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Begin nieuw seizoen voor
Het Lichtruim

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 1 september begon voor Het Lichtruim in Bilthoven niet alleen het nieuwe seizoen, 
maar vierde zij ook haar vijf-jarig jubileum, met een extra uitgebreid programma. 

Er was van alles te doen. Bezoe-
kers konden kennismaken met 
Kinderopvang De Bilt, Basisschool 
Wereldwijs, de muziekschool, de 
bibliotheek en nog veel meer. Het 
programma werd geopend door 
wethouder Dolf Smolenaers, die 
kunst en cultuur hoog in het vaan-
del heeft staan. Gek van muziek als 
hij is, opende hij de dag met een 
trombone in zijn hand. 

Goochelaar
Voor de vijfde maal was het Open 
Huis in Het Lichtruim. Dit vierde 
zij met een veel uitgebreider pro-
gramma dan andere jaren. Voor 
de kinderen was een goochelaar 
aaanwezig en konden zij leren 
bloemschikken in de Schaapskooi, 
robotjes maken, er was een meet 
& greet met Dolfje Weerwolfje en 
zij mochten allerlei muziekinstru-

menten van de Biltse muziekschool 
uitproberen.

Arabisch
Terwijl de kinderen zich vermaak-
ten, was er ook van alles te doen 
voor hun ouders of grootouders. Zij 
konden informatie verkrijgen over 
Kinderopvang De Bilt, over de Ba-
sisschool Wereldwijs en konden zij 
informatie verkrijgen over alle cur-
sussen en workshops, die komend 
seizoen worden gegeven in Het 

Lichtruim. Om te laten zien hoe 
moeilijk het is om Nederlands te 
leren als je uit Syrië komt, konden 
geïnteresseerden een les Arabisch 
volgen. Tussen de bedrijvigheden 
door, voorzagen clienten van Rei-
naerde de bezoekers van koffie en 
thee. Kortom, een gezellige markt 
met voor ieder wat wils. Vanaf don-
derdag 30 augustus staat het hele 
programma online op de site van 
Het Lichtruim, www.hetlichtruim.
nl.

Bezoekers bekijken ook foto’s van het oude De Bilt in de bibliotheek.
Op 8 september is deze tentoonstelling nog eenmaal te bewonderen; 
ditmaal in de Dorpskerk in De Bilt).

Het publiek - bijv. Henriette Duyster (voorzitter Zang Veredelt) en Frank Diepstraten
(bewonersgedeelte van Het Lichtruim) - stroomt toe.

Wethouder Dolf Smolenaers opent de dag op Het Lichtruim met trombone. 

Bilts digitaal museum 
nu operationeel

door Guus Geebel

In de Mathildezaal van het gemeentehuis werd donderdag 30 
augustus onder grote belangstelling het Online Museum De Bilt 
in gebruik genomen. Hoewel de lancering in het gemeentehuis 

niet helemaal soepel verliep, kan iedereen vanaf nu een digitaal 
museumbezoek brengen op https://onlinemuseumdebilt.nl.

Het Online Museum De Bilt brengt op deze website het cultureel erf-
goed en de historie van de gehele gemeente De Bilt met beelden en ar-
chiefstukken bij elkaar en biedt zo een gevarieerd overzicht van prehis-
torie tot heden. Oud-burgemeester Alexander Tchernoff, voorzitter van 
de Stichting Digitaal Museum De Bilt, zegt in zijn openingstoespraak 
blij verrast te zijn over het enthousiasme waarmee iedereen heeft mee-
gewerkt aan de totstandkoming van het project. ‘Bij cultureel erfgoed 
zou je kunnen denken, dat is verleden, dat is historie en afgesloten. 
Niets is minder waar. Er zit een wisselwerking tussen het verleden 
en het heden. Jongeren zullen zeggen dat is helemaal niet waar, het 
is tegenwoordig heel anders,  maar als je heel goed kijkt is er weinig 
veranderd. Juist de lijn van verleden naar heden is de uitdaging van 
dit project.’ Tchernoff is blij dat een aantal jongeren aanwezig is. Hij 
stelt een aantal mensen voor die meegewerkt hebben aan de realisering 
zoals vicevoorzitter Arie-Jan Ditewig, penningmeester Theo van der 
Lugt, Dick Berents van de redactiecommissie en initiatiefnemer Anne 
Doedens. 

Lees verder op pagina 3
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

09/09 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
09/09 • 09.30u - Proponent J. van Eijsden 

09/09 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
09/09 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

09/09 • 10.00u - de heer
Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
09/09 • 10.30u - Voorgangers

J. Ham en M. Meijer

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
09/09 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
09/09 • 10.00u - Ds. H.E Dankers
09/09 • 19.00u - Ds. W. Markus

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
09/09 • 10.00u - Ds. E.J.W. van 

Leersum, Viering + Dankzegging Heilig 
Avondmaal

R.K. St. Michaelkerk
09/09 • 09.30u - Eucharistieviering, 

pastor M. Meneses

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
09/09 • 10.00u - spreker Jeffry Rampen

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
09/09 • 15.30u - Drs. J.P. de Man 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

09/09 • 10.00u - Dhr. K. Lankhaar
09/09 • 18.30u - Ds. IJ.R. Bijl

Onderwegkerk Blauwkapel
09/09 • 10.30u - Mevr. ds. N. Meijnen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

09/09 • 11.00 uur - Ds. R. van den Beld

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

09/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Viering Heilig Avondmaal

09/09 • 18.30u - Ds. G.J. van Meijeren, 
Dankzegging Heilig Avondmaal 

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

Ds. A.J. Britstra. 

PKN - Ontmoetingskerk
09/09 • 09.30u - Ds. R. van den Beld

St. Maartenskerk
09/09 • 11.00u - Eucharistieviering, 

pastor Mauricio Meneses

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

09/09 • 10.00u - dhr. J. Veltrop
09/09 • 18.30u - dhr. J. Brunt

PKN - Herv. Kerk
09/09 • 10.00u - Ds. M.F. van Binnendijk

09/09 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

‘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

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

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

In de verdrietige dagen gedurende
de ziekte en na het overlijden van

Ria Kemp-Berntzen

heeft uw medeleven ons getroost.
Het gemis blijft groot, maar uw bezoek,

bloemen, brieven en grote belangstelling
waren ons tot steun.

 
Arie

Milly en Ron
Marco en Shanna

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

KWF-collecteweek 

De collecteweek van KWF Kan-
kerbestrijding startte dit jaar op 
zondag 2 september. Deze week 
gaan ruim 80.000 collectanten 
de straat op om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor kankeron-
derzoek. In deze gemeente lopen 
350 collectanten vanaf maandag 
3 september langs de deuren. 
Elke euro die deze collectanten 
ophalen, draagt bij aan de missie: 
minder kanker, meer genezing 
en een betere kwaliteit van leven 
voor kankerpatiënten. 

Openstelling Hervormde Kerk 
Westbroek

De Hervormde Kerk van West-
broek opent op vrijdag 7 en 
zaterdag 8 september de deuren 
van het kerkgebouw; vrijdag van 
13.00 tot 16.00 uur en zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. Belang-
stellenden zijn beide dagen van 
harte welkom om het monumen-
tale pand te bekijken, de rust in 
het eeuwenoude gebouw te erva-
ren of voor een stiltemoment. 
Bezoekers kunnen nader worden 
geïnformeerd over het gebouw 
door de aanwezige kerkgidsen. 
Zaterdag worden er rondleidin-
gen verzorgd en is er orgelspel 
om 11.30 en 14.30 uur. Tevens is 
het mogelijk om (onder begelei-
ding van een gids) de kerktoren 
te beklimmen. 

Kunstmarkt

Kunstmarkt De Bilt vindt dit jaar 
plaats op vrijdag 7 en zaterdag 
8 september in het Van Boetze-
laerpark in De Bilt. Zo’n tachtig 
kunstenaars hebben hun ‘expo-
sitieruimte’ in het park. Verder 
bestaat het gevarieerde pro-
gramma onder andere uit diverse 

workshops, theater en muziek. 
Vrijdag vanaf 17.00 uur:- Boetz 
Beatz (muziek) en zaterdag vanaf 
12.00 uur - Kunstmarkt en cultu-
reel programma. Dit jaar draait 
alles om het thema de ‘Kunst om 
groen te zijn’. De toegang is gra-
tis. Zie ook kunstmarktdebilt.nl

Expositie Macrolages

In september en oktober expo-
seert Watze de Vries met bij-
zondere foto’s onder de naam 
‘Macrolages’ (macrofotografie 
en collages van vegetatie) bij 
Bouwman Boeken, Hessenweg 
168 te De Bilt. Op vrijdag 7 
september om 16.00 uur zal hij 
de expositie officieel openen met 
een korte lezing. Entree: gra-
tis. Graag vooraf aanmelden via 
info@bouwmanboeken.nl of tel. 
030 2200112.

Verkoopdag in Westbroek

Op zaterdag 8 september van 
10.00 tot 16.00 uur vindt de 
jaarlijkse verkoopdag van de 
Hervormde Kerk in Westbroek 
plaats; zoals vanouds in en om 
het gebouw Rehoboth achter het 
kerkgebouw. De monumentale 
kerk is te bezichtigen en de toren 
is onder begeleiding van een 
gids te beklimmen. De opbrengst 
van deze verkoopdag is voor de 
plaatselijke kerk en de zending. 

De kooi en beeldentuin open

De Stichting Jits Bakker Col-
lectie heeft als doel het huis, het 
atelier en de collectie van Jits in 
stand te houden. Het atelier en de 
beeldentuin ernaast zijn tijdens 
Open Monumentendag op zater-

dag 8 september en zondag 9 
september opengesteld. Er zullen 
rondleidingen worden gegeven. 
Muziek: duo Paul en Dirk, gitaar 
en zang. Het juiste adres is De 
Holle Bilt 16, De Bilt. (NB in o.a. 
de folder van OMD De Bilt staat 
een ander adres weergegeven) 
[HvdB]

Activiteiten voor 
mantelzorgers

Na de zomervakantie zijn er weer 
nieuwe activiteiten bij Steunpunt 
Mantelzorg voor  mantelzorgers 
in gemeente De Bilt. Alle activi-
teiten zijn gratis toegankelijk. Op 
8 september zijn de mantelzorg-
consulenten op de Marktdag in 
De Bilt aanwezig. Op vrijdagmid-
dag 21 september (één dag voor 
Wereld Alzheimer Dag) wordt er, 
samen met andere organisaties, 
een middag over dementie in Het 
Lichtruim gehouden. Donderdag 
27 september is er een work-
shop ‘Veerkracht en Vitaliteit’: 
een actieve workshop gericht op 
vitaliteit, balans en meer energie. 
Aanmelden voor een activiteit of 
een folder aanvragen? Mail naar 
mantelzorg@mensdebilt.nl of bel 
030 7271556. 

Varen door de Molenpolder

Op 8 september kunt u van 10.00 
- 12.00 uur met een gids van 
Staatsbosbeheer door de Molen-
polder meevaren op een flui-
terboot. Het oude veengebied 
heeft een rijke historie. Samen 
met de gids speurt u naar de 
dieren en planten in dit gebied, 
zoals ringslang, purperreiger en 
zonnedauw, en onderweg kunt 
u een stukje lopen op het ‘drij-
vend land’. Voor meer informa-
tie en het boeken www.staats-
bosbeheer.nl/activiteiten. Deze 
excursie is ook met een groep te 
boeken (maximaal 12 personen). 
Neem hiervoor contact op met 
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Film in Het Lichtruim

Het SKC-Filmhuis in het Licht-
ruim De Bilt, Planetenplein 2 te 
Bilthoven start op 12 september 
het seizoen van filmvertoningen 
met The Square; een film uit 
2018. Voor meer informatie zie 
www.skc-debilt.nl. Kaartverkoop 
via www.theaterhetlichtruim.nl 
of aan de kassa vanaf één uur 
voor voorstelling.
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Kernen
Het digitaal museum is een initi-
atief van historicus dr. Anne Doe-
dens. Hij gaf samen met Cor Groe-
nen van Parel Promotie BV al op 13 
februari 2016 een aanzet op website 
van De Vierklank. Anne Doedens 
laat zien hoe de website werkt en 
merkt op dat sommige onderwer-
pen nog in- of aangevuld gaan wor-
den. De historische verenigingen 
van De Bilt en Maartensdijk heb-
ben een belangrijke bijdrage gele-
verd. Het is een overzichtelijk ge-
heel geworden. ‘Dick Berents is de 
eindredacteur die heel scherp let op 
het format van het museum.’ Op de 

website staan nu 320 items uit alle 
kernen van de gemeente De Bilt. 
Doedens licht er van alle kernen 
wat uit. Hij laat de gotische bogen 
van de kapel van Vrouwenklooster 
zien en vertelt er wat over. Dat doet 
hij ook over baron Van der Capel-
len, die in 1815 de eerste gouver-
neur-generaal van Nederlands Indië 
werd en aan het einde van zijn leven 
op het landgoed Vollenhoven in De 
Bilt woonde. ‘Het waren Westbroe-
kers, Maartensdijkers en inwoners 
van De Bilt die meehielpen met de 
ontginning van Nieuw Amsterdam 
in Amerika.’ Hij laat verder een af-
beelding zien van een verdwenen 
glas-in-loodraam uit de kerk van 
Westbroek en vertelt er wat over.

Jeugd
In Bilthoven was na de Eerste We-
reldoorlog in De Biltse Duinen de 
Spoorweg Compagnie gelegerd, 
een onderdeel van de Genie. Spoor-
specialist Fred Meijer en Christiaan 
van Nispentot Sevenaer waren de 
enigen van de aanwezigen die dat 
wisten. In Maartensdijk werden 
wapenproeven gehouden toen de 
Duitsers door het Verdrag van Ver-
sailles geen wapens mochten pro-
duceren en mensen in Nederland 
daar handel in zagen. In Holland-
sche Rading werd tussen de Vecht 
en de huidige Floris V weg in 1296 
graaf Floris V door vijandige ede-
len gevangengenomen. Een portret 
van burgemeester Van Pothoven 
van Achttienhoven, dat mogelijk 
van Vincent van Gogh is, siert de 
taart ter ere van de ingebruikna-
me van de website. Burgemeester 
Sjoerd Potters noemt het heel be-
langrijk om op een digitale manier 
onze geschiedenis te ontsluiten. Hij 
ziet het als zijn missie de Biltse 
geschiedenis te verbinden met de 
jeugd. ‘Wie zijn eigen geschiedenis 
niet kent weet ook niet wat zijn toe-
komst is.’ Van de 320 onderwerpen 
op de website zijn er zo’n 150 uit de 
laatste drie eeuwen. Potters is blij 
met wat hij in dit museum ziet en 
hoopt dat er veel gebruik van gaat 
worden gemaakt. Hij wil daarom 
graag dat de site goed gepromoot 
gaat worden. 

Heel veel belangstellenden woonden de ingebruikname van het Online 
Museum De Bilt bij.

Enkele leerlingen van de Julianaschool luisteren geboeid naar de uitleg 
van Anne Doedens.

Burgemeester Sjoerd Potters met zijn oud-collega Alexander Tchernoff bij 
een taart met het portret van een vroegere burgemeester.

Dierenweide Maartensdijk 
presenteert nieuw bestuur

door Kees Diepeveen

Het gaat weer goed met de Dierenweide in Maartensdijk. Nadat eerst door de gemeente De Bilt 
een structurele subsidie is toegezegd kan voorzitter Gert-Jan Weierink nu een nieuw bestuur 
van de Stichting Dierenweide Maartensdijk presenteren. Een bestuur met ambities want die 

zijn er genoeg.

Er zijn nogal wat plannen voor de 
nabije toekomst. Daarom is voor-
zitter Gert-Jan Weierink heel te-
vreden, dat een nieuw bestuur ge-
presenteerd kan worden dat met 
deze ambities aan de slag gaat. Het 
bestuur bestaat vanaf heden uit de 
volgende personen: Gert-Jan Weie-
rink voorzitter, Rob Alderhout, pen-
ningmeester, Edwin Plug en Hans 

Stevens algemeen bestuurslid. De 
functie van secretaris is vacant. De 
verzorgers Stefan Terlouw en Mar-
tijn van de Berg zijn verantwoorde-
lijk voor de dagelijkse verzorging 
van terrein en de dieren.

Uitwisselen
Voor de vuist weg noemt Gert-Jan 
Weierink een aantal zaken waar-

mee het bestuur aan de slag gaat: 
‘We willen graag uitbreiden met 
het grasveld naast de Dierenweide. 
Dit willen we erbij betrekken zodat 
we de dieren over de beide weiden 
kunnen uitwisselen. De ruimte op 
dit moment is gewoon te klein. Het 
is goed voor de dieren en het ter-
rein. We willen investeren in kwali-
teit voor de beesten. 

De vijver die wij al in beheer heb-
ben willen we graag laten uitbagge-
ren om een betere waterkwaliteit te 
krijgen’. 

Theehuis
In een eerder interview is door 
Gert-Jan Weierink aangegeven dat 
het bestuur graag een soort theehuis 
in het park wil waar mensen kun-
nen zitten en een kopje thee, kof-
fie of limonade drinken. ‘Dat klopt’ 
aldus Weierink, ‘Dat zie je in meer 
dierenweides. Daarom gaan we 
ook in gesprek met Reinaerde, die 
buurtboerderij de Schaapskooi ex-
ploiteert in Bilthoven. Zij hebben 
ervaring hiermee en zijn open wan-
neer de beheerders er zijn. Moge-
lijk is in een samenwerkingsvorm 
eenzelfde soort constructie denk-
baar voor Maartensdijk’. 

Biggetjes
Er zijn niet alleen ambities, er is 
ook al hard gewerkt in de Dieren-
weide de afgelopen maanden. Met 
de hulp van enkele sponsoren is een 
aantal noodzakelijke werkzaamhe-

den uitgevoerd. Bestrating en tuin-
aanleg Eelco Landwaart heeft een 
drainagesysteem aangelegd onder 
de weide en een bezinkput gesla-
gen. 

Daarna heeft Loon- en verhuur-
bedrijf Arjan van Ginkel graszaad 
geleverd en ingezaaid. Met Wou-
ter van Oostrum van Zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg in Maartensdijk 
is overeengekomen dat hij structu-
reel de mest afvoert naar zijn be-
drijf. Alle drie de sponsoren zijn 
aanwezig en worden door de voor-
zitter bedankt voor hun verdiensten 
met een mooie bos bloemen. 

Varkens
Inmiddels zijn er ook nieuwe var-
kens gekomen met een eigen on-
derkomen. Deze dieren trekken al 
veel bekijks. Binnenkort worden 
hier jonge biggetjes bijgezet die nu 
nog bij de moeder zijn. Het bestuur 
praat binnenkort met de gemeente 
over een beheerovereenkomst. De 
zaken worden voortvarend aange-
pakt. 

Het nieuwe bestuur, verzorgers en sponsoren gezamenlijk bij de dieren. V.l.n.r. sponsor Eelco Landwaart, 
sponsor Wouter van Oostrum, verzorger Martijn van de Berg, bestuurslid Edwin Plug, penningmeester Rob 
Alderhout, sponsor Arjan van Ginkel, voorzitter Gert-Jan Weierink, bestuurslid Hans Stevens en verzorger 
Stefan Terlouw.

Nieuwe predikant voor 
NGK in Westbroek

Ds. T.A. Viezee (68) heeft zich 
voor 40% deeltijd als predikant 
verbonden aan de Nederlands 
Gereformeerde Kerk (NGK) van 
Westbroek. De verbindingsdienst 
werd gehouden op zondag 2 sep-
tember om 10.00 uur in het Kerk-
gebouw aan de Kerkdijk (60) te 
Westbroek. De laatste gemeente 
waar ds. Viezee predikant was, 
was Emmeloord, waar hij in 2015 
met emeritaat is gegaan. Sinds die 
tijd woont de predikant in Houten, 
waar hij ook blijft wonen. West-
broek was sinds augustus 2015 
vacant. 
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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 0.90

(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 6 september
t/m woensdag 12 september

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Pittige sellerie salade
Grillworst salade
Filet Americain

Gegrilde runderrollade
Boeren achterham
Gerookte rib-eye 3 x 100

GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

KIPDIJFILET
1

KILO 7.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Riblappen

Verse kipburgers

Gemarineerde 
runderschnitzels

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.98

Kipschnitzels of 
cordonbleu

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

4 
VOOR 5.-

100
GRAM 1.98

STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

DJAKARTA MIX

500
GRAM 6.75 250

GRAM 4.98

250
GRAM 4.98500

GRAM 7.50 

4+1
GRATIS

Rundervinken 
Slavinken
Gehaktstaven

5 HALEN =
4 BETALEN

Lekker voor het weekend!

2
STUKS 6.-

TORTILLA’S 
Met gehakt of kip

BOEREN 
KRUIDENKAAS
Met geheime kruiden

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

Alle Rauwkostsalades 
Alle Stamppotten

per 100 gram € 0,80
Er is weer
zuurkool en hutspot

Van onze patissier
Van onze bakker

- Cocos Tonka gebakje
- Mandarijn gebakje
- Framboos gebakje

4 voor € 9,95

•  Speltpasta met pesto, 
(warm)gerookte zalm en 
groenten

€ 1,49
100 gram

•  NieuwE oogst: 
Vers gesneden bietjes

€ 1,39
500 gram

•  Turbana bananen € 0,99
Héél kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

100% spelt-desem brood
 € 2,98
Ons bekende
MAARTENSDIJKERTJE
Desem rozijnebrood
 € 3,49

De laatste:

DELBARESTIVALE 
HANDAPPELS

Héél kilo € 0,99

Groot assortiment:
- Wilde paddenstoelen
Volop:
- Verse vijgen
- Hollandse Reine 
   Victoria pruimen
- De echte Italia druiven
- Kiwi bessen

Alleen donderdag

Vers gesneden

SOEPGROENTE
fijn of grof

250 gram € 1,39

Vers van de traiteur
•  Ravioli met 

eekhoorntjesbrood in 
truffel paddest.saus

€ 1,75
100 gram

•  Ravioli met gehakt 
in tomatensaus

€ 1,75
100 gram

•  Kapucijnersschotel € 1,25
100 gram
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advertentie

Molen Geesina is rank van vorm 
door Henk van de Bunt

Op 8 september is er in De Bilt Open Monumenten Dag. Er is een prachtig programma 
samengesteld rondom het thema In Europa , waarbij monumenten, landgoederen, forten en 
bunkers de deuren openen, spannende verhalen verteld worden en naar muziek kan worden 

geluisterd. Ook de Groenekanse molen Geesina is in het programma opgenomen.
We lezen mee (terug in de tijd) in een artikel van collega Martijn Nekkers uit 2012.

Hij bewaarde ook nog enkele foto’s uit die tijd: 

‘De molen Geesina heette oor-
spronkelijk De Groene Kan en is in 
1843 gebouwd als lage stellingmo-
len. In de loop van de geschiedenis 
is er veel verbouwd aan de Geesi-
na. In 1939 liet eigenaar Abraham 
Schuurman een omvangrijk herstel 
uitvoeren dat in 1941 was voltooid. 
Bij die gelegenheid kreeg de mo-
len de naam Geesina. Het was de 
naam van de vrouw van Abraham. 
Gedurende de tweede wereldoorlog 
is er heel veel gemalen aan de Rui-
genhoeksedijk. In 1968 vond weer 
een omvangrijke restauratie plaats. 
Het jaartal 1968 verscheen toen op 
de molen en dat is zo gebleven. In 
de jaren zeventig werd gestopt met 
het malen van graan. Toch is er op 
de website dorpspleingroenekan.nl  
nog een filmpje te zien waarop de 

molen in 1986 nog draait. In ieder 
geval is de molen na die tijd in ver-
val geraakt’.

Restauratie
‘In 1998 is de molen door de fa-
milie Schuurman voor één gul-
den overgedragen aan de toenma-
lige gemeente Maartensdijk. Deze 
droeg het vervallen bouwwerk voor 
dezelfde som meteen over aan de 
Stichting De Utrechtse Molen. De 
bedoeling was dat de molen weer 
helemaal zou worden hersteld. Dat 
is niet echt van de grond gekomen. 
Wel is iets aan de slechte staat van 
het voegwerk gedaan. Nog later is 
De Utrechtse Molen opgegaan in de 
stichting Het Utrechts Landschap. 
Er kwam een sober restauratieplan 
waarbij het Landschap ook eigen 

middelen, eigen materialen en ei-
gen vakmensen zou inzetten. Toen 
dat plan er eenmaal lag kwam de 
subsidie ook weer beschikbaar en is 
men in maart 2011 begonnen met de 
werkzaamheden. Nadat de mensen 
van Het Utrechts Landschap hun 
aandeel hadden geleverd kwamen 
de mannen van molenmaker Verbij 
uit Hoogmade aan de beurt. In hun 
werkplaats hadden die al de belang-
rijke delen van de molen gebouwd. 
Op 21 december is de kap weer op 
de molen geplaatst. Later kwamen 
de wieken ook weer terug en is de 
Geesina van een kreupele slons 
weer een sierlijke dame geworden. 
Rank van vorm en goed in de verf, 
zoals het een echte dame betaamt. 
De bezoekers zullen ook de molen 
kunnen bezoeken maar niet verder 

dan tot de stelling. Daar vandaan 
hebben de bezoekers trouwens een 
mooi uitzicht over de omgeving’. 

2018
Na een uitvoerige en kostbare res-
tauratie is de korenmolen Geesina 
aan de Ruigenhoeksedijk te Groe-
nekan begin april 2018 weer maal-
vaardig: de stenen romp was in 
2017 voor een deel afgebroken en 
opnieuw opgemetseld. Speciaal 
voor de restauratie waren 42.000 

IJsselsteentjes gebakken door een 
steenfabriek. Vanaf mei 2017 werk-
ten twee metselaars stug door om 
het gat met de 42.000 stenen te 
dichten. Met hulp van allerlei fond-
sen was de restauratie mogelijk 
geworden; diverse goede-doelen-
instellingen, de gemeente De Bilt 
en ook een belangrijke bijdrage, ge-
leverd door de Groenekanse bevol-
king, onder meer in het kader van 
een huis-aan-huis actie maakten dit 
mogelijk.

De overbrenging van het bovenwiel dat op de bovenas met wieken zit naar 
het koningsspil, dat is de grote verticale as waar lager in de molen het 
maalwerk aan is gekoppeld. [foto Martijn Nekkers]

Er is veel werk voor de molenaars Ingrid Friesema en Gijs Hasselbach. Korenmolen Geesina is van april tot 
oktober iedere zaterdag te bezoeken en de molenwinkel met streekproducten is dan open. Op afspraak kunnen 
groepsbezoeken op andere tijdstippen worden afgesproken.

Het spoorwiel dat op het koningsspil zit en waarmee het maalwerk wordt 
aangedreven. [foto Martijn Nekkers]

Vrijwilliger in Beeld
Op een vrijdagochtend stappen we naar binnen bij Voedselbank De Bilt en ontmoeten vrijwilliger 

Karina de Jong. Zij is druk met het vullen van de kratten voor de uitgifte deze dag. ‘We hebben vandaag 
prachtige appels, die door de vrijwilligers van de Voedselbank zelf zijn geplukt’, vertelt Karina.

 
Op de vraag hoe zij als vrijwil-
liger bij Voedselbank De Bilt is 
terechtgekomen, vertelt zij: ‘Vier 
jaar geleden werkte ik vier dagen in 
de week en had een dag ‘over’. Ik 
wilde graag iets maatschappelijks 

doen en ben op zoek gegaan. Bij 
Voedselbank De Bilt was toen een 
vacature voor chauffeur. Dat leek 
me leuk en stoer met zo’n grote bus. 
En zo is het gestart. We reden langs 
de toeleveranciers en af en toe ook 

naar collega-voedselbanken om 
spullen op te halen. Het leukste ritje 
was wel het ophalen van kerstbo-
men bij Tele2 in Amsterdam; heel 
apart. Toen ik in verwachting was 
van onze zoon Gijs paste ik op een 

Karina steekt regelmatig de handen uit de mouwen bij de Voedselbank.

gegeven moment niet meer achter 
het stuur en ben toen gastvrouw 
bij de uitgifte geworden. Na de ge-
boorte van Gijs was er behoefte aan 
inpakkers en dit werk doe ik nu nog 
steeds’. 
 
Flexibel
Karina is om de week bij Voed-
selbank De Bilt te vinden. ‘Het is 
mogelijk om flexibel te werken. 
Ik werk om de week een ochtend 
van tweeëneenhalf uur’, vervolgt 
Karina. ‘In het begin ging Gijs ge-
woon mee in de buggy en lag lek-
ker te slapen terwijl wij de kratten 
vulden. Het is fijn om je eigen ritme 
te kunnen bepalen en daar waar no-
dig je verdienstelijk te maken. Zo 
kan het voorkomen dat ik in plaats 
van vrijdag op een zaterdag werk 
tijdens de bekende Voedselbank-
supermarktacties’. 
 
Leuke afwisseling
Karina de Jong, die woonachtig is 
in Maartensdijk, bewijst dat vrij-
willigerswerk niet alleen voor ge-
pensioneerden is, maar heel goed te 
combineren is als je een baan hebt 
voor een paar dagen in de week. 
‘Bovendien geeft het ook veel’, ver-
volgt zij. ‘Je hebt leuke collega’s, 

een stuk gezelligheid en je bent 
fysiek bezig; een leuke afwisseling 
op mijn normale werk.’ Ook zin om 
vrijwilligerswerk te doen? Ga dan 
op pad op zaterdag 13 oktober tus-
sen 11.00 en 14.00 uur tijdens de 
Vrijwilligersbanenroute van Mens 
De Bilt. Informatie over de markt 
in Het Lichtuim (Planetenplein 2 te 
Bilthoven) en de deelnemers is te 
vinden op www.mensdebilt.nl. 

(Hans Lebbe)



Adverteren in De Vierklank? Dat kan!
Mail dan naar info@vierklank.nl

6

  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)

                                  KUNSTMARKTDEBILT.NL

7-8 SEPTEMBER

VAN BOETZELAERPARK • DE BILT

ETEN&
 dr inken

KUNST

waterballen
zweefmolen

workshops

KNUTSELEN

en nog  veel 
     meer!

THEATEr
MUZ IEK

 de groene
Baron

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Readshop • Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

uit de zes kernen.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Zoek jij een fijne stageplek en goede
begeleiding tijdens je opleiding?
Of wil je een switch maken?
 
Wij zoeken iemand die goed bij ons past. 
Waardering voor elkaar en prettig samen-
werken, is belangrijk in ons team.

Ben je enthousiast en heb je passie voor het 
kappersvak? Dan zoeken wij jou!
Kom je kennis maken?
Stuur een korte motivatie met CV naar: 
cy.spaan@live.nl

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

1e, 2e en 
3e jaars
junior-
kappers
opgelet!

Onze overheerlijke SPECULAAS
is er weer!

WALDKORNPUNTJES

3 STUKS
€1,-

Kom proeven

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Toe aan nieuwe, leuke en zinvolle activiteiten na de zomer?

Het Koos Vorrinkhuis van het Nivon in Lage Vuursche (tussen 
Hilversum en Baarn) zoekt vrijwilligers voor diverse functies.
Het gaat onder meer om huiswachten (gasten ontvangen en hen 
wegwijs maken), groenverzorgers, de technische onderhouds-
groep, creatievelingen voor tal van (culturele) activiteiten etc.

Het Koos Vorrinkhuis is een van de dertien natuurvriendenhuizen 
van het Nivon (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en 
Natuurvriendenwerk), betaalbare verblijfsaccommodaties midden 
in de natuur op basis van zelfverzorging.

Meer info kunt u krijgen van vrijwilligerscoördinator
Herman Pieterson tel. 06 - 1092 7048 of e-mail:
cvw.koosvorrinkhuis@nivon.nl

advertentie

Mantelzorger zijn leer je gaandeweg
Onlangs presenteerde Mens De Bilt de ‘Terugblik Mens De Bilt’. De verhalen zijn van mensen 
die vertellen over hun ervaring met Mens De Bilt en gaan over ondersteuning door het sociaal 

team, de activiteiten van steunpunt mantelzorg, begeleiding door het jongerenwerk en
projecten van welzijn zoals de Boodschappenplusbus en het maatjesproject.

Anneke Iseger tekende ook het dit verhaal op.

‘Ria heeft mij destijds bijgestaan 
toen ik in een verdrietige periode 
verkeerde. Nu zijzelf al tien jaar 
mantelzorger van haar man Gerard 
is, vond ik dat zij het verdiende om 

eens in het zonnetje te worden ge-
zet. Daarom heb ik haar aangemeld 
voor de Mathildeprijs.’ De zussen 
Ria Daas (80) en Anki Mol (83) 
zijn heel close. Zo bridgen ze weke-

lijks, fietsen ze samen en past Anki, 
als haar zus ergens naartoe moet, 
op haar beurt op Gerard. Ria’s man 
had al longemfyseem toen hij in 
2008 een herseninfarct kreeg. Ria: 

De zussen Anki en Ria. 

Onthulling ‘Fietsspel’ 
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt onthult het kunstwerk ‘Fietsspel’ van Jits Bakker op woensdag
12 september rond 10.30 uur op Stationsplein-noord bij station Bilthoven. ‘Fietsspel’, zoals het 
kunstwerk in de volksmond wordt genoemd, markeerde niet alleen een keerpunt in het leven 

van kunstenaar Jits Bakker. Ook voor de nabestaanden en vele andere
betrokkenen heeft dit kunstwerk grote waarde. 

Een werkgroep heeft zich erg inge-
spannen om van de herplaatsing en 
de onthulling van het beeld ‘Spe-
lende kinderen met fiets’ iets moois 
te maken. Deze oorspronkelijke 
door Jits bedachte naam veranderde 
in de volksmond gedurende de tijd 
in ‘Fietsspel’. 

Opdracht
Karel Beesemer is lid van de werk-
groep: ‘In 1974 werd in opdracht 
van de gemeente De Bilt het bron-
zen beeld geplaatst nabij de entree 
van de Van Everdingen School. Tot 
op het moment van plaatsing van 
Fietsspel was Jits Bakker voor-
namelijk bekend als schilder. De 

naamsbekendheid van Jits kwam 
zo rond dit jaar in een stroomver-
snelling terecht, ook en vooral waar 
het betreft zijn beeldhouwwerken 
in brons en marmer. Geleidelijk aan 
steeg zijn naam en faam vanaf het 
jaar 1972 tot ver over onze lands-
grenzen’. 

School
‘Jarenlang nam het beeld nabij de 
Van Everdingenschool een pro-
minente plaats in. School en buurt 
beschouwde het beeld als onlosma-
kelijk verbonden met de bewuste 
locatie. Toen de Van Everdingen-
school moest worden afgebroken, 
verviel de samenhang met school en 

buurt. Na nogal wat meer of minder 
creatieve gedachten over de meest 
geschikte plaats voor het beeld, 
werd door het college van burge-
meester en wethouders uiteindelijk 
de knoop doorgehakt en gekozen 
voor een markante & waardige 
plaats op het Stationsplein-noord, 
dus nabij het station. Dit had de in-
stemming van nagenoeg iedereen, 
zelfs van de buurtbewoners van de 
vroegere Van Everdingenschool’.  

Programma
Wethouder Dolf Smolenaers (cul-
tuur) van de gemeente De Bilt zal 
de bijeenkomst openen, waarna 
het kunstwerk zal worden onthuld 
door leerlingen van de Juliana-
school. Rond 11.00 uur verplaatst 
het gezelschap zich naar het vlakbij 
gelegen Kunst in de Kelder onder 
de Bilthovense Boekhandel. Daar 
krijgen Tibo van de Zand van de 
Stichting Jits Bakker Collectie en 
Paul Meuwese van Historische 
Kring D’Oude School De Bilt het 
woord voor een persoonlijke en 
historische noot. Leerlingen van de 
Julianaschool Bilthoven verzorgen 
een muzikale bijdrage onder bege-
leiding van Ignace de Jong. Tibo 
van de Zand: ‘Ik vind dit een nos-
talgisch goed passende combina-
tie: De Julianaschool was de eerste 
school die excursies ging verzorgen 
bij de beelden van mijn vader en Ig-
nace was een goede vriend van Jits, 
die letterlijk veel met hem optrok 
en ook nu nog veel met en voor de 
overige vrijwilligers doet’. 

Tibo van de Zand en het te restaureren beeld.
[foto Reyn Schuurman febr. 2016]

‘Nu gaat hij al ruim acht jaar drie-
enhalve dag naar dagopvang De 
Bosrank, waar hij het gelukkig 
naar zijn zin heeft. De overige da-
gen zorg ik voor hem en dan word 
ik totaal door hem opgeëist. Licha-
melijk kan ik veel, maar geestelijk 
is het zwaar, vooral nu hij ook gaat 
dementeren.’

Voortdurend
‘Je bent er voortdurend mee bezig. 
Niet alleen met het geven van de 
noodzakelijke medicijnen, maar 
ook met het beantwoorden van 
mails en het maken van afspraken. 
Als ik even boven ben, kan ik er 
niet op vertrouwen dat hij blijft zit-
ten, terwijl hij al kan vallen over 
een drempeltje. Hij wil dat ik de 
hele dag bij hem blijf zitten, ter-
wijl ik toch bijvoorbeeld bood-
schappen moet doen en koken.’

Zussen
‘Iemand die dementeert, denkt niet 
meer aan de ander. Die geestelijke 
belasting blijft, ook als hij naar 
De Bosrank is, want je kunt het 
niet loslaten. Door de week komt 
er iemand van de Vitras om hem 
aan- en uit te kleden, maar in de 
weekends doe ik dat. Als Gerard 
niet naar De Bosrank zou gaan, 
dan zou ik het niet meer kunnen 
opbrengen. Maar ook dan moet ik 
altijd zorgen om vier uur thuis te 

zijn. Ik kan dus nooit ergens blij-
ven, zoals op zussendag met onze 
twee andere zussen.’

Geduld
‘Aan de andere kant is hij nooit 
chagrijnig en klaagt hij niet.’ Anki: 
‘Het is moeilijk als je als echtpaar 
niet meer samen beslissingen kunt 
nemen. Je kunt niet meer samen 
overleggen. Maar wat ik het moei-
lijkste vond, dat is om je geduld 
te bewaren.’ ‘Bij mij gaat dat wel 
eens mis,’ aldus Ria, ‘als al die 
kleine irritaties zich opstapelen en 
ineens een uitweg zoeken. Je kunt 
nergens leren hoe je mantelzorger 
moet zijn; je moet het zelf ervaren 
en er langzaam ingroeien.’

Steunpunt
Anki: ‘Toen destijds bij de SWO 
het Steunpunt Mantelzorg in het 
leven werd geroepen, stond ik daar 
meteen op de stoep!’ Dit Steun-
punt is inmiddels overgegaan 
naar Mens De Bilt. Ria: ‘Ik krijg 
een Nieuwsbrief over de activitei-
ten die worden gehouden, zoals 
praatgroepen en wandelingen. Zo 
kom je met andere mantelzorgers 
in contact en kun je ervaringen 
uitwisselen.  Bovendien probeert 
Mens ervoor te zorgen, dat ik een 
paar uur huishoudelijke hulp krijg. 
Het zou fijn zijn, als dat zou luk-
ken.’

Koffieconcert in
Huize Gaudeamus

Zondag was de huiskamer van Huize Gaudeamus volledig gevuld met be-
langstellenden voor alweer een tweede optreden van de Georgische pianiste 
Ketevan Sharumasvhvili. Zij woont sinds kort in onze gemeente. Ketevan 
begon op haar twaalfde jaar met haar studie aan het Muziek Gymnasium 
in haar geboorteplaats, Tiblisi. Twee jaar later won zij een internationaal 
pianoconcours in Parijs. Daarna zouden nog vele prijzen volgen.
Op het programma stonden werken van C.F.E. Bach, J.S Bach, A. Mozart, 
F. Schubert, F. Liszt, R. Schubert en F. Chopin. (Frans Poot)

Ook nu weer was het heel bijzonder om te horen en te zien hoe intens 
Ketevan de muziek beleeft en hoe ze er helemaal in op gaat. Zij nam 
haar publiek zichtbaar mee in hogere sferen.
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Voordeel

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

199

795699

Geldig van donderdag 6 t/m zaterdag 8 september 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Woud-
vruchten of 
aardbeien 
slof

per stuk

Jumbo 
mosselen

bak 2 kilo

Jumbo 
verse pizza

bijv. Pollo/paprika 
van €5,29 voor 

€4,31

Jonagold
of Elstar
appels

Nieuwe oogst
zak van 1,5 kilo

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

20%
korting
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Toen en nu (nog)….
Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal ((dorps-)historici en eerdere 

publicaties) gaan we kriskras door de kernen van deze gemeente. [Henk van de Bunt]

In veengebied was oorspronkelijk 
geen bewoning mogelijk. Het start-
punt van ontginningen wordt ge-
vormd door de ontginnings-as: een 
dijk of wetering. Ten behoeve van 
de afvoer van turf werden vaarten 
gegraven, zoals de Maartensdijkse-
vaart, de Achttienhovense-vaart 
en de Westbroekse-vaart. Na een 
bepaalde ontginningsdiepte werd 
ongeveer evenwijdig aan de Vecht 
een weg aangelegd, zoals de Gagel 
Dijk, de Groenekansche Dijk, de 
Binnenwegsche Dijk, de Maartens-
dijck etc. 

Landhuis
De laatste ontginningen vonden 
plaats vanuit de weg Maartensdijk-
Achttienhoven-Westbroek naar 
Hollandsche Rading. De bebou-
wingslinten langs (voormalige) 
dijken en weteringen zijn in het 
plangebied nog erg goed bewaard 
gebleven.  Westbroek en Achttien-
hoven zijn beide voorbeelden van 
lintdorpen. Net als bij Maartens-

dijk had de bewoning grotendeels 
een agrarisch karakter en lagen de 
huizen als een lint aan weerszijden 
langs de dwarsdijk. Omdat sinds 
de Middeleeuwen weinig uitbrei-
ding van de dorpen heeft plaats-
gevonden, is deze lintbebouwing 
nog goed zichtbaar en voor een 
deel in tact. Op de grond, waar nu 
herenhuis Blauwhoef staat (dokter 
Welfferweg 80 in Westbroek) was 
eens een buitenplaats met park en 
bos ‘Collel Weede’. Het landgoed 
strekte zich ook ten noorden van 
de weg uit. Vele generaties van het 
Utrechtse adellijke geslacht van 
Weede hebben hier gewoond. Het 
enige wat van dit landhuis is over-
gebleven is een kleine slotgracht 
achter de tuin van het huis. 

Villa
We vernamen dat in het Bilts digi-
taal museum de volgende tekst zal 
worden opgenomen’: ‘De voorgan-
ger van deze villa (Blauw Hoef) 
werd gebouwd in 1845. Het pand 

werd in 1878 door de gemeen-
ten Achttienhoven en Westbroek 
aangeschaft voor de huisvesting 
van de gemeentelijke geneesheer. 
Daarna werd het in 1888 afgebro-
ken en herbouwd’. De Blauwhoef 
is in 1888 is door Westbroek en 
Achttienhoven gebouwd voor de 
gemeente-geneesheer. Hij had vrij 
wonen, maar was wel verplicht de 
armen kosteloos te helpen. De oude 
hofstede ‘Blauw Hoef’ die dichter 
bij de weg stond werd hiervoor af-
gebroken. Het bos aan de oostzijde 
herinnert nog aan de buitenplaats.

Praktijk
Van 1908 tot 1941 woonde in de 
‘Blauwhoef’ dokter K.O.A. Welf-
fer. Bij vervanging van zijn Maar-
tensdijkse collega W.J. Bakker en 
na 1911 J.J.F. Steiling kon hij ge-
bruik maken van een goed onder-
houden Korssesteeg en Achterwe-
teringseweg. Ruim dertig jaar heeft 
dokter Welffer gepraktiseerd in bei-
de dorpen. Het grondgebied van de 

twee gemeenten was toen veel uit-
gestrekter; Achttienhoven grensde 
aan de Vecht en Westbroek aan het 
dorp Zuilen. Wanneer de dokter in 
zijn koetsje zijn patiënten langs de 
verschillende dijken bezocht, werd 
uit een raam van een huis een laken 
gehangen als teken dat een bezoek 

van de dokter gewenst was. In 1954 
- wanneer Westbroek en Achttien-
hoven één gemeente worden - be-
sluiten beide gemeenteraden het 
Achttienhovense gedeelte van de 
Kerkdijk te hernoemen tot dr. Welf-
ferweg. De arts had toen al meer 
dan tien jaar de praktijk verlaten’. 

Villa Blauw Hoef (uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)

Het hoge, ver van de weg gelegen kubusvormige huis is zeer markant in 
deze omgeving. Als dokterswoning heeft het voor de bevolking een eigen 
plaats. De dr. Welfferweg is vooral in het voorjaar, wanneer bloesem de 
boomgaarden siert en de jonge lammetjes in de wei dartelen nog steeds 
een lust voor het oog. Al hebben verschillende boerderijen geen agrarische 
bestemming meer, het gehele beeld van de weg met de bruggetjes over de 
wetering heeft weinig van zijn oorspronkelijke inrichting verloren.

Ambassadrice voor 
Tolerantie

Een 70-jaar oude knoestige fruitboom vormt symbolisch de ‘Boom 
voor Tolerantie’. Met deze installatie wil men verbinding maken met 
de geschiedenis van de 19 wereld - beroemde Martelaren van Gorcum.

In deze boom hangen portretten van ‘Ambassadeurs voor Tolerantie’ met 
een persoonlijk gekozen bloem als een persoonlijke boodschap. Want soms 
vertellen bloemen meer dan wat je zelf niet kunt zeggen of verwoorden ze 
een herinnering. Op symbolische wijze vraagt men met de ‘Boom voor To-
lerantie’ aandacht voor dit zo actuele thema. Fotograaf Johannes van Camp 
is 31 juli gestart met het prachtige project ‘Boom van Tolerantie’. Er zijn 
al bijna honderd foto’s gemaakt van mensen met hun favoriete bloem. De 
portretten, uitgevoerd in zwart-wit met de bloem als kleuraccent, van deze 
‘Ambassadeurs voor Tolerantie’ pronken in de ‘Boom van Tolerantie’, die 
te vinden is in de Kamer van de Tussentijd in het Gorcums Museum.
Info www.ambassadeursvoortolerantie.nl

Bilthovense Janny Smits (bekend van World Peace Is Possible en Stop 
Pesten NU) ging ook op de foto voor de Boom van Tolerantie. Van haar 
zijn ruim dertig foto’s geschoten, waarvan de mooiste is uitgekozen 
voor het bijzondere initiatief. (foto Johannes van Camp)

Barbecue op De Biltse Hof
door Henk van de Bunt

Op 31 augustus werd op afdeling Heidetuin van De Biltse Hof in Bilthoven de warme zomer afgesloten 
met een barbecue, die tevens de opmaat was van een nieuw seizoen van maandelijkse ‘etentjes’. 

Gastvrouw Hilde van der Mark 
vertelt: ’Door de extreme warmte 
waren wij ook in De Biltse Hof de 
voorbije zomer beperkt in onze mo-
gelijkheden. Zo kon een boottocht 
bijvoorbeeld niet doorgaan en wer-
den we genoodzaakt andere - klein-
schaliger - ontspanningsmomenten 
te organiseren. En ook in De Biltse 
Hof worden wij steeds meer gecon-
fronteerd met het tekort aan mede-
werkers en vrijwilligers. 

Gelukkig beschikken wij voor onze 
‘etentjes’ over een bijna vast team 
van vrijwilligers (Nicolien, Kees, 
Cox, Christa en Alex), dat samen 
met kok Sybo Minnema er in slaagt 
dit voor de bewoners van De Hei-
detuin en hun naasten te verzorgen. 
De familie of relaties van de be-
woners betalen uiteraard voor hun 
deelname; dat levert nooit proble-
men op’. 

Leden van het vrijwilligersteam en Hilde en Sybo (rechts) voor aanvang 
van de barbecue.

De gemeente kent veel monumenten
die je dikwijls ziet op oude prenten
op de open dag zijn er tien
die kunnen worden gezien
met uitleg en het kost je geen centen

Guus Geebel Limerick
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 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...

DE HELE MAAND
SEPTEMBERÁLLE TUINPLANTEN

25% KORTING

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

We horen het van álle kanten: “onze tuin heeft wel 
een tik gehad van die hete, droge zomer”. 
‘t Vaarderhoogt biedt de helpende hand (en plant)
met hemelshoge kortingen. Laad de fi etstassen 
vol, laad de bagageruimte vol, ... het kan en 
het mag de hele maand september!!!

Weet u dat het sowieso 
een uitstekend moment is 
om grote aanplanten te 
doen? De grond is warm, 
uw nieuwe aanplant 
slaat makkelijk aan.

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8
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renarts 

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

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Luna, het vorige asieldier 
van de maand, zit helaas 
nog bij ons in het asiel.

Ras: Europese Korthaar
Geslacht: poes
Leeftijd: ca. 3 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Ja
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Ja

Moosje is een slanke, rode dame van ongeveer 3 jaar oud.
Ze is bij ons binnengebracht omdat ze buiten rondzwierf en 
is vermoedelijk achtergelaten door mensen die gingen 
verhuizen. Het is een dame met pit. Ze kan lief zijn en zich 
laten aanhalen maar geeft ook duidelijk aan als ze vindt 
dat er genoeg geknuffeld is.

Moosje heeft geen medische problemen maar is toch al 
bijna 7 maanden bij ons in het asiel. Moosje komt om je 
heen draaien en kopjes geven, maar als je haar knuffelt en 
ze vindt het genoeg geweest, dan gaat ze uithalen.
Hier loopt ze lekker rond bij andere katten en dat gaat 
goed, zolang er maar geen eten in de buurt is. Ze heeft 
namelijk wel baknijd en aarzelt niet om ook de etens-
bakjes van de andere leeg te hengelen. Wie heeft ervaring 
met katten en vindt het niet erg dat Moosje duidelijk haar 
grenzen aangeeft? Kom dan vooral naar haar kijken.

Dier van de maand: Moosje

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Wereld Alzheimer Dag in De Bilt
Op vrijdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. 
In heel de wereld wordt aandacht gevraagd voor de 
ziekte dementie en de impact van deze aan-
doening voor de persoon zelf en voor de omgeving.
In gemeente De Bilt is er, in het Lichtruim van
13.30-17.00 uur, een boeiend programma voor
mantelzorgers en hun naasten. “Samen dementie-
vriendelijk” is het overkoepelende thema in een
programma vol muziek, beleving en informatie.
Voor meer info en aanmelden zie onze website.

Maatjesproject zoekt vrijwilligers
Het maatjesproject MENS met Elkaar is op zoek naar 
vrijwilligers. Voor bijvoorbeeld wat gezelschap of 
ondersteuning bij administratie of om een mantel-
zorger te ontlasten. Heeft u een paar uurtjes tijd om 
een ander blij te maken? Neem dan contact op:
mensmetelkaar@mensdebilt.nl, 06-47693237 of
06-47589223. 

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

Screening en advies
door een Podotherapeut & Fysiotherapeut

Samenwerking door gezamenlijke screening en advies door:
Michiel Gips, Podotherapeut en
Ron van der Meijden, Fysiotherapeut

Iedere twee weken op een woensdag vanaf 17.30 uur
op de Melkweg te Maartensdijk. Kosten bedragen € 50,-

Indicaties :
• Stand en houdingsklachten
• Sportblessures rug/bekken/benen
• Ganganalyses
• Rug/bekken/been problematiek
• Second Opinions

AANMELDEN VIA INFO@FYSIOMAARTENSDIJK.NL OF 0346-211913 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RUNDERBIEFSTUKROLLADE

Super malse magere rollade, authentiek gekruid & 

hand geknoopt! ± 30 tot 35 min. op 150°C
100 gram 1,95

CARPACCIO TAARTJES

Mals rundvlees olie,met zout, peper, pijnboompitjes, 

kappertjes, en Parmezaanse kaas; mag rosé
100 gram 1.75

BLACK ANGUS RIBLAPPEN

120 Dagen graangevoerd, heerlijk gerijpt; super 

smaakvol! Hoeft maar 1½ uur te stoven
500 gram 7.50

MINI KIP ROLLADE

Van kippendijen gemaakt; mild gekruid en ± 150 gram 

per stuk; ca. 25 tot 30 min. braden
100 gram 1,00

RUNDERRIBEYE

Iets doorregen en heerlijk mals, bakken als biefstuk; 

super op de BBQ! alleen zout en peper...
100 gram 2,50

RUNDERGEHAKT

100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug, puur 

natuur, allergeen vrij zonder toevoegingen!
500 gram 3,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 3 september t/m zaterdag 8 september. Zetfouten voorbehouden.

Musique et 
brocante Locale

Zaterdag 15 september verandert de Hessenweg 
in de Champs-Elysées. Een dag vol met brocante, 
musique, produits Française, artisanat d'artisans, 
artifice et attractions. Oftewel, een Franse markt 
met vele producten verweven met de Franse 
cultuur.

Bij Bouwman Boeken (Hessenweg 168, De Bilt) 
worden die dag Franse auteurs (in het Nederlands 
vertaald) en lokale auteurs in het Franse zonne-
tje gezet. Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn er in de 
winkel bijdragen van diverse lokale auteurs, zoals 
Rien Schraagen, Cecile Korevaar, Nadine Barroso, 
Marieke van Nimwegen, Eric de Rie, Gerard Rijn-
tjes, Marcel Mengeler, Eric van Loo en Vian Moo, 
en kan men daarna met ze spreken. De auteurs zul-
len elkáár interviewen, wat vast en zeker tot inte-
ressante gesprekken zal leiden. 

(Nelly Hofman)
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Dorpsbistro Naast de Buren viert 
derde lustrum

door Guus Geebel

Op vrijdag 7 september is het vijftien jaar geleden dat Dorpsbistro Naast de Buren in 
Groenekan werd geopend. De eigenaren Ted en Debby van der Ham vieren het jubileum

op 6 en 7 september met aanschuiftafels waar gasten worden
bediend door oudgediende personeelsleden.  

Ted van der Ham had al heel wat 
horeca-ervaring toen hij samen met 
Loog Stoffels in 2003 Naast de Bu-
ren opende. Hij werkte in de negen-
tiger jaren acht jaar bij restaurant 
Moustache van de familie Fagel in 
Utrecht. ‘Dat ging in 2000 sluiten 
en toen werden we erop geatten-
deerd dat dit pand te koop stond’, 
vertelt Ted. ‘Van 1996 tot en met 
1999 zat daar Mangerie Voordaan 
en daarvoor Stoffels Eethuis van 
Loog en Kees Stoffels. Ik begon 
er restaurant De Eetkamer en nam 
de formule van de Mangerie een 
beetje over, maar dat ging fout en 
ik raakte de zaak kwijt. Het pand 
werd geveild en de uiteindelijke 
koper vroeg of ik het wilde huren. 
Ik stuurde hem naar Loog Stoffels 
die nog dezelfde dag het pand in ei-
gendom verkreeg. We zijn toen sa-
men Naast de Buren begonnen.’ In 
2008 vertrok Stoffels naar Spanje 
en hebben Ted en Debby het pand 
gekocht. Debby was tot die tijd 
freelance paardeninstructrice en 
paardentrainster.

Aanschuiftafel
‘Naast de Buren is nu nog steeds 
de zaak waar mensen graag naar-
toe willen komen en het is altijd 
druk’, vertelt Ted. ‘We zijn hier 
begonnen met de aanschuiftafel. 
Het idee daarvoor ontstond voor-
dat we opengingen op Koningin-
nedag in Groenekan. Het was heel 
slecht weer en de vrijmarkt werd 
verplaatst naar De Groene Daan. 
Ik stond daar met iemand aan de 

bar te praten die zei dat hij het fijn 
zou vinden als hij na zijn werk er-
gens even snel een hapje zou kun-
nen eten. Dus aanschuiven, eten en 
weer naar huis. Hij zei dat hij dan 
’s avonds nog gemakkelijk andere 
dingen kon doen als naar een ver-
gadering gaan of sporten. Dat is 
blijven hangen. We begonnen met 
één aanschuiftafel maar die werd 
al gauw te klein, want op een gege-
ven moment schoven er wel tachtig 
mensen op een avond aan. Mensen 
kwamen op die manier met elkaar 
in contact, dus sociaal gezien was 
het veel leuker en gezelliger.’ 

Daghap
De aanschuifformule begon op al-
leen woensdagen. Later werd het 
van woensdag tot en met vrijdag. 
‘Twee jaar geleden zijn we ermee 
gestopt en hebben we het een an-
dere naam gegeven. Nu heet het: 
‘Wat schaft de pot?’. We merkten 
door de jaren heen dat meer men-
sen liever een tafeltje alleen hebben 
en niet meer willen aanschuiven. In 
het begin was het nieuw en leuk, 
maar we merkten dat meer mensen 
een los tafeltje vroegen. Dan heeft 
het geen zin om ermee door te gaan. 
We hebben nog wel een lange tafel 
en als het vol is vragen we men-
sen of ze aan willen schuiven. We 
hanteren nog wel steeds dezelfde 
formule van een daghap, alleen zit-
ten gasten niet meer aan lange ta-
fels. We hebben de daghap nu van 
woensdag tot en met zondag. In de 
loop van de jaren probeer je dingen 

uit. Het een beklijft en het ander 
niet. Het wekelijkse ‘Wat schaft de 
pot?’-menu willen mensen echter 
niet missen.’

Veranderingen
Naast de Buren heeft een Engelse 
inrichting en dat is ook goed te 
verklaren. Debby groeide wel op 
in Hilversum, maar haar beide ou-
ders zijn Engels en Ted hield altijd 
al van Engeland. Ze zijn ook vaak 
in Engeland geweest. Ted en Debby 
hebben elkaar ontmoet toen Ted bij 
Fagel werkte. Ze zijn volgend jaar 
25 jaar getrouwd. Gasten komen uit 
de hele regio. ‘Wat je ook in het res-
taurant merkt is dat in Groenekan 
de oudere generatie langzamerhand 
plaats maakt voor jonge gezinnen.’ 
Naast de Buren heeft ook gasten die 
ieder jaar terugkomen, zo zijn er 
mensen uit Koeweit die hier komen 
voor paardenwedstrijden of om 
paarden te kopen en dan altijd in het 
restaurant komen eten. ‘In de crisis-
tijd hebben we moeite moeten doen 
om het hoofd boven water te hou-
den. Na de crisis zagen we overal 
in de omgeving nieuwe restaurants 
geopend worden. De laatste periode 
hebben we weer gewoon onze ou-
derwetse klandizie.’

Jubileumdiner
‘Bij de viering van het derde lus-
trum op 6 en 7 september gaan 
we weer net zoals het begonnen 
is aanschuiven aan lange tafels. 
Twee oudgedienden helpen dan ‘s 
avonds mee in de bediening. De 

afgelopen periode konden onze 
gasten hun kassabon voorzien van 
e-mailadres of telefoonnummer in 
een vogelhuisje deponeren. Op 7 
september ’s avonds worden daar 
onder toeziend oog van een notaris 
drie bonnetjes uitgehaald. De win-
naars krijgen een geheel verzorgd 
diner voor twee. Het hele jaar 2018 
hebben we een jubileumactie. Ie-
dere drie maanden serveren we 
een jubileumgerecht van 15 euro. 

Het eerste kwartaal was dat surf & 
turf, een gerecht waarin vlees en 
schaaldieren gecombineerd wor-
den. Het tweede kwartaal waren 
het asperges, het derde mosselen 
en het laatste kwartaal doen we een 
wildstoof.’ Wie tijdens de jubileu-
mavonden op 6 en 7 september wil 
aanschuiven wordt verzocht een 
telefonische reservering te doen 
onder nummer 0346-218821 of 06-
12368755. 

Debby en Ted van der Ham staan klaar om gasten te verwelkomen.

Kunstmarkt De Bilt
Kunst om groen te zijn

Het grootste culturele festival in gemeente De Bilt wordt op vrijdag 7 en zaterdag 8 september 
gehouden in het Van Boetzelaerpark in De Bilt. Dit jaar draait alles om de ‘Kunst om groen te zijn’.

Zo’n tachtig kunstenaars exposeren 
hier hun kunstvormen. Er is een ge-
varieerd programma met onder an-
dere diverse workshops, theater en 
muziek. Kunstmarkt De Bilt werkt 
voor het programma samen met di-
verse lokale organisaties. Op vrij-
dagmiddag begint het festival tra-
ditioneel met muziek tijdens Boetz 
Beatz.. Wethouder Kunst & Cultuur 
van gemeente De Bilt Dolf Smole-
naers opent officieel de Kunstmarkt 
op zaterdag 8 september om 14.00 
uur.

Duurzame sculpturen 
Zodra je Kunstmarkt De Bilt op-
gaat, zullen de duurzame sculptu-
ren van kunstenaar Evert Rodewijk 
opvallen. Samen met Bart van Ger-
wen brengt hij een aantal speciaal 
voor de wind gemaakte objecten 
naar de Kunstmarkt. Het zijn Ki-
netische kunstwerken geworden 
die hoog opgehangen hun gewicht 
zullen ontkennen en meewieken op 
de wind. De objecten die Evert Ro-
dewijk maakt zijn van plastic. De 
geschiedenis van de stukken plastic 

speelt door zijn hoofd als hij nieu-
we objecten maakt. Al twintig jaar 
verzamelt hij plastic. Het begon aan 
de Ierse westkust. Kleine, onidenti-
ficieerbare stukjes jutte hij, terwijl 
anderen eerder schelpjes verza-
melden. Het plastic haalt hij overal 
vandaan. Van straat, waar het niet 
hoort en opgeruimd moet worden, 
uit kringloopwinkels of van Markt-
plaats.

Uitdaging
Aan al die stukken plastic heeft ooit 
al eens een vormgever gewerkt. Het 
stuk laat zich moeilijk in een andere 
vorm duwen, maar daar ligt juist de 
uitdaging voor de kunstenaar om 
die vorm her te gebruiken. Geen 
beperking, maar een uitdaging. 
Een andere uitdaging is de techniek 
om plastic te verwerken. Het laat 
zich niet lassen, de verschillende 
soorten laten zich vaak ook niet 
lijmen en zijn dus moeilijk samen 
te voegen. De aanwezige vormen 
inspireren hem tot machine-achtige 
objecten. ‘Eigenlijk is de hele we-
reld een soort machine geworden. 

En straks hebben we ook weer ma-
chines nodig om de rommel op te 
ruimen: zonnepanelen, windmolens 
en oceancleaners gemaakt van PE. 
Voor het eerst breng ik nu het plas-
tic weer terug naar het groen, waar 
ik het vond maar waar het eigenlijk 
niet hoort. Het is heerlijk weer eens 
met de echte elementen te werken, 
vooral omdat ik me de laatste jaren 
ook veel met juist gedigitaliseerde 
versies van mijn objecten heb be-
zig gehouden’, zegt Evert. Tot nu 
toe was zijn werk altijd binnen te 
zien. Vele grotere en kleinere expo-
sities richtte hij onder andere in in 
het stadhuis van Den Haag. En nu 
dus een buitenkunstwerk op Kunst-
markt De Bilt!

Kijk voor het volledige programma 
van Kunstmarkt De Bilt op
www.kunstmarktdebilt.nl.
Informatie over kunstenaar Evert 
Rodewijk is te zien op
www.evertrodewijk.nl en Vimeo: 
https://vimeo.com/user65275635.

(Quirina Hulsink) Upcycle kunst van Evert Rodewijk.

Pleidooi voor AED’s 
bij laadpalen

De Biltse gemeenteraadsfractie van GroenLinks pleit voor het koppe-
len van AED’s aan laadpalen voor elektrisch rijden. De fractie vraagt 
het College van B en W om hierover het gesprek aan te gaan met de 
leveranciers van laadpalen, de Stichting Hartslag De Bilt en City AED 
in Delft. 

De koppeling kan een oplossing betekenen voor het tekort aan openbare 
locaties voor AED’s die 24 uur per dag bereikbaar dienen te zijn. Deze 
zomer werd in Delft de allereerste oplaadpaal voor elektrisch rijden uit-
gerust met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Koppeling 
aan openbare laadpunten heeft als voordeel dat ze goed zichtbaar zijn 
en dat ze op centrale punten in de woonwijk worden geplaatst, waar-
door ze gemakkelijk bereikbaar zijn. 
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STUKKEN BEKIJKEN 
Alle documenten zijn van 3 september tot en met 
15 oktober 2018 in te zien op: 
www.platformparticipatie.nl/ringutrecht en tijdens 
reguliere openingstijden in:

Utrecht
-  het provinciehuis van de provincie Utrecht, 

Archimedeslaan 6; 
-  het kantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, 

Griffioenlaan 2; 
-  het stadskantoor van de gemeente Utrecht, 

Stadsplateau 1. 

Odijk
-  het gemeentehuis van de gemeente Bunnik, 

Singelpark 1. 

Houten
-  het gemeentehuis van de gemeente Houten, 

Onderdoor 25; 
-  het kantoor van het Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden, Poldermolen 2. 

Zeist
- het gemeentehuis van de gemeente Zeist, Het Rond 1. 

Nieuwegein
-  het gemeentehuis van de gemeente Nieuwegein, 

Stadsplein 1. 

Bilthoven
-  het gemeentehuis van de gemeente De Bilt, 

Soestdijkseweg Zuid 173.

INFORMATIE
Voor inhoudelijke vragen kunt u gratis contact 
opnemen met de Landelijke Informatielijn 
van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 of 
per e-mail via ring.utrecht@rws.nl. 

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij 
de Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.

IN BEROEP GAAN 
Op het Tracébesluit 2018 is artikel 14 van de Tracéwet van toepassing. Belanghebbenden kunnen van 
dinsdag 4 september tot en met maandag 15 oktober 2018 tegen het Tracébesluit 2018 beroep instellen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Indien een belanghebbende reeds beroep heeft ingesteld tegen het Tracébesluit 2016, dan bepaalt 

de wet (artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht) dat dat beroep mede betrekking heeft op het 
nieuwe besluit, tenzij daarbij onvoldoende belang bestaat. Dit betekent dat diegenen die beroep hebben ingesteld 
en ook bezwaren hebben tegen het Tracébesluit 2018 niet opnieuw beroep hoeven in te stellen.
Op het Tracébesluit 2018 is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Voor belanghebbenden die beroep in willen stellen betekent dit dat:
a.  de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
b.  het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
c.  beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Adres: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. 

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten: 
a) uw naam en adres; 
b) de dagtekening; 
c) een omschrijving van het Tracébesluit 2018; 
d)  een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen (de beroepsgronden); 
e) dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak via 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Digitaal beroep instellen is uitsluitend mogelijk voor burgers. 
Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op: www.raadvanstate.nl/onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/
ruimtelijke-ordeningskamer.html.

Rijksoverheid

Op 28 juni 2018 hee�  de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit A27/A12 
Ring Utrecht 2018 (hierna Tracébesluit 2018) vastgesteld. Het besluit ligt van maandag 
3 september tot en met maandag 15 oktober 2018 ter inzage.

TWEE WIJZIGINGEN
Om de doorstroming beter en veiliger te maken wordt met het Tracébesluit A27/A12 Ring 
Utrecht 2016 (hierna Tracébesluit 2016) de capaciteit van de A27, A12 en de A28 vergroot 
door het aanleggen van extra rijstroken en het scheiden van drukke, kruisende verkeers-
stromen. Waar mogelijk wordt de lee� aarheid verbeterd, door bijvoorbeeld nieuwe en 
hogere geluid schermen te plaatsen. Tegen het Tracébesluit 2016 is beroep aanhangig.

Het Tracébesluit 2018 bevat twee wijzigingen ten opzichte van het eerdere Tracébesluit 2016. 
Om het project uit te voeren, moet langs het ruim 20 kilometer lange traject meer groen 
(bomen en struiken) verdwijnen dan eerder was voorzien. Het gaat om stroken groen direct 
langs de A27, A28 en A12 en in de knooppunten Rijnsweerd (A27/A28), Lune� en (A27/A12) 
en Oudenrijn (A12/A2) die samen een oppervlakte van ongeveer 28 ha hebben. Uiteindelijk 
komt er meer groen terug dan er verdwijnt. Rijkswaterstaat zal conform de Wet natuur-
bescherming het groen dat weggehaald wordt volledig compenseren. Aanvullend hier-
op was in 2016 al een extra groencompensatie van 5,7 ha in de plannen opgenomen. 
Deze extra compensatie blij�  in stand. 

In het Tracébesluit 2018 is, naast de extra kap, vastgelegd op welke wijze deze wordt 
gecompenseerd. Daarnaast legt het Tracébesluit 2018 vast hoe de kade aan de noordzijde 
van het A12-viaduct over het Merwedekanaal (de Vierlingbrug) wordt aangepast, en hoe 
het verlies aan waterberging wordt gecompenseerd bij knooppunt Rijnsweerd. 

Voor het overige blij�  het bepaalde in het Tracébesluit 2016 onverminderd van kracht. 

Meer informatie over het project vindt u op: www.platformparticipatie.nl/ringutrecht. 

MEDEDELING WIJZIGING TRACÉBESLUIT 
A27/A12 RING UTRECHT
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Theater in ‘t Groen
zoekt nieuwe spelers

Na meer dan tien jaar is het Groenekanse gezelschap Theater in het Groen niet meer weg te 
denken uit de gemeente De Bilt. Na de kleinere voorstelling ‘Penelope & De Vos’ die afgelopen 
zomer enthousiaste reacties kreeg, is het nu weer tijd voor een grootschalig theaterspektakel.

De voorbereidingen voor de nieuwe voorstelling ‘Mariecken’ zijn inmiddels
van start gegaan. Nieuwe spelers zijn van harte welkom!

‘Theater in ‘t Groen is een community art project’, 
licht artistiek leider Timon Blok toe. ‘We staan open 
voor iedereen, waarbij vooral jongere spelers van 
harte welkom zijn. Samen met elkaar naar een spet-
terend en hoogstaand eindresultaat werken, de kick om 
gezamenlijk voor een maximaal resultaat te gaan, dat 
is ieder jaar opnieuw waar mensen na afloop met te-
vredenheid op terugkijken.’ Net als de afgelopen jaren 
wordt de nieuwe voorstelling een muzikale, laagdrem-
pelige en vooral spectaculaire gebeurtenis. Zonder aan 
diepgang in te boeten. In de zomer van 2019 speelt 
Theater in ‘t Groen het stuk ‘Mariecken’. Timon Blok 
bewerkte het oud-Nederlandse toneelstuk ‘Mariecken 
van Niemeghen’ tot een hedendaagse, actuele voor-
stelling over het spanningsveld tussen religie en we-
tenschap. ‘Een thema wat in onze huidige tijd zeker tot 
de verbeelding van het publiek zal spreken’. 

Nieuw
‘We staan elk jaar open voor nieuwe spelers’, aldus 
Blok. ‘We zijn geen ‘klassieke vereniging’, maar we 
gaan elk jaar met iedereen die belangstelling heeft aan 
de slag om een spektakel-voorstelling te realiseren. 
Oude en nieuwe spelers bij elkaar, juist die mix van 
ervaring en nieuwe ideeën maakt elke repetitieperiode 
weer tot een unieke gebeurtenis.’ De voorstellingen 
vinden zoals altijd op een intrigerende locatie in de ge-
meente De Bilt plaats in de zomer van 2019. ‘We trek-
ken al gauw zo’n 2500 bezoekers’, vertelt Blok. ‘Dat 
vraagt inzet, betrokkenheid, en bevlogenheid van alle 
medewerkers voor en achter de schermen. Maar daar 
staat de immense saamhorigheid tegenover, evenals de 
bevrediging na afloop om samen met elkaar terug te 
kunnen kijken op een geslaagde serie voorstellingen. 
De energie die om zo’n voorstelling heen hangt is on-
gekend.’ 

Repetitie
De repetitieperiode van ‘Mariecken’ begint met een 
drietal woensdagavonden waarin belangstellenden de 

gelegenheid hebben kennis te maken met spelers en 
organisatie van Theater in ‘t Groen. Bovendien krijgt 
het artistieke team op die wijze een goed beeld van de 
kwaliteiten en mogelijkheden van de spelers. Daarna 
beginnen eind september de daadwerkelijke repetities. 
Die vinden wekelijks plaats op de woensdagavond.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via
info@theaterinhetgroen.nl. Voor vragen kan worden 
gebeld met artistiek leider Timon Blok,
tel. 06 51604554.

Theater in ‘t Groen verraste het publiek dit seizoen 
met Penelope & De Vos.

SKC start nieuw cultureel seizoen
Voor het culturele seizoen 2018-2019 zet de Stichting Kunst en Cultuur een mooi 

programma neer: films, kunsttentoonstellingen, een kunstlezing, muziekvoorstellingen, 
een theatervoorstelling en het tweejaarlijkse korenfestival. Een aantal activiteiten wordt 

geprogrammeerd samen met Bibliotheek Idea en KunstenHuis De Bilt-Zeist.

Het SKC-Filmhuis programmeert in Theater Het 
Lichtruim elke derde woensdag van de maand een art-
house-film. Dit seizoen is er speciale aandacht voor de 
positie van inheemse volkeren die het moeilijk hebben 
om zich staande te houden in de dominante, westerse 
samenleving. 

Tentoonstellingen
Ook komend seizoen richt de werkgroep ArtTraverse 
van SKC weer vier tentoonstellingen in op het gebied 
van hedendaagse kunst in de traverse van het gemeen-
tehuis van De Bilt. 

Daarbij wordt werk en schilderijen getoond van pro-
fessioneel actieve kunstenaars. De eerste opening van 
de tentoonstelling van Mieke de Waal vindt plaats op 
23 september. 

Concerten
Verder staan op het programma twee zondagmiddag-
concerten in Huize Gaudeamus. Het eerste op 23 sep-
tember met Ensemble d’Orion. Verdere actuele info 
is te vinden op www.skc-debilt.nl. De programmafol-
ders voor het seizoen 2018-2019 zijn op verschillende 
plaatsen in de gemeente af te halen.

Zomerconcert op 
Beerschoten

Zondag was alweer de laatste editie van de zomerconcerten van 
dit jaar. Ook nu weer waren er veel bezoekers. Het was ook 

heerlijk nazomerweer. Op het programma stond voor de pauze 
een optreden van Count Who, een jazz/blues combo.

De naam is een verwijzing naar de jazz grootheid Count Basie. Zij 
speelden bekende nummers uit de jazz en blues wereld, in een eigen 
interpretatie. Na de pauze stond een optreden van het Biltse koor Valsch 
& Gemeen op het programma. Dit koor bestaat uit 49 zangers, onder 
leiding van de dirigent Machteld van de Putte. Zij zongen eigen inter-
pretaties van stukken van o.a. de Beatles, Herman van Veen, Boude-
wijn de Groot en Marco Borsato; zonder instrumentale begeleiding en 
vier- of vijfstemmig. Machteld inspireerde het enthousiaste publiek om 
enkele nummers mee te zingen en dan in een canon met het koor. 
Deze serie concerten wordt in ieder geval volgend jaar vervolgd. Het is 
te hopen dat deze traditie ook daarna op deze bijzondere locatie voort-
gang zal vinden. (Frans Poot)

Een goed bezocht laatste zomerconcert in heerlijk nazomerweer.

Zwoele jazz
in Schutsmantel

‘Verspil je energie niet aan het lelijke; bewaar het voor het mooie,’ zei 
jazz-componist en Oscar-winnaar Harold Arlen, en hij voegde de daad 
bij het woord. Zijn onvergetelijke ‘Over the Rainbow’ blijft in onze col-
lectieve herinnering hangen en werd dan ook zachtjes mee-geneuried 
in Schutsmantel (Gregoriuslaan 35, Bilthoven), waar afgelopen zondag 
het Trio Berend van den Berg enkele gevoelige jazz-ballads ten gehore 
bracht.

Het ensemble, bestaande uit Berend van den Berg (piano), Erik Ro-
baard (contrabas) en Joost Kesselaar (drums), bracht een gevarieerd 
programma, waarin ook een klassieker als ‘Tea for two’ niet ontbrak. 
Bewoners en andere bezoekers van de Schutsmantel genoten zichtbaar 
van de goed op elkaar ingespeelde musici, die met veel muzikaal ge-
voel en liefde en vakmanschap een hommage brachten aan de lange 
traditie van het jazz-trio.

Het was het eerste concert in een reeks die traditiegetrouw elke eerste 
zondag van de maand in de Schutsmantel wordt georganiseerd, steeds 
om 15.00 uur. De toegang is gratis.

(Peter Schlamilch) 
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Bewezen de
goedkoopste!

JAAR

Kijk voor actuele openingstijden 
en zondagopeningen op 
hoogvliet.com/openingstijden

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden

Geldig van woensdag 5 t/m dinsdag 11 september 2018

Hamburgers
Pak met 5 stuks
 Van 3.99
 Voor 1.99

Hollandse 
Elstar appels 

of Conference 
handperen

Heineken tray
Tray met 4 pakken met 
6 blikjes van 0.33 liter 

 Van 20.84 

0.99
KILO

50%
KORTING

10.99
PER TRAY

  SUPER 
STUNT

Klankbord
Regen bestaat nog

Economisch gezien speelt het weer een belangrijke rol; denk bijv. 
aan energiewinning d.m.v. zonnepanelen en windmolens.

Zeker in het laatste geval, m.b.t. de wind, is de ligging van het 
vlakke Nederland aan de Noordzee gunstig te noemen. Als we het 

belang van het weer samenvatten dan is het begrijpelijk
dat in de loop der tijd ook weerspreuken zijn ontstaan.

Veel weerspreuken zijn volkswijsheid of volksge-
loof en kennen geen wetenschappelijke onderbou-
wing. In spreuken over het weer op een korte termijn 
en weerspreuken in een vaste periode van het jaar 
zitten vaak kernen, die waarheden bevatten, terwijl 
weerspreuken, die voorspellingen bevatten voor de 
lange termijn over het algemeen niet juist zijn.

Regen
Van (de) ‘regen’ zijn we voorlopig nog niet af; A.L. Sneijders noemde 
onlangs in zijn Zeer Korte Verhaal op Radio 4 het woord nog maar eens 
en het woord was hard op weg een ‘vergeet-woord’ (Taalstraat Radio 1) 
te worden, maar is daar nog niet gearriveerd. Het dialectenwoordenboek 
kent 161 spreekwoorden met `regen`. Er zijn 13 spreekwoorden en uit-
drukkingen met ‘regen` en aan het woord ‘regen’ worden in het woorden-
boek 12 betekenissen toegekend. Zelf vind ik de uitdrukking ‘Beter het 
hoofd in de regen, dan de voeten nat’ (Beter je ongelijk meteen toegeven 
dan er omheen te draaien en alsnog door de mand te vallen) veel te onbe-
kend en mogelijk daardoor onbemind, terwijl het toch van alle tijden (ook 
in de politiek) van toepassing is. 

Spreekwoorden
In deze tijd van weercomputers en satellietfoto’s, blijken oude weerspreu-
ken van vroeger steeds meer waarheid te bevatten. Er zijn veel spreuken 
met een datum erbij. Voor de maand juli telde ik er alleen al een kleine 20 
zoals: ‘Regen met Sint Margriet (20 juli) geeft zes weken boerenverdriet’ 
en ‘Met St. Margriet droog, dan 6 weken de zon in het oog’. En ‘Regen 
op St. Magdaleen (22), dan regent het dagen achtereen’. Weervrouw Wil-
lemijn Hoebert noemde ooit: ‘Regen op St. Godelief (6 juli), tegenslag 
en grote grief, want zonder onderbreken, regent het dan zes weken’ en 
collega-weerman Reinier van den Berg vertelde ooit over het weer: ‘Is de 
eerste juli regenachtig, gans de maand is twijfelachtig’. 

Augustus
Augustus is op het noordelijk halfrond de maand om te oogsten. Het 
woord oogst is zelfs van augustus afgeleid. 16 augustus is in België een 
officiële feestdag ‘Maria-Tenhemelopneming’ en wordt ook Halfoogst 
genoemd. Weerspreuken over Augustus (oogstmaand) zijn er ook te over; 
‘Begin augustus regenvlagen, regen in de laatste dagen’, ‘Begin augustus 
heet; lang en wit het winterkleed’, ‘Als het in augustus sterk dauwen doet, 
blijft het weer wel even goed’, ‘Augustus eerste week heet en laf, veel 
wintersneeuw wacht af’ en ‘Augustus rijpt alle bessen, maar september 
viert de successen’. ‘Op Sint-Laurentius (10 aug.) een regenvlaag, zes 
weken lang duurt die regenplaag’, ‘Met Laurentius van het klooster ligt 
gans de wereld op een rooster’, ‘Regen op Maria Hemelvaart (15 aug.) is 
weinig wijn en slecht van aard’ en ‘Is de eerste week van de oogstmaand 
heet, maakt zich de winter gereed’.

Epiloog
Op You Tube luister ik nog even naar twee weerspreuken tot besluit: ‘Hoe 
het weerbericht ook luidt, een importeur voert nooit wat uit’ en ‘Wat elke 
zomer is gebleken, is dat het warm was - met de winter vergeleken’.

Henk van de Bunt

Loek wil ook graag
in de krant

Loek Merkens vertelde (ver-
drietig) aan zijn vader Martijn, 
dat hij nog nooit in de krant had 
gestaan: ‘Opa wel, die staat re-
gelmatig op de foto in de krant 
bij het schoonhouden van het 
van Boetzelaerpark en ook Gijs 
(broer) heeft al een paar keer in 
de krant gestaan bij activiteiten 
in De Bilt en op de Patioschool’. 

Loek denkt dat iedereen het 
vast wel leuk zal vinden om in 

de krant te zien dat Loek op 
vakantie een knuffelezel had in 

een huisje in Italië. 
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Straatfeest in de Steenen Camer

Bewoners van de Steenen Camer verkeren in opperbeste sfeer tijdens het straatfeest dat mede dankzij het 
mooie weer een mooie afsluiting van de vakantieperiode betekende. (foto Frans Poot).

Open Monumentendag start
vanuit Westbroek

door Henk van de Bunt

Op zaterdag 8 september is in de gemeente De Bilt de 32ste editie van Open Monumentendag: 
één van de grootste culturele evenementen van Nederland. Monumenteneigenaren openen hun 

deuren en er worden rondleidingen gegeven over de geschiedenis van het monument.

Het thema sluit aan bij het Europe-
se Jaar van het Cultureel Erfgoed, 
een initiatief van de Europese Unie. 
Het publiek kan op deze Open 
Monumentendag van alles ontdek-
ken over de Europese dimensies 
van erfgoed: internationale archi-
tectuurstromingen, vergelijkbare 
én onderscheidende (bouw-)tech-
nieken, wederzijdse inspiratie in 
toegepaste kunsten, uitwisseling 
van kennis en wetenschap en van-
zelfsprekend de historische context 
waarin monumenten zijn gebouwd 
en gebruikt.

De Bilt
Het landelijk thema Open Monu-
mentendag 2018 is ‘In Europa’; 
logistiek en militair was De Bilt al 
van oudsher een belangrijk punt in 
Europa. Het dorp lag aan de oude 
‘Steenweg’ , de belangrijkste ver-
bindingsweg tussen de middel-
eeuwse ‘hoofdstad’ Utrecht en de 
landen, die nu Duitsland vormen. 
Er is in de gemeente een aantal 
verdedigingswerken gebouwd, zo-

als Fort Ruigenhoek, onderdeel 
van de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie, die gebouwd werd eerst tegen 
Franse, later tegen Duitse dreiging. 
In het jaar 1113 is voor het eerst 
sprake van de komst van een kloos-
ter (Oostbroek), een feit dat op 14 
mei 1122 officieel door de Duitse 
keizerin Mathilde werd bevestigd. 
Dat kan men lezen in een bewaard 
gebleven schenkingsakte van 14 
maart. Door een fout in de acte (14 
maart is foutief ) wordt op 14 maart 
het formele begin van de huidige 
gemeente De Bilt gevierd. (Mathil-
de was niet op 14 maart, maar wel 
op 14 mei in de buurt van het hui-
dige De Bilt). Tijdens Open Monu-
mentendag 2018 maken Mathildes 
hun opwachting.

Geschiedenis
Het Comité Open Monumentendag 
De Bilt heeft met het thema In Eu-
ropa een vertaalslag gemaakt naar 
de geschiedenis en monumenten 
in de gemeente. De ligging van De 
Bilt vormt daarbij al een belang-

rijke factor bij de vestiging van 
kloosterorden, de ontginning van 
landgoederen, vestiging van we-
tenschappelijke instellingen en ook 
militaire strijd en verdedigingswer-
ken. Diverse monumenten openen 
zaterdag 8 september de deuren 
voor geïnteresseerde bezoekers. 
Er zijn rondleidingen en presenta-
ties welke worden opgeluisterd met 
optredens van musici. De monu-
menten zijn geopend van 10.00 tot 
16.00 uur en een fietsroute en ach-
tergrondinformatie is te vinden op 
www.monumentendebilt.nl

Scholenproject
Drie dagen voorafgaand aan Open 
Monumentendag is er een Monu-
menten Scholenproject: een manier 
om monumentenzorg en cultureel 
erfgoed bij jongeren onder de aan-
dacht te brengen. Leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 van basisscholen in 
gemeente De Bilt kunnen met de 
klas een monument in de buurt be-
zoeken. Na een inleiding maken de 
leerlingen op een interactieve ma-
nier kennis met de historie van het 
gebouw en de directe omgeving. 

Westbroek
Dit jaar worden er in het scholen-
project drie locaties beklommen en 
bezocht: de NH Kerk in Westbroek, 
Streekmuseum Vredegoed (Heu-
vellaan 7 te Tienhoven) en Fort 
Ruigenhoek (Ruigenhoeksedijk t/o 
125 in Groenekan). Op initiatief 
van burgemeester Sjoerd Potters is 
er dit jaar voor de scholieren een 
monumenten-vlog-wedstrijd. De 
winnaar wordt bekend gemaakt bij 
de start van Open Monumentendag 
2018 op zaterdag 8 september om 
10.00 uur in de NH kerk van West-
broek. Voor meer informatie zie 
www.monumentendebilt.nl. 

De historie van het kerkgebouw vermeldt o.a.: ‘In 1467 werd begonnen 
met deze laatgotische zaalkerk. In 1481 waren kerk en toren klaar.

Het ‘koor’ van de kerk van Westbroek is van omstreeks 1500.

Fietsroute
De uitgezette fietsroute gaat vanaf 
het kerkgebouw in Westbroek langs 
korenmolen ‘De Kraai’, Fort Ruij-
genhoek, korenmolen ‘Geesina’, 
rijksmonument Voordaan (Groe-
nekanseweg), rijksmonument ‘De 
Oude School’ (De Bilt), rijks-
monument Dorpskerk (De Bilt), 
wijk ‘Kloosterpark’ (De Bilt), het 
Atelier van Jits Bakker (De Bilt), 
gemeentelijk monument flatge-
bouw Julianacomplex (Bilthoven), 
rijksmonument ‘Huize Gaude-
amus’ (Walter Maashuis Biltho-
ven), rijksmonument Eyckenstein 
(Maartensdijk), rijksmonument 
‘De Nederlands Hervormde Kerk 
(Maartensdijk), rijksmonument 
‘voormalig gemeentehuis Maar-

tensdijk’ naar de Maartensdijkse 
brandweerkazerne. 

Start
In de NH kerk Westbroek opent 
burgemeester Sjoerd Potters om 
10.00 uur de Open Monumen-
tendag, waarbij publiek van harte 
welkom is. Tijdens de Open Monu-
mentendag worden er rondleidin-
gen in de kerk gegeven om 11.00, 
13.00 en 15.00 uur. Zij vertellen 
alles over de muurschilderingen en 
over de geschiedenis van dit monu-
ment. De toren kan onder begelei-
ding beklommen worden om 12.00 
en 14.00 uur. Er is orgelspel tijdens 
de officiële opening om 10.00 uur 
en om 11.30 en 14.30 uur. Adres: 
Kerkdijk 12, Westbroek

Ventoux op fietsen en 
een leven redden

Twee verpleegkundigen, Esther Jongerius en Marrit de Vries uit 
De Bilt en beiden werkzaam in het UMC Utrecht beklommen 
afgelopen vrijdag voor de Stichting 'Groot verzet tegen kanker' op 
de fiets de Mont Ventoux.

Terwijl zij even op een terras zaten na te genieten van hun prestatie 
kreeg er een man een hartstilstand. Ze twijfelden geen moment en start-
ten, samen met een jonge arts die daar toevallig ook aanwezig was, on-
middellijk met reanimeren. Toen 20 minuten later de traumahelikopter 
en ambulance ter plaatse kwamen, was de man weer bij kennis.

Esther en Marit zijn trots op de prestatie van het beklimmen van de 
Mont Ventoux, maar het leven redden van deze man was een bijzondere 
ervaring. Esther verteld; ‘we hebben deze tocht al eerder gefietst maar 
de dag voor de beklimming waren we ontzettend zenuwachtig. Toen we 
langs een wegkapelletje liepen hebben we allebei een kaarsje opgesto-
ken. We zeiden nog gekscherend tegen elkaar dat als het ons niet helpt 
dan is het vast goed voor iemand anders. De zenuwen waren verdwe-
nen en de dag daarna red je een mensenleven. Als ik er aan terugdenk 
krijg ik weer kippevel’. Daarnaast hebben ze ook nog een mooi bedrag 
opgehaald voor het KWF en Stichting ‘Melanoom’.

Esther Jongerius en Marrit de Vries bedwongen de Mont Ventoux en 
redden kort daarna een mensenleven.
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advertorial

Het lustrumprogramma van BENG!
Energieke activiteiten dit najaar

Deze maand trapt BENG! af met een heuse kunstinstallatie op de 
Kunstmarkt in het Van Boetzelaerpark op 8 september. Hiermee wordt 
Biltstroom geïntroduceerd, een initiatief van BENG! om de gezamenlijke 
opwek van groene energie in de zes kernen mogelijk te maken.
De bezoeker wordt meegenomen in het verhaal van de lokale energietran-
sitie: Biltstroom te koop!

Zonnepanelenavond
Zelf zonne-energie opwekken? Laat je voorlichten op de zonnepanelen-
avond van BENG! op 9 september bij één van de vrijwilligers thuis.
Aan de keukentafel krijg je onafhankelijke informatie over zonnepanelen 
op het dak van jouw huis. Neem de energierekening mee! Deze avond 
wordt maandelijks georganiseerd, van tevoren aanmelden is noodzakelijk. 

Van Schattig naar Schaal
Voor de leden en relaties van BENG! is er op 12 september ‘s middag een 
lustrumseminar in het Lichtruim in Bilthoven. De visie op de komende 
jaren en de rol van de energiecoöperatie staan centraal. Bekende sprekers 
Reinier van den Berg en Marjan Minnesma inspireren de deelnemers om 
tot energieke plannen te komen voor gemeente De Bilt. Thema:
“Van Schattig naar Schaal”.

Week van de duurzaamheid
In de Week van de Duurzaamheid van 8 t/m 12 oktober worden diverse 
voorlichtingsactiviteiten georganiseerd door de Energieambassadeurs 
van BENG!. Zo is er op 8 oktober de populaire informatieavond over de 
optimalisatie van de centrale verwarming. Ook de opening van het tweede 
Biltstroom zonnedak bij zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk 
wordt verwacht. Meedoen in dit project is nog mogelijk voor een aantal 
huishoudens dus wees er snel bij.

De actuele informatie is te vinden op www.beng2030.nl.
Contact opnemen kan via info@beng2030.nl.
Informatie over Nieuw Toutenburg project op www.biltstroom.nl

De zonnepanelen van Biltstroom bij Landwinkel De Hooierij, mei 2018.
foto: Jenny Senhorst

De Biltse energiecoöperatie BENG! bestaat vijf jaar en viert dat met 
lustrumactiviteiten. Extra veel te doen dus dit najaar rondom 

energiebesparing en de opwek van groene energie in de gemeente.
De inmiddels meer dan 300 leden van BENG! streven naar een
energieneutraal De Bilt in 2030. Een greep uit de activiteiten.

Getrouwd

Donderdag 30 augustus was het voor de pas getrouwde Wilco en 
Willine van Os na een prachtige dag wel even slikken toen ze hun 
woning wilden betreden. Vrienden hadden met behulp van een kraan 
een van de crossauto’s van Wilco pal voor de voordeur geplaatst. Nadat 
dit obstakel was genomen wachtte hun een romantische entree van het 
huis met rozenblaadjes, ballonnen en slingers.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Over parkeercontroles

In de winkelcentra mogen we, zij het met parkeer-
schijf, gratis parkeren in de blauwe zones. Dat is goed 
voor de winkels en goed voor hun klanten. Daarbij 
is het begrijpelijk dat er gehandhaafd wordt: anders 
wordt de ruimte immers opgeslokt door langparkeer-
ders en kun je je auto niet meer kwijt als je even een 
boodschap wil doen. Helemaal prima – vooral zo 
houden. 

De uitvoering is wat minder prima. Die schiet op 
twee punten tekort. Om te beginnen de tijdstippen. 
Waarom zou je ’s morgens vroeg twee BOA’s de 
straat op sturen terwijl dan toch twee derde van de 

parkeervakken leeg is? Verder is het me een raadsel 
waarom die controles met twee man sterk uitgevoerd 
moeten worden. Bang voor fysiek geweld? Dat lijkt 
me hier wel meevallen. En als iemand wat onvriende-
lijks wil zeggen doet hij het tegen twee man ook wel. 
Sterker nog: tegen twee man doe je het juist. 

Kortom beste wethouder: laat die parkeercontroles 
voortaan doen door één man op momenten dat de par-
keervakken vol staan. Dat is goedkoper, effectiever 
en je vermijdt onnodige ergernis.

Harman Kloos Bilthoven

Zang Veredelt begint weer

Het algemeen gemengd koor Zang Veredelt in De Bilt is op 30 augustus begonnen aan een nieuw zangseizoen. 
Elke donderdag wordt er van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd in de Opstandingskerk aan de Eerste 
Brandenburgerweg. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om eens een keer mee te zingen.
Voor meer informatie zie http://www.zangveredelt-debilt.nl. (foto Tineke Aafjes)

Op ’t bankje
Een vrouw smijt haar fiets tegen een boom bij het 
bankje en komt heel verdrietig ogend bij me zitten. Ik 
neem aan dat ze veel verdriet heeft en zoek al naar 
troostende woorden. Voorovergebogen blijft ze in haar 
ogen wrijven en ik krijg de neiging om mijn arm om 
haar heen te slaan om haar te troosten. Knipperend met 
haar ogen kijkt ze even later op en vertelt dat ze len-
zen heeft en dat er een vuiltje in haar oog zit dat heel 
veel pijn veroorzaakt maar dat het verwijderen van de 
lens niet wil lukken. ‘Thuis heb ik er zo’n zuigdingetje 
voor’, zegt ze. Ze buigt weer een paar keer voorover 
maar het lijkt steeds maar niet te lukken. Opeens komt 
ze blij overeind. ‘Hij is eruit’, zegt ze triomfantelijk, 
maar als ze op haar hand kijkt ligt daar geen lens. Wel 
is de pijn verdwenen. ‘Die is vast weggesprongen’, 
zegt ze. Voorzichtig kijkt ze overal op haar jas maar 
geen lens te zien, ook op de grond ziet ze niets lig-
gen. Ze durft niet te gaan staan want als ze erop gaat 
staan weet ze zeker dat ze de lens niet meer vindt. Ik 
kijk ook mee, maar eveneens zonder resultaat. Ze lijkt 
het op een gegeven moment maar op te geven. ‘Zal je 
net zien dat alles tegelijkertijd komt. Gisteren moest 
ik onverwacht een paar nieuwe banden voor mijn auto 
hebben en dit gaat vast ook weer het nodige kosten. 
Ze schudt voorzichtig de mouw van haar jas nog een 
keer uit maar vindt niets op de grond. Ze gaat daarna 
weer troosteloos rechtop zitten. Erg rustig is ze echter 
niet, want nog steeds maakt ze bewegingen in de hoop 
dat de lens opeens tevoorschijn komt. Ik vertel haar 
dat ik eens in een hotel meemaakte dat een kennis zijn 
lens in de wastafel was kwijtgeraakt. ‘Het leek bijna 
onmogelijk dat die door het gaatje van de afvoer was 
gegaan. Het grappige was dat ik hem even later aan-
keek en iets op zijn wang zag schitteren. Ik zei dat 
tegen hem en toen hij in de spiegel keek bleek het 
inderdaad zijn lens te zijn. Zelden zo’n gelukkig mens 
gezien.’ Terwijl ik dit vertel kijk ik haar aan en geloof 

het of niet, op haar wang zie ik ook wat schitteren. ‘Stil 
blijven zitten’, gebied ik haar. Ze kijk me verbaasd aan 
maar gehoorzaamt wel. Voorzichtig haal ik het glim-
mende rondje van haar wang. ‘Is dit uw lens’, vraag ik 
bijna triomfantelijk. De vrouw is helemaal sprakeloos 
en door het dolle heen. Voorzichtig legt ze de lens op 
haar hand en stopt hem dan in haar mond. Even later 
legt ze die op haar vinger en plaatst de lens behendig 
in haar oog. Even knippert ze met haar ogen en kijk me 
daarna bijna liefdevol aan. ‘Wat ben ik blij dat u hier 
zat, zegt ze opgelucht. ‘Ik ben u wel heel dankbaar, 
want ik had het al helemaal opgegeven. Ik zou niet we-
ten hoe ik u zou moeten bedanken.’ Opeens weet ze het 
kennelijk. Ze pakt me plotseling vast en geeft me twee 
dikke zoenen, op iedere wang een. Ik moet er hevig 
van blozen en voel me er wat ongemakkelijk door. Uit-
eindelijk vind ik het toch wel een grappige situatie. De 
vrouw knippert nog wat na met haar ogen en kijkt heel 
gelukkig rond. ‘Zo, nu kan ik 
weer met een gerust hart 
naar huis’, zegt ze even 
later. ‘Ze bedankt me 
nogmaals uitbundig 
en gaat er dan op haar 
fiets vandoor. Met een 
tevreden gevoel stap 
ik ook maar op.

Maerten
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Zomerbridge afgerond
Op woensdag 29 augustus werd door 20 paren de Zomerbridgereeks bij 
Bridge Comb. Concordia ’86 in De Bilt afgerond. Hans Créton + Bart 
Hagenaars finishten deze negende avond met 61,02%, gevolgd door 
Sonja Deekman + Anca van Hoof ( 60,49%) en Henny van Gelderen 
+ Rijnie Westland met 60,42%. Riet van Heijningen werd met 61,44% 
winnaar van deze zomerreeks (9 avonden), met totaal 75 individuele 
deelnemers, die aan één of meerdere zittingen deelnamen. 

Hollandsche Rading
Donderdag 30 augustus waren 19 paren voor de laatste keer dit sei-
zoen naar het Dorpshuis in Hollandsche Rading afgereisd: Erik Pol-
ders + Nico Verhaar wonnen met 67,97%; het zilver was voor Jan Berk 
+ Nans Lelie met 59,38% en het bronzen eremetaal werd aan Uschi 
Röhrs + Wim Westland (met 58,33%) overhandigd. Nico Verhaar werd 
met 61,24% winnaar van deze zomerreeks (13 avonden), met totaal 87 
individuele deelnemers, die aan één of meerdere zittingen deelnamen. 

Nico Verhaar feliciteert als wedstrijdleider winnaar Riet van Heiningen 
in De Bilt, om één dag later in Hollandsche Rading zelf het ereschavot 
te mogen betreden.

Scouting start 
nieuw seizoen

Op 1 september is het nieuwe seizoen bij Scouting Rover Crofts Groep 
(SRCG) gestart. Vanaf dan zijn alle leden wekelijks weer welkom op 
het clubhuis in Bilthoven om avontuurlijke activiteiten te ondernemen 
waarmee ze worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. 

Hou jij van buiten zijn? Kun je wel tegen een stootje? En spreken de 
activiteiten die hierboven staan opgenoemd je aan? Ga dan eens kij-
ken. A.s. zaterdag 8 september loopt SRCG op de Braderie in De Bilt 
rond. Het clubgebouw kun je vinden aan (Verlengde) Ruysdaellaan 26 
in Bilthoven. Kijk voor meer informatie op website: http://www.rover-
crofts.nl.      (Justin Groot)

De welpen (leden van 7 t/m 11 jaar) beschermden deze zomer in Hen-
gelo een middeleeuws dorpje tegen een draak.

Open speelavond Samuze
Het huismuziekorkest Samuze bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste amateurmuzikanten en de 
minstens zo enthousiaste dirigente Noortje Braat. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit licht 

klassieke, en soms modernere muziek. Samuze is op zoek naar nieuwe muzikanten die graag 
samen muziek willen maken. 

Bij Samuze worden blokfluit 
(sopraan, alt, tenor, bas), cello, 
dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet, 
piano en viool bespeeld. De repe-
tities zijn eens in de twee weken 

op woensdagavond in een zaal 
van de Woudkapel, Beethoven-
laan 2 in Bilthoven. Woensdag 19 
september is er een open speel-
avond. Het is prettig wanneer be-

langstellenden vooraf een e-mail 
sturen naar huismuziekorkest@
samuze.nl. 

(Koos Bogerman)

Open lesdag muziek voor kids
Op zaterdag 8 september 
organiseert Muziekschool 
De Bilt-Zeist een speciale 
ochtend voor kinderen tot 
8 jaar. Zij kunnen kennis-
maken met muziek en de 
verschillende cursussen 
die al te volgen zijn vanaf 
1 jaar. Inschrijven is nood-
zakelijk; voor het volledige 
programma en inschrijven 
zie www.kunstenhuis.nl. 

Muziekplezier voor de al-
lerjongsten bij Kunsten-
Huis Muziekschool De Bilt-
Zeist.

Lezing Joris Jan Hellevoort
Woensdag 19 september om 20.00 uur geeft Joris Jan Hellevoort een lezing over zijn eerste 

boek 'De droevigers, familie van Sil de Strandjutter' bij Bouwman Boeken in De Bilt. 

Het boek 'De Droevigers' gaat over 
de 'echte' familie van de fictieve fi-
guur Sil de Strandjutter. Het is een 
geschiedenis, vertelt in zes gene-

raties eilanders, van zeevaarder en 
boeren, van jutters en notabelen. 
Alles gebaseerd op de feiten maar 
doorspekt met verhalen waarbij de 

auteur je meeneemt langs het leven 
van de gewone eilanders met onge-
wone verhalen.

Prijs
Hellevoort ontving voor het boek 
de Lutineprijs; de door de gemeente 
Terschelling in het leven geroepen 
prijs om auteurs te belonen die een 
publicatie over het eiland maken. 
Voorwaarden voor het winnen van 
de prijs zijn dat de publicatie van 
goede kwaliteit mag zijn en het de 
kennis over Terschelling moet ver-
groten. De twee jaren ervoor is de 
prijs niet uitgereikt, omdat niemand 
aan de voorwaarden kon voldoen. 
Nu is 'De Droevigers' van Joris Jan 
Hellevoort bekroond met de Luti-
neprijs, met lovende woorden als: 
‘De auteur probeert in de huid van 

Boswachter Joris Hellevoort is van alle tijden en seizoenen: hier eerder 
dit jaar bij de eerste sneeuwklokjes op Landgoed Oostbroek.

de personen uit zijn boek te krui-
pen, maar blijft zich baseren op ar-
chiefstukken en herinneringen’.

Jeugd
Joris Jan Hellevoort is boswachter 
in de provincie Utrecht en schrijft 
o.a. ook voor De Vierklank. Daar-
naast doet hij al meer dan 25 jaar 
historisch onderzoek, met dit eerste 

boek van zijn hand als resultaat. Dat 
hij juist over Terschelling schrijft 
heeft te maken met het feit dat hij in 
zijn jeugd deels op dit eiland is op-
gegroeid. Als boswachter in de pro-
vincie Utrecht schrijft hij columns. 
In dit boek combineert hij op char-
mante wijze feiten en fictie. Graag 
vooraf aanmelden via info@bouw-
manboeken.nl of 030 2200112.

Met een paar jaar spelervaring kan je al met het orkest meespelen.



Nails Boutique Daphne Maartensdijk Bel naar 06-11138513 
of kijk op facebook @nailsboutiquedaphne

Praktijk voor Mesologie in De Bilt Anneke van Winden / 
06-42104830 / www.praktijkvoormesologie.nl
Bij chronische klachten, voedingsadvies, gezondheidscheck.

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.

Cursussen/ trainingen 
Tekenen met geometrische sjablonen. Zo kun je je eigen 
prachtige werkstukken maken zonder passer. In De Oude 
School in De Bilt op maandagmorgen of woensdagavond 17 
of 19 sept, 15 of 17 okt en 12 of 14 nov o.l.v. tekendocent. 
10-delig set met sjablonen te koop of te leen. Info. en opgave 
bij truus.kreeft@hetnet.nl 030-2541174

Begrijpen wij elkaar? In 6 avonden traint Lucia Hieltjes 
Coaching en Training je in communicatie. Wat zeg je verbaal 
en wat laat je non-verbaal zien? En hoe zit dat bij de ander? 
Je leert bewuster omgaan met je communicatie en je let goed 
op de communicatie van de ander. De training start 25 sept. 
van 19:00 tot 22.00u. op de Waterhoenlaan 12 te Bilthoven. 
Kosten 300 euro excl. 21% BTW. Info www.coachinglh.nl of 
mail info@coachinglh.nl

Gespreksgroep 70+ Wie wil er graag met leeftijdgenoten 
praten over belangrijke dingen in het leven? In de WVT start 
26 september een gespreksgroep voor 70-plussers om samen 
ervaringen te delen. We komen eens in de 14 dagen bij elkaar 
op de woensdagmiddag, zo’n zes keer, in de WVT. Een 70+ 
orthopedagoge begeleidt het gesprek. Info en aanmelden bij 
de WVT: Talinglaan 10, Bilthoven. Telefoon: 030-228 4973.

Hatha Yoga en Herstellende Yoga bij Ziekte: donderdag-
ochtend waterweg 110, de Bilt, gratis vrijblijvende proefles. 
Een toegankelijke Yogavorm voor een soepele geest in 
een soepel lichaam. De yogalessen bestaan uit zachte en 
krachtiger oefeningen, een meditatie, ademoefeningen en 
een eindontspanning. Herstellende Yoga ondersteunt het 
herstelproces. Informatie en opgave: Petra van den Eertwegh, 
06-24460865 pvdeertwegh@gmail.com www.adbutha.nl

Pilates voor pijnklachten Op woensdagavond 5 sept. geeft 
docente Eva Uppenkamp een proefles Pilates voor pijnklach-
ten in de sportzaal van ‘t Lichtruim in Bilthoven van 19.30 tot 
20.30 uur. Eva is gediplomeerd danstherapeute en benadert 
de Pilatesoefeningen vanuit die discipline. Daardoor is de les 
geschikt voor mensen die anders nooit met een Pilatesles zou-
den kunnen meedoen, bijv., met reuma, fibromyalgie, artrose 
enz. Info www.andersbeter.nl of mail info@andersbeter.
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Te koop aangeboden
Twee rieten fauteuil-
tjes naturel €50,-. Twee 
witte en twee zwarte rieten 
EETKAMERSTOELEN €75,- 
Z.g.a.n. Tel. 030-8891027

Dvd’s van Elvis Presley, de 
titel is Remembered €5,-. Tel. 
0346-243758

Nieuw dekbed 1 persons. Zit 
nog in de verpakking €20,-. 
Tel. 0346-243758

Boek met kruissteek patronen. 
Uitgegeven door Magriet. 
Ziet er nog netjes uit €7,50 
Tel. 0346-243758

Z.g.a.n. wekkerradio €10,-. en 
hangmappenkast 60d x 55h x 
45b €45,-. Tel. 06-10604464

4 verstelbare witte 
Hartmanstoelen met tafel 
€20,-. Tel. 030-2280508

ovale klassieke biedermeier-
tafel €45,-. Tel. 06-48850620

9-armige hanglamp €15,-. 
Tel. 06-48850620

Haardscherm €10,-. Tel. 
06-48850620

Bagagerekje voor op het fiets-
stuur €15,-. Tel. 06-48850620

Ikea wandkastje 90X50X35 
cm €25,-. Tel. 06-48850620

Inbouw combi-oven, mag-
netron merk Pelgrim €50,-. 
Warm water boiler voor in de 
keukenkast merk GKB, 10 lr. 
€50,-. Tel. 06-19929961

Grote decoratieve vaas uit 
Lombok. Kleine gelijmde 
schilfer bovenop hals, nau-
welijks zichtbaar. Ca. 62 cm. 
hoog, breedste diameter: 30 
cm. Nu voor slechts €12,50 
euro. Tel. 06-30693144

Originele Baby-born pop 
incl. kleertjes €10,-. Tel. 
06-49776766

Te koop gevraagd

Activiteiten
Zaterdag 8 september 
GARAGESALE hoek 
Abraham Kuiperweg en H 
van Erpweg. Huisraad, boe-
ken, meubels en brocante/
antiek

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.

SCHOONMAAKMEDE-
WERK(ST)ER gezocht. Ter 
versterking van ons team 
zoeken wij per direct een 
medewerk(st)er voor 3-5 avon-
den in de week (vanaf 18.00 
uur tot ca. 20.30 uur) voor 
een bedrijfspand in Bilthoven. 
Meer info of direct reageren: 
info@my-cleaningservice.nl

HUISHOUDELIJKE hulp 
gevraagd in Bilthoven. 1 x 
per week, 3 à 4 uur. Tel. 06 
57135971

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

Ervaren docent geeft huiswerk- 
en STUDIEBEGELEIDING 
aan huis. Tel. 06-34892915

De Groene TUINMAN, voor 
alle snoeiwerk, onkruid wie-
den, nieuwe planten en ont-
werp, alles zonder gif, zomer-
aanbieding van €35 naar €30 
per uur inclusief btw. Tel:06-
53760310.

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) 

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  .....................................................

Oud-inwoner wil terug 
naar Bilthoven! Ik zoek 
een piepklein stukje 
GROND voor een ‘tiny 
house’. Voor informatie 
en referentie: mrc056@
xs4all.nl Uw bericht wordt 
vanzelfsprekend strikt 
vertrouwelijk behandeld. 
Met dank, Marco

Op zoek naar optimale verzorging en ontspanning?
Dan bent u bij Skin Care bij Marjolein in Groenekan 
aan het juiste adres. Persoonlijke aandacht staat bij mij 
centraal. Skin care bij Marjolein heeft een breed aanbod 
aan professionele behandelingen. Van gezichtsbehan-
delingen tot peelings en van lash volume lifting tot 
pedicure behandelingen. Voor meer informatie kunt u 
een kijkje nemen op: www.skincarebijmarjolein.nl of 
contact opnemen via: 06-13836682

Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden in 
Bilthoven. Op 17 sept. 2018 starten weer bridgelessen. 
Voor beginners 12 lessen op ma-avond (na Kerst ver-
volg mogelijk). Voor semi-gevorderden op vr-morgen. 
Ook privélessen voor alle niveaus met grote flexibiliteit. 
Wij hebben uitsluitend kleine groepen van max. ca 10 
pers., waardoor persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. 
www.bridgeschool-bilthoven.nl, ciska.zuur@gmail.com, 
030281121, 0655193649

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren!
Bel 0642501025 of stuur een mailtje

Antiek- en Brocantemarkt

Op zondag 9 september organiseert de Stichting 
Welzijn Bewoners Lage Vuursche een Antiek- 
en Brocantemarkt. Exclusief antiek en mooi 
brocante treft u van 11.00 tot 17.00 uur aan in 
de Dorpsstraat, middenin in Lage Vuursche. 
De toegang is gratis en er wordt gezorgd voor 
voldoende parkeergelegenheid op het weiland 
achter een restaurant. Tevens is op deze dag de 
eeuwenoude Stulpkerk van 14.00 tot 16.00 uur 
open voor bezichtiging. 

Fotoclub begint weer

Op maandag 10 september gaat fotoclub Bilt-
hoven weer beginnen aan een nieuw seizoen. 
Traditiegetrouw is het thema van de eerste club-
avond ‘eigen werk’, er zal een grote variëteit aan 
foto’s worden getoond en besproken. Als altijd 
zijn belangstellenden van harte uitgenodigd en 
welkom om de clubavond bij te wonen. Deze 

wordt gehouden in zalencentrum 
H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in 
De Bilt, aanvang 20.00 uur.

Alzheimercafé

Op dinsdag 11 september is er een 
Alzheimer Café in het restaurant van 
woon- en zorgcentrum De Koper-
wiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
Een Alzheimer Café is de benaming 
voor een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met (begin-
nende) dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstellen-
den. Het thema van deze avond is 
‘Op bezoek bij een dierbare met 
dementie, met ruim 60 ideeën om 
samen te genieten’. Marcelle Mulder 
(humanistisch raadsvrouw) zal hier-
over een lezing houden en vragen 
beantwoorden. Aanvang 20.00 uur, 
toegang gratis. Voor meer informatie 
(ook over vervoer): Alida Melkert, 
tel.nr. 030 6562977. 

‘Ontpillen’ bij 
Bilthovense Boekhandel

Maandag 10 september om 20.00 
uur geeft David van Bodegom een 
lezing bij Bilthovense Boekhandel 
over zijn onlangs verschenen boek 
‘Ontpillen’. Hoe je door aanpas-
sing van je leefstijl minder pillen 
kunt slikken en langer gezond blijft. 
David van Bodegom vertelt tijdens 

de lezing alles over het boek, zijn 
onderzoek en zijn werk. Er is gele-
genheid tot het stellen van vragen. 
Vanaf 19.30 uur staat de koffie en 
thee gereed. Om 20.00 uur start de 
lezing. Aanmelden kan via:
info@bilthovenseboekhandel.nl of 
tel. 030 2281014.

WVT en open lessen

Het nieuwe activiteitenseizoen is 
begonnen. WVT biedt voor iedereen 
tussen de 3 en 103 jaar een breed 
activiteitenaanbod aan. Om kennis 
te maken met de activiteiten van 
WVT, hebben in de week van 10 t/m 
15 september veel activiteiten een 
open karakter. Het is mogelijk om 
zonder voorinschrijving en verdere 
verplichtingen een keer zonder kos-
ten mee te doen met diverse lessen. 
Meer info via www.vvsowvt.nl en 
tel. 030 2284973.

Budgetkring

Op donderdag 13 september is van 
10.00 tot 12.00 uur Budgetkring 
bij WVT (Talinglaan 10 Bilthoven). 
Deelnemers van Budgetkring De 
Bilt vertellen over hun ervaringen 
en er is een kennismakingsmogelijk-
heid met budgetkringbegeleiders en 
oud-deelnemers. Wethouder Anne 
Brommersma komt die ochtend op 
werkbezoek.



 De Vierklank 19 5 september 2018

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Wedvluchten PV De Bilt
Vier deelnemers gaven 30 duiven mee voor een wedvlucht vanuit 
Nanteuil-Le-Haudouin (Frankrijk, afstand plm. 370 km.) op zaterdag 1 
september. Er waren slechts 8 ‘prijswinnende’ duiven. De uitslag was: 
M.J.J. van Zelst 1, 2, 3, 7 en 8, Ron Miltenburg 4 en 6 en J.P.H Stas 
Sr. 5. 

Zes deelnemers lieten daarnaast die dag 58 duiven verschepen naar op-
nieuw Lessen (Frans: Lessines; een stad in de Belgische provincie He-
negouwen op een afstand van 185 km). Hier won de vogel van P.C.A. 
Cooyman, met in zijn kielzog achtereenvolgens M.J.J. van Zelst (2 en 
4) en Ron Miltenburg ( 3, 5, 7, 8, 9 en 10). Een duif van Peter van Bun-
nik eindigde op plaats 6. 

Schaken in De Bilt
Schaakvereniging DBC is een kleine vereniging met 23 seniorleden 
en 20 juniorleden. De Biltse Combinatie (DBC) begint vrijdag 7 sep-
tember aan het nieuwe schaakseizoen in het HF Witte Centrum aan 
het Henri Dunantplein in De Bilt. Jeugd is welkom vanaf 18.30 uur en 
senioren om 19.30 uur. Op deze eerste avond wordt meteen gestart met 
het open schaakkampioenschap van De Bilt/Bilthoven en Zeist in sa-
menwerking met de Schaakclub Zeist. Meer informatie bij Joop Faber, 
tel. 06 22447786 of 030 2201360. 

Cursus Bridge voor beginners
door Rob Klaassen

Bij voldoende belangstelling start er maandag 17 september in De Vierstee in Maartensdijk een 
beginnerscursus bridge. N.a.v. een nootje in de vorige Vierklank meldden zich inmiddels

8 kandidaten, maar het vereiste minimum aantal deelnemers 12 is hiermee nog niet bereikt. 

Bridge is een kaartspel dat onder 
de noemer denksport geplaatst kan 
worden. Het spel vereist concentra-
tie, geheugen, logisch denken en 
goede samenwerking tussen part-
ners. Bridge bestaat uit twee delen: 
het bieden en het spelen. Het spel 
wordt gespeeld met 52 kaarten door 
vier personen. Iedere speler krijgt 
de naam van een windrichting: 
Noord, Oost, Zuid of West. Noord 
en Zuid spelen samen - vormen een 
partnerschap - en spelen tegen Oost 
en West, die ook als partnerschap 
samenspelen. Het partnerschap kan 
ad hoc zijn, alleen voor één spel 
of wedstrijd, maar over het alge-
meen hebben bridgers vaste speel-
partners. De spelers zien elkaars 
kaarten niet. Een goed bridgepaar 
begrijpt en vertrouwt elkaar, zo-
dat ze effectief kunnen bieden (in 
‘code-vorm elkaar over de ‘sterkte’ 
informeren) en tot een 'contract' ko-
men. Na het bieden wordt gespeeld, 
waarbij ieder paar zo veel mogelijk 
slagen probeert te maken.

Minimum
‘Afgelopen seizoen werd er voor 
het eerst een middag-beginners-
cursus gegeven; binnen no-time 

meldden zich daarvoor uiteindelijk 
17 deelnemers’, aldus bridgedo-
cent Henk van de Bunt: ‘De laatste 
dagen van deze vakantieperiode 
vroeg men, of er weer een nieuwe 
cursus zou worden gestart. Na wat 
informatie over de mogelijkheden 
in De Vierstee te hebben inge-
wonnen, bleek het bij voldoende 
belangstelling mogelijk dit op de 
maandagavonden te doen. Om het 
kostenplaatje acceptabel te houden 
is 12 deelnemers een minimum en 
om het in klein verband en begrij-
pelijk te kunnen organiseren,16 
deelnemers echt het maximum’. 

Opvang
Om bridge te leren wordt meestal 
eerst een cursus gevolgd, waar 
bridgedocenten je de eerste begin-
selen van het bridge bijbrengen, 
door middel van een basiscursus 
voor beginners. Zo’n cursus be-
staat in de regel uit 12 lessen van 
ongeveer 3 uur. Bridge leren is 
niet moeilijk, maar het moet wel 
goed worden uitgelegd. De opzet 
is dan ook het eerste gedeelte van 
de les (met een beamer) de theorie 
in voorbeeldvorm te bespreken. Al 
vanaf les één heb je de kaarten in 

de hand en leert je het spel spelen-
derwijs. 

Aanmelden 
17 september (eindigend half de-
cember) start bij voldoende aan-
meldingen een bridgecursus voor 
beginners, bestaande uit 12 lessen, 
gegeven door Henk van de Bunt 
op maandagavond in De Vierstee 
in Maartensdijk. Belangstelling 
kan tot 12 september worden aan-
gegeven via avondcursusbridge@
ziggo.nl.

SVM Maartensdijk
is officieel Leerbedrijf

door Kees Diepeveen

Voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk is sinds kort een Erkend Leerbedrijf.
Dat maakt het mogelijk studenten, die een sportopleiding op niveau Bol 4

volgen een stagetraject aan te bieden en hen daarin te begeleiden. 

Voorzitter Frans van de Tol heeft 
meermalen de vraag gekregen of 
leerlingen die een sportopleiding 
volgen bij SVM stage konden lo-
pen. Dat was tot voor kort niet mo-
gelijk omdat SVM niet de status 
van Leerbedrijf bezat. Frans van de 
Tol: ‘Wij wilden als vereniging toch 
onze maatschappelijke rol in de sa-
menleving versterken en de jeugd 
in hun opleiding ondersteunen. En 
omdat de Wet Educatie en Beroeps-
onderwijs MBO-studenten ver-
plicht het praktijkgedeelte van hun 

opleiding te volgen bij een erkend 
leerbedrijf moesten wij de officiële 
weg bewandelen en een erkenning 
als leerbedrijf aanvragen bij Stich-
ting Samenwerking Beroepsonder-
wijs Bedrijfsleven (SBB)’. 

Stagebegeleiding
Om deze erkenning te verkrijgen is 
het leerbedrijf niet alleen verplicht 
de student een goede en veilige 
stageplek aan te bieden die aan-
sluit bij de opleiding maar ook een 
praktijkopleider aan te stellen, die 

hiervoor opgeleid is en die de stu-
dent binnen de sportvereniging kan 
leiden en coachen. Contact met de 
school over het verloop van de sta-
ge behoort ook tot de eisen. Frans 
van de Tol: ’In de praktijk betekent 
dat 200 uur stagebegeleiding en 50 
uur voorbereiding door de leerling 
voor het stagetraject gedurende 
het schooljaar. De administratieve 
rompslomp die het aanvragen van 
de erkenning met zich meebracht, 
kon SVM gelukkig in handen ge-
ven van Majorie Overvoorde, waar-

Frans de Wit Lid van
Verdienste Reflex
Frans de Wit is dit jaar al 25 jaar actief binnen badminton & 
tafeltennisvereniging Reflex te Maartensdijk. In 1993 is hij als 
wedstrijdsecretaris begonnen bij, toen nog alleen badmintonver-
eniging, Reflex. De jaren die daarop volgden heeft Frans meer-
dere bestuurlijke functies bekleed. Daarnaast nam hij ook vaak 
het voortouw op andere vlakken zoals het trainen van de jeugd, 
het opzetten van het clubblad of de organisatie van een sponsor-
loop.Ook was hij de drijvende kracht achter het samengaan van 
de tafeltennisvereniging MTTV en de badmintonvereniging.

Zijn enthousiaste en belangeloze inzet voor Reflex gedurende 
deze 25 jaar was voor bestuur en leden van Reflex aanleiding te 
komen tot deze benoeming. Frans gaat nog door als voorzitter bij 
Reflex en is nog lang niet uitgekeken op het badmintonspel en 
ondertussen ook het tafeltennis. Iedere maandagavond van 20.00 
tot 22.30 uur zijn Frans en Reflex te vinden in De Vierstee.
(Brigitte van der Heijden)

Vaak wordt het spel in clubverband 
gespeeld. Voordeel is dat men dan 
de eigen prestaties met anderen 
kan vergelijken.

van man en zoon bij ons voetballen. 
Zij bood aan om stagecoördinator 
te worden en nam daarmee SVM 
een hoop werk uit handen’.

Aanspreekpunt
Haar zoon Robin Buitenhek is de 
eerste student, die bij SVM een jaar 
stage gaat lopen vanaf dit voetbal-
seizoen. Hij volgt de 3-jarige op-
leiding Sport en Bewegen op MBO 
niveau Bol 4. Zijn praktijkbegelei-
der is Hoofd Technische Commis-
sie Wout van Dronkelaar. Hij traint 

trainers en geeft zelf ook trainingen 
bij SVM. Majorie Overvoorde is 
vanaf heden het eerste aanspreek-
punt namens SVM voor het aanvra-
gen van een stageplek voor scho-
len en studenten. Via de website 
Stagemarkt.nl is SVM bereikbaar 
voor scholen en leerlingen. Samen 
met een adviseur praktijkleren van 
het SBB, de school, de beide sta-
gebegeleiders en de leerling is een 
stageovereenkomst met de school 
afgesloten en kan Robin bij SVM 
aan de slag.

Trots toont Majorie Overvoorde het certificaat dat aangeeft dat SVM 
een officieel Leerbedrijf is. Met een mooie bos bloemen wenst voorzitter 
Frans van de Tol de stagecoördinator veel succes toe.

Erelid Frans de Wit
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

LET OP! 6 en 7 sept. alleen aanschuiven!!

Woe.
05-09
Do.

06-09
Vr.

07-09
Za.

08-09
Zo.

09-09

Kipsaté met
frietjes en sla

of
Gebakken zalmfilet met 

citroen-bieslooksaus 
of

Bietjes met brie
en dadel uit de oven

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
12-09
Do.

13-09
Vr.

14-09
Za.

15-09
Zo.

16-09

Australische biefstuk
met stroganoffsaus

of
Gebakken kabeljauwfilet 

met garnalensaus
of

Tortellini met
ricotta en spinazie

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Op Open Monumentendag 
gaan veel deuren open

door Henk van de Bunt

Utrechts Landschap laat bezoekers op zaterdag 8 september op meerdere plekken kennismaken 
met cultureel erfgoed en monumenten. Door heel het land zijn er dat weekend activiteiten in het 
kader van Open Monumentendag. Het thema is dit jaar ‘In Europa’, ter ere van het Europese 

Jaar van het Cultureel Erfgoed. Utrechts Landschap organiseert op
Park Vliegbasis Soesterberg activiteiten voor jong en oud.

De vliegbasis is te bezoeken tij-
dens de Open Monumentendag. 
Omdat het gebied zowel in de 
gemeente Zeist als Soest ligt, 
staat het dubbel in de belangstel-
ling. Bezoekers kunnen deze dag 
tussen 11.00 en 16.00 uur onder 
begeleiding van een gids de com-
mandobunker, een vliegtuigshel-
ter en een ondergrondse schuil-
bunker bezoeken. Daarnaast is 
de start- en landingsbaan weer 
geopend sinds 15 augustus. Al 
dit militair erfgoed, restanten uit 

de Koude Oorlog, geven een in-
druk van die geheimzinnige peri-
ode. Startpunt van een bezoek is 
het shelter 611, te bereiken direct 
links na Entree 4 via de Herten-
laan in Den Dolder.

Vliegbasis
Sinds 2014 is Park Vliegbasis 
Soesterberg opengesteld voor het 
publiek. Het is een schatkamer 
van militair erfgoed en natuur. In 
dit grootste natuurgebied van het 
Utrechts Landschap ervaart men 

rond de voormalige landingsbaan 
de weidsheid, maar ook de mys-
tieke beslotenheid van het shelter-
gebied en het munitiepark, waar 
de herinneringen aan de Koude 
Oorlog duidelijk aanwezig zijn. 

De Kraai
Ook veel molens van Utrechts 
Landschap zijn in het weekend 
van Open Monumentendag te 
bezoeken. De molenaars geven 
rondleidingen en vertellen over 
de werking van de molen het mo-

Bijeenkomst Vrienden 
van De Biltse Duinen

door Henk van de Bunt

Het bestuur van De Vrienden van de Biltse Duinen organiseert een bijeenkomst op
dinsdag 25 september om 20.00 uur; o.a. vanwege het feit, dat de vereniging dan 30 jaar 

bestaat. Ook zal het voortbestaan van de vereniging in enigerlei vorm besproken worden.

Nu de doelstelling van de vereni-
ging is bereikt komt het belang 
van ‘consolidatie’ voorop te staan. 
Bestuursleden Kees van Leeuwen 
en John Bluemink vinden het tijd 
om te stoppen en stellen hun zetel 
beschikbaar. Het opheffen van de 
vereniging bij gebrek aan opvol-
ging is volgens het bestuur geen 
veilige optie. Te vrezen valt dat 
met het opheffen van de vereniging 
de kennis en ervaring verdwijnt 
die nodig is om te behouden wat is 
bereikt. Om consolidatie mogelijk 
te maken is bestuurslid Peter van 
Puijenbroek bereid aan te blijven, 
en Jan de Ridder is bereid hem bij 
te staan, maar dan ontbreekt nog 
een kandidaat om een voltallig be-
stuur te kunnen vormen. 
Het bestuur stelt ieders aanwezig-
heid op prijs op dinsdag 25 sep-
tember in de Kunstkelder van de 
Bilthovense Boekhandel aan de 
Julianalaan. Deze is te bereiken 
via de trap aan de zijgevel van de 
winkel. 

Ambachtelijke markt 
Lage Vuursche

De organisatoren van Trots Markt presenteren gedurende een viertal 
weken een ambachtelijke markt op vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur op 
de Slotlaan in Lage Vuursche met diverse streekproducten en ander 
ambachtelijke aanbod. [foto Henk van de Bunt]

lenaarsambacht. De stellingmolen 
met achtkantige stenen onderbouw 
De Kraai in Westbroek heeft een 
opmerkelijke geschiedenis. Deze 
korenmolen stond op het bolwerk 
Sloterdijk in Amsterdam en was 
daar in gebruik als stadskoren-
molen. De molen stamt uit de ze-
ventiende eeuw en werd in 1839 
na een brand geheel opnieuw op-
gebouwd. Na een trouwe dienst 
tot 1879 en moest de molen ver-
dwijnen voor oprukkende woning-
bouw. Hij is toen afgebroken en 
opgeslagen in Den Helder. Evert 
Schuurman heeft de molen ge-
kocht en deze via de Zuiderzee 
en de Vecht naar Westbroek laten 
vervoeren, als vervanger van de 
oude wipkorenmolen die in zeer 
slechte staat was. Tot 1925 werd 
er op windkracht graan gemalen, 
daarna werd het mogelijk om via 
mechanische aandrijving graan te 
malen. In 1954 heeft de molen ten 
gevolge van een storm ernstige 
schade opgelopen en zag de toen-
malige eigenaar zich genoodzaakt 
om een sloopvergunning aan te 
vragen. Met steun van de overheid 
onderging de molen een restauratie 
en werd hij omgebouwd om elek-
triciteit te kunnen opwekken. We-
gens te hoge kosten is de molen in 
1973 stilgelegd. Bij de laatste re-
novatie is de molen weer in geheel 

hersteld en is het oorspronkelijke 
Oud-Hollandse wiekenkruis weer 
hersteld. 

Bezichtiging
Iedere zaterdag is er ook bij De 
Kraai een molenaar in huis, die 
desgewenst een rondleiding ver-
zorgt voor belangstellenden. Ach-
ter de molen is een kringloopwin-
kel. De Adullam Molenwinkel is 
(kosteloos) beschikbaar gesteld 
door een lokale ondernemer en 
wordt gerund door het Adullam-
comité Maartensdijk en een aan-
tal vrijwilligers. De winkel is ge-
opend (elke) zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur en er wordt o.a. bak-
meel, cadeauartikelen, fotokaar-
ten, rollen snoep, speelgoed, kaar-
ten, potgrond en ijs verkocht. Ook 
is er koffie of thee verkrijgbaar. 
De molenaar is aanwezig en wil 
het publiek graag rondleiden door 
de molen. In de Adullam-winkel 
kan ook oud frituurvet in goede 
verpakking worden ingeleverd. 
Op Open Monumenten Dag zijn 
ook Oltimers op het molenterrein 
te bewonderen. Ook bezichtiging 
van de ronde stenen stellingmo-
len Geesina, Ruigenhoeksedijk 32 
te Groenekan is mogelijk. Daar is 
muziek van gitarist Ton van der 
Kleij met songs uit de jaren ’50 tot 
nu toe. 

Hoog rijst boven Westbroek de stellingmolen De Kraai op. 

Op deze foto van juli 2010 v.l.n.r. de huidige bestuursleden van De 
Vrienden van de Biltse Duinen penningmeester Peter van Puijenbroek, 
secretaris John Bluemink en voorzitter Kees van Leeuwen: ‘Naar onze 
mening is het afgelopen jaar de doelstelling van de vereniging bereikt’. 
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