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Dank en waardering

Zaterdagochtend opende wethouder Arie-Jan Ditewig op gemeentehuis 
Jagtlust de Open Monumenten Dag 2011. Voorzitter Maria Limborgh had 
vooraf haar waardering en dank uitgesproken aan haar mede-comitéleden 
en alle vrijwilligers, die het welslagen van deze dag weer mogelijk hadden 
gemaakt. De wethouder sloot zich hierbij aan en onderstreepte zijn woorden 
o.a. door het overhandigen van een boeket aan de twee dames van het Comité 
Open Monumenten Dag Marjan Bosma en Maria Limborgh. [HvdB]

Met name het westelijk deel van 
Groenekan zal door de verkeerstoe-
name op die opgewaardeerde NRU 
meer last krijgen van geluid en fi jn-
stof. Naast die opwaardering van de 
ring naar 100 km maakt namelijk ook 
het uitbreiden van de toe- en afritten 
met de A27 onderdeel uit van de plan-
nen. Die worden breder en langer en 
daardoor wordt het leefklimaat van de 
Groenekanners langs de A27 – toch al 
fl ink op de proef gesteld door de ver-
breding van 4 naar 6 banen - nu op-
nieuw bedreigd. 
Feitelijk zal door die lange afritten 
tussen de Nieuwe Wetering en de 
NRU de A27 ter hoogte van Groe-
nekan 8-baans worden wat navenant 
meer verkeer en dus ook nog meer la-
waai en fi jnstof betekent, temeer om-
dat de afritten deels verhoogd liggen 
en Utrecht meer verkeer uit de stad 

over die opgewaardeerde ring wil af-
wikkelen. 

Meer geluid
Extra problematisch aan de NRU-
plannen is dat deze onder nieuwe mi-
lieuwetgeving vallen. Was bij wet het 
geluidsniveau bij de uitbreiding van 
de A27 naar 6 banen nog gelimiteerd 
op 60 db(A), die grens wordt voor de 
NRU nu opgetrokken naar 65 db(A). 
Zowel de Dorpsraad van Groenekan 
als de Stichting Stop Geluidshinder 
Maartensdijk e.o. (SSGM) maken 
zich zorgen over deze ontwikkelingen 
en roepen bewoners op alert te zijn en 
aan de bal te blijven. 

Startbijeenkomsten 
Voor de opwaardering van de NRU 
is een aantal oplossingsvarianten in 
studie. Rijkswaterstaat én de Ge-

meente Utrecht organiseren allebei 
avondbijeenkomsten waarop ze die 
varianten presenteren aan omwonen-
den. Doelstelling van die avonden is 
naast informatieverstrekking ook be-
langhebbenden mee te laten denken 
over de varianten die in studie zijn. 
Op 5 september heeft RWS een eerste 
informatie- en meedenkbijeenkomst 
gehouden voor de bewoners van de 
wijk Lunetten. Afgelopen dinsdag 
was er een tweede bijeenkomst in in 
Utrecht en op dinsdagavond 27 sep-
tember staat een bijeenkomst gepland 
in de Johanneskerk, Moezeldreef 
400 in Utrecht. Het programma start 
om 19.30 uur. Via advertenties in de 
plaatselijke pers zullen nadere details 
tijdig bekend gemaakt worden. Op de 
bijeenkomsten zullen ook de plannen 
voor de toe- en afritten van de A27 
aan de orde komen. 

Opwaardering Ring Utrecht 
betekent wéér meer verkeer

door Frank Klok

In het kader van het verbeteren van de automobiliteit rond Utrecht is, na het verbreden van de A27, 
ook het opwaarderen van de Noordelijke Ring van Utrecht (NRU) aan de orde. Rijkswaterstaat 

(RWS) wil de NRU zó aanpassen dat een volwaardige 100Km-weg ontstaat. Dat betekent wéér meer 
verkeer en opnieuw een bedreiging van de leefbaarheid van de omwonenden.

Toeritten van de NRU naar de A27.

Kunstmarkt Boetz2Lab 
profi teert van mooie weer

door Lilian van Dijk

Alle vrijwilligers van de Kunstmarkt Boetz2Lab 
liepen met een grijns op hun gezicht: zaterdag 10 september 

was nou net die ene mooie dag in een lange serie van 
naargeestige regendagen. Geen wonder dat 
over het bezoekersaantal niet te klagen viel.

Bovendien is er diezelfde dag ook een markt rond de Dorpskerk en in de 
Dorpsstraat die bij het park uitkomt, zijn de prachtigste antieke auto’s te 
bewonderen. De festiviteiten kennen maar één minpuntje: uitgerekend dit 
weekend is de Soestdijkseweg Zuid vanwege werkzaamheden afgesloten 
tussen de Looydijk en de Utrechtseweg, zodat er nogal wat fi les ontstaan 
in het oude centrum. De opening wordt verricht door een zekere professor 
Boetz, die als eerste door allerlei soorten “water” bij elkaar te gieten een 
roze olifant beweert te kunnen “opschuimen”. Op een olifant lijkt het niet, 
maar de enorme berg roze schuim is wel heel spectaculair. In zijn ope-
ningsspeech kondigt wethouder Kamminga aan dat de Kunstmarkt voort-
aan structureel subsidie krijgt van de gemeente De Bilt, tot grote vreugde 
van Kunstmarktcomitévoorzitter Alkine van der Laan en de andere vrij-
willigers. Daarna voert professor Boetz Kamminga mee naar zijn tweede 
uitvinding, een CO2-vrije auto. Samen onthullen zij het vehikel, waarna 
Kamminga achter het stuur mag plaatsnemen.

 Lees verder op pagina 3 

Professor Boetz (beeldend kunstenaar Oskar de Kiefte) produceert een blob 
die een opgeschuimde roze olifant moet verbeelden.

 
 

SP FELICITEERT De Bilt / Maartensdijk 
          Buslijn 58 en 77 blijven behouden! 
Dankzij de 1000 handtekeningen van 
inwoners van De Bilt en Maartensdijk 
• rijdt buslijn 58 overdag en op zaterdag  
• rijdt buslijn 77 door tot station Bilthoven 
Wij danken u voor uw steun! 

De SP blijft knokken voor goed openbaar 
vervoer voor iedereen, óók in De Bilt! 
Meld u aan op: www.sp.nl/interact/word_lid/ 
 

DE SP 
WORD NU LID! 

STEUN 
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

18/9	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/9	•	9.00u	-	Kand.	J.W.	Hooydonk,	Soest

18/9	•	18.30u	-	Ds.	E.K.	Foppen,	
Katwijk	aan	Zee

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/9	•	10.30u	-	Mw.	ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’
18/9	•	10.00u	-	

Dhr.	Matthias	van	der	Weide,	Rotterdam

R.K. Kerk O.L. Vrouw
18/9	•	10.30u	-	Pastor	F.	Zwarts

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

18/9	•	9.30	-	Ds.	P.	Boonstra,	Bussum
18/9	•	16.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk
18/9	•	10.00	en	19.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
18/9	•	10.00u	-	

Prof.	M.E.	Brinkman,	De	Bilt

Pr. Gem. Opstandingskerk
18/9	•	10.00u	-	Ds.	P.	Pannekoek,	Odijk

R.K. St. Michaelkerk
18/9	•	10.30u	-	

Eucharistieviering,	T.	Huitink

Volle Evangelie Gemeente
18/9	•	10.00u	-	Dhr.	R.	de	Vries

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

18/9	•	10.30u	-	
Drs.	P.D.D.	Steegman,	Bilthoven

PKN - Herv. Kerk
18/9	•	10.00u	-	

Kand.	J.A.J.	Pater,	Veenendaal
18/9	•	18.30u	-	

Ds.	G.H.	Kruijmer,	Lage	Vuursche

Herst. Herv. Kerk
18/9	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	J.	de	Boer

Onderwegkerkje Blauwkapel
18/9	•	10.00u	-	Pastor	D.	Gudde

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/9	•	11.00	uur	-	Ds.	R.	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/9	•	10.00u	-	Ds.	G.C.	Klok,	Putten
18/9	•	18.30u	-	

Ds.	G.H.	Vlijm,	Wouterswoude

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

18/9	•	9.30u	-	Ds.	R.	Alkema

St. Maartenskerk
17/9	•	19.00u	-	

Woord-	en	Communieviering
18/9	•	10.30u	-	

Woord-	en	Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/9	•	10.00u	-	Hr.	A.	van	Hilten,	Uithoorn
18/9	•	18.30u	-	

Hr.	C.	Hoogendoorn,	Amersfoort

PKN - Herv. Kerk
18/9	•	10.00	en	18.30u	-	

Ds.	M.	van	der	Zwan

Meer voor Woord en Daad

In	 de	 week	 van	 29	 aug.	 t/m	 3	
sept.	 is	 er	 gecollecteerd	 voor	 de	
jaarlijkse	Woord	 en	 Daad	 inzame-
ling.	De	opbrengst	in	Maartensdijk,	
Westbroek,	Groenekan	en	Holland-
sche	Rading	was	3704,63	euro.	Dat	
is	maar	 liefst	13%	meer	dan	vorig	
jaar.	Iedereen	hartelijk	bedankt!
De	 opbrengst	 komt	 ten	 goede	 aan	
een	naaischool	voor	meisjes	in	Bur-
kina	Faso.	Op	deze	school	leren	de	
meisjes	niet	alleen	een	beroep	maar	
krijgen	 ze	ook	algemene	vorming.	
Voor	 meer	 informatie	 zie	 www.
woordendaadsoest.nl

Open lesweek  
Biltse Muziekschool

Bij	 Kunstenhuis	 |	 Biltse	 Muziek-
school,	Henrica	van	Erpweg	2,	De	
Bilt	 is	 vanaf	 donderdag	 15	 sep-
tember	 een	 Open	 Lesweek.	 Voor	
verschillende	 cursussen	 zijn	 gra-
tis	kennismakingslessen	 te	volgen.	
Meer	 info	 in	 de	 cursusfolders,	
verkrijgbaar	 bij	 de	 Biltse	 Muziek-
school,	 telefoon	 030	 2283026	
e-mail	 info@biltsemuziekschool.nl	
en	 op	 de	 website	 www.biltsemu-
ziekschool.nl.	

Jubileum verkoping voor Adullam

Op	vrijdag	16	 september	en	zater-
dag	17	september	houdt	het	Maar-
tensdijkse	 comité	 hun	 25ste	 ver-
koping	 voor	 de	 Stichting	Adullam	
Gehandicaptenzorg.	 Deze	 verko-
ping	zal,	net	als	anders,	in	en	rond	
het	Hervormd	Centrum,	Dorpsweg	
42b	 te	 Maartensdijk	 zijn.	 Op	 vrij-
dagavond	 16	 september	 is	 er	 een	
opbod-verkoop	van	19.30	uur	tot	±	
21.00	 uur.	 Zaterdag	 17	 september	
is	 van	 10.00	 uur	 tot	 15.00	 uur	 de	
verkoping	 met	 o.a.	 kleding,	 olie-
bollen,	 gebak,	 vlees,	 kaas,	 noten,	
speelgoed	en	nog	veel	meer.	

De Kracht van Rituelen

Donderdag	22	september	van	20.00	
tot	 22.00	 uur	 in	 De	 Woudkapel.	
Inleiding	 door	Tina	 Geels	 over	 de	
betekenis	 van	 rituelen,	 oude	 en	
nieuwe	vormen	en	het	verschil	tus-
sen	 gewoonte	 en	 ritueel.	 Interac-
tief.	Zie	ook	www.woudkapel.nl

Filmhuis Woudkapel

Des	 Hommes	 et	 des	 Dieux.	 Deze	
film	 speelt	 in	Algerije	 en	 is	 geba-
seerd	 op	 gebeurtenissen	 in	 Tibhi-
rine	 in	 1995.	 Donderdagavond	 15	
september	2011,	19.30	uur.	

Wereldwinkel Maartensdijk

Heel	 veel	 nieuwe	 cadeauartikelen	
en	 een	 tijdelijk	 voordeelaanbod	
Fair-trade-koffie	 zijn	 slechts	 twee	
redenen	 voor	 een	 bezoekje	 aan	 de	
rijk	 gevulde	 verkooptafels	 van	 de	
Maartensdijkse	Wereldwinkel	 aan-
staande	zaterdag	17	september	tus-
sen	 10.00	 en	 16.00	 uur	 in	 de	 hal	
van	Dijckstate.		

Fietsgilde ’t Gooi 

Fietsgilde	 ’t	 Gooi	 rijdt	 op	 zater-
dag	 17	 september	 de	 middagtocht	
‘Omroepgeschiedenis’,	 vertrek	
13.30	uur	bij	Instituut	voor	Beeld	en	
Geluid	Hilversum	en	op	woensdag	
21	september	de	dagtocht	‘Zodden	
en	Trilveen’,	vertrek	10.00	uur	van	
Kerkbrink	 Hilversum	 (Museum).	
Voor	meer	informatie	over	deze	en	
de	overige	tochten	van	Fietsgilde	’t	
Gooi,	zie	www.fietsgilde.nl

Fietsbridgedrive
	
Bridgeclub	‘Open	Kaart’	in	De	Bilt	
organiseert	 op	 zaterdag	 17	 sep-
tember	 a.s.	 een	 fiets-bridgedrive	
over	 28	 kilometer	 in	 3	 etappes.	
Aanmelden	en	meer	informatie	via	
e-mail	 :	 titia@santema.eu	 of	 tel.	
030-228	 36	 29.	 Er	 is	 bij	 de	 fiets-
bridgedrive	 plaats	 voor	 minimaal	
16	en	maximaal	32	deelnemers.	In	
geval	 van	 slecht	 weer,	 kunnen	 de	
verplaatsingen	 ook	 per	 auto	 wor-
den	uitgevoerd.

High tea

Op	 18	 september	 is	 er	 weer	 een	
heerlijk	 High	 tea.	 Van	 14.30	 uur	
tot	 16.30	 uur	 kunt	 u	 genieten	 van	
diverse	 soorten	 thee	 en	 verschil-
lende	hartige	en	zoete	hapjes.	Voor	
€	4,00	p.p.	kinderen	zijn	ook	harte-
lijk	welkom,	 tot	6	 jaar	halve	prijs.	
Vooraf	aanmelden	is	nodig.	Er	zijn	
nog	 enkele	 plaatsen	 vrij,	 wees	 er	
snel	 bij!	 Servicecentrum	 ’t	 Hoe-
kie,	 Prof.	 Dr.	T.M.C.	Asserweg	 2,	
De	Bilt	030-2201702	info@animo-
werkt.nl

Groei en Bloei Hilversum

De	 afdeling	 Hilversum	 van	 Groei	
&	Bloei	organiseert	een	lezing	met	
als	 titel	 ‘Kleur	 in	 de	 herfst’.	 De	
lezing	wordt	gegeven	door	Cor	van	
Gelderen	van	Plantentuin	Esveld	in	
Boskoop	 en	 hij	 laat	 kennismaken	
met	al	die	planten,	die	in	het	najaar	
nog	voor	een	groots	spektakel	zor-
gen.	De	 lezing	 is	op	20	september	
om	20.00	uur	 in	een	van	de	bijza-
len	 van	 de	 Bethlehemkerk,	 Loos-
drechtseweg	263	te	Hilversum.	

Rommelmarkt 
in de Opstandingskerk 

	
Voor	de	11e	keer	wordt	deze	buurt-
rommelmarkt	 gehouden	 in	 de	
Opstandingskerk	 in	 Bilthoven	 op	
zaterdag	 24	 september	 van	 10.00	
tot	 15.30	 uur.	 De	 uitslag	 van	 hun	
loterij	wordt	gehouden	 rond	13.00	
uur.	 Een	 deel	 van	 de	 opbrengst	

‘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

gaat	 naar	 plaatselijke	 doelen,	 het	
overige	is	bestemd	voor	onderhoud	
van	 het	 kerkgebouw.	 Wilt	 u	 nog	
spullen	brengen	bel	dan	voor	meer	
informatie	naar	nr.	030	2202458	of	
06	30465764.

Kinderrommelmarkt 

Op	 zaterdag	 8	 oktober	 houdt	 peu-
terspeelzaal	 Hans	 en	 Grietje	 een	
kinderrommelmarkt	 van	 10.00	 tot	
14.00	 uur	 rond	 en	 in	 de	 peuter-
speelzaal	 Hans	 en	 Grietje	 aan	 de	
Aeolusweg	 14	 in	 De	 Bilt.	 Heeft	
u	 nog	 spullen	 die	 u	 niet	 meer	
gebruikt,	 maar	 nog	 wel	 kunnen	
worden	 verkocht?	 Deze	 kunnen	
worden	 ingeleverd	 op	 maandag,	
dinsdag	 en	 donderdag	 van	 9.00	
uur	 tot	 16.00	uur	 en	op	woensdag	
en	 vrijdag	 van	 9.00	 uur	 tot	 12.00	
uur	bij	de	peuterspeelzaal	Hans	en	
Grietje	.De	opbrengst	van	de	markt	
zal	bestemd	zijn	voor	nieuw	mate-
riaal	voor	de	peuterspeelzaal	Hans	
en	Grietje.

KBO bustocht  
naar Veluwe en Posbank

	
Woensdag	 28	 september	 2011	
organiseert	 de	 KBO	 afd.	 De	 Bilt	
-Maartensdijk	 een	 bustocht	 naar	
De	 Veluwe	 en	 de	 Posbank.	 Dit	 is	
een	dagtocht	vol	natuurschoon.	De	
tocht	 gaat	 via	 de	 Heuvelrug	 waar	
een	 koffiestop	 met	 gebak	 wordt	
gehouden	 naar	 Hoenderloo,	 waar	
midden	in	de	bossen	het	restaurant	
staat	 voor	 een	 heerlijk	 3-gangen	
diner.	
Na	 het	 diner	 gaat	 de	 tocht	 met	
een	 gids	 naar	 het	 nationale	 park	
‘De	Veluwezoom’	met	 het	 indruk-
wekkende	 uitkijkpunt	 de	Posbank.	
Via	 een	 afwisselende	 route	 langs	
Veluwse	 dorpjes	 terug	 naar	 Hoen-
derloo,	 waar	 afscheid	 van	 de	 gids	
wordt	genomen.	Alvorens	de	terug-
reis	 wordt	 aanvaard	 is	 er	 nog	 een	
consumptiepauze.	
Niet-leden	 kunnen	 ook	 mee.	 Voor	
informatie	en/of	aanmelding:	tel	06	
36044271.

Kinderrommelmarkt 

Op	 zaterdag	 8	 oktober	 houdt	 peu-
terspeelzaal	 Hans	 en	 Grietje	 een	
kinderrommelmarkt	 van	 10.00	 tot	
14.00	 uur	 rond	 en	 in	 de	 peuter-
speelzaal	 Hans	 en	 Grietje	 aan	 de	
Aeolusweg	 14	 in	 De	 Bilt.	 Heeft	
u	 nog	 spullen	 die	 u	 niet	 meer	
gebruikt,	 maar	 nog	 wel	 kunnen	
worden	 verkocht?	 Deze	 kunnen	
worden	 ingeleverd	 op	 maandag,	
dinsdag	 en	 donderdag	 van	 9.00	
uur	 tot	 16.00	uur	 en	op	woensdag	

en	 vrijdag	 van	 9.00	 uur	 tot	 12.00	
uur	bij	de	peuterspeelzaal	Hans	en	
Grietje	.De	opbrengst	van	de	markt	
zal	bestemd	zijn	voor	nieuw	mate-
riaal	voor	de	peuterspeelzaal	Hans	
en	Grietje.

Activiteiten in Zonneborgh

Inloopochtend
Elke	 dinsdag	 van	 10.00	 tot	 12.00	
uur	 bent	 u	 van	 harte	 welkom	 in	
de	 SWO	 activiteitenruimte	 Zon-
neborgh.	 U	 kunt	 hier	 terecht	 voor	
de	 gezelligheid,	 een	 kopje	 koffie	
of	thee	of	het	lezen	van	een	van	de	
aanwezige	tijdschriften.	
Sjoelen
Liefhebbers	van	het	sjoelen	kunnen	
in	 Zonneborgh	 hun	 hart	 ophalen.	
Onder	 leiding	 van	 mevrouw	 Mat-
thijsse	wordt	dit	spel	op	donderdag	
van	 10.00	 -	 12.00	 uur	 gespeeld	 in	
de	oneven	weken.
Inschrijven	 en	 informatie:	 SWO.	
Tel:	030	–	2203490.	Locatie:	Zon-
neborgh,	Planetenbaan	451	in	Bilt-
hoven

Hersengymnastiek

Wilt	u	op	een	zeer	effectieve	manier	
uw	 geheugen	 en	 uw	 concentratie-
vermogen	verbeteren?	Dan	is	deze	
cursus,	 bedoeld	 voor	 55-plussers,	
zeker	 iets	 voor	 u.	 Door	 vooral	 de	
basisfactoren	 van	 het	 werkgeheu-
gen	te	trainen,	zult	u	een	merkbaar	
resultaat	boeken.	U	krijgt	ook	prak-
tische	 en	 nuttige	 tips	 aangereikt	
over	 hoe	 u	 uw	 hersenen	 in	 een	
goede	 conditie	 kunt	 houden.	 De	
cursus	start	op	dinsdag	20	septem-
ber	om	14.00	uur.	
Voor	inschrijven	of	informatie	kunt	
u	terecht	bij	de	receptie	van	de	Bilt-
se	 SWO-vestiging	 De	 Duiventil,	
Jasmijnstraat	6	in	De	Bilt,	telefoon:	
030	2203490.

U wilt iets 'effe' kwijt
Dat	 kan!	 Deze	 rubriek	 staat	 open	
voor	 lezers	 van	 De	 Vierklank	 en	
kan	 ingezet	worden	om	opmerke-
lijke	zaken	onder	brede	aandacht	te	
brengen.	Er	wordt	niet	gescholden,	
persoonlijke	 zaken	 zijn	 niet	 wel-
kom	en	het	 is	 ook	niet	 de	bedoe-
ling	dat	er	oeverloze	discussies	in	
de	krant	ontstaan.	Stukken	dienen	
in	 Word	 per	 mail	 ingezonden	 te	
worden	naar	info@vierklank.nl	en	
mogen	niet	meer	dan	500	woorden	
bevatten.	De	redactie	behoudt	zich	
-	 zonder	 opgave	 van	 reden	 -	 het	
recht	 voor	 om	 niet	 tot	 plaatsing	
over	te	gaan.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15
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Ondertussen stroomt het park al vol 
met bezoekers die op hun gemak de 
117 kramen van de kunstenaars af-
struinen en na afl oop wel trek hebben 
in een hartige pannenkoek bij ZEBS, 
een broodje of oester bij BriQ, een 
crêpe de Paris bij de Pannenkoeken-
kraam of andere lekkernijen. Ook 
entertainment is er genoeg: kinderen 
kunnen instappen in het minidraai-
molentje van Johan Kamphuys, de 
bus van De Beauty and De Beta of 
de zweefmolen, proefjes doen in een 
grote tent, in plastic bubbels over het 
water lopen, of meebouwen met bam-
boestieken. Voor de volwassenen is 
een uitgebreid programma met veel 
muziek en zang

Kauffeld en Werner
Maar Boetz2Lab gaat natuurlijk in 
de eerste plaats om de kunst. Een van 
de exposanten is Rob Kauffeld uit 
De Bilt, die al sinds 1975 schildert. 
Hij is autodidact. ‘Ik was in die peri-
ode even werkeloos.’ Omdat hij nog 
steeds fulltime werkt, schildert hij nu 
in de avonduren en in het weekend. Zo 

is een van zijn schilderijen een hom-
mage aan de Utrechtse kunstenaars 
Pyke Koch en Joop Moesman. ‘Ik heb 
een schilderij gemaakt van een paar 
huizen in de Schalkwijkstraat. Daar 
zat op nummer 13 het atelier van De 
Luis, het kunstgenootschap dat door 
Moesman werd opgericht, en de lan-
taarnpaal op mijn schilderij werd ont-
worpen door Koch.’ 

Een ander schilderij baseerde hij op 
een foto: “Die had mijn vader in de 
jaren zestig gemaakt van wat huizen 
in Utrecht.’ Op dit schilderij komt 
vanuit het plaveisel een vrouw om-
hoog, een typisch voorbeeld van ma-
gisch realisme dat vaker in zijn werk 
traceerbaar is. Keramist Paul Werner 
maakt al ruim vijfentwintig jaar zo-
wel functionele als decoratieve objec-
ten. Hij werkt voor de helft van zijn 
tijd als docent in het onderwijs en de 
andere helft als professioneel kunste-
naar. Nadat hij bij Attie Eissen les had 
genomen in keramiek, volgde hij di-
verse cursussen in Nederland, België 
en Frankrijk. Zijn werk is regelmatig 
te zien op exposities en kunst- en ke-
ramiekevenementen in binnen- en 

buitenland. Werner beheerst verschil-
lende technieken. Op de Kunstmarkt 
exposeert hij drie soorten porselein. 
De kom-vormen van het dunne sier-
porselein worden van Limoges-klei 
gedraaid. Met behulp van een lomer 
draait hij de vormen heel dun en daar-
na manipuleert hij ze met een houten 
spatel. Een lomer is een voorwerp van 
rubber, metaal of plastic dat wat weg 
heeft van een gitaarplectrum, dat pot-
tenbakkers gebruiken om een pot of 
kom perfect rond te krijgen. Als het 
voorwerp droog is, wordt het biscuit 
gebakken op negenhonderd graden. 
De binnenkant wordt voorzien van 
een transparante glazuurlaag. Een an-
dere techniek gebruikt Werner voor 
het vervaardigen van naked-raku por-
selein. ‘Eerst draai en polijst ik dat 
en daarna wordt het in de gasoven op 
achthonderd graden gestookt.’ 

Ten slotte wordt het voorwerp in 
zaagsel gesmoord en gerookt. Wer-
ner geeft ook lessen en workshops 
pottenbakken in zijn atelier aan de 
Kerklaan 79 in de Bilt. Geïnteresseer-
den kunnen kijken op zijn website: 
www.pwkeramiek.nl.

advertorial

Zonschade? 
Doe de huidecho scan bij 

Kring-Apotheek Bilthoven.
 

Wilt u weten in welke mate uw huid heeft geleden van het 
zonnen maar vooral hoe u deze weer kunt herstellen? 

Ook bij uw Kring-Apotheek Bilthoven aan de Julianalaan 17 kunt u hier 
achter komen. Op woensdag 21 september aanstaande kunt ook u van 
10.00 tot 16.00 uur een gratis huidecho scan krijgen.  Een huidecho specia-
liste maakt een soort röntgen foto van de huid zodat deze als nulmeting kan 
worden vergeleken met een nieuwe huidecho scan twee maanden later. Zo 
blijkt de hardlopende Crème metamorphique als één van de 38 cosmetische 
producten van Beaute Pacifi que al in een betrekkelijk kort tijdsbestek be-
schadigd collageen van vele Nederlanders te hebben hersteld. 

Aangezien eerdere huidecho dagen druk bezocht zijn adviseren wij u 
van te voren een tijd te reserveren op het nummer 030 2282950.

Kunt u niet op 21 september? U bent ook van harte welkom op 
14 oktober in apotheek Maertensplein in Maartensdijk. Belt u dan 
nummer 0346 210605

Daarmee had de dominee de wed-
denschap die hij was aangegaan ge-
wonnen. Met de gemeenteleden was 
hij overeengekomen dat wanneer zij 
10.000 euro zouden storten, hij daar 
een forse inspanning tegenover zou 
stellen door de marathon te lopen. 
Haalde hij het niet, dan moest hij het 
bedrag zelf betalen. De gemeente 
bracht zelfs 11.500 euro bijeen. 

Project
Het geld is bestemd om in februari de 
reis van twintig jongeren van 16 tot 21 
jaar en hun begeleiders naar Kaapstad 
mogelijk te maken. De Protestantse 
Gemeente Bilthoven wil daar een 
bijdrage leveren bij de bouw van een 

locatie voor kinderopvang van de 
Stichting Mzamomhle. De leerlingen 
van de Julianaschool brachten met 
een T-shirtactie ook geld bijeen. Voor 
iedere handtekening die op het shirt 
was gezet hadden ze een euro gekre-
gen. ‘Het was aandoenlijk om te zien 
hoe de kinderen met kleine portemon-
neetjes aankwamen en de opbrengst 
in een grote kist deponeerden’, vertelt 
directeur Ella Prins. De sponsoractie 
van de Julianaschool leverde 6.700 
euro op.

Getraind
De Julianaschool stond de hele dag 
in het teken van Afrika. De kinderen 
hadden verschillende werkstukken 

met als thema Afrika gemaakt. Maar 
ook de marathon vormde een belang-
rijk onderdeel van de dag. Al om 9.00 
uur waren de kleintjes begonnen met 
hun versie van de marathon, een rond-
je om de school. De grotere kinderen 
liepen later een wat langer parcours. 
Voordat burgemeester Gerritsen het 
startsein gaf voor de marathon van 
Paul Wansink vertelde de dominee 
dat hij de 42 kilometer vol vertrouwen 
ging lopen, omdat hij veel getraind 
had. Burgemeester Gerritsen vindt dat 
de dominee met dit initiatief zijn voor-
beeldfunctie waar maakt. Hij vindt het 
ook heel belangrijk dat kinderen al 
jong nadenken hoe het er in andere 
delen van de wereld aan toegaat.

Dominee Paul Wansink
wint weddenschap

door Guus Geebel

‘Yell, yell. yell, dominee Paul kan het wel’, scandeerden de kinderen van de Julianaschool in 
Bilthoven voordat burgemeester Gerritsen het startsein gaf voor de marathon van dominee 

Paul Wansink. Hij liep vrijdag 9 september de 42 kilometer in ruim viereneenhalf uur 
en bereikte ogenschijnlijk onvermoeid onder luid applaus de fi nish. 

Burgemeester Arjen Gerritsen is klaar om het startsein te geven.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt... - Darwin revisited 
De evolutie gaat veel sneller dan Darwin in zijn beroemde standaardwerk 
On the origin of species beschrijft. Hij meende nog dat er vele generaties 
nodig waren om via natuurlijke selectie een soort aan gewijzigde omstan-
digheden aan te passen. Onze vaderlandse politiek heeft echter in haar 
Haagse werkelijkheid ontdekt dat de soort homo sapiens dat (heel) veel 
sneller kan. 

Kreeg de menselijke soort in de grijze oudheid (70/80-er jaren van deze 
eeuw) al gezondheidsklachten bij een geluidsniveau van 50 db(A), in de 
loop van de daaropvolgende decennia ontdekten de politici vanonder hun 
Haagse stolp, dat de mens 55 db(A) en, vrij spoedig daarna, zelfs een ge-
luidsniveau van 60 db(A), zonder voor de politiek onoverkomelijke klach-
ten, kon overleven. En nu - anno 2011 - stellen zij vast dat de soort inmid-
dels kan leven met een geluidsniveau van 65 db(A). Om goed te kunnen 
begrijpen wat voor gigantische prestatie homo sapiens daarmee levert: ie-
dere 3 db(A) betekent een verdubbeling van het geluid. Ergo heeft de men-
selijke soort het gepresteerd om in krap veertig jaar, dus ruim binnen één 
generatie, te leren leven met bijna tien keer zoveel herrie!
Ongetwijfeld zullen de homo fi nancius, de homo economicus, de homo 
mobilicus en, niet te vergeten, de homo bitumicus (overigens een onder-
soort van de homo economicus) de uitkomsten van het onderzoek van onze 
onvolprezen homo politicus met instemming begroeten. Immers, nu kun-
nen autosnelwegen bijna ongebreideld uitbreiden zonder dat ook meteen 
miljoenen gemeenschapsgeld geïnvesteerd moeten worden in fl ankerende 
geluidswering. 
Ons moeder zaliger zou desalniettemin zeggen: en gij geleuft dá!

F. Klok, Groenekan

Je moet er maar op komen: de draaimolen Dierondom van muzikant-acrobaat-jongleur Johan Kamphuys.



  DONDERDAG

10 soorten
 vleeswaren 

voor 

maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

VOORDEEL HELE WEEK

Kiproerbak 
met groenten

Varkenshaas-
roerbak 
met groenten

Japanse 
runderroerbak 
met groenten

500
gram 4.98

500
gram 5.98

500
gram 6.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 15 september
t/m woensdag 21 september

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Slavinken
Rundervinken
Bourgondische 
rundergehaktstaven

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Boerenham
Rosbief
Fricandeau

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

3x 100
gram 4.49

Filet Americain
Sellerysalade
Eiersalade

STOMPETOREN 
JONG

500
gram 4.50

ST. JULIEN NOOT

100
gram 1.75

VERS GEBRANDE 

JAKARTAMIX

Lekker wokken! Traditional!

SALADE-TRIO

250
gram 3.-

3x 100
gram 3.49

Wij zijn ook hét adres voor uw kerst- en eindejaarspakketten. Geef uw wensen door! 

6 halen / 
     5 betalen

Hacheevlees

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

500
gram 4.50

Heerlijke Italiaanse

Muskaat Druiven
Héél kilo

1,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Sperzieboontjes
500 gram

  NIEUW!
•  Lekkere Japanse noedels

MET FIVE SPICE, SPINAZIE, GAMBA’S EN PADDESTOELEN  

 _____________________100 GRAM  0,99

•  Biefstuk met venkel en 
bospaddestoelen
MET RIJST/NOEDELS _______100 GRAM  1,25

•  Kapucijnerschotel
 _____________________100 GRAM  0,89

Vers gesneden

Soepgroente
250 gram

0,69 0,79

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

0.A ZUURKOOL EN BOERENKOOL

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 19 SEPTEMBER, DINSDAG 20 SEPTEMBER 

EN WOENSDAG 21 SEPTEMBER

Vers gewassen

Spinazie ________ ZAK 300 GRAM  0,99

Elstar

Handappels ______ HEEL KILO 0,99

Met garnalen en rucola

Spaghetti __________ 100 GRAM 0,99

HET IS ER WEER!
Vers gesneden

Boerenkool __ 250 GRAM  0,99
Hollandse

Komkommers _ 2 VOOR 0,99
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Ingezonden mededeling

Datacentrum Groenekan: het juiste perspectief

In de Vierklank van 31 augustus 2011 staat een artikel over de ‘mistige berichtgeving omtrent bouw datacentrum 

Groenekan van Euroiber’.  Ondernemers en omwonenden zijn niet tegen de vestiging van het datacentrum, 

aldus het artikel, maar niet alle betrokkenen zouden door Euroiber zijn benaderd. Daardoor bestaan er zorgen 

over de omvang van het datacentrum en de impact ervan. Die zorgen willen wij graag wegnemen. 

Voorlichtingsavond

Met de gesprekken die Euroiber heeft gevoerd  hebben we inderdaad niet alle betrokkenen kunnen bereiken en 

daarom organiseren we op donderdag 15 september aanstaande om 20.00 uur  in Buurthuis de Groene Daan, 

gelegen aan de Grothelaan 3 te Groenekan, een voorlichtingsbijeenkomst. We zullen dan inzicht geven in wat 

we precies bouwen, welke activiteiten in het datacentrum ontplooid zullen worden en welke maatregelen we 

hebben genomen om de eventuele impact op de omgeving te minimaliseren. We nodigen alle betrokkenen en 

omwonenden van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

Omvang datacentrum

Het datacentrum dat Euroiber in Groenekan wil bouwen is een relatief klein datacentrum, waar bedrijven hun 

computerapparatuur kunnen onderbrengen. Door de omvang is het datacentrum goed in te passen op het be-

drijventerrein in Groenekan. Ook de bereikbaarheid voor de klant is van belang. Met dit regionale datacentrum 

komt Euroiber aan deze behoeften tegemoet.

Groen

Voor de bouw van het datacentrum past Euroiber waar mogelijk in de praktijk bewezen ‘groene’ technieken toe 

om het energieverbruik, en daarmee de CO2-uitstoot, zoveel mogelijk terug te dringen. Zo kan het datacentrum 

bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen die ons klimaat bedreigen. Daar komt nog bij 

dat een datacentrum dankzij schaalvoordelen per saldo kan zorgen voor een (veel) grotere energiebesparing dan 

eventuele besparingsmaatregelen door bedrijven afzonderlijk. Ook kiest Euroiber voor 100% groene stroom 

voor het datacentrum en sluit de organisatie zich aan bij het Green Grid en de EU Code of Conduct for Data-

center.  

Euroiber doet er vanzelfsprekend alles aan - van materiaalkeuze tot de aard van de koeling - om eventuele 

overlast voor de omgeving te minimaliseren. Op de voorlichtingsavond zullen we uitgebreid op bovenstaande 

onderwerpen in gaan en alle vragen die de omwonenden en andere betrokkenen hebben beantwoorden. Graag 

tot 15 september. 

Alex Goldblum en Bart Oskam

Managing Directors Euroiber

Soroptimisten	 zijn	 werkende	 vrou-
wen.	Om	 uitgenodigd	 te	worden	 als	
lid	 moet	 je	 werkzaam	 zijn	 in	 een	
beroep	 of	 functie	 (of	 kortgeleden	 je	
werkzaamheden	 hebben	 beëindigd).	
Ook	vrouwen	die	nog	bezig	zijn	met	
hun	 opleiding	 kunnen	worden	 bena-
derd.	Een	derde	 categorie	 zijn	 vrou-
wen	 die	 substantieel	 actief	 zijn	 in	
vrijwilligerswerk.	

De	 doelstellingen	 van	 het	 Soropti-
misme	worden	vertaald	in	het	werken	
aan	 projecten.	Voor	 de	 tweede	maal	
organiseert	 Soroptimistclub	De	Bilt-
Bilthoven	een	taxatiemiddag,	ditmaal	
in	 de	 Theresiaschool,	 Gregoriuslaan	
4	Bilthoven.	Onder	de	bezielende	lei-
ding	van	Frederik	W.	Baerveldt,	vei-
lingmeester	bij	Veilinghuis	van	Spen-
gen,	zullen	zaterdag	24	september	a.s.	
van	 14.00	 tot	 18.00	 gecertiiceerde	
register	 taxateurs	 tegen	 vergoeding	

voor	een	goed	doel	uw	eigendommen	
beoordelen.

Waarde
Alles	van	waarde	zoals	klokken,	zil-
ver,	 schilderijen,	 meubels,	 porselein	
kan	worden	bekeken	en	gewaardeerd.	
Men	 ontvangt	 een	 certiicaat	 voor	
verzekeringsdoeleinden	 of	 anders-
zins.	 Voor	 elk	 te	 taxeren	 voorwerp	
wordt	10	euro	gevraagd	en	met	de	op-
brengst	van	de	taxaties	wordt	het	goe-
de	doel	2011	van	de	Soroptimistclub	
De	Bilt-Bilthoven	gesteund.	Dit	is	dit	
jaar:	 CAsUD	 =	 Community	Aid	 for	
Sustainable	 Development.	 Een	 pro-
ject,	dat	microkredieten	aan	vrouwen	
in	 de	 regio	Tamale	 in	Noord	Ghana	
verstrekt.	Zie	Ghana.	www.casud.nl

Voorverkoop
Elke	taxatie	bon	kost	10	euro.	Bij	een	
totaal	van	5	voorwerpen	zijn	de	kos-

ten	40	 euro	 en	 is	 dus	de	 taxatie	van	
één	voorwerp	gratis.	

Op	17	september	zijn	 in	de	AH-ves-
tigingen	in	Bilthoven	en	Den	Dolder	
uitsluitend	 contant	 taxatiekaarten	 in	
de	voorverkoop	verkrijgbaar.	Dit	kan	
ook	via	e-mail:	debiltbilthoven@sor-
optimist.nl	en	op	24	september	a.s.	in	
de	school	zolang	de	voorraad	strekt.
De	 Soroptimistclub	 De	 Bilt-Biltho-
ven	 belooft	 een	 sfeervolle	 middag	
met	hapjes	en	drankjes	en	muziek	van	
accordeonist	Alexander	Simic.	

De	middag	is	mede	mogelijk	gemaakt	
door:	 Veilinghuis	 van	 Spengen	 Hil-
versum,	 Veilingmeester	 Michiel	 van	
Hees,	de	Bilthovense	Theresiaschool,	
de	Bilthovense	Boekhandel,	Wijnko-
perij	J.	Baas	&	Zoon	te	Bosch	&	Duin	
en	 Boonzaaijer	 &	 Merkus	 Accoun-
tants	&	Adviseurs.

Soroptimistclub taxeert
door Henk van de Bunt

Soroptimisten zijn vakvrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en kinderen. 
De Unie maakt deel uit van de serviceorganisatie Soroptimist International en kent een wereldwijd 

netwerk van bijna 100.000 vrouwen, verspreid over een groot aantal landen in alle continenten. 

De soroptimisten (v.l.n.r.) Manuella Nering Bögel, Claudie Douwes Dekker, 
Tjitske Maarsingh, Alwine Reinink, Pauline van de Vijver en Christine Gispen 
voor de Theresiaschool.

Transition	 Towns	 (TT)	 streven	 naar	
een	duurzame	samenleving	en	die	laat	
zich	 slecht	 verenigen	 met	 een	 weg-
werpmentaliteit.	 TT	 wil	 voorkomen	
dat	mensen	bij	de	minste	of		geringste	
storing	of	beschadiging	van	een	pro-
duct	 noodgedwongen	 tot	 vervanging	
over	moeten	gaan.	
Dat	wil	TT	onder	meer	bereiken	door	
kennis	over	het	repareren	van	spullen	

weer	onder	de	mensen	te	verspreiden.	
Zaterdag	 17	 september	 van	 12.00-
16.00	uur	is	er	een	zogenaamd	Repair	
Café	 in	WVT,	Talinglaan	10	 in	Bilt-
hoven.	
Tijdens	het	café	kun	je	met	deskundi-
ge	hulp	je	kapotte	spullen	leren	repa-
reren.	Er	zullen	reparatie-experts	aan-
wezig	zijn	op	de	volgende	gebieden:	
kledingreparatie,	repareren	van	hout/

meubels,	elektrische	apparatuur,	iet-
sen	 en	 computers.	Ook	 aan	 uw	 kin-
deren	 is	 gedacht:	 voor	 hen	 is	 er	 een	
recycle-knutsel	 hoek	 ingericht,	 want	
jong	geleerd	is	oud	gedaan.	
In	een	aparte	ilmzaal		wordt	de	ilm	
‘In	 Transition’	 vertoond	 die	 u	 alles	
leert	over	de	doelstellingen	en	activi-
teiten	 van	 de	wereldwijde	Transitie-
beweging.

Werkzaamheden aan de N237 
tussen Utrecht en De Bilt

Op 5 september startte aannemer Mourik-Groot Ammers 
met wegwerkzaamheden aan de Utrechtseweg (N237) tussen 
Utrecht en De Bilt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 
opdracht van de provincie Utrecht en vormen het begin van 

de reconstructie van het hele traject van de 
N237 tussen Utrecht en Amersfoort.

De	werkzaamheden	in	deze	eerste	fase	vinden	plaats	op	het	 traject	vanaf	
de	Berekuil	in	Utrecht	tot	net	voor	de	Veldzichtstraat	in	De	Bilt	en	duren	
naar	verwachting	tot	aan	de	Kerst.	Tussen	5	september	en	de	Kerst	komen	
alle	rijstroken	aan	de	beurt,	inclusief	de	busbanen,	ietspaden	en	de	paral-
lelwegen	links	en	rechts.	Om	de	overlast	voor	het	verkeer	zoveel	mogelijk	
te	beperken,	gebeurt	dit	nooit	 tegelijkertijd.	Het	verkeer	kan	de	weg	dus	
altijd	blijven	gebruiken,	zij	het	met	een	rijstrook	minder.	De	werkzaamhe-
den	worden	zoveel	mogelijk	uitgevoerd	op	werkdagen	tussen	6.30	en	17.00	
uur.	Het	werken	buiten	deze	tijden	zal	tot	een	minimum	worden	beperkt.	De	
werkzaamheden	starten	aan	de	rijstroken	voor	auto	en	bus.	Daarna	volgen	
de	ietspaden	en	de	parallelwegen.
Voor	 vragen	 over	 wegwerkzaamheden	 wegwerkzaamheden@provincie-
utrecht.nl,	 (030)	 2583888	 (infonummer	 wegwerkzaamheden	 provinciale	
wegen	 Utrecht).	 Voor	 algemene	 informatie:	 info@provincie-utrecht.nl,	
(030)	2589111.	[bron	www.provincie-utrecht.nl]

Transiton Towns organiseert Repair Café
Spullen kapot? Niet meteen weggooien en nieuw kopen want vaak is reparatie nog goed mogelijk.  
En het mes snijdt aan twee kanten: u bespaart geld én u maakt de wereld een beetje duurzamer.

Muziek op het gemeentehuis

Open Monumenten Dag 2011 werd zaterdag jl. op gemeentehuis Jagtlust 
muzikaal ondersteund door Jan Hagens op accordeon en Leen de Heer op 
sopraansaxofoon. [HvdB]

Rikkie Postema.

Over haar boek ‘Mindful coachen’

Locatie:  Bouwman Boeken 
Hessenweg 168  | 3731 JN  De Bilt

Aanvang: 20.00 uur  
Toegang: Kaarten € 5,00 

www.bouwmanboeken.nl

Donderdag 15 september

Een jubileumavond met…
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Het	echtpaar	leerde	elkaar	op	zeven-
tienjarige	 leeftijd	 in	 Jutphaas	 ken-
nen	 bij	 de	 League	 of	 Pals.	 Dat	 was	
een	 vereniging	 die	 was	 opgericht	
om	 vriendschap	 te	 bevorderen.	 ‘Zij	
was	door	een	vriendin	en	ik	door	een	
vriend	 uitgenodigd	 om	 een	 bijeen-
komst	bij	te	wonen.	Toen	ik	haar	zag	
dacht	ik	meteen,	nou	dat	is	wel	wat.’	
Hoewel	 Ans	 de	 polonaise	 die	 daar	
werd	gelopen	niet	zo	zag	zitten,	vond	
ze	Jaap	wel	een	leuke	vent	en	zo	kre-
gen	ze	verkering.	

Sociale woningbouw
Na	hun	huwelijk	woonde	het	echtpaar	
ruim	 vier	 jaar	 in	 bij	 de	 ouders	 van	

Ans	 in	 Jutphaas.	 Daarna	 verhuisden	
ze	 naar	 De	 Bilt,	 later	 naar	 Utrecht	
en	 in	 1974	 naar	 de	 huidige	 woning	
in	 Groenekan.	 Sociale	 woningbouw	
staat	centraal	 in	het	werkzame	leven	
van	 Jaap	 Hermsen.	 Hij	 was	 begon-
nen	 bij	 de	Nederlandse	 Spoorwegen	
en	werkte	 later	 bij	 het	 veriicatiebu-
reau	 van	 de	Vereniging	Nederlandse	
Gemeenten	 (VNG).	 Hij	 behaalde	
intussen	 een	 aantal	 boekhouddiplo-
ma’s	 en	 deed	 staatsexamen	HBS.	 In	
de	 sociale	woningbouw	kwam	hij	 in	
1950	 bij	 toeval	 terecht.	 ‘Een	 kleine	
woningbouwvereniging	 in	 Jutphaas	
zocht	een	penningmeester.	Ze	wisten	
dat	 ik	verstand	had	van	inanciën	en	

zo	 rolde	 ik	 erin.’	 Nadat	 Hoograven	
bij	 Utrecht	 was	 gekomen	 werd	 hij	
ook	bestuurder	van	een	aantal	andere	
woningbouwcorporaties.	Hij	deed	dit	
naast	zijn	werk	bij	de	VNG.	

Directeur NWR
Omdat	hij	verstand	had	van	zowel	i-
nanciën	als	woningbouw,	werd	Herm-
sen	 door	 de	 Nationale	 Woningraad	
(NWR)	 gevraagd	 daar	 in	 dienst	 te	
komen.	In	de	25	jaar	dat	hij	er	werkte	
was	hij	hoofd	van	verschillende	afde-
lingen,	werd	adjunct-directeur	en	ten-
slotte	directeur	van	de	NWR.	Daarna	
leidde	 hij	 vanuit	 de	 NWR	 nog	 een	
adviesbureau	voor	telecommunicatie.	
‘Maar	mijn	hart	lag	bij	de	sociale	wo-
ningbouw.’	Toen	hij	met	zijn	actieve	
loopbaan	was	gestopt	deed	Hermsen	
nog	 jarenlang	 advieswerk	 bij	 enkele	
woningbouwcorporaties	 in	 Rotter-
dam.	‘Ontwikkelingen	in	de	woning-
bouw	volg	ik	nog	steeds	op	de	voet.’	
Ans	Hermsen	heeft	jarenlang	vrijwil-
ligerswerk	 gedaan	 in	 verpleeghuis	
Beukenburg.	 Jaap	 Hermsen	 was	 ac-
tief	 bij	 de	 Historische	 Vereniging	
Maartensdijk.	
Het	 zestigjarig	 huwelijksfeest	 werd	
op	 de	 dag	 zelf	 gevierd	 in	 restaurant	
De	Witte	Zwaan	 in	De	Bilt	met	 een	
‘walking	 dinner’.	 Er	 werden	 verder	
felicitaties	ontvangen	namens	Konin-
gin	Beatrix	en	de	Commissaris	van	de	
Koningin.

Burgemeester feliciteert diamanten bruidspaar
door Guus Geebel

Burgemeester Gerritsen kwam woensdag 7 september de heer en mevrouw Hermsen-Oudkerk 
in Groenekan feliciteren met hun zestigjarig huwelijksjubileum. Jaap Hermsen en Ans Oudkerk 

trouwden op 7 september 1951 in Jutphaas toen ze allebei 23 jaar oud waren.  
Ze kregen een zoon en een dochter en hebben vier kleinkinderen. 

Het echtpaar Hermsen-Oudkerk ontvangt felicitaties van burgemeester 
Gerritsen.

Er	was	goede	belangstelling	voor	de	
open-	 en	 de	 tentoonstelling.	Er	wer-
den	meer	 dan	 160	 bezoekers	 geteld.	
Oud-burgemeester	 Fons	 Panis,	 die	
van	1973	 tot	1987	eerste	burger	van	
Maartensdijk	was	was	één	van	de	ge-
interesseerde	bezoekers.	Van	1987	tot	
de	 samenvoeging	 van	 Maartensdijk	
met	De	Bilt	 in	 2001	werd	 hij	 opge-

volgd	door	Peter	Diepenhorst.

Dochter
De	historische	vereniging	toonde	za-
terdag	o.a.	zes	zeer	oude	kaarten	van	
het	 oorspronkelijk	 gebied	 van	Oost-
veen,	dat	vanaf	de	huidige	Biltstraat	
in	Utrecht	tot	aan	het	Gooi	liep.	In	dit	
gebied	 zijn	 de	 huidige	 woonkernen	

ontstaan.	Op	de	tentoonstelling	waren	
ook	verrassende	objecten	en	foto’s	te	
zien	 die	 herinneren	 aan	 de	 tijd	 toen	
Maartensdijk	 nog	 een	 zelfstandige	
gemeente	was.	 Een	 dochter	 van	 een	
van	 de	 voormalige	 gemeentebodes	
was	 aanwezig	 en	 vertelde	 over	 haar	
jeugdherinneringen	aan	het	oude	ge-
meentehuis.	

Belangstelling voor oud gemeentehuis
door Koos Kolenbrander

Het oude gedeelte van het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk op de hoek van de Tolakkerweg 
en de Dorpsweg was zaterdag tijdens de Open Monumentendag te bezichtigen. De huidige bewoner, 

het Centrum voor Bedrijfsopvolging, heeft een riante ruimte beschikbaar gesteld aan  
de Historische Vereniging Maartensdijk voor vergaderingen en tentoonstellingen. 

Er was (ook) veel belangstelling voor de foto van de laatste raadsvergadering van de gemeente Maartensdijk. Staand 
v.l.n.r. Jan van Maaren GBM, Marijke Oudhof GBM, Ruud Woutersen D66, Harry Dekker SGP, Johan Slootweg SGP, 
Evert van Voorst CDA, Odilia van de Bunt PvdA, Herman Mittendorff  PvdA en Ineke van Bemmel CDA. Zittend v.l.n.r. 
Corry van Brenk GBM, wethouder Anne Doedens GBM, burgemeester Peter Diepenhorst, gemeentesecretaris Rob 
Bang, wethouder Cor IJsbrandy VVD en René Graafsma VVD.

Jeu de boulesbaan 
d’Amandelboom geopend

door Kees Pijpers

“Henk Scholtebaan“ is de naam

Donderdagmiddag	jl.	regende	het	buiten	en	dus	ook	op	het	gras	en	op	de	
nieuwe	baan.	Dat	was	een	triest	gezicht.	Maar	de	bewoners	van	het	mooie	
Bilthovense	woon-en	 zorgcentrum	voor	 ouderen,	wilden	 de	 opening	 niet	
missen.	Ze	verheugden	zich	in	de	ruime	Oleanderzaal	met	de	kofie	en	de	
thee	op	wat	komen	ging.

Activiteitenmanager	Marlijn	van	Velen	sprak	hen	toe.	Zij	vertelde	over	de	
geschiedenis	die	leidde	tot	de	bouw	en	bedankte	de	instellingen	die	ervoor	
hadden	gezorgd	dat	de	directe	omgeving	van	de	baan	werd	verfraaid,	zoals	
de	mooie	plantenbakken.	Ze	bedankte	 allen	die	geholpen	hebben	met	de	
aanleg	van	de	baan	en	vooral	de	familie	Scholte	voor	de	schenking	van	de	
nieuwe	aanwinst.	

Voor	bewoners	 is	de	baan	niet	 alleen	maar	om	zelf	 te	oefenen,	 te	 spelen	
en	 toernooien	 af	 te	 werken.	 Ze	 kunnen	 er	 ook	 naar	 kijken	 hoe	 anderen	
bezig	 zijn.	Zelfs	 kijken	 naar	mensen	 van	 buiten	 d’Amandelboom,	 die	 er	
ook	gebruik	van	mogen	maken.	Precies	op	het	moment	dat	een	lange	stoet	
bewoners	naar	buiten	ging	voor	de	 inwijding,	werd	de	 regen	minder.	De	
kleinzoon	 van	 de	 familie	 Scholte	 sprak	 en	 opende	 de	 baan	 namens	 zijn	
grootvader	en	schenker	Henk,	die	er	helaas	niet	meer	is.	Daarna	gooiden	de	
vier	achterkleinkinderen	onder	luid	gelach,	stoer	de	eerste	ballen.	Terwijl	de	
stoet	terug	liep	voor	een	hapje	en	een	drankje	binnen,	kwam	de	echte	regen	
buiten	weer	terug.	

De achterkleinkinderen mogen de eerste ballen gooien. 

Bespaar duizenden euro’s 

met de Economy Editions!

TRANSIT CONNECT ECONOMY EDITION NU  10.795,-
Lease vanaf 329,- p.mnd. met Ford Business Partner.

TRANSIT ECONOMY EDITION  NU  14.595,-
Lease vanaf 409,- p.mnd. met Ford Business Partner.

BEPERKTE

VOORRAAD

Prijzen zijn in euro’s excl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken 

van standaardspecificaties. Ford Business Partner leaseprijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd en op full operational lease excl. 

BTW, brandstof en vervangend vervoer. 

Autobedrijf

Van Woudenberg B.V.
Dorpsweg 134, 3738 CJ  Maartensdijk. Telefoon 0346 - 21 31 44.

’n Slimme ondernemer weet
wanneer-ie toe moet slaan.

advertentie



NAJAAR- 
WINTERCOLLECTIE 
2011

Nagel Fashion biedt u mode voor spontane en bijzondere momenten van 

het alledaagse leven! In de komende seizoenen ziet u een mix van materia-

len zoals grove breisels en fi jne tricots. 

In het hele modebeeld voeren de aarde tinten de boventoon, gemixt met 

kleuren en prints.

De kleuren taupe, bruin, grijs, zwart en marine worden aangevuld met lich-

tere tinten zoals, ecru, beige, rood en emerald. 

Maertensplein 16   |   3738 GK  Maartensdijk   |   Tel. 0346-211711 

Ervaar nu bij ons in de winkel de nieuwe modellen, kleuren en de ver-

schillende materialen van de najaar- wintercollectie 2011.

Sandwich

YaYa

Studio Anneloes

Dreamstar

SI Company

Fransa

Intown

Blu*el

Jensen

Oscar B.

Setter
*één per klant OP=OP

BIJ AANKOOP VAN € 75,- 

AAN DAMESMODE NU EEN 

GRATIS* KETTING KADO

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

ONS HUISMERK: 
IDYL MAKE-UP 
1 + 1 GRATIS

L'ORÉAL:
Infallible foundation is de 

eerste foundation tegen 

vermoedheidsverschijnselen 

die tot wel 16 uur houdt, 

NU MET 2 EURO KORTING!

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C2 1.4 3DRS 2005 105.000 ZILV GRIJS MET,AIRCO,CV,SB,CRUISE C,RAD/CD  € 5.950,00 

CITROEN XM 2.0 1992 211.000 SCHUIFDAK,LMV,TREKH,ZO MEENEMEN  € 750,00 

HYUNDAI GETZ 2004 90.800 ZILV GRIJS MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,  € 5.950,00 

CITROEN C4 PICASSO 1.8 16V LPG G3 2008 97.000
ZILV GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,TREKH,ER,CV, 

ABS,ESP,RAD/CD,REGENS,
 € 15.250,00

PEUGEOT 307 1,6 16V 5DRS 2002 142.000 GOUD MET,ER,CV,RAD/CD,CLIMATE C,SB  € 4.945,00 

PEUGEOT 407 1.6 HDIF 110PK 2005 156.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LMV,ABS,ER,CV,SB,

RAD/CD,REGENS,AIRBAGS,RAD/CD,MLV,  € 7.950,00 

RENAULT KANGOO 1.5 DCI  5 PERS. 2006 113.000 ZILV GRIJS MET,AIRCO,AIRBAGS,ER,CV,SB,

2X SCHUIFDEUR,RAD/CD,TREKH,ABS,  € 7.950,00 

VOLVO XC70 2.4T AUTOMAAT 2000 199.000 BLAUW MET,LEDER INT,CLIMATE C,ABS,ASR,ER,

CRUISE C,RAD/CD,TREKH,ABS,CV,SB,  € 10.500,00 

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS

2010, 12.640, BLAUW MET, AIRCO, 

ER, CV, SB, RAD/CD, ABS

€ 8.450



Winkeluitje voor 
bewoners De Bremhorst

 
Elke vrijdagochtend gaat de bus van Woonzorgcentrum De Bremhorst op 
pad. De bewoners zitten klaar met een boodschappenlijstje, maar soms ook 
zonder en gaan ze mee voor de gezelligheid. De begeleiders helpen met de 
boodschappen doen als er hulp nodig is.
Voor de koffi e die veelal op de markt of in het winkelcentrum wordt gedron-
ken wordt er vertrokken en even voor lunchtijd weergekeerd.
De bewoners bepalen zelf vooraf het reisdoel: soms bij mooi weer is dat 
de markt en een andere keer wordt voor een overdekt winkelcentrum geko-
zen. (Trees van Rooijen)

Altijd is er de tijd voor een kop koffi e met of zonder gebak.

 De Vierklank 9 14 september 2011

Alyde Touwen begeleidt inmiddels 
zes koren, heeft de HBO opleidingen 
fysiotherapie en theologie gevolgd en 
op het conservatorium heeft ze zang 
en koordirectie gestudeerd. Muziek 
is voor haar geen doel op zich, maar 
veel meer een middel om sociale ver-
banden aan te brengen en kerkdien-
sten vorm te geven. Naast haar werk-
zaamheden als koordirigent heeft zij 
ook een eigen zanglespraktijk.

55+koor
Joke Peek werkt als activiteitenbe-
geleidster in Dijckstate en houdt van 
zingen. Ze merkte dat veel senioren 
ooit in een koor hebben gezongen en 

daar prettige herinneringen aan heb-
ben. 

Coby Merkens probeert als cursus-
coordinator in Maartensdijk in te 
spelen op wensen. Toen zij zag dat 
het koor in Lage Vuurse stopte en 
hoorde van Joke Peek dat veel men-
sen in het verleden met plezier ge-
zongen hebben ondernam ze pogin-
gen om een koor op te richten voor 
deze doelgroep.

Alyde Touwen werd benaderd en 
bereid gevonden. Zij is een bekende 
binnen SWO De Bilt omdat ze daar al 
weer tien jaar een Gospelkoor leidt.

Iedereen kan meedoen
Alyde Touwen is duidelijk; ‘Iedereen 
kan meedoen. Ook mensen die nog 
nooit hebben gezongen zijn van harte 
welkom. Als er verhoudingsgewijs 
maar voldoende mensen zijn die wel 
kunnen zingen is dat goed. 

Niet iedereen hoeft dus prachtig te 
kunnen zingen zolang we elkaar maar 
dragen en verdragen’. Alyde Touwen 
vertelt vervolgens dat het koor a ca-
pella zal zingen, dus zonder begelei-
dende muziek. Het repertoir zal klas-
sieke liederen, maar ook volksliedjes 
uit verschillende landen bevatten. ‘Ik 
ga daarbij kijken wat het koor aan 

kan. Het wordt echter niet een koor 
dat puur Nederlandtalige liedjes zal 
zingen’. Heel veel redenen worden 
vervolgens opgenoemd om in ieder 
geval eens tweemaal mee te komen 
doen: zingen ontspant, het is goed 
voor het geheugen en zingen in een 
koor doe je niet alleen maar samen. 
‘De ontmoeting, plezier in zingen, 

samen koffi edrinken, daar draait het 
om’, besluit de dirigent.

Meer informatie
Voor het aanmelden of meer informa-
tie kan u contact opnemen met Coby 
Merkens via 0346- 21 41. De eerste 
twee keer deelnemen is gratis. Ver-
voer kan wellicht geregeld worden.

55+ koor SWO Maartensdijk
Tweemaal gratis meedoen

door Marijke Drieenhuizen

Maandag 12 september is dirigent Alyde Touwen van 14.00 tot 15.30 uur in de cursusruimte van 
Dijckstate namens SWO gestart met een nieuw op te richten 55+ koor. Iedereen van 55 jaar en ouder 

kan meedoen: zangervaring is niet nodig en ook het lezen van muzieknoten is geen vereiste. 

V.l.n.r. Coby Merkens, Alyde Touwen en Joke Peek denken dat de oprichting 
van een 55+ koor in Maartensdijk zeker een kans van slagen heeft.

Skype is een gratis computerpro-
gramma waarmee je kunt communi-
ceren met iedereen die ook Skype op 
zijn computer heeft. Met een webcam 
is het mogelijk elkaar ook te zien.  
Het project Zie je zo! heeft tot doel 
dat meer Biltse ouderen Skype gaan 
ontdekken en benutten. 

Om het ze makkelijk te maken, gaan 
jongeren thuis bij ze op bezoek om 
skype op de computer te installeren. 
Ze sluiten meteen een webcam aan, 
die de ouderen gratis ontvangen, 
en ze laten zien hoe Skypen werkt. 
Kort na hun bezoek leggen de jonge-
ren Skypecontact met de oudere, om 
te zien of het contact goed tot stand 
komt. Ten slotte brengen ze nog een 
bezoek aan huis om waar nodig nog 
vragen te beantwoorden. 

Maatschappelijke stage
Jongeren kunnen meedoen aan Zie je 
zo! in het kader van hun maatschap-
pelijke stage. Het gaat dan niet alleen 
om de feitelijke handelingen zoals het 
installeren van Skype, maar ook om 
de sociale vaardigheden die ze hier 
bij op doen. Verschillende scholen 
binnen de gemeente nemen hier aan 
deel. Voor de zomer heeft een pilot 
plaatsgevonden met een klein aantal 
ouderen. Zij zijn erg enthousiast over 
het project en geven aan skype vaak 
te gebruiken. Ook de betrokken jon-
geren vonden het leuk om te doen. 
Achterliggende gedachte van Zie je 
zo! is dat Skype voor veel ouderen 
een uitkomst kan zijn, omdat ze thuis 
van achter de computer contact kun-
nen leggen met familie, vrienden en 
kennissen. Ook als die ver weg zijn. 

Daarnaast kan Skype ook een mid-
del zijn voor hulp op afstand, omdat 
het een middel kan zijn om contact 
te onderhouden met hulpverleners of 
mantelzorgers.  

Website
Ouderen die aan het project mee willen 
doen kunnen meer informatie vinden 
om www.ziejezo.org. Op deze web-
site kunnen zij zich ook aanmelden. 
Iedereen woonachtig in de gemeente 
De Bilt, ouder dan 60 en in het bezit 
van een computer met internetverbin-
ding kan aan Zie je zo! meedoen. Het 
aantal aanmeldingen is echter wel be-
perkt. Om deelname aan Zie je zo! te 
stimuleren ontvangen 2000 inwoners 
van boven de 60 jaar verspreid over 
de hele gemeente de komende week 
een uitnodiging per brief.

Biltse ouderen communiceren via skype
Ouderen toerusten zodat ze via Skype contact kunnen onderhouden met familie, vrienden, en - 

eventueel - zorgverlenende instellingen.  Dat is de opzet van Zie je zo!. Een project van de gemeente 
De Bilt waarin scholieren ouderen op weg helpen bij het gebruik van 

dit moderne communicatiemiddel.

Voor iedere scootmobieler die regel-
matig op de weg te vinden is, is deze 
cursus een geweldige ondersteuning. 
Veilig Verkeer Nederland vindt het 
belangrijk dat iedereen zo veilig en 
zo lang mogelijk mobiel blijft. VVN 
Afd. De Bilt zet zich in om ook deze 
mensen letterlijk en fi guurlijk op weg 
helpen en te houden. 

Daarom geeft VVN Afd. De Bilt voor 
beginnende en ervaren scootmobie-
lers, woonachtig in de gemeente De 
Bilt, een cursus. Deze wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met de 
Gemeente De Bilt, Autorijschool 
Doornenbal en de leveranciers van 
scootmobielen. De cursus zal plaats-
vinden op woensdag 28 september 
2011 in het Centrum H.F. Witte, Hen-

ri Dunantplein 4 te De Bilt en duurt 
van13.00 tot ca. 16.15 uur. 

Inhoud
Tijdens deze cursus raken de deel-
nemers bekend en vertrouwd met de 
verkeersregels en het gebruik van de 
scootmobiel:
a.  Theorieles, waarin wordt ingegaan 

op de verkeersregels waar scoot-
mobielers mee te maken krijgen. 

b.  Voertuigbeheersing. Bij dit onder-
deel wordt geoefend op praktische 
vaardigheden zoals snelheden, het 
manoeuvreren tussen obstakels, 
het nemen van drempels en hellin-
gen, en het parkeren. 

c.  Praktijk. De cursisten gaan, in 
groepjes, onder begeleiding van 
instructeurs, een route rijden op de 

openbare weg.
d.  Na afl oop kunt u nog even napra-

ten. U ontvangt een bewijs van 
deelname en een naslagwerk.

De kosten (eigen bijdrage) zijn 5 
euro, inclusief koffi e of thee.

Aanmelden kan  schriftelijk bij VVN 
Afd. De Bilt, t.a.v. de heer P.H. Boos, 
Geertgen tot Sint Janslaan 15, 3723 
CJ Bilthoven of per e-mail aan boos-
meel@xs4all.nl. Bij aanmelden s.v.p. 
volledige naam en voorletter(s), 
adres, postcode en plaats, telefoon-
nummer en zo mogelijk e-mail adres 
vermelden. 

De aanmelding sluit zodra het maxi-
mum aantal deelnemers is bereikt, 
doch uiterlijk op 16 september 2011.

Scootmobielcursus
Veel mensen hebben een scootmobiel. Het gebruik neemt steeds toe. Maar helaas zijn er mensen 
die de scootmobiel niet gebruiken, simpelweg omdat ze het moeilijk vinden om de scootmobiel te 
besturen. Ook de kennis van verkeersregels is vaak onvoldoende. Wie heeft, wanneer, voorrang is 

bijvorbeeld niet altijd duidelijk. Door diverse oorzaken voelt men zich onzeker. Dat is jammer, want 
juist de scootmobiel biedt mensen met een beperking veel meer bewegingsvrijheid. 

Optreden in de Biltse Hof

De bewoners van De Biltse Hof 
genoten maandagmiddag 29 
augustus van een Nederlandse 
muziekmiddag met zangeres Ellen 
Lowik. 
Zowel de nederlandstalige liedjes 
als de advocaatjes met slagroom 
werden prima ontvangen.

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

advertentie



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

06 - 53 14 67 33

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

De bloembollen 
zijn binnen!

Ook in 
kadoverpakking!

Droogbloeier herfstcrocus 

Voor binnen en buiten 3 voor  10,-
Bemeste tuinaarde

Meeneem prijs nu 5 zakken  4,95

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Brood naar keuze €2,60

10 Witte bollen €3,40

Speculaas 250 gram €3,75

4 kwarkbollen €2,50

Normaal €12,25 NU

TASSENACTIE

7,95

Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur en zaterdag 09.00 - 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Heeft u de (BOVAG) Beun de 
Haas-tv spot al gezien?

 
Maak nu een afspraak bij uw 

BOVAG-bedrijf voor de 
onderhoudsbeurt en/of 

schadereparatie.
 

Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.nl

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.Kwaliteit & Vakmanschap

Als het goed moet
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

WIJ ZOEKEN VOOR IN DE AVONDUREN 

ENTHOUSIASTE 
SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS 

VOOR EEN PROJECT IN BILTHOVEN.
Reacties kunnen telefonisch van maandag t/m vrijdag 
tussen 9:00-16:30 op telefoonnummer 0320-242549.

www.devriesfl evoland.nl

Diverse Yoga cursussen en opleidingen:

- Yoga (Raja & Hatha)

- Meditatie

- Remedial (revalidatie) Yoga

- Privélessen in Yoga

- Bedrijfsyoga 

- Docenten-/meesteropleiding (Raja & Hatha)

Nieuw: cursus Ademhaling

Het seizoen is weer begonnen.

Lekker ontspannen? 

Yoga helpt u daarbij!

Yogacentrum Shamballa Nederland - Industrieweg 22A unit 3, 3738JX, Maartensdijk, T: 0346-211805 of 211254, 
E: info@shamballa.nl, I: www.shamballa.nl 

• huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk 

• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 

• trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • 

ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen 

• pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket 

• huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk 

• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 

• trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde 

• ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord • 

trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis 

• kerk • bruidstaart • liefde • ringen • 

jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-

woord • trouwkaarten 

• gemeentehuis • 

• liefde • ringen • 

huwelijksreis • ja-woord • 

pak • gemeentehuis • kerk • 

jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak 

• gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • 

huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk 

• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 

• trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • 

T R O U W K A A R T E N

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

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie geboortekaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis
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Joris	Geurts	werd	geboren	in	Oss	en	
woont	en	werkt	in	Amsterdam.	Hij	is	
opgeleid	aan	de	Academie	voor	Beel-
dende	 Kunsten	 in	 Breda	 en	 ArtEZ	
Hoogeschool	 in	Enschede.	Hij	heeft	
sindsdien	 naam	 gemaakt	 in	 binnen-	
en	buitenland.	Er	hangt	bijvoorbeeld	
een	enorm	schilderij	van	3,5	bij	1,6	
meter	van	hem	in	het	trappenhuis	van	
het	Paleis	Noordeinde	in	Den	Haag,	
dat	 hij	 in	 opdracht	 van	 Koningin	
Beatrix	heeft	gemaakt.	Evert	Bouws,	
die	de	PR	doet	voor	de	ArtTraverse-
werkgroep,	 introduceert	 zijn	 vriend	
Joris	Geurts	aldus:	‘Ik	zag	laatst	een	
interessant	citaat,	dat	erop	neerkwam	
dat	 je	 sommige	 dingen	 alleen	 maar	
met	 verf	 kunt	 uitdrukken.	 Woorden	
schieten	 tekort.	 De	 schilderijen	 van	
Joris	 moet	 je	 als	 beeld	 ervaren.	 Ze	
moeten	je	iets	doen.’	

Joris	 zelf	 haakt	 in:	 ‘Ik	 werk	 vanuit	
een	 abstracte	 voorstelling	 naar	 een	
ruimte	 met	 herkenbare	 associaties.	
Ik	 probeer	 er	 een	 archetypische	 la-
ding	aan	te	geven	zodat	je	het	beeld	
herkent	als	bestaand.	Mensen	willen	
graag	weten	wat	iets	voorstelt,	maar	
mijn	werk	representeert	zichzelf.’	Hij	

legt	 uit	 hoe	 een	 schilderij	 tot	 stand	
komt:	 ‘Het	 wordt	 opgebouwd	 uit	
dunne	 lagen	acrylverf	 tot	 ik	een	be-
paalde	complexiteit	heb	bereikt,	een	
rijkdom	in	de	grondlagen.	Dan	heeft	
het	 schilderij	 een	 bepaalde	 klank.	
De	tweede	fase	is	het	deiniëren	van	
het	 beeld.	 Ik	 maak	 het	 scherper	 en	
helderder.	 Dat	 doe	 ik	 met	 olieverf.’	
Het	 leidt	 altijd	 weer	 tot	 verrassin-
gen:	‘Het	mooie	van	het	scheppings-
proces	 is	 dat	 je	 het	 op	 een	 gegeven	
moment	 niet	 meer	 in	 de	 hand	 hebt.	
Een	 schilderij	 gaat	 zijn	 eigen	 leven	
leiden.	Het	wordt	altijd	weer	anders	
dan	ik	me	had	voorgesteld.	Het	krijgt	
een	soort	eigen	lichaam	en	gaat	zelf	
vragen	 stellen.	 En	 dan	 komt	 er	 een	
moment	dat	het	 zegt:	 “Blijf	 van	me	
af”.	 Dan	 is	 het	 klaar.’	 Een	 doek	 is	
naar	Geurts	mening	geslaagd	als	het	
aan	bepaalde	criteria	voldoet:	‘Wan-
neer	 er	 een	 rijkdom	aan	 associaties,	
kleurschakeringen	en	 ritme	ontstaat,	
het	schilderij	zich	‘loszingt’	van	zijn	
uitgangspunten	en	een	heel	eigen	en	
onveranderbaar	 karakter	 krijgt.	 Het	
uiteindelijke	werk	moet	vanzelfspre-
kend	zijn,	archetypisch,	alsof	het	al-
tijd	al	bestaan	heeft.’

Overeenkomsten
‘Schilderen	 gaat	 ook	 over	 licht	 en	
kleuren’,	 vervolgt	 Geurts.	 ‘Kleuren	
maken	 in	 veel	 gevallen	 misschien	
wel	het	onderwerp	uit.	Kleur	 is	ook	
een	 eigen	 taal.	 Ik	 probeer	 met	 mijn	
schilderijen	 een	 soort	 subtiele	 rijk-
dom	 te	 bereiken.	 Door	 de	 gelaagd-
heid	en	de	contrasten	blijf	je	nuances	
en	beweeglijkheid	ervaren.	Daardoor	
kun	je	er	elke	keer	op	een	andere	ma-
nier	 naar	 kijken,	 afhankelijk	 van	 de	
lichtval	 en	 het	 tijdstip	 van	 de	 dag.’	
Geurts	maakt	schilderijen	vanuit	een	
bepaald	doel,	verklaart	hij.	‘Kunst	is	
misschien	wel	de	wetenschap	van	het	
gevoel.	Mijn	drijfveer	komt	voort	uit	
het	maken	zelf.	 Ik	 schilder	om	grip	
te	 krijgen	 op	 de	 onbegrijpelijkheid	
van	de	wereld.’	Dat	hij	ook	muziek	
componeert,	 legt	 hij	 als	 volgt	 uit:	
‘De	 verhouding	 tussen	 muziek	 en	
beeldende	kunst	is	een	ingewikkelde.	
Het	zijn	andere	 talen,	maar	de	bron	
is	 hetzelfde.	 Overeenkomstigheden	
spelen	zich	op	een	meer	abstract	ni-
veau	 af.	 In	 beide	 gevallen	 gaat	 het	
om	denken	 in	 gelaagdheden,	 klank-
kleuren	 en	 spanningsopbouw.’	 Zijn	
composities	 op	 muziekgebied	 laten	

zich	het	best	omschrijven	als	heden-
daagse	kamermuziek.

Opening
De	expositie	van	Joris	Geurts	wordt	
op	woensdag	28	september	om	16.30	
uur	geopend	door	Evert	Bouws.	Bij	
deze	gelegenheid	 zullen	drie	 hoorn-

solo’s	 van	 Geurts	 ten	 gehore	 wor-
den	gebracht	 door	Peter	Steinmann,	
hoornist	 van	 het	 Concertgebouw-
orkest.	Deze	werken	zijn	ook	op	cd	
verkrijgbaar	tijdens	de	opening.

Zie	 ook	 www.jorisgeurts.com	 en	
www.arttraverse.nl

Joris Geurts schildert 
om grip te krijgen op de werkelijkheid

door Lilian van Dijk

Joris Geurts (1958) is beeldend kunstenaar en componist. Hij schildert composities 
die uit verschillende lagen bestaan en hun oorsprong vinden in abstracte voorstellingen die 
‘teruggeschilderd’ worden naar een min of meer kenbare werkelijkheid. Hij exposeert in de 

ArtTaverse van het gemeenthuis Jagtlust van woensdag 28 september tot en met vrijdag 11 november.

Joris Geurts werkt vanuit de abstractie naar wat universeel herkenbaar is 
voor degenen die zijn schilderijen bekijken.

Voor	 het	 nieuwbouwgedeelte	 van	
het	 voormalige	 gemeentehuis	 van	
Maartensdijk	stond	‘De	Stier’.	Vanaf	
de	Tolakkerwegzijde	was	het	kunst-
werk	door	het	welig	tierend	struweel	
de	 laatste	 jaren	volledig	aan	het	ge-
zichtsveld	onttrokken.	

Deze	 krachtige	 stier	 was	 een	 beeld	
van	 Wien	 Cobbenhagen,	 een	 geta-
lenteerd	beeldhouwer.	Hij	kreeg	zijn	
opleiding	 aan	 de	 Rijksacademie	 in	
Amsterdam;	 één	 van	 zijn	 hooglera-
ren	 was	 Theresia	 van	 der	 Pant,	 die	
voor	 Maartensdijk	 de	 ‘Opwaartse	
Vlucht’	 (voor	 De	 Vierstee)	 maakte.	
Zijn	beelden	staan	op	veel	plaatsen	in	
ons	land.	Van	hem	zijn	ook	‘Europa’	

en	‘De	Stier’	voor	het	hoofdkantoor	
van	de	SHV	in	Utrecht.	

Locatiekeuze
Mede	vanwege	recente	vragen	uit	de	
gemeenteraad	heeft	 het	College	van	
Burgemeester	 en	 Wethouders	 het	
voornemen	 om	 de	 in	 het	 jaar	 2010	
gestolen	 sculptuur	 te	 herplaatsen	
bij	 het	 voormalige	 gemeentehuis	 in	
Maartensdijk.	Daarvoor	is	inmiddels	
besloten	 om	 van	 Cobbenhagen	 een	
vervangend	exemplaar	te	verwerven.	
Als	gevolg	van	de	herinrichting	van	
het	gebied	bij	het	voormalig	gemeen-
tehuis,	kan	de	sculptuur	niet	meer	op	
de	 oorspronkelijke	 plek	worden	ge-
plaatst.	Het	College	schrijft	daarover:	

‘Wij	zullen	daarom	een	andere	goede	
plaats	zoeken;	bij	voorkeur	in	de	di-
recte	 omgeving	 van	 het	 voormalige	
gemeentehuis,	maar	zo	nodig	elders	
in	Maartensdijk.	Bij	het	bepalen	van	
de	locatie	gelden	als	uitgangspunten	
dat	het	beeld	goed	tot	zijn	recht	komt	
en	zo	veel	mogelijk	mensen	van	het	
beeld	kunnen	genieten,	dat	de	 loca-
tie	veilig	is	en	dat	draagvlak	bestaat	
voor	de	locatiekeuze’.	

Vervangende Stier
door Henk van de Bunt

De in 2010 gestolen sculptuur ‘Stier’ van beeldhouwer Wien Cobbenhagen 
wordt herplaatst in Maartensdijk. Het Biltse college heeft besloten om een vervangend 

exemplaar bij de kunstenaar aan te schaffen.

De Stier stond voor het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk.

Verknocht aan boeken
Boekhandel	Bouwman	van	de	Hessenweg	te	De	Bilt	bestaat	75	jaar	en	gaat	
dat	vieren.	Van	donderdag	8	september	t/m	zaterdag	3	december	in	dit	ju-
bileumjaar	 gaat	 Bouwman	 75	 dagen	 lang	 aandacht	 besteden	 aan	 dit	 bij-
zondere	lustrum.	2011	wordt	zo	een	najaar	dat	rijk	is	aan	activiteiten:	van	
interessante	lezingen	tot	spetterend	kindertheater.	

Driekwart	eeuw	is	Bouwman	Boeken	een	plaats	waar	liefhebbers	van	boe-
ken	elkaar	ontmoeten.	Snuffelend	langs	de	kasten	of	met	een	kopje	kofie	
aan	 de	 kofietafel	 is	 het	 gesprek	 vaak	 de	 gezamenlijke	 passie:	 het	 boek.	
De	festiviteiten	werden	gestart	met	een	openingsreceptie	op	donderdag	8	
september	in	de	boekhandel	in	De	Bilt.	Daar	werd	ook	het		prachtige	jubile-
umboek	Verknocht	aan	boeken	-	de	geschiedenis	van	boekhandel	Bouwman	
1936-2011	gepresenteerd.	[HvdB]

Burgemeester Arjen Gerritsen ontvangt het eerste exemplaar van ‘Verknocht 
aan boeken’ van Herman Bouwman. [foto Reyn Schuurman]

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Guus van WijkBILTHOVEN

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Ik zet me in voor de organisatie van 

een muziekweekend in 2013. Als alles 

doorgaat, wordt het muziekweekend 

één van de hoogtepunten van het 

jubileumjaar. Als bestuurslid van de 

Koninklijke Biltse Harmonie vind ik de 

samenwerking met andere muziek-

verenigingen in de gemeente heel 

belangrijk. Zeker in een tijd waarin er 

steeds meer aanbod aan vrijetijdsbe-

stedingen is, moeten (muziek)vereni-

gingen de krachten bundelen om pu-

bliek en leden meer belevingswaarde 

te bieden. Een vereniging zonder ver-

nieuwende ideeën zal het op termijn 

steeds moeilijker krijgen om te over-

leven. Door mij in te zetten voor het 

muziekweekend denk ik een goede 

bijdrage te kunnen leveren aan de 

samenwerking - en daarmee de ver-

nieuwing - van de muziekverenigin-

gen in de gemeente. 

Het mooiste plekje in de gemeente 

is toch echt het nieuwe huis van mijn 

vriendin en mij aan de Sint Hubertus-

laan in Bilthoven.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

‘t Vaarderhoogt verlengt uw tuinseizoen met 

aantrekkelijke “tuinplussers” Deze week: FRUIT

+

ALLE FRUIT

25%KORTING

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

Geldig t/m dinsdag 20 september.

derhoogt verlengt uw tuinseizoen met 

FRUIT

Tuinplussers

aantrek

%KORTING

‘t Vaard

ALLE FRUITTTTTTTTTTTT
RTING

1  Een enorme korting bij aankoop 2  prachtige 

bloesem in het voorjaar 3  oogstfeest in eigen tuin  

4  supergezond & eerlijk/heerlijk fruit op tafel.

Appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen, 

bessen-, druiven en bramenstruiken, kiwiplanten enz.  

We hebben ze voor u klaargezet!!!

+ +
+

Hessenweg 121 • 3731 JG  De Bilt

Tel: 030 22 030 11 • info@kooklust121.nl

www.kooklust121.nl

Scanpan soeppan 

7,2 liter inhoud
 

-  Geschikt voor alle 
warmtebronnen.

-  Optimale samengestelde 
sandwichbodem met een 
dikte van 6,4 mm.

-  Maatstrepen aan de 
binnenkant.

- Ovenvast tot 260°C.
-  Vaatwasmachine 
bestendig

-  Ook perfect geschikt voor 
stamppotten

Van € 99,95  

nu voor € 69,95

Start onderzoeksfase opwaardering 
Noordelijke Randweg Utrecht

De gemeente Utrecht nodigt u uit voor de startbijeenkomst 2e fase 

planstudie Ring Utrecht NRU op 27 september. 

Datum:  dinsdag 27 september

Tijd:   Inloop vanaf 19.00 uur, plenaire programma 19.30 uur, 

eind 21.30 uur

Locatie:  Johanneskerk, Moezeldreef 400 in Overvecht

Deze bijeenkomst biedt u de gelegenheid om actuele informatie te krijgen 

over de laatste stand van zaken rond het besluit om de randweg langs 

Overvecht op te waarderen tot een volwaardig onderdeel van de Ring 

Utrecht. Ook hoort u over de participatiemogelijkheden voor bewoners, 

ondernemers en belangengroepen in de komende onderzoeksfase naar 

een optimale vormgeving van de NRU.

Aanmelden

Om de startbijeenkomst goed voor te bereiden vernemen we graag of u 

komt. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen met uw gegevens 

(naam/organisatie, adres, woonplaats) naar NRU@utrecht.nl. Telefonisch 

aanmelden kan ook via (030) 286 00 00 o.v.v. startbijeenkomst NRU. 

Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wel op de hoogte wil blijven, kijk 

dan op www.utrecht.nl/NRU of www.ikgaverder.nl 

www.utrecht.nl

Overzicht plangebied Noordelijke Randweg Utrecht

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

DIK servies 
(van Piet Hein Eek)

Speciaal ontworpen voor 
Fair Trade Original.
de hele maand september 
10% korting

Fairtrade kof� e
Snelfi lterkoffi e en koffi epads 
van Fair Trade Original 
20% korting 

Kerstpakketten:  Nu bestellen! Informeer naar de 
mogelijkheden. 

Geluk: Ruim assortiment geluksartikelen.
Sieraden:   Uit Nepal en Mexico, handwerk zilver.

Vanaf €25,00

www.debilt.wereldwinkels.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

OPENING VAN 

HET ROOKWORST SEIZOEN!

Onze huisgerookte fijne en grove rookworsten 

zijn glutenvrij. Ook is er volop runderrookworst.

DEZE WEEK 3 FIJNE ROOK-

WORSTEN VOOR MAAR € 6,!

UIT ONZE TRAITEURHOEK: 

Met veel vlees; alleen opwarmen! Lekker met 

bijv. rode kool en puree

SLAGERSHACHE 500 GRAM  5,75

Gerookt en gepekeld; 

om te koken of te bakken; zonder been

CASSELERRIB 100 GRAM 1,75

Met o.a. gemarineerde varkenshaas, mozzarella, 

zongedroogde tomaatjes en pancetta

ITALIAANSE BRAADSLEETJES

 100 GRAM 1,75

Van ons bekende lamsvlees; 

superkwaliteit, met een klein beentje...

LAMSBOUTSCHIJVEN

 500 GRAM 8,75

Uit onze poeliershoek; met een klein beentje; 

lekker gemarineerd met een olie pesto marinade

KIPKARBONADE

 500 GRAM 3,00

Lekker smakelijk beleggen: 

voor de liefhebbers met een klein randje…

GEGRILDE RIBEYE

 100 GRAM NU 2,50

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 17 september.
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In	 1971	 kreeg	 de	 Wereldwinkel	 een	
vestiging	in	De	Bilt;	in	1991	kon	het	
huidige	 pand	 bij	 de	 rotonde	 van	 de	
Looydijk	 en	 de	 Hessenweg	 worden	
betrokken.	‘Na	tien	jaar	was	het	pand	
toe	aan	een	facelift’,	melden	voorzit-
ter	 Roel	 Klaarhamer	 en	 PR-vrouw	
Luus	 de	 Graaf.	 En	 die	 was	 ingrij-
pend:	de	verlichting	werd	vervangen	
door	LED	lampen,	het	plafond	werd	
vernieuwd,	 de	 muren	 en	 het	 hout-
werk	werden	geschilderd	in	de	eigen	
kleuren	van	de	Nederlandse	Wereld-
winkels,	 de	 vloer	 werd	 grondig	 ge-
reinigd	en	alle	MDF	werd	vervangen	
door	bamboe.	‘De	Wereldwinkel	van	
nu	verschilt	enorm	van	die	uit	de	be-
gintijd’,	gaat	Klaarhamer	terug	in	de	
landelijke	 geschiedenis.	 ‘Eind	 jaren	
zeventig	 had	 een	 Wereldwinkel	 sui-
ker,	 kofie	 en	 rieten	 mandjes,	 maar	
het	 ging	 vooral	 om	 actievoeren,	 bij-
voorbeeld	 de	 boycot	 tegen	 Outspan	
sinaasappels	 vanwege	 de	 apartheid	
in	Zuid-Afrika.’	Tegenwoordig	 is	 de	
Wereldwinkel	 een	 verkoopkanaal	
voor	mensen	in	arme	landen	die	zelf	
producten	 maken	 en	 dat	 proces	 van	
product	 naar	 winkel	 wordt	 steeds	
beter	 georganiseerd.	 Zo	 verkoopt	 de	
Wereldwinkel	 geen	 producten	 die	
door	 kinderen	 worden	 gemaakt	 of	
niet-milieuvriendelijk	 vervaardigd	
zijn.	‘We	willen	de	uitstraling	hebben	
van	een	gewone	winkel	waar	iedereen	
met	 plezier	 binnenkomt.	 Onze	 mis-
sie	 is	 producenten	 een	 goed	 bestaan	
te	bieden.	We	verkopen	cadeaus	met	
een	verhaal.’	Als	cadeauwinkel	doen	
de	Wereldwinkels	het	goed.	‘We	zijn	

drie	 jaar	 lang	de	beste	cadeauwinkel	
van	 Nederland	 geweest!’	 vertellen	
Klaarhamer	en	De	Graaf	trots.

Fairtrade
‘We	 hebben	 een	 fantastische	 manier	
van	 ontwikkelingshulp	 gevonden:	
eerlijke	 handel’,	 leggen	 de	 beide	
bestuursleden	 uit.	 ‘We	 zorgen	 dat	
producenten	 hun	 producten	 kun-
nen	 afzetten	 en	 daar	 hebben	we	 een	
voortrekkersrol	in.	Er	zijn	nu	al	pro-
ducenten	 die	 een	 start	 konden	 ma-
ken	 bij	 de	 Wereldwinkel	 en	 daarna	
de	 reguliere	markt	op	konden	gaan.’	
Chocola	is	een	goed	voorbeeld:	‘Fair-
trade	chocola	kon	je	eerst	alleen	bij	de	
Wereldwinkels	kopen.	Nu	kun	je	het	
ook	 bij	 de	 supermarkt	 krijgen.’	 Uit	
onderzoek	 blijkt	 dat	 in	 vijf	 jaar	 tijd	
de	wereldwijde	omzet	van	fairtrade	is	
verviervoudigd.	Op	de	website	http://
fairtradedebilt.wordpress.com	 staat	
welke	winkels	en	bedrijven	in	de	ge-
meente	De	Bilt	al	aan	fairtrade	doen	
en	om	welke	producten	het	gaat.	‘Wij	
hebben	daarin	een	voortrekkersfunc-
tie	gehad.’	De	Wereldwinkels	gaan	nu	
nog	een	 stapje	verder:	 ‘Tot	 een	paar	
jaar	geleden	lag	in	de	non-foodsector	
het	risico	bij	de	producent’,	vertelt	De	
Graaf.	 ‘Die	 moest	 afwachten	 wat	 er	
van	hem	gekocht	werd.	Nu	gaan	we	
nauwer	samenwerken	in	de	keten	pro-
ducenten	–	importeurs	–	winkels.	De	
landelijke	organisatie	die	de	Wereld-
winkels	 in	 Nederland	 ondersteunt,	
Fairsupport,	 speelt	 daarin	 een	 grote	
rol.’	 De	 Graaf	 heeft	 net	 lange-ter-
mijnbestellingen	 voor	 siervoorwer-

pen	geplaatst.	‘Dat	is	nieuw.	We	gaan	
nu	al	op	grond	van	door	producenten	
vervaardigde	monsters	 tussen	de	ne-
gen	 maanden	 en	 anderhalf	 jaar	 van	
tevoren	bestellingen	doen	bij	 de	 im-
porteur.	Die	neemt	contact	op	met	de	
producent	en	zo	heeft	de	producent	op	
langere	 termijn	 de	 zekerheid	 dat	 hij	
zijn	producten	kan	afzetten.’	Inkopers	
voor	plaatselijke	Wereldwinkels	moe-
ten	zich	gaan	verdiepen	in	trends,	om-
dat	ze	al	ver	vooruit	moeten	denken.	
Het	bestuur	van	de	Wereldwinkel	De	
Bilt	heeft	een	business	plan	opgesteld	
voor	 de	 periode	 2012–2015.	 ‘Het	
wordt	een	uitdaging	voor	ons	om	mee	
te	 gaan	 in	 die	 professionalisering.	
Daar	 geven	 we	 onszelf	 tot	 2015	 de	
tijd	 voor.’	 Ook	 Nederlandse	 ontwer-
pers	 en	 producenten	 in	 arme	 landen	
werken	 tegenwoordig	 samen.	 ‘Be-
kende	 ontwerpers	 laten	 hun	 ontwer-
pen	 door	 die	 producenten	 uitvoeren.	
Zo	zijn	er	al	producten	tot	stand	geko-
men	die	ook	in	de	Bijenkorf	worden	
verkocht.’	De	Wereldwinkels	blijven	
actief	 voor	 de	 kleinere	 producenten.	
‘Zodat	zij	ook	kunnen	uitgroeien	 tot	
bedrijven	die	aan	grote	winkelketens	
kunnen	leveren.’

Wereldwinkel	De	Bilt,	Hessenhof	 9,	
3731	 JV	 De	 Bilt,	 telefoonnummer	
030-2342472,	 e-mail:	 info@wereld-
winkeldebilt.nl,	 website	 www.debilt.
wereldwinkels.nl.	Openingstijden:	op	
maandag	van	14	tot	18	uur,	op	dins-
dag,	woensdag	en	donderdag	van	10	
tot	 18	 uur,	 op	 vrijdag	 van	 10	 tot	 21	
uur	en	op	zaterdag	van	10	tot	17	uur.

Vernieuwde Wereldwinkel De Bilt: 
een wereld aan geuren en kleuren

door Lilian van Dijk

De Wereldwinkel De Bilt heeft een complete metamorfose ondergaan. Van binnen ziet de winkel 
eruit als nieuw en binnenkort wordt ook de buitenkant aangepakt. Op 29 oktober is de oficiële 

viering van het veertigjarig bestaan in aanwezigheid van burgemeester Gerritsen. 

Roel Klaarhamer en Luus de Graaf zijn trots op hun volledig gerenoveerde 
Wereldwinkel.

Bas	van	Loo:	 ‘Ja,	 ’t	 lijkt	wel	vroeg,	
maar	 de	 klant	 vraagt	 alweer	 naar	
rookworst	en	hachee	en	wanneer	die	
vraag	 er	 nu	 eenmaal	 in	 voldoende	
mate	 is,	dan	geven	we	graag	gehoor	
aan	 die	wens.	Wij	maken	 ze	 zelf	 en	
roken	ze	zelf;	dus	waarom	niet’?	

Van	 Loo	 nodigt	 ons	 uit	 getuige	 te	
zijn	van	het	hele	gebeuren	en	we	krij-
gen	 op	 iedere	 vraag	 een	 antwoord.	
Er	wordt	ons	verteld	dat	er	voor	het	
worst	roken	heel	veel	‘recepten’	zijn.	

Wat	onderscheidend	zou	kunnen	zijn	
is	de	smaak	en	ingrediënten.	Het	ver-
vaardigen	 van	 worsten	 (en	 vleeswa-
ren)	 is	 een	vak	apart.	Alleen	al	van-
wege	de	talloze	varianten	die	door	de	
Nederlandse	 slager	 worden	 vervaar-
digd.	 Daarnaast	 heb	 je	 als	 slager	 te	
maken	met	de	kwaliteit	van	de	aparte	
vlees-soorten,	 bewerkingsmethoden,	
kruiden,	 darmen	 en/of	 vormen	 en	
blikken	enz.	Kortom	worst	maken	is	
een	vak!		

(Nu alweer) aan de rookworst?
door Henk van de Bunt

Wij konden het bijna niet geloven. Het stond er toch echt in de tekst voor de advertentie 
van slager Bas van Loo voor de komende Vierklank: Opening van het rookworstseizoen! 

Er is volop ijne, grove en runderrookworst en er zijn ook (glutenvrije ) ijne rookworsten’. 
Volgens de kalender is het zelfs nog zomer, maar bij die slager op de Hessenweg doen ze 

of het al tijd voor de ijsmuts en de boerenkool is.

Bas van Loo voor zijn rookkast: ‘Wij maken ze zelf en roken ze zelf; dus 
waarom niet’?

Datacentrum Groenekan 
gaat overleggen

Euroiber	uit	Maarsen	organiseert	 donderdag	15	 september	 een	voorlich-
tingsbijeenkomst	voor	omwonenden	en	belanghebbenden	 in	dorpshuis	de	
Groene	Daan	in	Groenekan.	Coen	van	Luyken	van	Euroiber	heeft	meteen	
na	het	verschijnen	van	het	artikel	in	de	Vierklank	van	31	augustus	aange-
geven	graag	met	de	omwonenden	in	contact	te	treden.	Volgens	hem	zijn	in	
het	artikel	niet	alle	feiten	juist	weergegeven.	Die	misverstanden	moeten	zo	
snel	mogelijk	uit	de	weg	worden	geruimd.	Het	datacentrum	is	juist	iets	dat	
past	in	Groenekan.	Het	terrein	leent	zich	er	prima	voor.	Na	de	nieuwbouw	
en	 revitalisering	van	het	bestaande	gebouw	zullen	omwonenden	geen	 tot	
weinig	last	van	het	datacentrum	ondervinden.	

Onbekend
Omdat	de	meeste	mensen	zich	geen	beeld	kunnen	vormen	bij	een	datacen-
trum	of	wat	zich	daar	afspeelt	begrijpt	Euroiber	de	zorgen	van	omwonen-
den.	Op	de	bijeenkomst	hoopt	Euroiber	die	zorgen	weg	te	kunnen	nemen.	
Eind	vorige	week	is	er	bij	alle	bedrijven	en	omwonenden	al	een	uitnodiging	
voor	deze	avond	door	de	bus	gedaan.	Middels	een	“Ingezonden	Medede-
ling”	elders	in	deze	krant	geeft	Euroiber	meer	informatie	over	de	bijeen-
komst.	De	aanvang	van	de	bijeenkomst	is	om	20.00	uur	in	de	Groene	Daan,	
Grothelaan	3	in	Groenekan.

Ipa-Nima in Bilthoven
Ipa-Nima is een trendy fashionlabel met exclusieve en 

expressieve tassen, portemonnees en sleutelhangers. De eerste 
Ipa-Nima Pop Up Store opende haar deuren in de Kwinkelier 

in Bilthoven. Van 9 tot 24 september is Kwinkelier nr.6 in 
Bilthoven de enige winkel in Nederland waar de Ipa-Nima 

designs worden verkocht.

Ipa-Nima	 wordt	 in	 Nederland	 geïntroduceerd	 via	 de	 Ipa-Nima	 Pop	 Up	
Store.	De	prijs	van	een	Ipa-Nima	tas	varieert	van	150	tot	400	euro.	Daar-
naast	worden	bijpassende	accessoires	aangeboden	zoals	sjaals,	riemen,	ket-
tingen	en	armbanden.	De	Pop	Up	Store	verplaatst	zich	elke	paar	weken	naar	
een	nieuwe	locatie.	Ipa-Nima	zal	tot	het	einde	van	het	jaar	ook	te	vinden	
zijn	in	Rotterdam,	Amsterdam	en	Laren.	[GG]	

Op de foto Corine Rasker (links) en Nienke Gasseling. Ze komen beiden uit 
Bilthoven.
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Tot	 nu	 toe	 was	 de	 voorgeschiedenis	
van	het	maïsveld-project	in	ieder	ge-
val	voor	mij	wat	mistig	en	hingen	er	
wat	 vreemde	 luchtjes	 omheen,	 maar	
gelukkig	 is	de	Gemeente	De	Bilt	nu	
zo	goed	om	uit	te	leggen	hoe	de	vork	
in	de	steel	zit.	
De	 ontwikkeling	 op	 Beukenburg	
is	 afgebroken	 ‘op	 verzoek	 van	 Ge-
deputeerde	 Staten	 en	 Stichting	 Het	
Utrechts	Landschap’	en	er	is	‘ter	com-
pensatie	gezocht	naar	een	vervangen-
de	 locatie’.	 Compensatie	 voor	 wie?	
En	 waarom	 het	 verzoek?	 Dat	 blijft	
geheel	onduidelijk,	maar	het	gebeurt	
in	ieder	geval	vrijwillig,	‘op	verzoek’	
klinkt	niet	erg	als	dwang.	Wat	ontzet-
tend	aardig	van	de	Gemeente	om	dat	
voor	de	Provincie	te	doen,	daar	word	
je	toch	blij	van?

Gelukkig	 is	 de	 provincie	 buitenge-
woon	dankbaar	voor	deze	geste,	want	
het	op	verzoek	gevonden	stukje	grond	
(het	maïsveld	dus)	ligt	buiten	de	rode	
contour	 en	 mag	 niet	 bebouwd	 wor-
den,	maar	dat	gaat	de	Provincie	wel	
even	regelen.	Via	een	oficiële	proce-
dure,	dat	dan	weer	wel.	En	gelukkig	
maar,	ook	de	bestemmingsplanwijzi-
ging	gaat	via	een	oficiële	procedure.	
Dat	maar	duidelijk	is	dat	we	nergens	
ingerommeld	worden.

Echt	 om	 te	 lachen	 wordt	 het	 als	 je	
leest	dat	voor	het	Leendert	Meeshuis	
(het	bedoelde	woonzorgcomplex)	een	
vervangende	 locatie	 wordt	 gezocht	
omdat	 o.a.	 ‘de	 bereikbaarheid	 op	 de	
huidige	locatie	niet	optimaal	is’.	Wie	
wel	 eens	 in	 de	 permanente	ile	 voor	

de	 spoorwegovergang	 staat	 zal	 zich	
verbijsterd	 afvragen	 waar	 het	 hui-
dige	 Leendert	 Meeshuis	 in	 vredes-
naam	is	weggestopt	om	nog	slechter	
bereikbaar	 te	 zijn	 dan	 het	 Leijense	
maïsveld.	 Echt	 geweldige	 satire,	 die	
Nieuwslits.

Benieuwd	wat	er	in	de	volgende	staat.	
Ik	gok	op	‘Gemeente	De	Bilt	verwel-
komt	Shell	rafinaderij	in	De	Leijen’.	
Waarom	niet?	Naast	het	tunneltje	ligt	
nog	 een	 postzegel	 groen	 braak,	 en	
die	olie	komt	en	gaat	per	pijpleiding	
dus	heeft	ook	geen	last	van	de	spoor-
wegovergang.	En	we	doen	er	vast	een	
collega-overheid	 een	 geweldig	 ple-
zier	mee.

Peter van Zaltbommel, Bilthoven

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Nieuwslits

De	 Biltse	 Ondernemers	 Federatie	
(BOF)	 streeft	 volgens	 een	bericht	 in	
de	 laatste	Vierklank	van	 augustus	 er	
naar	de	aanleg	van	een	rondweg	Bilt-
hoven-West	op	te	laten	nemen	in	het	
te	actualiseren	gemeentelijk	verkeers-
circulatieplan.	De	wijkraad	De	Leijen	
heeft	 met	 duidelijke	 bewoordingen	
aangegeven	 hier	 pertinent	 tegen	 te	
zijn.	
Ik	snap	echt	niet,	waarom	de	discus-
sie	over	 een	 rondweg	weer	opnieuw	
oplaait.	 Binnen	 afzienbare	 tijd	 is	
onze	 gemeente	 immers	 de	 al	 zolang	
gewenste	 tunnels	 onder	 het	 spoor	
door	 rijker.	 Daarmee	 worden	 twee	
belangrijke	 knelpunten	 opgelost:	 de	
verkeersdoorstroming	 op	 de	 Soest-
dijkseweg	 zal	 link	 toenemen	 en	 de	
toegankelijkheid	 en	 ontsluiting	 van	
De	Leijen	zal	sterk	verbeteren.

Probleem
Welk	probleem	wordt	er	eigenlijk	dan	
opgelost	met	de	aanleg	van	een	rond-

weg?	Vindt	 de	BOF	het	 soms	nodig	
om	 bij	 te	 dragen	 aan	 het	 verlichten	
van	de	verkeersdruk	op	de	A27?	

Een	 rondweg	 Bilthoven-West,	 he-
melsbreed	 een	 enkele	 kilometer	 van	
de	A27	 verwijderd	 en	 vrijwel	 paral-
lel	aan	de	A27,	zal	verworden	tot	een	
(uitstekende)	 doorgaande	 sluiproute	
voor	 verkeer	 dat	 de	 drukke	A27	wil	
vermijden.	Of	 is	 het	 soms	wenselijk	
extra	oost-west	routes	aan	te	leggen?	
Het	kan	toch	niet	zo	zijn	dat	de	voor	
bestemmingsverkeer	 bedoelde	 einde	
Leijenseweg/Berlagelaan	 of	 bijvoor-
beeld	 de	 Jan	 Steenlaan	 omgebouwd	
worden	 tot	 doorgaande	 routes	 van	
Soestdijkseweg	naar	de	door	de	BOF	
zo	gewenste	rondweg?	

Daarbij	 komt	 dat	 ik	 de	 Biltse	 poli-
tiek	 dermate	 deskundig	 en	 (vak-)be-
kwaam	 acht,	 dat	 al	 lang	 de	 plannen	
voor	een	voldoende	adequate	ontslui-
ting	 van	 het	 bedrijventerrein	 Laren-

stein	gereed	zullen	zijn.	Niemand	be-
gint	immers	aan	het	inrichten	van	een	
bedrijventerrein	 zonder	 nagedacht	 te	
hebben	 over	 een	 goede	 ontsluiting	
daarvan.	 Een	 rondweg	 zal	 hiervoor	
dus	niet	nodig	zijn.	

Enin
Kortom:	een	oproep	aan	alle	betrok-
kenen	en	verantwoordelijken	om	een	
rondweg	 deinitief	 uit	 het	 hoofd	 te	
zetten	 en	 de	 non-discussie	 over	 een	
eventuele	 rondweg	direct	 te	beëindi-
gen.	
Steek	aandacht,	tijd	en	energie	in	het	
oplossen	 van	 nog	 bestaande	 hard-
nekkige	 problemen,	 zoals	 rond	 de	
Looydijk	 en	 de	 Hessenweg.	 Gezien	
de	economische	bedrijvigheid	in	deze	
omgeving,	 kan	 de	 BOF	 daar	 overi-
gens	prima	aan	bijdragen!

C.M. van der Grift 
Wijkbewoner De Leijen
Bilthoven 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Rondweg: oplossing van welk probleem?

Publiek vergaapt zich aan 
oldtimers in de Dorpsstraat 

Op	zaterdag	10	september	2011	organiseerde	de	Dorpskerk	De	Bilt	een	au-
topuzzeltocht	voor	oldtimers.	’s	Ochtends	maakten	de	deelnemers	een	tocht	
van	ongeveer	veertig	kilometer	door	nagenoeg	alle	kernen	van	De	Bilt.	Na	
aloop	van	de	puzzeltocht	parkeerden	ze	hun	antieke	auto	aan	weerszijden	
van	de	Dorpsstraat,	die	daarna	werd	afgezet	zodat	het	publiek	de	auto’s	kon	
bekijken.	

Deze	oldtimershow	was	absoluut	de	moeite	waard.	Er	waren	auto’s	te	be-
wonderen	van	de	merken	Trabant	(een	van	de	twee	in	het	voormalige	Oost-
Duitsland	door	de	communistische	overheid	 toegestane	automerken),	een	
Ruska	Classica	op	het	onderstel	van	een	Volkswagen	Kever,	Fiat	Oldsmo-
bile,	Ford,	Riley,	Peugeot,	Pontiac,	Volkswagen,	Reliant,	Porsche	en	Aus-
tin	Healey.	 Eigenaars	 van	 de	Austin	Healey	 uit	 1959	 zijn	Robert	Millan	
en	Lorette	van	der	Meer.	Ze	wonen	 in	Harmelen,	maar	Robert	komt	van	
oorsprong	uit	Glasgow.	‘Ik	ben	scheepsingenieur	van	beroep.	Toen	ik	deze	
auto	kocht,	was	hij	er	erg	slecht	aan	toe.	Het	heeft	me	500	uur	gekost	om	
hem	mechanisch	volledig	te	restaureren.’

Deze Pontiac Catalina stamt uit de tijd dat ileparkeren nog niet nodig was.

Het	duo	Ko	en	Lou	uit	Utrecht	noemt	
zich	 de	 Verrukkelijke	 Vuilnisman-
nen,	 maar	 Vulgaire	 Vuilnismannen	
zou	ook	een	goede	naam	zijn,	gezien	
de	platte	grappen	en	grollen.	Onder-
tussen	 werd	 er	 nog	 gejongleerd	 en	
geietst,	maar	het	was	 jammer	dat	er	
zaterdag	10	september	niet	echt	veel	
publiek	bij	was.	

Even	verderop	stond	een	grote	 truck	
met	 de	 Afval	 Roadshow,	 waar	 be-
langstellenden	interactief	van	alles	te	
weten	konden	komen	over	afvalschei-
ding	en	afvalverwerking	aan	de	hand	
van	doe-	en	spelelementen,	 informa-
tieve	en	audiovisuele	middelen.	

Wethouder	Kamminga	sprak	een	ope-
ningswoordje	 door	 de	 microfoonbe-
zem	van	Ko	en	Lou.	[LvD]

Alvorens wethouder Bert Kamminga 
jl. zaterdag de Open Dag op de Biltse 
Milieustraat opende vertelde hij 
eerst alles over de milieustraat aan 
twee jeugdige bezoekers, Jasper en 
Willemijn. [HvdB] 

Open Dag Milieustraat

Marktdag geliefd evenement
Zoals	ieder	jaar	trok	de	Marktdag	rond	de	Dorpskerk	in	De	Bilt	veel	be-
kijks.	Bezoekers	 liepen	 te	zeulen	met	zwaarbeladen	karren	en	 tassen	vol	
koopjes.	Het	meest	bekend	is	de	langgerekte	boekenmarkt,	waar	de	meest	
uiteenlopende	 soorten	 boeken	 voor	 een	 euro	 het	 stuk	 worden	 verkocht.	
Maar	er	was	nog	veel	meer	te	koop:	kleding,	huisraad,	speelgoed,	sier-	en	
decoratievoorwerpen,	hii	en	keukenapparatuur,	planten	en	bloemstukjes,	
fruit,	oliebollen,	cake	en	diverse	drankjes.	Voor	het	Rad	van	Avontuur	wer-
den	lootjes	verkocht	en	voor	de	kinderen	was	er	een	springkasteel.	Sjaan	
Baelde,	 die	bij	 het	 fruit	 stond,	was	halverwege	de	ochtend	al	 bijna	door	
haar	koopwaar	heen.	 ‘De	verkoop	gaat	prima’,	glunderde	ze.	Naast	haar	
was	Ria	Teunisse	ook	al	bijna	door	haar	zelfgemaakte	 jam	heen.	 ‘Ik	heb	
nog	maar	één	potje’,	wees	ze.	De	zelfgemaakte	3D	wenskaarten	van	Zwany	
Paauw	 trokken	ook	veel	 belangstellenden.	 ‘Ik	 koop	veel	 bij	 die	 handen-
arbeidkraam	 op	 de	 vrijdagmarkt”,	 vertelde	 ze	 op	 de	 vraag	 waar	 ze	 haar	
materiaal	vandaan	haalt.	Veel	geïnteresseerden	meldden	zich	ook	voor	een	
beklimming	van	de	kerktoren,	die	een	prachtig	uitzicht	over	De	Bilt	vanaf	
de	torentrans	opleverde.	Met	meer	dan	4500	bezoekers	was	het	zaterdag	10	
september	gezellig	druk	rondom	de	Dorpskerk	en	op	de	Dorpsstraat.	Mede	
door	het	mooie	weer	was	het	goed	toeven	op	Marktdag.	De	opbrengst	van	
€	15.000,-	was	boven	verwachting.	[LvD]

De bloemstukjes gingen als warme broodjes over de toonbank.
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De	 geschiedenis	 van	 boekhandel	
Bouwman	wordt	 in	het	gelijknamige	
boekje,	 geschreven	 door	 Petra	 Cre-
mers	 uit	 Groenekan,	 verteld	 door	
Herman	Pieter	Bouwman.	Zijn	vader	
Herman	Pieter	Bouwman	senior	was	
de	 oprichter	 van	de	 boekwinkel.	Hij	
kreeg	de	winkel	in	de	schoot	gewor-
pen	door	zijn	vader,	een	herenboer	uit	
Noord-Groningen.	 De	 keus	 voor	 de	
boekwinkel	was	min	of	meer	toeval-
lig:	vanwege	pleuritis	was	Bouwman	
senior	niet	geschikt	voor	het	boeren-
bedrijf	 en	 dus	 moest	 er	 iets	 anders	
gezocht	 worden.	 De	 herenboer	 was	
een	fervent	lezer	en	liet	aan	ieder	van	
zijn	acht	kinderen	een	boekenkast	na.	
Boekhandelaar	 was	 een	 beroep	 met	
enige	 status	en	dus	werd	dat	de	 toe-
komst	voor	Herman	Pieter	senior.	 In	
een	door	vader	gekocht	pand	in	Mep-
pel	begon	in	1936	de	boekhandel	en	
kantoorvakhandel	Bouwman.

In	1962	verhuisde	de	 familie	Bouw-
man	van	Meppel	naar	De	Bilt,	omdat	
de	concurrentie	in	de	Drentse	stad	te	
groot	werd.	In	eerste	instantie	was	de	
boekwinkel	gevestigd	aan	de	Burge-
meester	 de	 Withstraat,	 maar	 met	 de	
komst	 van	 meerdere	 winkels	 aan	 de	
Hessenweg,	 werd	 gekozen	 voor	 een	
overstap	 naar	 deze	 winkelstraat	 in	
1971.	 Herman	 Pieter	 Bouwman	 se-
nior	 overleed	 in	 1973	 en	 zijn	 zoon,	
de	 volgende	 generatie	 Herman	 Pie-
ter,	nam	de	zaak	over.	Voor	Herman	
Pieter	Bouwman	 en	 zijn	 vrouw	Ma-
riëtte,	afkomstig	uit	Groenekan,	bra-
ken	drukke	tijden	aan.	Er	werden	drie	
kinderen	geboren,	 de	 zaak	werd	 uit-

gebreid	met	 een	 boekhandel	 aan	 het	
Emmaplein	 in	 Bilthoven	 in	 1975	 en	
een	winkel	in	Maarssen	in	1995	en	in	
De	Bilt	werd	een	kantoorboekhandel,	
de	‘gele	winkel’	geopend	in	1998.	

Kofietafel in de boekwinkel
De	 kinderen	 Bouwman	 groeiden	 op	
in	Groenekan	en	waren	van	 jongs	af	
aan	 vertrouwd	 met	 de	 boekwinkel,	
waar	 ze	 op	 zaterdag	 meehielpen.	
Toen	Herman	Bouwman	in	2002	be-
sloot	terug	te	treden,	was	de	stap	voor	
zoon	Gerrit-Jan	om	mededirecteur	te	
worden,	niet	groot.	De	‘gele	winkel’	
was	inmiddels	verkocht	en	de	winkel	
in	Bilthoven	was	overgenomen	door	
Piet	 Jongerius.	 Gerrit-Jan	 Bouwman	
liet	 een	 frisse	 wind	 waaien	 door	 de	
boekhandels.	Gekozen	werd	voor	een	
boekwinkel	pur	 sang.	Dat	betekende	
geen	tijdschriften	meer	en	concentra-
tie	 op	 boeken.	 De	 inrichting	 van	 de	
winkels	 werd	 veranderd:	 veel	 hout,	
veel	ruimte	tussen	de	boekentafels	en	
een	kofietafel	achter	in	de	zaak.	Ger-
rit-Jan	 startte	 ook	 nieuwe	 activitei-
ten:	 de	 literaire	 ontmoetingen,	 waar	
schrijvers	 kwamen	 vertellen	 over	
hun	boeken.	Bekende	schrijvers	zoals	
Annejet	van	der	Zijl,	Kader	Kabdol-
lah,	Rosita	Steenbeek,	Jan	Siebelink,	
Maarten	van	Rossem,	maar	ook	onbe-
kende	 schrijvers,	 die	 vaak	 voor	 ver-
rassend	 interessante	 avonden	 zorg-
den.	Signeersessies	vonden	plaats	en	
boekwinkelen	 deed	 zijn	 intrede.	 Be-
drijven	huren	bij	het	boekwinkelen	de	
winkel	en	de	medewerkers	mogen	een	
boek	uitkiezen	in	een	gezellig	aange-
klede	winkel	waar	hapjes	en	drankjes	

worden	 geserveerd.	 In	 2007	 werd	
Gerrit-Jan	 uitgeroepen	 tot	Biltse	 on-
dernemer	van	het	 jaar,	vanwege	zijn	
vernieuwende	 ideeën	 in	 het	 boeken-
vak.	 Na	 acht	 jaar	 besloot	 Gerrit-Jan	
met	 zijn	gezin	naar	Australië	 te	ver-
huizen	en	de	kans	om	de	boekwinkels	
te	gaan	leiden,	nam	zus	Marie-Louise	
met	beide	handen	aan.

Breed georiënteerd
Het	 lezen	 is	 Marie-Louise	 met	 de	
paplepel	ingegoten	en	ze	leest	eigen-
lijk	alles	wat	ze	in	handen	krijgt:	‘Ik	
ben	 breed	 georiënteerd,	 net	 als	 mijn	
vader.	 Ik	 lees	 taalkundige	 boeken,	
romans,	 psychologisch	 werk,	 boe-
ken	 over	 geschiedenis.	 In	 boeken	
kun	 je	 de	 waarde	 van	 de	 kennis	 en	
van	 de	 cultuur	 vinden.	 Door	 lezen	
raak	 je	maatschappelijk	breed	geori-
enteerd’.	 In	 de	 boekwinkel	 ligt	 voor	
Marie-Louise	 dan	 ook	 de	 nadruk	 op	
de	boeken	en	daar	wil	ze	zich	bij	hou-
den;	 ‘We	 kunnen	 wel	 klassieke	 cd’s	
verkopen,	maar	daar	weet	ik	niks	van	
af	en	daar	kan	ik	mensen	niet	bij	advi-
seren’.	Bij	de	keuze	voor	de	verkoop	
van	verschillende	boeken,	houdt	Ma-
rie-Louise	 rekening	 met	 de	 klanten:	
‘Er	 komen	 hier	 veel	 hoogopgeleide	
mensen	 en	 dus	 verkopen	we	 ook	 de	
wat	moeilijker	boeken	en	ilosoische	
werken.	Ouders	en	kinderen	zijn	ook	
een	belangrijke	doelgroep	en	er	is	een	
aparte	kinderhoek	met	een	grote	sor-
tering	boeken’.	

De dame met het witte haar
Een	 interview	 met	 Marie-Louise	
aan	de	kofietafel	 geeft	 de	 sfeer	 van	

de	 winkel	 goed	 weer:	 medewerkers	
en	 klanten	 praten	 regelmatig	 mee	
en	 Marie-Louise	 houdt	 scherp	 in	 de	
gaten	 of	 er	 geen	 klanten	 staan	 bij	
de	kassa:	 ‘Langer	dan	 twee	minuten	
moeten	mensen	niet	bij	ons	wachten’.	
De	 medewerkers	 bij	 Bouwman	 zijn	
vertrouwd	met	de	familie:	‘De	fami-
lie	wordt	eigen.	Er	heerst	hier	zoveel	
openheid,	 alle	 onderwerpen	 kunnen	
besproken	 worden.	 We	 zijn	 beslist	
geen	 kassadames’.	 Voorwaarde	 om	
bij	Bouwman	te	werken	is	wel	dat	je	
iets	 met	 boeken	 moet	 hebben:	 ‘Wij	
lezen	 vaak	 de	 nieuwste	 boeken	 en	
schrijven	er	een	recensie	over’.	

Door	 het	 plezier	 in	 het	werk	blijven	
de	 meeste	 medewerkers	 jarenlang	
werken	bij	Bouwman.	De	kroon	spant	
Liesbeth	 van	Kuijk,	 voor	 de	 klanten	
de	 rijzige	dame	met	het	mooie	witte	
haar.	Op	24	september	heeft	 ze	haar	
laatste	werkdag	na	vijfentwintig	 jaar	
deel	 uitgemaakt	 te	 hebben	 van	 het	
team.	 Naast	 de	 medewerkers	 weet	
Marie-Louise	 zich	 gesteund	 door	
haar	ouders:	‘Mijn	vader	is	nog	altijd	

betrokken	bij	de	zaak,	maar	ook	mijn	
moeder	wil	altijd	bijspringen’.	

Boekenpakket winnen
Dit	najaar	staan	in	het	kader	van	het	
vijfenzeventigjarig	bestaan,	verschil-
lende	activiteiten	op	het	programma:	
tijdens	 de	 Kinderboekenweek	 van	 5	
tot	 15	 oktober	 zijn	 er	 ontwerpwed-
strijden,	 speurtochten,	 gelegenheid	
om	 maskers	 te	 maken	 en	 is	 er	 kin-
dertheater,	Rasha	Peper	komt	vertel-
len	over	haar	nieuwste	boek	Vossen-
blond	(25	oktober),	Anna	Enquist	en	
Ivo	Janssen	combineren	24	november	
literatuur	 muziek	 en	 10	 november	
creëert	Berthold	Gunster	 een	wereld	
van	mogelijkheden	voor	iedereen	die	
vastloopt	 in	 zijn	 beperkingen.	 Er	 is	
een	boekenpakket	te	winnen	voor	wie	
de	leukste	foto	inzendt	over	zijn/haar	
favoriete	leeshouding.
Informatie	over	de	geplande	activitei-
ten	is	te	verkrijgen	bij	de	boekwinkel	
of	op	de	website,	www.bouwmanboe-
ken.nl.	In	de	winkel	is	ook	het	boekje	
Verknocht	 aan	 boeken,	 geschiedenis	
van	boekhandel	Bouwman	te	vinden.

Drie generaties Bouwmannen
in de boekwinkel

door Sylvia van der Laan

Grote bloemstukken, kaartjes met felicitaties, ballonnen, de burgemeester op bezoek: 
Bouwman Boeken aan de Hessenweg in De Bilt viert uitbundig feest. Het familiebedrijf 

Bouwman Boeken bestaat vijfenzeventig jaar en de winkel zal vijfenzeventig dage
 in het teken van dit lustrum staan.

Marie-Louise Bouwman: ‘Ik ben breed georiënteerd, net als mijn vader’.

Ik	 herinnerde	 me	 maar	 al	 te	 goed	
hoe	de	techniek	van	het	leren	schrij-
ven	me	verging.	Omdat	ik	van	nature	
linkshandig	was,	 hield	 ik	 de	 nieuwe	
kroontjespen,	 die	 was	 uitgedeeld,	 in	
mijn	 linkerhand	 en	deed	 een	poging	
de	 letters,	 die	 de	 juffrouw	 op	 het	
schoolbord	zette,	na	te	bootsen.
Maar	 de	 juf	 zag	 dat	 ik	 het	 verkeerd	
deed.	 ‘Je	moet	 de	 pen	 in	 je	 rechter-
hand	houden,	Frans,’	 en	ze	deed	het	
voor.	 Ik	 begreep	 niet	 waarom	 dat	
moest.	Thuis	mocht	 ik	 immers	altijd	
aan	de	 linkerkant	van	de	 tafel	 zitten	
als	er	werd	gegeten.	Het	was	vooral	
bij	het	soep	eten	makkelijk	als	ik	dan	
met	 mijn	 linkerhand	 de	 lepel	 vast-
hield.		Zo	hoefde	ik	mijn	broers	niet	
te	hinderen.

Maar	 op	 school	 golden	 strengere	
regels.	Hoe	 ik	ook	probeerde	de	 let-
ters	goed	op	papier	te	krijgen,	steeds	
ontstonden	er	grote	inktvlekken	over	
het	geschrevene.	 Ik	wist	niks	anders	
te	verzinnen	dan	zo’n	besmeurde	pa-
gina	uit	het	schoolschrift	te	scheuren.	
Het	gevolg	was	dat	het	blanco	velle-
tje	papier,	een	eindje	verderop	in	het	
schriftje,	ook	losliet.	Gelukkig	had	ik	
nu	wel	 een	 prachtig	 schoon	blaadje.	
Opnieuw	 doopte	 ik	 mijn	 pen	 in	 het	
half	gevulde	inktpotje	dat	in	een	uit-
gezaagd	 rond	gat	 in	het	blad	van	de	
schoolbank	 zat.	 Ook	 deze	 poging	
mislukte	en	het	schriftje	werd	alsmaar	
dunner.	
Op	weg	naar	huis	bedacht	ik	een	op-
lossing	 voor	 dit	 probleem.	 Ik	 ging	

bij	 	 Madjoe,	 de	 kantoorboekhandel	
aan	de	Hessenweg,	naar	binnen.	Ge-
lukkig	hadden	ze	dezelfde	schriftjes,	
zelfs	 de	 blauwe	 kleur	 was	 eender.	
‘Wilt	u	het	opschrijven?’	vroeg	ik	aan	
meneer	Madjoe.	Mijn	ouders	hadden	
hier	namelijk	een	krediet.	Eén	keer	in	
de	maand	werd	de	rekening	betaald.	
Op	een	middag	zei	mijn	moeder	dat	ik	
elke	woensdagmiddag	extra	schrijles	
zou	krijgen	van	een	andere	leerkracht	
van	 de	 school,	 juffrouw	 Van	 Luyn,	
die	 aan	 het	 eind	 van	 de	 Hessenweg	
woonde.	Aan	het	begin	van	de	eerste	
les	kreeg	ik	een	nieuw	schriftje	en	ik	
moest	 dezelfde	 oefeningen	 doen	 die	
ik	ook	op	school	opgedragen	had	ge-
kregen.	Ik	was	amper	begonnen	toen	
ik	al	een	tik	op	mijn	linkerhand	kreeg.	
‘Neen,	de	goede	hand	gebruiken!’	zei	
ze	 streng.	Verweren	 kon	 ik	me	 niet.	
Ik	 nam	de	pen	 in	 de	 rechterhand	 en	
probeerde	 verder	 te	 gaan	 terwijl	 ik	
bedacht	dat	het	woensdagmiddag	was	
en	hoe	heerlijk	het	zou	zijn	om	buiten	
te	spelen.	Maar	opeens	bespeurde	 ik	
de	 blik	 van	 Juffrouw	 Van	 Luyn	 die	

dreigend	met	het	liniaaltje	klaar	stond	
om	de	volgende	mep	uit	te	delen.	
Iedere	week	liep	ik	huilend	naar	huis	
en	vertelde	daar	dat	het	 steeds	beter	
ging.	Tot	mijn	moeder	op	een	dag	te-
gen	mijn	vader	zei	dat	het	zo	genoeg	
was.	De	kwelling	van	die	extra	schrijf-
lessen	heeft	drie	weken	geduurd.

Meer verhalen, onder meer van Frans Borgers, extra beeldmateriaal en 
o.m. een bijdrage van Petra Cremers over levensverhalen vindt u op de 
website van De Bilt Schrijft: www.debiltschrijft.nl. Uw eigen schoolverhaal, 
liefst met foto, kunt u sturen naar info@debiltschrijft.nl. Het is de bedoeling 
om begin 2013 een boek met levensverhalen van mensen uit de gemeente 
De Bilt te publiceren. Mogelijk wordt uw verhaal daarin opgenomen.

Grote inktvlekken
In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop naar de festiviteiten gaat 
De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente. 
In het onderstaande verhaal beschrijft Frans Borgers (1937) zijn eerste ervaringen op de openbare 
lagere school in de Tuinstraat in De Bilt. Na het overlijden van zijn moeder, in 1951, moest hij weg 

uit De Bilt, wat hem heel zwaar viel, om in Utrecht bij een oom en tante te gaan wonen.

Vroeger werden er weinig foto’s 
gemaakt. Hier zit Frans Borgers op 
een stoeltje met drie broertjes om 
hem heen. 

Frans Borgers in 2004. Hij is 
beeldend kunstenaar en woont sinds 
1996 in Frankrijk. 
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- monteren van opbergkisten

-  monteren en verplaatsen 

van as(sen)

- monteren van stuursystemen

-  ontwikkelen en tekenen 

van onderdelen

-   afleveren en in het werk 

stellen van voertuigen

Veldhuizen Wagenbouw

Kon. Wilhelminaweg 259

3737 BA   GROENEKAN

Tel.: 0346-259600

Contactpersoon: 

Pieter Veldhuizen 

pieter@veldhuizen.eu 
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Dit	weekend	 startte	 de	nieuwe	veld-
korfbalcompetitie.	Bij	de	korfbalver-
eniging	Tweemaal	Zes	opvallend	ten	
opzichte	van	het	vorig	seizoen	omdat	
het	 daarbij	 voor	 zowel	de	hoofdtrai-
ner	 als	 voorzitter	 hun	 nieuwe	 start	
betrof.	 Na	 de	 nieuwe	 hoofdtrainer	
Remco	Ontijt,	waarover	onlangs	een	
artikel	 in	 de	Vierklank	 verscheen,	 is	
het	 nu	 de	 beurt	 aan	 de	 ‘voorzitters-
wisseling’,	waar	Peter	van	Brenk	na	
4,5	 jaar	 de	 voorzittershamer	 aan	 het	
einde	van	het	vorige	seizoen	aan	Bert	
Bos	heeft	overgedragen.

Kenmerkend
Opvallend	 en	 toch	 ook	wel	 kenmer-
kend	binnen	de	korfbalsport	is	dat	zo-
wel	bij	Peter	als	Bert	korfbal	in	spor-
tief	 opzicht	 een	 centrale	 rol	 inneemt	
binnen	 hun	 gezin.	 Naast	 henzelf	 en	
beide	 echtgenotes	 zijn	 het	 nu	 hun	
kinderen	die	daarin	actief	zijn.	De	af-
tredende	 voorzitter	 Peter	 van	 Brenk	
(61)	 heeft	 jarenlang	 ervaring	 als	 be-
stuurder	 en	 scheidsrechter	 naast	 zijn	

functie	bij	de	Overheid.	Hij	was	vijf	
jaar	voorzitter	van	korfbalvereniging	
Dalto	 Driebergen.	 Hij	 is	 al	 28	 jaar	
bondsscheidsrechter,	zit	 in	het	parle-
ment	van	de	korfbalbond	en	daarnaast	
nog	in	de	Biltse	Sportfederatie.	Peter	
kwam	 in	 het	 bestuur	 van	 TZ,	 werd	
daarna	voorzitter	 en	was	dat	 vier	 en	
een	half	 jaar.	Hij	 roemt	de	sfeer	van	
vriendschap	in	de	vereniging.	

Naast	 het	 spelen	 krijgen	 de	 jeugdle-
den	ook	aanwijzingen	mee	voor	hun	
ontwikkeling,	 zoals	 het	 sociaal	 en	
maatschappelijk	 bezig	 zijn.	 De	 kan-
geroes,	pupillen,	aspiranten,	junioren,	
senioren,	 recreanten,	 midwekers,	 er-
varen	 spelers,	 de	 leden	van	 club	66,	
de	donateurs	en	kijkers	hebben	altijd	
veel	plezier.	

Verleden 
‘De	 vereniging	 Tweemaal	 Zes	 heeft	
zich	in	de	ruim	4	decennia	dat	zij	be-
staat,	 binnen	 de	 Maartensdijkse	 ge-
meenschap	 zowel	 in	 sportief,	 maar	

zeker	 ook	 in	 sociaal	 en	 maatschap-
pelijk	 opzicht	 op	 een	 stevige	 en	 so-
lide	manier	verankerd’,	aldus	de	oud-
voorzitter.	 ‘Het	 ledenaantal	 is	 nog	
steeds	groeiend,	de	accommodatie	ligt	
er	 mede	 dankzij	 het	 sportbeleid	 van	
de	gemeente	De	Bilt	weer	prachtig	bij	
waarmee	 de	 club	 weer	 jaren	 vooruit	
kan’.	Bert	voegt	daaraan	 toe	dat	ook	
in	 sportief	 opzicht	 de	 vereniging	 er	
goed	 voor	 staat	 en	 dat	 dit	 natuurlijk	
inspirerend	is	voor	de	eigen	jeugd.

Bakker
Bert	Bos	(46)	is	nu	voor	de	komende	
jaren	de	nieuwe	voorzitter.	Hij	korf-
balt	 al	 vanaf	 zijn	 tiende	 jaar	 en	ver-
telt:	‘Dat	gebeurde	als	volgt.	TZ	is	een	
echte	 familievereniging.	 Je	 gaat	 een	
keertje	kijken.	Je	ziet	bekenden	bezig	
met	die	sport.	Dan	wil	je	het	zelf	ook	
wel	eens	proberen	en	vanaf	je	eerste	
mooie	slag	ben	je	dan	verkocht	en	doe	
je	mee.	Nu	spelen	ook	mijn	vrouw	en	
onze	dochters,	samen	met	vele	vrien-
den	deze	mooie	sport.’	Maar	Bert	doet	

naast	zijn	drukke	werkzaamheden	en	
korfbal	nog	meer.	Hij	speelt	tennis	en	
doet	aan	ietsen.	Ook	na	het	stoppen	
als	 actief	 korfballer	 heeft	 Bert	 naast	
zijn	 ondernemerschap	 (Bakker	 Bos)	
binding	gehouden	met	de	vereniging	
en	is	zodoende	op	de	hoogte	gebleven	
van	het	reilen	en	zeilen	van	de	club:	
‘Nee,	 het	 is	 niet	 echt	 zo	 dat	 ik	 als	
nieuwe	 voorzitter	 een	 andere	 koers	
wil	gaan	varen’,		aldus	Bert,	die	daar-
bij	 aangeeft	 dat	 op	 tal	 van	 terreinen	
het	huidige	beleid	zal	worden	gecon-
tinueerd.	Een	compleet	bestuur	van	9	
personen	en	de	veel	en	goed	bezette	
commissies	moeten	daar	immers	borg	
voor	staan.

Essentieel
Momenteel	 zijn	 er	voor	de	club	nog	
wel	een	paar	essentiële	zaken	actueel,	
die	 zeker	 de	 komende	 tijd	 extra	 tijd	
en	energie	vragen.	Dit	betreft	de	pri-
vatisering	van	een	deel	van	de	accom-
modatie,	het	participeren	in	de	voor-
bereiding	 van	 hopelijk	 een	 nieuwe	
sporthal	en	het	 tot	die	 tijd	 realiseren	
van	 voldoende	 en	 realistische	 zaal-
trainingstijd	alsmede	ruimte.	
‘De	 eerste	 winst	 van	 ’het	 vlaggen-
schip’	 met	 maar	 liefst	 20-10	 tegen	
Rust	Roest	 in	Eindhoven	staat	hope-
lijk	 symbool	 voor	 de	 start	 van	 mijn	
opvolger’	 aldus	 scheidend	 voorzitter	
Peter	van	Brenk.

Voorzitterswisseling 
bij korfbalvereniging Tweemaal Zes

door Kees Pijpers

Terwijl er maandagavond in Maartensdijk op de beide kunstgrasvelden volop wordt getraind zoeken 
we een rustig plaatsje om te luisteren naar Peter van Brenk en Bert Bos, de aftredende en de nieuwe 

voorzitter van de gezellige en succesvolle korfbalvereniging die nog steeds groeit. Naast een groot 
aantal vrijwilligers zijn ze al voorbij de 275 leden.

Tweemaal Zes is een bevlogen voorzitter armer en een ondernemende 
voorzitter rijker.

‘In	 Barcelona	 heb	 ik	 de	 lerarenop-
leiding	 gedaan	 voor	 docent	 basis-
school’,	begint	Laura.	‘De	organisa-
tie	European	Voluntary	Service	heeft	
me	geholpen	bij	het	vinden	van	een	
locatie	om	vrijwilligerswerk	te	doen.	
Van	 hen	 hoorde	 ik	 van	 WVT.	 Eind	
september	ben	ik	naar	Nederland	ge-
komen.’	 Ze	 wilde	 graag	 ergens	 met	
kinderen	werken.	 ‘Ik	werk	hier	elke	
morgen	op	de	peuterspeelzaal	en	elke	
woensdagmiddag	ga	ik	met	een	groep	
kinderen	met	sportmateriaal	naar	het	
voetbalveld	aan	de	Orionlaan.	Daar-
naast	doe	 ik	een	keer	per	maand	op	
zaterdag	 mee	 met	 Discokids	 voor	

kinderen	van	acht	tot	twaalf	jaar.’	Ze	
heeft	al	wat	ervaring	op	dat	gebied:	
‘Ik	 heb	 in	 Spanje	 in	 zomerkampen	
gewerkt,	daar	deden	ze	ook	dit	soort	
dingen.’	 Iets	 als	 WVT	 of	 ’t	 Hoekie	
bestaat	in	Spanje	ook:	‘Daar	heet	het	
Centra	Civic.	Daar	gebeurt	ongeveer	
hetzelfde.	 Er	 worden	 ook	 goedkope	
evenementen	georganiseerd.’

Nederlands 
Toen	Laura	hier	kwam,	sprak	ze	al-
leen	 wat	 Engels,	 maar	 nog	 geen	
Nederlands.	 ‘In	 het	 begin	 was	 het	
een	 beetje	 moeilijk.	 Ik	 had	 de	 Ne-
derlandse	taal	nodig	om	de	kinderen	

te	 begrijpen.	 Het	 was	 frustrerend:	
kinderen	kwamen	bij	mij	om	 iets	 te	
vragen	of	mijn	hulp	 in	 te	 roepen	en	
ik	begreep	ze	niet.	Na	een	maand	of	
drie,	vier	ging	dat	beter.’	

Op	Spaanse	scholen	wordt	niet	veel	
aandacht	besteed	aan	vreemde	talen.	
‘Dat	 vindt	 de	 regering	 niet	 zo	 be-
langrijk.	Alles	wat	in	Barcelona	op	tv	
komt	 is	 in	het	Spaans	of	Catalaans,	
ook	van	oorsprong	Engelstalige	pro-
gramma’s.’	Omdat	Barcelona	in	Ca-
talonië	 ligt,	 was	 Catalaans	 wel	 een	
vak	op	 school.	Tijdens	haar	verblijf	
in	 Nederland	 heeft	 ze	 NT2	 gehaald	
via	 de	 Volksuniversiteit	 Utrecht.	
Laura	kan	nu	in	het	algemeen	Neder-
lands	goed	begrijpen	en	spreekt	voor	
iemand	die	maar	zo	kort	in	ons	land	
heeft	gewoond	onze	taal	heel	goed.	

Gastgezin
Het	belangrijkste	verschil	dat	Laura	
kan	aanwijzen	tussen	Spanjaarden	en	
Nederlanders	 is	 de	 mentaliteit,	 zegt	
ze	meteen	als	haar	dat	wordt	gevaagd.	
‘In	 Spanje	 zijn	 mensen	 egocentri-
scher.	Ze	denken	alleen	aan	zichzelf.	
Hier	is	dat	anders:	mensen	doen	niet	
alles	 voor	 zichzelf,	 maar	 ook	 voor	
anderen.’	De	 prijzen	 zijn	 haar	mee-
gevallen.	 ‘Voordat	 ik	 kwam,	 dacht	
ik	 dat	winkels	 in	 Spanje	 goedkoper	
waren,	maar	het	is	me	meegevallen.	
Vooral	 toen	 ik	 de	 Action,	 Zeeman	
en	 Wibra	 had	 ontdekt.	 Daar	 kon	 ik	
goedkoop	dingen	krijgen.’	Geduren-

de	haar	tijd	in	Nederland	heeft	Laura	
op	 kamers	 gewoond	 bij	 een	 gastge-
zin.	‘Ik	leef	er	wel	mijn	eigen	leven,	
want	het	huis	heeft	drie	verdiepingen	
en	op	de	derde	verdieping	heb	ik	een	
kamer	met	een	keukenblok	erin.’	

Vrienden
Een	 hooggewaardeerd	 bezit	 is	 de	
omaiets	 die	 iemand	 haar	 cadeau	
deed.	 ‘Die	 is	 heel	 handig.	 Ik	 neem	
hem	mee	naar	Spanje	als	aandenken	
aan	mijn	tijd	in	Nederland.	Als	ik	te-
rugga,	wil	ik	tot	Lille	in	België	op	de	
iets.	Vandaar	neem	ik	een	trein	naar	
Barcelona.	 Ik	 hoef	 niet	 veel	 bagage	
mee	 te	nemen,	want	een	 tijdje	gele-
den	 zijn	 mijn	 ouders	 hier	 geweest	

en	 die	 hebben	 al	 zo	 veel	 mogelijk	
meegenomen.	Op	8	juli	ben	ik	klaar	
met	 mijn	 project	 hier	 en	 op	 15	 juli	
vertrek	ik	naar	huis.’	Dat	ze	nog	een	
weekje	blijft,	heeft	te	maken	met	alle	
vrienden	 die	 ze	 in	 Nederland	 heeft	
gemaakt.	 ‘Ik	 ga	 die	 week	 dat	 ik	 al	
vrij	 heb	 wat	 vrienden	 opzoeken	 en	
ik	ben	van	plan	een	afscheidsfeest	te	
geven.’	Vrienden	maken	was	aanvan-
kelijk	niet	zo	makkelijk,	geeft	ze	toe.	
‘Dat	kwam	omdat	ik	niet	in	een	stu-
dentenhuis	 woon.	 Maar	 er	 zijn	 hier	
meer	 jongeren	 die	 vrijwilligerswerk	
doen	en	die	heb	 ik	bij	 trainingen	 in	
Utrecht	ontmoet.	Iedereen	deed	weer	
iets	anders.	Bij	die	bijeenkomsten	na-
men	we	deel	aan	allerlei	activiteiten.’	

Laura Rodríguez Benedí 
vrijwilligster bij WVT

door Lilian van Dijk

De 22-jarige Laura Rodríguez Benedí was het afgelopen seizoen vrijwilliger bij de 
Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT. De jonge vrouw uit Barcelona heeft het 

in de gemeente De Bilt prima naar haar zin gehad. Aan De Vierklank vertelde ze eind mei 
wat ze allemaal gedaan heeft en hoe ze haar verblijf heeft ervaren.

Laura was helemaal in haar element in de peutergroepen van WVT.

Centrals tegen UVV:
om een plaats in de Hoofdklasse!

Centrals` dames softbalteam 1 behaalde vorig jaar de beste 
prestatie uit 5 jaar hoofdklasse en nu moet er een ‘best of ive’ 

gespeeld worden tegen, uitgerekend het Utrechtse UVV. 
De 1e twee wedstrijden zijn a.s. zaterdag op sportpark 

Weltevreden in De Bilt.

Het	zat	er	al	een	tijd	aan	te	komen,	dat	de	dames	van	Centrals	de	7e	plaats	
zouden	behalen	in	de	hoofdklasse.	Er	was	een	litsende	start,	maar	daarna	
werd	het	moeilijk	 om	nog	 te	winnen.	Er	was	 een	 coachwissel,	maar	 die	
heeft	uiteindelijk,	niet	de	ommekeer	gebracht,	die	nodig	was.	Oorzaken?	
Centrals	verloor	vorig	jaar	acht	speelsters,	waaronder	vier	die	stopten.

Zoveel	speelsters	die	stoppen	in	een	eerste	team,	dat	was	dus	niet	op	gevan-
gen.	Dit	dames	team	speelt	met	vier,	soms	vijf	junioren	en	speelsters,	die	
voor	het	eerst	in	de	hoofdklasse	spelen.	Ziedaar	de	oorzaken.	En	dan	verlo-
ren	we	ook	nog	onze	eerste,	Amerikaanse,	pitcher:	geblesseerd	vertrokken.	
Kortom:	dan	wordt	je	zevende	en	moet	je	spelen	tegen	nummer	twee	van	
de	Overgangsklasse,	UVV.	Om	één	plaats	in	de	hoofdklasse.	De	Bilt	tegen	
Utrecht,	het	dorp	tegen	de	stad,	waarbij	UVV	ook	nog	een	aantal	speelsters	
heeft,	die	van	Centrals	komen.	Dat	belooft	wat!

Zaterdag	 17	 september	worden	 de	 eerste	 twee	wedstrijden	 gespeeld,	 om	
14.00	en	16.00	uur,	Op	Sportpark	Weltevreden	aan	de	Voordorpsedijk	 in	
de	Bilt.	De	zaterdag	daarop	de	volgende	twee	en	de	zondag	daarna,	als	dat	
nodig	is	de	vijfde	wedstrijd	weer	in	De	Bilt.	 (Bertus Voortman)



De Oecumenewerkgroep werkt al een aantal jaren sa-

men om gezamenlijk activiteiten te organiseren, zoals 

kerkdiensten en lezingen. Samen werken voor activiteiten 

in de Vredesweek is daar uit voortgevloeid. De Vredes-

week is een initiatief van IKV Pax Christi en wordt georga-

niseerd sinds 1967. De Verenigde Naties heeft in 1981 de 

21ste september uitgeroepen tot Internationale Dag van 

de Vrede met als doel één werelwijde dag van wapenstil-

stand en geweldloosheid. 

Kijk elkaar eens in de ogen

Het is bijna vredesweek. Rene Alkema; ‘Als predikant en 

gemeente van de protestantse gemeente van Maartens-

dijk en Hollandsche Rading doen we daar graag aan 

mee. Om onze tegenstem te laten horen tegen (ver weg) 

alle oorlog tussen landen en (dichtbij) alle onverschillig-

heid tussen mensen’. 

Hij vervolgt: ‘Er is een mooie Bijbeltekst die mij ieder jaar 

weer en eigenlijk altijd inspireert om me voor de vrede in 

te zetten. Het zijn woorden van de apostel Paulus:  Houdt 

-voor zover het van u afhangt-  vrede met alle mensen. 

Die Bijbeltekst maakt de opdracht om vrede te bewaren 

ook heel persoonlijk. Wat ik doe, doet er toe’.

Het lijkt voor hem duidelijk dat de samenleving steeds af-

standelijker wordt. ‘Er komt bijna letterlijk steeds meer af-

stand tussen diverse groepen mensen. Ik zou graag zien, 

dat we als kerk iets kunnen bijdragen om die groeiende 

onverschilligheid tussen mensen een halt toe te roepen. 

Om elkaar als mens te zien. En om vooral het goede in 

elkaar te zien.  Om het thema van de vredesweek 2011 

waar te maken:  - elk mens een veilig bestaan -.   

Pastor Gerard de Wit kwam met het idee voor Maartens-

dijk en omliggende dorpen om elkaar een week lang met 

aandacht op straat te groeten. Rene Alkema; ‘Ik probeer  

eigenlijk altijd wel om mensen te groeten. Al  sla ik vast 

wel eens iemand over. Maar dat doe ik dan niet expres. 

Het idee is heel simpel. Het gaat er eigenlijk om niet zo-

maar aan iemand  voorbij te lopen. Het gaat erom elkaar 

te zien staan. En soms loop je door na elkaar gegroet te 

hebben. Maar soms geef het de ander de gelegenheid om 

een gesprek(je) te beginnen.  Soms een gesprekje over 

zomaar iets. Maar soms ook een gesprekje dat je wat die-

per raakt. Het is soms zo simpel. Dat we het niet eerder 

bedacht hebben! ?! Je hebt elkaar in de ogen gekeken. 

Je hebt elkaar gegroet. En de volgende keer doe je dat 

vast en zeker  weer. Je bent geen onbekenden meer voor 

elkaar.  Je hebt elkaar -zelfs in het voorbijgaan- aandacht 

gegeven. Zo kun je onbekendheid en onverschilligheid 

overwinnen. Dat lijkt me een goede reden om aan deze 

actie mee te doen’. 

SLECHTS 1 WEEK VAN VREDE? De jaarlijkse 

Vredesweek van het I.K.V. in onze eigen achtertuin

‘Je aarzelt ieder jaar weer even bij het idee: moeten we 

echt één week aandacht geven aan vrede? Wat doe je 

dan al die andere weken?’, vroeg pastor Gerard de Wit 

zich af bij de start van de orgenisatie van deze Vredes-

week. ‘Maar zeg dan tegen jezelf: kijk naar zoveel andere 

thema’s: als we een moederdag, een wereldvluchtelin-

gendag en een Aidsdag houden, dan is het ook gezond 

om eens per jaar stil te staan bij de nood aan vrede, over-

al in de wereld. Ook al speelt iets het hele jaar door, het is 

goed om er af en toe de schijnwerper op te zetten’.

An Kolfschoten vult de pastor aan; ‘Bij vrede denk je na-

tuurlijk aan oorlogen die steeds weer uitbreken. Maar 

vrede is niet altijd een zaak van kanonnen en bommen, 

en vrede ontstaat niet aan de onderhandelingstafel. Voor 

vrede moet je elkaar ontmoeten, anderen in de ogen kun-

nen kijken. Anders leven we langs elkaar heen. Dan is er 

geen ruimte voor culturen, maar verliezen ook levensvi-

sies aan zin. Mensen moeten anderen ontmoeten, van 

zichzelf delen, samen leven’. 

Vrede is een ideaal. 

En een ideaal is iets om voor te werken. 

Kijk je in de krant of naar de TV 

dan is vrede ver te zoeken, ver weg en dichtbij.

Maar vrede komt dichterbij 

als buren dichter bij je mogen komen.

De ander is niet anders dan ik, 

wel ben ik soms even anders dan die ander.

Als wij tevreden zijn met wat wij hebben 

ziet de wereld er al anders uit.

Vrede begint bij je gezin, 

dan gaat ze groeien in je buurt, je werk.

Zo wordt zichtbaar

dat wij de vrede liefhebben. 

En een klein gebaar in ons dorp 

is al een stukje van de vrede overal. 

Iedereen mag zich gezien voelen

Simone Masmeijer is vanuit haar geloof lid van de Protes-

tantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading en 

neemt graag deel aan de werkgroep. ‘Ik hoop daarmee 

meer samenwerking te realiseren, en open te staan en te 

leren van elkaars manier van het beleven van het geloof’. 

Aandacht geven aan anderen is een taak binnen de kerk. 

‘Het zit vaak in kleine dingen. Op vakantie wil ik graag 

kennis maken met andere culturen, ik wil zien hoe men 

leeft en wat hen beweegt om te doen wat ze doen. Het 

gastvrije gevoel dat ik dan zomaar van vreemde mensen 

ontvang tijdens mijn vakantie heeft mij aan het denken 

gezet hoe mensen hier met elkaar omgaan.

Dichtbij bij de supermarkt staat bijvoorbeeld vaak een 

Straatnieuws verkoper. Ook iemand uit een ander land 

die hier niet mag werken maar wel deze krant mag verko-

pen. Zij dragen dat af maar mogen een klein bedrag zelf 

houden. Ik koop niet altijd een krant maar groet wel altijd. 

Ik zie veel mensen gewoon doorlopen terwijl een groet 

zo gemakkelijk is of alleen maar een knikje. Ik vind dat 

iedereen er mag zijn en zich gezien mag voelen’. 

Vrede en groeten

'Vrede en elkaar groeten op straat, heeft dat dan zoveel 

met elkaar te maken? Is het niet wat overdreven? Is het 

niet wat vergezocht?', vroeg werkgroep lid Jan Grooten-

dorst zich af. Hardop nadenkend, 'Maar stel je nou eens 

even voor dat we elkaar niet  zouden groeten. Bewust 

niet zouden groeten. Wat zegt dat over vrede of onvrede? 

Toen was het mij wel duidelijk. Want ook dat gebeurt he-

laas; mensen die elkaar bewust niet of niet meer groeten. 

Maar wat is dat pijnlijk, wat zorgt dát voor veel spanning, 

wat doe je elkaar daar veel verdriet mee aan. Als niet 

groeten, bewust niet groeten dus voor iedereen een over-

duidelijk signaal dat er iets verstoord is tussen mensen, 

dat er iets kapot is tussen mensen, dat er geen vrede is.

Voor Jan Grootendorst in het duidelijk; ‘Vrede en groeten 

hebben kennelijk alles met elkaar te maken. Een goede 

reden om eens opnieuw te kijken naar die typische groet 

uit de Bijbel - Shalom, Vrede zij u-. Over een verband tus-

sen vrede en groeten gesproken...’. 

Kerkdiensten

De leden van de werkgroep zorgen er ook voor dat in 

de kerkdiensten in de Vredesweek dit thema besproken 

wordt. Op zondag 18 september is er in de Sint Maarten-

kerk een Woord- en Communieviering waarin Leo Fijen 

voor zal gaan. Zaterdagavond 24 september gaat pastor 

Jozef Wissink voor in de Eucharistieviering om 19.00 uur.

Op zondag 25 september zal Alice van Halsema als 

gastpredikant voorgaan in de erediensten in de Ontmoe-

tingskerk aan de Kon. Julianalaan (aanvang 09.30 uur), 

de parochianen van de Sint Maartenkerk zijn dan ook 

uitgenodigd. Tevens is er een dienst in de Adventkapel 

(aanvang 11.00 uur)  in Hollandsche Rading. 

In de diensten wordt gecollecteerd voor het vredeswerk.

Deze publicatie is mede mogelijk 

gemaakt dankzij een bijdrage van ,

Protestanse gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading 

en R.K. Sint Maartenskerk Maartensdijk.

Vredesweek in 
Maartensdijk en omgeving
Streven: Iedereen groet iedereen

VOOR IEDEREEN EEN GROET

Vandaar ons idee, 

onze oproep aan iedereen: 

loop deze week aan niemand zomaar voorbij. 

Groet iedereen die je ontmoet, 

ook die onbekende man of vrouw, 

ook dat kind dat bezig is met zijn spel. 

Maak van onze dorpen een groetende samen-leving!

Groet al die anderen en wens hen het beste.

Wij beginnen ermee en wensen u alle goeds,

ook ná 25 september!

de werkgroep Oecumene

De Oecumewerkgroep van de RK Sint Maarten Parochie en de Protestantse Gemeente 

Maartensdijk-Hollandsche Rading zet zich deze periode in om in de komende Vredesweek 

van 17 tot en met 25 september as. aandacht te vragen voor vrede ver weg en dichtbij. 

De Vredesweek is een jaarlijkse week van actie en bezinning in de Nederlandse kerken en 

vaak ook in het bijzonder onderwijs. Het landelijke thema van dit jaar is – Elk mens een veilig 

bestaan -. De werkgroep in Maartensdijk heeft het iets meer eigen gemaakt 

– Elk mens een veilig bestaan? En wat betekent dat voor onze dorpen? -.

Pastor Gerard de Wit en ds René Alkema
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Om	 15.00	 uur	 opende	 Balans	 haar	
deuren	 en	 een	 half	 uurtje	 erna	 ont-
hulde	 Mittendorff	 ‘Mijn	 Balans’:	
een	nieuw	onderdeel	van	de	website	
www.balansdigitaal.nl	 waarin	 leden	
zelf	 hun	 persoonlijke	 gegevens	 kun-
nen	wijzigen	en	artikelen	en	produc-
ten	tegen	een	gereduceerd	tarief	kun-
nen	kopen.	

Kijkje
Na	de	opening	was	er	de	mogelijkheid	
om	een	kijkje	te	nemen	in	de	werkka-
mers	en	een	praatje	te	maken	met	de	
medewerkers.	Tussendoor	werden	er	
speeches	 gehouden	 vanaf	 de	 ‘Zeep-
kist’,	 waar	 diverse	 deskundigen	 op	
hadden	 ingetekend.	 Balans	 is	 op	 24	
juni	 jl.	 verhuisd	 van	 De	 Kwinkelier	
40	naar	de	Soestdijkseweg	Zuid	217,	
3721	AD	 te	 Bilthoven.	 Vanwege	 de	
centrale	ligging	is	er	voor	gekozen	om	
in	Bilthoven	te	blijven.	In	het	nieuwe	
pand	is	Balans	beter	bereikbaar	voor	
haar	bezoekers	en	kan	zij	haar	werk-
zaamheden	verder	uitbreiden.

Balans	 komt	 op	 voor	 de	 collectieve	
belangen	van	de	kinderen	en	hun	ou-
ders.	Ook	verstrekt	Balans	informatie	
via	 haar	 website,	 een	 telefonische	
advies-	 en	 informatielijn	 en	 diverse	
publicaties.	 Daarnaast	 organiseert	

Balans	 regelmatig	 inloopavonden	
en	 symposia	 voor	 ouders	 door	 heel	
Nederland,	 die	 zowel	 door	 leden	 als	
niet-leden	te	bezoeken	zijn.	Meer	in-
formatie	over	Balans	vindt	u	op	www.
balansdigitaal.nl.

Feestelijke opening Balans
op 9 september

Vrijdag 9 september opende de Biltse wethouder Herman Mittendorff, (Zorg, Welzijn en Jeugd), 
het nieuwe pand van Balans aan de Soestdijkseweg-Zuid. Balans is de landelijke vereniging 

voor ouders van kinderen met een stoornis bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie, 
ODD, DCD, MCDD en autisme spectrum stoornissen. 

Wethouder Herman Mittendorff onthulde ‘Mijn Balans’. [foto Reyn 
Schuurman]

Voormalige peuterspeelzaal 
wordt gesloopt

Met ingang van het nieuwe schooljaar huizen de peuters van 
Peuterspeelzaal De Duimelotjes in Hollandsche Rading in de 

ernaast gelegen Bosbergschool. De peuters hebben het er naar 
hun zin en beleven het als ‘al op de basisschool zitten’. 

Jacolien	Reijnders	is	Coördinator	bij	de	Stichting	Peuterspeelzalen	De	Bilt.	
Zij	 vertelde	 dat	 de	Stichting	Peuterspeelzalen	De	Bilt	 de	 huur	 van	 1035	
euro	per	maand	vanwege	een	 teruglopend	aantal	kinderen	niet	meer	kon	
opbrengen.	Communicatieadviseur	van	de	gemeente	Donate	Schuil	meldt	
ons:	‘Aanleiding	is	dus	niet	de	bouw	van	het	nieuwe	dorpshuis.	In	de	eerste	
ontwerpen	zat	het	gebouw	van	de	peuterspeelzaal	er	nog	gewoon	bij.	Nu	de	
situatie	veranderd	is,	is	ook	opnieuw	gekeken	naar	het	ontwerp	voor	het	te	
realiseren	dorpshuis.	Het	College	heeft	vorige	week	besloten	om	het	oude	
peuterspeelzaalgebouwtje	los	te	koppelen	van	het	ontwerp	en	het	gebouw	
uiteindelijk	 te	 slopen.	Dit	 betekent	 dat	 het	 dorpshuis	 een	 stukje	naar	het	
oosten	opschuift	en	dat	er	meer	buitenruimte	rondom	het	dorpshuis	komt’.	
[HvdB]

Onlangs heeft de peuterspeelzaal de huur van het gebouw aan de Dennenlaan 
opgezegd en vervangende ruimte in de naastgelegen Bosbergschool in 
gebruik genomen.

Kung Fu Panda in De Vierstee
De	panda	Po	werkt	 sinds	 de	 vorige	ilm	 als	Drakenkrijger	 en	werkt	met	
zijn	vijf	vrienden	hard	om	de	Vredesvallei	te	beschermen.	Dan	verschijnt	er	
plots	een	tegenstander	die	met	een	geheim	wapen	China	probeert	te	verove-
ren	en	een	einde	wil	maken	aan	Kung	Fu.	Po	moet	met	zijn	vrienden	China	
doorkruisen	om	deze	vijand	te	verslaan.
Op	woensdag	21	september	om	13.30	uur	wordt	deze	ilm	vertoond	in	De	
Vierstee	aan	de	Nachtegaallaan	in	Maartensdijk.	Kaarten	zijn	verkrijgbaar	
voor	aanvang	van	de	voorstelling.

Kleding- en speelgoedmarkt
	
Op	zaterdag	17	september	is	er	weer	een	kleding-	en	speelgoedmarkt	bij	de	
Stampertjes	in	Westbroek.	Iedereen	is	welkom	van	10.00	uur	tot	12.00	uur	
bij	de	peuterspeelzaal,	Holsblokkenweg	24	om	gezellig	te	komen	snuffelen.	
Voor	de	kinderen	is	er	weer	een	hoop	te	doen.	Er	zijn	leuke	spelletjes	en	je	
kunt	je	laten	schminken.	Voor	de	ouderen	een	restaurant	met	kofie,	thee	en	
heerlijke	wafels!	Heeft	u	nog	speelgoed	of	kleding	voor	de	markt	dan	kunt	u	
dit	inleveren	bij	de	peuterspeelzaal.	Holsblokkenweg	24,	maandagochtend	
t/m	donderdagochtend	van	9.00	uur	tot	12.00	uur.

De	 met	 bussen	 aangevoerde	 jonge-
ren	zijn	leerlingen	van	de	school	Het	
Rotsoord	in	Utrecht	dat	deel	uitmaakt	
van	de	landelijke	organisatie	Konink-
lijke	 Kentalis,	 een	 instelling	 voor	
kinderen,	 jongeren	 en	 volwassenen	
die	moeite	hebben	met	horen	en	com-
municeren,	 doordat	 ze	 slechthorend,	
doof	of	doofblind	zijn.	De	leerlingen	
uit	De	Bilt	en	Bilthoven	en	wijde	om-
geving.	Leraar	begeleider	Bram	Klui-
ters	 vertelt	 dat	 ze	 bij	 de	 vakken	 die	
over	 ‘groen’	 gaan,	 lessen	 krijgen	 op	
Het	 Groenhorstcollege	 in	 Maartens-
dijk.	De	120	 jongeren	van	12	 tot	18	
jaar	en	hun	begeleiders	vinden	het	in-
drukwekkend.	Geen	wonder,	want	er	
staan	 rijen	vliegtuigen	opgesteld	 ter-
wijl	als	begroeting	een	sleepvliegtuig	
met	de	tekst	‘Welkom	Kentalis’	vlak	
naast	hen	vliegt.	Zoiets	hebben	ze	van	
dichtbij	nog	nooit	gezien.		

Mooi cadeau
In	en	voor	de	hangar	van	Parachutis-

ten	Centrum	Midden	Nederland,	voor	
dit	keer	in	gebruik	als	ontvangstruim-
te,	 is	overal	op	gerekend.	De	brood-
jes	 en	 de	 drankjes,	 de	 toiletten,	 het	
spelende	bandje,	de	goochelaar	en	de	
vele	helpers	voor	uitleg.	We	spreken	
met	de	kinderen	en	hun	begeleiders.	

Ondanks	dat	de	 jongeren	gehoor-	en	
communicatieproblemen	 hebben	 is	
het	al	snel	duidelijk	dat	ze	even	speels	
en	ondeugend	zijn	als	kinderen	zon-
der	dit	probleem.	Maar	de	belangstel-
ling	voor	wat	er	intussen	op	het	veld	
gebeurt	 is	 groot.	 Het	 starten	 van	 de	
aangehaakte	 zweefvliegtuigen.	 De	
parachutisten	 van	 de	 club	 die	 hun	
sprongen	 maken	 en	 heel	 dichtbij	 al	
die	 vliegtuigen	 waarvan	 er	 een	 paar	
nog	 stammen	 uit	 de	 2de	 wereldoor-
log.	 ‘Wat	 een	mooi	 cadeau	man,	 dit	
gaan	we	thuis	vertellen’,	zeggen	ze.

Luchtdoop
De	leerlingen	Marco	Mak	uit	De	Bilt	

en	 Dennis	 van	 der	 Heiden	 uit	 Bilt-
hoven	weten	niet	dat	je	elk	weekend	
hier	op	het	veld	kunt	kijken	naar	de	
verrichtingen	 van	 vliegtuigen.	 Ze	
vinden	 het	 geweldig	 dat	 ze	 zo	 maar	
mogen	meevliegen.	De	een	wil	 later	
in	de	bouwkunde	en	de	ander	doet	lie-
ver	iets	in	de	administratie.	Want	zelf	
vliegen	 leren,	 is	 voor	 hen	 niet	 weg-
gelegd.	 Intussen	 kijken	 ze	 naar	 hun	
maatjes	die,	 alvorens	 in	 te	klimmen,	
poseren	 voor	 ‘hun’	 toestel.	 Ze	 luis-
teren	naar	de	anderen	die	hun	 lucht-
doop	 hebben	 ondergaan	 en	 hun	 1ste	
vluchtbewijs	ontvangen.	
We	 treffen	 de	 Maartensdijkers	 Ron	
van	 Rheenen	 en	 Peter	 Ietswaard,	
beter	 bekend	 als	 Peter	 v.d.	 Berg,	 op	
het	 platform	en	 in	 de	 toren.	Zij	 zor-
gen	 met	 hun	 collega’s	 al	 vele	 jaren	
op	de	 grond	 en	 in	 de	 lucht	 voor	 het	
begeleiden	van	alle	vliegbewegingen.	
Zonder	 hen	 gebeurt	 er	 niets.	 Maar	
vandaag	loopt	en	vliegt	het	ook	dank	
zij	hen,	allemaal	perfect.

Een onvergetelijk avontuur 
door Kees Pijpers

Onlangs vrijdag kregen 120 lichtgehandicapte jongeren op vliegveld Hilversum een rondvlucht 
aangeboden. De eigenaren van de vliegtuigen en de opgeroepen piloten uit de omgeving maakten een 
middag lang, vlucht na vlucht over de Loosdrechtse plassen en de omgeving. De jongeren keken hun 

ogen uit. Wat vonden ze het mooi om dit mee te mogen maken. Een avontuur dat ze niet meer vergeten.

120 lichtgehandicapte jongeren kregen een warm onthaal op vliegveld Hilversum.

Fabian Rademaker (links) uit Den Hoef en Dennis van der Grift uit Bilthoven 
genieten zichtbaar van hun rondvlucht.



SVM start vol vertrouwen 
met nieuw 1ste team

door Kees Pijpers

Vorige week donderdagavond kort voordat de training onder een 
stralend blauwe hemel begon, spraken we met de vrolijk gestemde 

hoofdtrainer van SVM Wout van Dronkelaar. ‘Over het geheel 
genomen is er voldoende aanwas. We hebben heel veel jeugd.  

Ook vanuit de omliggende dorpen komen jeugdspelers naar ons 
toe. Alles bij elkaar zijn er 20 elftallen met elk hun gediplomeerde 
jeugdtrainer en coördinator. Het is leuk dat er vooral weer jonge 

gasten bijkomen. Dit is nu eenmaal dankbaar werk met een puzzel. 

Toch denkt Wout een zwaar jaar tegemoet te gaan. Een aantal spelers van het 
eerste elftal is gestopt in verband met hun studie, door drukke werkzaamheden 
of zijn een elftal lager gaan spelen of konden de druk van twee maal per week 
trainen niet aan. Bij de selectie is het nu wat magertjes en voordat deze nieuwe 
gasten rijp zijn, duurt het nog minstens een paar jaar. Maar daar gaan we tegen 
aan. Daar ben ik trainer voor.’ Het elftal van nu is wel compleet en heeft zes 
nieuwe spelers. Daar verwacht ik veel van. Ons dames seniorenelftal draait in-
tussen ook al een jaar in de competitie. Dat gaat goed. Maar het meisjeselftal 
waarmee we wilden starten is niet van de grond gekomen.

Nieuwe ploeg
We hebben de nieuwe ploeg die avond op het veld gezien. Ze poseerden eens-
gezind voor de foto en eenmaal los, zie je een team itte sporters die nergens 
bang voor zijn en er iets moois van willen maken. Ze zijn jong, dat wel, maar 
ook belust op winnen en dat zullen ze moeten doen om de eer van de vereniging 
hoog te houden. We hebben ze op de foto gezet. Maar ook de begeleiders. En 
dat zijn stuk voor stuk ervaren helpers die door de jaren heen al heel wat heb-
ben meegemaakt. Dus antwoorden ze op de vraag over hun verwachting met de 
woorden: ‘Het komt allemaal goed.’

Het voltallige team van begeleiders van links naar rechts bestaat uit: Jan 
de Rooij (Elftalbegeleider), Paul van Dijk (Assistent trainer), Jan Rigter 
(verzorger), (dochter) Jonne Rigter (stagiaire verzorger), hoofdtrainer Wout 
van Dronkelaar en teammanager Gert Aalderink.

’t Kompas wint 
schoolkorfbaltoernooi TZ

Afgelopen vrijdag vond het jaarlijkse korfbaltoernooi voor de Maartensdijkse scholen plaats, 
georganiseerd door korfbalvereniging Tweemaal Zes. De wisselbekers voor zowel groepen 5 en 
6 als voor 7 en 8 zijn meegenomen naar Westbroek. Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt 

door een extra inanciele bijdrage van het Fonds Sportbevordering De Bilt.

Het schoolkorfbaltoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement dat al vrijwel vanaf de oprichting van de 
vereniging (1968) georganiseerd is. Het volledige programma wordt onder schooltijd afgewerkt zodat alle 
kinderen de kans krijgen met korfballen kennis te maken.
Alle uitslagen, standen en foto’s zijn na te kijken op de site van de club: www.tweemaalzes.nl

Voor de kinderen die wel eens vaker zouden willen korfballen, bestaat er de mogelijkheid om 4 keer gratis 
mee te trainen op de TZ-velden (achter de voetbalvelden). 4 t/m 6 jaar (Welpen) “training” in spelvorm zater-
dagmorgen 9.30 - 10.30 uur o.l.v. Henny de Rooy tel. 212971. Voor de kinderen van 7 t/m 9 jaar (Pupillen) en 
ouder kan voor inlichtingen gebeld worden naar Ria Timmer, telnr. 212885. 

De wisselbekers voor zowel groepen 5 en 6 als voor 7 en 8 zijn meegenomen naar ’t Kompas in Westbroek.

FC De Bilt speelt gelijk
De eerste 15 minuten had De Bilt het iets betere van het spel. Vanaf dat moment 
leek PVCV de schroom van zich af te schudden en ontwikkelde zich een even-
wichtige strijd. Slechts heel af en toe lieten de ploegen zien waartoe ze in staat 
zijn; een enkele ijne individuele actie, een enkele snelle combinatie. Het weer 
had zich weten te gedragen. Precies gedurende de rust ontlaadde zich een forse 
regenbui. Daarna was het woord weer aan de spelers. Die lieten in de tweede 
helft iets meer gebeuren. Keeper Justin ten Brink ranselde in de 64ste minuut 
een vrije schop van PVCV tot corner. Twee minuten later moest de keeper van 
de thuisploeg een door Marcel Melissen genomen vrije trap onderscheppen.

Bij een scrimmage voor het doel van PVCV, die met een sisser af leek te zullen 
gaan lopen, kwam de bal toch nog eens voor de voeten van Marcel. Hij schoof 
die tegen het net en het was zomaar ineens 0-1. Dat was in de 69ste minuut. Die 
voorsprong hield De Bilt welgeteld 2 minuten vast. Al even onverwacht en knul-
lig viel de gelijkmaker. Na een hoekschop dwaalde de bal terug naar de zijkant. 
Vandaar werd ineens ingeschoten.

PVCV wist nu enigermate druk op De Bilt te houden. Dat leek in de 75ste mi-
nuut tot een doelpunt te leiden, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. 
Een minuut later zeilde de bal na een vrij trap van net buiten het strafschopge-
bied juist over Justin’s lat.
In de laatste minuut en in de extra tijd was De Bilt nog twee keer dicht bij een 
doelpunt. Eerst leidde een mooie en snel uitgevoerde aanval over links tot een 
lage voorzet van Marcel, die net aan iedereen voorbijging en vervolgens kon 
Coen Swart als een duveltje uit een doosje achter een doorloopkopbal aangaan. 
Zijn schuiver alleen voor de keeper ging naast. Geen van beide ploegen had een 
overwinning verdiend en dus was dit gelijke spel een juiste beloning voor al-
lebei. Volgende week zondag 18 sept: FC De Bilt - Kampong.  (Luc Hermie)

7 x 24 uur thuis in zorg en diensten

Ben jij een 
zorgprofessional?

Je bent welkom bij Vitras/CMD 
Vitras/CMD zoekt per direct voor de zorg thuis

•  Verzorgenden IG of verpleegkundigen 

voor 8-12 uur per week, specifi ek voor avonddiensten

•  Verzorgenden IG of verpleegkundigen 
op basis van 0 uren

•  Verzorgende IG of verpleegkundige 
voor 24 uur per week

•  Verzorgingshulpen B 

op basis van 0 uren

Ben je bekwaam? Ben je invoelend? 
Ben je oplossingsgericht? Kun je goed samenwerken?
Kom dan werken voor de wijkteams Verzorging en Verpleging in gemeente De Bilt. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met José Witte, teammanager, 06 - 51 52 48 41 of Ingrid Wilson, coördinerend 
wijkverpleegkundige, 06 - 51 49 63 16. 

Online solliciteren kan via www.vitrascmd.nl/solliciteren. Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van cv, kun je 
o.v.v. het vacaturenummer VV-037-11 vóór 7 oktober 2011 sturen naar Vitras/CMD, t.a.v. afdeling P&O, 
postbus 1235, 3430 BE te Nieuwegein of per e-mail naar personeelsadministratie@vitrascmd.nl.

Vitras/CMD levert al 50 jaar vertrouwde zorg dichtbij in de gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, 
Schoonhoven / De Vlist, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 
Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

www.vitrascmd.nl

0900 - 82 123 82 

(lokaal tarief)
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Slechts	zes	basisscholen	meldden	zich	
voor	 het	 Open	 Monumentenproject:	
De	Groenekanse	Nijepoortschool,	de	
Bosbergschool	 uit	 Hollandsche	 Ra-
ding,	 De	 School	 met	 den	 Bijbel	 uit	
Maartensdijk,	 de	 Bilthovense	 van	
Everdingenschool	en	de	St.	Theresia-
school	en	Patioschool	De	Kleine	Prins	
uit	De	Bilt.	Er	werd	gewerkt	met	be-
hulp	van	een	drietal	fraai	uitgevoerde	
folders,	die	betrekking	hebben	op	de	
drie	Biltse	projecten	2011,	t.w.	boer-
derij	 Maartenshoeve	 in	 Westbroek,	
de	St.	Michaëlkerk	in	De	Bilt	en	Fort	
Ruigenhoek	in	Groenekan.	De	folders	
bevatten	allerlei	‘onderzoeksvragen’,	
waardoor	 de	 scholieren	 op	 speelse	
wijze	 wegwijs	 werden	 gemaakt	 in	
deze	monumentale	wereld.	De	koster	
van	de	Michaëlkerk	ging	nog	op	 al-
lerlei	details	in	en	het	kerkhof	wordt	
bezocht.	

Eerste Michaelkerk
Op	26	juli	1893	werd	de	eerste	steen	
gelegd	voor	de	bouw	van	de	 rooms-
katholieke	Sint	Michaëlkerk.	De	toen	
gebouwde	 kerk	 (de	 eerste	 rooms-
katholieke	kerk	in	de	toenmalige	ge-
meente	De	Bilt)	bood	plaats	aan	200	
kerkgangers.	Dat	bleek	al	snel	te	klein	

te	zijn.	Door	de	oorlogsomstandighe-
den	 was	 het	 echter	 pas	 mogelijk	 in	
1954	de	kerk	 te	 slopen.	De	pastorie,	
die	gebouwd	werd	tussen	1893-1894,	
bleef	 behouden.	 De	 nieuwe	 kerk	 is	
gebouwd	 volgens	 de	 beginselen	 van	
de	Delftse	school.	De	vormgeving	is	
sober,	 zowel	 binnen	 als	 buiten.	 De	
decoratie	die	boven	de	 toegangsdeu-
ren	is	aangebracht	laat	een	afbeelding	
van	Sint	Michaël	zien	die	het	kwaad	
bestrijdt.	 Het	 beeld	 is	 gemaakt	 door	

de	 Biltse	 beeldhouwer	 Jop	 Golden-
beld.	Het	werd	geplaatst	 in	1955	 ter	
gelegenheid	 van	 de	 opening	 van	 de	
kerk.	 De	 St.	 Michaëlkerk	 en	 de	 St.	
Laurenskerk	zijn	enkele	jaren	geleden	
gefuseerd.	Door	het	teruglopend	aan-
tal	parochianen	bleek	het	niet	 langer	
mogelijk	twee	kerkgebouwen	in	stand	
te	 houden.	 Men	 koos	 er	 uiteindelijk	
voor	de	St.	Michaëlkerk	te	behouden,	
omdat	bij	die	kerk	een	kerkhof	gele-
gen	is.	

Eerste Michaelkerk al snel te klein 
door Henk van de Bunt

Op 7, 8 en 9 september vond het scholenproject van Open Monumentendag 2011 plaats. 
D.m.v. opdrachten maakten leerlingen van groep 8 van 6 basisscholen in deze gemeente kennis 
met het thema: ‘Nieuw gebruik - Oud gebouw’. Wethouder Herman Mittendorff (onderwijs) 

verzorgde de aftrap woensdagochtend bij de Michaelkerk in De Bilt.

Koster Wim Elsing vertelt over het ontstaan van de Michaelkerk. Wethouder 
Herman Mittendorff, voorzitter Maria Limborgh, vrijwilligers, leerkracht en 
leerlingen van Patioschool De Kleine Prins luisteren geboeid.

Op	 maandag	 26	 september	 organi-
seert	bibliotheek	Bilthoven	onder	de	
naam	‘Stap	vooruit	met	dyslexie’	een	
lezing	over	het	gebruik	van	hulpmid-
delen	thuis	en	in	het	onderwijs.	Dys-
lexie	is	niet	meer	onbekend,	wel	is	er	
echter	nog	de	vraag	hoe	 je	met	deze	
beperking	 vooruit	 kan	 komen.	 Wat	
kan	 je	 bereiken	 als	 je	 dyslexie	 hebt,	
hoe	 help	 je	 de	 leerling	met	 dyslexie	
en	welke	hulpmiddelen	kunnen	hierin	
ondersteunen?

Met	 alle	 mogelijkheden	 die	 er	 zijn,	
kan	een	kind	met	dyslexie	ver	komen,	

maar	dan	moeten	die	mogelijkheden	
wel	benut	worden.	Vaak	wordt	er	uit	
onwetendheid	geen	gebruik	gemaakt	
van	 dyslexie	 hulpmiddelen.	 In	 deze	
lezing	 wordt	 een	 aantal	 hulpmidde-
len,	zoals	voorleessoftware	program-
ma’s	besproken.	Ook	hoe	deze	in	het	
onderwijs	 en	 thuis	 ingezet	 kunnen	
worden	 en	 wat	 de	 effecten	 hiervan	
zijn.

De	lezing	wordt	gegeven	door	Mari-
ette	Feenstra-Sas	van	AVIover.	Zij	is	
afgestudeerd	 op	 het	 onderwerp	 dys-
lexie	en	heeft	ervaring	met	het	bege-

leiden	van	kinderen	in	het	onderwijs.	
Tevens	 geeft	 zij	 groepstrainingen	
gericht	op	de	sociaal-emotionele	ont-
wikkeling	van	kinderen	met	dyslexie.	
De	lezing	is	geschikt	voor	zowel	ou-
ders	als	begeleiders	van	dyslectische	
kinderen.

Tijd:	inloop/	kofie	19.45	uur/	lezing	
20.00	uur/	vragen	21.00	tot	21.30	uur.	
Vooraf	 kaartverkoop	 aan	 de	 balie,	
aanmelden	 via	 e-mail:	 bilthoven@
bibliotheekdebilt.nl	 of	 telefoon:	 030	
2285803.	 Voor	 meer	 informatie	 op	
www.bibliotheekdebilt.nl

Lezing: hulpmiddelen bij dyslexie 
Jeugd EHBO cursussen

Het	Rode	Kruis	 afd.	De	Bilt	 organiseert	 ook	 dit	 jaar	weer	 Jeugd	EHBO	
cursussen	in	Maartensdijk.	De	cursus	Jeugd	Eerste	Hulp	A	is	bestemd	voor	
jongeren	van	11	en	12	jaar	(Iedereen	die	in	maart	2012	elf	jaar	is,	kan	zich	
aanmelden).	De	cursus	Jeugd	EHBO	B	 is	bestemd	voor	 jongeren	van	13	
t/m	15	jaar.	
De	cursussen	worden	wekelijks	op	woensdagavond	gegeven	in	de	cursus-
ruimte	van	SWO	in	Dijckstate	aan	het	Maertensplein	in	Maartensdijk.	Tij-
dens	de	cursus	leer	je	het	verlenen	van	eerste	hulp	in	allerlei	ongevalsitua-
ties.	De	cursus	is	gedeeltelijk	theorie	en	een	groot	deel	praktijk.	Ook	worden	
ongevalsituaties	nagebootst	om	de	handelingen	zo	goed	mogelijk	te	leren.	
De	cursus	start	op	woensdag	28	september	2011	en	duurt	tot	het	voorjaar	
van	2012.	De	cursus	wordt	afgesloten	met	een	examen.	Lestijden	zijn	van	
19.00	tot	19.45	uur.	Meer	informatie	of	aanmelden	is	mogelijk	bij	Annelies	
van	Heeringen,	 tel:	030	2205723,	e-mail:	AvanHeeringen@gmail.com,	of	
ga	naar	het	SWO	lokaal	in	Dijckstate	op	28	september	a.s.

Informatieavond Balansleren 
Bij	Balansleren	worden	onderwijs	en	opvang	gecombineerd.	Kinderen	zijn	
de	hele	dag	in	één	vertrouwde	omgeving	waar	ze	kunnen	spelen,	leren	en	er	
tijd	is	voor	rust.	Op	maandag,	dinsdag	en	donderdag	zijn	de	medewerkers	
van	de	opvang	en	de	 leraar	beiden	de	hele	dag	aanwezig.	Zij	bieden	een	
programma	op	maat	waarbij	de	activiteiten	van	de	opvang	aanvullen	op	het	
onderwijs.	Meer	over	balansleren	op	de	informatieavond	van	5	oktober	en	
7	november,	beide	keren	van	19.30	tot	21.00	uur.	(Meer	informatie	vindt	u	
op:	www.everdingenschool.nl)

Gymma start Dance Workout 17+ 
Om	de	Dance	Workout	bij	Gymma	 te	 introduceren	geeft	 Joyce	Geurtsen	
een	clinic	van	5	 lessen	op	woensdag	14,	21	en	28	september	en	5	en	12	
oktober.	Deze	lessen	zijn	toegankelijk	voor	alle	geïnteresseerden.	Je	danst	
op	vrolijke	muziek	van	toen	en	nu.	Het	is	een	les	waarin	het	niet	alleen	gaat	
om	uithoudingsvermogen,	maar	ook	om	de	dancemoves.	De	les	is	intensief	
en	duurt	45	minuten.	De	lessen	worden	gegeven	in	de	Toneelzaal	van	De	
Vierstee	en	vangen	aan	om	19.30	uur.	Het	is	nodig	om	je	van	te	voren	aan	
te	melden	bij	Lieneke	Geurtsen,	tel:	0346-214382	of	mail:	info@gymma.
nl.	Doe	het	zo	snel	mogelijk,	want	vol	is	vol.	Gymna	heeft	nog	tal	van	an-
dere	lessen	voor	jongens	en	meisjes	vanaf	3	jaar.	Zie	voor	meer	informatie.	
www.gymma.nl

In het kader van het 40-jarig jubileum van de tennisclub Tautenburg uit Maartensdijk kwam circusschool Hannes de 
jeugdleden tot 12 jaar verschillende circusonderdelen leren. Onder de naam Circus Taut gingen 50 kinderen 2 uur 
lang oefenen op knotsen, sjaaltjes en ballen jongleren, bordjes draaien, koorddansen, op een bal lopen en nog veel 
meer. Dat dit niet altijd gemakkelijk was maar wel heel erg leuk om te doen hebben veel ouders, opa’s en oma’s kunnen 
aanschouwen. Na een broodje van de Maartensdijkse bakker Bos kon de echte circusvoorstelling voor de familie en 
belangstellenden worden uitgevoerd. Het werd een spetterende voorstelling en na een luid applaus werd een mooie 
dag afgesloten.  (Jan Hoppenbrouwer)

Circus bij Tautenburg

SVM E2 in het nieuw

De E2 van SVM is volledig in het nieuw gestoken dankzij sponsor Core 3D 
Centres. Naast nieuwe tenues zijn de mannen ook voorzien van fonkelnieuwe 
trainingspakken. (foto: Jeroen Kemp)

Expositie Luuk

Vorige week zondag werd in Wijk Bij Duurstede de tentoonstelling - 
Hoge heren en religie- geopend met onder andere schilderijen van Luuk 
van der Bult uit Bilthoven. Luuk woont bij Zideris en schildert graag 
hoogwaardigheidsbekleders en hoge ambtenaren. Zijn iguren zijn 
kenmerkend lang. Hij werkt dagelijks in het Atelier ’t Rondeel in Wijk bij 
Duurstede waar ook de galerie is gevestigd. De expositie loopt tot 2 december 
2011 en is te bezoeken van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en 
elke eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur. [MD]
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Te koop aangeboden
Nieuwe MINIBIKE. Kleur 
rood met wit. 49 cc top 65 
km. Prijs € 150,00. Tel. 0346-
214084

Lattenbodem maat 80 x 200 
cm. Tel. 0346-213175 zgan 
€ 20,00

Fietsstoeltje voor achterop de 
fiets. Ziet er netjes uit. Prijs 
€ 17,50. Tel. 0346 214084

Verf- + lakafbrander, heater 
instelbaar 220v-3kw € 40,00. 
Verticuteerhark voor mos uit 
gras € 20,00. 035-5772844 na 
19.00 uur

Gasbrander + gasfles voor gras/
mos € 30,00. Hodedrukspuit + 
zeephouder € 20,00. Tel. 035-
5772844 na 19.00 uur

Gereedschapkoffer € 5,00. 
Zelfaanzuigende pomp voor 
boormachines om bijv. vijver 
leeg te pompen etc. € 20,00. 
Tel. 035-5772844 na 19.00 uur

Goed werkende DVD speler 
Pro Vision. zonder afstand-
bediening. prijs € 25,00. Tel. 
0346 214084

Kinderledikantje beige met 
spijltje aan de zijkant. Ziet er 
netjes uit € 35,00. Tel. 0346 
214084

Nieuw: De kleine Winkler 
Prins, 20-delig. € 25,-. Tel. 
030-2202996

Nieuwe attaché koffer zwart 
+ slot ‘Berghoff’ 45x32x11. 
€ 12,50. Tel. 030-2202996

Metalen kolenkit wit geschil-
derd. € 10,-. Nieuwe dames 
bootschoenen, bruin leer, maat 
38. Van € 89,- voor € 49,-. Tel. 
030-2202996

Philips stereo meubel grijs 
76x42x36 fm radio, platenspe-
ler en cassettedeck. € 39,-. Tel. 
030-2202996

15 leuke breiboeken o.a. steek, 
ouders, diana. € 10,-. Nieuwe 
ovale witte rieten mand, met 
witte bekleding. € 10,-. Tel. 
030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 38, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. € 7,-. 
Klittenband, 2cm breed, op rol 
van 25 m. in wit en zwart. 
€ 10,- per rol. Tel. 030-
2202996

Keukenstoel donkerbruin 
+ chroompoten. € 5,-. 3 
Fitnessbanden van Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Tel. 030-2202996

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

Philips Senseo voor 1 of 2 
koppen koffie model wit, 
werkt nog prima overcom-
pleet. € 20,-. Tel. 030-2718364

Donker eiken (tv) kast 
H150xB107xD50 boven 
inschuifbare deurtjes; midden 
lade; onder 2 deurtjes € 10,-. 
Inf. 030-2202369

Blauwe 2-zits bank met 
afneembare witte tafeltjes. 
Leuningen zijn verstelbaar. 
€ 45,-. Tel. 06-10823466.

Paardrijbroeken i.z.g.s. 1 x 
beige Horka 152/158. 1 x d. 
groene Eurostar 140. € 5,- per 
stuk. 1 Fouganza paardrijcap, 
verstelbaar 48-52 cm. € 12,50. 
Roze met beige fleecejack, 
mt. 164, z.g.a.n. en winddicht! 
€ 10,- Tel: 0346-212963

Remington regelbaar voeten-
massage bubbel badje. Nooit 
gebruikt. 15,00 euro. Tel.: 
06-1256 7162.

Tweezits bankje beige bekle-
ding € 50.00, eethoek teakhout 
4 stoelen tafel vierkant tot rond 
uitschuifbaar € 50.00. Tel. 030 
2287410

Te koop gevraagd
Te huur of te koop gevraagd: 
schuur of loods waarin een 
kleine rijbak gemaakt kan wor-
den. Omgeving Hollandsche 
Rading. 06 337744256

Fietsen/brommers
Mountainbike Giant, 6 ver-
snellingen. € 30,00. Tel. 030 
2283955

Personeel gevraagd
Bilthovense BOEKHANDEL 
zoekt weekendhulp: vrij-
dagavond en zaterdag, min. 
4 HAVO. Tel. 030-2281014 
info@bilthovenseboekhandel.nl

Parttime medewerker (m/v) 
voor horecawerkzaamheden 
op Tenniscentrum Groenekan 
gevraagd. Voor info: bel met 
Kees Overvest 06-51269772

Notarissen Houwing 
van Beek zoekt een 

secretaresse en een junior 
secretaresse. Kijk op www.
lokalebedrijvendebilt.nl

Veldhuizen Wagenbouw, 
Groenekan zoekt een mede-
werker, voorbereider en een 
monteur, zie pag. 16

Vitras, gemeente De Bilt, zoekt 
verzorgenden, zie pag. 20

Personeel aangeboden
REPARATIE Luxaflex, lamel-
len, rolluiken en zonnescher-
men, ook elektrisch. Hans 
06-26604779 Groenekan

Diversen
Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

Wespen, houtworm, muizen,
ratten of ander ONGEDIERTE?
www.vermex.nl 
06-27007678

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-
men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 
Voor meer info over onze service en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl 
Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267. Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 90% 
reparaties in een dag klaar. Levering alle merken NIEUWE en 
gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestra-
ting, afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrij-
blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan 
Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knippen, 
verven, epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, 
permanent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, 
bruidskapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust 
Erwin 030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, 
B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 
en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Voor particulieren en bedrijven. Voor meer informatie kunt u
bellen naar 06-27480128 of kijken op
www.hoveniersbedrijfkevinvantveld.nl

Het Rode Kruis vergadert. Afdelingsvergadering van het 
Biltse Rode Kruis, 20 september a.s. om 20 uur in het Rode 
Kruis gebouw in De Bilt, St Laurensweg 13. Wat doet het Rode 
Kruis in De Bilt? Hoe wordt uw geld besteed? Wat betekent de 
landelijke fusie? Wat kunt u doen voor het Rode Kruis? U bent 
van harte welkom! (Leden en vrijwilligers zijn stemgerechtigd). 
Voor meer informatie: bel met 0346 212529 of mail naar info@
rodekruis-debilt.nl 

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Tegen 
inlevering van deze advertentie krijgt u een gratis paraf-
fine handpakking t.w.v. € 10,- bij een schoonheidsbehandeling. 
Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

In de week van 17 t/m 24 sept is de Internationale Week van 
de Reflexzonetherapie. Mieke van Gesel, reflexzonetherapeute 
in den Dolder nodigt u uit om in de maand september tegen 
gereduceerd tarief een ontspannende voetreflexzonemassage te 
ontvangen. Voor meer informatie over deze massage tel 228 79 
68 of www.miekevangessel.nl

Cursussen
De Stichting Bodhisattva organiseert een cursus: metamor-
fosemassage ouder en kind (vanaf 6 jaar). Data: 1, 8 en 15 okto-
ber 2011. Plaats: Patioschool “De Kleine Prins”, Weltevreden 
8, 3731 AL, De Bilt. Kosten: € 75,- (één ouder, één kind). Info: 
Mevrouw A. Dijkstra, tel. 0347-371492 of Mevrouw S. van der 
Laan, tel. 035-6934294 of via www.stichtingbodhisattva.eu De 
inschrijving sluit op 23 september 2011.

BETTY’S CORNER! Een vast 
adres voor een goede coupe! Elke 
woensdag en vrijdag +avond bij 
kapper Hans in Maartensdijk. Bel 
voor een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

T.h.a. BEDRIJFSHAL/
magazijnruimte/werkplaats 
met overheaddeur, kan-
toor, toilet, krachtstroom. 
Totaal 85 m². € 8,50 per m² 
excl. Gas/water/licht. Tel: 
06-21580441

Te huur WOONRUIMTE in 
Groenekan voor 1 pers. Tel. 
06-13262745 b.g.g. voicemail 
inspreken

De Franse taal leren spreken 
en verstaan in kleine groep 
voor gevorderden + beginners. 
Tel. 0346-211667

Gevonden aan de 
Voordorpsedijk: groen / zwart 
REGENPAK. Merk: Arafura 
(Halfords). Tel. 030-2724825

Te huur. Loods in Westbroek. 
Verwarmd! 06-51157688

Instroomcursus filosofie en meditatie door Dorien Quik. 
Start: zondagochtend 9 oktober van 10.00 -12.00 uur. Plaats: 
Huize het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven, vijf 
minuten lopen van station Bilthoven. Verdere data: 23 oktober, 
20 november, 4 en 18 december, 8 januari 2012 gaat de cursus 
weer verder. Voor verdere informatie of aanmelding kunt u bel-
len naar ons secretariaat 06-28373039 of 06-23826039 of gaat 
u naar www.stichtingbodhisattva.eu

Cursus pottenbakken. Bij de pottenbakkerij van Paul Werner 
op de Kerklaan in De Bilt zijn op donderdag (1) en vrijdagoch-
tend (2) nog plaatsen vrij. De lessen zijn van 9.30 tot 12.30. Er 
wordt gedraaid op elektrische schijven en ook het decoreren 
wordt behandeld. Voor meer informatie; 030-2129968 of www.
pwkeramiek.nl. Ook een losse workshop met een groepje van 
max. 6 personen is mogelijk. Verder is iedereen welkom om in 
het atelier een kijkje te nemen.

Cursus Intuïtie en Energie Je maakt kennis met begrippen 
als energie, aura en chakra's. Je eigen ruimte innemen, gron-
den, aanwezig zijn. Wat zijn invloeden van anderen en hoe 
herken je deze? Het vergroten van je vitaliteit en het stromen 
van je levensenergie. Start do 29 sept. van 19.30–22.00 uur of 
vr 30 sept. van 10.00-16.30 uur. Nieuw Licht, centrum voor 
Inspiratie en Intuïtie in Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.nl 
/06-46736993.

De Woudkapel organiseert: Sacred Dance "Leven als een pel-
grim" olv Lies Salzmann.7 Dansochtenden in De Woudkapel. 
1e Bijeenkomsten Donderdag 22 september 10.30 - 12.00 uur.
Ervaring niet nodig. €70,00 voor de gehele cursus. Zie ook 
www.woudkapel.nl

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl
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Cafe- Bistro de Egel 
zoekt:

ZELFSTANDIGE, 

ENTHOUSIASTE JONGE 

MEDEWERKERS VOOR 

BAR/BEDIENING 

VOOR C.A. 16 UUR P/WK.

Ervaring is gewenst.

06-36159629 / 06-55853123
Graaf Floris V weg 32,

3739NB  Hollandsche Rading

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

U zoekt,
U vindt
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De	wedstrijd	kon	maar	moeizaam	op	
gang	komen	en	pas	na	ruim	10	minu-
ten	werd	het	eerste	doelpunt	gemaakt	
door	TZ.	Helaas	 bleek	dit	 een	voor-
bode	 voor	 een	wedstrijd	met	weinig	
doelpunten.	Na	de	1	–	0	wist	TZ	nog	
uit	te	lopen	naar	een	ruime	4	–	1	voor-
sprong,	 maar	 deze	 marge	 kon	 niet	
worden	vastgehouden.	Bij	de	rust	was	
Nieuwerkerk	 weer	 op	 4-4	 gekomen.	
TZ	kon	in	de	eerste	helft	het	rebound-
overwicht	in	de	aanval	niet	omzetten	
in	 doelpunten	 en	 bij	 Nieuwerkerk	
stonden	 de	 spitsen	 regelmatig	 in	 de	
rebound,	terwijl	hun	vakgenoten	dui-
delijk	minder	trefzeker	waren.	

De	 tweede	 helft	 gaf	 eigenlijk	 het-
zelfde	beeld	als	de	eerste	helft,	al	wist	
Nieuwerkerk	in	het	begin	steeds	eer-
der	te	scoren	als	TZ.	Bij	7	–	7	kwam	
het	vak	van	Joep	Gerritsen,	Tim	Me-
ijers,	 Anouk	 van	 Breda	 en	 Daphne	
Bos	 in	 de	 aanval.	 Eerst	 wist	 Joep	
Gerritsen	tot	scoren	te	komen	via	een	
strafworp	 en	 later	 maakte	 Tim	 Me-
ijers	 zijn	 derde	 velddoelpunt	 van	 de	
wedstrijd.	 In	 de	 weinige	 aanvalstijd	
die	dit	vak	kreeg	was	Tim	Meijers	be-
langrijk	 met	 zijn	 trefzekere	 afstand-
schoten.	Met	de	9	–	7	voorsprong	was	
er	 weer	 een	 belangrijk	 gaatje	 gesla-
gen.	 De	 laatste	 16	 minuten	 wist	 TZ	
niet	meer	 tot	scoren	 te	komen.	Zelfs	
een	 uitgelezen	 mogelijkheid	 om	 de	
wedstrijd	op	slot	te	gooien,	werd	van-
af	 de	 strafworpstip	 gemist.	 De	 ver-
dediging	van	TZ	maakte	echter	geen	
fouten,	 Nieuwerkerk	 kon	 wel	 lange	
aanvallen	spelen	maar	was	nooit	echt	
gevaarlijk	 van	 afstand.	 Nieuwerkerk	
wist	nog	éénmaal	te	scoren,	maar	TZ	
kon	 de	 wedstrijd	 afsluiten	 met	 een	
9-8	overwinning.	

Ondanks	 de	 magere	 score	 waren	 er	
gelukkig	 wel	 genoeg	 aanknopings-
punten	voor	het	vervolg	van	de	com-
petitie.	 De	 rebound	 was	 goed	 ver-

zorgd,	 er	 werden	 meer	 dan	 genoeg	
kansen	 gecreëerd	 en	 verdedigend	
wisten	 de	 spitsen	 van	 Nieuwerkerk	
niet	 in	hun	normale	 ritme	 te	komen.	
Daarnaast	 verdient	 Daphne	 Bos	 ook	
een	 compliment;	 zij	 speelt	 een	 be-
langrijke	rol	die	niet	altijd	opvalt.	In	
aanvallend	 opzicht	 weet	 zij	 goed	 de	
speerpunten	 in	het	vak	 te	ondersteu-
nen	 en	 in	 verdedigend	 opzicht	 weet	
zij	goed	de	aanval	van	de	tegenstan-

der	 te	 ontregelen	 en	 zorgt	 zo	 voor	
veel	balbezit.
Het	tweede	team	van	TZ	wist	ook	de	
2de	wedstrijd	niet	te	winnen.	Voor	dit	
jonge	team	is	het	zaak	dat	zij	het	goe-
de	niveau	van	de	oefenwedstrijden	en	
trainingen	naar	de	competitie	weet	te	
vertalen.	 Volgende	 week	 speelt	 om	
14.00	uur	TZ	2	thuis	tegen	Top	(S)	4	
en	om	15.30	uur	TZ	1	thuis	tegen	Top	
(A)	1.	

Tweemaal Zes wint van Nieuwerkerk 
Tweemaal Zes speelde afgelopen zaterdag de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. 

Na de overwinning vorige week in Eindhoven tegen Rust Roest, moest men nu aantreden tegen 
Nieuwerkerk. Tegen deze ploeg werd de afgelopen jaren regelmatig gespeeld. Vorig jaar werd

er tijdens de veldcompetitie twee keer verloren van Nieuwerkerk.

TZ heeft zijn ongeslagen status weten te behouden. Op eigen veld werd met 
9-8 gewonnen van Nieuwerkerk. [foto Jeroen Kemp]

Al	 binnen	 een	 kwartier	 en	 na	 een	
aantal	 hoekschoppen,	 die	 nog	 geen	
goal	 opleverden,	 scoorde	 de	 gedre-
ven	spelende	Tom	Jansen	de	verdien-
de	1-0	na	 een	 assist	 van	Stefan	van	
Keulen.	 Met	 goed	 combinatiespel	
ging	SVM	op	jacht	naar	de	zeker	ver-
diende	 tweede	 treffer.	De	Posthoorn	
speelde	 af	 en	 toe	 op	 het	 randje	 qua	
overtredingen,	 die	 terecht	 door	 de	
scheidsrechter	 met	 geel	 werden	 be-
straft.	SVM	had	een	goed	antwoord	
op	 het	 gevaarlijkste	 wapen	 van	 de	
tegenstander:	de	dieptepass.	Eerst	in	
de	laatste	tien	minuten	van	de	eerste	
helft,	 waarin	 de	 geel-blauwe	 thuis-
formatie	 er	 maar	 niet	 in	 slaagde	 de	
controle	 op	 het	 middenveld	 te	 ver-
overen,	werd	De	Posthoorn	wat	 ge-
vaarlijker	 voor	 het	SVM	doel.	Vlak	
voor	de	thee	werd	Posthoorn	beloond	
met	 een	 dubieuze	 strafschop.	 Het	
buitenkansje	 werd	 verzilverd,	 waar-
door	de	ruststand	1-1	werd.

Beide	teams	startten	de	tweede	helft	
ongewijzigd.	 Ondanks	 de	 opdracht	
om	scherp	en	kort	op	de	man	te	spe-
len	slaagde	SVM	er	maar	niet	in	om	

de	2-1	te	scoren.	De	verder	goed	spe-
lende	aanvoerder	van	De	Posthoorn	
kreeg	zijn	tweede	gele	kaart		en	kon	
gaan	douchen.	De	goed	spelende	Bj-

orn	 Engel	 zette	 met	 de	 toegekende	
vrije	schop	de	2-1	op	het	scorebord.	
De	een	man	meer	situatie	werd	door	
SVM	niet	goed	benut,	waardoor	het	
spannend	bleef.	Björn	Engel	nam	een	
corner	zo	slim,	dat	de	3-1	voor	SVM	
op	het	scorebord	kwam.	Een	onnodi-
ge	(tweede)	gele	kaart	voor	de	meest	
ervaren	speler	Kevin	van	Dronkelaar	
bracht	 een	 getalsmatig	 evenwicht	
weer	in	het	veld.	Een	minder	scherp	
moment	 in	 verdedigend	 opzicht	 bij	
de	 Maartensdijkers	 bracht	 de	 stand	
terug	naar	3-2	en	de	hoop	in	de	harten	
van	alles	wat	bij	De	Posthoorn	hoor-
de.	 SVM	 kreeg	 maar	 geen	 controle	

op	de	wedstrijd.	En	in	plaats	van	de	
4-2	staat	het	in	de	twee	minuten	voor	
tijd	zo	maar	3-3.Eén	tel	later	komt	er	
toch	nog	een	snelle	en	goede	SVM-
aanval	en	 topscoorder	Mike	de	Kok	
maakt	 de	 winnende	 4-3	 na	 dit	 keer	
een	assist	van	Tom	Jansen.	De	3	pun-
ten	zijn	binnen.	Voor	de	trouwe	SVM	
supporters	 was	 het	 een	 zware	 mid-
dag.	Bas	van	Dijk	viel	goed	in	voor	
de	vermoeide	Stefan	van	Keulen.

Ook	SVM	2	won	hun	(uit-)wedstrijd.	
Zaterdag	 17	 september	 a.s.	 speelt	
SVM	1	uit	bij	Coby	Boys	in	Amers-
foort.	

SVM wint ook van De Posthoorn
SVM heeft ook de tweede competitiewedstrijd in winst weten om te zetten. In de thuiswedstrijd tegen 
promovendus De Posthoorn uit Amersfoort startten de Maartensdijkers gedreven. Met Erik Röling in 

de basis en met verzorgd voetbal werd het doel van De Posthoorn gezocht.

SVM heeft ook zijn tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. In 
eigen huis werd de Posthoorn met 4-3 verslagen. [foto Jeroen Kemp]

Wederom winst voor DOS
De	eerste	uitwedstrijd	van	de	competitie,	moest	DOS	direct	op	natuurgras	
spelen.	Daar	waar	spelen	op	kunstgras	bij	voetballers	niet	de	voorkeur	heeft,	
ligt	dit	bij	korfballers	al	jarenlang	anders.	Bij	het	spelen	op	kunstgras	komt	
het	explosieve	spel	van	de	korfballers	beter	tot	haar	recht.
In	de	uitwedstrijd	tegen	Midlandia	in	Bunnik	waren	de	glijpartijen	ook	niet	
van	de	lucht	op	de	slechte	grasmat.	DOS	liet	zich	niet	van	de	wijs	brengen,	
en	won	ook	de	tweede	wedstrijd	dankzij	een	goede	tweede	helft	met	13-17.
Vooral	voor	de	verdedigers	was	het	lastig	hun	tegenstanders	te	volgen	op	
het	gladde	veld,	waardoor	de	aanvallers	meer	ruimte	kregen	voor	hun	acties.	
Hierdoor	werd	het	een	boeiend	duel.	Ook	de	scheidsrechter	speelde	hierbij	
een	positieve	rol,	want	waar	mogelijk	paste	hij	de	voordeelregel	toe	waar-
door	het	tempo	in	de	wedstrijd	hoog	bleef.	Beide	ploegen	gingen	de	eerste	
helft	gelijk	op,	wat	ook	resulteerde	in	een	9-9	ruststand.	
In	de	 rust	hamerde	coach	Serge	Valk	er	op	om	met	name	 in	de	verdedi-
ging	meer	controle	te	krijgen	op	de	tegenstanders.	Na	enkele	minuten	leek	
dit	tegen	dovemansoren	te	zijn	gezegd,	want	Midlandia	kwam	op	een	11-9	
voorsprong.	Hierna	pakte	DOS	de	zaken	energiek	en	geconcentreerd	aan	en	
scoorde	maar	liefst	zeven	maal	op	rij.	De	wedstrijd	was	op	dat	moment	tien	
minuten	voor	tijd	beslist.	De	ploeg	stond	er	op	een	juiste	moment	en	gaf	
amper	kansen	meer	weg.	Slechts	vier	tegendoelpunten	in	de	2e	helft	zegt	
wat	dat	betreft	genoeg.
Volgende	week	speelt	DOS	weer	een	uitwedstrijd.	Nu	in	Vianen	tegen	Viko,	
geen	 onbekende	 tegenstanders	 voor	 de	Westbroekers.	 De	 aanvang	 is	 om	
15.30	uur.	

Voordaan heeft 
sponsor met ballen!

Hockeyclub	Voordaan	heeft	een	hele	bijzondere	actie	voor	al	haar	 teams	
opgezet.	Samen	met	sponsor	&samhoud,	een	adviesbureau	uit	Utrecht	en	
bekend	van	de	blauwe	bal	van	verbinding,	heeft	elk	team	een	tas	met	hoc-
keyballen	gekregen	met	ook	één	blauwe	bal.	De	blauwe	bal,	met	als	doel	
te	inspireren	en	verbinding	aan	te	gaan.	De	meeste	teams	namen	met	ple-
zier	dit	geschenk	in	ontvangst	en	er	wordt	al	druk	mee	getraind.	Aan	het	
einde	van	het	seizoen	zal	een	deel	van	de	ballen	worden	gestuurd	naar	een	
hockeyproject	in	een	ontwikkelingsland	zodat	ook	kinderen	elders	er	mee	
kunnen	spelen.	Voorzitter	Thijs	Linssen:	‘Het	is	leuk	samen	met	een	spon-
sor	zo’n	actie	op	te	zetten.	Het	draait	tenslotte	ook	bij	hockey	om	de	bal	en	
verbinding	en	zo	een	ongewone	verbinding	aangaan	met	een	sponsor	is	ty-
perend	voor	Voordaan.	We	zijn	&samhoud	erkentelijk	voor	haar	bijdrage!’	
Dit	weekend	won	overigens	het	eerste	Herenteam	van	Voordaan	met	1-3	
bij	het	Tilburgse	Were	Di	door	3	strafcorners	van	Hans	Claassen.	Voordaan	
staat	nu	 samen	met	Push	aan	kop	 in	de	Overgangsklasse.	De	dames	van	
Voordaan	verloren	met	 3-1	bij	Eindhoven	 en	bezitten	 een	gedeeld	2e-5e	
plaats.

Voordaan jeugd met de splinternieuwe hockeyballen van sponsor 
&samhoud. (Foto: Guido van der Burg)
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Als	de	vijf	vrouwtjes,	de	ooien,	in	de	
wei	 achter	 het	 huis	 aan	 de	 Ruigen-
hoeksedijk	 125	 de	 voedertrommel	
horen	rammelen	dan	stormen	ze	er	op	
af.	

Ze	 zijn	 niet	 schuw	 of	 verlegen.	 Ze	
eten	uit	de	hand.	De	ooien	Oma	Hil-
de,	haar	dochters	Hella	en	Hennie	en	
haar	kleindochters	Henriette	en	Hes-
tia	hebben	het	goed	naar	hun	zin.	

Mannetjes
De	 even	 zovele	 mannetjes,	 de	 ram-
men,	die	op	het	Fort	in	het	wild	lopen	
zijn	wat	anders	van	aard.	Op	een	 ri-
ant	terrein	zwerven	ze	tussen	de	heu-
vels	 en	 dalen	 en	 kijken	 voorzichtig	
vanachter	een	bunker	of	het	veilig	is.	
Ze	zijn	Gé	Veldhuijzen	gewend	want	
hij	strooit	het	voer.	Maar	de	vreemde	
man	met	dat	litsende	fototoestel	ver-
trouwen	 ze	 niet.	 Met	 hun	 elegante	

bouw,	zware	gekromde	hoorns,	wol-
lige	 vacht,	 heldere	 blik	 en	 soepele	
gang,	zijn	ze	prachtig	om	te	zien.	Gé	
Veldhuijzen	vertelt	dat	het	ras	afkom-
stig	 is	 van	 het	 eiland	 Soay	 dat	 deel	
uitmaakt	van	de	ruige	St.	Kildaeilan-
den	 in	 de	 Atlantische	 Oceaan,	 heel	
ver	 ten	 westen	 van	 Schotland.	 Daar	
heb	je	om	te	overleven	zo’n	vacht	wel	
nodig.	Bij	Gé	en	op	het	Fort	is	docu-
mentatie	voor	meer	informatie.	

Exotische schapen in Groenekan
door Kees Pijpers

In Groenekan grazen tegenwoordig Soayschapen en die zien er anders uit dan we gewend zijn. 
Ze verblijven zowel op Fort Ruigenhoek als achter de woning er tegenover. Het zijn exotische types 

die hier goed toeven. Het was Gé Veldhuijzen uit Maartensdijk die er alles van weet en er over vertelt. 
Hij is aangesloten bij de Vereniging Het Soayschaap waar landelijk meer dan dertig leden dit ras 

fokken, verzorgen en vertroetelen. 

De rammen en hun riante omgeving op het fort.

Het	 pand,	 dat	 oorspronkelijk	 als	
woonhuis	 werd	 gebouwd	 voor	 een	
Nederlands-Zweeds	 echtpaar,	 huis-
vest	 tegenwoordig	 het	 notariskan-
toor	 Houwing	 Van	 Beek.	 Bezoekers	
konden	op	zaterdag	10	september	de	
begane	grond	en	de	eerste	verdieping	
bezichtigen.	 Binnen	 herinnerde	 niet	
veel	meer	aan	de	oorspronkelijke	in-
richting	 van	 het	 huis.	Alleen	 enkele	
fraaie	glas-in-loodramen,	de	trap	naar	
de	 eerste	 etage,	 een	 open	 haardje,	
schouwen,	plafondornamenten	en	een	
lavabo	verwezen	naar	vroeger	tijden.	
Notaris	Ina	Houwing	prees	de	nieuwe	
behuizing:	‘We	vinden	dit	mooier	dan	
ons	 oude	 pand,	 een	 stukje	 verderop	
aan	 de	 Soestdijkseweg-Zuid.’	 Ze	 is	
trots	 op	 de	 fraaie	 belichting	 van	 de	
kantoorruimte	 beneden-voor:	 ‘Kunst	
en	Licht	uit	De	Bilt	heeft	deze	lampen	
naar	ons	idee	vervaardigd.’	Bart	Rijn-
hout,	 zelfstandig	 stedenbouwkun-
dige,	gaf	een	korte	rondleiding	langs	
de	buitenkant	van	Villa	Ekeliden.	‘Er	
is	 veel	 met	 houtpanelen	 gewerkt	 en	

in	de	loop	der	jaren	is	de	villa	uitge-
breid.	Aan	 de	 voorkant	 bijvoorbeeld	
is	 in	 1950	 een	 stuk	 aangebouwd.’	
Over	de	dakgoten	vertelde	hij:	‘Daar	
is	gekozen	voor	een	bijzondere	con-
structie:	ze	rusten	op	houten	steunen.’	
Het	hoogste	bovenraam	is	aan	weers-
zijden	afgeschuind.	‘Dat	is	een	enorm	
arbeidsintensieve	 klus	 geweest.’	
Maar	wel	met	een	doel:	 ‘Mede	door	
de	dakoverstekken	van	tachtig	centi-
meter	heeft	het	huis	een	goede	plasti-
citeit	gekregen,	dat	wil	zeggen	dat	de	
relatie	 binnen-buiten	 hierdoor	 wordt	
verstekt.’	 Notarissen	 zijn	 verplicht	
een	 kluisruimte	 te	 hebben.	 ‘In	 over-
leg	 met	 de	 gemeente,	 de	 notarissen	
en	de	welstandscommissie	is	gekozen	
voor	een	modern	bouwsel	aan	de	ach-
terkant	 van	 de	 villa	 in	 totaal	 andere	
materialen	 en	 een	 andere	 kleurstel-
ling.	 De	 sleuf	 tussen	 het	 oude	 pand	
en	de	aanbouw	wekt	de	suggestie	van	
een	 losstaand	 onderdeel.’	 Verder	 is	
bijzonder	dat	het	gebouw	aan	de	ach-
terzijde	zowel	op	de	begane	grond	als	

op	de	eerste	etage	een	serre	heeft.	De	
dakkapel	 daarboven	 is	 rijk	 versierd	
met	houten	krullen	en	kartels.	 ‘Daar	
is	veel	tijd	en	geld	aan	besteed’,	oor-
deelde	Rijnhout.	[LvD]

Mooi houtwerk en glas-in-lood 
in Villa Ekeliden

Het thema van de 25e Open Monumentendag was Nieuw gebruik - Oud gebouw en ging over 
herbestemming. Een goed voorbeeld was Villa Ekeliden aan de Soestdijkseweg Zuid 267. 

Erg mooi is het glas-in-loodraam in 
het trappenhuis van Villa Ekeliden.

Motortoertocht
De	BMV	(Biltse	Motorrijders	Vereniging)	organiseert	op	zondag	18	sep-
tember	een	motortoertocht	van	ongeveer	180	kilometer.	Er	is	gekeken	of	er	
wat	nieuwe	wegen	in	het	parcours	konden	worden	opgenomen.
Er	wordt	verzameld	bij	de	Qwibus		Hessenweg	169	te	De	Bilt	om	10.00	uur	
waar	de	kofie	klaar	staat	en	vanwaar	om10.30	uur	vertrokken	wordt.	Na	
80	kilometer	is	er	een	pauzeplaats,	
waar	 wat	 gedronken	 en	 gegeten	
kan	worden	op	eigen	kosten.
Na	de	pauze	nog	zo’n	100	kilome-
ter	voor	de	boeg,	voordat	de	 toch	
weer	bij	de	Qwibus		eindigt.	Mocht	
je	 een	 motor	 hebben,	 rijd	 gerust	
eens	mee	om	aan	de	 sfeer	van	de	
vereniging	 te	 proeven.	 Inlichtin-
gen:	J	Verheul,	tel.		030	2283664.

Bij	‘Blaarkoppen’	kunnen	gasten	genieten
van	verhalen	tussen	de	sprieten
want	het	vindt	plaats	in	een	wei
met	echte	koeien	erbij
nu	moet	het	alleen	niet	gaan	gieten

Guus Geebel Limerick

Mooie opbrengst 
verkoopdag Westbroek

De op 10 september gehouden jaarlijkse verkoopdag van de Hervormde 
Kerk te Westbroek heeft € 9.815,50 euro opgebracht.  De opbrengst gaat 
naar de Zending en de Hervormde Kerk.

De ooien achter het huis vinden menselijke aandacht heel gezellig.

Woe.
14-09 Victoriabaarsilet 

met dille saus
of

Kip piri piri

11,00
Do.

15-09
Vrij.

16-09
Woe.
21-09

Zuidfranse visschotel
of

Kalsfsstoofschotel met rijst
11,00

Do.
22-09
Vrij.

23-09

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


