Kleine groepen, dus persoonlijke aandacht gewaarborgd. 

Nadere info: ciska.zuur@gmail.com of 030-2281121

Musical en Muziektheater in Groenekan. Cursus muziek-

theater op woensdagmiddag voor kinderen vanaf 8 jaar in 

Groenekan. Info: carlijnstolten@gmail.com

Gratis proefles pilates! Op ma. 2 sept. gaan de lessen van 

start van Pilatesschool AndersBeter. Pilates is een pittige trai-

ningsvorm op de grond, waarbij alle spieren aan bod komen 

en worden versterkt. Lessen de Bilt, sportzaal van de oude 

Buys Ballotschool op ma. 18.30-19.30/ woe. 18.30-19.30 

en 19.30-20.30/do. 19.30-20.30. Les Groenekan, sportzaal 

Dorpshuis, woe. 09.30-10.30 uur. Kosten € 8,50 per les. www.

andersbeter.nl of 06-20137957.

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Originele elektrische Vendex 

typemachine met koffer. € 

15,-. Tel. 030-2203377

Integraal rode helm maat 

55/56 (= schedelomtrek in 

cm.) merk Driver. € 10,-. Tel. 

0346-213312

Tafeltennistafel. € 25,-. 

Afhalen bij Tolakkerweg 23. 

Tel. 035-5771895

Personeel gevraagd

Hoogvliet in Bilthoven zoekt 

diverse werknemers. Zie pag. 

12

Wij zoeken nog een 

Vierklankbezorger voor:

Hollandsche Rading 

Schepersveld in het bos tot 

aan Lage Vuursche (Vuursche 

Dreef), Binckhorstlaan en 

Karnemelksweg. 

Groenekan

Berkenlaan, Eiklaan, 

Grothelaan, Veldlaan en 

Vijverlaan.

Voor meer info bel 0346-

211992 of mail naar info@

vierklank.nl

Gevr. huish. HULP 1x per 14 

dagen 4 uur Westbroek 0346-

266395 of 06-51843625

Kopje koffie? Samen veel 

gezelliger dan alleen, toch? 

Handjehelpen zoekt een vrij-

williger voor een chronisch 

zieke dame. Maar met een 8 

jarig meisje met een ontwik-

kelingsachterstand een spel-

letje doen, zodat haar moe-

der even tijd voor zichzelf 

heeft, dat kan ook. En zo 

zijn er veel meer mogelijk-

heden.Wil jij ook vrijwilliger 

worden, neem dan contact op 

met Rosemarie Pielage, tel. 

030-2632950 of kijk op www.

handjehelpen.nl

Te koop gevraagd

SNOEIHOUT vers of oud, 

geschikt voor de kachel. Wij 

ruimen voor u op. Tel. 0346-

282513

Fietsen/brommers

DAMESFIETS Batavus 

Torino, wielm. 28 inch, frame 

54 cm, 7 versn., t.e.a.b. Meer 

info: 06-42109561

Gratis af te halen:

oude collectieboeken 
geboortekaarten.

Bel 0346-211215

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

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

REPARATIE zonnescher-

men, rolluiken, markiezen, 

Luxaflex. Verkoop nieu-

we en gebruikt. Tel. Hans 

06-26604779 Groenekan

65-Plusser doen KLUSJES 

voor 65-plusser. Vergoeding 

in overleg. Tel. 06-17896843

Voor een goed onderhouden 

(grote) TUIN belt u Rein: 

06-82004441

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. 

De locatie voor een; ver-

gadering, workshop, fami-

liebijeenkomst of cursus! 

Voordorpsedijk 35, G’kan. 

Tel. 030-2710913.

Goed geknipt bij BETTY'S 

CORNER! Betaalbare prij-

zen! Bel voor een afspraak: 

06-33722022. 

Zorg voor uw haar!

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Laatste keer Zomerbridge 

Donderdag 22 augustus hadden 24 paren zich aangemeld voor het Zomer-

bridge in Hollandsche Rading. Er werd in één lijn gespeeld. Jan Groenewe-

gen + Fred Verbakel werden eerste met 65,61 %, Albert de Vente + Tiny van 

Stralen tweede met 64,47% en het brons was voor Cobi van der Geer + Joke 

Koehorst met 64,39 %. Trees van Doorn + Jan van der Heide werden vierde 

met 63,58 % en de vijfde plek was voor Sylvia van Luinen + Bernarda Kösters 

met 59,98 %. 

Donderdag 29 augustus om 19.45 uur is er nog één keer vrij toegankelijk 

Zomerbridge in het tijdelijk Dorpshuis aan de Dennenlaan. Voor niet leden 

van Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten voor deelname € 2,00 per 

persoon per avond. Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-leden per paar 

bij voorkeur per e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of telefonisch 

naar 06 26947689. Er is, mede vanwege de aangevangen bouw van een nieuw 

Dorpshuis, beperkte parkeergelegenheid in de omgeving.

Met ingang van donderdag 5 september herstart Bridgeclub Hollandsche Ra-

ding haar eigen activiteiten weer. Er is nog ruimte voor nieuwe leden. Belang-

stellenden kunnen per e-mail contact opnemen met bchollandscherading@

gmail.com.
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FC De Bilt begint goed
Het eerste elftal van FC De Bilt speelde op zaterdag 24 augustus de eerste oficiële 

wedstrijd van seizoen 2013-2014. Het betrof de bekerwedstrijd tegen De Posthoorn. 

Na drie uitstekende overwinningen in de oefenperiode, o.a. tegen eersteklasser 

CSW, waren de verwachtingen hoog gespannen. Zou FC De Bilt evenals 
vorig jaar weer zo lang in de race blijven voor de districtsbeker?

De wedstrijd begon rustig, maar 

het was meteen duidelijk dat FC 

De Bilt de betere ploeg had. Toch 

duurde het tot ver in de eerste helft 

alvorens Erwin Korthals middels 

een fraaie voorzet Mike Versloot 

in scoringspositie kon brengen. 

En het is inmiddels duidelijk dat 

als Mike in zo’n positie wordt ge-

bracht er niet wordt getwijfeld: 

1-0. Voor rust wist Mike ook de 

2-0 aan te tekenen. De Posthoorn 

heeft slechts twee keer de kans ge-

zien om in de buurt van het Biltse 

doel te komen, maar twee keer 

reageerden de Biltse verdedigers 

adequaat, zodat de keeper niet 

eens in actie hoefde te komen.

Rust

Na de rust was de overmacht van 

De Bilt nog duidelijker en scoorde 

Mike wederom twee doelpunten. 

Daarna nam De Bilt gas terug, maar 

bleef wel goed verzorgd voetballen 

en hierdoor scoorde Lennart van 

Dijk de 5-0. Hierbij bleef het en 

kon FC De Bilt zich gaan opmaken 

voor de midweekse uitwedstrijd te-

gen Delta Sports in Houten. De der-

de en laatste poulewedstrijd tegen 

VOP vindt plaats op zaterdag 31 

augustus om 14.00 uur in De Bilt.

Fietsexcursie over Vliegbasis 
Soesterberg

Op zaterdag 31 augustus vindt op Vliegbasis Soesterberg de ietsexcursie militaire objecten 
plaats. Vrijwilligers van Utrechts Landschap nemen belangstellenden namens de Provincie 
Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest mee op een ontdekkingstocht naar het militaire 

verleden van de vliegbasis.

De ietsexcursie leidt over start- en 
landingsbanen en langs shelters, 

bunkers en een grote kerosineop-

slagplaats. Ook het munitiepark 

wordt aangedaan. Onderweg wordt 

regelmatig afgestapt om nog steeds 

zichtbare sporen te beleven uit de 

tijd dat de vliegbasis in Duitse han-

den was. En de rol van de vliegba-

sis te ervaren gedurende de Koude 

Oorlog periode toen de Amerikaan-

se luchtmacht het als NAVO-basis 

gebruikte.

Ook de gevolgen voor lora en fau-

na door het militaire gebruik komen 

aan bod. Na een korte toelichting 

in het informatiecentrum Hart van 

de Heuvelrug volgt een ietstocht 
van ongeveer 2 uur. De ietsexcur-
sie vindt plaats op zaterdag 31 au-

gustus van 13.30 uur tot ca. 16.00 

uur. Neem zelf uw iets mee! Kom 
op tijd, het toegangshek is geopend 

tussen 13.15 en 13.30 uur!
Het maximaal aantal deelnemers 
50 personen, deelname is gratis. De 

volgende ietsexcursie wordt geor-
ganiseerd op zaterdag 28 september.

Aanmelden
Interesse voor de ietstocht? Meld 
u dan aan via www.utrechtsland-

schap.nl/reserveren.

Verzamelpunt voor de excursie is 
het toegangshek bij de ingang van 

de vliegbasis aan de Batenburgweg 

te Soesterberg. De routebeschrij-

ving is vermeld op de website van 

Utrechts Landschap.

Laatste keer 
Zomerbridge 

Donderdag 22 augustus hadden 

24 paren zich aangemeld voor 

het Zomerbridge in Holland-

sche Rading. Er werd in één lijn 

gespeeld. Jan Groenewegen + 

Fred Verbakel werden eerste met 

65,61 %, Albert de Vente + Tiny 

van Stralen tweede met 64,47% 

en het brons was voor Cobi van 

der Geer + Joke Koehorst met 

64,39 %. Trees van Doorn + Jan 

van der Heide werden vierde met 

63,58 % en de vijfde plek was 

voor Sylvia van Luinen + Ber-

narda Kösters met 59,98 %. 

Donderdag 29 aug. om 19.45 uur 

is er nog één keer vrij toeganke-

lijk Zomerbridge in het tijdelijk 

Dorpshuis aan de Dennenlaan. 

Voor niet leden van Bridgeclub 

Hollandsche Rading zijn de kos-

ten voor deelname € 2,00 per 

persoon per avond. Vooraf aan-

melden van zowel leden als niet-

leden per paar bij voorkeur per e-

mail naar bchollandscherading@

gmail.com of telefonisch naar 06 

26947689. 

Er is, mede vanwege de aan-

gevangen bouw van een nieuw 

Dorpshuis, beperkte parkeergele-

genheid in de omgeving.

Met ingang van donderdag 5 sep-

tember herstart Bridgeclub Hol-

landsche Rading haar eigen ac-

tiviteiten weer. Er is nog ruimte 

voor nieuwe leden. Belangstel-

lenden kunnen per e-mail contact 

opnemen met bchollandschera-

ding@gmail.com.

Open dag Femtastic
Op 31 augustus 2013 organiseert dansstudio Femtastic Looydijk 115-A 

in De Bilt een open dag, waar iedereen kennis kan komen maken met 

wde nieuwe stijlen. Op de open dag kan men niet alleen workshops 

volgen en met docenten spreken maar is er ook een kledingmarkt. Fem-

tastic gaat een groot deel van de kostuums (gedragen en ongedragen) 

verkopen voor een prikkie. Op deze manier wordt getracht geld te ver-

zamelen voor de aanschaf van nieuwe kostuums. Iedereen is op deze 

dag welkom van 11.00 tot 16.30 uur. 

Kwart eeuw 
korfbalscheidsrechter

Tweemaal Zes-lid Herman Monincx begon zaterdag aan z’n 26ste 

seizoen als korfbalscheidsrechter. Monincx haalde in 1988 het 

scheidsrechtersbrevet en loot sindsdien vele honderden wedstrijden. 
Tijdens een bijeenkomst van de korfbalbond in Nijkerk ontving de 
zilveren jubilaris onlangs een speld als onderscheiding voor zijn inzet.
[HvdB]

advertentie

FC

DE BILT

SPorTPArk WelTeVreDeN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

VolVo Verkerk

FC DE BILT

VOP

zaterdag

31 augustus

Bekerwedstrijd

aanvang: 14.00 uur

AC Milan bij 
FC De Bilt

Afgelopen week werd er op het sportpark Weltevreden bij FC De Bilt 

het AC Milan Junior voetbalkamp georganiseerd. Aan dit voetbalkamp 

deden 106 talentjes uit de regio mee. 

Onder leiding van 2 jeugdtrainers van de Milan-voetbal-academie en 

jeugdtrainers van FC De Bilt werden allerlei voetbaltechnieken aange-

leerd. Daarnaast werden er allerlei voetbalspelletjes gedaan waarmee 

prijzen te winnen waren.        

  (Rob Florie)

Robin Collewijn en Daniel Smits werden als winnaars beloond met een 
weekend AC Milan.

Zwangerschapsyoga
In september start bij voldoende deelname op maandag (van 19.30 tot 

21.00 uur) een nieuwe cursus zwangerschapsyoga en geboortevoorbe-

reiding in buurthuis ‘t Hoekie in De Bilt. De cursus wordt gegeven 

door yogadocente Swaentje Van Parys. Deze cursus geeft training in 

ademhalings- en ontspanningstechnieken. Informatie en/of aanmelding 

Swaentje Van Parys 06-42519679.

Vanaf maandag 2 september startten de lessen weer van de Country Line 
Dancers Born Country in Maartensdijk. Er zijn groepen in Maartensdijk, 
Soest, Bilthoven, Maarssen en Maarssenbroek. Info Born.country@
casema.nl, tel. 0346 212817 of www.borncountry.eu
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vr. 6 sept. "SPECIALE BORRELAVOND" v.a. 21.30 u

Woe.
28-8

Gebakken victoriabaarsfilet 
met remoulade saus

of
Op Oosterse wijze 

gebakken runderfilet

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
29-8
Vrij.
30-8

wo 4 t/m zo 8 augustus:
Dorpsbistro Naast de Buren 10 jaar!

De gehele week aanschuiven met leuke attentie!! 
Keuze uit 4 gerechten € 10,- 

incl. kopje kofie 

Na de zomervakantie wordt op 

woensdag 4 september het nieuwe 

Cruyff Court seizoen 2013 ge-

opend. De echte voetballiefheb-

ber kent het wel ‘Cruyff Courts 

Kampioenen 6 vs 6’. Dit toernooi 

is het landelijke kampioenschap 

voor jongens en meisjes tot en 

met 12 jaar. Het toernooi verbindt 

alle Cruyff Courts in Nederland 

en brengt de jeugd in beweging. 

Mens De Bilt organiseert al 3 jaar 

de voorronden van dit toernooi 

voor jongens en voor meisjes. 

Voorgaande jaren werden de in-

schrijvingen per school gedaan, dit 

jaar gaat dat anders. Spelers kunnen 

zich inschrijven en worden vervol-

gens uitgenodigd op verschillende 

selectiedagen. Alle kinderen van 

verschillende scholen in de Bilt ko-

men hierdoor samen en leren ook 

met andere kinderen samenwerken.

Aanmelden 

De opening van het Cruyff Court 

seizoen 2013 is op woensdag 4 sep-

tember om 13.30 uur op het Cruyff 

Court in de Bilt. Er zijn deze dag 

verschillende voetbalactiviteiten 

waar iedereen tot 12 jaar aan mee 

kan doen. Men hoeft zich niet apart 

aan te melden; komen, meedoen en 

daarna inschrijven is het hierbij ge-

dachte parkoers. [HvdB]

Zomervakantie Sportweek 
Voor het derde jaar op rij organiseerden Buurtsportcoaches van Stichting MENS de Bilt de 

zomervakantie sportweek in de gemeente De Bilt. Van maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus 

boden zij voor alle kinderen en hun ouders een programma van negen verschillende sporten die 

verdeeld over deze vijf dagen gespeeld konden worden. 

Op het Cruyff Court aan de Buijs Ballotweg in De Bilt werden 

afgelopen maandag nog diverse voetbalclinics in het kader van de 

zomersportvakantieweek gegeven.

Tennisvereniging Meijenhagen gaf op maandag tennis-clinics op de club.

Aanwonende Harry Prosman: ‘Het 

pleinweekfeest is in 2004 begonnen 

met de aanschaf van een tafelten-

nistafel. Kunstenaar Jan den Ouden 

woonde aan het plein en had er een 

atelier. Zijn garagedeur werd door 

de jeugd gebruikt als doel tijdens 

het voetballen. Dit zorgde voor veel 

lawaai. Om hen een eigen plek te 

geven, heeft hij een tafeltennistafel 

gekocht en achter op het plein ge-

plaatst. Dit was het begin van Plein-

Plezier’. 

Dit keer waren ook wethouder Bert 

Kamminga en wijkcontactambte-

naar Lianne Oosterlee bij de fes-

tiviteiten aanwezig. Om het extra 

feestelijk te maken had de orga-

nisatie een 100-persoonstaart aan 

laten rukken die door de initiator 

van het pleinfeest Jan den Ouden 

en zijn vrouw aangesneden werd. 

En om het feest nog extra luister bij 

te zetten waren er ballonnen en lin-

ten die, na een druk op de knop, het 

luchtruim tegemoet gingen. [HvdB]

Pleinplezier begonnen
Elk jaar in de laatste week van de schoolvakantie is er in Maartensdijk het pleinweekfeest. 

Dit jaar werd PleinPlezier voor de 13de keer georganiseerd op het plein tussen de Valklaan, 

Fazantlaan, Patrijslaan en Prins Bernhardlaan.

Aandachtig wordt het aansnijden van de taart gevolgd. 

De enthousiaste explosie van ballonnen en linten vereiste een snelle en ludieke bescherming van de XL taart.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

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

Fantastische 
collectie koffers

OP ALLES IN DE TASSENTENT  EEN KORTING VAN 40%*

Ook in de winkel vindt u
tassen met dezelfde korting!

Voor velen is de vakantie al 

voorbij. Voor anderen is dat de 

tijd om er eens opuit te trekken.

Kok Stomerij & Lederwaren 

enzo heeft het kofferassorti-

ment weer aangevuld!

We hebben ook een fantatsti-

sche Tassententactie! 

*m.u.v. de basiscollectie

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

A
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.30 uur
Di t/m Do 11.30 - 21.00 uur
Vrijdag 11.30 - 22.00 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

Wielerronde actie 
op zaterdag 31 aug.

Groene trui menu, 
saté met friet € 7,25

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

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

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

Spitsmenu, 
broodje hamburger speciaal 

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

Bolletjestruimenu, 
balgehakt met friet. € 3,95

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

Kinderfietsmenu, 
5 kipnuggets met bakje friet 

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


