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De Zonnebloem viert tiende lustrum
door Walter Eijndhoven

Woensdag 11 september vierde De Zonnebloem afdeling De Bilt/ Bilthoven haar vijftigjarig 
bestaan in restaurant Het Jagershuys in Zeist. 95 vrijwilligers en oudgedienden waren aanwezig 

tijdens het evenement. Onder het genot van een pannenkoek keek het bestuur terug op de 
afgelopen vijftig jaar en wierp zij alvast een blik in de toekomst.

Al vijftig jaar onderhouden vrijwil-
ligers contact met een groot aantal 
ouderen, die door een lichamelijke 
beperking verstoken zijn van aller-
lei activiteiten. Of het nu een dagje 
uit is of een week vakantie, de vrij-
willigers zijn er voor hen. ‘In die 
vijftig jaar zijn veel ouderen geluk-
kig gemaakt’, vertelt burgemeester 
Potters. ‘En dat maakt mij heel trots 
op deze club. Dankzij hen doen 
mensen weer mee’. 

Terugblik
In de afgelopen vijftig jaar is veel 
veranderd, ook binnen een organi-

satie als De Zonnebloem. Vooral 
de opkomst van internet speelde 
een grote rol. ‘Vroeger werd meer 
bestuurd vanuit de centrale organi-
satie’, legt Lout Bracke, voorzitter 
van de afdeling De Bilt/ Bilthoven 
uit. ‘Door de opkomst van internet 
werd echter meer en meer overge-
laten aan de lokale besturen. De 
afdeling moest meer eigen initia-
tief nemen, zelf opereren en werd 
geacht zelf dingen te regelen’. Ook 
van vrijwilligers wordt steeds meer 
verwacht. Gelukkig biedt internet 
daartoe vele mogelijkheden. Brac-
ke: ‘Ouderen hebben vaak moeite 
met internet, daarom zijn wij ook 

op zoek naar jongere vrijwilligers. 
Helaas is dat best een moeilijke 
opgave. Vrijwilligers zijn lastig te 
vinden’. 

Toekomst
Ook in de toekomst gaat werving 
van nieuwe vrijwilligers gewoon 
door. ‘Onze centrale organisatie 
hoopt hen te werven via Facebook. 
Hiervoor zet zij acties uit op leeftijd 
en postcode om zodoende de juiste 
doelgroep aan te boren. Een ander 
punt van zorg zijn de financiën. Een 
deel van de binnenkomende dona-
ties gaat naar de diverse afdelingen. 
Helaas stagneren de inkomende 

donateursgelden, waardoor vaste 
inkomsten dalen. Het hoofdbestuur 
legt daarom het intiatief meer bij de 
plaatselijke afdelingen. Voor ons 
een mooie uitdaging dus’. Onder-
tussen gaan de vele vrijwilligers 
gewoon door met de organisatie 
van leuke uitjes. Bracke: ‘Dit jaar 
organiseerden wij onder andere 
al een boottochtje in Maaarssen 
en staat donderdag 31 oktober het 
A.M.G. Schmidt theater in De Flint 
in Amersfoort op het programma’.

Oprichters
Beide oprichtsters van de afdeling 
De Bilt/ Bilthoven, mevrouw Rade-
maker (95) en mevrouw Leeman 
(92) waren ook aanwezig tijdens 
het pannenkoeken eten. Radema-
ker: ‘Ik ben zo trots op deze afde-

ling. En wij bestaan nu vijftig jaar. 
In de beginjaren was De Zonne-
bloem nog niet zo bekend hoor. Ik 
ging in die tijd eens langs bij een 
oudere vrouw. Toen ik haar vroeg 
of zij weleens van De Zonnebloem 
had gehoord, antwoordde zij: ‘Die 
groeien in de tuin’. 

Club
Bracke kijkt met een goed gevoel 
terug op het vijftigjarig jubileum 
van ‘zijn’ afdeling. ‘Vooral de 
aanwezigheid van burgemeester  
Potters deed onze vrijwilligers 
goed’, laat hij weten. ‘Behalve de 
burgemeester, waren ook leden 
vanuit de regio, het hoofdbestuur 
en van de afdeling Zeist/ Maartens-
dijk aanwezig. Wij zijn tenslotte 
één grote club’. 

Geesina open tijdens OMD

Tijdens Open Monumentendag afgelopen zaterdag werd ook de molen 
Geesina in Groenekan genoemd als een van de (huidige) Plekken van 
Plezier; ‘Koffie en thee stonden klaar’. [foto Walter Eijndhoven].

Bestuursleden en oud-bestuursleden aan de pannenkoek. 

Burgemeester Sjoerd Potters neemt er de tijd voor.

Versterking vulploeg 
gevraagd!

Bilthoven�/�Donsvlinder 2 // Bilthoven 

Vulploegmedewerker 

Werktijden in overleg op 
maandag t/m zaterdag 
in de middag/avond.
Stuur een mail naar 
roel.de.vos@plus.nl of 
vul je gegevens in op de 
A4 fl yer in de winkel.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

22/09 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/09 • 09.30u - Ds. J. Prins

22/09 • 18.30u - Ds. A. Beens

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/09 • 10.30u - Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

22/09 • 10.00u - spreker Jan Poot 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
22/09 • 10.30u - Pastoor J. Skiba

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

22/09 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
22/09 • 16.30u - Ds. A. Veerman 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

22/09 • 10.00u - Ds. K.F.W. Borsje,  
22/09 • 19.00u - Ds. P. Wansink, 

jeugddienst

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

22/09 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 
+ mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
22/09 • 10.00 uur -  

Communieviering W. Sarot

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
22/09 • 10.00u - Spreker Henri Hüpscher

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
22/09 • 15.30u - Ds. P. Molenaar

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

22/09 • 10.00u - Ds. J.L. Schreuders
22/09 • 18.30u -  

Kandidaat A.J. Speksnijder 

Onderwegkerk Blauwkapel
22/09 • 10.30u - Pastor L. Fijen  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/09 • 11.00u - De heer J. Grootendorst
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/09 • 10.00u - Ds. C. van Sliedregt
22/09 • 18.30u - Ds. W. H. Th. Moen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

22/09 • 10.00u + 18.30u -  
Ds. D. Heemskerk

PKN - Ontmoetingskerk
22/09 • 09.30u - de heer J. Grootendorst

St. Maartenskerk
22/09 • 10.30u -  

Communieviering W. Vlooswijk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/09 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee 
22/09 • 18.30u - de heer A. Doornebal

PKN - Herv. Kerk
22/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan, 

Viering Heilig Avondmaal
22/09 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan, 

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Veerkracht bij Mama Lokaal

18 september krijg je bij het 
Mama Lokaal in de bibliotheek 
in Het Lichtruim handvatten aan-
gereikt. Met veel prikkels om je 
heen ontlaadt een kind zich vaak 
thuis. Door samen met je kind 
(en partner) actieve speloefenin-
gen te doen krijg je inzichten en 
handvatten als ouder. Er wordt 
gestart met het voorleeskwartier-
tje om 10.00 uur. Zie ook: debilt.
ouderslokaal.nl. 

Open speelavond Samuze 

Samuze, een amateurorkest in 
Bilthoven, bestaat uit zo’n 25 
enthousiaste muzikanten o.l.v. 
Noortje Braat. Er word licht klas-
siek en moderner gespeeld. Op 
woensdag 18 september is er 
een open speelavond , aanvang 
20.00 uur. Aanmelden kan via 
030 2288511 of huismuziekor-
kest@samuze.nl

Vergadering Lage Vuursche

Contactcommissie Lage Vuur-
sche vergadert vrijdag 20 sep-
tember om 20 00 uur. Op de 
agenda staan o.a. Ontwikkelin-
gen Soestdijk, Tripple A status 
dorp, herbeplanting bij afvalver-
zamelpunt, Evaluatie Houthak-
kersfeest, De Ridderhof, Uitbrei-
ding woningen Lage Vuursche. 

Bingo bij WVT

Vrijdag 20 september is er van 
19.30 tot 21.30 uur weer Bingo 
spelen bij WVT. Vrienden en 
buren zijn ook van harte welkom. 
Er worden 5 rondes gespeeld en 
er zijn leuke prijzen beschikbaar. 
Kosten € 3,50. Aanmelden is niet 
nodig. vvsoWVT Talinglaan 10, 
Bilthoven, 030 2284973

Het Danspaleis komt 
naar De Bilt 

In het kader van Wereld Alz-
heimer Dag organiseert Netwerk 
Dementie De Bilt op vrijdag 
20 september ‘Het Danspaleis’. 
Een unieke middag vol muziek, 
bewegen, plezier, aandacht en 
nostalgie, speciaal voor men-
sen met dementie, hun mantel-
zorgers, vrijwilligers en andere 
betrokkenen. Start is om 13.00 
uur met koffie/thee en lekkers in 
Hotel/Restaurant Van der Valk, 
aan De Holle Bilt 1 in De Bilt. 
U kunt dan deelnemen aan korte 
workshops zoals, Tai Chi, Yoga 
en valpreventie. Om 14.00 uur 
opent burgemeester Sjoerd Pot-
ters feestelijk Het Danspaleis, 
waarna iedereen naar hartenlust 
kan dansen. ‘Het Danspaleis’ is 
gratis en u kunt zich eenvou-
dig aanmelden via mantelzorg@
mensdebilt.nl of telefonisch via 
030-727 15 56.

Fietstocht en Nazomermarkt 

Het Adullam Comité Maartens-
dijk organiseert op zaterdag 21 
september een fietstocht (30 of 
50 km) naar prachtige plekjes 
en bezienswaardigheden in de 
omgeving van Maartensdijk en 
naar de Nazomermarkt in Maar-
tensdijk. Start tussen 9.30 en 
11.00 uur vanaf Adullam Molen-
winkel, Westbroekse Molenweg 
28, Westbroek. Info en aanmel-
den via: fietstochtmaartensdijk@
gmail .com. U komt tijdens deze 
fietstocht ook langs onze Nazo-
mermarkt die gehouden zal wor-
den bij het Hervormd Centrum, 
Dorpsweg 42b, in Maartensdijk 
van 10.00 - ± 15.00 uur.

Varen door de Molenpolder

Vaar op 21 september vanaf 
10.00 uur met de gids van Staats-
bosbeheer door de Molenpolder 
en geniet van de rust en de stilte 
van de natuur. Met een fluister-
boot ontdek je de rijke histo-
rie van dit oude veengebied en 
onderweg loop je een stukje op 
het “drijvend land”. Voor meer 
informatie en het boeken van een 
vaartocht: www.staatsbosbeheer.
nl/activiteiten.

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 21 septemberstaat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de  
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kunt U  uw hand-
tekening zetten onder petities 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen  waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf.

Verkoopdag in Westbroek

Op zaterdag 21 september van 
10.00 tot 16.00 uur vindt de 
jaarlijkse verkoopdag  van de 
Hervormde gemeente in en om 
het gebouw Rehoboth achter 
het kerkgebouw in Westbroek 
plaats. De monumentale kerk is 
te bezichtigen en de toren is 
onder begeleiding van een gids 
te beklimmen. 

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Met diepe droefheid, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend, geven wij u kennis dat de Heere, op Zijn tijd, van ons heeft 
weggenomen onze zorgzame vader en opa

Gerrit Jan van Schenkhof
sinds 21 december 1994 weduwnaar van 

Willemijntje van Schenkhof-Dirksen

in de leeftijd van 87 jaar.

 Maartensdijk: Tom van Schenkhof
  Marja van Schenkhof-Oudshoorn
   Eveline
   Annemieke

 Amersfoort: Margreet van Schenkhof
  Henry Charmant
   Wilmar

Maartensdijk, 15 september 2019

Correspondentieadres: Th. van Schenkhof
 Bovenkruier 56
 3738 WD  Maartensdijk

Onze vader en opa is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen D.V. donderdag 
19 september van 19.30 tot 20.30 uur in het Hervormd Centrum, 
Dorpsweg 42B (achter de Hersteld Hervormde Kerk) te Maartensdijk.

De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 20 september om 
10.30 uur in bovengenoemd Hervormd Centrum, waarna de begrafenis 
zal plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te 
Maartensdijk omstreeks 12.00 uur.

Voorafgaand aan de rouwdienst is er van 10.00 tot 10.20 uur nog 
gelegenheid de familie te condoleren in het Hervormd Centrum.

Geen bloemen

Onze dank gaat uit naar Huisartsenpraktijk Maartensdijk en Vitras
voor de uitstekende verzorging.

Met diepe droefenis nemen wij afscheid van 
 

Lous de Raadt
 

Lous is altijd zeer betrokken geweest bij het wel en wee van de 
gemeente Maartensdijk, vooral als raadslid in de periode 1978 - 1994. 

We wensen de familie veel sterkte toe met dit onverwachte verlies.
 

Namens de fractie en het bestuur van D66 De Bilt

Overleden

Bart Stipdonk
 

Bijna 20 jaar heeft hij zich voor Emmaus Bilthoven ingezet.
We zullen hem missen.

Emmaus Bilthoven
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Nestor Biltse gemeenteraad
viert zilveren jubileum

door Guus Geebel

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 werd Johan Slootweg als tweede
op de lijst van de SGP gekozen in de raad van Maartensdijk. Op 20 september

organiseert zijn partij een jubileumavond voor het langstzittende gemeenteraadslid.
Slootweg is ook vicevoorzitter van de Biltse raad.

Johan Slootweg werd in 1956 ge-
boren in Kamerik en groeide op 
in een boerengezin. Na zijn huwe-
lijk woonde hij nog enkele jaren in 
Kamerik maar in 1986 verhuisde 
het gezin naar Maartensdijk. Daar 
woonde een tante die dat zeer op 
prijs stelde. Het was aanmerkelijk 
dichter bij Versshop ’t Kaasvat in 
winkelcentrum De Klop in Over-
vecht waar Johan Slootweg in 1980 
mee was begonnen. In Kamerik 
was Slootweg bestuurslid van de 
SGP-kiesvereniging. Na de verhui-
zing naar Maartensdijk werd hij dat 
enkele jaren later ook daar.

Identiteit
De samenvoeging van Maartens-
dijk en De Bilt zorgde vooral in 
Maartensdijk voor veel onrust. ‘Het 
was een van boven opgelegde sa-
menvoeging van twee gemeenten 
die niet zoveel met elkaar hadden 
en voor die tijd niet veel samen 
deden’, vertelt Johan Slootweg. 
‘Maartensdijk was een landelijke 
gemeente met een andere cultuur 
en identiteit. De Bilt was heel an-
ders en dat heeft enige tijd frictie 
gegeven’. Johan Slootweg werd 
het enige raadslid voor de SGP in 
de nieuwe gemeenteraad. Vergele-
ken met de voormalige gemeente 
Maartensdijk kwam er veel meer op 
hem af. ‘In Maartensdijk waren de 
lijnen korter en ging het meer over 

details. In De Bilt gaat het over het 
algemeen meer over hoofdlijnen’. 
Slootweg wordt bij het raadswerk 
gesteund door een steunfractie die 
zich buitengewoon inzet en midden 
in de samenleving staat. Hij ervaart 
de sfeer onder raadsleden als goed. 

Dualisme
Twaalf fracties in de raad vindt 
Slootweg wel veel want dat maakt 
het niet altijd gemakkelijk. ‘Maar 
dat is nu eenmaal zo in een demo-
cratie’. Hij maakte vijf burgemees-
ters mee: Diepenhorst, Tchernoff, 
Gerritsen, Verkerk en Potters. Hij 
heeft aan allemaal goede herin-
neringen. Bij de laatste was hij 
voorzitter van de vertrouwenscom-
missie. ‘Er is veel veranderd. De 
digitalisering heeft er voor gezorgd 
dat de informatie niet meer op pa-
pier wordt aangeleverd’. In maart 
2002 werd het dualisme ingevoerd. 
‘Dat was best een verandering ten 
goede. De raad werd meer een ei-
gen orgaan. Ik zou nog wel wat 
meer willen zien dat de coalitie het 
college niet in alles volgt’. Hij ziet 
de laatste tijd wat meer dat er wis-
selende meerderheden zijn.

Verkeer
In 2012 haalde Johan Slootweg de 
landelijke pers met een motie om 
een opruimingsplicht van paarden-
vijgen in de APV op te nemen. Die 

motie kreeg geen steun van de raad 
maar werd een jaar later wel in de 
APV opgenomen. De aanleg van 
een westelijke randweg, of iets an-
ders wat een oplossing biedt, bracht 
hij ook regelmatig in de raad omdat 
het duidelijk is dat de verkeersaf-
wikkeling vast gaat lopen. ‘Daar 
hebben we ons met een aangeno-
men amendement bij het raads-
voorstel over de ontwikkeling van 
de Schapenweide ook sterk voor 
gemaakt. Er moet, gelet op andere 
ontwikkelingen, gewerkt worden 
aan een structurele oplossing om 
de bereikbaarheid te verbeteren’. 
Slootweg zet zich nog steeds volop 
in voor de kleine kernen. Hij vindt 
dat daar veel te weinig gebouwd 
wordt.

Invoelingsvermogen
Middenstand, parkeren en zon-
dagopenstelling zijn onderwerpen 
waar Slootweg flink van zich heeft 
laten horen. Hij vindt dat er meer 
invoelingsvermogen vanuit de ge-
meentelijke overheid zou moeten 
zijn van wat ondernemers beweegt. 
‘Die willen niet alleen een goede 
boterham verdienen maar ook bij-
dragen aan een florerend centrum. 
Ze zouden veel meer samen moe-
ten doen’. Hij ziet dat ook bij het 
parkeerbeleid. ‘Er zou een bredere 
parkeervisie voor het centrum ont-
wikkeld moeten worden en tot op 

Johan Slootweg een alom gewaardeerd gemeenteraadslid. 

Voeding voor taalvrijwilligers 
Taalpunten De Bilt

Taalvrijwilligers van Taalpunten De Bilt werden donderdag 12 september
getrakteerd op nieuw lesmateriaal en een lunch. 

Jaarlijks helpen taalvrijwilligers 
meer dan honderd taalcursisten met 
het beter de Nederlandse taal beter 
kunnen leren, spreken en schrijven. 

Zowel mensen die in Nederland 
geboren en getogen zijn maar om 
diverse redenen moeite hebben met 
lezen en schrijven, als mensen van 
buitenlandse komaf die zich de Ne-
derlandse taal eigen willen maken, 
kunnen terecht bij Taalpunten De 
Bilt.

Begeleiding
In de begeleiding van taalcursisten 
merken taalvrijwilligers dat men-
sen van buitenlandse komaf vooral 
behoefte hebben aan het verbeteren 
van de uitspraak in het Nederlands. 
Omdat hier geen geschikte lesma-
teriaal voor was, heeft Barbara 
Oosterwaal, één van de drie coör-
dinatoren van Taalpunten De Bilt, 
de lesmethode Op pad ontwikkeld. 
Hiermee kunnen taalvrijwilligers 
taalcursisten goed helpen. Taalvrij-

willigster Inge Gorris nam het eer-
ste exemplaar in ontvangst. Naast 
de lesboeken en werkboeken heeft 
Barbara samen met Toon Gerritsen 
ook een website ontwikkeld met 
2300 oefeningen. 
Aangezien taal het vervoermiddel 
is om elkaar te begrijpen, leveren 
taalvrijwilligers met hun werk een 
belangrijke bijdrage aan de zelfred-
zaamheid van mensen. Meer we-
ten? Kijk op taalpuntendebilt.nl 
 (Bea Rigter)

Taalpunten De Bilt proost op een nieuw cursusjaar.

heden ontbreekt het daaraan. Daar 
vragen ondernemers en mensen 
uit de buurt om. Er zijn natuurlijk 
ook resultaten geboekt, een van de 
meest opvallende is de realisering 
van de spoortunnels’. 

Realiteit
De slogan van de SGP in 2014 was: 
principieel, daadkrachtig, realis-
tisch en weloverwogen. ‘Die slogan 
gold voor mij voor de hele periode’. 
Johan Slootweg noemt het bijzon-
der dat hij voor zover hij zich kan 
herinneren in die 25 jaar geen en-
kele raadsvergadering heeft hoeven 
verzuimen. ‘Ik ben dankbaar dat 
ik de kracht heb gekregen om dit 
te kunnen doen’. Onderhoud van 
het openbaar groen is ook een punt 

waar de SGP zich sterk voor maakt. 
‘Door de bezuinigingen daarop 
zien we dat de kwaliteit slechter 
geworden is. We hebben regelma-
tig moties ingediend voor meer 
geld en een ander onderhoudsplan. 
Dat moet wat ons betreft beter’. 
Hij benadrukt aan het eind van het 
gesprek dat de SGP zich vooral re-
alistisch en weloverwogen opstelt. 
‘Vooral in de discussie over het kli-
maat is realisme heel hard nodig’. 
Slootweg denkt, dat zoals men dat 
nu wil het een beetje uit de hand 
gaat lopen en de realiteit uit het 
oog wordt verloren. Hij vindt het 
daarom belangrijk dat er zo nu en 
dan op bepaalde punten aan de bel 
getrokken wordt en een pas op de 
plaats gemaakt wordt.

Goed bezochte Marktdag
door Walter Eindhoven

Op zaterdag 14 september vond de jaarlijkse Marktdag met oldtimers 
in De Bilt plaats. Er was een braderie, rommelmarkt, optredens van The 
P.U.B. en er kon meegereden worden met Bus27. De marktdag begon 
om 10.00 uur en werd gehouden op de Dorpsstraat en rond de Dorps-
kerk in De Bilt. 

Veel stands rondom de Dorpskerk in De Bilt.

Politiek weerbericht De Bilt 
CODE ORANJE 
Het gemeentebestuur De Bilt 

1999 t/m 2019

Lezing
do. 26 sept. 
Aanvang 20.00 uur.

Opgave bij
Bilthovense Boekhandel

info@bilthovenseboekhandel.nl
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Rib- of schouder-
karbonade

Tartaar

Varkenshaassleetje

500
GRAM 5.98

100
GRAM 1.98

500
GRAM 4.98

Riblappen

Kipdijfilet

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 19 september
t/m woensdag 25 september

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Boeren achterham
Gegrilde fricandeau

Ei-bieslook salade
Sellerie salade
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

KOP HAASJES

SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN KAAS

BOEREN BELEGEN 
KAAS

500
GRAM 6.25 500

GRAM 6.50

3+1
GRATIS

6
VOOR 6.-

Gehakt schnitzels, runder 
schnitzels, varkens schnitzels

Lekker voor het weekend

5 HALEN= 4 BETALEN

2
STUKS 6.-

2
STUKS 7.-

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 sept.

Alleen vrijdag en zaterdag
Nog een keer…..
verse gazpacho 
(koude tomatensoep)

Volop Hollandse nieuwe oogst

Appels en peren.
Heerlijke mandarijnen, 
sinaasappels 
en druiven. 

Volop keus..!!

Aardbeien-vanille 
Taart
Nu € 15,95
wat zijn ze lekker…. 
Uit eigen bakkerij
Cocos makronen 
Nu € 3,49

Alle Lasagnes 
€ 1,25

100 gram

Vers gesneden Hollandse
Andijvie

€ 0,99
400 gram

Nieuwe oogst
Elstar handappels

€ 1,49
heel kilo

Desem
100% spelt brood  
Nu € 2,99
Onze bekende 
Witte bolletjes
Zak 5 stuks nu € 1,99

Pilav 
met kip en groenterijst

€ 1,35
100 gram

Linguine pasta 
met gevulde kip en groenten

€ 1,49
100 gram

Tuinbonenschotel
met kip 

€ 1,25
100 gram

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Hollandse
Courgettes
Nu 2 voor € 1,00

Hollandse Paprika’s
Rood-geel-groen
Nu 2 stuks € 1,00

Vers
gesneden
Meloenmix
Megabak € 2,99
Mooie hollandse
Bospeen
Per bos € 1,00

23
09

24
09

25
09

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissier Van onze bakker
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advertentie

Themamarkt bij Emmaus Bilthoven
door Guus Geebel

Kringloopwinkel Emmaus Bilthoven organiseert op zaterdag 28 september van 13.00 tot 16.00 
uur een themamarkt met vintage, bric à brac, antiquiteiten, kunstvoorwerpen 

en schilderijen, waaronder enkele zeefdrukken van Jeroen Krabbé.

Een deel van de opbrengst van 
de themamarkt gaat ditmaal naar 
het ondersteuningsfonds voor het 
dorpje Szentpeter in Roemenië, 
waarmee De Woudkapel sinds 
1998 vriendschappelijke banden 
onderhoudt. Een aantal zieke be-
woners in dat dorpje krijgt van 
de medicijnen die ze nodig heb-
ben maar een derde door de ge-
zondheidszorg vergoed. Op dit 
moment zijn er negen mensen die 
geheel of gedeeltelijk niet in staat 
zijn om te werken en medicijnen 
nodig hebben. 

Voor het themaonderdeel worden 
bij Emmaus kraampjes ingericht. 
‘Er is heel veel en we proberen ta-
fels in een u-vorm te zetten waar 
we de spullen op kwijt kunnen, 
met luifels en lampjes erboven’, 
vertelt Inemie Gerards. De thema-
dagen blijken een succes en de or-

ganisatoren verwachten weer een 
gezellige marktmiddag. Inemie 
en Leo Gerards en Coen de Moor 
vertellen wat bezoekers kunnen 
verwachten en wat er zoal voor de 

themadag is verzameld. Zo is er 
werk van bekende kunstenaars als 
Fon Klement. Er zijn dit keer veel 
kleine schilderijen en alles wordt 
geprijsd.

De te verkopen schilderijen voor de themamarkt worden geselecteerd.

Het Danspaleis komt naar De Bilt
In het kader van Wereld Alzheimer Dag (21 september) organiseert Netwerk Dementie De Bilt 

op vrijdag 20 september ‘Het Danspaleis’. Een unieke, gezellige middag vol muziek, 
bewegen, plezier, aandacht en nostalgie, speciaal voor mensen met dementie, 

hun mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen. 

Jaarlijks wordt door middel van 
Wereld Alzheimer Dag aandacht 
gevraagd voor dementie en de ge-
volgen die dit heeft voor de per-
soon zelf en zijn omgeving. Ieder 
jaar kent het een ander thema en 
dit jaar is het thema ‘bewegen’. 
Het Netwerk Dementie De Bilt 
organiseert daarom samen deze 
speciale en muzikale middag. 
Muziek, bewegen en dansen ver-
bindt mensen, het ontspant en 
geeft plezier. Bewegen is voor 
iedereen belangrijk en bij mensen 
met dementie blijft muziek vaak 
heel lang in het geheugen veran-
kerd.

Carrousel
Vrijdag 20 september vanaf 13.00 
uur is iedereen van harte welkom 
om te komen dansen en andere 
mensen te ontmoeten tijdens ‘Het 
Danspaleis’, in Hotel/Restaurant 
Van der Valk, aan De Holle Bilt 1 
in De Bilt. Om 13.00 uur is de ont-
vangst met koffie/thee en lekkers, 
daarna kan men korte workshops 
volgen, zoals Tai Chi , Yoga en 
valpreventie. Om 14.00 uur is de 
officiële en feestelijke opening van 
Het Danspaleis door burgemeester 
Sjoerd Potters waarna er naar har-
telust gedanst kan worden. Er zijn 
vrijwilligers aanwezig om u uit te 
nodigen voor een dans of om ge-

zellig een praatje te maken. Ook 
wordt er een bijzondere oudere en/
of vrijwilliger in het zonnetje ge-
zet en u kunt u favoriete nummers 
aanvragen in de Favorieten Car-
rousel. Van der Valk zorgt ervoor 
dat het ook de inwendige mens aan 
niets ontbreekt.

Het Danspaleis is gratis toegan-
kelijk na aanmelding via mantel-
zorg@mensdebilt.nl of telefonisch 
via 030 7271556. (Adspirant-)vrij-
willigers kunnen contact op met 
mantelzorgconsulent Marianne 
Houkamp via e-mail m.houkamp@
mensdebilt.nl of telefoon 030 
7271556. 

Veroordeeld wegens 
aanstootgevende kleding

‘Een heer en een dame uit Bilthoven 
werden door de kantonrechter ver-
oordeeld tot een boete van fl. 3.- of 
1 dag hechtenis’; blijkens een arti-
kel in Het Vaderland van 5 augustus 
1934. Zij zouden zich volgens ge-
tuigen, gekleed in een ‘aanstootge-
vende badmantel’ over de openbare 
weg naar- en van het natuurbad De 
Biltsche Duinen hebben begeven.

Karel Beesemer beschrijft in het 
septembernummer van De Biltse 
Grift In zijn artikel ‘Plekken van 
plezier’ het ‘zedeloos’ gedrag in 
het voormalig natuurbad. Op meer 
plaatsen in onze gemeente werden 
stevige boetes uitgedeeld. Kees 
Floor staat stil bij overtredingen 
langs het water van de Biltse Grift, 
die voor kunstenaars een inspiratie-
bron was en daardoor vaak op prent-
briefkaarten verscheen. Die kaarten 
bleken later bewijskracht te vormen 

bij het naleven van de regels langs 
deze vaarweg. 

Wiskunde
De familie van Fred Kroese, oud-
wiskunde leraar, woonde op Blauw-
kapelseweg 44 in De Bilt. Van de 
documentatie die hij beschikbaar 
stelde, bewerkte Loes Meijer-Ott 
de interessante geschiedenis van het 
woonhuis. En in de rubriek ‘Dingen 
die voorbijgaan’ belicht zij ditmaal 
het boodschappen doen in de 50-er 
en 60-er jaren. 

Kunst
In de vaste rubriek ‘De Bilt toen en 
nu’ laat Abe Postema zien hoe de 
wijk De Leijen zich heeft ontwik-
keld. Wim Krommenhoek neemt de 
lezer weer mee op zijn tocht langs 
kunst in de gemeente. Ditmaal de 
beelden van Jop Goldenbeld. 
De discussie over de affaire van de 

gloeiende munten gaat nog door: in 
dit nummer geeft Ton Meijer er zijn 
mening over.
Het septembernummer van De 
Biltse Grift is verkrijgbaar vanaf 9 
september bij De Bilthovense Boek-
handel en Bruna in Bilthoven en bij 
The Read Shop in De Bilt. ( H . A . 
L’Honoré Naber)

Verrassend concert in 
Huize Gaudeamus

Woensdag gaven het Matangi Quartet en het Viride Kwartet een concert 
in Gaudeamus. Het Matangi Quartet, een goede bekende in dit huis, is 
al langer een begrip op de internationale podia. Dit jaar viert het Quartet 
haar 20 jarig bestaan.

Het Viride Kwartet, daarentegen, is een heel jong ensemble dat bestaat 
uit jeugdige leerlingen uit de toptalentenklas van het Haags conserva-
torium. Het jongste lid zit zelfs nog op de middelbare school en is pas 
16 lentes oud. Ook zij hebben al enkele (nationale) prijzen gewonnen. 
‘Viride staat voor jeugdig, groen en krachtig’, zo antwoordde men op 
de vraag naar de naamgeving. 

Diplomaat
Voor de pauze speelde het Matangi het Strijkkwartet Op 59 no 2 van 
Beethoven, ook wel de ‘Razumovsky’ genoemd. Beethoven schreef 
dit kwartet voor een Russische diplomaat met deze naam, die vaak in 
Wenen verbleef. Het Adagio van dit kwartet, waarin de romantische 
elementen goed hoorbaar waren, werd met veel gevoel gespeeld. Het 
Presto was heel dansant en deed menig toehoorder op dit ritme meebe-
wegen. Na de pauze speelden het Matangi Quartet en het Viride Kwar-
tet samen het Octet in E Op 20 van Mendelssohn. Het jeugdige Viride 
Kwartet koos deze compositie omdat Mendelssohn het op zijn 16de 
voor de verjaardag van zijn vioolleraar geschreven had.
Het was ronduit verrassend te horen en te zien hoe goed deze ensembles 
in korte tijd samenspeelden. Vooral het Scherzo, met zijn hoge tempi, 
werd heel knap uitgevoerd.           (Frans Poot)

Het publiek bedankt met een daverend en langdurend applaus. 

Pianorecital
Zaterdag 5 oktober speelt Misha Fomin en studenten van de Master-
class een gevarieerd programma met werken van Beethoven Liszt, 
Chopin en Rachmaninov in De Woudkapel. 

Inleiding op het concert wordt verzorgd door de musicoloog Emanuel 
Overbeeke. In het Beethovenjaar 2020 verschijnt zijn boek over de 
Beethovenreceptie in Nederland vanaf 1800 tot nu.

De internationale masterclass Beethoven & zijn pianosonates, vindt 
plaats van 1 t/m 6 oktober. De studenten variëren in leeftijd van 12 tot 
29 jaar, van jong talent tot afgestudeerde postgraduate student. Jonge-
lui afkomstig uit Nederland, Griekenland en Rusland, studerend aan 
verschillende Conservatoria in Nederland en Rusland. Docent Misha 
Fomin is de artistiek leider van de stichting Beethoven2027. Meer info 
op www.beethoven2027.nl. Een les bijwonen kan ook, aanmelden via  
beethoven2027@gmail.com

Docent Misha Fomin verzorgt 
een gevarieerd programma in 
De Woudkapel. (foto H. van der 
Woerd)
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Vink Witgoed BV
Midden in Westbroek is de grootste 
witgoedleverancier van de gemeente 
De Bilt gevestigd. Ouderwetse 
service en betrokken medewerkers 
maken Vink Witgoed...   [lees meer]

We gaan er allemaal 
weer op vooruit!

Nabeschouwing bij 
Kapper Hans.  Bel 212455

APPELTJESBROOD

APPEL-
ROOMROLLEN

4 STUKS € 4,95

NU
€ 5,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Donderdag 26 september 19.00 -21.00
Restaurant Helden - Kon.Wilhelminaweg 126

Alvast even inlezen?

Inloopavond 
‘Zonnepark Achterwetering’

www.ixzon.nl/achterwetering

Bekijk het plan - Praat mee - Participeer!

advertentie

Plek van plezier ‘Zwembad De Kikker’ 
door Henk van de Bunt 

Op zaterdag 14 september vond de Open Monumentendag plaatst. Dit jaar was het (landelijk) 
thema ‘plekken van plezier’;  hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt en 

welke monumenten zijn daarvoor het decor of het podium geweest? 

Burgemeester Sjoerd Potters open-
de de Open Monumentendag op de 
Biltse Duinen in Bilthoven. Er was 
op diverse plaatsen en via internet 
een fi etsroute beschikbaar, die langs 
de opengestelde monumenten in de 
zes kernen leidde. De Vierklank 
stipt een aantal van de ‘plaatsen van 
plezier’ aan, die in de fi etsroute zijn 
opgenomen, en put daarbij vrijelijk 
uit haar eigen archief van 25 jaren 
jong. 

Zwembad De Kikker 
Dorpshistoricus Koos Kolenbran-
der vertelt in december 2006 uit-
voerig over het zwembad De Kik-
ker aan de Ruigenhoeksedijk te 
Groenekan - toen t.g.v. het 75-jarig 
bestaan: ‘De zwemvereniging De 
Kikker is offi cieel op 9 mei 1931 
opgericht, maar de verhalen over 
het zwemmen in de gracht van fort 
Ruigenhoek gaan terug tot 1911. In 
het archief van de gemeente Maar-
tensdijk bevindt zich een document 
uit juli 1923, ondertekend door de 
toenmalige Gemeentesecretaris 
Vossestijn en de ‘Eerstaanwezend 
Ingenieur der Genie’. In dit van 
twee offi ciële stempels voorziene 
document wordt aan de toen twin-
tigjarige kantoorbediende D. Ra-
venstein uit Groenekan vergunning 
verleend om te zwemmen in ‘het 
daarvoor bestemde gedeelte’ van de 
fortgracht’.

Stadshistoricus
‘De stadshistoricus Dr. Reeskamp 
stoeit in een stukje in het Nieuw 
Utrechts Dagblad van 19 mei 1956 
ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van het zwembad ook al 
met de oprichtingsdatum. Op een 
bij zijn artikel geplaatst fotootje 
uit 1911 zwemmen drie leden van 
de familie Copijn in de fortgracht. 
Reeskamp schrijft, dat de eerste 
‘zwemmerij’ in de fortgracht min 
of meer clandestien was. Maar er 
was aan het begin van de vorige 
eeuw een buitengewoon geschikte 
fortwachter, die de prettige eigen-
schap bezat, om bij dit punt ‘een 
oogje dicht te doen’. Zelfs proble-

men over gemengd of niet gemengd 
zwemmen bestonden er niet. Men 
verkleedde zich in de dichte oever-
begroeiing en kijkers kwamen er 
nooit in deze uithoek van de polder. 
Rond 1921 was er een vaste kern 
van Groenekanners die zomers in 
de fortgracht zwommen’. 

Boekhouder
‘Op 9 juni 1922 is er door het De-
partement van Oorlog offi cieel 
toestemming verleend om in de 
fortgracht te zwemmen. Er was een 
groepje zwemmers onder aanvoe-
ring van de boekhouder van de fi r-
ma Copijn, de heer C. Leefl ang, dat 
daar regelmatig gebruik van maak-
te. Op 9 mei 1931 is onder leiding 
van de heer Leefl ang de zwemver-
eniging De Kikker opgericht. De 
vereniging heeft de beschikking 
over een gedeelte van de fortgracht. 
De wateroppervlakte van het 
zwembad bedraagt 3400 m2 met 
1300 m2 terrein voor de kleedhok-
jes en terras. Op een losse aanteke-
ning in een fotoboek uit 1960 van 
het zwembad wordt de keuze voor 
de naam De Kikker voor het zwem-
bad humoristisch verklaard: ‘Voor-
al de tekening van onze springende 
naamgever - het meest vrouwelijke 
dier - oogstte veel lof. Waarom het 
meest vrouwelijke? Omdat een kik-
ker: een grote bek heeft, altijd kou-
we poten heeft, en .. .iets te dom is 
voor de ooievaar!’ 

Bovengebit
‘Van lieverlee ontstond er wat meer 
behoefte aan comfort. Er werden 
tweemaal vijf houten kleedhokjes 
gebouwd. Deze hokjes hebben er 
tot de hongerwinter van 1944 ge-
staan. In de winter van 1944 zijn ze 
allemaal in de kachel verdwenen. 
Saillant detail daarbij was dat de 
eerste badmeester niet kon zwem-
men, hij had watervrees. Toch zijn 
er nooit ongelukken gebeurd. Al-
leen de latere wethouder Versteeg 
(Maartensdijk) raakte tijdens een 
sierlijke duik zijn bovengebit kwijt. 
Het kleinood is ondanks grondig 
zoeken nooit meer boven water ge-
komen. Het kostte de arme man 35 
harde guldens’. 

Zondag
‘De zondag is er niet om te zwem-
men. Een enkele keer kreeg het 
zwembad aandacht in de gemeen-
teraad. Over de subsidie werd 
meestal niet moeilijk gedaan. Maar 
tijdens de behandeling van de poli-
tieverordening in de raadsvergade-
ring van 26 januari 1938 ontstond 
er discussie: In een artikel is een 
verbod opgenomen op het gemengd 
zwemmen op zondag. Een raadslid 
wil, hoewel hij een tegenstander 
van gemengd baden is, dit verbod 
schrappen, omdat het tijdens wed-
strijden op zondag mogelijk moet 
zijn gemengd te zwemmen. ‘Het is 
een spel, geen arbeid’, zegt hij. Een 
ander raadslid is het daar niet mee 
eens. Hij merkt op dat de Over-
heid de dienaresse Gods is om het 
kwaad te weren. ‘De zondag is er 
niet om te zwemmen’, voert hij 
aan. Na discussie wordt na stem-
ming besloten de uitgesloten ont-
heffi ngsmogelijkheid op het verbod 
op gemengd zwemmen op zondag 
te laten vervallen’. 

Bevrijding
‘Na de bevrijding is de vereni-
ging waarschijnlijk om fi nancieel-
technische redenen omgezet in 
een stichting, de enige stichting, 
die is vermeld in de annexatiewet 
van 1954 vanwege de geldelijke 
deelneming van Utrecht (70 %) 
en Maartensdijk. Er werden twee 
25 meter lange steigers precies 50 
meter van elkaar haaks op de kant 
gebouwd als wedstrijd-bad. Twee 
jaar later besteedt het dagblad Het 
Centrum aandacht aan de plannen 
van De Kikker om het zwembad 
uit te breiden. De gemeente Utrecht 
steunt in augustus 1958 stichting 
Zwembad De Kikker met een le-
ning van 60.000 gulden. De Kik-
ker telt volgens het dagblad Het 
Centrum in 1959 2000 leden. In 
het artikel komt ook mevrouw Van 
Walsum aan het woord die al negen 
jaar samen met ome Jan Spaapen 
het zwemonderwijs bij De Kikker 
verzorgt en gemiddeld per seizoen 
tweehonderd kinderen voor hun 
‘kikkertje’ opleidt’. 

Schapenhokken
‘Op zaterdag 18 juni 1960 opent 
de voorzitter van de stichting De 
Kikker de heer G. Glerum het ver-
bouwde zwembad. Burgemeester 
mr. H.H. Schuller en wethouder 
De Nooy hijsen tijdens de opening 
de Kikkervlag. Er zijn 110 stenen 
kleedhokjes voor ouderen beschik-
baar en twee gemeenschappelijke 
18 meter lange kleedruimten, zgn. 
schapenhokken, voor de jeugd. Vier 
moderne toiletten met waterspoe-
ling maken het geheel compleet. 
De Kikker is voortaan offi cieel 
een wedstrijd-bad. In het weekend 
worden er polodagen georganiseerd 
met competitiewedstrijden, waar 
nationale teams aan deelnemen’.

De kikker kwaakt 
‘Tot 1975 schijnt alles op rolletjes 
te lopen. Totdat in dat jaar het toen-
malige stichtingsbestuur zijn zorg 
over de exploitatie van het zwem-

bad aan de gemeente Maartensdijk 
kenbaar maakt: de verkoop van 
abonnementen en leskaarten loopt 
sinds 1970 terug. Een van de oorza-
ken is volgens het bestuur de komst 
van het recreatie-bad De Maarsse-
veense Plassen en de opening van 
een nieuw zwembad in Overvecht 
dat De Kwakel zal gaan heten. 
Het bestuur van De Kikker vreest 
dat het grote publiek via het werk-
woord ‘kwaken’ zekere associaties 
met een kikker zal leggen, waar-
door misverstanden zullen ontstaan 
en de Stichting in haar belangen zal 
worden geschaad’. 

Het bestuur van de stichting 
Zwembad De Kikker vraagt het 
college van B & W in Maartens-
dijk hen de gelegenheid te geven 
om tot een gedachtewisseling te 
komen: ‘Wij koesteren niet de 
verwachting, dat een dergelijk ge-
sprek ineens de oplossing van alle 
problemen zal brengen, doch heb-
ben wel de hoop dat het ons kan 
helpen bij het uitstippelen van de 
lijnen waarbij wij ons beleid voor 
de toekomst zullen moeten forme-
ren’. Of dit gesprek heeft plaats-
gevonden en met welk resultaat 
valt niet te achterhalen’. 

Over zwembad De Kikker (www.zwembaddekikker.nl) lezen we in 
2019: ‘In deze tijd van plastic, beton en chloor zijn er nog steeds 
schone plekjes te vinden om te zwemmen. De Kikker is zo’n plekje. 
Hier zwemt u nog in puur natuur water, dat haar oorsprong ontleent 
aan een aantal wellen in de fortgracht van Fort Ruigenhoek. Dit fort, 
dat sinds 1870 bestaat ligt in het waterwingebied van Maartensdijk 
en wordt ook nog eens door veel groen omzoomd. Deze rustige omge-
ving is een gastvrij thuis voor o.a. futen, meerkoeten, kwikstaartjes en 
vele andere soorten vogels. Hiervan kunt u tijdens het trekken van uw 
baantjes ook genieten’.

Foto van Koos Kolenbrander: 
‘Vanaf de Duiktoren in 1960’. 

Kees Diepeveen in 2017: ‘De uitstekende waterkwaliteit van zwembad De 
Kikker en de fortgracht rond Fort Ruigenhoek in Groenekan maakte het 
weer mogelijk de kilometertocht rond het fort te organiseren. Het weer, de 
watertemperatuur van 21 graden en 120 enthousiaste deelnemers maak-
ten deze 35ste editie van de kilometertocht op zaterdag 26 augustus op 
voorhand al een geslaagd evenement’.

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste jaar-
gang van De Vierklank: al 25 jaar het lokale ‘sufferdje’ van deze ge-
meente. 
Al vanaf het eerste nummer schrijft De Vierklank over alles wat mo-
gelijk interessant kan zijn vooral binnen de gemeentegrenzen van alle 
zes kernen. 
In dit jubileumjaar grijpen we terug op artikelen of wetenswaardighe-
den die weer extra aandacht verdienen; dit keer o.a. over het 88-jarige 
Zwembad De Kikker in Groenekan.

Energie informatieavond
Huiseigenaren in gemeente De Bilt kunnen dit najaar

een duurzaam licht opsteken bij de informatiebijeenkomsten
van energiecoöperatie BENG!. De eerste energieavond

staat gepland op donderdagavond 26 september
in het HF Witte Centrum te De Bilt

Tijdens deze bijeenkomst staat een comfortabel warm huis met een 
energiezuinige CV installatie centraal. Dat begint bij CV ketel en radi-
atoren. Door de werking van de installatie beter te begrijpen, kan met 
eenvoudige ingrepen het rendement worden verhoogd. Resultaat: een 
comfortabel warm huis en een lagere energierekening. 

Nieuwe isolatiesubsidie
Ook is er aandacht voor woningisolatie en de nieuwe subsidiemoge-
lijkheden. In de landelijke subsidieregeling is ook ruimte om subsidie 
aan te vragen voor het energiezuinig inregelen van de radiatoren. Het 
programma start om 19.30 uur, vooraf aanmelden via info@beng2030.
nl of het contactformulier op de site www.beng2030.nl
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3 VOOR

450

KIES EN MIX FRUIT
Pitloze witte of rode druiven 
bak à 500 gram, blauwe bessen 
bakje à 125 gram, Kanzi appels 
tas à 1 kilo of Kiwi Sun Gold à 3 stuks

450

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 11 september t/m di 8 oktober 2019

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

 2 VOOR

500

HARTIGE CROISSANTS
Kaas-, ham/kaas- of pizzacroissants
2 stuks

 2 VOOR

100

FINISH, DREFT OF SUN
VAATWASTABLETTEN
2 verpakkingen à 14-81 stuks

1+1
GRATIS*

BRAND, GROLSCH, HERTOG 
JAN OF BAVARIA BOCKBIER
Alle soorten
2 verpakkingen

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

2 HALEN
1 BETALEN*

PAMPERS
Baby Dry luiers en broekjes, Premium 
Protection luiers en broekjes of billendoekjes
M.u.v. Pampers Maxipacks
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

2 VOOR

300

DANIO KWARK
2 potten à 450 gram

WATERVAL WIJNEN
Land van herkomst: Zuid-Afrika
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

 3 VOOR

1000

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk

*
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Felicitaties voor briljanten 
bruidspaar Medemblik

door Guus Geebel

Op maandag 10 september kwam locoburgemeester Dolf Smolenaers het echtpaar Medemblik-
Tieland in De Bilt feliciteren met hun 65-jarig huwelijksjubileum. Jan Medemblik en Clasien 

Tieland trouwden op vrijdag 10 september 1954 in Maartensdijk, waar juffrouw 
Klaassen het huwelijk voltrok. Ze waren toen allebei 23 jaar oud.

Jan Medemblik is geboren en ge-
togen in het Noord-Hollandse 
Kwadijk. Op zijn 17de ging hij in 
Groenekan als fruitkweker werken 
op een fruitteeltbedrijf dat hoorde 
bij de school van Kees Boeke. 
Clasien Tieland werd geboren in 
Utrecht en groeide op in Groene-
kan. Daar hebben ze elkaar voor 
het eerst ontmoet. ‘Zij ging eieren 
halen bij een boer en ik stond op 
de Koningin Wilhelminaweg te 
wachten op de bus om een week-
end naar Kwadijk te gaan. Van het 
een kwam toen het ander’, vertelt 

Jan. Ze hadden vijf jaar verkering 
voor ze trouwden.  

Koelcel
Jan Medemblik ging in die tijd in 
militaire dienst, eerst in Maastricht, 
vandaar in Oirschot, Vierhouten en 
Duitsland. Daarna ging hij een jaar 
bij de vader van Clasien werken 
en vandaar vijf jaar bij de Neder-
landse Spoorwegen. Tot zijn pen-
sioen werkte hij daarna 31 jaar bij 
de PUEM. Het echtpaar kreeg drie 
dochters, er zijn acht kleinkinderen 
en drie achterkleinkinderen. Er was 

grote woningnood in 1954 en Jan en 
Clasien begonnen in een gewezen 
koelcel van 28 vierkante meter die 
Jan helemaal zelf verbouwd heeft 
tot woonruimte. Het bouwwerk 
staat er nog steeds. Ze woonden er 
zes jaar en daarna twee jaar op een 
bovenhuisje in Groenekan. Toen 
betrokken ze een groot huis naast 
de ouders van Clasien aan de Ko-
ningin Wilhelminaweg, waar ze 38 
jaar woonden. Vandaar verhuisden 
ze in 1990 naar het Maertensplein in 
Maartensdijk.

Fietsen
Clasien antwoordt op de vraag hoe 
ze het 65 jaar heeft volgehouden: 
‘Gewoon doorademen.’ Jan Me-
demblik is een fervent fietser en 
fietst zo’n 7000 tot 8000 kilome-
ter per jaar. Hij was eerst voetbal-
scheidsrechter en later tot zijn ze-
ventigste jaar official bij de KNVB 
voor scheidsrechterszaken. Bij zijn 
afscheid kreeg een mooi cadeau. In 
Dijckstate heeft Jan de leiding bij 
het biljarten. Er waren felicitaties 
namens Koning Willem-Alexander, 
de Commissaris van de Koning en 
bloemen van de gemeente. Het briljanten bruidspaar met locoburgemeester Dolf Smolenaers.

Medewerkers UMC helpen 
in De Bilt 

Bijna 100 medewerkers van de afdeling Directie Informatie Technologie (DIT) van het UMC 
Utrecht waren afgelopen donderdag in deze regio aan het werk als vrijwilliger. 

Ze schuurden en schilderden, tuinierden, bakten, wandelden, snoeiden en 
deden spelletjes, bij maar liefst zeven maatschappelijke organisaties.

Zo waren ze te gast bij Huize 
het Oosten, kinderboerderij De 
Schaapskooi van Reinaerde, 
woonvoorziening De Reiger van 
Reinaerde, NMC de Boswerf, 
Stichting de Ezelsocieteit, Wa-
rande locatie Heerewegen en Bar-
timéus. 

Samen
Insteek van de UMC-middag was: 
‘DIT doen we samen’. Om deze 

slogan invulling te geven nodigde 
het UMC bij een gezellige activi-
teitenmiddag in Huize het Oosten 
ook kinderen van de Julianaschool 
uit. Jong en oud deden hier sa-
men spelletjes, onder het genot 
van een versgebakken wafel. Ook 
werkten ze samen in de tuin. Bij 
De Schaapskooi zetten vrijwil-
ligers een speelhuisje opnieuw in 
de verf, werkten ze in de moestuin 
en snoeiden ze vele meters heg. 

Bij woonvoorziening De Reiger 
kregen diverse muren een nieuw 
en fris kleurtje. Ook hier stond sa-
menwerking centraal, nu met cli-
enten van Reinaerde. 

Wie, net als UMC Utrecht, samen 
met collega`s actief wil zijn in de 
lokale omgeving, kan contact op-
nemen met Samen voor De Bilt: 
judith@samenvoordebilt.nl, tel. 06 
11564957.      (Judith Boezewinkel)

Vera (links) en Randi van Reinaerde genieten van een zelfgebakken cup 
cake, die ze samen met de vrijwilligers van het UMC hebben gemaakt.

Zonnebloemuitje
Dinsdag 3 september gingen 8 gas-
ten en 2 vrijwilligers van de Zon-
nebloem Maartensdijk op stap met 
de bus van het Rode Kruis en met 
een personenauto met chauffeur. 
Het vertrek liep iets vertraging op 
doordat een van de gasten een ver-
velende wond aan haar scheenbeen 
opliep. Gelukkig was de huisart-
senpraktijk zo aardig om een grote 
pleister ter beschikking te stellen. 

De uitnodiging voor deze jaren ‘70 
feestmiddag, was gekomen van een 
grote snackfabrikant die, net als de 
Zonnebloem, 70 jaar bestaat. Bij 
binnenkomst kon iedereen twee 
dingen uitkiezen: een hoedje, pruik, 
armband of tasje. Zo raakte ieder-
een in de discosfeer en werd de 

feestvreugde flink vergroot. ‘Cora’ 
was er zelf niet, maar haar collega’s 
deelden zoveel snacks uit dat er op 
het einde echt geen bitterbal meer 
bij kon. De hele middag werd ge-
entertaind door Bennie Solo en Jac-

ques Herb. Vele van zijn nummers 
als ‘Rocky’ en ‘Manuela’, waren 
voor een ieder reden om weer eens 
helemaal terug te komen in tijden 
van zo’n 40 jaar geleden.  
      (Tiny de Groot)

Herhaalde Oproep 
ervaringen met WMO

Initiatiefgroep Nationaal Zorgfonds De Bilt heeft sinds mei dit jaar een 
telefoonnummer geopend voor het delen van uw ervaringen met zorg 
in deze regio.

Na de informatieavond van het Nationaal Zorgfonds op 1 februari jl. in 
Eetcafé Miltenburg, ontstond een groep betrokkenen en enthousiaste 
initiatiefnemers, deels bemand door leden van de SP, deels door men-
sen uit andere politieke richtingen. Gemotiveerd door de ervaringen 
van enkelen in deze groep inventariseert deze initiatiefgroep hoe de 
ervaringen van bewoners in deze gemeente zijn met: WMO, Jeugdzorg, 
Wijkverpleging, verstrekking van hulpmiddelen, gehandicaptenzorg, 
huishoudelijke hulp en dergelijke. De initiatiefgroep wil op grond van 
de verzamelde klachten een brief aanbieden aan de Gemeenteraad om 
van verdere bezuinigingen af te zien en te investeren in preventie

Problemen
Er zijn inmiddels meldingen binnengekomen van problemen met aan-
vraag van hulp of hulpmiddelen, lange wachttijden en schrijnende 
problemen, bekend bij de initiatiefgroep. Deze meldingen lijken een 
gevolg te zijn van de bezuinigingen die sinds 2015 zijn ingevoerd, 
waarbij deze bezuinigingen zijn verscherpt sinds 1 januari 2019. De 
initiatiefgroep wil een onderbouwd beroep op raadsleden doen om deze 
bezuiniging terug te draaien. Zeker nu er extra financiering komt van-
uit het Rijk voor de jeugdzorg, georganiseerd door de gemeenten. Hoe 
meer voorbeeldsituaties men kent des te beter komt de boodschap aan. 
De informatie die men eventueel aan de initiatiefgroep verstrekt zal 
geanonimiseerd worden verwerkt in het rapport. 

Mocht u geïnspireerd worden door dit initiatief, dan bent u van harte 
welkom aan te sluiten en deel uit te maken van toekomstige stappen en 
acties. Bel 06 38694177 of mail zorgfondsdebilt@gmail.com

Dansen, muziek en 
gezelligheid!

Een unieke, gezellige middag vol muziek, bewegen, plezier, aandacht 
en nostalgie, speciaal voor ouderen, mensen met dementie, hun mantel-
zorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen. Op vrijdag 20 september 
vanaf 13.00 uur is iedereen van harte welkom om te komen dansen en 
andere mensen te ontmoeten tijdens ‘Het Danspaleis’, in Hotel/Restau-
rant Van der Valk, aan De Holle Bilt 1 in De Bilt. Na enkele korte work-
shops, zoals Tai Chi Qigong, Yoga en valpreventie opent burgemeester 
Sjoerd Potters ‘Het Danspaleis’, waarna er naar hartenlust gedanst kan 
worden. Er zijn vrijwilligers aanwezig om met de aanwezigen te dansen 
of om gezellig een praatje te maken. Van der Valk zorgt ervoor dat het 
ook de inwendige mens aan niets ontbreekt.

Zonnebloemgasten genieten van de back to the ‘70’s party.

advertorial



10

• Invalidenaanpassingen
• Gas- en gevelkachel
• Badkamerverbouwing
• Dakwerk - goten - hemelwaterafvoer

Wij zijn op zoek naar een collega

Bilthoven: 030-2285235 • Soest: 035-5435387 • M. 06-20360448
jan@jvdpoel.nl • www.jvdpoel.nl

• Invalidenaanpassingen
• Gas- en gevelkachel
• Badkamerverbouwing
• Dakwerk-goten-hemelwaterafvoer

• Zinkwerk en koperwerk
• C.V.-werkzaamheden
• Keukenaansluiting
• Rioolwerk
• RioolverstoppingWij zijn op zoek naar een collega

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan 
wasmachines, drogers, koel- en vries-
kasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert en plaatst óók deze 
fantastische Quooker kranen! 
• KOKEND- • WARM- • KOUD- • BRUISEND- 

• GEKOELD- én GEFILTERD WATER uit één 
kraan! Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

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

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

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
Malse varkenshaas met bospaddestoelenroomsaus; 
lekker met pasta, rijst, u mag het zeggen!
Kort zachtjes roerbakken en smullen maar! 100 gram 1,85

DAG VERSE KALFSLEVER
Even om en om in de bloem; zachtjes braden met 
ontbijtspek, uitje & champignons; een ware delicatesse!
ca. 4 tot 5 min. zachtjes braden in ruim boter 100 gram 3,35

KUIKEN DRUMSTICKS
Met een botje en vel eromheen, super smaakvol; mag
met de hand gegeten worden; dus lekker kluiven!
ca. 30 min. braden in de oven op 150°C 100 gram 0,65

RUNDER ENGELSE WORSTJES
100% rundvlees; glutenvrij, heerlijk mager en geliefd 
door en kleine en de hele grote kinderen!!
Zachtjes kort braden; ca. 3 tot 4 minuten 100 gram

1
1,50

LAMS OSSEBUCCO
Speciaal voor de echte lams liefhebbers, met een 
beentje eraan voor de smaak, met bijv. tomaat, ui en
courgette; ca. 2½ uur stoven 100 gram 1,35

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Lekker en makkelijk voor de keuken:

Kijk voor meer aanbiedingen bij ons in de winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 16 september t/m zaterdag 21 september.

Zetfouten voor behouden.

SLAGERS GEHAKT BALLEN
Gekruid & omwikkeld met paneermeel; super lekker! 3 stuks 3,30
ITALIAANSE LASAGNE
ca. 30 min. op 150°C; laagje voor laagje gemaakt! 100 gram 1,05

SUKADE LAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug; fijn van draad, de smaak
van het typische sukade zeentje, heerlijk stoven!
ca. 2½ tot 3 uur stoven in de stoofpan 100 gram 1,50

MENS is ook…
MENS De Bilt in beeld
Vanaf 11 september worden er, negen weken 
lang, films uitgezonden op RTV De Bilt over het 
werk van MENS De Bilt. Deze zijn gemaakt door 
Erik Jan en Richard, vrijwilligers bij RTV De Bilt. 
Veel medewerkers en inwoners van gemeente 
De Bilt hebben hieraan mee gewerkt. Zo krijgt u 
o.a. een inkijkje in het werk van het Sociaal Team, 
Mantelzorg en het Jongerenwerk. De filmpjes 
zijn ook te zien op onze website.

High Tea en High Wine
Iedere laatste zondag van de maand wordt er in 
Restaurant Bij de Tijd een High Tea en een High 
Wine georganiseerd. Een gezellig samenkomst 
met buurtbewoners. Van te voren aanmelden 
is noodzakelijk. Meer informatie over kosten en 
aanmelden op onze website onder activiteiten.

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

 

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Altijd in voor 
drukwerk en 
bijkomende 

werkzaamheden.

Snel 
als het moet! 

Bel of 
mail maar.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Oranje powergirls bij SVM
Woensdag 25 september vanaf 15.30 uur zijn de Oranje Powergirls aanwezig voor de 

middagtraining, voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Utrechtse 
DVSU-MO19 selectie met start om 19.00 uur.

Tussen 17.00 en 18.30 uur zal 
Stichting Protalents een Veiling 
houden ten behoeve van nieuwe 
kleding voor het team. In de vei-
ling zijn gesigneerde shirts van 
o.a. Liverpool, FC Utrecht, Hera-
cles en NAC, maar ook ballen 
met handtekening van Wesley 
Sneijder, een bal van Juventus 
met handtekening van Edwin van 
de Sar en nog veel meer.  
Ook zijn er bij de veiling pro-
ducten als: Art Decor, model-
auto’s, vishengels, rugtassen, 

jacks, petten, etc.  Op www.pro-
talents.eu vindt u een deel van de 
artikelen die zullen worden ge-
veild. U kunt op de website uw 
bod uitbrengen. Na afl oop van 
de voetbalwedstrijd is er nog een 
kleine verloting, trekking in de 
rust van de wedstrijd.

Bezichtiging van de te veilen 
stukken kan op dinsdag 24 sep-
tember tussen 17.00 en 21.00 
uur in het clubhuis van SVM, 
Dierenriem 4 te Maartensdijk.

Deze KNVB bal met foto en 
handtekening van Wesley 
Sneijder maakt deel uit van de 
veilingcollectie.

Openingstijden    di t/m za van 10.00-17.30 uur
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Opnieuw gratis testen
door Henk van de Bunt

Volgende week worden bij DA-drogisterij van Rossum in Maartensdijk wer de gratis body- 
en bloeddruktesten afgenomen. Deze twee testen vertellen je alles over je BMI, 

vetgehalte, spiermassa en bloeddruk. Zo weet je gelijk hoe goed je 
bezig bent of dat het tijd wordt om in de benen te komen.

De testen worden uitgevoerd in 
samenwerking met de Nathalie 
Schaafsma. Zij is aanwezig op 
woensdag 25 september van 16.30 
tot 18.00 uur, op zaterdag 28 sep-
tember van 10.30 tot 12.00 uur en 
op 2 oktober van 17.00 tot 18.00 
uur. Het gewicht wordt gemeten en 
het BMI (geeft de verhouding tus-
sen  gewicht en lengte weer) wordt 
bepaald evenals het visceraal vetni-
veau (het vet in en rond de organen 
in de buik). Er wordt gekeken naar 
het Basaal metabolisme (BMR); 

de stofwisseling die nodig is om 
de minimale hoeveelheid energie 
te leveren die noodzakelijk is om 
de primaire levensprocessen uit 
te kunnen voeren. Verder naar het 
percentage lichaamsvet en de spier-
massa.

29 september vindt er in het De La 
Mar theater een eerste Vrouwenhart 
Show plaats; dit is de dag waarop de 
Hartstichting alle vrouwen oproept 
om rood te dragen en zo aandacht 
te vragen voor hart en vaatziekten. 

In dit open spreekuur vertelt cardio-
loog dr. Janneke Wittekoek haar be-
zoekers alles over het vrouwenhart 
en reikt ze tools aan voor een ge-
zonde hartconditie. Ze vertelt ook 
waarom het vrouwenhart zo anders 
is als het mannenhart. 

Indien u voor 29 september een 
afspraak met Nathalie Schaafsma 
maakt bij DA-drogist van Rossum 
maakt u kans op twee toegangs-
kaartjes voor het Vrouwenhart The-
ater in De La Mar. 

In het voorjaar van 2019 testten Jannie van Rossum (links) en Nathalie 
Schaafsma ook al. 

Huisshow Historische Schuur
Op zondag 22 september nodigen Rilana en Geert Venneman van Linnerie Annelies u uit voor 
een Huisshow in hun Historische Schuur aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 106 in Loosdrecht. 

‘Het wordt een feestelijk welkom tussen 12.00 en 17.00 uur’, vertelt Rilana.
 

Het ondernemende echtpaar, dat 
een goedlopend bedrijf in bed-
den en aanverwante artikelen runt 
aan de Rading 46A in Loosdrecht 
had behoefte aan uitbreiding. Ze 
kochten een oude schuur schuin 
tegenover bouwbedrijf Aalberts, 
die totaal werd gerenoveerd. Maar 
de oude stijl bleef gehandhaafd, 
met karakteristieke houten balken, 
fraaie boerenramen en een mas-
sieve openingspoort. Het interieur 
kreeg een solide vloer, wanden 
werden gesausd in strak wit en 
zwart, plus nog wat extra voorzie-
ningen als keuken, toilet en entree. 
‘Klassiek in een nieuw jasje’, zegt 
Geert.

Afspraak
Rilana wijst erop dat ze deze His-
torische Schuur zien als een aan-
vulling op Linnerie Annelies. Met 
dien verstande dat je alleen op af-
spraak bedden, matrassen, dekbed-
overtrekken en ander beddengoed 
op deze plek kunt bekijken. Geert 
noemt dat: ‘Privé en exclusief’. 
Hij gaat daar ver in, ook ‘s avonds 

kun je hem bereiken voor een rond-
gang langs de slaaphoeken. Sfeer-
vol neergezet in deze schuur. Het 
exclusieve komt ook naar voren 
in het assortiment. Hier tref je al-
leen Avek-bedden aan in een luxere 
uitvoering. Met hoofdborden die 
kunnen oplopen tot 2 meter hoogte. 
Avek, een topmerk van Friese kom-
af vanaf 1927. Daarnaast bedden-
goed van Dommelin, ook al luxe 
materiaal, kan ook op maat. Zo heb 

je ook ‘gedesigneerde hoeslakens’ 
die een match vormen met het dek-
bed.
 
Geert en Rilana willen iedereen 
graag kennis laten maken met al 
dit moois op zondag 22 september 
van 12.00 en 17.00 uur. Naast de 
Historische Schuur is voldoende 
parkeergelegenheid. Linnerie An-
nelies; 035  5823668; 
info@linnerieannelies.nl.

Geert en Rilana heten iedereen van harte welkom in de Historische 
Schuur.

Weer buurtfeest in de Leijen
door Henk van de Bunt

Tot voor enkele jaren organiseerden bewoners van de Acasia- en Iepenlaan in Bilthoven een 
buurtfeest; een gigantisch feest, dat in de middag al begon met kinderactiviteiten. 

De laatste jaren had niemand zich 
meer opgeworpen om zo’n buurt-
barbecue te regelen. Het leek erop 
dat dit evenement daardoor een 
langzame dood zou sterven. Tot 
dit jaar er weer initiatieven wer-
den ontwikkeld, die mede moesten 
voorkomen dat de wijk, net als in 
vele andere wijken, zou veranderen 
in een saai straatje waar mensen 
’s ochtends en ’s avonds vanuit de 
auto naar elkaar zwaaien en elkaar 
slechts in het voorbijgaan snel iets 
toe roepen.

Jl. zaterdag werd het buurtfeest ge-
reanimeerd. Op de parkeerplaatsen 
voor de huizen kwam men weer bij-
een. De barbecues stonden klaar, 
zodat iedereen zijn eigen vlees kon 
braden. [foto Rein Schuurman]

Voor de kleinsten weer een springkussen, waarop ze zich heerlijk konden 
uitleven. [foto Rein Schuurman]

Mens zegt het met 
beelden

Beelden zeggen meer dan woorden was de gedachtegang van Evelien 
Ribbens, directeur Mens De Bilt, toen ze in gang zette dat er filmpjes 
over het werk van Mens De Bilt gemaakt gingen worden.
Op het Lustrum van Mens De Bilt, in november 2018 zei ze: ‘Als ik bij 
een verpleeghuis zou werken zou ik niemand hoeven uit te leggen wat 
we nu eigenlijk doen. Bij een welzijnsorganisatie moet je dat wel. Juist 
omdat het zulk divers werk is en soms wat onzichtbaar’. 

Op dat Lustrum werden de eerste drie filmpjes al vertoond en ze waren 
meteen een groot succes. Mensen in de zaal, ook de mensen die best 
goed wisten wat Mens De Bilt zoal doet kregen toch een mooi inkijkje 
in het werk van de organisatie.
Erik Jan en Richard, vrijwilligers bij RTV De Bilt wilden de klus graag 
uitvoeren. In goed overleg zijn de beide mannen aan de slag gegaan. Ze 
liepen mee met allerlei activiteiten en bedachten wat mooi en beeldend 
was om te filmen. Ze kregen met heel veel medewerkers van Mens De 
Bilt te maken en ook inwoners van De Bilt waren bereid mee te werken 
aan de filmpjes.

Na veel opnames en geknip en geplak in die opnames zijn de filmpjes 
af. Negen films van een minuut of twee, drie die de komende weken 
via site van De Vierklank zijn te bekijken, maar ook op RTV De Bilt 
vertoond worden. Deze week bewegen met de Buurtsportcoaches.

Mens brengt bewegen met de Buurtsportcoaches in beeld.
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Het laatste weekend van september opent het nieuwe  
zwembad Brandenburg in Bilthoven de deuren. Het splinter-
nieuwe zesbaans zwembad is met een beweegbare bodem en 
scheidingswand zo ingericht, dat meerdere groepen gebruikers 
het bad tegelijk kunnen gebruiken. Het bad meet 25 bij 15 meter 
en is daarmee net zo groot als het huidige grote bassin van het 
oude zwembad.

Zesbaans zwembad 
Het zwembad heeft een deels beweegbare bodem over de lengte 
en een beweegbare scheidingswand. De wand maakt het mogelijk 
om op hetzelfde moment in twee delen verschillende  
temperaturen in te stellen. Door deze technische oplossing  
kunnen meer doelgroepen tegelijk van het bad gebruikmaken en is 
het bad efficiënter te benutten.

Duurzaam
Bij de bouw van het nieuwe bad zijn ook extra duurzaamheids-
maatregelen toegepast, zoals de techniek riothermie en het 
aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het zwembad. 
Riothermie houdt kortgezegd in dat er bij de verwarming van het 
zwembadwater gebruik wordt gemaakt van de warmte van het 
afvoer(riool)water.

FEESTELIJK OPENINGSWEEKEND
Gratis Kinderdisco op vrijdagavond  
27 september van 19.00 tot 21.00 uur 
Kom op vrijdagavond samen met je vriendjes en vriendinnetjes 
swingen, zingen en chillen tijdens de eerste kinderdisco in 
het nieuwe zwembad Brandenburg. We draaien de lekkerste 
muziek van nu en van vroeger en verlichten het zwembad met 
discolampen en coole onderwaterverlichting. We verklappen 
nog niets maar we hebben tijdens de kinderdisco een heel 
bijzondere gast in ons midden! 

Gratis laatste duik in het oude zwembad op  
zaterdagmiddag 28 september 
Op zaterdag 28 september is er gelegenheid van 14.00 tot 
15.30 uur om gratis de laatste baantjes in het oude zwembad 
te zwemmen, na 15.30 uur zijn alle oud-medewerkers welkom 
voor een laatste duik.

Open dag op zondag 29 september van 09.00 tot 14.30 uur
Kom op zondag 29 september gratis meedoen aan leuke  
activiteiten in het nieuwe zwembad Brandenburg. Je kunt  
tijdens de open dag zelf deelnemen aan de activiteiten of  
vanuit de multifunctionele ruimte naar de demonstraties 
kijken. Het programma ziet er als volgt uit:

 09.00 – 09.20 uur  Ouder & kind zwemmen  
(van 6 weken tot lopen)

 09.30 – 09.50 uur Ouder & kind zwemmen (vanaf lopen) 
 10.00 – 10.20 uur Fibroswim
 10.20 – 10.40 uur Fifty Fit
 10.40 – 11.00 uur Aquarobics
 11.00 – 11.15 uur  Demonstratie beweegbare bodem en  

klapwand
 11.15 – 11.35 uur Aquajoggen
 11.35 – 12.00 uur Trimzwemmen
 12.00 – 12.45 uur Banen zwemmen
 13.00 – 14.30 uur Kinderdisco

LOCATIE Leyenseweg 129, 3721 BC Bilthoven  TELEFOON 030 228 32 50
MAIL zwembad@debilt.nl WEBSITE zwembadbrandenburg.nl

Nieuwe rooster per 23-09-2019

  MAANDAG 
Banen zwemmen van 07.00 – 14.45  
 van 19.00 – 21.00  
Banen in extra warm water van 10.45 – 14.45 
 (meer dan 30°C)
Aquajogging van 10.00 – 10.45 
 van 13.30 – 14.15 
 van 20.00 – 20.45
Ouder & Kind zwemmen van 09.00 – 10.30  
Trimzwemmen van 08.30 – 09.15
Zwemlessen van 15.00 – 17.00 
 ABC Zwemvaardigheid 2
  DINSDAG 
Banen zwemmen van 07.00 – 14.30  
 van 17.30 – 20.00 
 van 20.00 – 21.00 
Banen in extra warm water van 10.00 – 11.00 
 van 12.00 – 14.45. (>30°C)
  (2 banen)
Fifty Fit van 08.30 – 09.00
Fibroswim van 11.00 – 12.00 
  (ondiep >30°C)
Aquajogging van 10.00 – 10.45  
 van 13.30 – 14.15 
Aquarobic van 20.00 – 20.45
Ouder & Kind zwemmen van 09.00 – 10.30  
Trimzwemmen van 21.00 – 21.30
Zwemlessen van 14.30 – 17.30 
 ABC Zwemvaardigheid 2
  WOENSDAG 
Fibroswim van 13-00 – 14.00
Zwemlessen van 14.30 – 17.30 
 Niveau 1.2.3.4.A.C. 

  DONDERDAG 
Banen zwemmen van 07.00 – 14.45  (minimaal  
 2 banen beschikbaar)
Banen in extra warm water  van 10.00 – 11.00 van 12.00 – 

14.45. (>30°C) (2 banen)
Fifty Fit van 08.30 – 09.00
Fibroswim van 11.00 – 12.00  (ondiep   
 meer dan 30°C)
Aquajogging van 10.00 – 10.45 
 van 13.30 – 14.15
Ouder & Kind zwemmen van 09.00 – 10.30  
Zwemlessen van 15.00 – 17.00 Niveau 4. A.  
 Zwemvaardigheid 2
  VRIJDAG 
Banen zwemmen van 07.00 – 14.30 (minimaal 
 2 banen beschikbaar)
Banen in extra warm water van 10.45 – 13.00 
 (meer dan 30°C)
Aquajogging van 10.00 – 10.45 
 van 13.30 – 14.15 
Fifty Fit van 13.00 – 13.30
Ouder & Kind zwemmen van 09.00 – 10.30  
Trimzwemmen van 08.30 – 09.15
Kinderdisco van 19.00 – 21.00
Zwemlessen van 14.30 – 17.30 Niveau   
 1.2.3.A.B. Zwemvaardigheid 3
  ZATERDAG 
Zwemlessen van 08.00 – 14.15  
 Niveau 1.2.3.4.A.B.C. 
Samen Verder van 10.00 – 11.00
Waterpolo van 16.00 – 22.00
  ZONDAG 
Banen zwemmen van 09.00 – 12.00  
 (4 banen beschikbaar)
Recreatief zwemmen van 09.00 – 14.00 
 (ondiep >30°C) 
 van 12.00 – 14.00 ‘diep water’  
 met spelmateriaal

KOM ZWEMMEN EN SPORTEN
IN HET NIEUWE ZWEMBAD BRANDENBURG

IN BILTHOVEN
In het nieuwe zwembad Brandenburg kunnen jong en oud 
straks heerlijk zwemmen en sporten. Er zijn naast de  
zwemlessen verschillende activiteiten zoals discozwemmen, 
aquajoggen, Fifty Fit en Ouder & Kind-zwemmen. Natuurlijk  
kan men ook baantjes trekken en recreatief zwemmen. 

Ouder & Kind zwemmen 
Het Ouder & Kind zwemmen bereidt je kindje voor op het leren 
zwemmen. Je kindje leert het water kennen en zich er prettig 
in voelen. Kinderen leren lopen in het water, spetteren, te water 
gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug en door naar 
borstligging, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. De 
kinderen maken spelenderwijs kennis met water en zwemmen. 
Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur.

Zwemlessen
Met plezier leren zwemmen, dat is het doel van de zwemlessen  
in zwembad Brandenburg. Onder begeleiding van ervaren 
zwemonderwijzers leert je kind de vaardigheden. Kinderen 
hebben één of twee keer per week een uur les en doorlopen 
individueel 5 niveaus. Er is zwemles op alle dagen van de week 
behalve op zondag.

Kinderdisco
Elke vrijdagavond kun je komen swingen, zingen en chillen in 
zwembad Brandenburg. We draaien de lekkerste muziek van nu 
en van vroeger en verlichten het zwembad met discolampen en 
coole onderwaterverlichting. Discozwemmen is ook een leuke 
manier om je verjaardag te vieren! Tijdens deze avonden is er 
extra toezicht voor zorgeloos discoplezier in het zwembad.  
Discozwemmen is voor kinderen tot en met 13 jaar en in het  
bezit van tenminste het A diploma. Er wordt met laser en 
knipperlichten gewerkt (stroboscoop); kinderen met epilepsie 
kunnen daar hinder van ondervinden. Elke vrijdag van 19.00  
tot 21.00 uur.

Banen zwemmen 
Zwemmen is een leuke en gezonde manier om aan je conditie te 
werken. Banen zwemmen is een zeer geschikte activiteit als je 
niet in een (vaste) groep wilt sporten. Vroege vogels hebben  
ruim baan vanaf 7.00 uur ’s ochtends. Verder zijn er meerdere 
uren om overdag en ook ’s avonds baantjes te trekken. Wist je  
dat er speciale trimgroepen zijn? Op maandag en dinsdag van  
7.00 tot 14.30 en van 19.00 tot 21.00 uur. Op donderdag en vrijdag 
van 7.00 tot 14.30 uur. Elke zondag van 9.00 tot 12.00 uur.

Banen zwemmen in extra verwarmd water
Zwemmen in warm water werkt ontspannend en is heerlijk voor 
het lichaam. Het water is lekker warm,  meer dan 30°C. Gun je 
spieren en gewrichten een moment van rust. Even relaxen en 
rustig baantjes zwemmen. Je kunt ook prima revalideren in  
heerlijk warm water van meer dan 30°C. Dat is goed voor 
iedereen met spierproblemen, voor mensen met reumatische 
aandoeningen, maar ook voor diegenen die na een operatie of 
een ongeval voorzichtig moeten zijn met hun bewegingen.  
Op maandag en dinsdag van 7.00 tot 14.30 en van 19.00 tot  
21.00 uur. Op donderdag en vrijdag van 7.00 tot 14.30 uur.  
Elke zondag van 9.00 tot 12.00 uur.

Aquajogging
Aquajogging is lopen in diep water. Met een zogenaamde ‘wet 
belt’ om uw middel blijven uw hoofd en nek boven water en kunt 
u ‘staan’ en vrij bewegen. Bij aquajogging worden uw gewrichten 
bijna niet belast. Daardoor kan iedereen op zijn eigen niveau 
meedoen: gezonde mensen maar ook mensen met klachten, 
blessures of overgewicht. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
van 10.00 tot 10.45 uur en op maandag om 20.00 uur.

Fifty Fit
Gezond ouder worden gaat ook gepaard met regelmatig blijven 
bewegen. De lessen van Fifty Fit zijn te vergelijken met 
Aquajoggen. De oefeningen zijn iets aangepast zodat deze beter 
aansluiten bij de behoefte van de actieve 50-plusser.  
Op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 9.00 uur. Op vrijdag van 
13.00 tot 13.30 uur.

Trimzwemmen 
Trimzwemmen is van alle aquasporten het meest aantrekkelijk 
voor mensen die van het ‘pure’ zwemmen houden. Trimzwemmen 
is de leukste manier om je conditie op peil te houden. Op een 
afwisselende en plezierige manier wordt er gewerkt aan conditie, 
kracht en uithoudingsvermogen. Naast conditiezwemmen wordt 
aandacht besteed aan verbetering van de zwemslagen en  
worden nieuwe zwemslagen aangeleerd. Op maandag en vrijdag 
van 8.30 tot 9.15 uur en dinsdag van 21.00 tot 21.30 uur.

Fibroswim
Fibroswim is een wekelijks terugkerende activiteit van  
bewegings- en ontspanningsoefeningen. Door de oefeningen  
leer je je spieren (weer) aan het werk te zetten op een  
ontspannen, doelmatige manier. Je zult beter met de  
lichamelijke ongemakken kunnen omgaan. Fibroswim is  
specifiek gericht op mensen met een chronische  
bewegingsaandoening zoals vormen van reuma, M.E. en  
fibromyalgie. Op dinsdag en donderdag 11.00 tot 12.00 uur.
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GEMEENTENIEUWS
week 38 ¾  18 september 2019

Hulp bij energie besparen

Op JouwHuisSlimmer.nl, het energieloket 
van 15 gemeenten in de regio Utrecht, is 
‘Mijn Huis’ online gegaan. ‘Mijn Huis’ is de 
online hulp voor energiebesparing en ver-
duurzamen van de woning. Hiermee kunt u 
zelf bespaarkansen ontdekken. 

Via Mijn Huis komt u ook makkelijk in contact 
met lokale energieadviseurs, energieambas-
sadeurs en bedrijven.

Veiligheid in de buurt
Donderdag 10 oktober organiseert de ge-
meente De Bilt van 19.00 tot 22.00 uur een 
bijeenkomst voor bewonersnetwerken en 
WhatsApp buurtpreventiegroepen over Vei-
ligheid in de Buurt. Dit doen we samen met 
onder andere de politie. Wilt u met uw buurt 
een dergelijke groep opzetten of heeft u dat 
reeds gedaan, dan is deze bijeenkomst zeker 
ook voor u interessant. 
Aanmelden per e-mail bij Maarten Linssen 
via m.linssen@debilt.nl.

Week van de  
Duurzaamheid
In de Week van de Duurzaamheid van 5 tot en 
met 12 oktober organiseert de gemeente di-
verse activiteiten, zoals het Elektrisch Proefrit 
Event en een scholierendebat. Op de duur-
zaamheidsmarkt leert u alles over klimaat-
adaptatie. Kijk op www.duurzaamdebilt.nl voor 
een overzicht van alle activiteiten en locaties.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuwe en gewijzigde geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:  Steenen Camer, rioolrenovatiewerkzaamheden tot 6 december 2019.
Bilthoven:   Melkweg, rioolrenovatiewerkzaamheden en wegafsluiting tot  

31 oktober 2019.
Bilthoven:   Jan Steenlaan en Rembrandtlaan, asfalteringswerkzaamheden  

tot 30 september 2019.
De Bilt:   Utrechtseweg, aanleg fietstunnel en onderhoud wegonderhoud,  

tot 29 november.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het  
wegdek en de riolering uitgevoerd.  

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Werkatelier rattenoverlast 
Er is rattenoverlast in onze gemeente. Wo-
ningen en bijbehorende bergingen kunnen 
prettige schuil- en nestelgelegenheden voor 
ratten zijn. Door het treffen van knaagdier-
werende maatregelen wordt voorkomen dat 
ratten kunnen binnendringen. De gemeente 
organiseert over dit onderwerp op 

dinsdagavond 24 september vanaf 
19.30 uur een werkatelier op het 
gemeentehuis in Bilthoven. U hoeft zich 
voor deze avond niet aan te melden.  
Kijk voor meer informatie op 
www.debilt.nl/ratten. 

Bezoek de mobiele  
hennepkwekerij
Altijd al eens een kijkje in een hennepkwekerij willen nemen en willen weten hoe 
dat ruikt? Kom dan vrijdag 11 oktober naar parkeerplaats De Driehoek bij station 
Bilthoven waar netwerkbeheerder Stedin op verzoek van de gemeente en politie 
een echte hennepkwekerij neerzet. 

In de container krijgen u letterlijk te zien hoe 
zo’n kwekerij eruit ziet. Stedin, politie en ge-
meente staan er om te waarschuwen, niet 
om tips te geven hoe een kwekerij in te rich-
ten. Zij willen u er vooral van doordringen 
dat een hennepkwekerij ook zo maar bij de 
buren kan zijn. De politie is afhankelijk van 
tips als het gaat om het oprollen van dit 
soort kwekerijen.

Gevaren
Veel mensen zijn zich niet bewust van de ge-
varen die zo’n kwekerij met zich meebrengt. 
De teelt en de handel van hennep zijn steeds 
vaker in handen van zware criminelen.  Te-
lers en hun omgeving worden steeds vaker 
het slachtoffer van geweldsdelicten en rip-
deals. 
Ook moet er stroom worden afgetapt en 
daarbij nemen kwekers allerlei risico’s. Het 
komt regelmatig voor dat er brand uitbreekt 
door zo’n kwekerij. De bewustwording zit 
ook in de geur die een hennepkwekerij met 
zich meebrengt. Heb je die specifieke geur 

een maal geroken, dan herken je het de vol-
gende keer direct.

Om de kwekerij zo echt mogelijk te doen lij-
ken staan in de container ook echte hennep-
planten – met formele toestemming overi-
gens. Het zijn planten die recent bij een inval 
in beslag zijn genomen. De container staat 
vrijdag 11 oktober van 10.00 tot 16.00 uur 
bij het NS-station Bilthoven op parkeerplaats 
De Driehoek ter hoogte van het Emmaplein. 
Medewerkers van Stedin, politie en gemeen-
te zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven.

Vermoeden van een hennepkwekerij? 
Altijd melden
Als u denkt dat er ergens een hennepkweke-
rij is, meld dit dan aan de politie via 0900-
8844. Dit kunt u natuurlijk ook anoniem 
doen via ‘Meld Misdaad Anoniem’, telefoon-
nummer 0800-7000. Voor meer informatie 
hierover kunt u terecht op 
www.meldmisdaadanoniem.nl. Zo houden 
we samen uw buurt veilig en leefbaar.

Wegafsluitingen Utrechtseweg (N237) 

Tijdens de werkzaamheden voor de realisa-
tie van de nieuwe fiets- en voetgangerstun-
nel onder de Utrechtseweg (N237) in De Bilt, 
is de N237 nog gedurende een avond/nacht 
en een weekend afgesloten tussen de krui-

sing Wilhelminalaan en de kruising Universi-
teitsweg (N412). 

Weekendafsluiting: 
vrijdag 27 september 20.00 uur tot maandag 
30 september 06.00 uur;
Avond-/nachtafsluiting: dinsdag 5 november 
20.00 uur tot woensdag 6 november 06.00 
uur

Zie voor meer informatie en omleidingsrou-
tes het dossier op de website van de provin-
cie Utrecht: 
www.provincie-utrecht.nl (zoekterm: N237).

Elektrische proefrit
Benieuwd hoe het is om een elektrische auto 
te rijden? Maak tijdens de Week van de 
Duurzaamheid een proefrit in één van de 7 
modellen of op een elektrische fiets. Kom op 
woensdag 9 oktober, tussen 12.00 en 19.00 
uur langs bij het gemeentehuis. Ook geven 
experts antwoord op al je vragen over elek-
trisch rijden. Ga naar duurzaamdebilt.nl en 
reserveer een ritje.
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HOOGVLIET.COM

Kijk voor meer informatie over de voorstellingen en 
deelnemende theaters op hoogvliet.com/theaterweken.

FAMILIE 
THEATERWEKEN

Maximaal 4 kratten per klant 

Bewezen door de 

Consumentenbond
september 2019

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 18 t/m dinsdag 24 september 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.

BEWEZEN DE
GOEDKOOPSTE.

MEER DAN

50%
KORTING
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 Brand of Heineken 
 Alle kratten met 24 fl esjes van 0.3 liter 
 Van /16.29 - /16.49 

 Douwe Egberts Aroma rood, 
Décafé of Intens
 Koffi ebonen, snelfi ltermaling of koffi epads .  2 pakken 
of zakken van 500 gram of zakken met 54 stuks
 Van /9.38 - /11.32 

 Pringles 
 Alle bussen van 160 - 165 gram 
Van /2.05 

 Kinderbananen 
 Zak met 7 stuks 

 0.99 
PER BUS

 0.99 
PER ZAK

 9.99 
PER KRAT

2 STUKS

 8.49 
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Plek van plezier ‘De Tolakker’ 
De beperkte ruimte voor de Paardenkastanjeboom

door Henk van de Bunt 

Op zaterdag 14 september vond de Open Monumentendag plaatst. Dit jaar was het (landelijk) 
thema ‘plekken van plezier’;  hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt en 

welke monumenten zijn daarvoor het decor of het podium geweest? 

Burgemeester Sjoerd Potters open-
de de Open Monumentendag op de 
Biltse Duinen in Bilthoven. Er was 
op diverse plaatsen en via internet 
een fietsroute beschikbaar, die langs 
de opengestelde monumenten in de 
zes kernen leidde. De Vierklank 
stipt een aantal van de ‘plaatsen van 
plezier’ aan, die in de fietsroute zijn 
opgenomen, en put daarbij vrijelijk 
uit haar eigen archief van 25 jaren 
jong. 

Kiek
Op de plek, waar nu het voormalig 
gemeentehuis van Maartensdijk 
staat, was in de 16de eeuw (dus) 
een hofstede met de naam De To-
lakker gelegen. Koos Kolenbrander 
verhaalt erover in zijn ‘Kiek’ van 
week 43 in 2010: ‘Het voorma-
lig gemeentehuis van Maartens-
dijk heette ooit ‘De Tolakker’. En 
hij vervolgt: ‘In 1858 kocht Jacob 
Meijers de boerderij De Tolakker. 
Het bij de boerderij behorende land 
liep noordwaarts tot aan de hui-
dige Vuursche Dreef in Holland-

sche Rading en zuidwaarts tot aan 
de Nieuwe Wetering. Vanaf 1883 
verhuurde zoon, Piet Meijers het 
voorhuis van De Tolakker voor een 
periode van achttien jaar voor 250 
gulden per jaar aan het gemeente-
bestuur. In het voorhuis kwam links 
van de voordeur de secretarie en de 
burgemeesterskamer en rechts een 
woonruimte voor de gemeentese-
cretaris. De raadszaal kwam op de 
eerste verdieping. Het achterhuis 

bleef tot een grote brand in 1923, 
waarbij het gehele achterhuis verlo-
ren ging, als herberg in gebruik. In 
1908 verkocht Wijntje Meijers-van 
Ginkel het voorhuis voor 6200 gul-
den aan het gemeentebestuur. Als 
saillant detail in de koopakte staat 
o.a. dat de koopster (de gemeente) 
gedurende drie maanden na de ver-
koop het recht heeft om gebruik te 
maken van het privaat dat zich in 
de inrijstal van de verkoopster be-
vindt. Na 1908 werd het voorhuis 
verbouwd. Na 1931 werd het gehe-
le pand gerenoveerd en uitgebreid. 

Ook het Waterschap en de politie 
kregen een eigen ruimte in het ge-
bouw. Tot de grote brand in 1923 is 
het achterhuis van De Tolakker her-
berg gebleven. De herberg werd re-
gelmatig bezocht door handelaren 
die nog met paard en wagen reden. 

De paarden konden op de boerderij 
worden uitgespannen. Ook sigaren- 
en wolhandelaren uit Veenendaal 
met een hondenkar en visboeren uit 
Spakenburg bezochten de herberg. 
Ze bleven vaak in de herberg over-
nachten en werden door Wijntje 
Meijers goed verzorgd. De provin-
ciale weg Utrecht-Hilversum was 
een drukke handelsroute. Bij iedere 
kern aan deze weg was een herberg. 
Vele Maartensdijkers bezochten de 
herberg van Meijers en hebben er 
drinken geleerd’.

Rustoord
‘De nieuwe boerderij Rustoord liet 
de familie Meijers aan het einde van 
de negentiende eeuw aan Dorpsweg 
2, tegenover de Tolakker bouwen. 
Rustoord is een dwarshuisboerde-
rij, waarbij het woonhuis dwars op 
het achterhuis en de stal staat. De 
symmetrisch opgebouwde voor-
gevel van het woonhuis heeft vier 
schuiframen voorzien van luiken. 
De ingang bevindt zich in de rech-
ter zijgevel. 

Samenvoeging
Na de samenvoeging van de voor-
malige gemeenten De Bilt en Maar-
tensdijk bleek het Maartensdijkse 
gemeentehuis overbodig en werd 
het verhuurd. In 2009 kreeg de His-
torische Vereniging Maartensdijk 

de beschikking over een ruimte 
naast de - eveneens voormalige - 
bodewoning. Deze ruimte wordt 
‘De Raadtkamer’ genoemd, naar de 
oprichtster van de HVM Lous de 
Raadt. Op Openmonumentendag 
was de HVM daar aanwezig met 
een kleine tentoonstelling van het 

archief en oude foto’s van de ker-
nen Groenekan, Hollandsche Ra-
ding, Maartensdijk en Westbroek. 

Op woensdag 4 januari 1995 ver-
scheen nummer 1 van de eerste 
jaargang van De Vierklank: al 
25 jaar het lokale ‘sufferdje’ van 
deze gemeente. 
Al vanaf het eerste nummer 
schrijft De Vierklank over alles 
wat mogelijk interessant kan zijn 
vooral binnen de gemeentegren-
zen. 
In dit jubileumjaar grijpen we 
terug op artikelen of wetenswaar-
digheden, waarvoor toevalliger-
wijs dit keer weer extra aandacht 
wordt gevraagd; dit keer o.a. over 
het voormalig gemeentehuis van 
Maartensdijk, ook bekend als 
‘De Tolakker’.

We starten onze tocht ‘in het verleden’ met de intro van een artikel 
in ‘St. Maerten’ (tijdschrift van Historische Vereniging Maartensdijk 
HVM) van december 1999 en de daarbij afgedrukte foto: ‘Terug naar 
1900. We zien op de foto een verlaten zandweg, het karrenspoor vaag 
zichtbaar. De kruinen van de eiken beschutten de Dorpsweg, die toen 
Dorpsstraat heette. Al kent een lintbebouwing geen centrum, de kerk 
is wel degelijk het hart van het dorp. Hier staan de winkeltjes van de 
kruidenier, de manufacturier, de smid en links in het eerste huis, bevindt 
zich het postkantoor. Een buurtje van allang afgebroken woonhuizen 
geeft de kern zijn warmte.
Aan de ingang van het dorp verschaft de zestiende-eeuwse herberg-
boerderij De Tolakker onderdak aan burgemeester Quarles van Ufford 
en zijn medebestuurders. Van een zelfstandig gemeentehuis is nog geen 
sprake. De hoofdverbindingsweg tussen Utrecht en Hilversum is niet 
bestraat. De bodewoning ontbreekt, de kastanjeboom en een duiventil 
zijn er al wel’.

Op deze foto (uit 1933 en uit de digitale verzameling van Rienk 
Miedema) is het gemeentehuis al slecht zichtbaar. Koos Kolenbrander 
vertelde in zijn ‘Kiek’ van dec. 2010, dat de Paardenkastanjeboom 
voor het oude gemeentehuis Maartensdijk ongeneeslijk ziek is en dat 
de ziekte niet te genezen is. 
Landschapsarchitect en boomchirurg Jorn Copijn, wijdde er toentertijd 
in De Vierklank zelfs een heuse column aan: ‘Iedereen kent hem, de 
paardenkastanje voor het oude gemeentehuis in Maartensdijk. Velen 
maakten er hun trouwfoto’s onder, zoals wij, Lia en Jorn Copijn, in 
mei 1969. De paardenkastanje is niet inheems, maar werd omstreeks 
1557 geïntroduceerd vanuit de vochtige bergbossen van de Balkan. 
Op rijke, leemhoudende gronden groeit hij uit tot een reusachtige 
boom van ca. 30m. hoogte. Helaas vormt de kastanje een kwetsbaar 
wortelstelsel op oudere leeftijd en raakt hij zijn grote vitaliteit en 
wortelregeneratie kwijt, wanneer de gewortelde standplaats onder de 
kroonprojectie wordt aangetast. Dat is ook met deze boom het geval. 
Ongeveer 30 jaar geleden werd de tuin voor het gemeentehuis, met 
de boom en de duiventil erin, veranderd in een parkeerplaats. Slechts 
een beperkte ruimte bleef er voor het uitgestrekte wortelstelsel van de 
kastanje nog over.

De Tolakker met rechts nog zichtbaar het in 1923 afgebrande achterhuis.

Het gemeentehuis nog zonder de in 1930 gebouwde bodewoning met op 
de brug links een dochter van Gart Meijers en rechts Wijn van Eekeren.

Piet Meijers met vrouw en kinderen 
voor hun boerderij Rustoord aan de 
Dorpsweg 2.

Lous de Raadt overleden
Vrijdag 13 september bereikte ons het trieste bericht, 
dat Lous de Raadt-Nolst Trenite op 87-jarige leeftijd 

onverwacht is overleden. 

Lous was vanaf het begin betrokken bij de oprichting van de D66 afde-
ling in Maartensdijk. Zij was namens D66 lid van de gemeenteraad van 
Maartensdijk in de periode van 1978 tot 1986 en daarna nog eens 4 jaar 
van 1990 tot 1994. Lous was zeer betrokken bij het wel en wee van de 
gemeente, zoals bleek uit haar inzet voor de totstandkoming van een 
dienstencentrum. 

Ook had zij bijzondere aandacht voor de kern Westbroek, waar ze 
woonachtig was en zich sterk heeft gemaakt voor de bouw van een 
nieuw dorpshuis. In de perioden dat ze geen raadslid was, stond ze als 
lid van de steunfractie het zittend raadslid, Ruud Woutersen, bij op het 
gebied van de financiën, ruimtelijke ordening, kunst en cultuur. 

Lous was jarenlang bestuurslid van de Historische Vereniging Maart-
sendijk en in die tijd nauw betrokken bij de organisatie van de Monu-
mentendag in september. In 2009 kreeg de HVM de beschikking over 
een ruimte naast de bodewoning. Deze ruimte wordt `De Raadtkamer` 
genoemd naar Lous de Raadt als oprichtster van de HVM. 

(Rene Frankena)
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Zeer ernstige verkeershinder A12  
Galecopperbrug Utrecht
Gedeeltelijke afsluiting vanaf knp. Oudenrijn richting Arnhem

Donderdag 26 september 21.00 uur tot vrijdag 8 november 05.00 uur

Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800-8002.

Kijk voor meer informatie op
rijkswaterstaat.nl/a12galecopperbrug of scan 
de QR-code hiernaast met uw smartphone.
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KNMI doet mee aan
de Week van de Duurzaamheid

Dit jaar is van 5 tot 12 oktober 2019 de Week van de Duurzaamheid.
Ook Het KNMI doet hier aan mee. Het KNMI, bekend door de grote witte bol

aan de ingang van De Bilt, voelt zich vanwege haar ligging, verbonden met De Bilt.

Het KNMI kan bij lange na niet 
voldoen aan alle verzoeken die zij 
krijgt voor lezingen, maar maakt 
een uitzondering voor scholieren 
in de Bilt. Leerlingen van diverse 
basisscholen krijgen daarom in de 
Week van de Duurzaamheid les van 
Rob Sluijter, klimatoloog bij het 
KNMI.

40 graden
Rob, zelf ook inwoner van De Bilt, 
geeft voor de derde keer gastlessen 
aan groep 7 en 8. Hij vertelt ze het 
verschil tussen weer en klimaat. En 
waaruit blijkt dat ons klimaat ver-
andert. Rob geeft een voorbeeld: 

‘Veertig jaar geleden toen ik 11 was, 
werd het soms niet eens 30 graden 
in de zomer. Deze zomer hadden 
we zelfs een paar dagen boven de 
40 graden.’ Rob vervolgt: ‘Natuur-
lijk ga ik niet doemdenken als ik 
voor een klas sta. Daar schieten we 
niets mee op. Veel belangrijker is 
dat ik samen met de leerlingen na-
denk wat zij zelf kunnen doen om 
hun eigen steentje bij te dragen aan 
het milieu.’

Kwartje
Rob vindt het prachtig als hij dan 
een opmerking krijgt zoals: ‘Me-
neer, het is onzin dat ik met de auto 

naar school ga. Ik ga voortaan met 
de fiets’. ‘Kijk dan is er een kwartje 
gevallen. Dan weet een kind dat hij 
er zelf ook iets aan kan doen.’ Rob 
is ervan overtuigd dat als iedereen 
op zijn manier doet wat hij kan 
doen om de klimaatverandering te-
gen te gaan, er veel te winnen valt. 
‘Begin gewoon bij jezelf.’ 

Actie
Wilt u weten wat er nog meer 
gebeurt in de Week van de 
Duurzaamheid? Of heeft u zelf 
een activiteit die u graag wilt 
organiseren in deze week? Ga dan 
naar www.duurzaamdebilt.nl

Rob Sluijter van het KNMI geeft een gastles over klimaatverandering aan 
Biltse scholieren. (foto Hans Lebbe)

Scholenproject
op Landgoed Beerschoten

door Walter Eijndhoven

Woensdag 11 september opende wethouder Madeleine Bakker-Smit het scholenproject 
Open Monumentendag in het informatiecentrum op Landgoed Beerschoten in De Bilt. 

34 leerlingen van de Juilanaschool uit Bilthoven deden hier de aftrap en liepen mee langs 
diverse ‘Plekken van Plezier’, het landelijk thema van de Open Monumentendag.

Na de opening door Madeleine 
Bakker-Smit kregen leerlingen van 
de Julianaschool, in twee groepen, 
een rondleiding door het gebied. 
Een plek waar het vroeger en ook 
nu nog, plezierig toeven is. Eén 
van die plekken op het Landgoed is 

het voormalige Koetshuis. In vroe-
ger tijden kwamen hier de gasten 
en bewoners van het huis met hun 
koets aan. Van hieruit werden uit-
stapjes gemaakt. In de Vissenkom, 
een aangelegde vijver in het bos, 
werd gevist en in de winter kon-

den de bewoners van het Landgoed 
schaatsen op de vijver. 

Een bekend laantje op het Land-
goed is het Paraplulaantje. Hier 
konden de dames een wandeling 
maken, terwijl zij uit de zon liepen. 
Want bruin worden was in die tijd 
uit den boze. Adellijke dames wil-
den er niet uitzien als werklui, met 
hun bruine, door de zon verbrande 
lijven. Ook de Konijnenberg was 
een ‘Plek van Plezier’. Staande op 
deze ‘berg’ is zicht op vijf zichtla-
nen. Van hieruit konden jagers zien 
waar het opgejaagde wild naartoe 
vluchtte. Jagers hadden hier plezier 
in het doden van dieren. Kortom, 
het landgoed was één grote ‘Plek 
van Plezier’. Maar ook nu voldoet 
Beerschoten nog steeds aan het 
thema ‘Plekken van Plezier’, want 
wat is fijner dan een boswandeling 
in het vroege voorjaar?Wethouder Madeleine Bakker-Smit trapt het scholenproject af.

Drukte op de Kunstmarkt

De jaarlijkse Kunstmarkt in De Bilt is een cultureel festival en kent, 
naast de markt met kunstenaars, een uitgebreid cultureel programma. 
Door de jaren heen is het festival steeds verder uitgegroeid. Ook dit 
weekeinde was er weer veel belangstelling. [WE]

Lezersactie Kampeer & Caravanbeurs
Van woensdag 9 tot en met zon-
dag 13 oktober vindt in de Jaar-
beurs in Utrecht de Kampeer & 

Caravan Jaarbeurs plaats. 

De Kampeer en Caravan Jaarbeurs 
is er voor iedereen die houdt van 
het buitenleven. Met bijna 60.000 
m2 kampeermiddelen is de Kam-
peer en Caravan Jaarbeurs de groot-
ste beurs in Nederland die volledig 
in het teken staat van kamperen.
De nieuwste modellen caravans, 
campers, vouwwagens en (voor)
tenten, de laatste kampeergadgets 
en de mooiste bestemmingen ko-
men samen in Utrecht. Behalve van 
alles bekijken, kunnen bezoekers 
net als andere jaren ook weer van 
alles zelf testen. Ook zijn er allerlei 
informatieve workshops en presen-
taties te volgen in de theaters.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal kaarten beschikbaar. 
Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar info@
vierklank.nl met in het onderwerp Kamperen. De kaarten worden per 2 
stuks onder de inzenders verloot. Iedereen krijgt tijdig bericht.

Inspiratie voor de volgende vakantie is binnenkort weer in de Jaarbeurs 
te vinden.

Geldzaken
Uw kind gaat zijn eigen geldzaken regelen en kan zelf geld lenen tot 
wel €12.000 per jaar. Alleen met de toestemming van uw kind mag u 
meekijken. U mag natuurlijk altijd blijven adviseren.

Voortgang
De opleiding communiceert alleen met uw kind over bijvoorbeeld het 
te behalen aantal studiepunten. Als u dus op de hoogte wil blijven, 
vraag hier dan naar. NB: zo af en toe staat geïnteresseerd, te vaak 
bemoeierig.

Reflectie
De stress bij uw kind kan behoorlijk oplopen. Ze moeten succesvol zijn 
in hun studie maar ook op sociaal gebied. Sommigen hebben twijfels 
over hun studie. Vraag uzelf af hoe u bijdraagt aan het stressniveau. 
Hebt u hoge verwachtingen? Bent u relaxed of vindt u het ook heel 
spannend?

Inleven
Het is handig als u weet waar uw kind terecht komt. Ga bijvoorbeeld mee 
naar een open dag. Of als uw kind op kamers gaat, ga dan eens langs. 
Respecteer het eigen leven van uw kind en kondig uzelf dan wel aan. 

Adviseren
Op tijd hulp inschakelen voor-
komt heel wat problemen. In het 
hoger onderwijs moet uw kind 
zelf hulp zoeken en dat vinden 
ze best vervelend: hulp zoeken 
voelt als mislukken. Natuurlijk 
mag u de weg wijzen: bij twijfel 
over de studiekeuze kunt uw 
kind bijvoorbeeld bij mij terecht.

Als studiekeuzecoach heb ik veel te maken met ouders die het spannend 
vinden dat hun kind een nieuwe stap in hun leven gaat maken. Ook voor 
u als ouder verandert er veel. U laat uw kind los en vanaf nu is uw kind zelf 
verantwoordelijk. In deze column enkele tips om u bij te staan:

Van scholier naar student

Martha van Delden - workshops of 1 op 1
Bilthoven - 0655308088 - martha@studiekeuzeacademie.nl

www.studiekeuzeacademie.nl
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Te koop aangeboden
Roya le  7 -kamer 
HOEKWONING in De Bilt. 
Met 2 badkamers, eigen oprit 
voor 3 auto’s, grote garage 
uit te bouwen voor kantoor/
praktijk aan huis en ruime 
zonnige achtertuin met 
schuur €439.000 KK Tel. 
06-33695091

4 Winterbanden incl. velgen 
met hoog profiel 195x60 R15 
€50,-. Tel. 06-13511550

2 z.g.a.n. roestvrijstalen sola 
pannen 18 cm geschikt voor 
elke warmtebron €20,-. Tel. 
06-15458450

Leitz 5180 2-gaats perforator 
solide prof. uitvoering tot 20 
pag. van A3 tot A6 €7,50. Tel. 
06-15458450

9 boeken van Agatha Christie 
accolade reeks o.a. Moord 
op de Nijl, Miss Marple met 
vakantie en Het doek valt 
€3,-. Tel: 06-14040516

3 boeken van Anna Blaman 
Vrouw en vriend, Eenzaam 
avontuur en Overdag samen 
€2,-. Tel: 06-14040516

Antoon Coolen ,6 boeken 
o.a. Peerke de Haas, Jan de 
Schoenlapper en De ont-
moeting totaal €2,-. Tel. 
06-14040516

Zo goed als nieuwe archie-
fordners, een doos met 18 ord-
ners €5,-. Tel. 06-16641083

Prachtige rotanstoel met kus-
sen €15,-. Tel. 06-16641083

2 ant. Slaapkamer stoel-
tjes eiken. €35,-. Tel. 
06-54665050

Philips tv met bureau stan-
daard. €50,-. Tel. 0346-213175

Grenen spiegel grenen wit 
geverfd/ 105x 65. Kan in 
lengte of br. Hangen. €20,-. 
Tel. 06-29506849

Princes gourmetstel. 3 in 1 
functie gourmet raclette. 
Afneembare gril plaat v 
30cm. 1x gebruikt. €25,-. Tel. 
06-29506849

Carmen 500. Mobile droogkap 
kap met Luchtdoorstroming, 
3 meter snoer .Dry & Style. 
2 Standen, 250 & 500 watt. 
Nieuw in Doos, €14,95 Tel. 
06-36101523

Caravan/Boot e.d. CEE stek-
ker & contra stekker, 3 polig, 
16 a , 220/240v. 24 meter 
snoer, met extra stekker. €35,-
. Tel. 06-36101523

4 rieten eetkamerstoelen 
i.z.g.st... € 20,-. Tel. 030-
2292338

Houten loopwagen met hou-
ten blokken (diverse gekleur-
de blokken). €7,50, tel. 
06-48782494

Filter voor vijver, merk 
Hozelock, z.g.a.n, €17,50. 
Tel. 06-48782494

Digitale fotocamera merk 
Sony, Cyber Shot, DSC-S40, 
kleur zilver. Inclusief origi-
nele doos, gebruikershand-
leiding en beschermtasje. 
€32,50 tel. 06-48782494

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Fietsen/ brommers
SCOOTMOBIEL klein en 
compact i.z.g.s. ook geschikt 
voor gebruik in huis. Incl. 
nieuwe accu’s. Comfortabele 
draaibare stoel. Koopje €465,-
. Tel. 06-16641083

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Wij zijn groen! Jij ook? 
Hendriksen HOVENIERS in 
Hollandsche Rading zoekt 
nieuwe collega’s! Wij hebben 
nog ruimte voor zij-instro-
mers. Zie onze vacature op 
www.hendriksenhoveniers.nl 
of bel 06–11847101.

HULP in huishouding gezocht 
voor 1,5 uur om de week. Tel. 
0346-563997

Personeel aangeboden
Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus voor stoelen en fau-
teuils. Tel. 035-6230901 of 
06-53449761

Huishoudelijke HULP door 
vriendelijke dame voor 2 uur 
p/w. De Bilt/ Bilthoven. Tel. 
0622355795

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

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

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

LOODS/OPSLAGRUIMTE 
te huur 40m2 incl. elektra 
net buiten Utrecht (Postcode 
3737) €239,- per maand. Inl. 
06-18083385.

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: Al wat u bidt en begeert, gelooft dat u het hebt 
ontvangen en het zal geschieden! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Te koop in Maartensdijk voormalige tandartswoning  
met praktijkruimte en garage. Dit huis heeft vele mogelijk-
heden. Praktijkruimte is momenteel in gebruik als atelier en 
winkel. Kan ook als aanleunwoning gebruikt worden. Een 
technisch bouwkundig rapport is aanwezig. Voor inlichtingen 
bel Genia: 06- 52637643

Cursussen/ trainingen 
Gratis proef les cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Den Dolder 
en Maartensdijk. Proefles in ontspannen sfeer. Voor 
basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en volwassenen. Als 
vervolg mogelijk : 4 weken opstap cursus met instrument. De 
cello heeft een mooie warme zangerige klank en is een liedjes 
/ melodie instrument. Voor afspraak: 06 19067441: celloles-
Frank Linschoten.nl,  kunstenhuis.nl/cello

Joris Linssen & Caramba 
in Het Lichtruim

Op zondag 29 september om 15.00 uur speelt Joris Linssen & 
Caramba de muzikale theatervoorstelling RAAK! In Theater Het 

Lichtruim in Bilthoven. 

Joris Linssen & Caramba 
is de Nederlandstalige 
band rond zanger/tv-pre-
sentator Joris Linssen. 
Drie maanden per jaar 
toert de groep met een 
theaterconcert langs de 
schouwburgen. 

De rest van het jaar spe-
len ze op festivals, in 
kroegen en op bijzondere 
locaties. Caramba staat 
bekend om de puurheid, 
het aanstekelijke enthou-
siasme en de persoon-
lijke verhalen van Joris. 
De band werd opgericht 
in 1999 en bracht 8 cd's, 
2 dvd's en een lp uit.

Topmuzikanten
Joris Linssen en zijn 
muzikale vrienden zet-
ten al meer dan tien jaar 
elke theaterzaal op de 
kop. Raken en geraakt 
worden, daar draait al-

les om. En dat doen deze 
topmuzikanten vol over-
gave met hun opzwe-
pende liedjes, prachtige 
ballades, ontroerende 
levensverhalen, gevoe-
lige teksten en loepzui-

vere samenzang. Kijk 
op www.theaterhetlicht-
ruim.nl voor meer in-
formatie en het bestellen 
van tickets. Theater Het 
Lichtruim, Planetenplein 
2, Bilthoven.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal kaarten 
beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen 
stuurt u een mail naar info@vierklank.nl met in het 
onderwerp Raak. De kaarten worden onder de in-
zenders verloot. Iedereen krijgt bericht.

Joris Linssen en zijn muzikale vrienden zetten een 
theaterconcert vol interactie, energie en ontroering neer.

Inspiratieworkshop‘Ont-moeten’ 

Ouders Lokaal De Bilt organiseert op maandag 23 
september voor ouders die minder willen moeten 
een avond ‘ont-moeten’ waarbij je geïnspireerd 
wordt meer ruimte en rust in je leven te creëren. 
Tijdens deze workshop worden de ‘moetjes’ onder 
de loep genoemd en krijg je een simpele manier 
aangereikt om prioriteiten te stellen. Deelname 
aan deze inspiratieworkshop is gratis (alleen na 
aanmelding via debilt.ouderslokaal.nl Aanvang 
20.00 tot ca. 22.00 uur. Locatie: Het Lichtruim, hal 
Wereldwijs, Planetenplein 2, Bilthoven

Valsch & Gemeen zoekt mannen

Bij het vijfstemmige, Biltse a-capellakoor Valsch 
& Gemeen zijn zowel de sector bassen als de sec-
tor tenoren op zoek naar versterking. Er worden 
Nederlandstalige nummers - originelen, vertalin-
gen of hertalingen - uit het hoofd en uit het hart 
gezongen. Met soms een uitstap naar anderstalig 
repertoire. Repetities zijn op woensdagavond in 
de Patioschool. Kijk op www.valschengemeen.nl 
voor meer info. 

ALV en lezing bij HVM

Dinsdag 24 september verzorgt Bert de Groot, van 
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, na 
de ALV van de Historische Vereniging een lezing 
over de historie en werkwijze van het Hoogheem-
raadschap en het waterschap Maartensdijk. Inloop 
is vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. 

Open avond: verhalen & mantra’s

In de Woudkapel wordt 25 september van 20.00 
- 22.00 uur een open avond gehouden voor ieder-
een welkom die belangstelling heeft voor het 
universeel soefisme. Na afloop gelegenheid voor 
napraten. Vrijwillige bijdrage. 

In discussie met Ebbe Rost van Tonningen 

Van Tonningen houdt een lezing over zijn boek 
Politiek weerbericht De Bilt, code oranje op 
donderdag 26 september om 20.00 uur in de 
Bilthovense Boekhandel en gaat in gesprek met 
geïnteresseerden. Bart van Gerwen is discussielei-
der. Belangstellenden kunnen het boek na afloop 
kopen. De oplage is beperkt. Reservering van 
plaatsen is verplicht. De toegang is gratis en de 
zaal heeft een capaciteit voor 80 personen. Aan-
melden via info@bilthovenseboekhandel.nl

Scheidingsspreekuur bij CJG 

Elke twee weken op dinsdagochtend (in de oneven 
weken) kan je vragen stellen op het scheidings-
spreekuur bij WVT van 10.00 - 12.00 uur aan de 
Talinglaan 10 in Bilthoven. Desnoods anoniem.
De service is kosteloos. 
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DOS sleept gelijkspel uit het vuur
Lange tijd keek Korfbalclub DOS in de wedstrijd tegen Dindoa tegen een achterstand aan. Dankzij 

een fenomenale eindsprint sleepten de Westbroekers toch nog een gelijkspel in de wacht.

In Ermelo schoot tegenstander Din-
doa in de beginfase van de wed-
strijd met scherp. DOS kwam snel 
op achterstand en had moeite de 
schotkracht van de tegenstander te 
beteugelen. De oranjehemden ke-
ken al snel tegen een achterstand 
van enkele doelpunten aan. Ver-
dedigende aanpassingen leverden 
niet het gewenste resultaat op. DOS 
raakte bijna moedeloos en dan is 
het moeilijk wedstrijden te winnen. 
Halverwege werd de kleedkamer 
bij een 16-9 achterstand opgezocht.

Veerkracht 
Na rust bleek dat Dindoa het hoge 
schotpercentage van voor rust niet 
meer haalde. DOS putte hier moed 
uit en het eerste kwartier hielden 

de teams elkaar in evenwicht. Tot 
halverwege de tweede helft bij 
20-13; met drie snelle doelpunten 
op rij startte DOS serieus de ach-
tervolging. Met hernieuwde ener-
gie werd de inhaalrace ingezet en 
bracht DOS de wedstrijd volledig 
aan het kantelen. Van 21-16 kwam 
DOS bij 21-21 naast Dindoa en Ro-
bin de Rooij dacht even met 22-21 
zelfs de winnende te scoren. Twee 
minuten voor tijd bracht Dindoa de 
22-22 stand op het scorebord, wat 
uiteindelijk ook de eindstand bleek 
te zijn.

Aanstaande zaterdag ontvangt DOS 
HKC uit Hardinxveld-Giessendam. 
De wedstrijd in Westbroek begint 
om 15.30 uur.

Lisa Rademakers was goed voor 7 
doelpunten.

SVM bekert niet verder
SVM moest, gezien het betere doelsaldo van Laren, winnen om in het bekertoernooi een ronde 

verder te komen. Maar al na 5 minuten kon het tactisch plan de prullenbak in. SVM was 
niet bij de les en keek na 5 minuten spelen tegen een 2-0 achterstand aan. 

Verbazing bij de toch weer talrijk meegereisde trouwe suppoters. 

Laren benutte de ruimten goed 
en scoorde na 20 minuten de 3-0. 
SVM bleef de eerste helft te veel 
weggeven. Pas na een half uur 
spelen was er de eerste gevaar-
lijke SVM aanval; Mike de Kok 
zette goed voor maar Jordi van 
der Lee schoot te gehaast. SVM 
toonde nu meer inzet en bleef af 
en toe gevaarlijk. Mike Boshuis 
kwam vrij voor de keeper niet tot 

scoren. Een tegengoal bleef uit. 

Een ongewijzigd SVM begon de 
tweede helft veel beter en ging op 
jacht naar doelpunten. Niet SVM 
scoorde maar Laren, kwam daar-
mee op 4-0 en tekende rond de 
70e minuut ook nog voor de 5-0. 
Maar SVM bleef het proberen en 
een toegekende strafschop werd 
door Mike de Kok goed ingescho-

ten (5-1); de bekende eer was ge-
red. 
SVM zette de schouders eronder 
en Peter Drenth tekende voor de 
5-2 en even later ook voor 5-3; 
de scheidsrechter keurde dit doel-
punt wegens praten af. 
SVM kan zich nu volledig rich-
ten op de start van de competitie 
aanstaande zaterdag uit bij vv De 
Dreef te Utrecht.

SVM wordt door Laren uit de beker gewerkt. (foto Hans Nauta)

Nova zet ruime voorsprong 
niet om in winst

Na een lastige start vorige week uit tegen Synergo in Utrecht stond afgelopen zaterdag de eerste 
thuiswedstrijd tegen Viko uit Vianen op het programma. Nova wilde ook het thuispubliek 

laten zien dat ze ook zeker hun mannetje kunnen staan in de 1ste klasse.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd 
er stilgestaan bij iedereen die Nova 
het afgelopen jaar en recent zijn 
ontvallen. Nova startte de wed-
strijd vervolgens voortvarend. De 
gedrevenheid was niet te vergelij-
ken met de wedstijd van afgelopen 
week. Nova zette Viko vanaf het 
eerst fluitsignaal zwaar onder druk 
en kon door de vele gemiste moge-
lijkheden van de tegenstander een 
voorsprong uitbouwen naar 9-4. 

Maar door een paar, in de ogen van 
Nova, onjuiste beslissingen van de 
scheidsrechter, ontstond er onrust. 
Viko pakte dit met beide handen 
aan en wist viermaal achter elkaar 
de bal in de gele korf van Nova te 
mikken. 

Na de rust zette Nova alles op alles 
om de voorsprong van 11-8 te be-
houden en uit te bouwen. Maar Viko 
wist toch vlak voor het eindsignaal 

met 13-14, voor het eerst op voor-
sprong te komen. Coach Frank pro-
beerde nog met wat personele wij-
zigingen een gelijkspel uit het vuur 
te slepen, maar moest toezien hoe 
zijn gedreven en positieve team met 
15-16 ten onderging tegen Viko. Het 
was al met al en leuke, spannende 
en gedreven wedstrijd, waarin Nova 
zeker heeft laten zien met een geheel 
nieuwe selectie op de goede weg te 
zijn.   (Marloes van Ettikhoven)

Cursus Bridge voor beginners 
Bij voldoende belangstelling zou er maandag 16 september in het paviljoen van SVM 

een beginnerscursus bridge van start gaan. N.a.v. een nootje-uitvraag in een 
vorige Vierklank meldden zich nog onvoldoende kandidaten; het 

vereiste minimum aantal deelnemers is nog niet bereikt.

Bridge leren is niet moeilijk, maar 
het moet wel goed worden uitge-
legd. De opzet is dan ook het eer-
ste gedeelte van de les (met een 
beamer) de theorie uit het boekje 
in voorbeeldvorm te bespreken. Al 
vanaf les één heb je de kaarten in de 
hand en leer je het spel spelender-
wijs. Bij het uitspelen wordt door 
‘secondanten’ telkens geadviseerd. 
 

Om bridge te leren wordt eerst een 
cursus gevolgd, waar bridgedocen-
ten je de eerste beginselen van het 
bridge bijbrengen, door middel van 
een basiscursus voor beginners. 
Zo’n cursus bestaat in de regel uit 
13 lessen van ongeveer 3 uur. In dit 
geval wordt er een oefen-uitloop 
van 4 (extra) avonden aan toege-
voegd. 

Aanmelden 
30 september start bij voldoende aan-
meldingen een bridgecursus voor be-
ginners, bestaande uit 13 + 4 lessen, 
gegeven door Henk van de Bunt op 
maandagavond in het paviljoen van 
SVM in Maartensdijk (Dierenriem 
4). Belangstelling kan tot en met 25 
september worden aangegeven via 
bridgeopleiding@ziggo.nl.

Uitslag Wedvluchten 
 
Bij postduivenvereniging PV De Bilt werden dit weekeinde de laatste 
wedstrijdvluchten van dit seizoen gehouden. Zeven leden namen met 
hun vogels deel aan een vlucht vanaf Melun Andrezel (Fr.). De prijs-
winnende vogels waren van Peter van Bunnik (1, 2, 3 en 7) van Ron 
Miltenburg (4 en 9), van G.M. Turk (5), van M.J.J. van Zelst (6) en van 
Edith Muller (8). 

De allerlaatste vlucht van het seizoen was vanaf Roye, een gemeente in 
het Franse departement Somme (regio Hauts-de-France). De prijswin-
nende duiven waren die van M.J.J. van Zelst (1, 2, 3, 4 en 6) en van Ron 
Miltenburg (5, 7 en 8).

Sponsor voor DOS

Het Westbroekse stucadoorsbedrijf StucVisch heeft een reclamebord 
langs het korfbalveld in Westbroek. Op de foto de eigenaren van het 
bedrijf Jasper en Sophie van de Visch. 

NOVA organiseert 
Giga Kangoeroedag 

Woensdag 25 september organiseert Korfbalvereniging Nova uit Bilt-
hoven voor de derde keer de Giga Kangoeroedag. Een sport- en spel-
letjesdag voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar tijdens de NOC*NSF 
Nationale Sportweek.

Met de Giga Kangoeroedag wil Nova sporten en bewegen promoten bij 
jonge kinderen. Juist voor deze kinderen is het aanbod op gebied van 
sportdagen in de gemeente De Bilt nog beperkt. Korfbalinternational 
Fleur Hoek zal rond 8.50 uur de Giga Kangoeroedag openen. Daarna 
zullen ongeveer 900 kinderen uit de basisgroepen1, 2 en 3 van negen 
verschillende scholen uit De Bilt en Bilthoven verschillende bal-, tik-, 
en korfbalspelletjes doen. Het programma is rond 14.00 uur afgelopen. 



Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In het Mededelingenblad van het 
College van B&W van 9 september 
lees ik als antwoord op een vraag 
van projectontwikkelaar IX Sun uit 
Leiden aan de gemeente of hij een 
10 hectare zonnepanelenpark zou 
kunnen gaan ontwikkelen op twee 
percelen tussen de A27 en Koningin 
Wilheminaweg het volgende:

‘Op 1 februari 2019 hebben wij uw 
verzoek om een principe-uitspraak 
ontvangen. Het verzoek heeft be-
trekking op het ontwikkelen van 
een zonnepark van circa 10 hectare 
op een perceel tussen de A27 en de 
Koningin Wilhelminaweg (N417) te 
Maartensdijk. In onze vergadering 
van 3 september 2019 hebben wij be-
sloten een positieve grondhouding in 
te nemen ten aanzien van uw verzoek 
onder het stellen van nadere rand-
voorwaarden’. 

Voor de verduidelijking:
Het betreft de kadastrale percelen 
N1021 en N1025. Dit zijn de perce-
len vanaf ‘de bult’ tot ver voorbij de 

rotonde bij restaurant ‘Helden’. Om 
exact te zijn:

Het beoogd vermogen bedraagt 
8MWp waarmee 2200 huishoudens 
van stroom kunnen worden voorzien. 
Uitstoot van ca. 3250 ton CO2 wordt 
hiermee jaarlijks vermeden.

Lees verder alle details op https://
debilt.raadsinformatie.nl/docu-
ment/7932385/1

Het is nog een ‘voornemen’, maar ik 
wil dit alvast wel heel vroeg in het 
proces algemeen bekend maken. Dit 
ook omdat het een heel groot gebied 

in het Noorderpark is en er meer be-
langen spelen dan alleen het belang 
van de projectontwikkelaar. Zo kun-
nen we met elkaar nog voordat er 
onomkeerbare stappen gezet worden 
hierover het gesprek aan gaan en de 
denkwijzen hierover uitwisselen.     
           Edwin Plug - Maartensdijk
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial september: Kalfshaas!

Woe.
18-09
Do.

19-09
Vr.

20-09
Za.

21-09
Zo.

22-09

Betuwse beenham van 
de grill met mosterdsaus

Gebakken schelvisfilet 
met garnalensaus

Rode biet met appel 
en blauwschimmelkaas 

uit de oven

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
25-09
Do.

26-09
Vr.

27-09
Za.

28-09
Zo.

29-09

Kipsaté 
met frietjes en sla

Gebakken zalmfilet 
met Hollandaisesaus

Spinazierol met 
geitenkaas en honing

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Paddenstoelenwandeling 
IVN De Bilt 

Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in de herfst.  
Wanneer en in welke aantallen ze precies boven de grond komen, 

hangt af van  temperatuur en vochtigheid.

Vorig jaar was het voor de padden-
stoelen door de droge zomer een 
slecht jaar. Deze zomer was ook 
warm, maar gelukkig wel natter. 
Wat dat voor (positieve) gevolgen 
heeft voor al die wonderlijke ver-
schijningsvormen die paddenstoe-
len kunnen hebben, kunt u samen 
met het IVN ontdekken tijdens een 
paddenstoelenwandeling van Het 
IVN De Bilt. De wandeling vindt 
plaats op zondag 22 september en 
duurt ongeveer 2 uur. In het Ridder-
oordse Bos wordt verteld over het 
ontstaan en de functie van padden-
stoelen en hoe u de verschillende 
soorten kunt herkennen. De wande-
ling is gratis, aanmelden is niet no-
dig. Volwassenen en kinderen zijn 
welkom, honden kunnen niet mee. 
Start om 11.00 uur op de parkeer-
plaats aan de Gezichtslaan in Bilt-
hoven. Voor info Ina van den Berge 
(06 54660713) of Jaap Milius (030 
2288636). Zie ook www.ivn.nl Judasoor. (foto Wim Westland)

Veel belangstelling 
voor eerste lustrum 

Biltse Biet
door Walter Eijndhoven

Zondag 15 september waren belangstellenden van harte welkom een 
bezoek te brengen aan de tuin van de Biltse Biet in De Bilt. Gedurende 
de hele middag was het een komen en gaan van geïnteresseerde bezoe-
kers, niet alleen vanuit de buurt, maar ook uit de overige dorpskernen. 

Tijdens de Open Dag konden bezoekers zelf kruidenthee, -mix en crè-
mes maken en werd verteld over zaden, gewassen en het mini voed-
selbos. Verder was er een proeverij van jam en honing en werd verteld 
over de nieuwe bijenkasten. Wethouder Anne Brommersma vertelt trots 
te zijn op dit nieuwe initiatief vanuit een groep burgers, één van de vele 
duurzame ontwikkelingen binnen gemeente De Bilt. 

Wethouder Anne Brommersma zet de Biltse Biet in het zonnetje.  

Repair Cafe 
Bilthoven 

Op zaterdag 21 september is er Re-
pair Cafe bij de WVT in Bilthoven. 
Je kunt hier  kapotte spullen komen 
repareren met hulp van ervaren re-
parateurs. Zij helpen bij het repare-
ren van kleding, elektrische appa-
raten, computers, fietsen, houtwerk 
en speelgoed. Voor de kinderen is 
er een knutseltafel waar zij, onder 
deskundige begeleiding, de mooi-
ste dingen kunnen maken van recy-
clemateriaal. De toegang is gratis, 
een vrijwillige bijdrage welkom. 
Locatie: WVT, Talinglaan 10 in 
Bilthoven, Tijd Repair Cafe: 11.00 
tot 14.30 uur. Meer informatie op: 
https://repaircafebilthoven

Zonne-energie voor 
Hillcrest Aids Centre

Met twee genereuze bijdragen heeft 
Stichting Emmaus Bilthoven en 
Protestantse Maria Christina kerk 
uit Den Dolder de laatste zet ge-
geven aan de financiering van een 
zonne-energieproject voor Hillcrest 
Aids Centre in Zuid Afrika.

De 138 deze week geplaatste zon-
nepanelen zorgen ervoor dat de 
hele organisatie energieneutraal 
wordt voor verwarming en ver-
lichting en voor de koelkasten en 
vriezers in de keuken van het Hos-
pice en de AIDS kliniek. Ook de 
kantoren, de winkel, de trainings-
hallen en de sieradenwerkplaats 

zijn hiermee duurzaam voorzien 
van stroom.
Begin 2019 begon Stichting Zulu 
Aid de fondsenwerving voor dit pro-
ject en veel kerken, Wereldwinkels 
en particulieren reageerden. Met 
name Wilde Ganzen droeg voor 1/3 
hieraan bij. Ook ASN Foundation 
en Triodos Foundation deden voor 
een flink deel mee. Zo werd binnen 
een jaar de ruim 50.000 euro bij el-
kaar gebracht en kan Hillcrest Aids 
Centre met nul op de meter nu voor 
jarenlang verzekerd zijn van stroom, 
die in Zuid Afrika momenteel zo on-
zeker is. Een project dus met alleen 
maar winnaars omdat het klimaat 

hier ook voor jarenlang mee gediend 
is. Voor meer informatie zie www.
zuluaid.nl.           (Aad van der Meer)

Boerenbloem 
Een bloem die al eeuwen lang de 
boerentuin siert is de dahlia. Tra-
ditioneel groeit deze plant in de 
moestuin, misschien omdat de 
knollen oorspronkelijk werden 
gekweekt om te eten. Liefhebbers 
benutten de decoratieve kracht 
van de bloemen in hun tuin en in 
boeketten. De laatste jaren is de 
dahlia voor de bloementuin in toe-
nemende mate populair vanwege 
de talloze variëteiten in vlam-
mende kleuren. In onze moestuin 
bloeit de rode dahlia deze zomer 
verweven met de pompoenplant. 
De combinatie lijkt de tuin in te 
lopen en symboliseert daarmee de 
recente opmars naar de bloemen-
tuin.                (Karien Scholten)

In haiku:
Rode dahlia 
Siert vanouds de boerentuin
Kleurrijk herontdekt

Het wordt herfst en bomen vergelen
en soms regent het dan pijpenstelen
straten komen vol blad
dat maakt het dan glad
maar je ziet ook weer mooie taferelen

Guus Geebel Limerick
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