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Eerste struikelstenen gelegd
door Henk van de Bunt

De slachtoffers van de naziterreur, zoals Joden, Sinti, Roma en homoseksuelen die alleen om 
wie zij waren door de nazi’s in vernietigingskampen werden omgebracht, worden tegenwoordig 

op vele manieren en momenten herdacht. Relatief nieuw zijn de zogeheten struikelstenen 
ontwikkeld door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

Ook de gemeenten De Bilt en 
Maartensdijk kenden voor de oor-
log een Joodse gemeenschap, waar-
uit in de 2e Wereldoorlog ruim 130 
inwoners door de Duitse bezetter 
zijn opgepakt en vermoord. Van de 
slachtoffers zijn naast namen soms 
wat meer gegevens beschikbaar.

Erekruis
Woensdag 1 september werden 
in de gemeente De Bilt de eerste 
stenen gelegd; Frans Friedheim 
(1950) vertelde daarbij over zijn 
grootouders die een tijdlang woon-
den op Spoorlaan 57 in Holland-
sche Rading: ‘Mijn zussen en ik 
zijn de kleinkinderen van Franz en 
Johannah Friedman, onze grootou-
ders die we niet hebben gekend en 
waar vroeger nooit over werd ge-
sproken. Het is in de kerstvakantie 
van 1934/1935, dat mijn grootou-
ders besluiten om met hun kinderen 
te vluchten naar Nederland. Mijn 
moeder Johanna wilde helemaal 
niet weg. Zij was verknocht aan 
haar woon- en leefomgeving in Es-
sen. Zij kon zich niet voorstellen 
dat Duitsers een hekel aan Joden 
hadden. De Friedheims waren heel 
liberaal, niet echt gelovig. Mijn 
vader deed zijn Bar Mitswa en de 
hoogtijdagen werden op beschei-
den wijze gevierd. Franz, onze opa, 
had zelfs het erekruis verdiend tij-
dens WO 1’. 

Vlucht
‘Na hun vlucht naar Nederland 
woont de familie ongeveer 1,5 jaar 
in Hilversum. Dan wordt hen een 
huis hier op de Spoorlaan 57 in 

Hollandsche Rading aangeboden. 
Opa begon met een compagnon 
een fabriekje in gestikte dekens in 
Amsterdam en Oma had een klein 
groentetuintje en de kinderen gin-
gen naar school. De buren, de fa-
milie Nesna (pseudoniem voor Jan-
sen), waren goede buren en Hans 
Nesna zou in het leven van mijn 
vader een rol van overleven bete-
kenen. Makkelijk zullen ze het niet 

hebben gehad. Er zijn geen brieven 
of andere documenten uit die tijd. 
Als scholen voor Joden verboden 
worden gaan mijn vader en zijn zus 
Marlies werken bij boer Griffioen. 
Door polio kan deze boer goed wat 
hulp gebruiken.

Griffioen
Mijn vader en zijn zus zijn in juli/
augustus 1942 per trein voor werk in 
Duisland onder politietoezicht vanuit 
Utrecht naar Westerbork vervoerd. In 
Westerbork zullen zij een aantal we-
ken verblijven. Dan worden zij onder 

bijzondere omstandigheden terugge-
haald naar Hollandsche Rading. Op 
15 augustus 1942 doet boer Corne-
lis Griffioen een schriftelijk verzoek 
om de terugkeer, evacuatie, van mijn 
vader en waarschijnlijk zijn zus. Zij 
zijn onmisbaar als ingewerkte kracht. 
Met heel veel hulp van buurman 
Hans Nesna wordt dit verzoek via 
Seyss Inquart gehonoreerd. Op 23 
augustus 1942 krijgen Hans en Mar-

lies een invrijheidsstellingsbewijs en 
moeten zich in Amsterdam melden. 
Dan moeten de Friedheims gedwon-
gen verhuizen naar Amsterdam. Op 
de vluchtelingenkaart staat op 17 
september 1942 van Hilversum naar 
Amsterdam, Nicolaas Witsenkade 
16. Mijn vader schrijft dat zij en-
kele weken later zijn ondergedoken. 
Onze opa en oma blijven wonen in 
Amsterdam en willen niet onder-
duiken. Zij moeten naar Westerbork 
en gaan in april 1943 op transport. 
Bij aankomst in Sobibor op 30 april 
worden zij vermoord.

Betrokkenheid
Frans Friedheim vertelde blij en 
dankbaar te zijn met de contacten 
die o.a. waren gelegd door Douwe 
Tijsma en Stichting Struikelstenen 
De Bilt: ‘Die contacten zijn voor 
ons een geschenk; wat zijn wij als 
familie blij met dit initiatief. Dank 
aan allen die deze plaatsing hebben 
mogelijk gemaakt. Ook Jelle Nesna 
dank ik voor jouw betrokkenheid 
bij onze familie, fijn hoor! En niet 
te vergeten de prachtige film, die 
RTV De BILT maakte. Uit alles op 
schrift lees ik de kracht die opa en 
oma hadden om hier een nieuw le-
ven op te bouwen, een nieuw leven 
te hebben. De uitkomst die kennen 
wij allen, helaas’. 

Oorlog
Burgemeester Sjoerd Potters noem-
de ook het aantal van 130 mensen 
uit onze gemeente, die werden 
weggevoerd en vermoord: ‘Ze 
werden weggevoerd niet om wat 
ze hadden gedaan, maar om wie ze 
waren: Joods, Sinti, Roma, homo-
seksueel. Ook Franz Friedheim en 
Johanna Friedheim-Maass werden 
vermoord in Sobibor. Omdat ze 
Joods waren. 
Hun kinderen, Hans en Marlies, 
overleefden de oorlog dankzij de 
hulp van buren hier aan de Spoor-
laan; Eerder, in Vergeten Verhalen, 
vertelde Frans Friedheim hierover. 
Zulke verhalen doen ertoe; het ver-
haal van al onze plaatsgenoten die 
werden weggevoerd en nooit meer 
terugkwamen, moet steeds opnieuw 
verteld worden. Zodat wij hén niet 
vergeten en niet vergeten hoe dit 
kon gebeuren. Hoe oorlog ontstaat. 
En waar oorlog toe leidt. Daarom 
plaatsen wij in de gemeente De Bilt 

struikelstenen. Het zijn stenen om 
over te struikelen en bij hen stil te 
staan. Het zijn stenen die van ons 
vragen ons hoofd te buigen en te 
lezen. Het zijn stenen die ons eraan 
herinneren hoe ongelooflijk belang-
rijk het is, om de vrede te bewaren’.

Traditie
Rabbi Zeidler en Chazzan Moshé 
Lewkowitz zegden bij de plechtig-
heid de traditionele Joodse gebeden 
Eel Mallee Rachamiem, Jizkor en 
Kaddisj voor Franz Theodor Fried-
heim en Johanna Friedheim-Maass. 
De struikelstenen werden daarna 
gelegd door de nabestaanden. Toe-
schouwers kregen tenslotte de gele-
genheid een steentje te leggen bij de 
geplaatste struikelstenen; een Joods 
gebruik. Een oeroude traditie, op te 
vatten als een teken dat het graf - 
of in dit geval monument - met een 
bezoek wordt vereerd. Wanneer 
iemand een Joods graf of Joodse 
begraafplaats bezoekt worden ook 
vaak steentjes op de graven gelegd. 

Overige leggingen
Op 1 september werden bij nog acht 
andere plaatsen in de gemeente nog 
12 stenen gelegd: bij Hasebroek-
laan 13 (3), bij van Ostadelaan 6 
(3), bij Paulus Potterlaan 7 (1), bij 
Overboslaan 50 (1), bij Julianalaan 
141 (1), bij Julianalaan 242 (1), bij 
Torenstraat 12 (1) en bij Blauwka-
pelseweg 25 (1). 

Kunstroute

In de kelder van de Bilthovense Boekhandel was tijdens de kunstroute 
o.a. een schilderij van Marcel Witte te zien, met de ondertiteling: ‘Je 
kunt wel een trofee aan de muur hangen, maar realiseer je dat er een 
heel verhaal achter zit’. Kijk voor meer foto’s op pag. 20.

De struikelstenen worden gelegd door de nabestaanden.

Alexander Tchernoff is voorzitter van Stichting Struikelstenen De Bilt.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Een uitgave van Vario Pers
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

12/09 • 10.30u - Mevr. Ds. Nienke Vos

Pr. Gem. Zuiderkapel
12/09 • 09.30u - Ds. G. van Zanden

12/09 • 18.30u - Proponent 
drs. Joh. Van Eijsden 

Woudkapel
12/09 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

met Herma van der Weide
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

12/09 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
12/09 • 10.30u - Gebedsviering: 

voorganger Frans-Willem van de Sande

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

12/09 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

12/09 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

12/09 • 10.00u - Ds. W. van Laar 

R.K. St. Michaelkerk
12/09 • 11.00u - Communieviering 

W. Sarot

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
12/09 • 10.00 uur - spreker 

dhr. Henri Hūpscher

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
12/09 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

12/09 • 10.00u en 18.30u - 
Ds. H. Roelofsen

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/09 • 11.00u - dhr. J. Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

12/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Viering Heilig Avondmaal                                                                                                                               

12/09 • 18.30u - Ds. J.H. de Vree
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

12/09 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A. J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
12/09 • 09.30u - Dhr J. Grootendorst 

St. Maartenskerk  
12/09 • 09.00u - Woord- en 
Communieviering W. Sarot

Reserveren via vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

12/09 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
12/09 • 18.30u - Ds. F.M. Schneider

PKN - Herv. Kerk
12/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

12/09 • 18.30u - Ds. H.E. Dankers

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nlontwerp + print + druk + web

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

Spreekuur 
gebiedsmakelaar

Vanaf 9 september is er weer elke donderdag tussen 8.30 en 10.00 uur 
zonder afspraak spreekuur van de gebiedsmakelaars voor Maartensdijk, 
Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek. Bas van Hell en Caro Hol-
lebeek ontvangen u graag in het Servicecentrum Maartensdijk (Dijckstate).

U kunt bij de gebiedsmakelaars terecht met uw initiatieven en ideeën voor 
uw buurt of dorp. Dat mag over alles gaan wat de leefbaarheid betreft, 
bijvoorbeeld op het gebied van sociale- of verkeersveiligheid, openbare 
ruimte, groenonderhoud, sport, speelterreinen, jeugd of ouderen. Of mis-
schien spelen er wel problemen? De gebiedsmakelaar kijkt graag samen 
met u naar de mogelijkheden. Bent u verhinderd? Bel dan rechtstreeks met 
Caro (030 2289190) of Bas van Hell (030 2289519) of stuur een mailtje 
naar c.hollebeek@debilt.nl of b.vanhell@debilt.nl.
De komende maanden houdt de gebiedswethouder op 23 september en 21 
oktober spreekuur in Dijckstate tussen 15.30 en 16.30 uur. Het reguliere 
ochtendspreekuur van de gebiedsmakelaars vervalt dan.

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ haalt zaterdag 11 september oud 
papier op in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 11 september haalt Stichting Warm Hart weer oud papier 
op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het 
papier (gebundeld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar 
straatkant vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

Open repetities bij KBH 

Heb je muziekles op een blaas-
instrument of slagwerkles en 
wil je graag samen met anderen 
muziek maken. Ga dan meespe-
len tijdens de open repetities 
van de opleidingsorkesten van 
de Koninklijke Biltse Harmo-
nie (KBH). In september kun je 
vrijblijvend meedoen tijdens de 
repetities van de opleidingsor-
kesten. Wel graag vooraf aan-

melden; contact hiervoor: 
opleidingen@biltseharmonie.nl.
 

Kinderclub De Regenboog

Op zaterdag 11 september is er 
weer de maandelijkse kinderclub 
op Zorgboerderij Nieuw Touten-
burg. De start is om 10.30 uur. 
Alle kinderen uit Maartensdijk 
e.o. zijn welkom. Aanmelden 
kan via bijbelclubderegenboog@
gmail.com of tel. 0346 211970.

Mineralen- fossielen- 
en sieradenbeurs

Zondag 19 september organiseert de Lapidaristen Vereniging Mid-
den Nederland te Bilthoven de 12de editie van de Internationale 
Mineralen- fossielen en sieradenbeurs in De Bilt in het H.F. Witte 
Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De beurs opent 
haar deuren voor bezoekers om 10.00 tot 17.00 uur.

Standhouders uit binnen- en buitenland laten alles zien op het ge-
bied van gesteenten, kristallen, mineralen, fossielen en prachtige 
sieraden van natuursteen. Daarnaast zijn er ook gereedschappen, 
boeken, fournituren en machines voor steenbewerking. 
Er is er een gratis spel met een leuk presentje voor alle kinderen en 
de leden van de Bilthovense LVMN geven informatie en live de-
monstraties stenen slijpen tot cabochons, goudsmeden van sieraden 
en kralenrijgen. Goudsmeden, cabochon slijpen en kralenrijgen zijn 
leuke en uitdagende én betaalbare hobby’s en de LVMN groeit nog 
steeds in ledenaantal. Het slijp- en smeedseizoen is net begonnen 
en geïnteresseerden kunnen nog steeds instromen voor deelname 
aan één of meerdere cursussen onder deskundige begeleiding. Voor 
meer informatie zie: www.lvmn.nl               (Bas Oudewortel)

Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En ‘t leven tot in eeuwigheid.

Psalm 133 vers 3 (berijmd)

Op Zijn tijd heeft de Heere tot Zich genomen, onze lieve zorgzame 
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Willemina Antonia Koops – Quint
Willy

sinds 8 april 2012 weduwe van Willem Koops

Maartensdijk Maartensdijk
17 augustus 1944 5 september 2021

 Gerrit en Hellen
  Joyce en Jeffrey
   Ivy-Mae
  Glenn en Ashley

 Corrie en René
  Bianca en Bart
   Daan en Koen (in liefdevolle herinnering)
   Nova
  Robin (in liefdevolle herinnering)
  Stefan en Gabriëla
   Jayden
   Liv

 Wilma en Henk
  Tim en Eva
  Sanne

Maertensplein 154
3738 GR Maartensdijk

Onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma is thuis 
opgebaard, aldaar geen bezoek.

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 9 september van 
19.00 tot 21.00 uur aan het Maertensplein 154 te Maartensdijk.

De rouwdienst zal, in besloten kring, worden gehouden 
D.V. zaterdag 11 september om 11.00 uur in het Hervormd Centrum, 
Dorpsweg 42b te Maartensdijk. Deze dienst zal worden geleid  
door ds. A.J. Speksnijder en is tevens mee te beluisteren via  
www.kvanasselt.nl/koops/

Aansluitend zal de begrafenis, waarvoor wij u van harte uitnodigen, 
omstreeks 12.15 uur plaatsvinden op de Hersteld Hervormde 
Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Geen bloemen
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. 
Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 030 200 45 30
voor een persoonlijk gesprek.

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

Gemeenteraad De Bilt 
verder met minderheidscoalitie

Na de zomer van 2021 gaat de gemeenteraad van De Bilt verder met een minderheidscoalitie. 
Op verzoek van de raad blijven de wethouders van GroenLinks, D66 en CDA 

doorbesturen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

Na een rel rond het vertrek van hun 
wethouder André Landwehr wilde 
de VVD gemeenteraadslid Kees 
Lelivelt als zijn opvolger naar vo-
ren schuiven, maar daar ging de ge-
meenteraad niet mee akkoord. 
Er ontstond een hele heisa rond dit 
vertrek, omdat de reden van zijn 
opstappen onduidelijk was. Er zou 
sprake zijn van een afspraak om 
drie jaar lang wethouder te zijn, 
maar anderen meldden dat het 
vroegtijdig vertrek te maken zou 
hebben met zijn functioneren.

Beleid
Een minderheidscoalitie komt in 
Nederland minder vaak voor. De 
minderheidscoalitie in De Bilt heeft 
nu 11 van de 27 zetels. Dit bete-
kent dat per raadsvoorstel naar een 
meerderheid gezocht moet worden. 
Zowel gemeenteraad als college 
zetten zich in om de continuïteit 
voor de inwoners, ondernemers 
en initiatiefnemers te waarborgen. 
Projecten en beleid zullen niet blij-
ven liggen; de coalitie benadrukt 
dat projecten en beleid gewoon 
door zullen gaan.

In de praktijk
De gemeenteraad en het college heb-
ben donderdag 2 september bij de in-
formele start van het vergaderseizoen 
gesproken over hoe dit in de praktijk 
aangepakt gaat worden. Hier zijn hel-
dere afspraken over gemaakt. Burge-
meester Sjoerd Potters: ‘Het zijn geen 
hele grote veranderingen, maar we 
nemen nog meer tijd voor beeldvor-
ming: hoe en waarom is een raads-
voorstel tot stand gekomen? En waar 
kunnen fracties sturen op de inhoud? 
Het biedt voor alle partijen kansen 
om meer invloed te hebben op een 
uiteindelijk besluit’.                   [HvdB]

Het minderheidscollege bestaat naast burgemeester Sjoerd Potters en gemeentesecretaris Roelof van Netten uit 
de wethouders Dolf Smolenaers, Anne Brommersma en Madeleine Bakker-Smit. [foto Guus Geebel]

‘Het is altijd feest 
in de kerk’

door Walter Eijndhoven

Van dinsdagochtend 20 juli tot en met donderdagochtend 26 augus-
tus organiseerde de Centrumkerk in Bilthoven korte zomerdien-
sten voor alle thuisblijvers. Gemiddeld lieten twintig mensen per 
dienst zich inspireren met toegankelijke onderwerpen die dichtbij 
hen staan. Vanwege het succes plant de Centrumkerk volgend jaar 
weer diverse zomervieringen.

‘Veel mensen hebben tijdens de zomermaanden niet veel omhanden’, 
vertelt dominee Harold Oechies van de Centrumkerk in Bilthoven. 
‘Daarom organiseerden wij deze zomer korte vieringen van twintig mi-
nuten op de dinsdag- en donderdagochtend. Na afloop was er koffie en 
thee op het kerkplein aan de Julianalaan. Wij hadden geen idee hoe dit 
zou uitpakken, maar gemiddeld verwelkomden wij twintig mensen per 
dienst. Niet alleen gemeenteleden, maar ook toevallige voorbijgangers 
kwamen langs. Ook vanuit Den Dolder wist men onze kerk te vinden’.

Feest
De vieringen begonnen met het aansteken van een kaars. Centraal stond 
iedere keer een Bijbeltekst waar de lekenvoorgangers eigen gedachten 
of een gedicht aan vast knoopten. Tussendoor klonk livemuziek. Oe-
chies: ‘De vieringen waren echt bedoeld om even tot rust te komen en je 
te laten inspireren door woorden en muziek. Onderwerpen die aan bod 
kwamen waren onder andere genieten van het leven, hoop en troost’. 
Eén keer stapte een fietser af die de kerkgangers vroeg of er soms een 
feestje in de kerk was. Oechies: ‘Eén van hen reageerde heel ad rem: 
‘Het is altijd feest in de kerk’. Gezien de opkomst en de positieve re-
acties hoopt de Centrumkerk in juli en augustus volgend jaar weer een 
reeks zomervieringen te organiseren.

De zomerdiensten wordt goed bezocht.

Expositie in en rond 
de Woudkapel

Tot 27 oktober is het werk te zien van Narziss Goldmund (pseudoniem) 
in de Woudkapel en de tuinen aan de Beethovenlaan 21 te Bilthoven. 
Deze beeldend kunstenaar werkt vanuit het motto: ‘Kunst is religie en 
religie is kunst’. Beide drukken zich uit via de taal van symbolen. 

De tentoonstelling is een verzameling van beeldend werk, fotografie en 
teksten. Terugkerend symbool is het (christelijk) kruis. De kunstwerken 
worden omringd door citaten en teksten, waarmee de bezoeker meege-
nomen wordt in de wereld van het kruis en de Boeddhistische en Chris-
telijke mythologie. 

De tentoonstelling is te bezoeken tot 27 oktober. Bovendien houdt Nar-
ziss op 24 september om 15.30u een lezing over zijn werk, waarna er 
onder het genot van een hapje en drankje nagepraat kan worden in een 
ontspannen sfeer. Aanmelden opgeven@woudkapel.nl         (Frans Poot)

De symboliek van dit kruis laat zich op vele manieren beleven.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 9 september t/m woensdag 15 september

Gegrilde rosbief

Malse runderrollade

Honingham 

Filet Americain

Kipsaté salade

Gerookte kip salade 

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

HAMBURGERS
5 VOOR

6.-

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op: 

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

WAGYU BURGERS

VARKENSSCHNITZELS 
RUNDERSCHNITZELS
KIPSCHNITZELS

100 GRAM

0.99

SHOARMA 

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

4+1
GRATIS

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

BOEREN EXTRA BELEGEN 
500 GRAM

7.50

DIVERSE KRUIDENKAZEN 
500 GRAM

7.25

1 KILO

8.98

KIPDIJFILET
500 GRAM

4.98

MAGERE 
RUNDERLAPJES 

4 SLAVINKEN  + 
POND RUNDERGEHAKT 9.99

500 GRAM

7.98

DAGSPECIAL:

4 VOOR

10.-

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

Mooie Hollandse
Bospeen

Per bos € 0,99

Roerbak
Suprieur

400 gram € 2,99

Dragon kip
met extra gevulde groenten risotto

€ 1,59
100 gram

Babi pangang
met nasi of bami

€ 1,49
100 gram

Linguine curry scampi 
Met veel verse groentjes

€ 1,69
100 gram

Chocolate d’or taart
Nu € 15,95

Onze heerlijke
Borrelstengels
Pak nu € 3,49

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 9 vrijdag 10 en zaterdag 11 september.

Ze zijn er weer...
Wat zijn ze lekker…!!!

Hollandse
Nieuwe oogst
Delbarestival 
Handappels

Heel kilo € 1,49

Alles weer lekker normaal…
Koolhydraatarm brood 
of volkoren brood
Nu € 1,99
Onze bekende
Maartensdijkertjes
Nu € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkost salades 
 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
hebben we weer een groot assor-
timent met luxe voorgerechten 

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag
Kervel soep

½ liter                            € 3,95
Notenafdeling:

Pecan goodies

Per bakje nu                       €3,99

Penne pasta 
met kip en groenten

€ 1,59
100 gram

Gesneden
Spitskool

€ 0,99
400 gram

Hollandse
Tros tomaten € 0,99

500 gram

13
09

14
09

15
09



Buurtfeest in 
De Leijen 

Al weer vele jaren organiseerden bewoners van de Acasia- en Ie-
penlaan in Bilthoven een buurtfeest; een gigantisch feest, dat in de 
middag al begon met kinderactiviteiten.

Vorig jaar was corona de spelbreker: in 2021 werden er weer initiatie-
ven ontwikkeld, die mede tot gevolg hadden dat de wijk na corona niet 
veranderde in een saai straatje waar mensen ‘s ochtends en ‘s avonds 
vanuit de auto naar elkaar zwaaien en elkaar slechts in het voorbijgaan 
snel iets toe roepen. Op zaterdag 4 september was er dus weer het tra-
ditionele buurtfeest in de Acasia- en de Iepenlaan.                   [HvdB]
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advertentie

Informatieavond voormalig 
Hessingterrein trekt veel 

belangstelling
door Henk van de Bunt

Onder de belangstelling van ruim 30 omwonenden en andere belanghebbenden presenteerde 
het LSV op 2 september zijn visie op het bestemmingsplan van bouwfirma 

Verwelius m.b.t. het voormalig Hessingterrein. 

Sinds die datum ligt dit plan ter in-
zage bij gemeente De Bilt en kunnen 
(tot 13 oktober) zienswijzen worden 
ingediend; zienswijzen worden door 
de gemeente betrokken bij de be-
spreking van het agendapunt in de 
Raadsvergadering (volgens plan-
ning) in december 2021. Het LSV 
(Lokaal Sociaal Verbond van SP, 
PvdA, ChristenUnie en de Fractie 
Brouwer) maakt zich zorgen over de 
ontwikkelingen in dit gebied. 

Bedreiging
SP-er Anne-Marie Mineur verzorg-
de een presentatie over de plannen 
van Verwelius voor de bouw van 
130 woningen. De grootste voor-
delen van het plan ziet het LSV in 
de vergroting van de noodzakelijke 
woningvoorraad en het opknappen 
van het vervallen Hessingerfgoed. 
Daarvoor moet allereerst de ver-

vuilde bodem worden schoonge-
maakt. Het belangrijkste bezwaar 
naar de mening van Mineur is de 
uitbreiding van het stedelijk ge-
bied buiten de rode contour. Dat 
gaat op deze plek ten koste van 
het NNN, het nationaal natuurne-
twerk. De werking van de fauna-
tunnel onder de Utrechtseweg (10 
jaar voorbereiding en miljoenen 
kostend) zou met dit deel van het 
plan sterk verminderen. De bebou-
wing komt dicht tegen een bosje 
dat als rustgebied dient voor met 
name reeën en dassen. De aan-
wezigheid van 200 à 300 nieuwe 
bewoners met vermoedelijk tien-
tallen honden en katten vormen 
op zich al een bedreiging voor het 
dierenrustgebied. 
Belangrijke vraag is of een voor-
gestelde saldering (saldo opmaken 
en vereffenen) opweegt tegen een 

verminderde werking van de fau-
natunnel. Ook voor de vogels in 
het gebied kan het een belangrijke 
verslechtering zijn van de leefom-
standigheden. Vogelwachtmede-
werker Wigle Braaksma vertelde 
dat zijn aangeleverde gegevens 
wel ontvangen zijn, maar dat hij 
niet is geconsulteerd voor het eco-
logierapport.

Andere bezwaren
Zeer recent is De Nieuwe Hol-
landse Waterlinie toegevoegd aan 
het UNESCO Werelderfgoed. De 
Werken van Griftenstein, aan weers-
zijden van de Utrechtseweg ma-
ken daar deel van uit. De Werken 
van Griftenstein zijn met name een 
historische plek geworden in de 
Tweede Wereldoorlog toen in 1940 
de oprukkende Duitse troepen hier 
de overwinning afdwongen. Hoe de 
nieuwe beschermde status precies 
zal uitpakken, is nog niet bekend; 
er zijn voorbeelden bekend van We-
reld-erfgoed- gebieden die hun sta-
tus verloren omdat er te ingrijpend in 
werd gebouwd. De provincie heeft 
zich eerder onverbiddelijk opgesteld 
bij bouwplannen, die andere onder-
delen van de Hollandsche Waterlinie 
in gevaar brachten. Met de komst 
van 130 nieuwe woningen is het te 
verwachten dat er een paar honderd 
nieuwe bewoners bijkomen, die al-
lemaal eigen vervoermiddelen heb-
ben waar de Utrechtseweg op moet 
worden aangepast. Hoe dat er pre-

Veel belangstellenden op de informatieavond. (foto Mischa van der 
Heijden)

Nieuwe ontwikkelingen rond het oude Hessing-gebouw.

Biltse Grift en Open 
Monumentendag 

In het kader van de Open Monumentendag op 11 september besteedt De Biltse Grift aandacht 
aan één van de eerste villa’s van villapark Vogelzang. Een boeiende geschiedenis rond villa 

Aletta, waar de Belgische vluchteling Maurice Karnas, die na de inval van de Duitsers 
in 1916 moest vluchten, heeft gewoond. Gerrit Bloothooft vertelt over de bewogen 

geschiedenis rond de villa en de succesvolle tuinarchitect en kweker Karnas.

Henri L’Honoré Naber haalt herin-
neringen op over de pauwen, die 
zijn ouders hielden in het centrum 
van Bilthoven en de hilarische si-
tuaties die soms ontstonden, wan-
neer de pauwen over het dorp vlo-
gen.
Het wandelpad op landgoed Sand-
wijck is sinds 1920 niet veel ver-
anderd. Abe Postema vergelijkt 
het landgoed waarvan de tuin in 
1963 eigendom werd van Univer-
siteit Utrecht en in 1989 van het 
Utrechts Landschap, met 100 jaar 
geleden.
In een notitie over een ‘zoenover-
eenkomst’ uit 1307 ontdekte Dick 
Berents, dat De Bilt daarin al werd 
genoemd. Bisschop Gwijde van 
Avesnes legde de daders van een 
vechtpartij waarbij 2 mannen wer-
den gedood, een soort vrede op (de 
zoenovereenkomst), waarvan een 
notitie werd opgemaakt. Daarin 
en in een certificaat van schenking 

van dezelfde bisschop (beide ge-
dateerd 1307) werd, voor zover nu 
bekend, de naam ‘die Bilt’ voor het 
eerst genoemd. 
Het artikel van Kees Floor over de 
vrijwillige dood van de monnik in 
1190 in de Benedictijner abdij bij 
Oostbroek dat al bij het juninum-
mer werd aangekondigd staat nu in 
het septembernummer.
Wim Krommenhoek vervolgt zijn 
ontdekkingstocht langs beelden in 
onze gemeente en neemt ons nog 
eens mee naar Berg en Bosch, kijkt 
op het Vermeerplein, bij de entree 
van de Werkplaats, de Schutsman-
tel en de rotonde bij de Sperwer-
laan, waar hij de verspreid staande 
kunstwerken beschrijft.
Op website van het Online Museum 
verschijnt steeds weer nieuwe loka-
le geschiedenis. Inmiddels is er ook 
een e-book over Eyckenstein ver-
schenen, waarover Anne Doedens 
in een boeiende inleiding vertelt. 

Dit alles is te lezen in het septem-
bernummer van De Biltse Grift, dat 
rond 6 september bij de Bilthovense 
Boekhandel (Bilthoven), Bruna 
(Bilthoven) en The Readshop (De 
Bilt) verkrijgbaar zal zijn. 
    (Redactie De Biltse Grift)

Villa ‘Aletta’ in de beginperiode. (fotoverzameling Historische Kring De Bilt)

cies uit gaat zien, is nog niet bekend. 
Door de aanwezigen werden bezwa-
ren naar voren gebracht die te ma-
ken hadden met de toegankelijkheid 
van woningen. Zij zijn niet zomaar 
geschikt voor gehandicapten.

Zienswijzen
Het LSV wil alle omwonenden en 
andere belanghebbenden graag on-
dersteunen met het indienen van 
zienswijzen over deze plannen, 
welke door college en raad worden 
meegenomen in de beoordeling van 
de plannen. Mocht het definitieve be-
stemmingsplan niet aanzienlijk wor-
den gewijzigd, dan overweegt een 
aantal belanghebbenden om op basis 
van de zienswijzen naar de rechter 
stappen in verband met planschade.
Saillant was nog de vraag naar de 
aanpak van de gemeente om het ver-
leggen van de Biltse Grift alvast in 
gang te zitten door middel van een 
aparte vergunning. Verwelius zou 
alvast aan de gang willen met het 
plaatsen van een damwand en ver-

dere voorbereidende werkzaamhe-
den. Dat zou kunnen betekenen dat 
nog voor het raadsbesluit al met de 
werkzaamheden wordt begonnen. 
Frans de Ruiter, commissielid SP: 
‘Dat was mij ook ter ore gekomen. 
Het viel niet mee om te achterhalen 
wat de bedoeling van de aanvraag 
was. Het heeft te maken met de in-
gewikkeldheid van procedures, de 
aanvrager heeft de zaak willen ver-
snellen. Zowel van de gemeentelijke 
projectleider als van Verwelius is nu 
bekend dat er geen schop de grond in 
gaat voordat het raadsbesluit is geno-
men’. Vanwege de complexiteit en de 
onderlinge samenhang van de plan-
nen werd opgeroepen om de deskun-
digheid van belanghebbenden goed 
met elkaar te verbinden en over deze 
plannen goed in contact te treden met 
de raadsfracties.
De aanwezigen stelden de informa-
tie zeer op prijs. Er was veel gele-
genheid tot vragen stellen en er is 
veel belangstelling voor het indie-
nen van zienswijzen. 

Voor de kleinsten was er weer een springkussen; in dit geval een zitkussen, 
waar het gesprek ging over een hockeywedstrijd eerder op de dag. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

Wij denken mee, adviseren, schetsen 
en komen met praktische oplossingen.

VACATURE

Hessenweg 194 D-E De Bilt
030 - 207 4 204

WETERINGS
ELECTROWORLD.NL

IInnssttaallllaatteeuurr//bbeezzoorrggeerr
WWiijj zziijjnn oopp zzooeekk nnaaaarr eeeenn iinnssttaallllaatteeuurr//bbeezzoorrggeerr vvoooorr 4400 uuuurr
iinn ddee wweeeekk vvaann ddii tt//mm zzaa.. JJee wweerrkkggeebbiieedd iiss vvaann HHooeevveellaakkeenn
tt//mm UUttrreecchhtt..

JJiijj bbeenntt oo..aa.. vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk vvoooorr hheett bbeessttee eeiinnddrreessuullttaaaatt
bbiijj ddee kkllaanntt tthhuuiiss,, jjee ttaaaakk iiss oomm ddee vveerrwwaacchhttiinngg vvaann ddee
kkllaanntt ttee oovveerrttrreeffffeenn ddoooorr jjoouu ppaassssiiee vvoooorr hheett vvaakk
eenn ddee kkllaanntt.. JJee wweerrkk iiss eerrgg vvaarriiëërreenndd,, vvaann eeeenn eeeennvvoouuddiiggee
bbeezzoorrggiinngg vvaann eeeenn kkooeellkkaasstt ttoott aaaann eeeenn ccoommpplleexxee
iinnssttaallllaattiiee vvaann kkeeuukkeennaappppaarraattuuuurr ooff ttvv eenn aauuddiioo.. JJee rriijjddtt
aallttiijjdd oopp jjee eeiiggeenn bbuuss ddiiee wwiijj jjee tteerr bbeesscchhiikkkkiinngg sstteelllleenn..

EEeenn ggooeedd ssaallaarriiss ccoonnffoorrmm ccaaoo eenn aaaannttrreekkkkeelliijjkkee sseeccuunnddaaiirree
aarrbbeeiiddssvvoooorrwwaaaarrddeenn aallss ppeerrssoonneeeellsskkoorrttiinngg.. JJee wweerrkktt iinn eeeenn
kklleeiinn tteeaamm wwaaaarriinn iieeddeerreeeenn aallttiijjdd vvoooorr eellkkaaaarr kkllaaaarr ssttaaaatt..
DDee ssffeeeerr iiss eennoorrmm ggeezzeelllliigg..

EEeenn pprree iiss eeeenn rriijjbbeewwiijjss,, eeeenn kklliikk mmeett tteecchhnniieekk,, vvrroolliijjkk eenn eeeenn
ddoooorrzzeetttteerr..

BBeell nnaaaarr 003333--22553344660011 ooff 003300--22007744220044
ooff mmaaiill jjee mmoottiivvaattiiee nnaaaarr bbeerrrryy@@wweetteerriinnggss..ttvv

SPECIALE ACTIE VOOR KINDEREN:

Doe m
ee m

et de speurpuzzel en

ontvang bij inlevering een m
ooie

trom
m

elsteen GRATIS!

e
12  mineralen-
fossielen- en

sieradenbeurs sieradenbeurs sieradenbeurs 

DE BILT
sieradenbeurs 

E BIL
19
September

2021

IN

GRATIS PARKERENGRAGRATIS PGRATIS PGRA ARKERENARKERENTIS PARKERENTIS PGRATIS PGRATIS PGRATIS PARKERENTIS P

10-17
U U RU U R
Locatie
H.F. Witte Cult. &
vergadercentrum
Henri Dunantplein 4
De Bilt
www.hfwitte.nl

Toegang
� 6,- per persoon
� 3,- jongeren t/m 12 jaar
Gratis voor kids t/m 4 jaar

lvmn.nl

Leuk voor
jong én oud!

lapidaristen vereniging
midden nederlandLL VV MM NN

Gratis voor kids t/m 4 jaar

Voor al uw:
- Hollandse kazen
- Buitenlandse kazen
- Wijnen
- Vers gebrande noten
- Delicatessen

De Kwinkelier 50a  |  3722 AS Bilthoven
030-7855243  |  info@hooftbilthoven.nl

WWW.HOOFTBILTHOVEN.NL

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . 

Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

ONZE BEKENDE 
AARDBEIENSLOF

ROZIJNENBROOD 

nu € 9,95

400 gram nu € 2,25

DE LAATSTE KEER DIT JAAR!!!DE LAATSTE KEER DIT JAAR!!!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Struikelstenen in Bilthoven
door Henk van de Bunt

Op 1 september werden de eerste struikelstenen gelegd in Hollandsche Rading, Bilthoven en De Bilt. 
De eerste werden gelegd in aanwezigheid van burgemeester Sjoerd Potters, het bestuur 

van struikelstenen De Bilt en vertegenwoordigers van de Joodse Gemeenschap. 

Een struikelsteen heeft een afme-
ting van 10 x 10 cm. Het is een 
betonnen steentje dat aan de boven-
kant is bedekt met een dun messing 
plaatje. Op elke steen staat de naam 
van de overledene, de geboorte- en 
overlijdensdatum en de plaats waar 
ze zijn vermoord. 
Leo Fijen (lid van comité van aan-
beveling) zocht eerder al naar het 
verhaal achter struikelstenen en 
hoe troostrijk is het om op deze 
manier te gedenken. Fijen: ‘Inspi-
ratie voor het project vond initia-
tiefnemer Gunter Demnig door een 
tekst uit de Talmoed: ‘Een mens is 
pas vergeten als zijn naam is ver-
geten’. Met de stenen wil Dem-
nig met name Joodse slachtoffers 
weer plaatsen in de buurt waar ze 
woonden, waar de kinderen op staat 
speelden en de volwassenen hun 
buurtpraatjes hielden. 

Onderzoek
Het onderzoek naar de slachtoffers 
van de Holocaust in de gemeente 
De Bilt is in volle gang. Het be-
stuur van Struikelstenen De Bilt 
heeft Bilthovenaar Evert Theunis-
sen bereid gevonden dit onderzoek 
te doen. Hij was het ook, die op 1 
september bij de legging op Hase-

broeklaan 13 in Bilthoven vertelde 
over het leven van Sigfried Matthijs 
Cohen, Elisabeth Minette Henrië-
tte Cohen-Wijsenbeek en Johanna 
Rosette Cohen. Theunissen: ‘Als 
beroep van Sigfried Mathijs Co-
hen staat genoteerd: correspondent 
bij een meubelfabriek. Hij is op 28 
mei 1931 in Amsterdam getrouwd 
met Elisabeth Wijsenbeek. Een jaar 
later, op 12 mei 1932, is hun doch-
ter Johanna Rosette geboren. Het 
gezin kwam op 1 juli 1939 vanuit 
Amsterdam in Bilthoven wonen 
hier in de Hasebroeklaan nummer 
13. Zij hebben hier gewoond tot 
juni 1942’. 

Beperkingen
‘De Joden in Nederland kregen in 
1941 steeds meer te maken met 
vrijheid beperkende maatregelen. 
Medio 1942 werden de Joodse in-

woners van de gemeente De Bilt 
verplicht naar Amsterdam te ver-
huizen en werden zij daar in het 
bevolkingsregister ingeschreven. 
In Amsterdam kregen zij te maken 
met vergaande vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Na een oproep zich 
te melden , na een huiszoeking of 
na een razzia werd voor hen Kamp 

Westerbork het volgende station op 
de weg naar de ondergang. Of ook 
het gezin Cohen naar Amsterdam is 
gegaan is onduidelijk, er is althans 
van hen daar geen inschrijving in 
het bevolkingsregister terug te vin-
den. Op de persoonskaarten, die in 
gemeentehuis Jaglust bewaard zijn 
gebleven staat eind 1942 de afkor-
ting VOW (vertrokken onbekend 
waarheen) genoteerd’. 

Westerbork
Wat er met hen is voorgevallen in 
de periode vanaf juni 1942 hebben 
we niet kunnen achterhalen. Moge-
lijk hebben zij ondergedoken geze-
ten. Hoe het ook zij, op 31 juli 1943 
zijn zij in Kamp Westerbork aan-
gekomen. Opgepakte onderduikers 
werden aangemerkt als strafgeval 
en kwamen in Kamp Westerbork 
terecht in de zgn. strafbarak en wer-

Evert Theunissen vertelt over het 
leven van Sigfried Matthijs Cohen, 
Elisabeth Minette Henriëtte Cohen-
Wijsenbeek en Johanna Rosette 
Cohen. (foto Donald Noorhoff)

den versneld op transport gesteld. 
Ik heb niet kunnen achterhalen of 
het gezin Cohen in de strafbarak 
heeft gezeten maar zij zijn wel al 
snel op transport gesteld. De namen 
Sigfried Mathijs Cohen, Elizabeth 
Minnette Henriette Cohen-Wijsen-
beek en  Johanna Rosette Cohen 
vinden we terug op de transportlijst 
van 24 augustus van Westerbork 
naar Auschwitz. Verdere documen-
tatie ontbreekt en we moeten aan-
nemen dat zij op 27 augustus direct 
na aankomst in Auschwitz in de 
gaskamers zijn vermoord, 51, 50 
en11 jaar oud.

Nabestaanden
Theunissen heeft vooralsnog geen 
nabestaanden kunnen traceren: 
‘Vader Sigfried had een broer Al-
bert Emanuel Cohen en deze heeft 
de oorlog overleefd. Hij is in 1970 
overleden en blijkens zijn overlij-
densadvertentie had hij kinderen 
en kleinkinderen. Het is echter nog 
niet gelukt met één van hen in con-
tact te komen. Naar aanleiding van 
de aankondiging van de onthulling 
vandaag van deze struikelstenen, 
heeft een buurtbewoner contact met 
ons gezocht. Zij heeft Johanna Ro-
sette mogelijk gekend. Al met al is 

het verhaal van het gezin Cohen in 
de Hasebroeklaan nog niet volledig 
geschreven. Met de plaatsing van 
deze struikelstenen en met het ver-
tellen van het verhaal  willen wij er-
aan bijdragen dat Sigfried Mathijs 
Cohen, Elisabeth Minette Henriette 
Cohen-Wijsenbeek en Johanna Ro-
sette Cohen en het onvoorstelbaar 
grote onrecht dat hen is aangedaan 
niet in de vergetelheid verdwijnen.  

Legging
Vervolgens onthulde voorzitter 
Alexander Tchernoff de stenen 
voor Sigfried Matthijs Cohen, Eli-
sabeth Minette Henriëtte Cohen-
Wijsenbeek en Johanna Rosette 
Cohen voor de laatste woning die 
zei vrijwillig betrokken. Chazzan 
Moshé Lewkowitz van de Liberaal 
Joodse Gemeente  heeft begin au-
gustus, voor legging, de traditionele 
Joodse gebeden Eel Mallee Racha-
miem, Jizkor en Kaddisj voor Sig-
fried Matthijs Cohen, Elisabeth Mi-
nette Henriëtte Cohen-Wijsenbeek 
en Johanna Rosette Cohen gezegd. 
Tenslotte kregen de toeschouwers 
de gelegenheid om volgens Joods 
gebruik een steentje te leggen bij de 
struikelstenen.

Het gezin woonde van 1 juli 1939 tot juni 1942 in de Hasebroeklaan 
nummer 13. (foto Donald Noorhoff)

Met de plaatsing van deze struikelstenen raken slachtoffers en het 
onvoorstelbaar grote onrecht dat hen is aangedaan niet in de vergetelheid. 
(foto Donald Noorhoff)

Dijckstate viert zomerfeest
door Kees Diepeveen

Eindelijk was het weer moge-
lijk om in Woon- en zorgcentrum 
Dijckstate in Maartensdijk een 
Zomerfeest te organiseren. De be-
wonerscommissie heeft zich extra 
ingespannen om de bewoners za-
terdag 28 augustus een aangename 
dag te bezorgen. 

In de binnentuin werden oudhol-
landse spelletjes gedaan als: blik-
ken gooien, sjoelen, raadspelen, 
drie op een rij etc. Ook het Rad 
van Fortuin ontbrak niet. Tegen het 
middaguur kregen alle bewoners 
een lunch aangeboden. In de mid-
dag was er een succesvol optreden 
van Smartlappenkoor Sterk Spul. 

Bijdragen
Het zomerfeest werd mede moge-
lijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de kinderen van de be-
woners. De lunch werd gesponsord 

door de middenstand en de ambu-
lante handel op het Maertensplein. 
Door deze bijdragen kon de bewo-

nerscommissie van Dijckstate zijn 
bewoners weer een heerlijke dag 
bezorgen.

Wachtrijen bij de sjoelbakken.

Koffieconcert in 
Huize Gaudeamus

Na ruim 1,5 jaar was er weer een concert in Huize Gaudeamus met 
een bijdrage van Ketevan Sharumashvili als gastpianist. Ook Ketevan 
begon haar (internationale) carrière in dit huis; zij woont sinds 2017 in 
deze gemeente.

Zondag 5 september speelde zij arrangementen voor piano van Ales-
sandro Marcello, J.S. Bach, Aleksandr Scriabin en J. Strauss jr. Haar 
spel getuigde van een groot muzikaal temperament, met een sterk cha-
risma. Opvallend waren de hoge tempi van enkele composities, welke 
zij met veel souplesse speelde. Het enthousiaste publiek dankte haar 
met een lang, warm applaus.           (Frans Poot)

Ketevan Sharumashvili in de intieme setting van Huize Gaudamus.
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De maand 
september

ALLE 

TUINPLANTEN

KASSA
KORTING 25%

DE HELE MAAND SEPTEMBER

De maand 
september

ALLE 

TUINPLANTEN

KASSA
KORTING 

DE HELE MAAND SEPTEMBER

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nlZie ook: webshop.vaarderhoogt.nl

2e WEEK
Onze traditionele,
jaarlijkse septemberactie wordt 
groots opgepakt. Ja, wat wil je 
ook, zoveel korting op álle 
tuinplanten, precies op het 
moment dat gunstig is om
nieuwe aanplant in de tuin te 
zetten: SEPTEMBER.
De grond is warm,
wortels kunnen zich goed ontwikkelen. 
De omstandigheden zijn gewoonweg 
IDEAAL. Zeker als je ook nog eens die
“potige” korting meetelt.

Doet u mee? 
Dan maken wij 
samen ons stuk 

Nederland 
groener, mooier, 

gezonder en 
vitaler.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis
Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

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

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

AARDAPPEL SALADE
De allerlekkerste! Schijfjes aardappel met iets room en
mayonaise, kruiden en een klein bieslookje erdoor!
Lekker en makkelijk bij de maaltijd en de BBQ 500 gram 3,50

INDISCHE SATÉ
Malse kipfilet en mild gekruid, niet te scherp met 
precies de juiste kenmerken, ook heerlijk voor de kids!!
Kan in de pan, oven en op de BBQ!!! 100 gram 1,45

BIEFSTUK WOK REEPJES
Malse reepjes gemarineerde biefstuk gecombineerd
met sugar snaps en prei; zalige combinatie!!
Kort en fel roerbakken in grote pan!! 100 gram 2,25

MINI LAMSBOUTJES
Vers uit Nieuw Zeeland, puur natuur; heerlijk mals en
zeer smaakvol gemarineerd; helemaal panklaar!!
Ca. 4 tot 6 min. krokant fel bakken 100 gram 3,25

KIP KARBONADE
De zeer smaakvolle karbonade; eventueel gemarineerd
met onze olie pesto marinade; de allemans vriend!!
Ca. 20 tot 25 zachtjes braden... 500 gram 3,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

LEKKER PANKLAAR!!

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 6 september t/m zaterdag 11 september.

Zetfouten voor behouden.

KIPFILET CORDONBLEU
Gevulde malse kipfilet met ham en kaas 100 gram 1,75
VENKEL VERSE WORST
Op veler verzoek met een vleugje venkel erin... 500 gram 4,95

PROCUREUR ROLLADE
Authentiek gekruid en hand geknoopt; heerlijk vers!!
Lekker doorregen en iets grof van structuur, super
smaakvol; ca. 75 tot 90 min. op 150°C 500 gram 4,95

Energieambassadeurs
voor warmtescans
Onze opnames met de infraroodcamera zijn 

veelgevraagd: op koude avonden scannen 

we vele gevels op verzoek van bewoners. Zo 

wordt zichtbaar waar de warmte ontsnapt 

en geven we gericht advies. Voor deze 

scans kan BENG! goed hulp gebruiken van 

nieuwe Energieambassadeurs, het liefst 

met een bouwkundige achtergrond. Dit 

werk gebeurt in de periode van half oktober 

tot en met half maart.

Energieambassadeur
voor je eigen wijk
Of word Energieambassadeur voor je wijk. 

Help jezelf en jouw buren om energie te 

besparen én meer geld over te houden. 

Je onderzoekt en bepaalt met buurtge-

noten de inhoud van het project, creëert 

een actief buurtnetwerk en maakt daar-

bij gebruik van de kennis en middelen die 

BENG! beschikbaar heeft. Hoeveel uren je 

hiervoor in wilt zetten is aan jou.

Kennismaken
Kom met ons kennismaken tijdens 

de Week van de Duurzaamheid. BENG! 

organiseert weer een of meer informatie 

avonden. Houd hiervoor de agenda op 

de website www.duurzaamdebilt.nl in 

de gaten.

Wil jij ons vrijwilligersteam versterken? 

Vraag meer informatie of meld je direct 

aan bij communicatie@beng2030.nl

BENG! is een onafhankelijke lokale 

energiecoöperatie van en voor inwoners, 

voor een energieneutraal De Bilt.

Het stookseizoen nadert en dat betekent werk aan de winkel voor het vrijwilligersteam van BENG! We 

sporen warmtelekken op met de infraroodcamera, adviseren over energiebesparing, geven antwoord 

op vragen van buurtgenoten en helpen wijkprojecten verder. Onze energieambassadeurs zoeken 

versterking! Is dit iets voor jou?

Loop jij warm voor energiebesparing?

BENG! zoekt versterking

advertorial

Ben je administratief onderlegd?
BENG! zoekt ook een nieuwe bestuurssecretaris.
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SPORT SPECIAL
P13 Opvallende hardlopers uit Maartensdijk

P16 Beachkorfbal en beachvolleybal in Maartensdijk

P17 Sil Meijs wil naar de volleybaltop

‘Iedereen weer gaan bewegen’ is Niels 
van Veelen uit het hart gegrepen. Niet 
alleen goed voor lijf en leden maar ook 
voor de sociale cohesie. Elkaar weer 
ontmoeten, relaties hernieuwen of 
opbouwen maar ook geregeld frisse 
lucht opsnuiven. Niels: ‘Wanneer je dat 
gaat doen of weer gaat doen dan wordt 
je daar gelukkiger van en ga je je beter 
voelen. Daar ben ik heilig van over-
tuigd. Maar er zullen ook verenigingen 
zijn die ondersteund moeten worden. 
Ledenverlies, vrijwilligers die gestopt 
zijn en vervangen moeten worden, 
mogelijk trainers worden opgeleid. En 
ook onze eenzame en kwetsbare inwo-
ners moeten we opsporen zodat we 
die heel gericht allerlei bewegingsvor-
men kunnen aanbieden. Daar kunnen 
wij een rol in spelen. Wij zijn de ver-
binding tussen sportverenigingen, de 
buurt, de inwoners en het onderwijs’. 

SPORTAANBOD
De buurtsportcoaches staan in con-
tact met alle basisscholen, middelbare 
scholen, de sportverenigingen en zijn 
werkzaam in de gehele gemeente met 
als doel de kinderen, jeugd, volwas-
senen en senioren te ondersteunen 
bij het vinden van hun weg in het 
sportaanbod: Bewegen voor iedereen, 
ondersteuning van scholen en spor-
ten in de buurt, hulp aan jongeren 
bij opzetten sportactiviteit maar ook 
ondersteuning van sportverenigingen, 
sportevents en sportdagen. Een ruim 
aanbod en vitale rol voor de buurt-
sportcoaches in deze opstartfase. 

BEWEEGACTIVITEITEN
Het aanbod van beweegactiviteiten 
voor de grote groep ouderen in onze 
gemeente is enorm gegroeid de laatste 
tijd. Niels: ‘Als voorbeelden noem ik 
De Derde helft bij SVM in Maartens-
dijk en Golden Sports bij SCHC in 
Bilthoven’. Elke eerste dinsdag van de 
maand kunnen ouderen bij SVM aan 
activiteiten als bord- en kaartspelen, 
darten, Jeu de boules, walking foot-
ball, korfbal, tennis, badminton, yoga 

etc. deelnemen. Golden Sports wordt 
georganiseerd bij SCHC. Elke woens-
dag van 10.30 uur tot 11.30 uur samen 
met buurtgenoten buiten sporten 
en bewegen. Iedereen van 55 jaar en 
ouder kan meedoen, ook mensen met 
lichamelijke klachten. De start is op 22 
september. Kijk op de websites van de 
verenigingen’.

SAMENWERKEN
Volgens Niels is er ook heel veel te 
winnen wanneer organisaties en ver-
enigingen binnen onze gemeente 

meer zouden gaan samenwerken. ‘Wij 
als buurtsportcoaches en Mens De 
Bilt kunnen elkaar op het gebied van 
jeugdwerk best versterken. Daar waar 
bijvoorbeeld overlast is van de jeugd 
kunnen de buurtsportcoaches met een 
instelling en de jeugd gezamenlijk iets 
organiseren om de overlast te vermin-
deren. Een mooi voorbeeld is ook de 

samenwerking die is ontstaan tussen 
de rugbyclub en FC De Bilt waar nu 
het rugby wordt opgestart. Kijk naar 
volleybalvereniging Salvo en Korfbal-
vereniging Tweemaal Zes die geza-
menlijk beachkorfbal- en volleybalvel-
den hebben gerealiseerd. Er is zo veel 
mogelijk’. Samen met de Biltse Sport 
Federatie(BSF) de samenwerking en 
de versterking van de sport oppak-
ken, wordt voor de buurtsportcoa-
ches een belangrijke opdracht voor de 
aankomende periode. Niels: ‘Ik zie die 
samenwerking wel voor me. De BSF 

kan verenigingen op allerlei wijzen van 
adviezen voorzien en wij kunnen de 
verenigingen praktisch ondersteunen’. 
Waarbij Niels de verenigingen nog 
meegeeft niet te lang te wachten met 
het inroepen van hulp. ‘Als er zich pro-
blemen voordoen overweeg de hulp 
van de buurtsportcoach of van de BSF. 
Wij denken beiden graag mee’.

BUURTSPORTCOACHES SPELEN
BELANGRIJKE ROL
BIJ BEWEEGACTIVITEITEN
DOOR KEES DIEPEVEEN

NU DE CORONAMAATREGELEN WEER MEER TOELATEN KUNNEN ALLE SPORTVERENIGINGEN WEER HUN VOORBE-

REIDINGEN VOOR HET AANKOMENDE SEIZOEN TREFFEN. MAAR MINSTENS ZO BELANGRIJK IS DAT IEDEREEN WEER 

GAAT BEWEGEN IN WELKE VORM DAN OOK. DE JEUGDIGEN EN DE OUDEREN MAAR VOORAL OOK DE EENZAME EN 

KWETSBARE INWONERS BINNEN ONZE PLAATSELIJKE GEMEENSCHAP. DE DRIE BUURTSPORTCOACHES VAN MENS 

DE BILT KUNNEN HIERIN ONDERSTEUNEN. NIELS VAN VEELEN IS ÉÉN VAN HEN EN VERTELT HOE HIJ DAT ZIET.

Niels van Veelen ziet iedereen graag weer in beweging komen.

‘Wij zijn de verbinding tussen 
sportverenigingen, de buurt,

de inwoners en het onderwijs’

HOCKEYDAMES 
BLIKKEN TERUG OP TOKIO

DOOR HENK VAN DE BUNT EN KEES DIEPEVEEN

Van 23 juli tot en met 8 augustus streden de beste hockeyers van de wereld 
in Tokio om Olympisch titel. De Nederlandse Oranje Dames waren sinds 
de eerste deelname op een offi  cieel toernooi in 1974 bijzonder succesvol: 
tot nu toe wonnen ze tien keer goud op een EK, acht keer goud op een WK 
en drie keer goud op een Olympische Spelen. Verder staan er zes Cham-
pions Trophy’s en twee Hockey World Leagues op de erelijst. De oranje 
hockeyvrouwen voeren al jarenlang de FIH wereldranglijst aan en zijn op 
moment zowel de Europees als huidige wereldkampioen. 

De afl oop is inmiddels bekend: Ook in Tokio werd goud behaald. De (uitge-
stelde) spelen van 2020 werden ook nog eens onder ongekende (corona-)
omstandigheden gespeeld. Met twee speelsters van SCHC uit Bilthoven, 
die na Tokio weer gewoon bij Stichtse aan de slag gingen blikken wij nog 
even terug:

PUBLIEK EN HITTE
Was het anders om zonder publiek te spelen? Laurien Leurink:’Ja dat is 
zeker anders. In juni hebben we het EK in Amsterdam mogen spelen met 
de aanwezigheid van publiek en dat geeft wel extra energie. Je raakt er 
natuurlijk wel aan gewend, maar we zullen blij zijn als er weer volop publiek 
aanwezig is. Xan de Waard: ‘Ik heb het EK niet gespeeld, dus spelen met 
publiek is voor mij eigenlijk heel lang geleden, ik kijk er naar uit’. Hoe 
hebben jullie de hitte ervaren? Laurien: ‘Warm! Je moet je daar goed op 
voorbereiden natuurlijk. Het spelen in de avond scheelde wel veel, maar 
overdag was het gewoon heel warm. Wij hebben wel bepaalde maatregelen 
genomen als een heus hitte protocol. Wij maakten bijvoorbeeld gebruik 
van koelvesten om onze kerntemperatuur zo laag mogelijk te houden voor-
afgaand aan een wedstrijd’. Xan: ‘De wedstrijden rond 10 uur ’s ochtends 
waren verschrikkelijk heet, gelukkig hoefden wij maar twee keer rond deze 
tijd te spelen. Voorbereiden en gewenning is enorm belangrijk om in die 
omstandigheden een goede prestatie neer te zetten’.

TEGENSTANDERS
Jullie kwamen de poulefase makkelijk door, merkte je iets van respect bij 
tegenstanders?  Laurien: ‘Ik denk dat andere teams gebrand zijn om te 
winnen van ons. Dat merken wij altijd. Wij hebben ons eigenlijk voorname-
lijk gefocust op onszelf en hadden vertrouwen in elkaar’. Welke wedstrijd 
was het moeilijkst en waarom? Laurien: ‘Ik vond eigenlijk alle wedstrijden 
vanaf de kwartfi nale lastig. Er komt dan ook een mentaal aspect bij dus dat 
bracht bij mij wel spanning met zich mee. Xan: ‘De allerzwaarste waren de 
ochtendwedstrijden door de hitte, maar ik vond het vanaf de kwartfi nale 
enorm spannend, gelukkig kwamen we in alle fi nales snel op voorsprong, 
dat helpt toch’.
  

MATCHDAY

ZATERDAG 11 SEPTEMBER
15:30 UUR - DOS WESTBROEK

DOS 1 Wit-Blauw/
Green Organics 1

LEES VERDER OP PAGINA 10
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Volleybalvereniging Salvo ’67 heeft als hoofddoel het verenigen van 
mensen door samen te volleyballen. Wij staan dan ook bekend als een 
van de meest gezellige verenigingen van Maartensdijk en omstreken. 
Dit doen we door het organiseren van uitdagende trainingen en de 
leukste activiteiten. En de derde helft? Die is bij ons altijd een feestje.  

Het afgelopen seizoen werd helaas vooral beheerst door de corona pandemie. 
We zijn in augustus 2020 vol goede moed met prima resultaten begonnen, maar 
door de coronamaatregelen konden de trainingen, wedstrijden en geplande acti-
viteiten vanaf half oktober niet doorgaan. Gelukkig konden wij in mei en juni 2021 
met goede maatregelen wel buiten trainen op een grasveld. Deze trainingen wa-
ren, ondanks de nodige regenbuien, een groot succes. Dit trainen op gras deed 
bij een paar leden het idee ontstaan om ook in Maartensdijk een beachveld aan 
te leggen. Uiteindelijk is er in een hechte samenwerking tussen TZ en Salvo ’67 in 
juli 2021 een prachtig beachveld uit de grond gestampt. De of� ciele opening is in 
het begin van het voorjaarsseizoen (naar schatting rond april). Nu zijn onze leden 
voor trainingen en onderlinge wedstrijden niet afhankelijk meer van een sport-

hal en kunnen we in het voorjaar en de 
zomermaanden ook beachvolleybal-
len. Vanaf eind augustus zijn we ook 
weer met veel enthousiasme met de 
trainingen in sporthal De Vierstee be-
gonnen. En als alles door mag gaan, 
start één dezer weken ook de com-
petitie voor onze teams weer. Dames 

1 en Heren 1 spelen in de eerste 
klasse en Dames 2 in de tweede 
klasse. Dames 3 en Heren 2 spe-
len in de vierde klasse. We ho-
pen met onze jeugd ook aan de 
jeugdcompetitie te kunnen deel-
nemen. En de recreanten spelen 
onderlinge wedstrijden.  

Ook dit seizoen staan er weer een tal van activiteiten en toernooien op de plan-
ning. Echter is natuurlijk op dit moment alles onder voorbehoud ivm met Corona 
en zullen wij ons aan de maatregelen houden. Een voorbeeld van zo’n toernooi is 
ons jaarlijkse Herfsttoernooi in de Vierstee. Elk jaar is dit weer een groot succes. 
Iedereen kan hieraan meedoen, je hoeft geen ervaring met volleybal te hebben! 
Houd onze website en social media (facebook en instagram) in de gaten voor 
meer informatie! Ook zijn wij aan het bekijken of we het seizoen kunnen begin-
nen met een leuk thema-feestje. 

Jong en oud zijn welkom bij Salvo ‘67. Iedereen kan namelijk leren volleyballen 
en voor iedereen is een geschikte plek te vinden binnen onze club. Recreatief 
volleyballen of juist competitie niveau, alles is mogelijk. We hebben allemaal een 
grote passie voor volleybal en we houden van gezelligheid. Ons streven is zor-
gen voor deskundige trainers en uitdagende trainingen voor al onze leden. Deze 
trainingen vinden altijd op dinsdagavond in sporthal De Vierstee in Maartensdijk 
plaats. De competitiewedstrijden spelen we op vrijdagavond of zaterdagmiddag. 
Ook onze jongste talentjes trainen enthousiast mee. Ook voor hen zorgen we 
voor voldoende uitdaging en ontwikkeling. 
Om ook in de toekomst nog die gezellige vereniging in Maartensdijk te zijn, heb-
ben we jou nodig! Wij spelen bijna iedere week de spannendste wedstrijden 
waar jij aan kunt deelnemen en op dinsdagavond is er ook volop gezelligheid in 
de Vierstee.

Is jouw interesse gewekt en ben je benieuwd naar onze vereniging? Dan kan je 
drie keer gratis mee komen trainen. Op dinsdagavond 24 augustus zijn de trai-
ningen weer begonnen in de Vierstee. De trainingstijden variëren tussen 18.30 en 
23.00. Daarnaast ben je ook van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij 
één van de wedstrijden. We hebben er al zin in! Zien we je daar?

Kijk voor meer informatie op onze website (www.salvo67.nl)
of mail naar info@salvo67.nl of kijk op Facebook en Instagram!
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LONDEN 
Heeft het team nog stil gestaan bij de finale 5 jaar geleden, Londen 
(beter zijn maar wel verliezen?) Laurien: ‘Londen heb ik niet 
gespeeld, maar Rio wel haha, dat was 5 jaar geleden inderdaad. 
Het was een compleet ander team toen, dus nee dat hoofdstuk 
is gewoon al best wel een tijd geleden afgesloten’. Xan: ‘Als ik 
eerlijk ben, dacht ik in de finale toen we de 3-1 tegen kregen wel 
even van, het zal toch niet, maar we hebben er altijd het volste 
vertrouwen in gehad. Wat Laurien zegt, een nieuw team en een 
nieuwe Spelen’. Laurien: ‘De druk om te presteren is er zeker wel. 
Wij hebben afgelopen 5 jaar alles gewonnen wat er te winnen viel, 
maar daar werken wij superhard voor. Wij hebben ook het volste 
vertrouwen in elkaar en dat merk je ook wel in het team’.  Xan: 
‘Je bouwt natuurlijk wel druk op van de buitenwereld, als je alles 
wint, maar we willen zelf natuurlijk ook gewoon alles winnen, dus 
die druk is niet opeens veel meer dan voorheen’.

TEAM
Wat was eigenlijk precies jullie rol in het team? Laurien: ‘Denk 
niet echt dat er specifieke rollen zijn aan te wijzen in het team, 
anders dan dat ik als speelster in het veld vaak de verbindende 
speelster ben. Er worden niet specifieke rollen aangewezen. 
Xan: ‘Wat Laurien zegt, we doen het samen. Wellicht dat ik, 
door hard te werken, energie kan geven aan het team’.
Hoe is het Spelen voor Oranje ūberhaupt te combineren met het 
hockeyen voor jullie eigen club SCHC Bilthoven? Laurien: ‘De 
combinatie is best lastig. We moeten veel trainen. Soms train je 
met het Nederlands team maandag en dinsdag en zijn dit opeens 
je concurrenten op zondag. Verder hebben we ook wat teamge-
noten van SCHC die ook bij Oranje zitten en dat maakt het ook 
wel leuk. Xan: ‘De combinatie kan inderdaad lastig zijn, maar we 
zitten er nu allebei al zo lang bij dat het normaal geworden is’. 

CAIA
Er was nog een SCHC-er die als Olympisch kampioen werd 
gehuldigd: Caia van Maasakker. Haar kast met medailles 
bezweek al bijna onder al haar prijzen, maar de gouden plak van 
Tokio is misschien wel de mooiste met het zwaarste gewicht. 
‘Afscheid nemen met een olympische titel’, beter had Caia van 
Maasakker het zich niet kunnen wensen. Nu zegt ze het top-
hockey vaarwel. Van Maasakker werd geboren in Soest en ging 
al jong hockeyen voor SCHC in Bilthoven, de club die ze altijd 
trouw is gebleven. Op haar zestiende debuteerde ze in de hoofd-
klasse. Op de Olympische Spelen in Tokio was het strafcorner-
kanon Van Maasakker die met twee rake klappen een groot aan-
deel had in de 3-1 winst op Argentinië. Het betekende goud voor 
de hockeydames. Maar de speelster van het Bilthovense SCHC 
vindt het mooi geweest.

De SCHS dames met hun gouden plak.

‘we hebben er altijd het 
volste vertrouwen in gehad’

VERVOLG VAN PAGINA 9

DE BILT 
GAAT OPEN

ZATERDAG 25 SEPTEMBER WORDEN TAL VAN ACTI-

VITEITEN GEORGANISEERD IN HET KADER VAN 

‘DE BILT GAAT OPEN’. DE VERSOEPELDE CORONA-

REGELS GEVEN WEER MOGELIJKHEDEN TOT ONT-

MOETEN, CULTUUR EN SPORT. OP DIVERSE LOCA-

TIES ZIJN ER SPORTACTIVITEITEN WAARONDER:

Workshop Circle percussion – Beats on Barrels
Locatie: Lichtruim (Planetenplein 2, Bilthoven)
Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur
Meedoen maar ook naar kijken en luisteren mag
 
SPORTPROGRAMMA
Locatie: Stichting Mens (Molenkamp 60, De Bilt)
Tijdstip; 12.00 - 16.00 uur
 
DANSWORKSHOP MET FILMPJES MAKEN
Locatie: Lichtruim (Planetenplein 2, Bilthoven)
Tijdstip: nog niet bekend 
 
WORKSHOP MAAK KENNIS MET KRACHT
Locatie: Allround Gym (Kapelweg 4a, De Bilt)
Tijdstip: 12.30 – 16.00 uur
 
Er komen nog dagelijks leuke activiteiten bij dus 
check voor het meest actuele programma de website 
www.debiltgaatopen.nl
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NOVA is een bruisende korfbalvereniging in het hart van de gemeente 
De Bilt. We hebben een uitgebreid aanbod met als doel om het voor 
iedereen mogelijk te maken om te sporten!

Een paar weetjes van NOVA op een rij:
-  Ons jongste lid is 3 jaar en ons oudste lid 91! 
-  Bij ons gaat het om de combinatie tussen sport, spel en plezier.
-  We bieden korfbal, G-korfbal én jeu de boules.
-  We hebben de grootste Kangoeroe Klup van Nederland! Dat betekent dat er 

wekelijks 50 kinderen van 3 tot en met 7 jaar samen balspelletjes spelen.
-  In september 2021 starten we met G-korfbal voor kinderen van 7 tot en met 18 

jaar die wat meer motorische begeleiding nodig hebben.
-  Voor jong en oud organiseren we veel leuke activiteiten, zoals de Avondvierdaagse, 

feesten en een kamp. 

Wil jij of je kind een keer vrijblijvend meetrainen om kennis te maken met onze 
gezellige en veelzijdige club of wil je een keer meedoen met jeu de boules? Dat 
kan! Neem dan contact op met onze Gastvrouw Nynke via gastvrouw@kvnova.nl 
of 06-27101246.

KV NOVA | www.kvnova.nl | nova.bilthoven@kvnova.nl
Adres veld: Tweelingen 142, 3721 WZ Bilthoven.

Kom sporten bij NOVA!

ACTIEF IN DE BILT
DE WEBSITE WWW.ACTIEFINDEBILT.NL IS EEN JAAR GELEDEN DE 

LUCHT IN GEGAAN. OP DEZE WEBSITE KUNNEN ALLE AANBIEDERS 

VAN SPORT- EN BEWEEGACTIVITEITEN HUN ACTIVITEITEN PLAATSEN. 

MENSEN DIE OP ZOEK ZIJN NAAR EEN BEWEEG- OF SPORTACTIVITEIT 

KUNNEN HIER TERECHT OM TE ZIEN WAT ER ALLEMAAL MOGELIJK IS 

IN GEMEENTE DE BILT. 

Er is een grote groep sportverenigingen actief die voor jong en oud trai-
ningen, workshops en sporten met competities op meerdere niveaus orga-
niseren. Zoals bijvoorbeeld tennis bij Tautenburg in Maartensdijk, kick-
boksen bij JKE Sports in De Bilt of korfballen bij Nova in Bilthoven. Van 
lekker en gezellig recreatief tot een stevige zweetpartij voor mensen met 
winnaarsambities. 

Ook voor kinderen is er veel te beleven. Diverse sportverenigingen orga-
niseren in de maanden november en december kennismakingsworkshops 
voor kinderen. Kinderen kunnen dan kennismaken met een sport zonder 
meteen lid te hoeven worden. Deze workshops komen in september en 
oktober op de site te staan waarna kinderen vanaf begin november zich 
via de site kunnen inschrijven. 

Kortom: de website www.actiefindebilt.nl is een regelmatig bezoekje meer 
dan waard! 

KLM URBAN TRAIL UTRECHT 
OP ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021 WAS ER WEER DE KLM URBAN TRAIL UTRECHT. DE VIERDE EDITIE BOOD DEELNE-

MERS EEN UNIEK PARCOURS, DAT HEN DOOR TAL VAN MARKANTE EN ICONISCHE GEBOUWEN IN UTRECHT LEIDDE. 

SPORTIEVELINGEN KONDEN KIEZEN UIT EEN PARCOURS VAN 5 OF 10 KM. 

De KLM Urban Trail Utrecht biedt 
deelnemers een uniek parcours door 
bijzondere locaties in de Utrechtse 
binnenstad.

Ook dit jaar combineerden ze de leuk-
ste locaties van voorgaande edities met 
verrassende nieuwkomers. Zo ging het 
parcours door de nieuwe locatie van 
Bibliotheek Utrecht en de moderne 
Kinepolis Jaarbeurs bioscoop. 

Het is een aanrader voor een ieder 
die in de gelegenheid is om 5 of 10 km 
hard te lopen. [HvdB]

Pieter en Gijs uit Hollandsche Rading 
hebben het parcours succesvol 
afgelegd.

Biltse Sport Federatie
www.bsfnet.nl

De Biltse Sport Federatie

is belangenbehartiger van de sportverenigin-
gen en sporters in de gemeente en tevens 
adviesorgaan van de gemeente De Bilt

De BSF is o.a. direct zichtbaar door:
•  Organisatie van Jeugdsportgala van de 

kampioenen (foto)
•  Organisatie van kerstzaalvoetbaltoernooi 

basisschooljeugd
•  Netwerkbijeenkomsten met 

sportverenigingen
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De Biltse Duinen
Sinds 1986

Golfpark

Burgemeester van der Borchlaan 6, 3722 GZ Bilthoven

www.biltseduinen.nl 030 228 0561 kantoor@biltseduinen.nl

GOLFEN IN NAJAAR EN WINTER?
Kennismaken met de sport of doortrainen als ervaren golfer of competitiespeler? 

Dat kan op Golfpark De Biltse Duinen. Er is een verlichte driving range en een verlichte puttinggreen. 
En de gezellige Golf & Country Club organiseert het hele jaar wedstrijden al dan niet met aansluitend 

gezamenlijke maaltijden. Check de websites www.golfclubbiltseduinen.nl en www.biltseduinen.nl.

GOLF  -  RESTAURANT  -  TENNIS

2 september starten we weer met Bridgen
Kom je ook?

Want als je een gezellige bezigheid zoekt ... wij zoeken wat gezellige 
nieuwe mensen voor erbij. Bridgen is leuk. Waarom? Vraag het 10 men-
sen en u hoort een heel scala van antwoorden:
-  Het is zo afwisselend
-	 	Mijn	grijze	cellen	blijven	op	een	leuke	manier	actief
-  Je komt nog eens onder de mensen
-  Het is zo gezellig
-  Als je vast op een club speelt krijg je er een boel nieuwe vrienden en 

kennissen bij

Dus	kom	erbij:	of	je	nu	een	thuisspeler	bent	met	wat	roestige	kennis	van	
de theorie, of al een echte crack. Rookvrije bridgeclub “Open Kaart” is 
klein	maar	fijn.	Wij	spelen	in	het	H.F.	Wittecentrum,	Henri	Dunantplein	
4 in de Bilt. Start: 19.30 tot +/- 22.30 uur. En natuurlijk bridgen we met 
voldoende	afstand	en	met	inachtneming	van	alle	RIVM	voorschriften.	

Wat nu als je nog niet kunt bridgen?

Daarvoor hebben we speciaal een cursus die half oktober begint en je 
alle kneepjes van het vak leert. De cursus is op woensdagmiddag en 
zo snel mogelijk kijken en/of meespelen op de donderdag (cursus gaat 
door bij 12 cursisten). Geef je svp op vóór 1 oktober. Kosten: € 100 euro 
incl. cursusboek.

Aanmelden en/of info:
jmbevers@kpnmail.nl
of 06- 51 36 93 14

Biltse Sport Federatie  |  www.bsfnet.nl

De Biltse Sport Federatie
BSF kent via fonds FSB subsidies toe

Het Fonds Sportbevordering De Bilt (FSB) 
stelt verenigingen en organisaties in de
gelegenheid een financiële bijdrage aan te 
vragen voor de ondersteuning en ont-
wikkeling van sportstimuleringsactiviteiten.

Biltse Sport Federatie  |  www.bsfnet.nl

De Biltse Sport Federatie
BSF kent via fonds FSB subsidies toe

Het Fonds Sportbevordering De Bilt (FSB) 
stelt verenigingen en organisaties in de
gelegenheid een financiële bijdrage aan te 
vragen voor de ondersteuning en ont-
wikkeling van sportstimuleringsactiviteiten.

BOUWBEDRIJF NAGEL
SPONSORT DOS

Er hangt al vele seizoenen een reclamebord van Bouwbedrijf Nagel langs het veld bij korfbal-
vereniging DOS in Westbroek. Het 20-jarig bestaan, eerder dit jaar, was aanleiding om de huis-
stijl aan te passen. Het bord langs het veld werd daarom ook vernieuwd. Bouwbedrijf Nagel is 
tevens shirtsponsor van de Westbroekse selectie.

Egbert Nagel met bloemen bij het nieuwe reclamebord.

SELECTIE DOS KLAAR VOOR 
NIEUW KORFBALSEIZOEN

De korfballers van DOS kijken uit naar de start van een nieuw seizoen. De laatste competitie-
wedstrijd is alweer 11 maanden geleden. Na enkele weken trainen en het spelen van oefenwed-
strijden begint zaterdag 11 september eindelijk de veldcompetitie. 
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Dus...
Kom eens langs op zaterdag om van de sfeer te proeven & onder het genot van een drankje 
naar een wedstrijd te kijken of je te laten informeren over de mogelijkheden. Je bent van harte 
welkom! Meer info vind je op www.svmmaartensdijk.nl 

SVM
De gezelligste vereniging van Maartensdijk!

DAMESTEAM

SVM start dit seizoen - naast een meisjesteam - ook met een damesteam! 
Meer info via: damesvoetbal@svmmaartensdijk.nl

KABOUTERS

Alle kabouters die lid worden, krijgen een eigen SVM-tenue met 
hun naam erop. Vanaf 4 jaar, kan je 4 weken gratis meetrainen op 
zaterdagochtend. Word je daarna lid dan krijg je dit eigen SVM-tenue. 
Info via ledenadministratie@svmmaartensdijk.nl

DE DERDE HELFT

SVM biedt haar kantine en velden aan voor activiteiten van De Derde Helft; 
een ontmoetingsplatform voor 55+’ers. Elke dinsdagochtend van 10.00 
– 12.30 uur zijn er leuke activiteiten. Info via www.svmmaartensdijk.nl/ 
3e-helft of Gerda Vloedgraven 06-28695669.

Beiden zijn landschapsarchitect, 
Katinka bij de gemeente Amsterdam 
en Fred bij de gemeente Utrecht. Ze 
leerden elkaar kennen toen ze allebei 
bij een particulier bureau werkten. Ze 
lopen nu zo’n drie keer per week hard, 
iedere keer rond de tien kilometer 
en lopen dan bijvoorbeeld naar Hol-
landsche Rading, de Vuursche Dreef 
en vandaar door het bos via Eycken-
stein terug. ‘Door de coronapandemie 

werken we veel thuis en dan zit je lang 
achter de computer. Het is dan goed 
om af en toe de geest leeg te maken. 
Hardlopen in een mooie omgeving 
is daarvoor een welkome afleiding.’ 
Katinka en Fred doen ook nog aan fit-
ness en hebben halve marathons gelo-
pen. Ze sporten niet in verenigings-
verband, want vinden het gezelliger 
om het samen te doen. Ze stimuleren 
elkaar ook op deze wijze.

VARIATIE
Werken doen Katinka en Fred nu nog 
steeds grotendeels thuis. ‘We verga-
deren veel online en dan zit je lange 
tijd achter een beeldscherm. In dit 
vak is het buitenwerk meestal aan het 
begin en het eind van een project. Je 
begint met de ligging te bekijken en 
wat je er mee gaat doen. Daarna ga 
je aan de gang met het ontwerp. Dat 
is veel bureauwerk en af en toe ga je 
weer kijken, maar het is niet zo dat we 
heel veel buiten zijn’, vertelt Katinka. 
Het werk in een grote stad noemen ze 
heel gevarieerd. ‘De ene keer werk je 
aan een plein, een andere keer aan een 
park. Zonnepanelen komen ook voor 
in onze projecten. We hebben ook 
steeds meer te maken met participatie 
van bewoners.’

HARDLOOPROUTES
In het boekje Utrecht Rent met hard-
looproutes in en om Utrecht, heeft 
Katinka een route in Groenekan 
beschreven met de volgende tekst: 
‘Sinds mijn jeugd is hardlopen onder-
deel van mijn wekelijks patroon. Vanaf 
het moment dat ik mijn levensgezel, 
ook een fervente hardloper, ontmoette 
lopen we samen. Twee jaar geleden 

hebben we een zoontje gekregen. In 
een kinderwagen die tegen een stootje 
kan, gaat Faas vanaf baby zijnde al 
met ons mee. Mensen staan soms 
vreemd te kijken als we voorbijrennen. 
We krijgen vaak een duim of er wordt 
geroepen ‘die is er vroeg bij!’ Ik heb 
een route uitgezocht die voor iedereen 
leuk is om te rennen; met én zonder 
kinderwagen.’

SPROOKJESACHTIG
‘Het karrespoor over de Groenedijk is 
onderdeel van recreatiegebied Noor-
derpark Utrecht. Aan beide zijden van 
het pad liggen brede sloten. Schapen, 
koeien en zwanen zijn hier dagelijks 
tafereel. Regelmatig vliegen ooievaars 
over. In de verte zie je de dom staan 
en dichterbij gelegen de korenmolen 
Geesina. Via de Groenekanseweg met 
verschillende prachtige boerderijen 
loop je over het landgoed Voordaan 
(rijksmonument). Er staan veel eiken 

en beukenbomen. De sfeer is bijzon-
der te noemen, soms zelfs sprookjes-
achtig. Na het houten hekwerk kun je 
verschillende kleine d-tours nemen. 
Met een beetje geluk kan je een specht 
spotten.’ Katinka zou het fijn vinden 
als meer landeigenaren hun bezit open 
zouden stellen voor wandelaars. 

OPVALLENDE HARDLOPERS
UIT MAARTENSDIJK
DOOR GUUS GEEBEL

INWONERS VAN MAARTENSDIJK ZULLEN ZE VAST WEL EENS ZIJN TEGENGEKOMEN. KATINKA PRICKEN, FRED VAN 

EEDEN, HUN ZOONTJE FAAS VAN 7 MET DE FIETS, ZIJN BROERTJE DUUK VAN 2 IN DE KINDERWAGEN EN DE HOND 

RAKKER, LOPEN REGELMATIG HARD VANUIT HUN WONING AAN DE MOLENWEG. KATINKA EN FRED BEGONNEN ER 

16 JAAR GELEDEN MEE EN ZIJN ERMEE DOORGEGAAN TOEN DE KINDEREN KWAMEN.

Het gezin op weg om de tien kilometer te volbrengen.

Faas en Duuk zijn klaar om te gaan rennen.

Duuk in de kinderwagen die ook al 
voor Faas gebruikt is. De banden zijn al 
enkele malen vervangen.

Kom vrijblijvendkijken of meedoenvanaf woensdag19.00 - 20.30 uur.

Sport en bewegen
voor 50+

hart-, vaat-, diabetes of
luchtwegaandoening

Hart & Vaat
Beweeggroep

De Bilt
• Sport- en spelvormen
• Spierversterkende  

oefeningen
• Conditietraining
• Grondoefeningen
• Circuittraining

Hart en Vaat Beweeggroep Irene-volleybal | Kees Boekelaan 18, Bilthoven
Informatie: Jan Bol (06-54377908  |  bol00401@planet.nl)
 Peter Stadhouder (06-46733452  |  secr.hvbgdebilt@gmail.com)
 Vraag naar onze folder!
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Korfballen bij DOS: voor iedereen! 

Bij DOS kun je al spelen en sporten vanaf 3 jaar 
Korfbal is één van de goedkoopste teamsporten die er is
Kinderen leren al op jonge leeftijd hoe ze samenspelen met jon-
getjes en meisjes, en ontwikkelen een goede motoriek 

Voor nieuwe leden hebben we een leuke actie! Je mag nu namelijk 
een maand gratis meetrainen om te ontdekken of korfballen iets 
voor jou is. Ben je benieuwd naar voordelen van korfballen bij DOS? 

www.dos-westbroek.nlwww.dos-westbroek.nl

De Biltse Sport Federatie
Voordelen van het lidmaatschap zijn o.a.

• Lid zijn van de omvangrijke Biltse Sport 
Federatie waarin bijna alle sporten zijn 
verenigd

• Profiteren van de in de Federatie 
aanwezige kennis van de sportbeoefening

• Deel kunnen nemen aan het regelmatige 
overleg over sport en accommodaties met 
het gemeentebestuur van De Bilt

• Bij alle belangrijke zaken adviseert de BSF 
gevraagd en ongevraagd

Biltse Sport Federatie
www.bsfnet.nl

HART- EN VAAT- 
BEWEEGGROEP HEEFT RUIMTE

DE HART- EN VAAT-BEWEEGGROEP BILTHOVEN (ONDERDEEL VAN VOLLEYBAL-IRENE) 

HEEFT WEER PLEK VOOR NIEUWE SPORTERS. OP DIT MOMENT TELT ONZE GROEP 16 LEDEN; 

VOORNAMELIJK MANNEN. VROUWEN WORDEN TEVENS VAN HARTE UITGENODIGD OM 

HUN AANDEEL TE VERGROTEN.

OP WOENSDAG 2 SEPTEMBER A.S. GAAN WIJ WEER VAN START 
Bent u hart- en/of longpatiënt of 50+-er en wilt u graag bewegen en sporten (eventueel vol-
gend op een revalidatie) meldt u dan aan bij onze sportgroep. De conditie wordt op peil gehou-
den en verbeterd. De lenigheid bevorderd en zeker niet als laatste wordt er gezellig samen 
gesport. Dit alles onder begeleiding van een gecertificeerde sportleidster. Een veiligheidsplan 
– specifiek gericht op de hartpatiënt- is onderdeel van ons programma.

Elke woensdag (behalve in de schoolvakanties) sporten wij van 19.00 - 20.30 uur In de 
Kees Boekehal in Bilthoven. We hebben een vast sportprogramma, te weten: van 19.00 - 
19.45 uur fitness oefeningen en van 19.45 -20.30 uur volleybal.

AANMELDEN BIJ JAN BOL (TEL.+31-654377908) / E-MAIL: BOL00401@PLANET.NL OF BIJ 
PETER STADHOUDER (TEL.+31-646733452) / E-MAIL: P.STADHOUDER@GMAIL.COM

NA 18 MAANDEN WEER SAMEN

BADMINTONNERS GOLFEN

Dat de badminton- en de midgetgolfsport goed samen kunnen, toonde Irene Badminton onlangs 
aan door met haar seniorengroep een midgetgolf-uitje te organiseren. Een prima voorbereiding 
op het nieuwe badmintonseizoen dat in de eerste week van september in de Kees Boekehal in 
Bilthoven is gestart. Voor info: info@irenebadminton.nl

Niet alle sporters die voor corona bij Sportstichting Samen Verder sportten waren afgelopen donder-
dag aanwezig in de sporthal van Het Lichtruim. Maar 7 sporters en twee begeleiders hebben, met in 
achtneming van 1,5 meter afstand, genoten van het weer samen bewegen. Achttien maanden hebben 
ze het gemist. Nu maar hopen dat het seizoen gewoon weer volgemaakt kan worden. [MD]

HERSTART COUNTRY LINE DANCERS

De Country Line Dancers Born Country gaan vanaf 1 september weer van start. Er zijn mogelijk-
heden voor een proefles; info born.country@casema.NL of tel. 0346 212817. 

POLO DEMO EN PICKNICK
Tegenover restaurant Naast de 
Buren ligt de ingang van het polo-
terrein waar zaterdag 11 september 
een demonstratiewedstrijd gegeven 
wordt. Het terrein is geopend van 
12.00 - 17.00 uur, de wedstrijd vangt 
om 13.00 uur aan. Neem je eigen 
picknickmand mee en maak er een 
onvergetelijke middag van. De toe-
gang is gratis, maar meld je wel even 
aan via mail: academy@polo.nl

Snelheid, kracht en balans komen 
samen tijdens polo.
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Eigenaar Joey Echter heeft hele moei-
lijke periodes gekend. De lockdown 
in maart 2020 en het leven van pers-
conferentie naar persconferentie van 
Rutte en De Jonge, waren, evenals 
voor andere ondernemers, slecht voor 
zijn gemoedstoestand. In april besloot 
hij een enorme transitie te maken in 
het besef dat het voortbestaan van de 
sportschool in het geding was. Elk lid 
kon één op één les krijgen in shifts 
van 25 minuten, er werd lesgegeven bij 

mensen thuis, bokszakken en gewich-
ten werden uitgeleend en er werden 
onlinelessen ontwikkeld. Hier werd 
grif gebruikt van gemaakt. Het contact 
met de leden bleef hecht waardoor kon 
worden ingespeeld op de wensen die 
er leefden in die periode. 

BUITEN TRAINEN
Het waren lange dagen voor Joey en 
zijn medewerkers: ‘Ik had me voor-
genomen om alles te doen om de 
sportschool overeind te houden en 

geen afscheid van mijn medewerkers 
te nemen. Wat hielp is dat we in mei 
naar buiten mochten, na een roerige 
periode waarin de sportscholen niet 
wisten waar ze aan toe waren. We 
bleven de hele zomer buiten trainen. 
Met medewerking van de gemeente 
konden we het parkeerterrein bij het 
oude politiebureau huren. Daar zijn we 
de coronacrisis doorgekomen. De bui-
tentrainingen gingen altijd door, onder 
alle weersomstandigheden. We doen 

dat nog steeds twee maal per week. De 
mensen vinden dat fijn. Er zijn altijd 
mensen en ik zorg voor apparatuur en 
bokszakken’. 

FITNESSRUIMTE
Maar al die tijd was er de wens om 
een totaalpakket aan zijn klanten aan 
te kunnen bieden. Kickboksen, fitness 
en crossfittraining onder één dak. Daar 
bleek vraag naar. Joey: ‘Kickboksen 
op 1,5 meter gaat niet. Fitnessappara-
tuur kun je uit elkaar zetten, evenals 

de apparatuur voor crossfittraining. Ik 
heb daar goed contact over gehad met 
de gemeente die erg heeft meegedacht. 
Rond december zijn de plannen voor 
de fitnessruimte naar de gemeente 
gegaan. De vergunning kwam snel 
rond en konden we van de parkeer-
garage in het pand een prachtige fit-
nessruimte realiseren. Een hele inves-
tering maar ik heb vertrouwen dat het 
aanslaat in De Bilt. De ruimte voor 
crossfittraining is nog in ontwikkeling. 
In totaal is de sportschool met 500 m2 
trainingsruimte uitgebreid en is nu 
compleet. We hebben nu een unieke 
mix in ons sportaanbod namelijk: kick-
boksen, fitness en crossfittraining’. 

Persoonlijk betekende de achterlig-
gende anderhalf jaar voor Joey geen 
kickboks-wedstrijden. Hij zal zijn con-
ditie weer helemaal moeten opbou-
wen om weer de ring in te kunnen. In 
deze periode heeft hij zich volledig op 
zijn zaak gericht. Is niet bij de pakken 
neer gaan zitten en heeft altijd focus 
gehouden op zijn doel dat nu bijna 
is gerealiseerd. Met de opening van 
de fitnessruimte en binnenkort een 
crossfitruimte aan de Molenkamp 42 
De Bilt een professioneel sportcen-
trum rijker

Het platform voor jong en oud! 
Voor alle sportieve en creatieve 
activiteiten binnen gemeente De Bilt

Zin in actie? Zin in actie? 
Zin in bewegen?Zin in bewegen?

Kijk voor het aanbod van
verenigingen op

www.actiefindebilt.nlwww.actiefindebilt.nl
Organiseer jij iets op het 

gebied van sport en bewegen?
Zet het op www.actiefindebilt.nlZet het op www.actiefindebilt.nl  

JKE SPORT HEEFT ZICH IN 
CORONAPERIODE ONTWIKKELD
DOOR KEES DIEPEVEEN

SPORTSCHOLEN HEBBEN ZICH IN DE CORONAPERIODE HEEL CREATIEF GETOOND. NIET BIJ DE PAKKEN NEERZIT-

TEN MAAR CONCENTREREN OP WAT ER WEL KAN EN MAG WAS HET DEVIES. JKE SPORT UIT DE BILT HEEFT ZICH DAT 

TER HARTE GENOMEN EN MET VEEL INZET EN PASSIE DE SPORTSCHOOL DOORONTWIKKELD TOT WAT HET NU IS.

Wat vroeger een parkeergarage was is nu de nieuwe fitnessruimte.

GIGA KANGOEROEDAG BIJ NOVA 
Op woensdag 22 september vindt van 8.45 tot 14.00 uur bij Korfbalvereni-
ging Nova, op Sportpark Larenstein de vierde editie van de Giga Kangoe-
roedag plaats. De Giga Kangoeroedag is een sport- en spelletjesdag voor 
kinderen van 4 tot 7 jaar tijdens de Nationale Sportweek (NOC*NSF). 

Nova organiseert de Giga Kangoeroedag om sporten en bewegen te pro-
moten bij jonge kinderen. Het enthousiasme onder scholen uit De Bilt en 
Bilthoven is groot: negen scholen nemen deel met een verwachte deelname 
van plm. 900 kinderen uit de basisschoolgroepen 1, 2 en 3.
 (Renske van Kempen)

‘Ik had me voorgenomen om alles te doen om 
de sportschool overeind te houden en geen 
afscheid van mijn medewerkers te nemen.’
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Sport voor kinderen 
Van peuter tot puber

Peuterdans   .............................................. vanaf 3 jaar
Kleuterdans  ............................................. schoolgroep 1 en 2
Kinderdans  ............................................... schoolgroep 3
Modern jazz  ............................................ 6 t/m 8 jaar
Streetdance  ............................................. 7 t/m 12 jaar
Judo  ............................................................... 5 t/m 13 jaar
Tekenen & schilderen  ...................... 8 t/m 12 jaar
Klassiek ballet  ........................................ vanaf 12 jaar
Streetdance  ............................................. vanaf 12 jaar
Karate  ........................................................... vanaf 12 jaar

Sport voor volwassenen 

Bodybalance Meditatie
Conditiedans Seniorfit
Dance work-out Tafeltennis
Dansend bewegen Tai Chi
Gym Tennis
Modern Jazzdance Yoga
Karate Zumba
Koersbal

Meer informatie

www.vvsowvt.nl

leden@vvsowvt.nl

(030) 228 4973

Talinglaan 10, Bilthoven

Word actief bij WVT!
WVT is een gezellige vereniging waar elke week veel mensen over de vloer 
komen om te sporten. Daarnaast biedt WVT ontmoetingsactiviteiten en 
cursussen om jezelf te ontwikkelen of creatief bezig te zijn.

We hebben een groot en divers aanbod aan sportactiviteiten onder  
begeleiding van professionele docenten voor reële prijzen.

Doe mee met onze open lessen in de week van 13 t/m 18 september!

Daar waar beachvolleybal al een heel 
bekende sport is en op wereld- en 
olympisch niveau wordt gespeeld is de 
beachvariant van het korfbal minder 
bekend. Maar dat zal niet zo lang 
meer duren. De Korfbalbond zet in op 
Beachkorfbal. Een snel en dynamisch 
spel met korte wedstrijden waardoor 
het erg aantrekkelijk is om naar te 
kijken. De website van de Korfbalbond 
meldt dat er al ruim vijfduizend spor-
ters deze tak van het korfbal beoefe-

nen. Beachvolleybal heeft zich vanaf 
1990 geweldig ontwikkeld. De Volley-
balbond heeft de ontwikkeling van het 
beachvolleybal erg gestimuleerd met 
als gevolg dat het een hele populaire 
tak van sport is geworden. Veel spe-
lers gaan na de zaalcompetitie door 
met volleyballen in het zand maar de 
toppers hebben zich gespecialiseerd 
in het beachvolleybal. Nederland kent 
vele topteams met Wereld- en Euro-
pese titels achter hun naam. 

BEACHVELDEN
Met name in de damesgroep van 
Salvo’67 is beachvolleybal al jaren 
populair. De trainers van de dames 
wilden hier gebruik van maken. Infor-
matie bij Irene Beach in Bilthoven 
leerde dat daar geen capaciteit was. 
Toen werd het idee geboren om er zelf 
werk van te maken en beachvelden te 
gaan realiseren. Besturen van Salvo en 
TZ werden gepolst en waren positief. 
Eind maart presenteerden de trai-
ners hun plannen aan de besturen. De 
clubs waren enthousiast en startten 
de voorbereidingen. Drie zaken waren 
van belang: het vergunningentraject 
met de gemeente, totstandkoming 
onderlinge afspraken en formeren 
grondploeg voor aanleg van de velden. 
Intussen pakte ook de ledenraadple-
ging bij beide verenigingen goed uit. 
De leden deelden het enthousiasme 
van hun bestuur en zagen ook de 
potentie van de beachvelden. Irene 
Beach heeft ondersteund met advies 
over de aanleg van de velden en welk 
het type zand geschikt is. 

GRONDWERKZAAMHEDEN
Op zaterdag 3 juli zijn de werkzaamhe-
den gestart en binnen 14 dagen afge-
rond. Relaties van TZ hebben keihard 

gewerkt om de grondwerkzaamheden 
voor de beachvelden te realiseren. 
Materialen werden aangeschaft. Op 20 
juli tekenden de besturen van Salvo’67 
en TZ de officiële overeenkomst van 
samenwerking. Onderling zijn afspra-
ken gemaakt over het gebruik van de 
velden. Vanaf dat moment worden 
de velden gebruikt. De dames- en 
herenselecties van Salvo ’67 hebben 
al diverse keren in het zand getraind. 
Ook TZ-leden hebben al wat ballen op 
de korf geschoten met de voeten in het 
zand. Nu de zaalseizoenen weer voor 

de deur staan zullen de velden, los van 
enkele speciale activiteiten, voorlo-
pig niet worden gebruikt. De officiële 
opening van de velden zal in april/mei 
2022 plaatsvinden.
Een fraai staaltje van samenwerking 
tussen twee Maartensdijkse sportver-
enigingen die beiden hetzelfde doel 
nastreefden en de samenwerking als 
een van de leuke dingen aan dit project 
zagen. Raadpleeg voor meer informa-
tie over beachkorfbal en beachvolley-
bal de secretariaten van beide vereni-
gingen.

BEACHKORFBAL EN BEACHVOLLEYBAL 
IN MAARTENSDIJK
DOOR KEES DIEPEVEEN

KORFBALVERENIGING TWEEMAAL ZES (TZ) EN VOLLEYBALVERENIGING SALVO’67 UIT MAARTENSDIJK HEBBEN 

BEGIN DIT JAAR DE HANDEN INEENGESLAGEN OM GEZAMENLIJK IN DE ZOMERPERIODE EEN BEACHKORFBAL- EN 

TWEE BEACHVOLLEYBALVELDEN TE REALISEREN OP HET FJH VAN ECK SPORTPARK VAN TWEEMAAL ZES.  

De dames van Salvo hebben al heel wat voetstappen staan in de ‘zandbak’.

STICHTSCHE RUGBY
START NIEUW SEIZOEN

Na 2 maanden rust is het U14 team van start gegaan voor hun eerste 
jaar op een volledig veld. Dit seizoen staan er ineens twee teams van 15 
man op het veld die allemaal nieuwe vaardigheden op moeten doen. Hun 
trainingen begonnen dan ook al een week eerder om fit en voorbereid de 
competitie in te gaan. Er wordt veel van ze gevraagd dit jaar, bijna allemaal 
naar het voortgezet onderwijs, een aantal ver buiten hun woonplaats, en 
ook nog eens een klasse hoger spelen.
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Op 12 jarige leeftijd werd Sil lid van vol-
leybalvereniging Irene uit Bilthoven, 
waar zijn drie jaar oudere broer ook 
speelde. Hij leerde hier de basistech-
nieken van zijn vader die daar jeugd-
trainer was. En dat Sil aanleg had voor 
de sport bleek al snel. Na drie jaar ver-
trok hij naar Taurus in Houten. Daar 
heeft hij zich in twee jaar tijd zo goed 
ontwikkeld dat hij werd gevraagd om 
bij Bielderman Koetsier/ SSS in Bar-
neveld te komen spelen waar ook zijn 
oudere broer Alex speelde. In Barne-
veld maakte hij kennis met eredivisie-
niveau. Speelde en trainde daar zowel 
in het eerste als het tweede team op 
de aanvals- en spelverdelerpositie. 
Een jaar later werd hij gevraagd om 
op proef mee te trainen bij Talent-
team Papendal. Een team met jeugdige 
talenten dat in de eredivisie speelt en 

voor veel spelers een springplank is 
naar de top.

SPORTCENTRUM PAPENDAL
Sil: ‘Meetrainen met  het Talentteam 
gaf mij een enorme prikkel. Dit was 
wat ik wilde. Ik voelde dat het voor 
mij de manier was om mij verder te 
ontwikkelen. Al snel werd duidelijk dat 
ik mocht blijven. Nu woon en train ik 
op Sportcentrum Papendal. Dat bevalt 
heel goed. Dit is de beste locatie voor 
talentvolle volleyballers. Wonen, trai-
nen, begeleiding en voeding, alles is 
daar gericht op topsport’. Bij SSS werd 
Sil ingezet op aanval en spelverde-
ling. Binnen het Talentteam wordt hij 
opgeleid als spelverdeler. Maar niet 
alleen de sportieve, ook de persoon-
lijke ontwikkeling van de spelers van 
het Talentteam vindt men belangrijk. 

Je moet back up hebben voor na of bij 
een plotseling afgebroken sportcarri-
ère is de redenering. Sil volgt de MBO 
opleiding Voeding en Welzijn. In sep-
tember start zijn 2e jaar. Eén dag per 
week fysiek les op school. De overige 
lessen volgt hij online. 

TRAININGSSTAGE ORANJE
In een jaar tijd heeft Sil zich gestaag 
ontwikkeld als spelverdeler en vaste 
waarde binnen het team. Een jaar lang 
meer dan 20 trainingsuren per week, 
een forse toename aan spiermassa 
en de wedstrijden hebben hem al zo 
ver gebracht dat hij door zijn trainer 
Arnold van Ree met nog vier andere 
spelers uit het Talentteam werd voor-
gedragen voor een trainingsstage 
bij het grote Oranje. Sil werd speci-
fiek voor de spelverdeling gevraagd. 

Bondscoach Roberto Piazza is van 
mening dat spelverdelers lang moeten 
zijn. Met zijn lengte van 2.03 meter 
past hij in dat beeld. ‘Het was wel een 
enorme switch maar ook een schit-
terende en onuitwisbare ervaring om 
met die toppers en een toptrainer te 
mogen werken’ aldus Sil ‘ Alles gaat 
sneller, hoger en harder. Zelfs bij een 
wat mindere set up gaat de bal nog kei-
hard tegen de grond’. 

NAAR DE TOP
Ik kreeg flink spierpijn en ging bij elke 
training helemaal kapot. Maar het was 
heel speciaal om met mondiale topspe-
lers als Nimir Abdelaziz en Wouter ter 
Maat samen te trainen Zelfs als deze 
mannen vanwege blessures op 60 pro-
cent mogen trainen gaat alles nog loei-
hard’. Het verschil in kwaliteit tussen 
de Oranjespelers en Groenekanner Sil 
Meijs was erg groot. Sil: ‘Het verschil 
tussen één jaar eredivisie-ervaring en 
het Nederlands team is natuurlijk erg 
groot. Ik hoop volgend jaar weer voor 
een trainingsstage met Oranje aan te 
mogen sluiten. Maar een week trai-
nen met deze mannen heeft mij wel 
gesterkt in het idee dat dit voor mij de 
weg naar de top is die ik wil gaan. Daar 
wil ik later graag mijn brood mee ver-
dienen. De bondscoach heeft gezegd 
dat hij contact met ons houdt. We 
wachten het af. Nu ligt de focus voor 
hem en de Oranjemannen op het EK 
in september’. 

FAMILIE
Sil heeft zijn talent niet van vreemden. 
Volleybal is helemaal verweven met de 
familie Meijs. Het begon bij opa die in 
de jaren 60 zijn wedstrijdjes speelde 
in de Biltse Bedrijfscompetitie. Vader 
Guido heeft eredivisie gespeeld bij 

Brevoc en is sinds 3 jaar teammanager 
bij eredivisionist SSS waar Sil vroeger 
heeft gespeeld en waar oudere broer 
Alex nog speelt en zijn moeder de pun-
tentelling bij de wedstrijden verzorgt. 
Ook zij heeft eredivisie-ervaring en is 
manager geweest van de Jeugd Oranje 
dames. Alles in huize Meijs ademt vol-
leybal. 

Bielderman Koetsier/SSS en Talent-
team Papendal zitten beiden in de ere-
divisie-competitie en spelen dus tegen 
elkaar. De broers zien erg uit naar de 
onderlinge duels. Ze hebben een hele 
goede band en hebben veel samen-
gespeeld vanaf de jeugd. Sil: ‘Het zijn 
altijd pikante wedstrijden tegen elkaar. 
Daar kijken we erg naar uit en jennen 
elkaar al weken van tevoren. Maar het 
meest bijzondere is dat wij als gezin 
allemaal een taak hebben in die wed-
strijden. Mijn vader is teammanager 
van het team van mijn broer, mijn 
moeder houdt de score bij en broer 
Alex en ik spelen tegen elkaar’. Een 
familie met volleybal in het bloed!

SIL MEIJS WIL
NAAR DE VOLLEYBALTOP
DOOR KEES DIEPEVEEN

DE 19 JARIGE EN 2.03 METER LANGE SIL MEIJS UIT GROENEKAN DROOMT ER VAN OM DE VOLLEYTOP TE BEREIKEN. 

DE EERSTE STAP IS GEZET. SEDERT 2020 SPEELT HIJ IN HET TALENTTEAM PAPENDAL DAT UITKOMT IN DE EREDI-

VISIE. BEGIN JULI KREEG SIL VAN BONDSCOACH ROBERTO PIAZZA TE HOREN DAT HIJ IN DE AANLOOP NAAR HET 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP VOLLEYBAL HEREN ZIJN KWALITEITEN MOCHT LATEN ZIEN IN EEN TRAININGSSTAGE 

VAN EEN WEEK. DIT WAS EEN ONVERGETELIJKE ERVARING.

Sil actief als aanvaller bij Talent Team Papendal (foto Pim Waslander). 

Sil actief als spelverdeler in Jong 
Oranje. (foto Pim Waslander)

STRALEND OEFENTOERNOOI BIJ NOVA

Afgelopen zaterdag speelden alle teams van en bij Nova oefenwedstrijden. Voor sommige teams was dat één 
wedstrijd en voor andere was er een driekamp georganiseerd. Volgende week begint de competitie. 
(foto Renske van Kempen)

UITSLAG WEDVLUCHTEN 
Er waren in het weekeinde van 21 augustus bij Postduivenvereniging De 
Bilt meerdere wedstrijdvluchten. 10 leden verscheepten 117 vogels naar 
Lessines: De uitslag was: Ron Miltenburg (1, 2, 6 en 7), E. en K. van Oosten-
brugge 3, 9 en 10, M.J.J. van Zelst 4 en 5 en Michel van Putten 8 
Ook was er voor de duiven een vlucht vanuit Pt St. Maxence: Hier was de 
uitslag: Peter van Bunnik 1, 4 en 10, Ali Pazhouh 2, 5 en 8, M.J.J. van Zelst 3, 
Ron Miltenburg 6, E. en K. van Oostenbrugge 7 en G.M. Turk 9.

In het weekeinde van 28 augustus kwamen de duiven terug van een vlucht 
vanuit Nanteuil; hieraan namen 8 leden deel met 91 duiven. De uitslag was: 
E. en K. van Oostenbrugge (1) Ron Miltenburg ( 2 en 3), Ali Pazhouh ( 4, 
6 en 7) M.J.J. van Zelst (5 en 9), G.M. Turk (8) en Peter van Bunnik (10).
In datzelfde weekeinde was er weer een vlucht vanuit Lessines met 98 
duiven van 9 leden.
Nu waren de prijswinnaars: Ron Miltenburg (1, 6 en 7), E. en K. van Oos-
tenbrugge (2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10). 

Ook in het weekeinde van 4 september vlogen de duiven; 9 leden van PV 
De Bilt namen met 67 duiven deel vanuit Banteux. De uitslag was: Ron 
Miltenburg 1, 6 en 10, E. en K. van Oostenbrugge 2, 4, 8 en 9 en Ali Pazhouh 
3, 5 en 7. 
Ook was er dit weekeinde nog een vlucht vanuit Natour met 104 duiven 
van 9 leden. Ook hier waren de vogels van Ron Miltenburg dag-winnaar: 1, 
3, 4, 5 en 8, van E. en K. van Oostenbrugge 2, 6 en 10, van M.J.J. van Zelst 
7 en van G.M. Turk 9.

DRESSUURCLINIC
BIJ PRINSENHOEVE

Zaterdag 25 september geven Olympische ruiters Edward Gal en Hans-
Peter Minderhoud een dressuurclinic op De Prinsenhoeve in Maartens-
dijk. 
Er worden 3 plekken geveild voor ruiters die op M niveau of daarboven 
geklasseerd zijn. Zowel de opbrengst van de clinic als de tickets voor de 
toeschouwers is volledig bestemd voor Make-A-Wish. Na afloop is er een 
barbecue en een borrel.
Kijk voor meer informatie op www.ridersforgood.com
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ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
10.00 - 16.00 UUR 

DIVERSE LOCATIES 

DE 
BILT

GAAT 
 ONTMOETEN - CULTUUR - SPORT 

GAAT 
 ONTMOETEN - CULTUUR - SPORT 

WWW.DEBILTGAATOPEN.NL

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
10.00 - 16.00 UUR 

DE DE 
BILT

GAAT 
OPEN!
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40 jaar trouwe dienst
door Henk van de Bunt

1 September 2021 was Wijnand Hennipman 40 jaar in dienst bij Veldhuizen Wagenbouw; op die 
bewuste 1ste septemberdag dacht Wijnand met zijn Ria een paar dagen op vakantie te gaan naar 

Drenthe. Om dat te voorkomen wachtten zijn collega’s hem op de rotonde en brachten hem op 
naar het bedrijf om daar gebak te gaan eten. Daarna is de reis naar Drenthe alsnog hervat.

40 jaar geleden begon het dienst-
verband van de jubilaris in Loos-
drecht bij het toenmalige bedrijf 
Bart Veldhuizen, waar Wijnand zelf 
de productie van landbouwwagens 
deed. Bart Veldhuizen was boer in 
Loosdrecht, maar hij had altijd veel 
plezier in techniek. Hij werkte al 
vroeg aan landbouwmechanisatie 
en aan de bouw van wagens voor 
de landbouw. In 1978 vond de of-
ficiële inschrijving in de Kamer van 
Koophandel plaats van Veldhuizen 
Bedrijfswagens, gestart door ge-
noemde Bart Veldhuizen in Loos-
drecht. Wijnand Hennipman uit 
Westbroek, werd in 1981 de eerste 
werknemer. 

Verhuizing
Doordat de fabriek in Loosdrecht in 
een woonkern lag, was er geluids-
overlast van de logistieke stromen. 
Om die reden werd in 1993 de lo-
catie aan de Koningin Wilhelmi-
naweg 259 in Groenekan gekocht, 
vlak bij de A27-afritten. Hier was 
voorheen het bedrijf Cator Meta-
len gevestigd, dat failliet gegaan 
was. In 1999 werd op die locatie de 
werkplaats vervangen en in 2001 
werd deze uitgebreid. In 2005 werd 
ook het buitenterrein uitgebreid. 
Er werken in totaal circa 60 werk-
nemers. Naast de locatie in Groe-
nekan zijn er vestigingen in Loos-
drecht en Zwolle.

Woordvoerder
Bij het 35-jarig bestaan van het be-
drijf in 2015 schrijft collega Walter 
Eijndhoven over Wijnand Hennip-

man als ‘woordvoerder van het be-
drijf’. Huidig eigenaar Pieter Veld-
huizen vindt dat meer dan logisch: 
‘Wijnand groeide door binnen het 
bedrijf; na de aankoop in 1993 van 
het pand in Groenekan is Wijnand 
een jaartje later gevraagd om het 
pand op te knappen en wordt een 
steunpunt voor verhuur aldaar ge-
opend. Hennipman vertelt in 2015 
daarover: ‘Al snel daarna werden er 
aluminium aanhangwagens gepro-
duceerd; minder gewicht betekent 
immers ook minder brandstof’.

Stagebegeleider
Hennipman was betrokken bij de 
heropbouw van het bedrijf: alle ver-
vallen gebouwen werden vervangen 
door werkplaatsen met goeie smeer-
put die voldoen aan alle eisen. Ook 
is de parkeerplaats uitgebreid en 
voorzien van olieafscheiders. Het 

huidige takenpakket van Wijnand 
Hennipman bevat een scala van 
werkzaamheden, zoals schadeafhan-
deling huurauto’s, gebouwenbeheer, 
loonadministratie en het begeleiden 
van stageplaatsen. Dat laatste is na-
tuurlijk het meest logisch voor een 
zo ervaren werknemer als Wijnand 
Hennipman.

Westbroeker
Wijnand Hennipman is een betrok-
ken inwoner van Westbroek: hij 
weet als geen ander wat er in het 
dorp speelt en leeft. De Westbroe-
ker was jarenlang raadscommis-
sielid voor de SGP in De Bilt. Al 
meerdere generaties kennen bij de 
ingang van het kerkgebouw van de 
Hervormde gemeente in Westbroek 
geen ander gezicht dan dat van kos-
ter Wijnand Hennipman.

Onder toeziend oog van Ria snijdt Wijnand Hennipman op zijn 
jubileumdag zelf de taart aan.

De Biltse Streekmarkt 
Gezelligheid als vanouds op een nieuwe plek

De Biltse streekmarkt is een ini-
tiatief van Stichting Biltsheerlijk, 
in goede samenwerking met voed-
selproducenten, duurzame onder-
nemers en enthousiaste inwoners 
in De Bilt. Biltsheerlijk wil de be-
schikbaarheid vergroten van gezond 
en milieuvriendelijk geproduceerd 
voedsel. Een markt voor lokale 
duurzame voedselproducten is daar-
voor natuurlijk een prachtig middel. 
Maaike Noorlander. 

De markt groeide in de loop van de 
jaren uit tot een seizoenmarkt waar 
voedsel centraal staat, maar ook als 
plek voor duurzame non-food pro-
ducten met een transparant en goed 
verhaal. ‘Ik merk elke keer weer 
hoe fijn het is om samen een mooie 
markt neer te zetten met mensen 
die vol passie hun producten zelf 
maken en daardoor het verhaal er-
achter als geen ander kennen. De 
gezamenlijkheid, het versterken 

van elkaar en de fijne sfeer typeren 
deze markt’, aldus Margo Bogaard 
van het organisatieteam.

Na-Corona
Na een jaar Corona, waarin niets kon 
worden georganiseerd, is het markt-
team deze zomer weer bij elkaar 
gekomen om deze markt te plan-
nen. Tijdens de Week van de Duur-
zaamheid op vrijdag 15 oktober is 
van 15.00 tot 19.00 uur de Biltse 
Streekmarkt, die voor het eerst zal 
plaatsvinden bij kinderboerderij De 
Schaapskooi aan de Melkweg in 
Bilthoven (achter Het Lichtruim). 

Lintje
Verder is alles weer als vanouds 
met veel gezelligheid, muziek van 
KəBBək, vermaak voor de kinderen 
en heel veel moois en lekkers van 
Biltse bodem. GroenLinks reikt dit 
jaar opnieuw op de Biltse streek-
markt het Groene Lintje uit aan 
een persoon of organisatie die zich 
inspant voor een sociaal en/of duur-
zaam De Bilt. Vorig jaar was Anke 
Hazeleger van Plog it up De Bilt de 
winnaar, met haar inzet voor een 
schoon De Bilt.
            (Maaike Noorlander)

Dit jaar wordt de Biltse Streekmarkt gehouden bij kinderboerderij De 
Schaapskooi.

Buurtfeesten brengen 
De Leijen tot leven

Op zaterdag 4 september waren er meerdere buurtfeesten in De 
Leijen. Eén daarvan vond plaats op het pleintje van Eikvaren.

Er was een springkussen voor kinderen, een streetband en een open 
podium. De organisatoren Simonet en Karin vertelden het sociale con-
tact erg belangrijk te vinden, zeker na het gebrek aan sociaal contact 
door corona. Zij ondersteunden dit feest met grote pannen met soep en 
brood van de warme bakker. Jong en oud had het op deze zonnige dag 
zeer naar de zin en waren zichtbaar blij elkaar weer eens te zien en te 
spreken.

Wijkraad De Leijen 
De Wijkraad De Leijen ondersteunde het buurtfeest Eikvaren. Voorzit-
ter Ebbe Rost van Tonningen presenteerde een lofzang op De Leijen 
onder begeleiding van zijn accordeon, de band en de zingende aanwe-
zigen. Eén van de coupletten van zijn lied De Leijen luidt: 
‘De Leijense bossen die zijn niet ver weg; 
natuur is heel dicht bij ons huis; 
de burgers doen alles in goed overleg, 
in dit land voelt ieder zich thuis’.
        [HvdB]

Heel de Leijen zingt mee.

De jeugd kon zich laten schmincken.

Oogmeetweken bij 
Van Eijken Optiek 

Tijdens de Oogmeetweken van 6 september tot en met 17 oktober is 
iedereen welkom bij Van Eijken Optiek voor een gratis oogmeting. 

Iedereen die twijfelt aan zijn zicht of niet zeker weet of zijn huidige bril 
nog voldoet, kan in die periode bij Van Eijken Optiek terecht voor een 
gratis oogmeting met de meest geavanceerde apparatuur. Maak hiervoor 
eerst even een afspraak. Peter van Eijken: ‘Niemand zou met minder zicht 
genoegen hoeven nemen. We nemen daarom altijd de tijd voor een uitge-
breide oogmeting, want goed zien begint met een goede meting. Indien 
nodig adviseren onze oogspecialisten graag wat de beste kijkoplossing is. 
We werken met topkwaliteit brillenglazen, die zelfs helemaal op maat kun-
nen worden gemaakt en hebben een geweldige monturencollectie met de 
mooiste merken’. 

Wie zijn ogen tijdens de Oogmeetweken laat (na)meten en een complete 
nieuwe bril koopt ontvangt 4 limited edition Blond Amsterdam mokken 
cadeau. Naast deze vrolijke actie, organiseert Van Eijken Optiek een wed-
strijd (‘versier je eigen mok’) voor groot en klein, waarmee mooie prijzen 
zijn te winnen. Via de website is de kleurplaat te downloaden. Ook ver-
schijnt er ter gelegenheid van de Oogmeetweken een speciale editie van 
het Magazien, die huis aan huis wordt verspreid. Voor meer info en ope-
ningstijden: www.vaneijkenoptiek.nl. 
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MET MINDER 
GEEN GENOEGEN

Oogmeetweken
Van 6 september t/m 17 oktober

AANBOD

BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE 
BRIL ONTVANG JE 4 LIMITED EDITION 
BLOND AMSTERDAM MOKKEN.*

Inclusief gratis oogmeting.

  HOUD UW
BRIEVENBUS
  IN DE GATEN 
VOOR ONS
  NIEUWE 
MAGAZIEN

Opbrengst boekenbeurs 
boven verwachting

De Boeken- en Muziekbeurs bij WVT was weer een groot succes met een 
prachtige opbrengst van € 7.700. WVT neemt binnenkort een besluit waaraan 
het bedrag wordt besteed. Dit wordt bekend gemaakt op de website en in de 
nieuwsbrief. 

De boeken stonden in alle zalen van het gebouw uitgestald wat de ruim 500 
bezoekers voldoende ruimte en tijd gaf om te zoeken naar hun favoriete boe-
ken, fi lms of muziek. Dankzij de constante stroom ingebrachte boeken, was 
het aanbod zeer gevarieerd en van hoge kwaliteit. Van de boeken die dit keer 
niet verkocht zijn, worden 6 goedgevulde dozen naar het COA in Zeist ge-
bracht voor de vluchtelingen uit Afghanistan; o.a. Engelstalige leesboeken, 
atlassen, woordenboeken, boeken over Nederland en Europa, religieuze boe-
ken als De Koran en de Bijbel, kookboeken, kinderboeken, kleurboeken en 
kleurpotloden.

Gebruikelijk is de boekenbeurs de vrijdag en zaterdag na Hemelvaart. Het 
boekenteam van WVT gaat ervan uit dat het volgend jaar weer als vanouds 
doorgang kan vinden.

Groot aanbod op de boekenbeurs bij WVT.

Bovenop de hei

De hei bloeit overal uitbundig en trekt veel insecten aan, zoals hier een 
lieveheersbeestje. (Eugène Jansen)

Kunstroute 2021
Frans Poot bezocht een aantal adressen van de Kunstroute 2021. 

Een foto-impressie geeft een indruk van een succesvolle dag.

Op de Groen van Prinstererweg 12 in De Bilt 
waren werken te zien van o.a. Paul Reeskamp 
(schilderijen) en Maarten Schildwacht (glaswerk).

Op de Dorpstraat 54 in De Bilt - het Atelier Kunst 
en Licht - toonde Sascha Hacka haar glaswerk.

Op de Ambachtstraat 9 in De Bilt (AmbachtAteliers) toonde o.a. Rita 
Camphuijsen haar schilderwerk. Op dit schilderij heeft zij zichzelf in 
het midden afgebeeld in haar poging om het evenwicht in het leven te 
bewaren, als het even niet meezit. 

Claire van Lierop exposeerde in 
haar eigen atelier: Het strand 
tijdens eb. De kunstenaar zag er 
een vis in die probeerde de weg 
naar het water terug te vinden.

KBH start 
kindermuzieklessen 

Op vrijdag 10 september starten de nieuwe cursussen SuperKids en AMV 
Kids van de Koninklijke Biltse Harmonie. Kinderen uit groep 1 en 2  van 
de basisschool kunnen deelnemen aan SuperKids en kinderen uit groep 3 
t/m 5 aan AMV Kids.

Bij de cursus SuperKids maken de kinderen spelenderwijs kennis met muziek. 
Met leuke liedjes en spelletjes leren de kinderen zo de grondbeginselen van de 
muziek. AMV Kids is een basiscursus ter voorbereiding op muzieklessen op 
een instrument. De kinderen maken kennis met verschillende instrumenten en 
oefenen met noten lezen. 
De lessen worden verzorgd door de Muziekschool De Bilt in Het Lichtruim.
Daarnaast starten in september ook de individuele slagwerklessen weer bij 
de KBH. Voor meer info en/of aanmelden kunt u contact opnemen via 
opleidingen@biltseharmonie.nl. 
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Vernieuwd schoolplein 
Michaelschool 

door Henk van de Bunt

Het was zaterdag 4 september een drukte van belang op en in de omgeving van het nieuwe 
schoolplein van de Biltse Michaelschool, gelegen naast de gelijknamige parochiekerk aan 

de Kerklaan in De Bilt. Het geheel vernieuwde schoolplein werd ‘officieel’ geopend 
na een jaar lang hard werken door een flinke groep ouders. 

 
De school ligt in een oudere wijk 
aan de grens van de gemeente De 
Bilt. De kinderen komen voor-
namelijk uit de directe omgeving 
van de school, maar ook uit de 
overige delen van de gemeente De 
Bilt, van de Utrechtseweg tot aan 
de Groenekanseweg. Enkele leer-
lingen komen vanuit Bilthoven en 
Utrecht naar de Michaëlschool. De 
school begon in 1922 als een klei-
ne, 3-klassige parochieschool. In de 
loop der decennia groeide het aantal 

leerlingen gestaag en bedraagt nu 
ca. 260 kinderen. Aan het gebouw 
hebben meerdere verbouwingen 
(waarvan sommige zeer ingrijpend) 
plaatsgevonden, de meest recente 
in 2009, waarbij de school geheel 
gerenoveerd en met meerdere ruim-
tes uitgebreid werd.

Schoolplein 
De leerlingen van de Michaelschool 
hebben afgelopen jaar een geheel 
nieuw schoolplein gekregen. Het 

plein biedt nu veel meer speeluit-
dagingen en is een stuk groener ge-
worden. In het ontwerp is ook een 
stuk van de tegels vervangen door 
zand, leuker voor de kinderen en 
beter voor het vasthouden van het 
regenwater. Naast de vele speeltoe-
stellen heeft de Michaelschool nu 
ook haar eigen buitentheater voor 
buitenlessen en optredens. 
De vernieuwing van het school-
plein is opgepakt door Stichting 
Ondersteuningsfonds Basisschool 
St. Michael; gerund door ouders 
van de leerlingen van de Michael-
school. De stichting ondersteunt de 
school met grotere verbetering van 
het schoolplein en algemene ruim-
tes en onderwijsvernieuwing. Elk 
jaar wordt er in overleg met school 
een doel gekozen waarvoor geld 
wordt ingezameld via donaties van 
ouders, sponsoring en subsidies.

Klussen
Stichtingspenningmeester Jan-Wil-
lem Meiburg keek met een dank-
baar, tevreden en trots gevoel terug 
bij de opening: ‘Er is meer dan 800 

Directeur Henriette van Amerongen en Jan-Willem Meiburg onthullen het 
sponsorbord.

uur geklust op het schoolplein, los 
van alle werkzaamheden er omheen 
(werving, ontwerp, inkoop, etc.). Er 
zijn 16 nieuwe speeltoestellen gere-
aliseerd, er is een theater gebouwd, 
met naar schatting 3.500 tegels 
en 975 kilo cement en er zijn 630 
planten, struiken en bomen neerge-
zet. Er is 160 kuub zand (oftewel 
240.000 kilo zand) op het school-
plein gebracht en met kruiwagens 
werd 15 kuub grond in de borders 
gereden. Er is 6400 kg beton ge-
stort met de betonmolen en 350 
vierkante meter opnieuw bestraat 
(zo’n 4000 tegels). Veel tegels zijn 
meerdere keren door de handen ge-
gaan en daarom is er naar schatting 
200.000 kilogram aan tegels getild. 
Het afgelopen jaar is er een enorm 
bedrag van € 45.000 bijeengebracht 
door de kinderen en de ouders van 
de Michaelschool, deels door dona-
ties, een subsidie en vele sponso-

ren, die gul hebben bijgedragen. De 
uitvoering is grotendeels gedaan 
door een team van 40 enthousiaste 
ouders en hun kinderen; zij hebben 
samen ruim 800 uur op het plein 
gewerkt en daarmee een supermooi 
resultaat neergezet’.

Team
Aan de school zijn momenteel zes-
entwintig medewerkers verbonden: 
negentien leerkrachten, een vak-
leerkracht gymnastiek, twee intern 
begeleiders, twee klassenassisten-
ten, een directeur en een adminis-
tratief medewerker/ICT-beheerder. 
Henriette van Amerongen (direc-
teur van de Michaelschool) is dank-
baar: ‘De leerlingen en het team 
zijn enorm blij met dit prachtige en 
uitdagende schoolplein, hier gaan 
we vele jaren plezier van hebben. 
Ik wil alle ouders enorm bedanken 
namens de hele school’. 

Twee van de 16 nieuwe speeltoestellen zijn erg in trek. 

Klimmen, klauteren en glijden; alles is mogelijk.

Aeres Bilthoven draagt het gebouw 
over aan de gemeente

door Henk van de Bunt

Na maanden van voorbereiding 
en verbouwing van Aeres VMBO 
Maartensdijk is de locatie Biltho-
ven - met 100 leerlingen - helemaal 
‘ingehuisd’. De laatste verhuiswa-
gen is dinsdag 31 augustus vertrok-
ken naar Maartensdijk. Op woens-
dag 1 september zijn de sleutels 
overgedragen aan de gemeente, de 
rechtmatige eigenaar van het pand. 

Het schoolgebouw aan de Dieren-
riem in Maartensdijk is prachtig 
verbouwd en biedt voor de leerlin-
gen en het personeel van de Mavo 
uit Bilthoven een mooie kans: ‘Er 
is door de conciërges ongelofelijk 
hard gewerkt om de school leeg te 
maken en klaar te maken voor de 
oplevering’ aldus directeur Gerda 
Casteel. ‘Vanuit de locatie Maar-

tensdijk bieden wij nu de basisbe-
roepsgerichte leerweg tot en met de 
theoretische leerweg aan, zo zijn 
we een breed VMBO met aandacht 
voor de leerling, een school om 
trots op te zijn’. 

Everdingen
Het oudste gedeelte van de Oranje 
Nassauschool, het deel dat aan de 
kant van de Soestdijkseweg gele-
gen is, werd in 1930 ontworpen 
door de toenmalige gemeentearchi-
tect P.J. Vermaak. Dat gedeelte van 
de Oranje Nassauschool droeg in 
eerste instantie de naam Van Ever-
dingenschool en was vernoemd 
naar dr. W. van Everdingen, die in 
De Bilt wethouder van onderwijs 
is geweest. Op 23 januari 1932 kon 
het gebouw als openbare lagere 

school in gebruik genomen worden.
In 1972 werd de Van Everdingen-
school verplaatst naar een nieuwe 
locatie aan de Leeuweriklaan. Kort 
daarna heeft de Oranje Nassau 
Mavo het schoolgebouw overge-
nomen en toegevoegd aan het be-
staande pand aan de Overboslaan, 
dat in 1931 als protestants christe-
lijke ULO/MULO in gebruik geno-
men werd.

Verbouwing
In 1937 werd de school met twee 
leslokalen uitgebreid. Nadien is 
de school nog diverse malen uit-
gebreid en verbouwd. De laatste 
uitbreiding dateert uit 1980; toen 
werd er o.a. een gymnastieklokaal 
gebouwd. Op 1 augustus 1993 
ging de Oranje Nassauschool een 
samenwerkingsverband aan met 
Het Nieuwe Lyceum. Die samen-
werking heeft maar enkele jaren 
geduurd. In 1998 begon men te 
onderhandelen met het Groenhorst 
College, een scholengemeenschap 
waarbij diverse Vmbo-scholen zijn 
aangesloten. Ook in Maartensdijk 
was een van de bij het Groenhorst 
College aangesloten scholen te vin-
den, een school waarmee de Oranje 
Nassau voor VMBO na het daad-
werkelijk realiseren van het samen-
werkingsverband nauwe contacten 
onderhield. Met het vertrek van 
de mavo, vanouds Oranje Nassau-
school komt er een einde aan een 
tijdperk. Het is op dit moment niet 
duidelijk wat de gemeente met het 
gebouw gaat doen. 

V.l.n.r. Laura van Esveld (teamleider), Gerda Casteel (directeur) Hans 
Pieter Cleassens (bouwbeheer gem. De Bilt) en juriste Anne Marie 
Vreeman bezegelen de overdracht. (foto Jamila El Koudia)

Luidruchtige opening

Openbare daltonschool de Kievit van Wereldkidz in Maartensdijk is dit 
schooljaar luidruchtig begonnen. De leerlingen kregen in de ochtend 
allemaal een Sambaparadeworkshop van Raw Resonance. ‘s Middags 
hebben zij dit op het Maertensplein en in de buurt laten horen. (Nienke 
Kuipers)



22

GEMEENTENIEUWS
week 36   8 september 2021

De gemeente De Bilt is al enige tijd bezig om delen van het groen anders te 
beheren om meer plantjes, grassen en kruiden een kans te geven: we gaan 
meer ecologisch maaien. Dit houdt in dat bepaalde delen 1x of 2x per jaar 
gemaaid worden i.p.v. regelmatig. Op deze manier vergroten we de biodi-
versiteit en trekken we meer insecten en vogels aan.

Vorig jaar zijn we begonnen met het eco-
logisch beheer bij enkele gazons. Dat wa-
ren met name locaties waar ook inlandse 
eikenbomen staan i.v.m. de bestrijding 
van de eikenprocessierups. Op sommige 
plekken beheren we de bermen nu al jaren 
ecologisch, zoals bijvoorbeeld op de Biltse 
Rading (binnen en buiten de bebouwde 
kom). We zien hier al een reactie in de na-
tuur op dit ecologisch beheer: opvallend is 

bijvoorbeeld de aanwezigheid van de rup-
sen van de Jacobsvlinder op het Ja-
cobskruid.

Uitbreiding locaties
Komende jaren gaat de gemeente De Bilt 
de locaties waar we ecologisch maaien uit-
breiden. Indien het maaibeheer van grote 
gazons wordt aangepast, worden omwo-
nenden hierover apart geïnformeerd of 

betrokken. Bij het aanpassen van het 
maaibeheer hebben we o.a. rekening ge-
houden met de functie van het gazon (als 
het bijvoorbeeld gebruikt wordt als speel-
veld, maaien we wel vaker). 

Natuurlijke manier
Door het gazon ecologisch te beheren, ko-
men meer grassen en kruiden tot bloei en 
vergroten wij de biodiversiteit en de land-
schappelijke belevingswaarde. Het vergro-
ten van de biodiversiteit zorgt voor een 
natuurlijk en evenwichtig ecosysteem. Dit 
is belangrijk want hiermee bestrijden we 
ziektes en plagen op een natuurlijke ma-
nier. 

Methode
Op de geselecteerde locaties maaien wij 
één of twee keer per jaar en voeren het 
maaisel af. Standaard houden wij langs de 
randen van het huidige gazon een smalle 
strook kort. Deze strook blijven wij fre-
quent maaien om ervoor te zorgen dat het 
groenvak er verzorgd uit blijft zien. Boven-
dien zorgt de variatie aan hoogte van de 
gras- en kruidenvegetatie, dat voor de 
verschillende soorten fl ora en fauna een 
geschikte leefomgeving ontstaat.

Bestrijding eikenprocessierups
Door het vergroten van de biodiversiteit 
trekken wij ook meer natuurlijke vijanden 
van de eikenprocessierups aan. Hierdoor 
kan de plaagdruk van de eikenprocessie-
rups afnemen. Daarmee dient het aanpas-
sen van het maaibeheer als bestrijdings-
methode voor de eikenprocessierups. 

Groenbeheer in gemeente De Bilt

Ingestuurde vragen:

Een zeer brede grasstrook langs de 
paden (bos Voordaan) wordt  gemaaid. 
Is het mogelijk om  uitsluitend overhan-
gend groen te maaien? 
De grasstroken langs bospaden (alle bosge-
bieden) worden 2 keer per jaar gemaaid. De 
reden is dat de grasvegetatie te ver oprukt 
zodat de paden gestaag dicht groeien en 
ongemakkelijk worden om te bewandelen. 
Door het maaien manier blijven de contouren 
van de bestaande paden duidelijk en worden 
er geen secundaire paden belopen. 

Waar wordt ecologisch gemaaid?
Er wordt al sinds enige tijd ecologisch 
gemaaid in bermen van buitengebieden. In 
juni wordt de eerste meter uit de rijbaan 
gemaaid. De rest van de berm wordt dan nog 
niet gedaan. De reden hiervan is dat het 
belangrijk is dat de zichtbaarheid van de 
rijbaan/berm vanuit verkeersveiligheid 
gewaarborgd blijft. In september wordt de 
gehele berm gemaaid en het gras afgevoerd. 
Daarnaast is de gemeente bezig om gazons 
niet meer frequent te maaien maar ecologisch 
te beheren. Dit versterkt de biodiversiteiten 
en het aantrekken van natuurlijke vijanden 
tegen de eikenprocessierups. 

Wat zijn de kosten per m2/ha?
De kosten voor ecologisch maaibeheer zijn 
niet hoger dan traditioneel beheer. Sterker 
nog; zelfs wat voordeliger. Traditioneel 
werden bermen twee keer per jaar geheel 
gemaaid en nu één keer. Belangrijker is wat 
het oplevert. Vanuit de ecologie is het 
waardevol omdat  de biodiversiteit interessant 
is voor insecten en vlinders. Daarnaast is de 
beleving van een berm aantrekkelijker 
vanwege de aanwezigheid van bloemen en 
kruiden. 

Het groenbeheer in onze mooie gemeente kent vele kanten als het ecologisch 
maaibeheer, het snoeibeleid, het bestrijden van ongedierte (als bijv. ratten en 
eikenprocessierups), de bladcampagne, het verwerken van klachten en 
meldingen en de wateroverlast als gevolg van fl inke regenbuien.
In september en oktober zullen we wekelijks toelichting geven over deze 
onderwerpen en vragen hierover beantwoorden. Het gaat om algemene vragen 
over de werkwijze. Heeft u een vraag? Stuurt u deze naar info@debilt.nl o.v.v. 
‘Vragen groenbeheer’. Als u een specifi eke vraag of melding heeft die alleen op 
uw situatie/locatie van toepassing is, dan verzoeken we u deze te sturen naar 
Meldingen Openbare Ruimte (www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte). 

Ecologisch maaien

Van Noord naar Zuid Toen en Nu
Met een oude foto van Toen en een nieuwe opname van Nu gaan Rienk Miedema (Toen) en Henk van de Bunt (Nu) 

door de zes kernen van De Bilt op zoek naar veranderingen. 

Het onderhoud aan de perrons van station Hollandsche Rading ging maandag 
22 februari van start. Tot vrijdag 26 februari werd er gewerkt om het perron 
circulair te maken. Daarmee heeft Hollandsche Rading een primeur: het is 
het eerste station waar we de perrons zo circulair mogelijk gebouwd zijn. 

Langs de spoorlijn Hilversum- 
Utrecht is een bijzonder type 
bovenleidingportalen toegepast 
met als bijnaam De Gotische 
Bogen. Het eerste station werd op 
1 juni 1885 in gebruik genomen. 
In 1987 werd een nieuw 
eenvoudig haltegebouw geopend, 
dat in 1995 alweer buiten gebruik 
gesteld werd en daarna een 
bank huisvestte. In maart 2008 
werd bekend dat NS het gebouw 
ging verkopen. Later is er in dit 
gebouw een lunchroom gevestigd 
(Perron Peet).        (foto uit 1965)



Nootjes
De Vierklank 23 8 september 2021

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Spoed als het moet! 

0346 - 21 12 15 - www.parelpromotie.nl.

Op ’t bankje
De wat oudere man die bij me op het bankje is komen zitten is 
duidelijk uit op een praatje. Hij vertelt dat hij in een paar dagen 
bij zijn dochter die hier woont logeert. ‘Ik kom uit een dorp in 
de Achterhoek en dit bankje doet mij denken aan de oude man-
nen vroeger in ons dorp. Het was een soort hangplek. De man-
nen, want vrouwen kwamen er niet, waren daar bijna elke dag 
te vinden en ze zeggen dat er dan vaak sterke verhalen verteld 
werden. Die grote halfronde bank staat nog steeds midden in het 
dorp en ze noemen die nog altijd de leugenbank.’ De man zwijgt 
even maar als hij merkt dat ik er wat meer van wil weten gaat hij 
verder. ‘Een groep oude mannen zie je er niet meer zitten en als 
het nog bestaan had zou het in de coronatijd wel gestopt zijn. Er 
kwam bij ons een verzorgingshuis en een dorpshuis waar allerlei 
activiteiten worden gehouden en daar komt nu iedereen samen. 
De bank is nu overdag voor voorbijgangers en ’s avonds is het 
een plek voor hangjongeren.’ Toch ben ik benieuwd waarom ze 
het leugenbank noemen en daar gaat de man op in. ‘Oudere men-
sen vertellen dat er sterke verhalen verteld werden. Op verjaar-
dagen worden die nog wel eens doorverteld daarom kennen de 
meeste mensen ze wel. Zo waren er in het dorp nogal wat oude 
sportvissers en als je hun verhalen mocht geloven zijn er soms 
enorm grote vissen gevangen. Jammer dat er nooit iemand getui-
ge van is geweest. Tegenwoordig zouden ze er wel een foto met 
hun telefoon van gemaakt hebben. De mannen hielden zich ook 
vaak bezig met de dorpspolitiek en het schijnt dat de discussies 
dan nog wel eens hoog opliepen. Vooral als er raadsverkiezingen 
waren, want ze waren natuurlijk niet allemaal van dezelfde par-
tij. Ondanks alles zochten ze elkaar steeds weer op. De gemeente 
was trouwens altijd een dankbaar onderwerp voor de bankzit-
ters. Meestal ging het dan over dingen heel dicht bij huis. Een 
tegel die niet goed lag en waar iemand over gevallen was, of een 
boom die nodig gesnoeid moest worden. Dat waren zo’n beetje 
de gespreksonderwerpen. Zo wordt verteld dat een man klaagde 
over een verkeersbord op de dijk. Dat zou zijn uitzicht belemme-

ren. Voor mensen in de stad klinkt dat als een luxeprobleem. De 
bankzitters waren er wel achter gekomen dat je klachten het bes-
te in verkiezingstijd naar buiten kon brengen. Dan was er altijd 
wel een raadslid dat daarover vragen in de raad stelde.’ Ik heb het 
aangehoord en zeg tegen de man dat ik me goed kan voorstellen 
dat zo’n verzamelbankje niet meer van deze tijd is. ‘Nu zitten ze 
misschien wel in een groepsapp’, zeg ik. Mijn gedachten dwalen 
een beetje af en ik dagdroom hoe het zou zijn als oude mensen 
hier op het bankje gingen discussiëren, maar die gedachte laat ik 
gauw varen. Er zijn tegenwoordig sowieso heel wat meer mo-
gelijkheden om elkaar te ontmoeten en door de sociale media 
kan ook veel meer. Daar is in de coronatijd veel gebruik van ge-
maakt. De man vertelt dat hij zelf ook vaak met zijn tablet bezig 
is. ‘Wij hebben nu een familieapp. De mannen die vroeger op 
het leugenbankje zaten zijn er al lang niet 
meer. Als ze nu met alle mogelijk-
heden die er zijn geconfronteerd 
zouden worden, schrokken ze 
zich dood.’ De man vindt het 
wel genoeg geweest en maakt 
aanstalten om verder te gaan. 
Ik wens hem nog een prettig 
verblijf bij zijn dochter en hij 
gaat er met een groet vandoor. 

Maerten

Te koop aangeboden
Te koop vier rieten eetkamer-
stoelen in prima staat €12,- 
per stuk. Tel. 0346 213341

Te koop (niet gebruikte) 
douchestoel €40,-. Tel. 0346 
213341

3 stuk VWO 6 "samengevat" 
Gs-Ak-Eco igst €7,50. Tel. 
06-21415798 
Theorie boek rijbewijs B 
Vekabest izgst. €15,-. Tel. 
06-21415798

Gratis af te halen. Witte 
kledingkast met hang- en 
leggedeelte. Afmeting 
200x60x60. Tel. 0346-211678

Caravan/ Boot e.d CEE 
Blauwe stekker & Contra 
stekker, 3 polig ,16 a, 220/240 
V, &. 11 meter snoer. Prijs 
€12,50. Tel. 06-36101523.

Caravan/Boot e.d. CEE 
Stekker &  Contra stekker, 
3 polig, 16 a, 220/240 V. 
24 meter snoer. €25,-. Tel. 
06-36101523.

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
M O T O R F I E T S E N . 
Brommers opknappers. 
Alle merken in elke staat 
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

Activiteiten
BROCANTE-curiosa-tuinfair
11 sept., Tolakkerweg 107, 
Holl. Rading van 10 - 16 uur

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag diverse wijken 
in De Bilt en Bilthoven. Meld 
je aan via info@vierklank.nl 
of bel 0346-211992

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke bij-
verdienste dichtbij?  Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Personeel aangeboden

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

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

HOVENIER voor al uw 
Tuinwerkzaamheden
Seizoensbeurt, hogedrukreini-
ging, schuttingen, bestrating
Bel vrijbl. 06-49377634

Betrouwbare KLUSJESMAN 
biedt zich aan voor alle voor-
komende klusjes in en rondom 
het huis. Voor informatie mag 
u bellen naar 06-43825128

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

Woning of garagebox in 
Mdijk snel VERKOPEN? Bel 
06-18554620

Open TUIN rondom De 
Oude School in De Bilt, 
Burgemeester de Withstraat 
op Monumentendag 11 sep-
tember

Nu de R weer in de maand is gekomen
valt ook spoedig het blad van de bomen
dan is het wachten tot mei
maar ook dat vliegt voorbij
voor we een R-loze maand tegenkomen

Guus Geebel Limerick

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

Cursussen/ trainingen

Gelukkig kunnen we dit jaar weer van start gaan met de 
cursus Frans voor gevorderden bij het WVT. Op don-
derdagmorgen van 10.00 tot 11.30 zal het accent liggen op 
conversatie en de Franse cultuur in brede zin met een afwis-
selende en leerzame methode. Uiteraard ontbreekt gezellig-
heid onderling niet Ook behandelen we regelmatig een Frans 
chanson of een gedicht. Alle informatie over prijzen, infor-
matieavond (15 september, 19.30 uur) op www.vvsowvt.nl  

Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden in 
Bilthoven. Half sept 2021 starten weer bridgelessen. Voor 
beginners 12 lessen op do-avond (na Kerst vervolgcursus 
mogelijk). Voor semi-gevorderden op vr-morgen. Ook 
privélessen voor alle niveaus met grote flexibiliteit. Wij 
hebben kleine groepen van max. ca 10 pers., waardoor 
persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. www.bridge-
school-bilthoven.nl, ciska.zuur@gmail.com, 030281121, 
0655193649

Start elfde 
Repair Café 

seizoen
Afgelopen zaterdag was er een druk bezocht Re-
pair Café bij de WVT. Ondanks het mooie weer 
kwamen zo'n zestig mensen langs om hun kapotte 
spullen te repareren. De vrijwilligers werkten non-
stop en hielpen o.a. bij het maken van lampen, 
stereoapparatuur, fietsen en vele kledingstukken. 
De meegekomen kinderen maakten van oude fiets-
banden mooie kettingen en armbanden.  Het vol-
gende Repair Café is op zaterdag 25 september.

In de werkplaats van de WVT wordt weer hard 
gewerkt. (foto Sofie Bakker)



Gele plomp
De dagen worden opvallend korter en de natuur bereidt zich voor op de 
herfst. Toch brengt het begin van september ons onverwacht nog een 
late zomer. 
Veel slootkanten zijn gemaaid. Kattenstaart en koninginnekruid, in de 
bloei afgesneden, overleven met hun wortelstelsel in de grond, sparen 
energie om volgend jaar weer op te bloeien. Maar in sommige sloten en 
plassen prijken nog rijkelijk de goudgele bloemen van de gele plomp. 
Aan het wateroppervlak drijven de hartvormige bladeren, als afgebeeld 
in de Friese vlag. Onzichtbaar onder water transporteren luchtkanalen 
in de lange, driekantige stelen zuurstof vanuit het blad naar de wortel-
stokken in de bodem van de sloot. Ik las dat sommige insectenlarven 
onder water gebruik maken van die luchtkanalen om te ademen. Een 
uitzonderlijke manier van snorkelen. 
Gele plomp bloeit vanaf het vroege voorjaar tot in de herfst. Stuifmeel 
en nectar trekken kleurige kevers en velerlei zweefvliegen aan. In het 
water weerspiegelt een bloem, verdubbelt daarmee z’n bloemblaadjes. 
Het maakt ‘m extra aantrekkelijk en lokt mij de sloot in om een foto te 
maken. Opvallend is de flesvormige vrucht, als een varkenssnuit, lang-
zaam rijpend aan het wateroppervlak. De zaden zullen zich verspreiden 
via het water om volgend jaar te zorgen voor nageslacht. 
Waar het najaar nadert roept ook de gele plomp z’n voedingsstoffen 
terug uit de bladeren naar de wortels. Verschillende bladeren verrijzen 
als vliegende schotels boven de waterspiegel. Andere krullen bruin op 
en waar ze worden aangevreten door het waterleliehaantje ontstaan gril-
lige gaten. Neerslachtig laat de gele lis z’n rijpe zaden in het water 
hangen. Zacht fluistert de wind door het riet van een late zomer. 
                      (Karien Scholten)

In haiku:

Goudgele bloemen 
Keren de waterspiegel 
Tot een evenbeeld
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
8-9
Do.
9-9
Vr.

10-9
Za.

11-9
Zo.

12-9

Let op!

Wij zijn
gesloten.

Woe.
15-9
Do.
16-9
Vr.

17-9
Za.

18-9
Zo.

19-9

Biefstuk van de grill 
met saus van whisky

Zeewolf met spek
en mosterdsaus

Groentekroketten
met tartaresaus

Wo / vr
€ 12,50

Za 
€ 14,00

Vanaf 1 september weer 
geopend vanaf 17:00 uur.

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

Tankversperring wordt 
in ere hersteld

door Henk van de Bunt

Iemand die wel eens over het fiets-
pad door Blauwkapel rijdt pas-
seerde vaak ongemerkt een tank-
versperring die door de Duitsers is 
aangelegd, toen Fort Blauwkapel 
door hen tot militair gebied werd 
verklaard. Deels onder het asfalt, 
maar nog goed zichtbaar, ligt het 
betonblok van de tankversperring 
(ook Vechtwagenhindernis ge-
noemd) dat onderdeel was van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 
het blok werden stalen asperges ge-
stoken. Een aantal asperges is nog 
aanwezig. 

Eén van de vanaf het midden van de 
jaren ‘30 toegepaste systemen be-
stond uit schuin rechtop geplaatste 
en gepunte, stalen (H-)profielbal-
ken, die niet alleen de doorgang 
voor zulke verkeersmiddelen sterk 
bemoeilijkten, maar die daaraan 
ook zware schade konden toebren-

gen.  Anne Holvast uit Blauwkapel 
weet er alles van: ‘Wat minder be-
kend is, is dat dat betonblok door 
de Duitsers is gestort tegen een be-
tonblok aan waar de Nederlandse 
landmacht ook een ‘vechtwagen-
hindernis’ had gerealiseerd. Omdat 
die hindernis was gemaakt volgens 
een wel doordacht ontwerp, was die 
voor de Duitsers niet bruikbaar’.

Betonblok
‘Er bestonden destijds  (uiteraard) 
meerdere van deze Nederlandse 
vechtwagenhindernissen, maar 
omdat in vredestijd de stalen sta-
ven ontbreken, vallen ze niet op. 
De hindernis aan het begin van het 
fietspad door Blauwkapel was een 
onderdeel van de verdediging tegen 
tanks aan deze zijde van het fort. De 
sloot rondom de volkstuinen tussen 
het fort en het spoor bijvoorbeeld, 
was daar een onderdeel van; die is 

namelijk oorspronkelijk aangelegd 
als tankgracht. Aansluitend daarop 
zijn er in de berm van de Bastion-
weg nog de uiteinden van een be-
tonblok te vinden waar destijds ook 
een vechtwagenhindernis stond’. 

Uniek
Omdat de combinatie Nederland-
se-Duitse vechtwagenversperring 
uniek is in Nederland, ontstond 
het idee om de Nederlandse ‘in 
ere te herstellen’. Fa. Verschuur uit 
Groenekan, die al eerder op de Rui-
genhoeksedijk in Groenekan zo’n 
vechtwagenhindernis had gerecon-
strueerd  heeft ook deze opdracht 
gekregen. Op Open Monumenten-
dag - zaterdag 11 september - om 
kwart voor drie, zal wethouder 
Klein van Utrecht de gerestaureer-
de versperring  onthullen. Naast de 
versperring komt een bord te staan 
met informatie over de Nieuwe 

Oefening in het plaatsen van I-balken van de tankversperring in de 
Singelweg ten noordoosten van Fort Blauwkapel in 1939. (foto van 
D.G.W.T. Utrecht)

De tankversperring anno 2021.

Hollandse Waterlinie en over het 
functioneren van deze Nederlandse 
Vechtwagenhindernis. 

Unesco
Deze vorm van versperring is een 
paar jaar voor de oorlog ontworpen. 
Het bestond uit een dik betonblok 
waarin sleuven waren uitgespaard 
waarin stalen balken (van ieder 
150kg) konden worden aange-

bracht indien nodig. Zo was er van 
een versperring normaal gesproken 
niets te zien, maar kon deze bin-
nen een kwartier tot een onneem-
bare hindernis worden omgevormd. 
De nu gerealiseerde reconstructie 
krijgt extra betekenis nu de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie is opgenomen 
in de lijst van Unesco World Heri-
tage Sites. 

Open Monumentendagen 
in atelier Jits Bakker

Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 11 en zondag 12 september zijn er kosteloze 
rondleidingen in atelier ‘de kooi’ en het aangrenzende beeldenlabyrint van kunstenaar 

Jits Bakker aan de Holle Bilt 16-18 in De Bilt. 

De kooi en het labyrint zijn beide 
dagen van 10.00 tot 17.00 uur ge-
opend. Mede vanwege de moge-
lijkheid om een uitgebreide rond-
leiding van circa veertig minuten 
te volgen krijg je een uniek inkijkje 
in het reilen en zeilen van een van 
Nederlands’ bekendste beeldend 
kunstenaars. 

Monument
Het thema van de Open Monu-
mentendagen is dit jaar ‘Mijn mo-
nument is jouw monument’. ‘Jits 
was ontzettend gastvrij, hij wilde 
graag dat iedereen kon genieten 
van zijn kunst. Dit thema sluit dan 
ook uitstekend aan bij zijn karak-
ter en bij de doelstellingen van de 
Stichting die zijn oeuvre beheert’, 
aldus zijn zoon Tibo van de Zand. 
‘Een groot gedeelte van de collectie 
is in de openlucht te bezichtigen. 
Het beeldenlabyrint is zelfs groot 
genoeg om meerdere groepen te 
kunnen ontvangen die daarbij ook 
voldoende afstand van elkaar kun-
nen houden. Men kan uiteraard ook 
zelfstandig rondkijken in het atelier 
en het beeldenlabyrint’, aldus Tibo.

Een monumentaal atelier
Jits Bakker kreeg in de loop der ja-
ren fameuze opdrachten. Zijn wer-
ken bevinden zich in vele museale 
en particuliere collecties in tal van 
landen, zoals Amerika, Duitsland, 
Engeland, Mexico, Portugal en 
Spanje. Sinds 1999 bevindt zich 
op het landgoed Beerschoten in 

De Bilt het Beeldenpark Jits Bak-
ker, met een permanente verzame-
ling van 31 van zijn beelden. Een 
groot deel van zijn levenswerk is 
ondergebracht in de Stichting Jits 
Bakker Collectie, die zijn intellec-
tuele oeuvre beheert en toeganke-
lijk maakt voor het publiek.

Jits Bakker werkend aan de sculptuur ‘Bolero’ bij zijn atelier ‘de kooi’ in 
De Bilt.
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