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Virtueel fietsend Open 
Monumentendag beleven

door Guus Geebel

Dinsdagavond 1 september nam voorzitter Romana Engeman van het Comité Open Monumentendag 
De Bilt in de Julianaschool de website in gebruik met virtuele fietstocht langs Leermonumenten 

die dit jaar waren uitgekozen voor Open Monumentendag. Het evenement zou 
oorspronkelijk in De Bilt alleen op 12 september plaatsvinden, 

maar is nu op internet nog veel langer te beleven.

‘Met het landelijk thema zijn we 
als comité begin dit jaar gaan brain-
stormen over de mogelijkheden in 
de gemeente en zijn we mensen 
gaan benaderen. We hadden een 
longlist die tweemaal zo groot was 
als de acht gekozen monumenten’, 
vertelt Romana Engeman. In juni 
is vanwege de RIVM coronamaat-
regelen besloten de dag niet fysiek 

in te vullen maar online. Comitélid 
Margareth Broek van Quick Scan! 
Communicatie heeft het concept 
van een digitale fietstocht samen 
met haar collega Pascal verder ont-
wikkeld en samen met Regio TV 
De Bilt werd het gerealiseerd.

Idee
Margareth Broek vertelt hoe ze op 
het idee gekomen is. ‘Ik lag in bad 
en dacht aan fietsen, toen heb ik dit 
bedacht en in de groep gegooid. Die 
vond het een leuk idee.’ Margareth 
neemt de aanwezigen op het scherm 
mee langs de acht leermonumenten 
waarmee het thema van Open Mo-
numentendag 2020 in de gemeente 

is ingevuld. Het startsein om de vir-
tuele fietstocht te beginnen wordt 
gegeven door burgemeester Sjoerd 
Potters. ‘Je zit echter niet vast aan 
het stramien om daar ook te begin-
nen. Je kunt bijna letterlijk van hot 
naar her fietsen, want de cursor op 
deze site is een fietsje. Bij de leer-
monumenten vertellen eigenaren of 
beheerders  waarom het monument 
of de locatie zo bijzonder is.’

Monumenten
De Leermonumenten bevinden zich 
in alle kernen van de gemeente De 
Bilt. Het zijn de Aeres MAVO in 
Bilthoven, Atelier en Beeldentuin 
De Kooi met beelden van Jits Bak-
ker in De Bilt, De Oude School in 
De Bilt, Fort Ruigenhoek in Groe-
nekan, De Westbroekse Zodden, 
Molen De Kraai in Westbroek, 

Tuinderij Eyckenstein in Maar-
tensdijk en de Van Dijckschool in 
Bilthoven. Van deze locaties zijn op 
de website informatieve filmpjes te 
bekijken. Locaties die regulier open 
zijn op 12 september kunnen op af-
spraak bezocht worden. De opna-
men zijn zo gemaakt dat het lijkt of 
je erbij bent. De website staat op: 
www.openmonumentendag.nl/de-
bilt of www.monumentendebilt.nl

V.l.n.r. Romana Engeman zet Kees Linnenbank en Veroniek Clerx van Regio TV De Bilt die de opnamen 
verzorgden in het zonnetje.

Open Monumentendagen
In atelier ‘de kooi’ en 

beeldenlabyrint van Jits Bakker
De jaarlijks terugkerende Open Monumentendagen vinden zaterdag 
12 en zondag 13 september plaats in atelier ‘de kooi’ en het aangren-
zende beeldenlabyrint van kunstenaar Jits Bakker. Een groot gedeel-
te van de collectie is in de openlucht te bezichtigen. 

De Open Monumentendagen vinden vrijwel ieder jaar plaats in het ate-
lier van de beroemde kunstenaar, het kunstdomein waar de beeldhouwer, 
schilder, glaskunstenaar, graficus en maker van sieraden ruim vijftig jaar 
werkte aan uiteenlopende opdrachten. De open dagen bieden, mede van-
wege de mogelijkheid om een uitgebreide rondleiding van circa veertig 
minuten te volgen, een uniek inkijkje in het reilen en zeilen van een van 
Nederlands’ bekendste beeldend kunstenaars.

Leermonument
Het thema van de Open Monumentendagen is dit jaar ‘leermonument’. 
‘Jits was een echte doorzetter, hij creëerde zijn eigen wereld, ondanks alle 
tegenslagen. Zijn authenticiteit en ongebreidelde doorzettingsvermogen 
zijn voor mij persoonlijk in ieder geval leerzaam en inspirerend, maar er 
zijn tal van levenslessen te ontdekken in het grotendeels eigenhandig ge-
bouwde atelier en in zijn gehele oeuvre’, aldus zoon Tibo van de Zand en 
voorzitter van de Stichting Jits Bakker Collectie. ‘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 kunnen houden. Ondanks dit gegeven, 
houden wij graag zicht op het aantal bezoekers, aangezien het op som-
mige momenten in het verleden opeens erg druk kon worden’, vertelt 
van de Zand. ‘Bij aanvang van het tijdslot wordt er een interessante 
rondleiding verzorgd, bij grotere groepen vinden er twee rondleidingen 
plaats. Men kan uiteraard ook zelfstandig rondkijken in het atelier en 
het beeldenlabyrint’, sluit Tibo 
van de Zand af.
Geïnteresseerden kunnen koste-
loos een zgn. ‘tijdslot’ reserveren 
op 12 of 13 september op www.
jitsbakkercollectie.com

Margareth  Broek bedacht het idee voor een virtuele fietstocht.

Vrijstaande VILLA met aangebouwd een luxe privé kantoor 
aan de Jan Steenlaan 4 te Bilthoven. Nabij NS station ri. 
Utrecht en ri. Amsterdam / de Zuidas. Woonopp. 209  m2.  
Ook geschikt voor gelijkvloers wonen. Voor een bezichtiging 
bel Nijland Makelaars op tel. nr. 030-2285858.T
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Door gebruik te maken van een tijdslot en een aangepaste routing kan 
iedereen rustig genieten van de veelzijdige kunstcollectie’.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

13/09 • 10.30u - Mevr. Ds. Marjoleon 
Cevaal en ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/09 • 09.30u - Proponent H.J. 

Teeuwissen
13/09 • 18.30u - Ds. T.C. de Leeuw

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/09 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

met Liesbeth Feikema

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

13/09 • 10.00u - spreker 
Wim Molenkamp

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
13/09 • 10.30u - voorganger 

de heer Jan Ham

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

13/09 • 10.15u - Ds. H. Hidding
Vanwege het Coronavirus nog niet vrij 

toegankelijke dienst.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

13/09 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers  
13/09 • 19.00u - Onlinedienst (eerder 

opgenomen)

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

13/09 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 

R.K. St. Michaelkerk
13/09 • 09.00u - Eucharistieviering 

J. Skiba 
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
13/09• 10.00u - spreker Jeffry Rampen

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
13/09• 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

13/09 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg
13/09 • 18.30u - Ds. IJ. R. Bijl  

Onderwegkerk Blauwkapel
In verband met de Corona-crisis zijn er 
voorlopig ook na 1 juli geen onderweg-

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/09 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/09 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer 
13/09 • 18.30u - Prop. J.F. Leeflang

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

09/09 • 14.30u - Bevestigingsdienst 
kandidaat A.J. Speksnijder

09/09 • 19.30u - Intrededienst 
ds. A.J. Speksnijder

13/09 • 10.00u + 18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder 

15/09 • 19.30u - Ds. D.E. van de Kieft, 
Tijdrede 

PKN - Ontmoetingskerk
13/09 • 09.30u - Dhr. J. Grootendorst
Samendienst met Kapel Hollandsche 

Rading

St. Maartenskerk
13/09 • 11.00u  Eucharistieviering 

J. Skiba
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/09 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
13/09 • 18.30u - Dhr. H. Bijl 

PKN - Herv. Kerk
13/09 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

13/09 • 18.30u - Prof. dr. M.J. Paul

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.  

06 - 10 27 55 85 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartverzorger

Sam’s kledingactie 

Op zaterdag 12 september van 
10 tot 12 uur kan gebruikte 
kleding en schoeisel worden 
gebracht bij de St. Maartens-
kerk op de Nachtegaallaan in 
Maartensdijk. De opbrengst van 
de verkochte kleding gaat naar 
noodhulprojecten van Cordaid. 
Cordaid biedt wereldwijd nood-
hulp aan mensen die slachtof-
fer zijn geworden van oorlog, 
natuurrampen, honger of onder-
drukking. Met structurele pro-
jecten biedt Cordaid mensen 
weer een beter bestaan.

Digitaal café weer open

Vrijwilligers van SeniorWeb 
hebben de afgelopen weken 
hard gewerkt om op een vei-
lige manier weer digitale hulp te 
kunnen geven. Vanaf 15 septem-
ber is men elke dinsdag tussen 
10.00 en 11.30 uur weer van 
harte welkom in de leslocatie in 
bibliotheek Idea Bilthoven. 
Voor wie er liever nog niet uit 
wil is de telefonische ondersteu-
ning mogelijk ook een oplos-
sing. Bellen of mailen voor een 
afspraak kan: tel. 085 8222777of 
e-mail seniorwebidea@gmail.
com. 

Vergadering  
Vereniging Groenekan

Donderdag 17 september verga-
dert de Vereniging Groenekan in 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen 
en een eerlijk tarief
 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

 boekje aanvragen? boekje aanvragen?
06 - 15 45 11 30.

Voorheen 

kvanasselt.nlBekijk onze tarieven op kvanasselt.nl

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 12 september haalt 
Stichting Warm Hart weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, 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.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 12 september 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Omringd door haar dierbaren is thuis in alle rust heengegaan 
onze kleurrijke en lieve moeder

Sophia Wilhelmina Meijer-Ran
Fiet

Koeala Simpang, Ned. Indië,  Bilthoven,
13 juni 1929  2 september 2020

weduwe van Mart Meijer (1929-2016)

Bij Fiet was iedereen altijd welkom en voor velen was zij
een tweede moeder, ‘oma’ en ‘omi’.

We zijn intens verdrietig dat we haar moeten missen,
maar opgelucht dat zij niet langer lijdt.

   Marc Meijer
   Thea Meijer en Paul Berkhout

Correspondentieadres: 
Eerste Brandenburgerweg 100 • 3721 ML  Bilthoven

een openbare bijeenkomst om 
20.00 uur in de Groene Daan. 
Voor het bijwonen van deze bij-
eenkomst is aanmelden verplicht 
bij secretaris: Reinbert van 
Zwetselaar tel: 06 22 57 48 90 
of via reinbert.vanzwetselaar@
vereniginggroenekan.nl. 

Repair Cafe bij WVT 

Op zaterdag 12 september is 
er weer een Repair Cafe bij de 
WVT in Bilthoven. I.v.m. Corona 
worden de richtlijnen van het 
RIVM strikt nageleefd: dit bete-
kent o.a. het verzoek om thuis 
te blijven bij verkoudheidsklach-
ten en om 1,5 meter afstand te 
houden van de vrijwilligers en 

de andere bezoekers. Het is niet 
nodig om vooraf aan te melden. 

Bij het Repair Cafe kun je jouw 
kapotte spullen komen repareren 
met hulp van ervaren reparateurs. 
Zij helpen bij het repareren van 
kleding, elektrische apparaten, 
computers, fietsen, houtwerk en 
speelgoed. Zo wordt gezamenlijk 
de afvalberg kleiner gemaakt en 
ontstaat er een gezellige zater-
dagmiddag. 
De toegang is gratis, een vrij-
willige bijdrage welkom. Het 
Repair Cafe vindt plaats in goed 
geventileerde ruimten. 
Locatie: WVT, Talinglaan 10 
in Bilthoven, Inloop: 11.00 tot 
14.00 uur.

Toen ik werd geroepen om te gaan,
wilde ik nog even blijven staan,

om te luisteren en te kijken,
naar alles wat ik zo intens heb liefgehad. 

Toch nog onverwachts is van ons heengegaan mijn levenspartner, 
met wie ik bijna 50 jaar lief en leed gedeeld heb, 

mijn lieve zorgzame vader en schoonvader

Bart Kuus
 

Utrecht, Utrecht,
7 april 1937 29 augustus 2020

 
 Annie Kuus - Hardeman
  Albert en Anja 

De dankdienst voor het leven van Bart Kuus en de begrafenis 
hebben jongstleden vrijdag 4 september 2020 

plaatsgevonden te Lage Vuursche.

Onze speciale dank gaat uit naar het verzorgend personeel van de 
thuiszorg Vitras voor de liefdevolle verzorging.



 De Vierklank 3 9 september 2020

‘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

Paula en Olga van Tap DELA

advertentie

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Nieuwe predikant voor Hersteld 
Hervormd Maartensdijk

door Henk van de Bunt

De Hersteld Hervormde Kerk bestond in 2019 uit 119 gemeenten en 65 dienstdoende predikanten. Het 
ledenaantal bedroeg dat jaar 59.771 en nam tot dan toe jaarlijks licht toe. Veel gemeenten 

zijn dus - vaak gedurende lange tijd - vacant; d.w.z. er is geen eigen predikant en er moet 
voor de zondagse erediensten een beroep worden gedaan op gastvoorgangers. 

De Hersteld Hervormde Kerk 
in Maartensdijk was precies één 
jaar vacant na het vertrek van ds. 
A.J. Britstra naar Nieuw Lekker-
land. Kandidaat Speksnijder wordt 
woensdag 9 september in een mid-
dagdienst als nieuwe ‘herder en 
leraar’ in Maartensdijk bevestigd. 
Diezelfde dag ’s avonds zal de nieu-
we predikant ds. Speksnijder in zijn 
zgn. intrededienst in zijn nieuwe ge-
meente voorgaan. 

Agent
Speksnijder is 41 jaar, 17 jaar ge-
huwd en vader van een zoon en 
drie dochters in de leeftijd van 15, 
13, 10 en ruim 1½ jaar. Het gezin 
Speksnijder woonde tot voor kort 
in Ouderkerk a/d IJssel. Hij begon 
als ‘jongen’ van 21 jaar als agent bij 
de politie Rotterdam-Rijnmond en 
werd later hoofdagent. ‘De eerste 
jaren op straat en de laatste 1½ jaar 
als rechercheur bij de Eenheid Ge-
organiseerde Criminaliteit (EGC). 
Intussen was ik begonnen aan een 
studie Nederlands Recht (deeltijd) 
aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam. Ik wilde graag officier van 
justitie worden en in die hoedanig-
heid leiding geven aan grote opspo-
ringsonderzoeken. De volgende stap 
zou de functie van juridisch mede-
werker bij een advocatenkantoor 
zijn. In die periode begon de Heere 
te werken in mijn leven en verloren 

mijn carrièreplannen hun glans. Ik 
kreeg het verlangen om dienstbaar 
te mogen zijn in het Koninkrijk 
van God en worstelde met de vraag 
welke weg ik zou mogen gaan. Die 
weg leidde naar het Wartburg Col-
lege in Rotterdam, waar ik zeven 
jaar als godsdienstdocent werkzaam 
ben geweest. Daarbij was ik in ver-
schillende gemeenten werkzaam als 
pastoraal medewerker en catecheet’. 

Hobby’s
Speksnijder wist z’n tijd goed te 
verdelen: ‘Ik heb in de jaren van stu-
die, die achter ons liggen weinig tijd 
gehad voor hobby’s. Tegelijk zou 
ik willen zeggen dat studeren - en 
daarmee dus ook mijn toekomstige 
werk - mijn hobby is. Verder kook 
ik graag een heerlijke maaltijd en 
vind ik het fijn om met mijn gezin te 
wandelen in de natuur. Dit voorjaar 
mocht ik mijn studie aan het Hersteld 
Hervormd Seminarie aan de VU in 
Amsterdam afronden en beroep-
baar gesteld worden. Al snel kwam 
er een beroep vanuit de gemeente 
van Loon op Zand en korte tijd later 
ook vanuit Maartensdijk. In de we-
ken waarin we de beide beroepen in 
overweging hadden, werd mij de ge-
meente van Maartensdijk op het hart 
gebonden en zodoende werd, tot 
mijn verwondering, hoe langer hoe 
meer duidelijk dat ik het beroep naar 
Maartensdijk mocht aannemen. Wij 

hopen op een gezegende tijd in de 
gemeente van Maartensdijk en het 
is mijn hartelijke wens en bede dat 
de Heere mijn werk tot rijke zegen 
wil stellen. Ik bedoel dan vooral dat 
er velen in de gemeente tot de per-
soonlijke kennis van de Heere Jezus 
als hun Borg en Zaligmaker mogen 
komen. Maar ook dat er uit het dorp 
Maartensdijk mensen, die niet in de 
kerk kwamen, tot de Gemeente mo-
gen worden toegevoegd’. 

De nieuwe predikant voor de 
Nederlands Hervormde kerk: 
een laatgotisch kerkgebouw met 
toren, eenbeukig schip met smalle 
dwarskapellen en koor. Het koor 
is het oudste deel van de kerk (15e 
eeuw), de toren is van omstreeks 
1500 en het schip van de 16e eeuw.

Veel gezonde mensen 
maken samen een 

gezonde samenleving
De Biltse Week van de Duurzaamheid (9-18 oktober 2020) staat 
in het teken van #BetheChange; ‘Maak zelf een verschil door dat 
te doen, wat jij belangrijk vindt om de Biltse samenleving duur-
zamer te maken’. 

Dat kan van alles zijn zolang het onder de 17 Global goals van de VN 
valt. Een van de 17 doelen is gezondheid en welzijn. Judith Verbeek 
werkt vanuit De Beweegruimte aan dit doel. Als manueel fysiothera-
peut begeleidt zij mensen dagelijks van Klacht naar Kracht.

Van Klacht naar Kracht
Judith zelf raakte in 2016 haar energie grotendeels kwijt. De setting, 
waarin ze werkte paste niet meer: de werkdruk en de administratieve 
lasten namen steeds meer toe. Alleen een klacht of symptoom bestrij-
den bleek niet voldoende. Toen ze noodgedwongen afstand moest ne-
men van haar werk, realiseerde zij zich weer wat gezond zijn voor haar 
betekende; vrij kunnen bewegen met plezier. Haar kracht kwam weer 
terug. Judith vertelt: ‘Ik wist toen dat ik mensen zich bewust wil laten 
worden van hun eigen zelfherstellende vermogen. Gezondheid is meer 
dan fysieke fitheid. Het gaat ook om doen wat echt belangrijk voor je 
is. En uitzoeken welke stappen je dan kunt zetten. Van het begeleiden 
van dat persoonlijke en creatieve proces krijg ik enorm veel energie’.

#Bethechange 
Vanuit het pand ‘De Beweegruimte’ aan de Molenkamp vertelt Judith 
verder: ‘Als ik mensen ondersteun in duurzaam gezond zijn, wie weet 
wat zij dan weer teweeg brengen. Zo kunnen we samen het verschil 
maken; dat leidt tot een vriendelijker, levendiger en gezonder samenle-
ving. Mijn werk geeft me enorm veel voldoening en ik heb vaak aan het 
einde van de dag nog meer energie dan aan de start!’

Week van de Duurzaamheid 2020
Op 11 oktober om 10.30 uur organiseert Judith bij het Biltse meertje 
een praktische buitenworkshop waar men zelf kan ervaren hoe je de 
gezondheid kunt vergroten. En op zondag 11 oktober om 16.30 uur 
draait zij de film ‘Dansen met gehoornde dames’. Daar zie je hoe ook 
anderen kiezen voor bevorderen van gezondheid. Meld je vooraf aan bij 
judith@debeweegruimte.nl.
                      (Joanne Penning) 

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de Biltse Week van de Duurzaam-
heid? Dat kan door activiteit te melden of er één in die week te bezoe-
ken. Zie www.duurzaamdebilt.nl.

Judith Verbeek: ‘Bewegen zet de deur open naar veerkracht: je 
vermogen om je aan te passen aan de veranderingen en uitdagingen 
die het leven voor je heeft’.

Open Monumentendag toont ons al jaren
wat we in De Bilt zorgvuldig bewaren
dit keer gaat het viraal
en dat biedt ons allemaal
de gelegenheid het nu thuis te ervaren

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 september
t/m woensdag 16 september

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Rosbief
Beenham
Kalfsrollade

Beenham salade
Ei-bieslook salade
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Kipschnitzels

Carpaccio rolletjes

Schouderkarbonade

Gebraden 
kippenpoten

100
GRAM 2.25

500
GRAM 4.98

Gemarineerde 
biefstukjes

1 
KILO 8.98

500
GRAM 6.49

Hamburgers
Katenvlinders

4
VOOR 5.-

STOMPETOREN 
BELEGEN

GEZOUTEN HUISMIX1
KILO 6.25 250

GRAM 4.98

'LA TUR'
ITALIA MIX1

VOOR 5.98 250
GRAM 3.98

Vrijdag en zaterdag voordeel

SHOARMA

3 + 1
GRATIS

Heerlijk zacht, romig kaasje

5
VOOR 6.-

500
GRAM 4.98

2
VOOR 7.-

LASAGNE

TORTILLA'S

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 sept.

Pilav 
met groenten en rijst

€ 1,39
100 gram

Vers gesneden
Bietjes

€ 0,99
400 gram

Uit eigen keuken
Verse Appelmoes

€ 1,99
Per bakje

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Verse 
Vijgen
4 stuks  € 1,99
Hollandse   
Smaak-
Trostomaten
500 gram  € 0,99

Vers Gesneden
Soepgroente 
Fijn en Grof

250 gram € 0,99
Vers gesneden
Exotisch Fruit
2 bakjes naar keuze € 4,99

14
09

15
09

16
09

Pasta 
met rucola, groene asperges, 
walnoten en buffel mozzarella   

€ 1,75
100 gram

Capucijnersschotel 
€ 1,25

100 gram

Donderdag-Vrijdag-Zaterdag
Mooi assortiment culinaire 

MAALTIJDEN 
met vlees, vis of vegetarisch

Volop 
Specialiteiten… 
-  Groot assortiment 

paddenstoelen
-  Groot assortiment 

onbespoten  
tomaatjes

-  Heerlijke sappige 
Tango-gold  
Mandarijnen!

Mango-passie
Chocolade taart 
  € 15,95
Proef nu onze eigengemaakte

Confitures
6 smaken

Nu € 3,99

Desem 
Donker Volkoren
Nu € 2,99
Onze bekende   
Maartensdijkertje
Nu € 3,49

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

NIEUW



Nationale 
Scoutingloterij 2020

Dit jaar was er geen vlaaienactie bij Scouting Agger Martini Maar-
tensdijk. Als alternatieve actie doet Scouting mee met de Nationale 
Scoutingloterij. De trekking is op 3 december 2020 en de uitslag zal 
ook op hun website geplaatst worden. Komende tijd gaan de leden 
zo veel mogelijk langs de deuren om de loten te verkopen. 

 De Vierklank 5 9 september 2020

Hoogste zonnebloem van 
Maartensdijk 409 cm

Zaterdag werden op zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk prijzen uitgereikt aan 
de kwekers van de hoogste zonnebloemen van Maartensdijk. De wedstrijd, georganiseerd 

door Natuurlijk! Maartensdijk, was een succes. Bij ruim 80 adressen werden voor de 
zomervakantie 3 zonnebloempitten bezorgd; de kweek kon beginnen.

Kinderburgemeester Carmen Braak 
maakte zaterdagochtend de uitslag 
bekend. De allerhoogste zonne-
bloem is gekweekt door Amy van 
der Pas. Haar hoogste zonnebloem 
was maar liefst 409 centimeter. 
Vanaf haar vakantieadres vertelt de 
4-jarige Maartensdijkse het geheim 
van hoe de bloem zo hoog werd: ‘Ik 
heb heel veel water gegeven en de 
hond Charly gaf de plant af en toe 
een plasje.’ 

Volgende
De tweede prijs was voor Ger-
win Gerritsen. Zijn hoogste 
bloem was 337 centimeter. De 
derde prijs reikte Carmen uit aan 
Amélie en Eloïse Mulder. Hun 
bloem had een lengte van 320 
centimeter. Veel water, compost 
of andere voedingsstoffen, goed 
opbinden en een zonnige warme 
standplaats, dat waren tips en 
trucs van de winnaars voor de 
volgende zomer. 

Krokusbollen
Alle kinderen die bij de prijsuitrei-
king aanwezig waren, kregen een 
zakje met biologische krokusbollen 
mee. Nathalie van het team Natuur-
lijk! Maartensdijk vertelt: ‘Na de 
winter zijn krokussen de eerste bloe-
men die bezocht worden door hom-
mels en bijen. Ze verzamelen dan 
stuifmeel voor hun broednesten’. 
Bij zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
zijn deze biologische krokusbollen 
te koop.            (Arie van der Vlies) 

Kinderburgemeester Carmen Braak kreeg een toepasselijke bos zonnebloemen 
en alle kinderen  kregen een zakje met biologische krokusbollen mee. [foto 
Henk van de Bunt]

Groenekannetjes te koop
Binnenkort snorren een paar keer per week de naaimachines van de kostumieres van 
Theater in ’t Groen weer ijverig om de kostuums te maken voor de nieuwe productie. 

De theaterplannen voor 2021 begin-
nen vorm te krijgen. Dit keer staat 
King Arthur centraal, de middel-
eeuwse koning, die met zijn ridders, 
rond zijn beroemde ronde tafel vele 
jaren Groot Brittannië vreedzaam 
regeerden.

Kannetjes
Maar de dames doen meer. Naast 
de prachtige kleding die zij al jaren 
maken, werken ze nu hard aan wel 
heel bijzondere mondkapjes: ‘Groe-
nekannetjes’ een collectorsitem voor 

de echte verzamelaar van bijzondere 
aandenkens aan een bijzonder tijd-
perk. En - laten we wel wezen - wie 
wil er nu niet gezien worden in de 
bus of de trein met zo’n bijzonder 
Groenekans mondkapje.
                   (Tonneke Wilmink)

Te verkrijgen bij Fa. van der Neut 
en op zaterdag bij de biologische 
tuin Kansrijk en molen Geesina. 
Het gehele bedrag komt ten goede 
aan Theater in ’t Groen. 

Feestelijke opening

Vorige week maandag werd het nieuwe gebouw van basisschool De Regenboog in De Bilt feestelijk geopend 
samen met alle kinderen. Met deze symbolische sleutel werd de school geopend door de oudste leerling van de 
school. Het was een feestelijke dag met een regenboog loper, kinderchampagne, gebak en rondleidingen.  
(Anique Diepeveen) 

Ben Labre start weer
Scoutinggroep Ben Labre houdt 
op zaterdag 12 september open op-
komsten. Jongens en meiden kun-
nen van 9.30 uur tot 11.30 uur ge-
zellig mee doen met de bevers (5-7 
jaar) of met de welpen (7-11 jaar). 

De verkenners (11-15 jaar) heb-
ben hun opkomst van 11.30 uur 
tot 13.30 uur. Rowans, jongeren 
van 15-18 jaar komen op vrijdag-
avond van 19.30 uur tot 21.30 uur 
bij elkaar.

Het clubgebouw is achter de Mi-
chaëkerk, aan de Kerklaan in De 
Bilt. Voor meer informatie over 
scoutinggroep Ben Labre, lid of 
vrijwilliger worden: 
bevers.benlabre@gmail.com

20 jaar Born Country
Op 1 september vierden Jan en Jane Hendrikse uit Maartensdijk het 
twintigjarig bestaan van hun Country Line Dance School Born Coun-
try. Nog steeds hebben Jan en Jane er plezier in om iedereen een gezel-
lig en ontspannen uurtje dansles te geven. 

In de loop van de 20 jaar zijn er vele avonden en dagdelen bij gekomen, 
zo zijn er 4 avonden in De Vierstee te Maartensdijk en geeft Jane over-
dag les in Soest, Bilthoven, Zeist, Maarssen, Maarssenbroek en Breu-
kelen. In de regio zijn de linedancers veel te zien tijdens demonstraties 
en workshops. Ook verzorgingshuizen (al 18 jaar in De Bremhorst in 
Bilthoven) doen een beroep op hen. Eén maal per jaar organiseren zij 
een 50+ Country Line Dance en Demonstratie dag, die altijd zeer druk 
bezocht wordt door allerlei dansers en groepen uit het hele land. Zie 
voor meer informatie www.borncountry.eu of bel 0346 212817.

De Country Line Dance School van Jan en Jane Hendrikse bestaat 20 
jaar.

advertentie

Juridisch advies in De Bilt

www.herbertkorbee.nl

Hulp nodig bij contractzaken of conflicten? 
Weten hoe u er juridisch voor staat?
Ik beoordeel uw mogelijkheden en help u verder. 
Een eenmalig gesprek, of een langer traject.

Ervaren, praktisch, ondersteunend.
Kijk voor de mogelijkheden op
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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.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

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.

De Bilt

LEERMONUMENT

www.openmonumentendag.nl/de-bilt 
@monumentdebilt /openmonumentendebilt

Met prachtige fi lmpjes en mooie wetenswaardigheden 
over onze monumenten in de gemeente De Bilt

TWEEDE
WEEKEND
VAN
SEPTEMBER

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

doen we graag!0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

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

APPELTJESBROOD

Er is weer 

SPECULAAS

nu  
€ 5,25

nu  
€ 3,50
per pakje

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



Bremhorst op stelten
 
Afgelopen woensdag ‘zweefde’ het betoverende steltlopers-duo de 
‘Joywalkers’ rond in de tuinen van De Bremhorst in Bilthoven. Be-
geleid door de prachtige klanken van het bekende ‘River Flows in 
You’ dreven de prachtig uitgedoste dames als het ware op de stro-
men van een denkbeeldige rivier, dromerig langs de oevers dwa-
lend, wandelend als bij een romantische zonsondergang…

 

Het steltlopen wordt al vanaf de 14e eeuw beschreven, toen het voorna-
melijk werd gebruikt om door hoogwater en overstromingen moeilijk 
toegankelijke plekken en personen te bereiken of soms op grote hoog-
ten te geraken, bijvoorbeeld bij het werken op lastige plekken.
 
Tegenwoordig is steltlopen een spel voor kinderen, al beschreven op 
Pieter Bruegels beroemde schil-
derij ‘Kinderspelen’ uit 1560, 
maar ook hoort het al honder-
den jaren bij onze tradities en 
folklore; zo worden optochten 
en andere feestelijkheden vaak 
opgevrolijkt door steltlopers, en 
bestaan er al zeker zes eeuwen 
‘gevechten’ op stelten, waarbij 
de jongeren van een stad hun 
lichaamskracht, bedrevenheid 
en souplesse kunnen tonen, niet 
zelden om indruk te maken op 
de aanwezige jongedames. In-
druk maakte dit optreden in ie-
der geval zeker op de bewoners 
van de Bremhorst, die volop za-
ten te genieten van dit prachtige 
spektakel.       (Peter Schlamilch)

 De Vierklank 7 9 september 2020

Feest bij de Bilthovense Boekhandel
 

De Bilthovense Boekhandel viert zaterdag 12 september met een feestelijk programma haar 10 jarig 
bestaan. Begonnen aan het Emmaplein verhuisde de winkel 2 jaar later naar de huidige 

locatie aan de Julianalaan. Sindsdien heeft de boekhandel flink wat ontwikkelingen 
meegemaakt en is deze uitgegroeid tot een begrip bij een grote groep boek-

en kunstliefhebbers, schrijvers, kunstenaars en branchegenoten. 
 

Eigenaresse Ike Bekking is niet 
alleen een ras-onderneemster (in 
2013 werd ze verkozen tot Biltse 
Ondernemer van het jaar en in 2017 
kreeg ze de oeuvreprijs uitgereikt) 
maar ook een gastvrouw pur sang, 
een sociaal verbindster en strijdster. 
Als lid van de activiteitencommis-
sie van de winkeliersvereniging zet 
ze zich al jaren in om het centrum 
aantrekkelijk en levendig te maken 
en het lokaal winkelen te stimule-
ren. Met haar enthousiasme, inven-
tieve oplossingen en daadkracht 
is ze uitgegroeid tot voorvechtster 
van de fysieke winkel.
 
Laagdrempelig
‘In de aanloop naar het jubileum 
stond voor mij een ding vast’, al-
dus Ike. ‘Ik wil een laagdrempelig 
en feestelijk programma voor jong 
en oud’. Bij de Bilthovense Boek-
handel komen verhalen tot leven. 
Zaterdag a.s. kan iedereen genieten 
van het ‘levendige’ verhaal van o.a. 
Bram Botermans, Boer Boris, Mi-
lou van der Will, De Kunstmeisjes 
en Sander Kollaard, die op uitno-
diging van Ike naar Bilthoven ko-

men. Corona dreigde even roet in 
het eten te gooien maar met enkele 
aanpassingen en voorzorgsmaatre-
gelen kan het feestprogramma toch 
doorgaan’. .“
 
Gebonden
‘Iedereen is welkom’, aldus de 
jubilaris. ‘Maar houd afstand en 
kom niet als je Corona-achtige 
symptomen hebt. Dan zien we je 
op een ander moment vast weer’. 
Ondanks dat het ondernemerschap 
niet altijd even gemakkelijk is, 
komt stoppen nog niet voor in het 
woordenboek van Ike Bekking. 
‘Juist nu zoveel mensen aan huis 
gebonden zijn door het corona-
virus is de behoefte aan boeken 
groter dan ooit. Boeken zorgen 
voor verrijking en verdieping. En 
verhalen bieden ontspanning en 
ontsnapping, zeker nu veel soci-
ale en culturele activiteiten daar 
niet meer voor kunnen zorgen. We 
hebben een winkel, je kunt je boek 
online bestellen, we bezorgen het 
eventueel thuis, we bedenken crea-
tieve nieuwe acties en denken con-
tinue na hoe we het winkelen, het 

bijwonen van boekpresentaties en 
lezingen zo veilig en aantrekkelijk 
mogelijk kunnen houden’. 
12 september is het feest. En…
wie jarig is trakteert. Koop je 12 
september een boek bij de Bilt-
hovense Boekhandel dan trakteert 
Ike je op versgebakken poffertjes. 

Ike Bekking laat verhalen tot leven 
komen.

Boer Boris komt naar 
Bilthovense Boekhandel 

Voor het 10-jarig jubileumfeest van de Bilthovense Boekhandel haalt eigenaresse 
Ike Bekking Boer Boris naar Bilthoven. 

Boer Boris is een kleuter en heeft 
een boerderij. Zijn broertje Berend 
en zusje Sam helpen op de boerde-
rij. Ze werken op de boerderij met 
een rode tractor en ze maken uit-
stapjes naar o.a. zee, naar de markt 
en naar oma. 

Zaterdag 12 september tussen 
14.00 en 15.00 uur is voor peuters 
en kleuters naast de Bilthovense 
Boekhandel in de strobalenarena 
een gratis humoristische voorstel-
ling geïnspireerd op de Boer Boris 
prentenboeken van Ted van Lies-
hout en Philip Hopman. Boer Ted 
van Lieshout en Philip Hopman 
hebben meerdere prijzen gewonnen 
met hun boeken van Boer Boris en 
zijn zaterdag ook aanwezig.

Boris komt tot leven tijden het jubileumfeest bij de Bilthovense Boekhandel.

Genomineerden Groene 
Lintje De Bilt 2020 

Het is inmiddels al jaren een vaste waarde aan het begin van de 
herfst: de uitreiking van het Groene Lintje. Een initiatief van 
GroenLinks De Bilt, dat daarmee bedrijven of personen die een 
bijzondere bijdrage aan een sociaal en duurzaam De Bilt leveren, 
in het zonnetje zet. 

Er zijn 3 genomineerden: 

•  Anke Hazeleger, initiatiefneemster Plog It Up De Bilt. Deze Biltse 
ondernemer verzorgt clinics waarmee deelnemers al ‘ploggend’ en 
‘plandelend’ op diverse locaties in de gemeente De Bilt zwerfafval 
opruimen. En wie zelf aan de slag wil, kan bij Anke een speciaal 
‘plogpakket’ lenen.

•  Ook het Westbroeks Energie Initiatief (WEI), opgericht door Bart 
Derksen, Peter van Dijk en Elbert Hennipman, is genomineerd. 
Door gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen helpt WEI bewo-
ners van Westbroek hun woningen duurzamer te maken, terwijl de 
verwachte opbrengsten tegelijk ook weer terug het dorp in vloeien.  

•  Sinds de eerste editie in de Dorpsstraat in 2001, is Kunstmarkt De 
Bilt uitgegroeid tot een groot en gezellig cultureel festival dat in-
middels in het Boetzelaerpark vele bezoekers trekt. Bijzonder aan 
dit festival is dat het volledig draait op vrijwilligers: vier vaste vrij-
willigers met verschillende achtergronden. Bas de Jong, Cees Slob, 
Rick van Westerop en Niels Eijsbroek nemen jaarlijks de organisatie 
van Kunstmarkt De Bilt op zich. Ook zij zijn genomineerd voor het 
lintje.

•  Alle inwoners van gemeente De Bilt kunnen tot 11 oktober 2020 
stemmen op de genomineerden via debilt.groenlinks.nl. 

Zegert gaat door
Na jarenlange werkzaamheden bij 
de PTT werkt Zegert Verhoef al weer 
meer dan 10 jaar bij Landwaart 
Culinair in Maartensdijk. 
Rond deze tijd kwam de AOW-
gerechtigde leeftijd in beeld. Toen 
aan Zees de vraag werd gesteld: 
‘Wat ga je nu doen’, was het 
antwoord zonneklaar: ‘Ik ga, als 
het kan en mag gewoon door’. Wim 
Landwaart nam dit aanbod graag 
aan en overhandigde Zegert één 
van de speciaal voor dit moment 
geproduceerde herinnerings-
taarten.
       [foto Henk van de Bunt]

Sierlijke lange vormen voor de Bremhorst.

advertentie
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DE HÉLE MAAND

SEPTEMBER
25% KASSA-

KORTING
OP ÁLLE

BUITENPLANTEN

Dorresteinweg 72b
Soest • 035 - 6012883

vaarderhoogt.nl

Komt dat even fantastisch mooi uit ... in de ideale aan-
plantmaand september kiezen uit ‘kwee-nie-hoeveel’ 
buitenplanten. De grootste keus in Midden-Nederland. 

Stuk voor stuk van echte Vaarderhoogt-kwaliteit, nu 
stuk voor stuk lekker voordelig bij de 

kassa. Kom ze maar snel halen. 
Maar niet allemaal 

tegelijk hoor!!!

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

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

BIEFSTUK TARTAAR
Puur gemalen biefstuk, zonder toevoegingen. alleen 
zout & peper toevoegen, eventueel rauw op een bolletje
Mag rood tot rosé gebakken worden 100 gram 1,50

LAMSBOUT UIT NIEUW ZEELAND
Puur genieten van vers lamsvlees, en een klein beentje 
erin. Heerlijk stoven in de pan of in de oven...
Ca. 75 tot 90 minuten op 150°C 100 gram 1,98

KOKELETJES
De kleine Franse zeer smakelijke mini kipjes, alleen 
binnen en buiten kruiden en eventueel vullen met grove
groente. Ca 25 min. op 150°C in de oven 100 gram 1.15

BLANKE HAASFILET LAPJES
Van ons bekende varkensvlees; malse filetlapjes; top
gemarineerd met onze olie pesto marinade!
Ca. 2 tot 3 min. kort en fel bakken 100 gram 1,45

DE SMIKKEL KIP
Een heerlijk gekruide kip zonder been in oven folie; 
verrassend lekker en zeer makkelijk te bereiden!!
60 min. op 200°C in de oven en eten maar!! 100 gram 0,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

PANKLARE AANBIEDINGEN:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 september t/m zaterdag 12 september.

Zetfouten voorbehouden.

BOEREN GEHAKT
Gekruid en gevuld met grove groentemix 500 gram 4,98
CHEESE BURGERS
Puur rundvlees, top gekruid, gevuld met kaasblokjes 3 stuks 4,20

BLACK ANGUS RIBLAPJES
120 Dagen graan gevoerd, en minimaal 40 dagen 
gerijpt. Mooi dooraderd  en lekker grof van structuur!!
Ca. 1½ tot 2 uur sudderen... 500 gram 7,98

Energieambassadeur Roel Simons over zonnepanelen.

Al 10 jaar organiseert BENG! speciale avon-

den over zonnepanelen. Het zijn gratis bij-

eenkomsten van zo’n anderhalf uur, voor 

alle inwoners van de gemeente De Bilt. 

Voorheen gebeurde dat aan de keukenta-

fel van vrijwilliger en deskundige Roel. Nu 

vindt het voorlopig plaats in een ruime en 

veilige zaal. Aan deze informatieavonden 

namen al  honderden inwoners deel. Met 

vele ‘belegde daken’ als resultaat. Roel 

daarover: “Roept er weer iemand in de 

supermarkt: ‘Ze liggen hoor! Echt leuk.” 

Keuzes en bezwaren
Natuurlijk vraagt de aanschaf van zonne-

panelen keuzes en actie. Welke soorten zijn 

er en welke aanbieders zijn betrouwbaar? 

Roel: “Ik ken eigenlijk geen slechte aanbie-

ders. Wat wel verschilt is de betrokkenheid. 

We vertellen daarom waar je op moet 

letten en hoe je een offerte beoordeelt.” 

Wachten op betere types? “Er zijn zeker 

voortdurend ontwikkelingen, maar wel 

heel geleidelijk. Elk jaar later is daarom ver-

lies.” Is het veel gedoe? “Goede informatie 

scheelt al enorm. Misschien kun je het ook 

samen doen, met buren? “

Kosten en baten
Natuurlijk zijn er ook de kosten. “Maar het 

is lang niet meer zo duur als vroeger. En je 

kunt huren, leasen of er gunstig voor lenen. 

We vertellen ook alles over subsidie. En als 

je wat over hebt: sparen levert niets op, 

ook daarom kun je beter ‘in panelen’ gaan. 

Je energierekening keldert en de terugver-

dientijd is duidelijk. Groot voordeel voor 

jezelf én niet te vergeten voor het klimaat.” 

Laat je informeren over 

zonnepanelen op dinsdag 15 september

Locatie: WvT, Talinglaan 10, Bilthoven

Tijd: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan 

via: infoavond@beng2030.nl 

BENG! is de onafhankelijke 

energiecoöperatie van en voor inwoners 

van De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl 

voor andere avonden en activiteiten.

Het kan natuurlijk zijn dat je dak niet geschikt is, of niet jouw dak is. Maar in alle andere gevallen is het 

echt de overweging waard: zonnepanelen. Kom luisteren en stel al je vragen op de zonnepanelenavond 

van BENG! op dinsdag 15 september: met actuele informatie, praktische tips en onafhankelijk advies.

Waar twijfel je over?

Informatieavonden over 
zonnepanelen starten weer!

advertorial

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Deze week nieuwe 
folder met o.a. van 

Gils geuren met
25% korting25% korting

Advance Immune Complex 
van Solgar voor ondersteuning 
van uw natuurlijke weerstand!

IJsvogel
Een blauwe fl its en een hoge scherpe roep zijn vaak het eerste dat je 
van een ijsvogel te zien en horen krijgt. Maar dat is en blijft dan wel 
meteen een ervaring om niet te vergeten. Na een reeks relatief zachte 
winters zit de ijsvogel in de lift in Nederland. Bij de Hoge Kamp-
seplas worden ze regelmatig gespot, maar deze heeft kennelijk een 
uitstapje gemaakt naar Beukenburg. IJsvogels duiken in helder water 
naar visjes en ook naar waterinsecten. Hoewel zijn naam anders doet 
vermoeden, is ijs juist de grote 'vijand' van de ijsvogel. Wanneer al 
het water dicht is gevroren, zijn vissen onbereikbaar. Duurt dat te 
lang, dan zal hij door zijn reserves aan lichaamsvet heen raken en uit-
eindelijk doodhongeren. IJsvogels kunnen niet overschakelen op an-
der voedsel zoals dat bij sommige andere vogelsoorten wel gebeurt. (foto Eugène Jansen)



 De Vierklank 9 9 september 2020

SPORT SPECIAL
P10 Bert van Vlaanderen succesvol marathonloper

P11 TZ pakt 2 punten

P12 Nova laat punten liggen

Ruim zes jaar is Madeleine Bakker de 
Biltse sportwethouder. Ze was en is nog 
steeds sportbestuurder en heeft daar 
bij het invullen van het wethouder-
schap heel veel aan. ‘Als sportbestuur-
der heb je ook veel met de gemeente te 
maken, alleen zit je dan aan de andere 
kant van de tafel. Als wethouder pro-
beer ik vanuit het perspectief van een 
vereniging te denken. Aan de ervaring 
als sportbestuurder heb ik als wethou-
der veel gehad. In een sportvereniging 
zijn altijd veel meningen en is men 
het ook niet altijd met elkaar eens, 
datzelfde kom je tegen in een gemeen-
tebestuur. Je komt mensen tegen die 
het met voorgenomen besluiten eens 
zijn, maar ook die er niet blij mee zijn. 
De opgedane ervaring bij verenigingen 
kun je daarom als wethouder goed 
gebruiken.’ Haar stelregel is om niet 
alleen intern over de beleidsterreinen 
te praten, maar vooral ook met de 
mensen die het aangaat.

GEMEENTE
‘Van de sportverenigingen hoor ik 
dat het contact met sportambtenaar 
Simon Ott heel goed verloopt. In de 

algemene ledenvergadering van de 
Biltse Sportfederatie (BSF) is waarde-
ring voor hem uitgesproken voor het 
snelle handelen bij het bekendmaken 
van de coronaregels en bij het daarna 
weer mogelijk maken om het sporten 
op te kunnen pakken. Daar was ik heel 
blij mee want op het moment dat er 
van de rijksoverheid weer gesport mag 
worden ligt het aan de verenigingen 
hoe snel dat opgepakt wordt. Sport-
verenigingen draaien op vrijwilligers. 
Ik heb veel waardering voor de daad-
kracht van de verenigingen die toen 
het weer mocht in heel korte tijd zorg 
gedragen hebben dat op hun accom-
modaties weer getraind kon worden. 
Daarbij werden ze uitstekend onder-
steund door Simon, die meedacht over 
de protocollen en praktische vragen 
kon beantwoorden. Als het licht op 
groen kan en snel weer gesport kan 
worden zijn de verenigingen blij met 
de gemeente en de gemeente blij met 
de verenigingen. Met de inzet van 
velen kom je tot een goed resultaat. Ik 
hou van sport en vind het heel belang-
rijk dat er gesport en bewogen wordt. 
Dat is goed voor de gezondheid, maar 

ook voor de sociale cohesie in gemeen-
schappen. De sportverenigingen in de 
gemeente doen het heel goed. Lande-
lijk is het percentage leden van sport-
verenigingen 24,7 procent, in onze 
gemeente is dat 34,10 procent.’ 

SPORTEN EN BEWEGEN
In de periode dat Madeleine Bakker 
wethouder is zijn er heel wat bijzon-
dere sportprestaties behaald in de 
gemeente. Ze noemt het behalen van 
de Europacup door de hockeyvrouwen 
van SCHC, golfdames die Nederlands 
kampioen werden en Jacomina Eijkel-
boom uit Bilthoven die in een nieuwe 
recordtijd rende, zwom en fi etste van 
Londen naar Parijs. Er waren ook veel 
kampioenschappen in verschillende 
sporten. ‘De sport heeft zich ook ont-
wikkeld. We hebben nu beachvolley-
bal en er is een rugbyclub opgericht. 
We behartigen niet alleen de belangen 
van verenigingssporten, maar zijn ook 
actief met het stimuleren van mensen 
om in beweging te komen en te blij-
ven. De gemeente De Bilt heeft geko-
zen voor combinatiefunctionarissen. 
‘Zij vormen de schakel tussen sport, 
cultuur, school en welzijn. Wij kiezen 
ervoor om partijen dicht bij huis zelf 
met elkaar te verbinden. Onderwijs 
heeft door de combinatiefunctiona-
ris schoolsport een heel kort lijntje 
met sport en bewegen. De scholen 
zijn hiermee erg geholpen, want het 
betekent dat het bewegingsonderwijs 
(gym) leuker wordt. Omdat we op 
locatie gaan maakt de jeugd kennis 
met allerlei sporten. De twee combi-
natiefunctionarissen buurtsport van 
Mens De Bilt hebben een bestelbus vol 
met sport- en spelmateriaal en bren-
gen sport zo naar de mensen toe.’ 

LOKAAL SPORTAKKOORD
‘We proberen als gemeente met lan-
delijke subsidie zoveel als kan lokaal 
mogelijk te maken. De gemeente 
heeft met de verenigingen een Lokaal 
Sportakkoord afgesloten waar we het 

SPORT IS MEER DAN BEWEGEN, 
HET IS OOK SAMEN ZIJN EN 
SAMEN DOEN
DOOR GUUS GEEBEL

‘WAT IK BIJ HET HOCKEY TEGENKOM NEEM IK MEE NAAR DE POLITIEK EN OMGEKEERD‘, ALDUS WETHOUDER 

MADELEINE BAKKER VAN ONDER MEER SPORT. ZIJ GELOOFT IN DE KRACHT VAN MENSEN EN IN VERBINDINGEN 

OM EEN GOED RESULTAAT NEER TE ZETTEN. EEN SPORTIEVE KIJK DAARBIJ NOEMT ZIJ HEEL BELANGRIJK. ‘SPORT 

VERVULT EEN BELANGRIJKE FACTOR IN DE MAATSCHAPPIJ. SPORT VERBINDT EN IK VIND HET BELANGRIJK DAT 

MENSEN SPORTEN EN GEZOND LEVEN. BEWEGEN EN SPORTEN DOET OOK ONTMOETEN, WANT JE DOET HET MET 

ELKAAR. DAT BLIJKT OOK WEER IN DEZE CORONATIJD.’

rijksgeld gebruiken om buurtsportcoa-
ches in te zetten voor het aanbieden 
van een derde beweegmoment, naast 
de twee gymlessen die kinderen al op 
school krijgen. In het Lokaal Sportak-
koord is een aantal doelen opgeno-
men die we belangrijk vinden. Daarbij 
spelen kinderen een rol, maar ook de 
gecombineerde leeftijdsinterventie, 
om volwassenen meer aan het bewe-
gen te krijgen. Dus aan de ene kant de 
jeugd stimuleren om vroeg te begin-
nen en aan de andere kant om ouderen 
als het wat moeilijker gaat toch te laten 
bewegen. Dat doen we dan met midde-
len die we vanuit het Rijk krijgen met 
het Lokaal Sportakkoord .’  

SPORTIEF
Wethouder Madeleine Bakker woont 
sinds 2000 in Bilthoven. Zij is geboren 
en getogen in het Limburgse Heerlen. 
Toen ze achttien was ging ze in Leiden 
rechten studeren. In 1984 studeerde 
ze af als jurist Nederlands Recht en 
ging aan de slag als bedrijfsjurist bij 
diverse ondernemingen en organisa-
ties in de Randstad. Sport speelt al van 
kinds af aan een belangrijke rol in haar 
leven. Madeleine beoefende tal van 
sporten. Ze heeft ook gevoetbald en 
is een enorme voetbalfan. De verrich-
tingen van het Nederlands Elftal en 
haar favoriete club Ajax volgt ze op de 
voet. In Limburg had ze jarenlang een 
seizoenskaart van Fortuna Sittard. In 
haar studententijd ging ze hockeyen 
bij HGC in een team dat voornamelijk 
uit Leidse studenten bestond. Made-
leine is nog steeds sportief actief. Ze 
speelt nog hockey, tennist en golft af 
en toe. Als thuisbridger beoefent ze 
ook nog denksport.  

BESTUREN
Het bestuurlijke en redactionele heeft 
ze ook altijd gehad. In Leiden was ze 

redactielid van het studentenjaar-
boek. ‘Ik ben sinds 1984 voorzitter 
van mijn jaarclub die uit twintig vrou-
wen bestaat. We komen om de drie 
weken bij elkaar. Ik vind het heerlijk 
om mensen bij elkaar te krijgen en te 
houden. In Bilthoven werd zij vrijwil-
liger bij SCHC, de grootste sportver-
eniging in de gemeente. Van 2005 tot 
2012 was ze er voorzitter en in dat jaar 
werd ze gevraagd voor het bestuur 
van de landelijke bond, de KNHB. Zij 
is daar nu vicevoorzitter en bestuurs-
lid competitie en hoofdklasse aangele-
genheden. Madeleine is ook commis-
sielid van Europese Hockey Federatie 
(EHF). Zij werd daarvoor in 2013 op 
voordracht van de nationale hockey-
bond gekozen. Bij de EHF zijn alle 43 
landen die in Europa hockey beoe-
fenen aangesloten. De bond zetelt in 
Brussel en werkt met commissies. 

ZWEMBAD
De sport draait bijna geheel op vrij-
willigers. Madeleine Bakker ziet dat 
in coronatijd vrijwilligers de handen 
uit de mouwen steken om te zorgen 
dat er gesport kan worden. ‘Dan zie 
ik ondanks dat we ons zorgen maken 
over hoelang het in deze structuur 
doorgang kan vinden, dat in de prak-
tijk toch blijkt dat als het nodig is veel 
mensen zeggen ik ga het doen voor 
de vereniging.’ De realisatie van het 
zwembad was ook een hoogtepunt. 
Dan ligt er een mooi bad en een half 
jaar later breekt de coronacrisis uit en 
wordt alles anders dan een jaar gele-
den werd verwacht. ‘De gang naar het 
zwembad zag er na de opening heel 
goed uit. We hadden goede bezoe-
kersaantallen maar de coronatijd 
heeft dat verstoord. Maar corona is 
zoveel breder dan alleen het zwem-
bad en de sport.’

P12 Nadine Everaert naar EK beachvolleybal

P13 Joost Broerse kijkt terug

Bĳ  de Amandelboom wordt levend ganzenbord gespeeld onder leiding van de 
buurtsportcoaches van Mens.

Madeleine Bakker is nog steeds actief als hockeyster en speelt als keepster bĳ  
het dinsdag veterinnenteam E van SCHC.
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Op 16 jarige leeftijd ging Bert van 
Vlaanderen zich geheel richten op het 
hardlopen. Hij begon zijn sportieve 
loopbaan op jeugdige leeftijd op het 
voetbalveld. Daarna stapte hij over 
op wielrennen maar het werd hem al 
snel duidelijk dat hij daarvoor kracht 
tekort kwam. Vooral bij de criteriums 
werd dat duidelijk. Na elke bocht weer 
aanzetten dat ging hem niet goed af. 

Vanaf zijn zestiende deed hij als trai-
ning ‘s winters aan trimloopjes mee 
om zijn conditie op peil te houden, 
waarna hij werd lid van atletiekver-
eniging Phoenix. Na een jaar stapte 
hij over naar Hellas. De eerste periode 
was Yon Wellerdieck de hoofdtrainer 
bij Hellas. Daar zagen ze elkaar bijna 
dagelijks. Later verhuisde Wellerdieck 
naar Amerika en ging alles via de tele-
foon en fax.

TEMPOHARDHEID
Gezien zijn lichaamsbouw en een 
bepaalde aanleg werd al snel duidelijk 
dat de lange afstand het beste bij Bert 
paste. Maar niet op de baan. Hij liep en 
trainde het liefst in het bos. Dat vond 
hij het leukst. Het bos in Hollandsche 
Rading was vroeger zijn vaste trai-
ningsgebied. In dat bos heeft Bert heel 
wat voetstappen staan. ‘Ik trainde wel 
14 keer in de week en liep daarbij rond 
de 150 kilometer. In de periode dat ik 
me voorbereidde op een marathon 
(ongeveer 3 maanden) bouwde ik dat 
op rond de 150 tot 250 km per week 
in 13 tot 14 trainingen. De training 
bestond vooral uit looptraining (duur 
en snelheid) en krachttraining. In de 
voorbereiding op een marathon liep ik 
ook kortere afstanden en wedstrijden 

om snelheid en tempohardheid op te 
doen voor de marathon’. 

OLYMPISCHE SPELEN
Zijn laatste marathon kan Bert niet 
noemen maar zijn eerste marathon 
staat hem nog helder voor de geest. 
‘Ik liep in 1991 mijn eerste marathon 
in Rotterdam als haas voor Tonnie 
Dirks en Aart Stigter. Na 25 kilome-
ter voelde ik me nog zo goed dat ik na 
overleg met bondscoach Bob Bover-
man besloot door te lopen. Ik werd 
met 2.12.48 de snelste Nederlander en 
kwalificeerde mij voor de wereldkam-
pioenschappen in Tokio. Op de Olym-
pische Spelen in 1992 in Barcelona 
behaalde ik een 15e plaats in een tijd 
van 2.15.47. Vier jaar later in Atlanta 
werd ik 45e in een tijd van 2.20.48. Het 
was natuurlijk super leuk om aan de 
Olympische Spelen mee te doen, maar 
persoonlijk vind ik de Spelen sportief 
gezien niet mijn hoogtepunt. Dit komt 
vooral doordat ik het gevoel had dat 
het meer naam is dan daad. Dit komt 
misschien ook door het feit dat de 
marathon en vooral de training daarbij 
lastig te combineren valt met de situ-
atie rond de Olympische Spelen, waar 
iedereen in het olympisch dorp zit. 

NANJA
De rol van zijn vrouw Nanja is in 
zijn hardloopcarrière heel belangrijk 
geweest. Vanaf het begin van hun 
relatie hebben ze de afspraak gemaakt 
er samen voor te gaan. Bert: ‘ Zij ging 
altijd met me mee naar wedstrijden en 
trainingsstages. Daar moest de Atle-
tiekbond wel even aan wennen. Met 
lange trainingen was Nanja er ook 
altijd bij om drinken aan te geven en 
bij lange tempotrainingen op de fiets 
gaf zij het tempo aan. Na een wed-
strijd of zware training masseerde ze 
mijn benen. Doordat we dit allemaal 
samen deden was het extra gezellig en 
stimulerend. Wij hebben dus samen 
al de grote successen beleefd met 
als hoogte punten de 2e plaats in de 
marathon van Rotterdam in 1995 en de 
bronzen medaille op de WK in 1993 in 
Stuttgart. En al die andere successen 
zoals de 4 Nederlandse titels op de 
marathon’.

HEUP
De inmiddels 55 jarige oud atleet is 
niet meer actief in de atletiekwereld. 
Hij traint niet veel meer. ’Zeker de 
eerste jaren heb ik relatief weinig 
blessures gehad. Na een jaar of 15 
intensief trainen kwamen de eerste 
probleempjes, zoals ontsteking aan 
de achillespees en wat rugproblemen. 
Ik heb nu last van mijn heup waar-
door ik niet veel meer kan hardlopen. 
Ik ‘sjok’ af en toe nog een klein rondje 
door het bos, maar ben vooral aan het 
wandelen, tennissen, mountainbiken 
en sport graag wat in onze sport-
ruimte onder het huis waar ook alle 
trofeeën een plekje hebben. Ik vind 
het lopen nog erg leuk, maar doordat 
ik wat problemen heb met mijn heup 
zit het echte werk er niet meer in. 
Maar er is goed mee te leven.’

BERT VAN VLAANDEREN 
SUCCESVOL MARATHONLOPER
DOOR KEES DIEPEVEEN

ALS ZIJN GROOTSTE SUCCESSEN BESCHOUWT OUD MARATHONLOPER BERT VAN VLAANDEREN UIT MAARTENS-

DIJK ZIJN TWEEDE PLAATS IN DE MARATHON VAN ROTTERDAM IN 1995 EN ZIJN BRONZEN MEDAILLE OP HET 

WERELDKAMPIOENSCHAP ATLETIEK IN 1993 IN STUTTGART. OP DEZE WEDSTRIJDEN KIJKT HIJ MET TROTS TERUG. 

VIER MAAL NEDERLANDS KAMPIOEN MARATHON STAAT OOK OP ZIJN PALMARES.

Even ontspannen in zijn trainingsruimte in huis.

Bert van Vlaanderen in actie op olympi-
sche marathon in Atlanta 1996.

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. 

Afgelopen seizoen is ivm het coronavirus raar tot een einde gekomen. De trainin-
gen, wedstrijden en geplande activiteiten konden vanwege dit virus doorgaan. 
Gelukkig konden wij in mei en juni met goede maatregelen wel buiten trainen. Dit 
was een groot succes en wie weet voor herhaling vatbaar. Ondanks het feit dat 
het seizoen niet afgemaakt is, heeft Salvo mooie resultaten kunnen boeken. Zo 
promoveerden Dames 1 en Heren 1 naar de eerste klasse en Dames 2 naar de 
tweede klasse. En inmiddels zijn we met veel enthousiasme met de trainingen in 
de Vierstee begonnen.  

Ook dit seizoen staan er weer een tal 
van activiteiten en toernooien op de 
planning. 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. Ieder-
een kan hieraan meedoen, je hoeft 

geen ervaring met volleybal te hebben! Houd onze website en facebook in de 
gaten voor meer informatie! Ook zijn wij aan het bekijken of we het seizoen kun-
nen beginnen 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 zorgen 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 vrijdag-
avond 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 25 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 kijk op Facebook!

Ook dit seizoen staan er weer een tal 
van activiteiten en toernooien op de 
planning. 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. Ieder-
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TZ kwam moeizaam uit de startblok-
ken, speelde wat onrustig en kreeg in 
de eerste helft geen grip op Bart Wit-
teveen en Sanne de Ruyter. Zij zorg-
den er met hun goals voor dat de score 
gelijk op bleef gaan. TZ wist bij te blij-
ven en het scorebord gaf 9-11 met rust. 

Na de rust wist TZ meer controle te 
krijgen over zowel het eigen spel, als 
de twee sterkmakers van de tegen-
stander en konden de stand al snel 
gelijk trekken naar 11-11. Hierna hield 
Tweemaal Zes de druk hoog en wist 
de wedstrijd goed uit te spelen. De 

wedstrijd werd gewonnen met 19-16. 
Na ongeveer een half jaar zonder com-
petitie zijn deze 2 punten meer dan 
welkom. Volgende week wacht er een 
uitwedstrijd tegen Dindoa uit Ermelo. 
                                          (Sterre Thijs)

TWEEMAAL ZES HOUDT AFSTAND 
VAN ANTILOPEN
DE COMPETITIE VAN VORIG SEIZOEN KENDE EEN ABRUPT EINDE, MAAR OOK VOOR TZ GING DIT WEEKEINDE DE 

NIEUWE COMPETITIE VAN START. NA EEN GOEDE EEN LEERZAME OEFENCAMPAGNE WAARIN WERD GEWONNEN VAN 

KVA, VICTUM EN SYNERGO MOCHT TZ OP EIGEN TERREIN DE SPITS AFBIJTEN TEGEN ANTILOPEN UIT LEUSDEN. 

TZ weet de wedstrijd naar zich toe te trekken.

SRO BEHEERT 3 SPORTLOCATIES
GEMEENTE DE BILT EN SRO AMERSFOORT WERKEN SAMEN IN DE EXPLOI-

TATIE VAN 3 SPORTACCOMMODATIES IN DE GEMEENTE. DE VIERSTEE, DE 

KEES BOEKEHAL EN ZWEMBAD BRANDENBURG WORDEN DOOR SRO, ALS 

PARTNER VAN DE GEMEENTE DE BILT, ONDERHOUDEN EN BEHEERD.

Bedrijfsleider Annalies van Zoeren stipt, naast de sportactiviteiten de andere 
mogelijkheden aan. ‘Een training, bijeenkomst of cursus coronaproof organi-
seren? Wij hebben de ruimte, zegt ze. De Vierstee in Maartensdijk en de Kees 
Boekehal en zwembad Brandenburg in Bilthoven hebben een diversiteit aan 
ruimtes en zijn multifunctioneel inzetbaar. ‘Zo hebben we sporthallen die in 
meerdere delen te splitsen zijn, vergaderzalen, een toneelzaal en multifunc-
tionele ruimtes. Perfect voor een bijeenkomst, kinderfeestje of training. Wij 
kunnen de locaties coronaproof faciliteren, van 5 tot 50 personen. Wil je er 
een hapje of een drankje bij? Geen probleem. Laat ons weten wat je wensen 
zijn, dan denken wij graag met je mee. Neem contact op met Gerrit Sodaar 
(via devierstee@sro.nl) en laat je verrassen door onze mogelijkheden.’

SPORTEN EN ZWEMMEN
In De Vierstee en de Kees Boekehal kun je natuurlijk ook sporten. Daar zijn 
nog opties voor huur in het seizoen, laat Van Zoeren weten. In zwembad 
Brandenburg zijn alle activiteiten weer gestart. Banenzwemmen en trim-
zwemmen, Fifty Fit en Fybroswim, en Ouder en kindzwemmen en de Zwem-
lessen voor het ABC. ‘We hebben nog plaats in onze doelgroepen. Bij de 
zwemlessen zijn meer lesplaatsen gemaakt. Nieuw voor de kinderen: in 2021 
is leren zwemmen met ons nieuwe watervriendje Vinnie.’ Meer informatie is 
te vinden op www.zwembadbrandenburg.nl. 

UITSLAGEN WEDSTRIJDVLUCHTEN
Acht leden van Postduivenvereniging De Bilt lieten 112 duiven verschepen 
naar het Franse Pt. St. Maxence. De 10 winnende vogels zijn Ron Milten-
burg (1, 3, 4 en 7), van M.J.J. van Zelst (2, 6 en 8), van Edith Muller (5), van 
W. de Ruiter (9) en van G.M. Turk (10).

Negen leden van Postduivenvereniging De Bilt lieten daarnaast ook nog 
62 duiven verschepen naar het Belgische Lessines. De 10 winnende vogels 
bij deze vlucht zijn van Ron Miltenburg (1, 2, 3, 4, 6 en 8) en van M.J.J. van 
Zelst (5, 7, 9 en 10 )

NOVA is een bruisende korfbalvereniging in het hart van de gemeente 
De Bilt. Dé plek waar sport, plezier en ontwikkeling samenkomen!

Op onze prachtige accommodatie in Bilthoven is er plek voor iedereen. Voor 
kinderen van 3 tot 6 jaar is er de Kangoeroe Klup. Elke zaterdagochtend maken 
ruim 35 ‘kangoeroes’ spelenderwijs kennis met sport en spel. Dat is goed voor de 
ontwikkeling van de motoriek en sociale vaardigheden!
Kinderen van 6 tot 18 jaar sluiten aan bij onze NOVA Jeugdteams. Deze teams 
trainen doordeweeks en spelen op zaterdag een wedstrijd tegen teams van andere 
clubs in de regio.
Volwassenen kunnen terecht bij de NOVA Senioren (doordeweeks trainen en 
zaterdag wedstrijd), Midweek (woensdag wedstrijd) of Recreanten (woensdag 
trainen). 
Wil jij of je kind een keer vrijblijvend meetrainen om kennis te maken met onze 
gezellige en veelzijdige club? 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 korfballen bij NOVA!

Biltse Sport Federatie
Secretariaat:

Jan Provoostlaan 80
3723 RD  Bilthoven

www.bsfnet.nl
secretaris@bsfnet.nl

De Biltse Sport Federatie

is belangenbehartiger van de sport-
verenigingen 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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MEIJENHAGEN ANDERS
De jaarlijkse clubkampioenschappen 
van LTV Meijenhagen werden afgelo-
pen week in aangepaste vorm gespeeld. 
Bijzonder was dat ditmaal gevraagd 
was om eens een duo te vormen met 
iemand anders dan je vaste tennispart-
ner, bijvoorbeeld met je buurman of 
-vrouw of je levenspartner waardoor 
er een verrassende wedstrijd ontstond.

De finalisten van de clubkampioen-
schappen. (foto Jeroen Ideler)

Na een kwartier stond Nova met 3-2 
achter. Daarna liep Viko uit naar 6-2. 
Nova scoorde te weinig en moest 
scherper worden in de afronding. 
Het team wist dit idee om te zetten 
in daden en kwam terug naar 7-6. De 
ploeg wist nog twee keer de achter-
stand tot op één puntje te brengen, 
maar het lukte maar niet om naast 
Viko te komen. Eindstand 14-12. 
Volgende week komt het Utrechtse 
Synergo op bezoek om 15.30 uur. 

ONNODIG VERLIES VOOR 
ONZUIVER NOVA
AFGELOPEN ZATERDAG WAS DE AFTRAP VAN EEN NIEUW KORFBALSEIZOEN. NOVA REISDE AF NAAR VIANEN VOOR 

EEN ONTMOETING TEGEN HET PLAATSELIJKE VIKO SPEELDEN. VOORAF WERDEN WINSTKANSEN INGESCHAT. 

ECHTER, DE  PUNTEN BLEVEN IN VIANEN EN DAT WAS BEST EEN DOMPER.

NADINE EVERAERT NAAR 
EK BEACHVOLLEYBAL

IRENE BEACH SPEELSTER NADINE EVERAERT, DIE SINDS MEI 2019 

ONDERDEEL UITMAAKT VAN DE NATIONALE JEUGDSELECTIE BEACH-

VOLLEYBAL, IS DOOR DE VOLLEYBALBOND AANGEWEZEN OM NEDER-

LAND TE VERTEGENWOORDIGEN OP HET EUROPEES KAMPIOENSCHAP 

BEACHVOLLEYBAL VOOR SPEELSTERS ONDER 20 JAAR. 

Nadine heeft veel zin in het EK dat in het Tsjechische Brno plaatsvindt 
maar vindt het ook wel spannend: ‘Vorig jaar mocht ik samen met Wies 
Bekhuis uit Tubbergen deelnemen aan het West Europese beachvolleybal 
kampioenschap. Dat wisten we te winnen, maar dit is het echte EK en dat 
is toch wel een stukje groter en spannender. Ik heb eigenlijk geen idee hoe 
sterk onze tegenstanders zullen zijn. Wies en ik gaan gewoon ons best 
doen, we zien wel waar het schip strandt’. Dinsdag a.s. reist Nadine met 
team en coaches naar Brno waar donderdag het toernooi begint.

Irene Beach voorzitter Derk 
Jan Meijer is maar wat 
trots: ‘Prachtig dat er weer 
een speelster van onze club 
Nederland mag vertegen-
woordigen op een EK. Als 
club draaien we sowieso 
al een geweldige zomer. 
We hebben meer dan 100 
nieuwe leden mogen ver-
welkomen. Dat Nadine naar 
het EK jeugd mag is wel een 
heel mooie kers op de taart, 
we zullen haar wedstrijden 
via de live-stream zeker 
gaan volgen’. 

Nova 2 verloor met drie punten ver-
schil van Viko 2.

Nadine (l) en Wies na het be-
halen van het West Europees 
kampioenschap.

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
Secretariaat:

Jan Provoostlaan 80
3723 RD  Bilthoven

www.bsfnet.nl
secretaris@bsfnet.nl

We hebben plaats bij:

• Zwemlessen ABC

• Fybroswim

• Fifty Fit

• Ouder & kind zwemmen

• Trimzwemmen

En er zijn uitbreidingen:

Banenzwemmen 
nu ook op woensdag 
tijdens de lunch

Oefenzwemmen: 
speciaal oefenuurtje voor 
de zwemleskinderen

ZWEMBAD BRANDENBURG
Leyenseweg 129, Bilthoven
Tel: 030 - 228 3250
www.zwembadbrandenburg.nl

zwembad Brandenburg
weer volop 

in beweging

Nieuwsgierig? Direct meedoen? Kijk NU op onze site: 

www.zwembadbrandenburg.nl

We zijn weer begonnen in zwembad Brandenburg!

Badmintonvereniging Takt ’89 biedt de mogelijkheid om op recreatieve 
basis de badmintonsport te beoefenen. Badmintonnen en gezelligheid 
gaan bij ons hand in hand. Van beginner tot een geoefende speler, je 
bent van harte welkom bij onze vereniging. Dus ben jij sportief, ouder 
dan 20 jaar en heb je zin om op de dinsdagavond in het HF Witte 
Centrum in De Bilt een shuttletje met ons mee te slaan dan kun je je via 
onze site www.takt89.nl of op een dinsdagavond aanmelden als nieuw 
lid. We bieden je aan om twee keer vrijblijvend mee te spelen.

Kijk voor verdere informatie over de vereniging op onze 
site www.takt89.nl. Hier tref je informatie aan over 
de speeltijden en de activiteiten die we gedurende het 
seizoen organiseren.
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Via FAK is Joost gescout voor het 
jeugdplan Midden Nederland, waar 
talentjes van 11, 12 of 13 jaar samen 
kwamen om te spelen tegen andere 
regio’s. Uit dit elftal zijn veel spelers 
naar FC Utrecht gegaan. In zijn tijd 
(1994) kon je pas als 14e jarige naar een 
profclub. Tegenwoordig al vanaf je 7e. 
Naast het spelen voor het jeugdplan 
heeft hij ook testwedstrijden bij FC 
Utrecht gespeeld. Joost: ‘Mijn eerste 
trainers bij FAK waren Hans Schell en 
Marcel Dijkstra. Daarna kwam Willem 

van Arnhem, die nog eens een goed 
woordje voor me heeft gedaan bij de 
scouts van FC Utrecht nadat ik  een 
dramatische wedstrijd speelde toen ze 
kwamen scouten’.

APOEL NICOSIA
‘Voetbal is altijd mijn favoriete sport 
geweest’ aldus Joost. ‘Als kleine jongen 
was ik altijd met de bal bezig. Na mijn 
wedstrijden bij FAK ging ik met mijn 
vader mee, die bij DOSC in Den Dolder 
in het eerste speelde. Daar mocht ik 

altijd mee de kleedkamer in. Dat vond 
ik reuze spannend. Mijn eerste prof-
contract kreeg ik op 18 jarige leeftijd 
bij FC Groningen waar ik een degrada-
tie en een promotie meemaakte en de 
entree van Arjen Robben als teamge-
noot’. In 2003 verkaste Joost naar FC 
Utrecht waar hij met veel plezier tot de 
winterstop van het seizoen 2007/2008 
heeft gespeeld. Toen maakte hij een 
transfer naar Apoel Nicosia op Cyprus. 
Een club die altijd om de prijzen speelt 
op het eiland. In 2011 tekende Joost 
een contract voor een jaar bij Excelsior. 
Na degradatie in 2012 tekende hij voor 
twee seizoenen bij PEC Zwolle. Begin 
2014 verlengde hij met één seizoen. Na 
afloop van het seizoen stopte Joost met 
voetballen en trad bij PEC Zwolle in 
dienst als commercieel directeur.

BEKERWINST
Joost geeft aan trots te zijn op zijn 
carrière omdat hij zowel prijzen heeft 
gewonnen en ook de mindere kanten 
als degradatie en verliezen van finales 
heeft meegemaakt. Daarnaast heeft hij 
gefungeerd van aanvoerder en onbe-
twist basisspeler tot soms niet eens bij 
de eerste 18 spelers zitten in de wed-
strijdselectie. ‘Dat vormt je’ aldus Joost. 
‘Als mijn grootste successen beschouw 
ik de bekerwinst tegen Ajax met 5-1 

en het bereiken Champions League. 
Al blijft winnen van de beker met FC 
Utrecht in 2004 natuurlijk erg bijzon-
der omdat FC Utrecht mijn club is’. 

CHAMPIONS LEAGUE
Joost vervolgt:’ Mijn tijd bij Apoel 
Nicosia was een geweldig avontuur. 
Een bijzonder gek voetballand en cul-
tuur. Ik speelde voor het Ajax van 
Cyprus; dus ieder jaar meespelen om 
het kampioenschap en Europees voet-
bal. We wonnen in dat seizoen gelijk 
de Beker van Cyprus en in het sei-
zoen 2008/2009 werden we kampioen. 
Veel hectiek meegemaakt. Daar ook in 
2010/2011 de groepsfase Champions 
League gehaald met het beste team, 
waar ik ooit in gespeeld heb. Een mix 
van harde en creatieve Portugezen en 
Brazilianen, passionele en technische 
Grieken en Cyprioten en aantal erva-
ren voetballers uit Nederland, Polen 
en Frankrijk. We kwamen in een poule 
met Atletico Madrid, Porto en Chelsea. 
Daar heb ik tegen spitsen als Falcao en 
Hulk bij Porto, Anelka en Drogba bij 
Chelsea en Aquero en Forlan bij Atle-
tico Madrid gespeeld. Ook veel met 
Cyprioten opgetrokken. Sportief en 
sociaal een superleuke tijd. Mijn eerste 
dochter (Isabella) is in Nicosia geboren 
dus dat is een prachtige herinnering’.

TRAINERS
Joost heeft in zijn profcarrière veel 
trainers meegemaakt. Aan een aantal 
heeft hij goede herinneringen. ‘Mijn 
trainer op Cyprus was een bijzondere 
man. Een  Serviër. Echt een strateeg, 
die soms wel 3 tot 4 maal per wedstrijd 
van tactiek wisselde waarop we ook 
allemaal getraind hadden. In Neder-
land spraken mij de trainers aan, die 
een mix hadden tussen ontspannen 

en presteren zoals Jan van Dijk en Ron 
Jans. Maar ook trainers die een elftal 
kon laten pieken bij finales zoals Foeke 
Booy’. Zijn favoriete positie was die 
van linker middenvelder. ‘Veel rennen, 
duels spelen en in schietpositie komen! 
Op latere leeftijd bijna alleen maar als 
linker centrale verdediger gespeeld en 
daar kon ik met mijn overzicht en pas-
sing ook zeker mijn ei kwijt’.

FC
In 2018 trad Joost in dienst bij FC 
Utrecht als commercieel directeur en 
was toen  grotendeels verantwoor-
delijk voor sponsoring, partnerships, 
marketing, merchandise en media. 
De laatste periode heeft hij zich met 
name bezig gehouden met het vinden 
van een nieuwe hoofdsponsor. Dit 
is T-Mobile geworden. Joost: ‘De 
komende periode blijf ik mij richten 
op het binnenhalen van grote partners 
voor FC Utrecht. Een mooie baan en 
een mooi voetbalverleden waar ik met 
veel genoegen op terugkijk’.  

JOOST BROERSE KIJKT TERUG OP 
EEN MOOIE SPORTCARRIÈRE
DOOR KEES DIEPEVEEN

BILTENAAR EN OUD PROFVOETBALLER JOOST BROERSE KAN TROTS ZIJN OP EEN MOOIE SPORTCARRIÈRE. BEGON-

NEN IN DE JEUGD VAN TOENMALIGE VOETBALVERENIGING FAK (FLINK AANPAKKEN KAMERADEN) UIT BILTHOVEN 

HEEFT HIJ HET TOT DE GROEPSFASE VAN DE CHAMPIONS LEAGUE GESCHOPT TOEN HIJ OP CYPRUS VOETBALDE. 

Commercieel Directeur FC Utrecht Joost Broerse in het stadion. 
(foto Frank Zilver)

In 2005 won FC Utrecht in de Kuip 
met 0-3 van Feyenoord. Een juichende 
Joost Broerse nadat hij met een kopbal 
de 0-3 had gemaakt.

Dus...
Vaak genoeg gedacht dat je op voetbal 
wilde? Ben jij die voetballer of voetbalster 
met pit en wil je het beste uit jezelf halen? 
Laat jij je niet zomaar uit het veld slaan? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! We zijn vooral 
op zoek naar spelers onder 19 om het JO19 
team aan te vullen! Kom gezellig kijken en 
meetrainen! Bij SVM staat voetbalplezier 
voorop en daarnaast proberen we jong 
voetbaltalenten zoveel als mogelijk op 
eigen niveau te laten voetballen. 

Meer informatie of aanmelden: 
technischecommissie@svmmaartensdijk.nl 

Bij SVM krijgt iedere jeugdspeler
de begeleiding die bij hem/haar past!
SVM , een van de grotere verenigingen in Maartensdijk, neemt haar jeugd serieus. 
Enkele jaren geleden is het roer bij de jeugdopleiding drastisch omgegooid. 
SVM heeft de ambitie om een goede jeugdopleiding op te zetten en wil alle 
jeugdteams zo hoog mogelijk laten spelen.

Deze aanpak leidt dankzij de trainers en leiders tot plezier en prestatieverhogend bij de spelers. De Technische 
Commissie Jeugd zorgt ervoor dat alles goed verloopt. Naast de interne scouting hebben nu bijna alle jeugdtrainers 
de opleiding jeugdtrainer behaald of zijn geslaagd voor de trainerscursus TC 3. Centraal staat hierbij het nieuwe 
KNVB jeugdbeleidsplan!

SVM haalt op deze manier het beste uit de eigen gelederen.

SVM laat alle groeibriljantjes nog meer schitteren, ongeacht of ze recreatief spelen of voor de prestatie gaan.  
Het systeem zorgt ervoor dat vanaf nu zichtbaar is:
-  hoe vaak een kind traint, 
-  wat zijn sterke en zwakke punten zijn
-  zijn positie in het team 
-  hoe hij/zij  in de wedstrijden presteert. 
Zo ontstaat tevens een betrouwbare rapportage voor de 
teamsamenstellingen. De ouder/verzorger wordt hierbij vanaf het 
begin actief betrokken 

Cruciaal: Positief coachen met de volgende gouden regels:
-  Plezier staat voorop!
-  Fouten maken mag, daar kun je van leren!
-  Toon respect voor medespelers, tegenstanders, trainers en 

wedstrijdleiding!
-  Benoem wat goed gaat en luister naar de speler!

Maar SVM biedt veel meer!
SVM- organiseert nog diverse andere activiteiten:
-  Open ochtenden voor de jeugd.
-  contactavonden voor de ouders/verzorgers.
-  Mini toernooitjes in de eigen kabouter arena.
-  Jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi.
-  Deelname aan internationale en nationale toernooien.
-  Voetbalclinics met professionele trainers in de herfstvakantie.
-  Jeugdkamp.
-  Team uitjes.
-  Bezoek aan thuiswedstrijden van FC Utrecht.
-  En natuurlijk de eerste 4 weken gratis meetrainen.

KEES BOEKEHAL
Kees Boekelaan 18, Bilthoven
Tel: 030 - 229 44 11

Sporthallen
Wij hebben 

de ( juiste) ruimte!

Nieuwsgierig? Interesse?

Of stuur een mail naar:

De Kees Boekehal en De Vierstee 
zijn multifunctioneel inzetbaar!

Wij kunnen onze ruimtes Coronaproof faciliteren, 
voor groepen van 5 tot 50 personen. Óók met een hapje en een drankje.

Ruimtes in de Kees Boekehal:
• Sporthal in 3 delen op te splitsen 
• Sportzaal in 2 delen op te splitsen
• Grote vergaderruimte 
• Kleine vergaderruimte

Ruimtes in MFA De Vierstee:
• Sporthal in 2 delen op te splitsen 
• Sportzaal
• Toneelzaal in 2 delen op te splitsen 
• Multifunctionele ruimte

www.sro.nl/accommodaties

Voor sporten, cursus, training, beurs of event

DE VIERSTEE
Nachtegaallaan 30, Maartensdijk
Tel: 0346 - 212 021

De Vierstee:
Gerrit Sodaar - devierstee@sro.nl

Kees Boekehal: 
Riet de Waal - sporthalkeesboekehal@sro.nl
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Bridge: ʻverslavend’ leuk!Bridge: ʻverslavend’ leuk!

Alles onder de RIVM-corona-voorwaarden.
Op maandagavond 28 september is de (her-)start van een 
bridgeopleiding voor beginners; op dinsdagavond 29 september 
de start van een hierbij behorende parallelcursusavond. Beide 
reeksen eindigen half december. Op de dinsdagavonden is nog 
beperkt ruimte voor aanmelding. Kosten € 80,- p.p. voor alle 
13 avonden. 

BRIDGEOPLEIDING KOETSIERSBRIDGE.

INFO: ✉BRIDGEOPLEIDING@ZIGGO.NL 

☎ 0623718384

•  Bridge is een boeiende en uitdagende denksport met •  Bridge is een boeiende en uitdagende denksport met 
kaarten, dat je samen met een partner speelt. kaarten, dat je samen met een partner speelt. 

•  Bridge wordt vaak gespeeld op een club en het kan ook •  Bridge wordt vaak gespeeld op een club en het kan ook 
thuis met vrienden. Bridge kan ook in competitiever-thuis met vrienden. Bridge kan ook in competitiever-
band  worden gespeeld. band  worden gespeeld. 

•  Bridge is een fantastische vrijetijdsbesteding; het is •  Bridge is een fantastische vrijetijdsbesteding; het is 
gezellig en houdt je mentaal fi t. gezellig en houdt je mentaal fi t. 

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 S.V. Irene | Kees Boekelaan 18, Bilthoven
Informatie: Koos Schippers T: 030-2291910
 Peter Stadhouder T: 06-46733452 of
E-mail: secr.hvbgdebilt@gmail.com. Vraag naar onze folder!

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

Biltse Sport Federatie  |  Secretariaat: Jan Provoostlaan 80  |  3723 RD  Bilthoven
www.bsfnet.nl  |  secretaris@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.

MEIDEN FC DE BILT GOED VAN START

De eerste 3 wedstrĳ den van de meiden zi� en erop. Waar de eerste bekerwedstrĳ d tegen JSV 
Nieuwegein nog verloren werd met 2-4, wisten de meiden de oefenwedstrĳ d tegen Sporting 
met een overtuigende 0-4 te winnen. Afgelopen zaterdag stond de 2e bekerwedstrĳ d op het 
programma tegen Maarssen, deze is in een spannende wedstrĳ d gewonnen met 2-1. Een mooie 
opmaat voor het seizoen.                        (Sandra de Ron)

DOS CORONAPROOF FOTO

Het selectieteam van Dos heeft zich netjes in het zaaltenue gehesen om een mooie coronaproof 
selectiefoto voor de KNKV te maken. Het was niet eenvoudig om alle spelers - die in het veld dicht 
bĳ  elkaar mogen zĳ n - voor een foto op 1½ meter afstand te plaatsen. (foto Marco Spelten)



Activiteiten
NAZOMERMARKT en 
fietstocht op dv 26 septem-
ber gaan, na overleg met de 
gemeente, niet door.

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

Wil je werken in een klein 
team? Wij hebben plaats voor 
een GLAZENWASSER en 
een klein deel licht schoon-
maakwerk. Ons werk gebied 
is in Het Gooi en Omstreken. 
In het bezit van Rijbewijs B 
is een vereiste. Geen ervaring 
nodig interne opleiding. Je 
interesse gewekt neem dan 
contact op met ons. info@
van-vulpen-facilitair.nl. Tel. 
0654635503

Voor het Jongerenhuis in 
Bilthoven ben ik op zoek naar 
een SCHOONMAAKSTER 
voor wekelijkse hulp bij 
het schoonhouden van het 
Jongerenhuis. Interesse? Bel 
mij dan!
06 22476120

Bakkerij Bos vraagt per 
direct voor ongeveer 4 maan-
den een CHAUFFEUR voor 
3 ochtenden per week. Graag 
uw reactie naar: bakkerij@
bosmaartensdijk.nl

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-
ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

Nootjes
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Te koop aangeboden
Prachtig mooi klassiek uit-
klapbaar schaakbord inclu-
sief de originele stukken. 
Kleur rood/bruin 50x50cm. 
Bak is 10cm dik €40.- Tel. 
06-19929961

Voetbalkranten uit 1988 o.a. 
Ruud Gullit en intocht in 
Amsterdam van oranje elftal, 
kunnen gratis afgehaald wor-
den. Tel. 0346-282238

Aad van den Heuvel 3 boe-
ken; De Oorlogsverslaggever, 
Het Monet-mysterie en het 
Sahara raadsel €2,- . Tel: 
06-14040516

6 theeglazen; 3 bol en 3 
gekleurd samen €0,50. Tel: 
06-14040516

De Jordaan; Manus Peet 
€10,-. Tel: 06-14040516

Mintkleurige gebreide jas 
met bontkraag afneembaar, 
merk Lucia, weinig gedra-
gen. Nieuwprijs €225,-, 
vraagprijs €50,-. Tel. 0346-
212173

Het super dikke knutselboek. 
€5,-. Tel. 0346-243758

Kinder fietsstoeltje voor ach-
terop. Ziet er nog netjes uit. 
€15,-. Tel. 0346-243758

Berenboek om zelf beren 
te maken. Compleet met 
patroon. €5,-. Tel. 0346-
243758

Nieuwe ronde rieten mand 
voor om de voet van een 
kerstboom te plaatsen. €5,00. 
Tel. 06 - 16379345

Zo goed als nieuwe kunst-
kerstboom 155cm hoog op 
kleur in elkaar te zetten. 
Goede kwaliteit €20,00. Tel. 
06-16379345

52 stuks 45 toeren grammo-
foonplaatjes van alles wat. 
BZN,Duitse schlagrs , klas-
siek enz. Spotkoopje €15,-. 
Tel. 06-19941083

Stabiel Looprek, licht van 
gewicht en in hoogte verstel-
baar €5,-. Tel. 06-16641083

Zachte Zaalveger 40 cm. + 
Vloertrekker metaal zwart 
rubber 45 cm. In een koop 
€7,-. Tel 06-16641083

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

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 
Gespreksgroep 70+
Wie wil in deze coronatijden  graag met leeftijdgenoten pra-
ten over wat het leven biedt? In de WVT start 23 september 
een gespreksgroep voor 70-plussers. We komen eens in de 
14 dagen bij elkaar, op woensdagmiddag, met 6/7 personen. 
Onder leiding van een 70+ orthopedagoge. De kosten zijn 
12 euro voor zes bijeenkomsten. Wie doet mee? Informatie 
bij de WVT, Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven. Tel.: 030-
228 4973

Komend seizoen biedt het WVT 2 cursussen FRANS, 1
voor beginners (woensdagmiddag) en 1 voor gevorderden 
(donderdagmorgen). Het accent zal liggen op conversatie en 
de Franse cultuur in brede zin. Alle informatie over prijzen, 
data en informatieavond (16 sept.) vindt u in het program-
maboekje van WVT op www.vvsowvt.nl. Ik ga deze cursus-
sen geven, ik heb er veel zin in! Annemarie Evenhuis.

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

Feestelijk programmaFeestelijk programmaFeestelijk programma
ZATERDAG 12 SEPTEMBER

Julianalaan 1 - Bilthoven
www.bilthovenseboekhandel.nl  
info@bilthovenseboekhandel.nl
tel 030-2281014

14.00-15.00

Optreden Boer Boris 
in de strobalen arena 
naast de winkel

13.00-17.00

van de succes-

serie ‘Uit het 

leven van 

een  loser”

Meet & Greet 
Bram Botermans
Meet & Greet Optreden Boer Boris 

15.00-18.00

Borrel, babbel & bites
Milou van der Will
Vegan East

Borrel, babbel 

15.30-16.30

Boekpresentatie van  
de kunstmeisjes 
in het paviljoen voor de winkel

Boekpresentatie van  

16.30

Vernissage
Moeder Aarde 
Vertelt

Foto’s 
Margriet
Jansz

Vernissage

Gratis portie 
poffertjes 

bij aankoop 
van een boek!

BEKENDMAKINGEN
week 37 ¾  9 september 2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat:

Zij een toestemming voor het laden en los-
sen van vuurwerk hebben verleend aan:

•  Freewear VOF Hessenweg 154, 3731 
JM in De Bilt t.b.v. het laden en lossen 
van vuurwerk op dat adres voor de pe-
riode van 1 november 2020 tot en met 
31 januari 2021. 

Belanghebbenden kunnen tegen het be-
sluit schriftelijk bezwaar indienen bij de 
gemeente De Bilt, Postbus 300, 3720 AH 
Bilthoven. Het bezwaarschrift moet uiter-
lijk 8 oktober 2020 bij de gemeente zijn 
ingediend.

Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor 
contact opnemen met de Omgevingsdienst 
regio Utrecht, de heer H. Baijense, tel.  
088 – 022 50 00.

Toestemming laden en lossen van vuurwerk

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. 
Bel vrijblijvend: 0649377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
training, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Informatieavonden over verduurzamen woning
Energiecoöperatie BENG! organiseert haar informatiebijeenkomsten weer ‘live’. De avonden zijn gratis 

toegankelijk en hebben steeds een eigen thema rond het verduurzamen van je huis. 
De eerste is op 15 september, over zonnepanelen. 

BENG! organiseert al jaren informa-
tiebijeenkomsten voor alle inwoners 
van gemeente De Bilt. Alleen de laatste 
maanden lag het stil. Nu staan de avon-
den tot en met december weer gepland: 
veilig, voor minder mensen tegelijk en in 

ruime zalen. Onderwerpen zijn bijvoor-
beeld: wat kun je bereiken met isoleren, 
welke subsidie en andere fi nanciering is 
mogelijk, hoe optimaliseer je zelf je cv en 
hoe beoordeel je een offerte van zonne-
panelen. De ervaren (vrijwillige) energie-

ambassadeurs van BENG! geven actuele 
informatie, praktische tips en onafhanke-
lijk advies. 
De agenda van deze avonden is te vinden 
op www.beng2030.nl Vooraf aanmelden 
is noodzakelijk.



Kijken door de lens
Wegbermen, we gaan er dagelijks aan voorbij. Weelderig groen, onver-
zorgd en slordig, alles kris kras door elkaar, lijken ze niet interessant. 
Maar wat doen die planten daar en hoe zien ze er werkelijk uit. Het is 
de moeite waard om de berm onder de loep te nemen.
De natuur bedekt de aardbodem met planten en beschermt daarmee het 
belangrijke bodemleven. Een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft 
in die bodem. Allerlei organismen, waaronder wormen en mieren, bac-
teriën en schimmels, maken in samenspel voedsel en vocht beschikbaar 
voor planten en bomen. Deze samenwerking houdt de bodembedek-
king in stand en zonder dat zou de grond uitdrogen en veranderen in 
een woestijn. Die taak geeft gewicht aan de groei van zelfs de meest 
algemene plantensoorten.
Gekeken door de lens zie je de ragfijne structuur van bladeren, 
bloemen en beestjes. De meest voorkomende grassen blijken van een 
wonderlijke schoonheid. Indrukwekkend om af en toe even bij stil te 
staan. Onderweg met een doel, ben ik over het algemeen met mijn 
gedachten al op de plaats van bestemming. Maar goed beschouwd, de 
weg erheen, is zeker het aanzien waard.

                   (Karien Scholten)

In haiku:

Kijken door de lens
Biedt een verrassend inzicht
Opnieuw verwonderd

 De Vierklank 16 9 september 2020

advertentie

Washuisje, kraam- en badkamer
door Henk van de Bunt

Zaterdag 5 september werd in aanwezigheid van veel genodigden, waaronder wethouder Dolf 
Smolenaers naast Huize Gaudeamus (Gerard Doulaan 21 in Bilthoven) het gerenoveerde 

voormalige was-huisje geopend als atelier voor jonge kunstenaars. Het huisje was begin 
zestiger jaren van de vorige eeuw de eerste studio voor elektronische muziek 

Het Walter Maas Huis - oorspron-
kelijk Villa Gaudeamus aan de 
Gerard Doulaan in Bilthoven - is 
die kenmerkende villa met het rie-
ten dak en de witte raamkozijnen 
uit 1927-28, die voornamelijk ge-
bruikt wordt voor muzikale lezin-
gen en concerten. De componist 
Julius Röntgen woonde er met zijn 
gezin tot zijn overlijden in 1932. 
Later verhuisde de Duits-Joodse 
textielingenieur Walter Maas uit 
het Duitse Mainz naar de villa. Hij 

had er ondergedoken gezeten en 
vestigde er een pension voor In-
dische repatrianten en begon een 
reeks huisconcerten voor jonge 
componisten. Echt lekker matchen 
deden die activiteiten niet altijd. 
Zo wandelde een krasse oud-
Indiëganger eens binnen bij een 
repetitie met modern repertoire; 
‘Jappenmuziek’, luidde het kern-
achtige oordeel. Na de dood van 
Maas in 1992 schonk zijn broer 
Ernst als enige erfgenaam het huis 
aan de Maas-Nathan Stichting. 
Daarmee werd Walter Maas Huis 
de nieuwe naam, maar de naam 

Gaudeamus op de voorgevel wordt 
ook nog steeds gebruikt voor dit 
rijksmonument.

Art Deco
Toen Röntgen in 1924 op zeventig-
jarige leeftijd stopte als directeur 
van het Amsterdams Conservato-
rium, verliet hij de hoofdstad om 
in een rustiger omgeving te leven, 
componeren en lesgeven. Aanvan-
kelijk wilde hij net achter de duinen 
bij Schoorl gaan wonen, maar vrien-

den overtuigden hem ervan naar 
Bilthoven te komen, vlakbij Hil-
versum, waar bij de zich ontwikke-
lende omroep op muziekgebied van 
alles aan de hand was. Qua archi-
tectuur voldoet Huize Gaudeamus 
in alle opzichten aan de karakteris-
tieken van de Amsterdamse School, 
een vormentaal die nauw verwant 
is aan de internationale Art Deco. 
Het ten westen van het hoofdhuis 
gelegen bijbehorende houten tuin-
huisje zou een kopie zijn van een 
verdwenen componistenhuisje van 
de componist Grieg in Noorwegen, 
met wie Julius Röntgen bevriend 

was. Architect Frants Röntgen had 
het oorspronkelijk voor zichzelf 
als atelier bedoeld en heeft het als 
zodanig gebruikt. In latere jaren 
is het door heel wat componisten 
gebruikt, vandaar de huidige naam 
Componeerhuisje. 

Huisje
Voorzitter Hans Zwarts vertelde 
in zijn openingswoord iets over de 
‘carrière’ van het was-huisje: ‘Het 
werd in 1924 gebouwd als was-

huisje voor de familie Röntgen en 
waarschijnlijk is het dat gebleven, 
ook in de tijd vanaf eind 1940 toen 
Walter Maas in Huize Gaudeamus 
een pension was begonnen, maar 
misschien was het toen wel opslag-
ruimte. In de vijftiger jaren werden 
in het huis gezinnen uit Ambon ge-
huisvest en deed het huisje dienst 
als keuken, waar de hele dag ge-
kokkereld werd. Tijdens Open 
Monumentendag 2018 ontmoetten 
wij nog twee Ambonese dames, 
die er in die tijd met hun gezin 
gewoond hadden. Begin 60-er ja-
ren werd het huisje ingericht als 

Het was-huisje is vanaf de weg gedeeltelijk te zien.

Achter villa Gaudeamus is een gebouwd tuinhuis van één bouwlaag en gedekt door een gewolfd bitumen 
zadeldak. In het plat is een dakvenster aangebracht. De zuidgevel heeft een liggende vensterreeks met vier 
ramen. Het componeerhuisje is een rijksmonument.

Aandachtig gehoor van de genodigden voor de toespraken.

studio voor elektronische muziek. 
Toen de studio was verhuisd naar 
Utrecht werd het weer opslagruim-
te, totdat de toenmalige bouwkeet, 
die dienst gedaan had als kantoor 
voor de Stichting Gaudeamus, be-
woond werd door een gezin. De 
twee dochters van dat gezin zijn in 
het huisje geboren dus was het ook 
kraamkamer. Later heeft dat gezin 
het huisje als badkamer ingericht. 
Daarna werd het weer opslag-
ruimte totdat ons bestuur de stoute 
schoenen aantrok en met succes 
bij instellingen aanklopte met het 

verzoek de renovatie en inrichting 
als atelier voor jonge kunstenaars 
financieel te willen ondersteunen. 
Huize Gaudeamus is een muziek-
huis vol verhalen en ik hoop van 
harte dat er in dit atelier met name 
door jonge componisten weer mu-
ziekgeschiedenis geschreven gaat 
worden. Of we er straks veel van 
te zien zullen krijgen betwijfel ik, 
want het is maar klein en met de 
in acht te nemen afstand van an-
derhalve meter biedt het ruimte 
aan twee mensen en misschien één 
voor de deur’.

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
09-09
Do.

10-09
Vr.

11-09
Za.

12-09
Zo.

13-09

Gebakken
runder-bavette met 

champignonsaus

Gebakken koolvis 
met garnalensaus

Tortilla wrap 
met Provençaalse 
groenten en brie

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
16-09
Do.

17-09
Vr.

18-09
Za.

19-09
Zo.

20-09

In verband met
een ‘Short break’ geen

‘Wat schaft de pot?’ menu

Gesloten 

van 16 t/m 20-9-2020

Afhalen of laten bezorgen is nog 
mogelijk m.u.v. 16 t/m 20 sept.

Kijk hiervoor op de website.
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