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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Jaarmarkt Emmaüsgroep Bilthoven 
trekt hordes mensen 

door Lilian van Dijk

De Jaarmarkt van de Emmaüsgroep Bilthoven trok meer bezoekers dan ooit: zeker vijfduizend 

mensen kwamen zaterdag 15 september een kijkje nemen, op zoek naar een leuk koopje. Om tien uur 

’s ochtends stonden de eerste belangstellenden al bij het pand op de Julianalaan 27 in Bilthoven te 

wachten, terwijl de verkoop pas drie uur later startte. 

‘Om één uur stonden er al vijfhon-

derd mensen voor de deur’, schat 

Frank Dujardin, coördinator van Em-

maüsgroep Bilthoven, die even na 

drie uur tevreden staat te kijken naar 

de drukte in het pand en af en toe op 

verzoek van een aspirant koper een 

bedrag noemt voor een item dat niet 

geprijsd is. ‘Zodra we open gingen, 

stormden ze naar binnen. De mooie 

items gaan het eerste uur al weg.’ 

Een aannemelijke verklaring voor dit 

verschijnsel is, dat er veel handelaren 

tussen de geïnteresseerden zitten. ‘De 

nadruk ligt op de bric-à-brac’, ver-

volgt Dujardin. ‘Dat verwijst naar de 

oprichter van Emmaüs, Abbé Pierre, 

een Fransman die geld inzamelde 

voor de armen en daklozen in de 

samenleving door de inzameling en 

verkoop van tweedehands goederen. 

Wij zijn een van de eerste Emmaüs-

groepen van Nederland. De Emmaüs 

zit hier al dertig jaar en we zijn nog 

steeds populair.” Dat betekent dat er 

een jubileum op komst is. ‘Dat klopt. 

Dat gaan we nog vieren, eind dit jaar 

of begin volgend jaar, en daarbij gaan 

we ook het publiek betrekken.’ 

Minder goederen

Dujardin werkt al tweeëntwintig jaar 

in een betaalde baan bij Emmaüs Bilt-

hoven. ‘Ik was indertijd actief in de 

commerciële verkoop van tweede-

hands goederen en woonde in Bra-

bant, maar ik wilde iets anders. Ik 

besloot een baan bij de Emmaüsgroep 

te zoeken, omdat die organisatie zich 

inzet voor de zwakkeren in de samen-

leving. Het is me heel goed bevallen, 

anders zou ik hier niet al zo lang wer-

ken.’ Dat er de laatste jaren een eco-

nomische crisis heerst, is wel merk-

baar, vertelt hij. ‘Er komen minder 

goederen binnen. Soms bellen men-

sen ons of we iets willen komen halen 

en dan bellen ze het later af, omdat ze 

er zelf al een bestemming voor heb-

ben gevonden. Dan hebben ze het via 

het internet verkocht of aan familie of 

vrienden gegeven. Dat is natuurlijk 

prima. Maar we hebben dit jaar wel 

de aprilmarkt moeten overslaan, om-

dat we net te weinig spullen hadden. 

Dus die economische terugslag gaat 

ook niet aan ons voorbij.’ 

Taxateur

Bezoekers geven gemiddeld drie euro 

uit, weet Dujardin van vorige jaar-

markten. ‘We streven deze keer naar 

vijftienduizend euro.’ De opbrengst 

gaat dit jaar naar vuilnisbeltkinderen 

in Cambodja, die door de Stichting 

Cambodja Projecten worden gehol-

pen. ‘We kennen de mensen van deze 

stichting persoonlijk. Zij zorgen er-

voor dat het geld echt op de goede 

plek terechtkomt, bij de mensen 

voor wie het bestemd is.’ Voordat de 

jaarmarkt begint, komt een bevriend 

taxateur langs om te kijken of er spul-

len tussen het aanbod zitten die veel 

waard zijn. ‘Van negentig procent 

weten we het zelf wel, maar er zit tien 

procent bij waarvan we niet besef-

fen hoe bijzonder dat is. Zo hadden 

we een glazen vaasje op twintig euro 

geprijsd. “Doe daar nog maar een nul 

bij”, zei de taxateur. Dat is toch mooi: 

als dat vaasje verkocht wordt, levert 

het honderdtachtig euro meer op voor 

het goede doel.’ De meeste belang-

stelling van het publiek gaat uit naar 

bric-à-brac, meubilair en sieraden, is 

Dujardins ervaring. Er staan al heel 

wat grotere meubels met een blauwe 

sticker erop. ‘Dat betekent dat ze ver-

kocht zijn. We adviseren mensen ze 

later op de middag te halen, als het 

minder druk is, of nog liever in de 

loop van volgende week.’ De duurste 

artikelen gaan voor tweehonderd euro 

weg. ‘Zo hadden we een kastje en een 

grote stoel voor die prijs die binnen 

een kwartier weg waren.’ 

De Jaarmarkt van de Emmaüsgroep Bilthoven is voor veel mensen in de regio 

Utrecht en zelfs daarbuiten dé gelegenheid om op zoek te gaan naar iets leuks 

of bijzonders.

Zolder totaal uitgebrand
In Maartensdijk heeft zaterdagmiddag een linke brand gewoed in een woning aan de Drakensteyn. 

De vlammen sloegen uit het dak. Een brandweerman raakte lichtgewond.

De brand brak uit op de zolder van de 

gezinswoning. De bewoners bleven 

ongedeerd, maar moeten wel op zoek 

naar een ander huis. 

De zolder van de woning is uitge-

brand en op de andere etages is veel 

waterschade.

Rond 17.00 uur sloegen vlammen en 

rook uit het dak van een hoekwoning 

aan de Drakensteyn in Maartensdijk. 

Omwonenden waarschuwden de be-

woners en de brandweer. De bewoner 

zag bij het naar boven klimmen dat 

de oorzaak de wasdroogmachine was. 

Samen met snel reagerende buren zijn 

er nog enkele spullen gered. 

De brandweer was met eenheden uit 

Maartensdijk, Groenekan en De Bilt 

snel ter plaatse. De brand- en water-

schade aan de zolder en bovenverdie-

ping is groot. Ook de naastliggende 

woning kreeg waterschade. De zeer 

uitgebreide administratie van de be-

woner is volledig verwoest. 

Onder de grote groep toeschouwers 

waren er velen die zich hartelijk en 

troostend over het getroffen gezin 

ontfermden. De geblesseerde was een 

brandweerman die met een duim tus-

sen een deur kwam en in het zieken-

huis is behandeld. [KP] 

Er werden meerdere korpsen ingezet om de uitslaande brand te blussen. 

[foto Peter van Woudenberg]

Het blussen en nablussen duurde uren. [foto Peter van Woudenberg]
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

23/9 • 10.30u - Mevr. ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel

23/9 • 09.00u - Kand. J.P. de Man
23/9 • 18.30u - Ds. M.M. van Campen

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

21/9 • 19.00u - Meditatiekring
23/9 • 9.30u - Meditatie

23/9 • 10.30u - Mw. Froukje Santing
24/9 • 14.30u - Rouwen in de tijd
25/9 • 10.00u - Kring spiritualiteit

Evangelische Gemeenschap, 

23/9 • 10.00u - Wessel de Jonge

R.K. Kerk O.L. Vrouw

23/9 • 10.30u - Pastor A. van den Boogaard

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

23/9 • 09.30u - Ds. G. Riemer 
23/9 • 10.15u - Ds. Th. V.d. Kamp

23/9 • 17.00u - Ds. G. Roorda

Hervormde Gemeente Dorpskerk

23/9 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
23/9 • 19.00u - Ds. P.F. Bouter

Pr. Gem. Immanuelkerk

23/9 • 10.00u - Ds. J. Kronenburg
23/9 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

23/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

23/9 • 10.00u - R. Loozekoot

Volle Evangelie Gemeente

23/9 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

23/9 • 10.30u – Mevr. ds  E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

23/9 • 10.00u - Ds. A.H. Veldhuizen
23/9 • 18.30u - Ds. D.J.W. Kok

Herst. Herv. Kerk

23/9 • 10.30 en 18.00u - Ds. J.D. Heikamp

Onderwegkerk, Blauwkapel

23/9 • 10.30u - Prof. Dr. M. Brinkman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

23/9 • 11.00u - Dhr. Paul van Dam, Houten

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

23/9 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
23/9 • 18.30u - Ds. B. de Borst

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

23/9 • 9.30u - Dhr. Paul van Dam, Houten

St. Maartenskerk

22/9 • 19.00u - Pastor Jozef Wissink
23/9 • 10.30u - Pastor Jozef Wissink

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

23/9 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

23/9 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
23/9 • 18.30u - Ds. L.W. van der Sluijs
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Terugblik Nicaraguareis

A.s. zondag, 23 september vindt 
om 19.00 uur een terugkomdienst 

plaats van de Nicaraguagroep in de 

Immanuëlkerk.

Vanuit de Dorpskerk, Immanuë-

lkerk en Opstandingskerk zijn 

deze zomer mensen naar Nicara-

gua geweest. Ze hebben huizen 
gebouwd, met kinderen gewerkt, 

kortom het was een diaconale reis, 

om de mensen daar te helpen. Daar-

van worden deze zondagavond een 

film en een fotoserie getoond, lie-

deren zoals men daar zong vertolkt 

en verhalen verteld. 

Fotoclub

Maandag 24 september is er een 

presentatie van fotoseries. Alle 
leden zullen series van 3 of 5 foto’s 

van uiteenlopende gebeurtenissen 

presenteren. De avond begint om 

20.00 uur en worden gehouden in 

de Statenkamer van het H.F. Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4, De 
Bilt  Voor verdere inlichtingen zie 

de website www.fotoclubbilthoven.

nl

Het Rode Kruis vergadert

Op 25 september a.s. om 20.00 uur 

in de Rode Kruiszaal in Touten-

burg, Kievitlaan 81 A te Maartens-

dijk houdt het Biltse Rode Kruis 
haar afdelingsvergadering waarin 

onder andere wordt uitgelegd wat 

het Rode Kruis in uw omgeving 
doet en hoe het geld wordt besteed. 

Het bestuur legt verantwoording af 

en informeert u. 

Iedereen is van harte welkom! 

(Leden en vrijwilligers zijn stem-

gerechtigd). Voor meer informatie: 

bel met 0346 212529 of mail naar 
info@rodekruis-debilt.nl 

PvdA-overdag

Ook overdag kan men bij de 

PvdA terecht. Ter discussie staan 
in deze tijd de Miljoenennota en 

(de nasleep van) de verkiezingen. 

Deze onderwerpen worden inge-

leid door Cees van Rest en Kris-

han Hagedoorn. De bijeenkomst is 

op dinsdag 25 september om 9.45 

uur bij de familie van Genderen 

Westerlaan 15 in De Bilt. Ook is 

er Nieuws uit de Gemeenteraad 

door PvdA/GL-gemeenteraadslid 
Jaap Nieuwenhuize. Er is genoeg 
tijd voor discussie en er is genoeg 

ruimte, ook voor niet-leden. Infor-

matie vooraf: tel. 030 2286903, 030 
2282813 of 030 2201295.

Leven en werken op Haïti

De Utrechter Johan Smoorenburg 
bezocht ruim 30 jaren geleden het 

Caraïbische eiland Haïti en werd 
daar door de enorme armoede 

getroffen. Dit alles raakte zijn hart 

intens en hij besloot naar Haïti te 
verhuizen om daar voor en onder 

de mensen te werken. 

Nu, na 30 jaren, is er met de 

hulp van velen een prachtig werk 

opgebouwd. Johan Smoorenburg, 
nu voor een kort verlof in Neder-

land, vertelt over dit werk bij de 

Evangelische Gemeenschap op 
woensdagavond 26 september in 
‘De Koperwiek’, Koperwieklaan 3 
in Bilthoven. 

Rommelmarkt  

in de Opstandingskerk

 

De Opstandingskerk, Eerste Bran-

denburgerweg 34 in Bilthoven, 

houdt zaterdag 29 september van 

10.00 tot 15.30 uur voor de twaalf-

de keer een bazaar/ rommelmarkt 

met verkoop van antiek, speelgoed, 

huishoudelijke spullen, elektronica, 

glaswerk, boeken en allerlei. Er 
is koffie/ thee met heerlijke taart, 

broodjes en soep, Rad van Avon-

tuur, een tombola, handgemaakte 

spullen van de handwerkclub. Een 
deel van de opbrengst gaat naar 

een plaatselijk doel, het overige is 

bestemd voor het onderhoud van 

de kerk. 

Spullen voor de verkoop zijn van 
harte welkom. De inzamelingsda-

gen zijn donderdag 27 en vrijdag 
28 september vanaf 9.00 uur in de 
kerk. Voor info: 030 2202458 of 06 
30465764. Zie ook www.opstan-

dingskerkdebilt.nl

Danscursussen  

Werkschuit De Bilt 

In de meeste lessen voor peuters, 

kleuters, kinderen, jongeren en vol-

wassenen zijn nog plaatsen vrij.  

Het aanbod bestaat uit lessen peu-

terdans, kleuterdans, klassiek bal-

let, modern ballet, jazzdance en 

werelddans. De nivaeu’s van de 

lessen lopen uit één, van beginners 
tot semiprofessioneel.  Alle docen-

ten zijn HBO-geschoold en we 

werken in professionele studio’s. 

Wil je kennis maken met dans, of 

zoek je binnen de dans juist meer 

uitdaging? Meld je dan nu aan 

voor een gratis proefles! Voor meer 

informatie: www.kunstenhuis.nl of 

bel 030-6958393

Cursus Zangtechnieken 

De cursus Zangtechnieken voor 
beginners en gevorderden is 13 

september gestart in Buurthuis ’t 

Hoekie. In de cursus leert men de 

basis: adem, luidheid, klank, arti-

culatie en nog veel meer! 

Ook geschikt voor zangers/zange-

ressen die hun zangtechniek willen 

verbeteren. Gevorderden werken 

aan het verbeteren van hun tech-

niek en studeren samen verschil-

lende meerstemmige nummers in. 

U leert niet alleen goed met uw 

stem om te gaan, maar u geniet ook 

van een avond gezelligheid door te 

zingen met medeliefhebbers. Infor-

matie of inschrijving: 06 48616371 
of seolennaj@gmail.com.

Lessen qigong en taichi

 

Wil je preventief aan je gezondheid 

werken? Probeer dan qigong eens. 

Of taichi als je al wat verder bent. 

Deze energie-oefeningen werken 

direct op je meridianen. De lessen 

bij Yin in Yang startten op vrijdag 

14 september a.s. en worden gege-

ven in De Duiventil, Jasmijnstraat 
6 in De Bilt. Aanmeldingen en 
informatie: 06-22918560,  les@
yininyang.nl.

Geboren

14 september 2012

Marien

Zoon van Hans & Astrid 
van Maanen-Verdoorn

Gruttolaan 22

Maartensdijk

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

Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft 

weggenomen mijn geliefde zuster, onze lieve schoonzuster en tante

Alijda Heintje Visser

~ Lijda ~

in de leeftijd van 88 jaar.

 Nunspeet: C. van der Blonk-Visser
  J.W. van der Blonk
 Drachten: W.C. Visser-Weerkamp
 De Bilt:  E.Visser-Hoogendoorn
  Neven en nichten

Zeist, 15 september 2012

Dorpsstraat 110

3732 HL  De Bilt 

Mijn zuster, onze schoonzuster en tante is thuis opgebaard.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen D.V. woensdag 19 september 
van 19.30 tot 20.30 uur in de ”Opstandingskerk”, 1ste Brandenburgerweg 34 te 

Bilthoven. 

De rouwdienst zal D.V. gehouden worden donderdag 20 september om 11.30 uur 

in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de ernaast 

gelegen begraafplaats ”Brandenburg” omstreeks 12.30 uur.

Na de begrafenis is er nog gelegenheid de familie te condoleren  

in de ”Opstandingskerk”.

Geen bloemen
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Westbroekers nemen bezit van  
‘hun’ vernieuwde dorpshuis

door Martijn Nekkers

Onder grote belangstelling is zaterdag het verbouwde Dorpshuis van Westbroek geopend door 

wethouder Bert Kamminga. De Westbroekers maakten er meteen een gezellig feestje van.

Goed, het heeft allemaal wat langer 

geduurd en er waren wat problemen 

met de welstandscommissie. Ook 

heeft het allemaal wat meer gekost 

dan aanvankelijk was begroot maar 

daar heb je dan ook wat voor. Er staat 

nu een dorpshuis met een prachtige 

foyer aan de Prinses Christinastraat. 

Een mooi visitekaartje van het dorp 

Westbroek dat, zo bleek op deze za-

terdagmiddag, de vernieuwde accom-

modatie wel weet te waarderen.

De bezoekers werden binnengelaten 

in de grote zaal via de zij-ingang. 

Daar konden ze meteen zien wat er al-

lemaal zo te doen is in het dorpshuis. 

Er werd onder meer druk gekoersbald 

en geschaakt en er waren presentaties 

van verschillende groepen die ge-

bruik maken van deze accommodatie. 

Voorzitter Cornel Boere van de Stich-

ting Dorpshuis Westbroek heette de 

bezoekers welkom en zei heel trots te 

zijn op het resultaat. Maar er was nog 

meer goed nieuws. Michael van Vliet 

van de Rabobank, die met hun geld-

automaten ook onderdeel uitmaakt 

van het complex maakte bekend dat 

de Rabobank een cadeautje had voor 

de Westbroekers. Hij overhandigde 

een cheque van € 10.000 aan Jaap 

Veldhuizen van het dorpsberaad. De 

bedoeling is dat het geld in overleg 

met de gemeente bestemd gaat wor-

den voor de verfraaiing van het ter-

rein rond de zo mooi gerestaureerde 

molen ‘De Kraai’. 

Maar er was nog meer. Aannemer 

Wim van Hengel overhandigde een 

fraai schild met de wapens van West-

broek en De Bilt dat zeker een plekje 

zal krijgen in het dorpshuis. Conny 

van Winssen werd bedankt voor de 

fraaie wandschilderingen die ze in de 

grote zaal heeft aangebracht en Arie 

van der Tol voor zijn enorme inzet ge-

durende de hele verbouwing. En pas-

sant werd afscheid genomen van Rick 

de Groot. Hij werd bedankt voor zijn 

jarenlange inzet in het bestuur.

Overschrijding

Maar toen was daar toch het moment 

dat de opening verricht zou worden. 

Wethouder Kamminga memoreerde 

nog maar eens dat de verbouwing niet 

zo vlot verlopen is. Dat er problemen 

waren met de welstandscommissie. 

Dat er een second opinion werd ge-

vraagd aan een andere welstandscom-

missie. Die wees het ontwerp ook af. 

Er moest een nieuwe tekening wor-

den gemaakt. Ook waren er nog wat 

tegenvallers tijdens de verbouwing. 

Het leidde er toe dat de aanvanke-

lijk begrootte kosten van € 275.000 

aan het eind van de rit uitkwamen op  

€ 450.000. Kamminga: ‘Het bewijst 

hoeveel belang het gemeentebestuur 

hecht aan deze voorziening voor 

Westbroek’. Toen knipte hij, ingeleid 

door twee trompetters van Vrienden-

kring, met een snel gebaar het rode 

lint door. De Westbroekers stroom-

den vervolgens door de deur naar het 

nieuwe gedeelte.

Dokter Smitt

In de nieuwe foyer wachtte hen een 

verrassing. Doker Smitt (78) de voor-

malige dorpsarts van Westbroek had 

daar al plaats genomen. Hij had één 

van zijn bekende goocheltrucs mee-

gebracht. In Chinese stijl liet hij met 

zijn goochelkunst z’n dorpsgenoten 

verbaasd staan. Maar dat was nog 

niet alles. De dokter ging vervolgens 

naar buiten waar hij het legendarische 

‘dokter Smitt-bankje’, geschonken in 

1999 toen hij met pensioen ging, op-

nieuw letterlijk onthulde. 

Toen was het tijd voor drankjes, aan-

geboden door het dorpshuis en hapjes 

door de beheerders Ad en Hilda Ver-

hoef. Sparks of Joy zong en Vrien-

denkring speelde terwijl de bezoekers 

luisterden, met elkaar kletsten of het 

glas hieven. Maar de spelers van de 

schaakclub gingen ondertussen on-

verstoord verder met hun spel. Het 

bewijs dat het Dorpshuis van West-

broek voor iedereen wat te bieden 

heeft.

Grote belangstelling bij de oficiële opening van het vernieuwde Dorpshuis.

Dokter Smitt en zijn echtgenote op het naar hem genoemde bankje.

Het Dorpshuis Westbroek  
door de jaren heen

door Koos Kolenbrander

Voordat het door aannemer Van der 

Engel gebouwde Dorpshuis aan de 

Prinses Cristinastraat  in Westbroek 

op 28-11-1959 werd geopend, ont-

moetten de Westbroekers sinds men-

senheugenis elkaar in het Nutsge-

bouw achter de Hervormde Kerk aan 

de Kerkdijk; thans bekend onder de 

naam Rehoboth. 

Het gerucht gaat dat er midden jaren 

vijftig tot de bouw van het Dorps-

huis werd besloten als reactie op het 

plan van de regering om Westbroek 

en Maartensdijk samen te voegen. In 

april 1982 kwam de laatste grote uit-

breiding van het gebouw gereed.

Den en Rust schiet 
Pieterskerk te hulp

Begraafplaats en Crematorium Den en Rust in Bilthoven  

heeft de administratie van de Pieterskerk te Utrecht 

overgenomen. De Pieterskerk stamt uit de elfde eeuw  

en is daarmee een van de oudste kerken van het land.

In de crypte van de kerk, een mooie ondergrondse ruimte onder de Pieters-

kerk, kan men urnen laten bijzetten. Voor wiens hart aan Utrecht verpand 

is, kan zo’n laatste rustplaats in het hart van de stad een mooie optie zijn. 

Tijdens een Tap cultuur evenement sprak mevrouw Middelkoop voor het 

eerst met Guus Temming, directeur Den en Rust. Mevrouw Middelkoop 

verzorgde al jaar en dag als vrijwilliger de administratie van de nissen van 

de Pieterskerk, gewoon met een nauwkeurig bijgehouden kaartenbak. 

Maar nu zij op leeftijd raakt, vond zij het belangrijk dat er continuïteit blijft. 

Guus Temming wilde deze dame en de kerk met haar bijzondere geschiede-

nis graag te hulp schieten. Nu zijn een paar weken terug de gegevens van 

de rechthebbenden vanuit de kaartenbak van mevrouw Middelkoop overge-

zet in het computersysteem van Den en Rust. Voor meer informatie: mail 

(info@denenrust.nl) of bel (030 - 228 58 84) Den en Rust.

advertentie

Een foto van het Dorpshuis in 1966. (foto Rienk Miedema)

Vanaf januari 2012 heeft een aannemer uit Kapel-Avezaath de verbouwingswerkzaamheden aan het Westbroekse 
Dorpshuis uitgevoerd. In juli werd de aanbouw volledig afgewerkt en opgeleverd. [foto Henk van de Bunt]
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MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Runderrollade

Beenham van ‘t huis

Gebraden  gehakt

Filet Americain
Huispaté
Eiersalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

3x 100
gram 4.98

PINDA-
ROZIJNENMIX

100
gram 1.00

BANANENSPLIT

100
gram 0.75

100
gram 1.75

100
gram 1.49

500
gram 4.98

per
stuk 1.98

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SCHOUDERKARBONADE
1 Kg. 5.98

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Varkenshaas 
naturel, bourgondisch, 
katenhaas 
Lamsboutschijven 
naturel of gemarineerd

Dikke riblappen, 
hacheevlees

3 biefstukjes
4 schnitzels 
6 hamburgers

6.-
6.-
6.-

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
gram 4.98

100
gram 1.25LEKKERE 

ROOMBRIE

LEKKER VOOR ’T WEEKEND

huisgemaakte 
bereklauw

VLEESWAREN-TRIO

DUITSE 
BIERSTANGERL
droog worstje

per
stuk 0.80

Alléén DONDERDAG

Mooie Hollandse

Prei
Héél Kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden 

Soepgroente
250 gram

• Nieuw: Herfstpasta
_____________________ 100 GRAM 0,99

• Boeu�  Bourguignon
MET CHERRY POTATOES EN RODE KOOL

_____________________ 100 GRAM 1,25

• Japanse kip
MET NOEDELS OF RIJST ________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi

SAP... SAP...SAP...

Mineola’s
Héél kilo

1,49 0,69

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Er is weer vers gesneden

Boerenkool ______  250 GRAM  0,99

Hollandse

Trostomaten ____  HEEL KILO  1,25

Macaroni __________  100 GRAM  0,89

MAANDAG 24 SEPTEMBER, DINSDAG 25 SEPTEMBER 

EN WOENSDAG 26 SEPTEMBER

  Nieuw! Ze zijn er weer:
  Kiwi-bessen
  Kom proeven! Vitamineshot!

  Nieuw! 
  Cherry-potatoes
  Het lekkerste aardappeltje 
van Nederland. Kom proeven!

0,79

Alle stamppotten

Er is weer boerenkool, 
hutspot en zuurkool
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60
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Heimwee naar De Biltsche Duinen
door Rascha Ravestein

‘Stranden met blond duinzand, verschillende baden, glijbanen, een speeltuin, een kanovijver, een 

ruim restaurant en schuin achter het diepe bad lag nog een intiem gelegen damesbad, afgescheiden 

door een hek.’ Zo mijmert Lili de Court Onderwater in het boek ‘Duiken in het verleden’ over 

het natuurbad ‘De Biltsche Duinen’. Karel en Marcel Beesemer verzamelden vijftig verhalen vol 

heimwee en verlangen naar het roemruchte zwemparadijs.

Ton Rademaker uit Maartensdijk is 

één van de vroegere badgasten. Hij 

is 89, maar zijn geheugen is helder 

als glas. ´Mijn vader had een kolen-

handel. Hij leverde kolen aan het 

natuurbad en in ruil daarvoor kregen 

zijn kinderen een gratis abonnement.’ 

Ton bezoekt het bad vooral vanaf de 

opening in 1933 tot aan het begin van 

de Tweede Wereldoorlog. ‘Op zondag 

eerst naar de kerk en dan hup naar het 

zwembad. Onze pastoor vond het 

maar niks, want je kon er gemengd 

zwemmen. Vanaf de preekstoel ver-

maande hij ons dat zwemmen in de 

´Biltsche Duinen’ verwerpelijk was. 

Gelukkig moest mijn moeder daar 

hartelijk om lachen.’

Drommen ietsers
Het bad trekt in haar gloriedagen 

soms wel 9000 recreanten op een dag. 

Ton: ´Ik woonde met mijn ouders op 

de Koppellaan in Bilthoven. 

Op zondagen ietsten bezoekers uit 
Utrecht in lange drommen langs ons 

huis.’ Die drukte had ook zijn nare 

kanten.´De badmeesters konden niet 

alle kinderen in de gaten houden. Bij-

na elk jaar verdronk er wel een kind. 

Ik herinner me de huilende schooljuf-

frouwen, die de schoolreisjes bege-

leidden en die met één kind minder 

weer naar huis moesten.’ 

´Hurricane’

Ton en zijn vrienden zijn veel op de 

´Vleesheuvel’ te vinden. ´Daar lag 

veel vrouwelijk schoon. Dan maak-

ten we een praatje met de meisjes. 

Ik ben heel vaak niet regelrecht naar 

huis geietst,’ lacht hij schalks. Ton 
herinnert zich nog goed dat er regel-

matig een mooie en sportieve vrouw 

in het zwembad zwom. ‘Het verhaal 

ging dat haar man in Engeland als pi-

loot van een Engelse ‘Hurricane’ ge-

vechtsvliegtuig de Duitsers bestreed. 

In de oorlog kwamen er veel Duitsers 

zwemmen in het natuurbad. Ze wil-

den wel aanpappen met zo’n knappe 

dame. Maar daar was ze totaal niet 

van gediend. Ze was lenig en sterk en 

duwde die Duitse gasten zonder par-

don kopje onder. Als jonge jongens 

volgden wij die schermutselingen 

vanaf de kant. En wij moedigden haar 

uitbundig aan. We noemden haar ‘De 

Hurricane’. 

Bombardement

‘Die ken ik en die ken ik ook,’ roept 

Ton enthousiast als hij door het boek 

bladert. Zoals Barbara van der Lien-

den, die bij de Watertoren woonde. 

Zij vertelt over het bombardement 

op Soesterberg op 16 augustus 1944: 

´Het was een stralende zomerdag met 

strakblauwe hemel, toen er jagers 

overkwamen. Ze gooiden zilverpa-

piertjes naar beneden om de radar te 

misleiden. Zij waren nog niet voor-

bij of het bombardement barstte los. 

De badgasten, met badkleding nog 

aan, klommen over het hoge hek met 

prikkeldraad. We hadden een kelder 

onder het huis en die zat in no time 

mudvol, ’aldus Barbara.

Oude foto’s en brieven

Anderhalf jaar werkten vader Karel 

en zoon Marcel Beesemer aan het 

‘zwemboek’. Karel vertelt wat de 

aanleiding voor het boek is. ´Mijn 

zoon Marcel struinde in 1982 over het 

verwaarloosde en inmiddels geslo-

ten natuurbad. Hij was toen 14 jaar. 

Hij trof daar rondzwervende brieven 

en papieren aan en besloot ze mee 

te nemen. Dertig jaar later bleek hij 

die correspondentie nog in zijn bezit 

te hebben. Het zijn originele brieven 

uit 1940. Wij vonden die brieven zo 

uniek, dat we besloten er een boek 

aan te wijden.’ Samen met de verha-

len van de badgasten en foto’s van de 

Historische Kring D’Oude School is 

het een fraai en nostalgisch boek ge-

worden.

Op 22 september is de presentatie van 

´Duiken in het Verleden’ van 12.00 

uur tot 13.30 uur in de Bibliotheek in 

Bilthoven.

Oude promotieposter van Natuurbad’ ´De Biltsche Duinen’

Ton Rademaker uit Maartensdijk : 

´De pastoor vond het maar niks.’

Coesfelders op de iets
In het kader van de stedenband met Coesfeld was op zaterdag 15 septem-

ber een twintigtal Duitse vrienden voor een ietstocht naar deze gemeente 
afgereisd. Rond 10.00 uur werd het gezelschap bij VVSO WVT aan de Ta-

linglaan ontvangen met kofie en gebak, waarna om 10.45 uur op de iets 
werd gestapt. Rond 11.15 uur bezocht het gezelschap ‘De Oude Tweewie-

ler’ van Koos Smits aan de Steylingweg in Maartensdijk. 

Stichting ‘De Oude Tweewieler’ houdt zich bezig met het verzamelen, res-

taureren en promoten van oude motorietsen, bromietsen en ietsen. Ook 
houdt de stichting zich bezig met het geven van voorlichting en het ver-

zamelen van oud reclamemateriaal, (emaille-)borden, accessoires en docu-

mentatie. De stichting is ontstaan uit de verzameling van Koos Smits. Deze 

verzameling of collectie wordt ook wel een rijdende collectie genoemd, alle 

motorietsen, bromietsen en ietsen kunnen tijdens de zomermaanden in 
worden gezet bij diverse evenementen. 

Later bezochten de Coesfelders nog de eendenkooi langs de kanaaldijk van 

Tienhoven en het het Vliegveld Hilversum  Op de terugweg werd de Mau-

ritshoeve in Maartensdijk ‘aangedaan’, waarna in De Bilt nog van een af-

scheidsborrel werd genoten, alvorens vanaf VVSO WVT de thuisreis werd 

aanvaard. [HvdB] 

Het gezelschap bezocht De Oude Tweewieler van Koos Smits aan de 

Steylingweg in Maartensdijk. 

VVD ook in De Bilt grote winnaar
door Guus Geebel

De gemeente De Bilt had bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september een opkomstpercentage 

van 82,67. Eén procent minder dan in 2010. In de provincie Utrecht had de gemeente Renswoude 

met 85,2 procent de beste opkomst. De Bilt kwam op de vierde plaats. Na Drenthe had de provincie 

Utrecht met 78,1 landelijk het hoogste opkomstpercentage. 

Als de inwoners van de gemeente 

De Bilt de Tweede Kamer gekozen 

zouden hebben, dan was de VVD 

met 50 zetels veruit de grootste partij 

geworden. Vergeleken met de uitslag 

van de Kamerverkiezingen van 2010 

een winst van 10 zetels. De  PvdA 

kwam dan uit op 30 (+5), de PVV op 

10 (-6) en het CDA zou 11 (-7) zetels 

van de Biltse stemmers hebben gekre-

gen. D66 zou twee zetels winnen en 

nu op 18 uitkomen. GroenLinks was 

ook in de gemeente De Bilt de grote 

verliezer en zou van 13 naar 5 zetels 

gaan, evenveel als de ChristenUnie en 

de SGP, die ook hier een zetel winst 

geboekt zou hebben. De SP kreeg 10 

zetels. De Biltse kiezers zouden de 

Partij voor de Dieren en 50PLUS elk 

aan drie zetels hebben geholpen.

Gemeenteraad

De Biltse stemmen vertalen naar de 

gemeenteraad wordt moeilijker. De 

partijprogramma’s zijn dan op lokale 

situaties afgestemd en met Bilts Be-

lang en de fractie Rost van Tonningen 

in de raad komen de partijen ook niet 

helemaal overeen. 

Toch maar op basis van de stemmen-

percentages een raadsamenstelling 

met de landelijke partijen. Ook hier 

winst voor de VVD. De partij zou 9 

(+3) zetels in de raad behalen. Groen-

Links en PvdA krijgen van de Biltse 

kiezers samen 6 (1 +5) zetels en win-

nen daarmee een zetel. De PVV, die 

dus niet in de raad vertegenwoordigd 

is, zou in de ictieve gemeenteraad 
2 zetels hebben gekregen. Het CDA 

verliest een zetel en komt op 2 en de 

SP houdt de huidige 2 zetels. D66 zou 

in De Biltse raad 2 zetels verliezen 

en op 3 uitkomen. De ChristenUnie 

en de SGP houden elk hun zetel. De 

partij 50PLUS zou met 1 zetel in de 

raad komen. 

De Partij voor de Dieren kwam stem-

men tekort voor een raadszetel. Om-

dat de partij Bilts Belang en fractie 

Rost van Tonningen, die in de raad 

samen 4 zetels bezetten, in dit over-

zicht niet zijn meegenomen, geven de 

cijfers alleen een trend aan. Er was weer genoeg te kiezen.
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Historische Vereniging 
zoekt versterking

door Guus Geebel

‘Hoewel we ons met historie bezighouden staat ook bij ons de tijd niet stil en gaan we  

over van papier naar digitaal’, aldus Rob Herber van de Historische Kring D’Oude School.  

‘We doen onderzoek, zorgen voor documentatie en digitalisering, beheren een bibliotheek, 

organiseren evenementen, geven een tijdschrift uit en we houden een website bij.  

Om dat allemaal mogelijk te maken zijn veel vrijwilligers nodig.’

D’Oude School is een vereniging met 

553 leden die in 1992 werd opgericht 

door een aantal mensen dat al jaren 

bezig was met de historie van De Bilt 

en Bilthoven. Rob Herber en Koos 

Koenen vertellen waar deze vereni-

ging allemaal mee bezig is. ‘De vrij-

willigers zijn heel erg gemotiveerd, 

maar om het vele werk te kunnen 

blijven doen is wel versterking nodig. 

In eerste instantie zijn we op zoek 

naar een secretaris voor het bestuur. 

De huidige moet om gezondheidsre-

denen stoppen. De tijd die je aan het 

secretariaat wilt besteden bepaal je 

zelf. Er is een minimum aan wat je 

moet doen, verslaglegging van leden- 

en bestuursvergaderingen, en overleg 

met de ledenadministratie en de pen-

ningmeester.’ 

Digitaliseren

‘Voor het tijdschrift De Biltse Grift 

zijn we op zoek naar redactiemede-

werkers. We hebben altijd wel vol-

doende kopij, dus daar hoeven ze niet 

achteraan. Het is ook niet de bedoe-

ling om zelf stukjes schrijven, hoewel 

dat natuurlijk wel mag. Het blad komt 

vier keer per jaar uit, dus de werklast 

valt erg mee. De Biltse Grift heeft een 

redactiestatuut en is onafhankelijk 

van het bestuur. Er is een vormgever 

en een corrector, dus het gaat zuiver 

om het redactionele werk’, vertelt 

Rob Herber. Vroeger werden er stuk-

jes geknipt. ‘We gaan nu zoveel mo-

gelijk digitaliseren. Er is begonnen 

met het fotobestand van zo’n 13.000 

foto’s. Daarvan zijn er nu 6.000 ge-

digitaliseerd. Voor het digitaliseren 

zoeken we nog een aantal vrijwilli-

gers. Het is niet erg moeilijk en we 

hebben zelf scanners. Het uitzoeken 

van de tekst die erbij hoort kost meer 

tijd. Daarvoor is kennis van De Bilt 

en of Bilthoven meegenomen, maar 

belangstelling is ook al goed.’ 

Evenementen

Koos Koenen is lid van de evenemen-

tencommissie. ‘We verzorgen onder 

andere tentoonstellingen en lezingen. 

We worden ook ingeschakeld bij 900 

Jaar De Bilt. Een  tentoonstelling 

bestond vroeger traditioneel uit stel-

lingen met foto’s. Nu hebben we ook 

ilms en displays.’ De evenementcom-

missie wil uitbreiden en zoekt mensen 

die het werk van de historische kring 

willen promoten door het organiseren 

van publiciteit, tentoonstellingen, ex-

cursies en lezingen. Rob Herber was 

tot april dit jaar bestuurslid van de 

vereniging. Hij is nu eindredacteur 

van de websitecommissie. ‘De web-

site is twee jaar geleden genomineerd 

door het Historisch Nieuwsblad en 

wordt 150 keer per dag geraadpleegd. 

We zoeken redactiemedewerkers voor 

de website en technici die de website 

bij kunnen houden.’

Aanmelden

Rob Herber en Koos Koenen bena-

drukken dat belangstellenden, voor-

dat zij zich deinitief als vrijwilliger 
aanmelden, eerst de activiteiten eens 

kunnen aankijken. ‘Er is geen jaren-

lange verplichting. Belangrijk is dat 

iemand zich in de vereniging thuis en 

gewaardeerd voelt.’

Belangstellenden kunnen zich aan-

melden via e-mail secretaris@histori-

schekringdebilt.nl 

De website van de historische kring 

is: www.historischekringdebilt.nl 

Rob Herber (links) en Koos Koenen verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers.

Kunst, jazz, 
blues en wijn

Op 22 en 23 september organiseren XPOZZ en Atelier Mi voor de 2e keer 

een expositie met hedendaagse kunst in de tuin en de binnenruimte van 

Atelier Mi aan de Beethovenlaan 13 in Bilthoven. Tijdens deze expositie 

exposeren in de tuin Werner Breuer met zijn loden beelden, Riesjart Bus 

met zijn koperen beelden, Fieke de Roij met haar stenen beelden en Anne-

Marie Dagelinckx met haar bronzen 

beelden. Binnen exposeren Anja 

Cohen met haar fotograie, Marije 
Lameijer met haar keramische 

beelden en Mirande Waterlaat met 

haar schilderijen. Een afwisselende 

kunstexpositie met uniek werk.

Bovendien zal op beide dagen 

vanaf 15.00 uur een wijnproeverij 

verzorgd worden door Prowijn. 

Prowijn is gespecialiseerd in de 

lekkerste Spaanse wijnen! Op 

zaterdag 22 september zal vanaf 

14.30 uur de band Chespa Jazz 

optreden. Chespa Jazz biedt een 

mengeling van klassieke jazz en 

blues met enkele uitstapje naar 

latin en funk.

Expositie Gemeentehuis De Bilt
23 september | 13 november 2012

Jochem op ten Noort

www.arttraverse.nl

Schilderijen

Opening zondag 23 september om 15.00 uur

advertentie

Kunst Uit Eigen 
Provincie 

Met Kunst Uit Eigen Provincie biedt WVT (beginnende) kunstenaars uit 

de provincie Utrecht de kans om hun werk aan een breed publiek tentoon 

te stellen. 

De editie 2012-2013 vindt plaats van 19 december t/m 3 januari. Geïnteres-

seerden kunnen zich via e-mail of brief vóór 15 oktober a.s. aanmelden. 

Cursus autobiograisch schrijven  
door  Guus Geebel

‘Uit onderzoeken naar de functie van schrijven blijkt dat schrijven gezond is. Het is een manier om 

je te uiten en dingen te verwoorden waar je niet zo gemakkelijk over praat’, vertelt Arianne Collee. 

Zij start op 2 oktober met een cursus autobiograisch schrijven in de bibliotheek in De Kwinkelier. De 
cursus duurt zeven weken en wordt gehouden op dinsdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur. 

Deelnemers gaan aan de hand van 

eenvoudige opdrachten schrijven 

over gebeurtenissen uit hun eigen 

leven. ‘Het is niet de bedoeling om 

een hele biograie te schrijven, maar 
stukjes die je eventueel wel zou kun-

nen gebruiken voor een biograie. Het 
is niet alleen voor mensen die al wat 

ouder zijn en wat terug willen kijken, 

maar ook jongeren kunnen heel wat 

plezier beleven aan het schrijven over 

hun eigen leven.’

Levendig verhaal

‘Ik beloof dat ik iedereen aan het 

schrijven krijg’, zegt Arianne zelfver-

zekerd. ‘We werken met een methode 

waarmee iedereen met behulp van 

de zintuigen lekker aan het schrijven 

slaat. Wat zie je, wat hoor je, wat ruik 

je, wat proef je en hoe voelt het. Als 

mensen dan gaan schrijven blijkt dat 

ze zich vaak heel veel meer kunnen 

herinneren dan ze dachten. 

Het wordt altijd een heel levendig 

verhaal.’ Arianne Collee is docent aan 

de Hogeschool Geesteswetenschap-

pen in Utrecht, journalist en geeft 

daarnaast deze cursussen. 

Introductie

Vanuit de bibliotheek wordt de cursus 

georganiseerd door bibliotheekmede-

werker Jantsje de Boer. ‘Deze cursus 

was in Zeist al een succes. We probe-

ren in Zeist en Soest en Bilthoven een 

gelijk aanbod te doen.’ Op donderdag 

27 september van 10.00 tot 11.30 uur 

is er een introductiebijeenkomst waar 

mensen gratis kunnen ervaren wat de 

cursus inhoudt. Er wordt dan infor-

matie gegeven, maar om een indruk 

te krijgen hoe het gaat wordt ook al 

geschreven. Aanmelden kan bij de bi-

bliotheek of via e-mail activiteiten@

ideacultuur.nl.Arianne Collee: ‘Ik beloof dat ik iedereen aan het schrijven krijg.’

Autocrash in Groenekan
De politie is zondagmorgen vroeg met een helikopter op zoek geweest naar 

drie inzittenden van een auto, die op de Ruigenhoeksedijk via een boom 

te water raakte. In en bij de auto, die gestolen bleek, lagen twee gewonde 

jongens van 15 jaar.

De slachtoffers zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij het doorzoeken van 

de auto stuitte de politie op inbrekersgereedschap. De auto stond gesigna-

leerd bij de politie, omdat hij afgelopen dinsdag was gestolen. Buurtbe-

woners meldden dat ze hadden gezien dat drie andere inzittenden waren 

gevlucht na het ongeluk. 

Duikers hebben het water in de omgeving van de auto afgezocht, maar niets 

gevonden. Een speurtocht met honden in de omgeving leverde ook niets 

op. Getuigen die de drie hebben zien vluchten of meer informatie hebben, 

worden verzocht contact op te nemen via 0900 8844. Wie liever anoniem 

reageert, belt met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.
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06 - 53 14 67 33

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuw van L'Oréal
Ever pure complete verzorging 

voor gekleurd droog haar

maar ook voor gekleurd futloos haar.

Nu met 3 Euro korting.

Ga voor meer aanbiedingen naar:
vanrosssum.diodrogist.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

1,95

5,95

Desem Speltbol

 van 2,25 nu

Speculaastaartje

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 207 CC 1.6 VTI 
ROLAND GARROS

2009, 46.000, GRIJS MET, LEDER INT, 

CLIMATE C, ABS, ER, CV, SB,

RAD/CD, LMV, PARKEERH, MLV, ESP

€ 7.250,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN DS3 1.6 VTI 16V 2011 31.000 ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, 

AIRDREAM RAD/CD, MLV, ABS, LMV  € 16.495,00 

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2007 100.000 D BLAUW MET, VELOURS, CLIMATE C, RAD/CD  € 6.500,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUT 2010 164.000 GRIJS MET, HALF LEDER, RAD/CD/NAV, ABS, ASR, 

CLIMATE C, CRUISE C, LMV, PARKEERHULP  € 18.950,00 

CITROEN C5 BREAK 1.8 16V 2003 154.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, 

TREKH, REGENS, RAD/CD, ER, CV, SB  € 2.950,00 

CITROEN C8 2.2 16V AMBIANCE 7PERS 2004 151.000 GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ASR, ER, CV, SB, 

LMV, RAD/CD, LEDER INT, ESP  € 7.250,00 

PEUGEOT 1007 1.4 GENTRY 2006 70.000 GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, LMV, AFN TREKH  € 6.950,00 

PEUGEOT 207 1.6 HDIF 5DRS 2009 151.000 D BLAUW MET, ABS, AIRCO, AIRBAGS, MLV, 

CRUISE C, ER, CV, ESP, SB  € 8.950,00 

PEUGEOT 308 SW 1.6 HDIF 109PK 2008 151.000 GRIJS MET, PANORAMADAK, TREKH, CRUISE C, ABS, 

PARKEERH V/A, LMV, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD  € 9.500,00 

PEUGEOT 407 SW XS 2.0 16V 2007 115.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD

CRUISE C, ABS, ESP, TREKH  € 9.350,00 

PEUGEOT 607 2.2 16V AUTOMAAT 2003 198.000 ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV KLEUR, 

PARKEERS, REGENS, CRUISE C, CLIMATE C, ABS  € 4.950,00 

PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI XT 2009 57.000 BLAUW, RAD/CD, ER, CV, SB, ABS, PRIJS EX BTW  € 7.250,00 

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT 2007 198.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ESP, ASR, 

LMV, RAD/CD/NAV, PARKEERS, TREKH, XENON  € 17.945,00 

VOLVO S60 2.4 SPORTS EDITION 2004 167.000 ZWART MET, CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD/NAV, 

SCHUIFD, ABS, HALF LEDER, LMV, ESP  € 7.250,00 

VOLKSWAGEN GOLF 1.8 5DRS 1999 178.000 D ROOD MET, AIRCO, LMV, ABS, RAD/CD/MP3  € 2.950,00

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Gratis
het glossy magazine 

‘Blad’, bij aankoop van 

€7,50 aan tijdschriften
Tot 23 september

Natuurlijk bij:

op=op

Maertensplein 37, Maartensdijk  |  Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Op alle 
buitenplanten

  
10% korting

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Het 3e mapje 

kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten 

Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij 

onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten
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Zonnebloem naar Floriade Venlo
Dinsdag 11 september waren gasten van De Zonnebloem De Bilt/Bilthoven te gast op de Floriade.  

Zij werden vergezeld door gasten uit de afdelingen Cothen, Maartensdijk en Bunnik.  

Totaal gingen 153 gasten en vrijwilligers op pad met 3 bussen. 

Bij aankomst werd men opgevangen 

door Zonnebloem vrijwilligers ter 

plaatse. Iedere gast kon plaatsnemen 

in een rolstoel en kreeg een vrijwilli-

ger toegewezen waardoor één op één 

begeleiding mogelijk gemaakt werd. 

Kabelbaan

Men werd voorzien van een poncho, 

toegangsbewijs en een voucher voor 

kofie en gebak. Eerst werd de lunch 
gebruikt; daarna kon ieder zijn of 

haar weg gaan. Enkele gasten waag-

den zich in de kabelbaan. Vanuit daar 

had men een prachtig uitzicht op het 

Floriade terrein. Bij het verlaten van 

de kabelbaan werd men direct muzi-

kaal onthaald door een groep dansers.

Speciaal voor de Zonnebloemgroe-

pen werd een compleet arrangement 

in het leven geroepen. Dit is mede 

mogelijk gemaakt door de Rabobank 

Foundation, het maatschappelijk 

fonds van de Rabobank. Emma at 
Work is een non-proit uitzendbureau 

voor jongeren met een lichamelijke 

chronische ziekte of beperking. Zij 

bemiddelt voor deze jongeren in een 

vakantiebaan, bijbaan of vaste werk-

plek, in dit geval ook op de Floriade.

Op weg terug naar De Bilt laat de zon 

zich dan toch nog even zien. Ondanks 

het matige weer spraken de gasten 

onverminderd hun enthousiasme uit 

over deze bijzondere dag. Chauffeur-

vrijwilligers brachten de gasten weer 

naar huis. (Klaas Rem)

Met rolstoel in de kabelbaan voor een prachtig uitzicht op het Floriadeterrein.

Startbijeenkomst  
‘Kansrijk vrijwilligerswerk’

De Gemeente De Bilt geeft alle inwoners een kans om te participeren aan de samenleving. En dan op ieders 

eigen manier. Vrijwillig in Actie De Bilt heeft samen met maatschappelijke organisaties en de Gemeente  

De Bilt een antwoord op deze mooie doelstelling door het pilotproject ‘Kansrijk Vrijwilligerswerk’ te 

starten. Maandag 24 september geeft Wethouder Mittendorff het startsein voor deze pilot.

Tijdens deze startbijeenkomst zal een 

convenant ondertekend worden door 

de Gemeente De Bilt, Woonstichting 

SSW, de Regionale Sociale Dienst, 

Handjehelpen en Vrijwillig in Actie 

De Bilt. Al deze partijen onderstrepen 

het belang van participeren en de kan-

sen die vrijwilligerswerk bieden.

Midden in de samenlevering

Of het nu gaat om arbeids-, sociaal 

culturele of algemene maatschappe-

lijke participatie; vrijwilligerswerk 

doen betekent altijd dat je actief deel-

neemt aan de samenleving. Dit geldt 

voor jongeren, ouderen, mensen met 

een (functionele) beperking, (vrijwil-

lige) inburgeraars, mensen met een 

chronische ziekte. Actief meedoen in 

de samenleving levert veel kansen op. 

Je doet bijvoorbeeld sociale contacten 

op, leert nieuwe mogelijkheden in te 

zien van jezelf en de maatschappij en 

je draagt bij aan een maatschappe-

lijk doel. In het laatste kwartaal van 

2012 zal Vrijwillig in Actie De Bilt 

in samenwerking met de genoemde 

partners starten met een pilot om tien 

inwoners van de gemeente De Bilt 

met een uitkering aan passend vrij-

willigerswerk te helpen. In 2013 is de 

wens om de pilot om te zetten in een 

regulier aanbod voor iedere inwoner 

van Gemeente de Bilt. Een traject op 
maat!

Voor meer informatie: Janina Hont-

scharenko, tel. 030 7440595 of e-

mail: j.hontscharenko@vrijwilligin-

actiedebilt.nl .

Week van de Smaak bij Bij de Tijd
Wijkrestaurant Bij de Tijd heeft weer een thema-avond in haar activiteitenplanning opgenomen;  

deze keer staat die in het teken van de landelijke Week van de Smaak. 

Op deze bijzondere avond, die op 

zaterdag 29 september 2012 plaats-

vindt, sluit Bij de Tijd aan bij hét jaar-

lijkse evenement waarin gezonde en 

eerlijke voeding onder de aandacht 

wordt gebracht. Dit evenement dient 

om nadruk te leggen op ambachtelij-

ke, seizoensgebonden, natuurzuivere, 

duurzame en streekgebonden produc-

ten. ‘Smaak’ is hierbij het verbinden-

de element. 

Tijdens de thema-avond wordt een 

verrassend drie-gangen menu uitge-

serveerd, waarbij er zoveel mogelijk 

met producten uit de regio en van het 

seizoen gewerkt zal worden. Het vol-

ledige menu is binnenkort op de site 

van Bij de Tijd terug te vinden, via 

waar geïnteresseerden ook voor de 

avond kunnen reserveren. Net als bij 

voorgaande thema-avonden wordt er 

passende muziek ten gehore gebracht 

en is er ter afsluiting van de avond 

een kopje kofie of thee naar keuze 
bij het menu inbegrepen.

Voor deelname aan de avond is het 

noodzakelijk om te reserveren. Dat 

kan t/m maandag 24 september via 

telefoonnummer 030-2209615 (vanaf 

11.00 uur) of per e-mail via contact@

restaurantbijdetijd.nl. Gasten die dat 

gezellig vinden kunnen plaatsnemen 

aan de aanschuiftafel; ook kan er voor 

een vegetarische variant van het menu 

gekozen worden, mits dat voor een of 

beide wensen bij de reservering wordt 

doorgegeven. De deur is vanaf 17.30 

uur geopend; om 18.00 uur wordt het 

voorgerecht geserveerd. In verband 

met de te verwachten opkomst wordt 

tijdig te reserveren aangeraden.

Nieuw seizoen danssalon
Dansliefhebbers kunnen zaterdag 29 september a.s. in HF Witte in De Bilt 

terecht voor een avond stijldansen, met voorafgaand een workshop Single-

dansen. 

De workshop Singledansen is nieuw in de Danssalon. Iedere dansliefhebber 

kan hieraan deelnemen, (voor singledansen heeft men geen partner nodig). 

Het nieuwe seizoen gaat van start met een herhaling van eerder geleerde 

singledansen. De dansen zijn gemakkelijk te leren, passen worden voorge-

daan en herhaald, dus ook nieuwe deelnemers kunnen instappen. 

De Danssalon is er iedere 4e zaterdag van de maand in het HF Witte Cen-

trum in De Bilt, Henri Dunantplein 4. Tel (030) 220 39 54. De workshop 

gaat om 19.15 uur van start en duurt tot 20.15 uur, aansluitend dansavond 

tot 00.00 uur. Meer informatie op www.de-danssalon.nl 

Voetjes van de vloer

Lopikerkapel, dat dit jaar zijn 200-jarig bestaan viert had op Open 

Monumentendag CLD Born Country uit Maartensdijk voor een tweetal 

optredens uitgenodigd. Woensdag 19 september treden de CLD Born 

Country weer op voor de bewoners en gasten van verzorgingshuis ‘de 

Bremhorst’. Om 15.00 uur gaan de voetjes weer van de vloer.

Hobbybeurs
Zaterdag 17 november 2012 vindt de 2 jaarlijkse hobbybeurs plaats in het 

Dorpshuis van Westbroek. Heeft u een leuke hobby die u graag wilt laten 

zien of wilt u werkstukken verkopen, dan kunt u zich aanmelden bij Geertje 

Hoogendoorn tel. 06-25477662, e-mail jhhoogendoorn01@hetnet.nl.

Kun je nog zingen, zing dan mee!

De middagen voor ouderen en belangstellenden in de Opstandingskerk te 

Bilthoven - gaan weer beginnen. Iedereen die graag zingt ‘rond’ het orgel 

onder het motto: ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’, is welkom.

De bezoeker bepaalt wat er wordt gezongen: Psalm, Gezang, Joh. De Heer 

enz. De Biltse organist Jan Bulk begeleidt op het orgel deze samenzang. 

Om zangmoeheid te voorkomen wordt afgewisseld met het lezen van een 

gedicht en kan de deelnemer zelf toelichten, waarom er voorkeur voor een 

bepaald lied bestaat. Start donderdag 20 september in de Opstandingskerk, 

1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven. De aanvang is om 14.30 uur en de 

verwachte sluitingstijd is rond 16.30 uur. Inlichtingen vooraf: Henny Ock-

huijsen, tel. 030 2202458 of 06 30465764.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Struikheide

Calluna vulgaris 

‘Beauty Ladies’

Diverse kleuren. 

Potmaat 12 cm. 

Per stuk 2,49

3 voor 

5,-

wk 38. Geldig van 20-09 t/m 26-09. OP=OP

advertentie



Speciaal voor de lamsliefhebbers, lekker gemarineerd. 

Voor kort in de pan of op de barbecue.

LAMSKOTELETJES ................................. 100 GRAM € 2,25

Met een randje, om te stoven. Voor een lekkere jus; ca. 2½ uur stoven.

RUNDERBORSTLAPJES  .................... 500 GRAM € 4,25

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd, lekker voordelig en heerlijk mals.

STEAK GARLIC  ..........................................  4 STUKS € 7,00

Met o.a. rundvlees, varkensvlees, ei & vleugje sambal, voor een balletje 

te draaien of lekker met bijv.  aardappels en groente in een ovenschaal.

INDISCH GEHAKT ................................. 500 GRAM  € 4,25

Lekker grof gemalen. Gekruid met o.a. kruidnagel; het is er weer tijd voor!

BOEREN BRAADWORST ................... 500 GRAM  € 6,25

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkenshaas, brie en katenspek.

GEVULDE VARKENSHAAS .............. 100 GRAM € 1,98

Helemaal panklaar;  gekruid en gezouten in een jasje van geroosterde uitjes.

BOSCHE BOLLEN .................................... 100 GRAM € 1,10

Uit onze poeliershoek: wordt niet droog! Voor al uw stoofpotjes te 

gebruiken. Ca. 25 minuten zachtjes laten stoven.

KIPDIJ FILET .............................................. 100 GRAM  € 0,85

Puur Rundvlees en varkensvlees, zonder toevoegingen, 

elk uur vers gedraaid voor u.

GEHAKT HALF OM HALF ................. 500 GRAM  € 3,25

Van ons bekende varkensvlees: om krokant lekker uit te bakken, 

heerlijk eenvoudig lekker!

SPEKLAPJES ................................................ 500 GRAM  € 4,75

Uit eigen keuken. Met o.a. puree, gehakt, kruiden en prei, even 

opwarmen in de oven of snel in de magnetron.

PREISCHOTEL ........................................... 500 GRAM  € 4,98

Tartaar, taugé, lente ui en sesamwoksaus in een sleetje. Ca. 15 min. 

Op 150°C in de oven.

SLEETJE TERIYAKI ................................ 100 GRAM  € 1,50

Om zelf te stoven, heerlijk mals. Eventueel in ganzenvet zachtjes 

stoven; 5 kwartier op 150°C.

EENDENBOUTEN ..........................................1 KILO  €12,50

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 22 september. Zetfouten voorbehouden.

• Keukenrenovatie

• Nieuwe keukens

•  Kantoor-

& winkelinrichtingen

• Radiatorbetimmeringen

• (Inloop-) Kasten

• Tafels

• Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Raaijen Interieurs
ALTIJD PERSOONLIJK ZITCOMFORT!

Keuze uit 100 Relaxfauteuils. 

Diverse modellen direct uit 

voorraad leverbaar. 

Lederen Relaxfauteuil 

vanaf  € 850,00. 

Bezoek onze winkel en showroom  

Meubelmakerij en stoffeerderij sinds 1931 

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012 

www.raaijeninterieurs.nl
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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 trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Dieren 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

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Zaterdag 22 en zondag 
23 september 10.00 - 17.00 uur

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

Uitgebreid programma met o.a.: najaars-
markt vol kramen met voor elk wat wils, 
kinderen kunnen houten herfstattributen 
schilderen bij Henk de Houthakker, de kin-
derboerderij zit weer vol aaibaar kleinvee, 
de Doe-avondenkraam is present.

Op zaterdag zijn er nog wat extra activiteiten, o.a. GRATIS uw 
tuingrond laten testen, professionele snoei- en behandelings-
adviezen, kinderpret bij tante Thea en nog veel meer. Natuurlijk 
wordt ook de inwendige mens uitstekend verzorgd in herberg 
De Kastelein.

Wilt u de sfeer alvast proeven, ga dan op het internet 
naar onze site en klik op het Facebook logo. U komt 
dan op onze nieuwe Facebook pagina waar u een 
foto/filmverslag van het Herfstweekend van vorig jaar 
kunt zien.

Klik, als u daar bent, gelijk even op de knop “vind ik leuk”. Dan 
kan het maar zo gebeuren dat u een Vaarderhoogt-waardebon van 
100 euro wint.
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Ook komt een importeur port schen-

ken en een collega-importeur komt 

whisky promoten. ‘Ik kom zelf met 

een speciale whisky in een gelimi-

teerde oplage’,  belooft eigenaar Mar-

cel Verhaar.

Het was zijn vader, Harry Verhaar, 

die in 1972 samen met moeder Willy 

een pand kocht van zo’n 39 vierkante 

meter in Winkelcentrum Planeten-

baan op de plek waar nu de bakker 

zit. ‘Hij was oorspronkelijk van plan 

een hotel-restaurant in Bilthoven te 

openen, want hij had de hogere hotel-

school in Dordmundt gevolgd’, gaat 

Marcel Verhaar terug in het verle-

den. ‘Met zijn schoonvader ging hij 

op zoek naar een geschikte locatie 

in Bilthoven, maar ze konden niets 

vinden. Toen heeft mijn vader beslo-

ten een slijterij te beginnen. Hij nam 

direct al tien single malt whisky’s in 

het assortiment, waardoor de winkel 

het stempel “speciaalzaak” kreeg.’ 

Het was woekeren met ruimte. ‘Al-

les stond op en achter elkaar en hing 

zelfs aan het plafond. In 1986 zijn 

we naar Planetenbaan 2a verhuisd, 

schuin tegenover het winkelcentrum’. 

Dit pand was ooit de varkensschuur 

van Boer Rooken geweest, waarna 

het had dienstgedaan als kerk en ver-

volgens als vergader- en feestzaal 

onder de naam De Meteoor. Begin 

2000 was er weer aanzienlijk ruim-

tegebrek ontstaan. ‘Mijn vader wilde 

een groter pand. Hem werd een mo-

numentale pastorie in een zijstraat 

van de Loolaan aangeboden, maar dat 

zou te kostbaar worden.’ De familie 

Verhaar besloot tot een andere oplos-

sing: ‘We hebben een stuk aan het 

huidige pand laten bouwen, waardoor 

er 140 vierkante meter bijkwam aan 

winkelvloer en magazijnruimte.’ Va-

der Harry stond in Schotland in hoog 

aanzien. ‘In 2001 is hij tot Keeper of 

the Quaich benoemd, de hoogste on-

derscheiding.’ Een quaich is een cere-

moniële whisky drinkbeker met twee 

handvatten.  

Liquoristendiploma

Marcel werd na de verbouwing me-

devennoot in 2001. ‘Ik vond het pand 

te groot geworden voor mijn ouders, 

daarom ben ik bij hen in de zaak ge-

komen.’ Hij had ruime horeca-erva-

ring en veel kennis opgedaan op het 

gebied van wijnen en andere dranks-

oorten. ‘Mijn ouders hadden toen al 

besloten er een whiskyspeciaalzaak 

van te maken. In die tijd begon de 

markt veel interesse aan de dag te 

leggen voor whisky. ‘Ik moest alle 

lessen op de planken zetten van mijn 
pa, zodat ik elke les al eens in mijn 
handen had gehad.’ Marcel stelde een 

korte stage in Schotland voor om het 

vak goed onder de knie te krijgen. 

‘Eerst heb ik een crash course van 

een week bij de nonnen in Vught ge-

daan om mijn Engels bij te spijkeren 

en toen ben ik twee weken bij distil-

leerderij Bowmore op het eiland Islay 

gewerkt.’ Ook haalde Marcel zijn li-

quoristendiploma. ‘Dat was handig 

om de klanten beter te kunnen advi-

seren.’ In 2004 nam hij de zaak over. 

‘Mijn vader had een lichte beroerte 

gehad, dus hij ging het wat rustiger 

aan doen. We zijn wel met zijn drieën 

verder gegaan.’ Tot het noodlot toe-

sloeg. ‘In 2005 ging mijn vader een 

weekje op vakantie naar Schotland. 

Mijn moeder en ik bleven thuis van-

wege de zaak. 

Hij is daar plotseling op Islay over-

leden. In het harnas gestorven dus.’ 

Een kwestie van de geschiedenis die 

zich herhaalde: ‘Dertig jaar eerder 

was zijn vader als leraar Engels tij-

dens een schoolreisje door Schotland 

ook plotseling overleden. Mijn vader 

is hem toen gaan halen. Toen is de 

liefde voor Schotland en whisky bij 

hem ontstaan.’ Marcel Verhaar zette 

de zaak voort. ‘Stoppen was geen op-

tie. Gelukkig gaat het goed met de za-

ken. Je moet vandaag de dag wel ac-

tiever zijn en met je tijd meegaan. Ik 

heb geleidelijk de drempel verlaagd. 

‘We hebben nu ook wijnen van vier 

euro vijftig. Daardoor krijg je ook 

ander publiek binnen. En ik ben een 

webshop begonnen.’ De volgende ge-

neratie heeft zich al aangediend: ‘Ik 

heb een dochtertje van anderhalf en 

kort geleden is er een zoontje bijge-

komen.’

Whisky- en Wijnhandel Verhaar 
viert veertigjarig bestaan

door Lilian van Dijk

Whisky en Wijnhandel Verhaar laat zijn veertigjarig bestaan niet ongemerkt voorbij gaan.  

Op 13 oktober kunnen klanten en andere belangstellenden van 10.00 tot 16.00 uur genieten van 

doedelzakmuziek voor de deur, een glas champagne met een hapje en allerlei leuke acties. 

Marcel Verhaar heft het whiskyglas op het veertigjarig bestaan van zijn 

Whisky- en Wijnhandel aan de Planetenbaan in Bilthoven.

Deze verkiezing werd in 1998 voor 

het eerst georganiseerd; toen alleen 

voor de gevestigde handel. Vanaf 

1999 deed ook de ambulante handel 

mee. Om het jaar werd de verkiezing 

gehouden in de categorie gevestigde 

handel dan wel ambulante handel. 

Vanaf 2005 is de verkiezing uitge-

breid met de vak-wedstrijden. Tijdens 

de vak-wedstrijden worden onderne-

mers uitgedaagd ‘live’ op een podium 

hun kunsten tentoon te spreiden ten 

overstaan van collega’s en belang-

stellenden. Vanaf 2006 werden beide 

categorieën samengevoegd tot één 

verkiezing. Elk jaar werden er dus 

twee winnaars gekozen: gevestigd en 

ambulant.

 

Halve inale
De halve inalisten waren uitgenodigd 
bij sponsor Koppert Cress in Monster, 

een uniek en innovatief bedrijf in mi-

cro-groenten. Daar werden zij verwel-

komd door gastheer Alfred Verhagen 

in de Cressperience-keuken, waarin 

ook opnames van 24 Kitchen worden 

gemaakt. De toch enigszins gespan-

nen halve inalisten werden door de 
Delftse chef-kok Yuri Verbeek culi-

nair verrast. Al snel was iedereen met 

elkaar in gesprek en was het ijs gebro-

ken. Daarna volgde de bekendmaking 

door de juryvoorzitter. De vakjury 

beoordeelde de tien halve inalisten 
op diverse onderdelen en koos drie 

inalisten van de markt: Arco Pie-

per uit Oosterland, Erwin Jansen uit 

Brummen en Van Alphen uit Rumpt. 

En de vakjury koos drie inalisten met 
een groentespeciaalzaak: AGF Land-

waart uit Maartensdijk, Donato’s uit 

Ravenstein en Van Marle de Culinaire 

Groenteman uit Nunspeet.

Finale  

De inale vindt plaats op dinsdag 2 
oktober tijdens de beurs AGF De-

tail in Houten. Op deze dag gaan de 

inalisten, tijdens een spetterende 
inale onder leiding van tv-kok Ru-

dolph van Veen, uitmaken wie zich 

Beste Groenteman van Nederland 

2012/2013 mag noemen. 

Tijdens de inale krijgen alle inalis-

ten drie opdrachten, waar voor een 

bepaalde tijd staat. De vakjury kijkt 

naar de uitvoering en van tevoren 

beschreven en bekende criteria. Elke 

opdracht (en onderdelen binnen een 

opdracht) heeft een afzonderlijke 

wegingsfactor. Zo zullen onderdelen 

zwaarder wegen dan andere. Het be-

lang van een onderdeel is vanuit de 

branche en dus door vakmensen aan-

gegeven Middels een videopresenta-

tie krijgt het publiek in de inale een 
beeld van de winkels of marktkramen 

van de inalisten. De cijfers van de 
mystery shopper, de vakjury en de 

inale opdrachten worden bij elkaar 
opgeteld. De AGF-detaillist met de 

hoogste score mag zich een jaar lang 

Beste Groenteman van Nederland 

noemen. 

Landwaart van brons verzekerd
door Henk van de Bunt

Op maandagavond 10 september vond de bekendmaking plaats van de zes inalisten van de 
verkiezing Beste Groenteman van Nederland. De Maartensdijkse groentespecialist Landwaart 

behoort bij de laatste drie. Wim Landwaart: ‘Hoewel we van tenminste brons verzekerd zijn,  

zullen we natuurlijk ons uiterste best doen voor zilver en wellicht goud’.

Met deze kleurenpracht zit het met de uitstraling van de winkel wel snor. 

  

De Groene Pan ziet het licht
Groenekan is een dorp dat grossiert in originele plannen  

en evenementen. Ook nu zet dit groene dorp tussen  

‘snelweg en spoor’ zich weer op de kaart met een  

origineel kookboek met ‘vergeten’ groenten. 

Het Groenekans Landschap vroeg Groenekanners naar hún recepten met 

vergeten groenten uit (groot-)moeders tijd. Het resultaat - kookboek De 

Groene Pan - werd zaterdag 15 september ten doop gehouden tijdens een 

geanimeerd preuvenemint op de biologische tuinderij ‘n Groene Kans. Het 

eerste exemplaar van het kookboek werd aangeboden aan Ted van der Ham 

van bistro Naast de Buren, de facto de dorpskok van Groenekan. Hij sprak 

de verwachting uit dat De Groene Pan hem extra zou inspireren om nóg 

meer vergeten groenten’ op zijn menukaart te zetten. 

Het kookboek De Groene Pan is voor 10 euro nog te bestellen bij Marc Tilro 

op telnr. 06-53877521. [FK]

Voorzitter van het Groenekans Landschap Frits Jansen, overhandigt het 1e 

exemplaar van De Groene Pan aan Ted van der Ham van Bistro Naast de 

Buren. [foto Henk van de Bunt]



VINK WITGOED

koffie

Koffi ezetten vereist vakmanschap.

Met de fraai-vormgegeven koffi ezet-

apparaten van Vink maakt u het zich 

gemakkelijk. Een perfecte espresso, een 

schuimige cappuchino? U maakt het zelf.

Ook voor goede koffi e gaat u naar:

Computercursus Veilig Internetten
U leert: Op de juiste wijze de beveiliging van uw compu-
ter instellen. De benodigde beveiligingsinstellingen voor 
Internet Explorer en email. Het gebruik van wachtwoor-
den en het verwijderen van uw persoonlijke informatie.
Cursus voor Windows Vista en Windows 7 en u dient 
de computer goed te kunnen bedienen. 4 lessen.  Start: 
maandagmiddag 12 november 2012. Kosten € 56,00

Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, 
tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, 
tel. 030 220 34 90
www.swodebilt.nl

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

Cursus Zingeving
Tijdens deze cursus ontdekt u gezamenlijk oude 
Griekse en Romeinse schrijvers uit de periode 
500 voor christus-500 na christus en bespreekt u 
thema’s als vriendschap, liefde, natuur, ouder wor-
den, geloof etc.  Maandag 13.30-15.00 uur, start 29 
oktober

Cursus Verbindende communicatie
Wil je graag meer verbinding ervaren in je contact 
met anderen? Zeggen wat er in je omgaat zo dat 
een ander je echt kan horen? “Verbindende Com-
municatie” is gegrond in eerlijkheid en mededogen 
en is een concreet middel om verbinding tussen 
mensen te creëren, ook in situaties van spanning.
Donderdag 20.00-22.00 uur, start 1 november

vvso WVT

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven

030 2284973

www.vvsowvt.nl

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, bij 
ons kunt u dagelijks aanschuiven. Alleen, of samen 
met vrienden of familie. Ook voor een kopje koffi e 
of voor de lunch.

Themabuffet Hollandse avond 27 september
Reserveren kan tot 24 september 

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag 14.00 - 18.30 uur

ZOEKT  TIMMERMAN (fulltime)

Bouwbedrijf Nagel is een jong bedrijf  waar de werkzaamheden alleen maar toenemen. 

Hierdoor zijn we dringend op zoek naar een timmerman die ons team komt versterken.

Ben jij iemand die zin heeft in een nieuwe uitdaging, houd je van zeer verschillende werk-

zaamheden in de nieuwbouw, verbouw en renovatie, ben je iemand die de handen � ink 

uit de mouwen wil steken en heb je geen 7 tot 4 mentaliteit? Dan ben jij de persoon

die we zoeken!

Wij bieden je  zelfstandigheid en een goed salaris conform de Bouw CAO.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Egbert Nagel.

Bouwbedrijf Nagel ∙ Wolkammerweg 4 ∙ 3615 CG Westbroek

T (06)-15031638 ∙ F (0346)-28 16 48 ∙ E info@bouwbedrijfnagel.nl

Het zusje van de 

kapper staat zaterdag 

op schiphol, moet 

opgehaald worden, 

dus gesloten.

Bel nog snel voor een 

afspraak 212455

Dagbesteding Hollandsche Rading e.o.

Onvergetelijk Leven

Dennenlaan 61 3739KM, Hollandsche Rading

www.onvergetelijkleven.nl

telefoon: 06-13591445

email: info@onvergetelijkleven.nl

NIEUW

IN DE 

BUURT!

Voor ouderen uit de omgeving die 

nog zelfstandig wonen maar wel graag 

meer activiteit en contact buiten de 

deur zoeken. Onvergetelijk leven biedt 

dagbesteding aan, naar de wens 

van haar gasten.

Kom eens vrijblijvend kijken!

 Iedere dinsdagochtend vanaf 

10.00 uur is er inloop,

bel ons en wij regelen het: 

06-13591445

Het team dat start met het opzetten van dagbesteding in de Hollandsche Rading 

bestaat uit de volgende mensen (van links naar rechts): Bert Hoogendoorn, 

Els Timmer, Wim Kapteyn, Arjen Kepel en Jacqueline Brom.

service voor ondernemers

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

ONDERNEMERS 

VOOR 

ONDERNEMERS

marketing, 

communicatie en 

PR
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Bilthovense schrijft boek  
voor dove kinderen

‘Dove kinderen, dat is een van de dingen die ik door het schrijven van dit boek heb afgeleerd te 

zeggen! Het zijn gewone kinderen, net als andere kinderen, ze hebben alleen een auditieve beperking!’

Aan het woord is Wendy de Graaff, de 

schrijfster van Emma leert lezen, een 

boek voor kinderen met een auditieve 

beperking waarvan het eerste exem-

plaar op 21 september wordt aange-

boden aan de 9-jarige Veerle. ‘Het be-

gon allemaal met Veerle, dochter van 

een vriendin, die een ernstige audi-

tieve beperking heeft. Kinderen zoals 

zij, die niet goed horen hebben veel 

moeite met hun taalontwikkeling. 

Zelfstandig naamwoorden en werk-

woorden krijg je nog wel uitgebeeld, 

maar op het oog eenvoudige woorden 

als ‘en’ of ‘maar’ leveren veel proble-

men op bij het begrijpen van taal en 

dus ook bij leren lezen en schrijven.’

Veilig

De leesmethode Veilig Leren Lezen 

met maan-roos-vis, die op de meeste 

basisscholen gebruikt wordt, is voor 

Veerle en alle andere kinderen met 

een auditieve beperking niet ge-

schikt om te leren lezen. Zij werken 

vanuit een eigen methode zoals Taal 

op Maat met heel andere woorden. 

Omdat het commercieel gezien een 

relatief kleine doelgroep betreft, zijn 

er bij deze methode geen mooi uitge-

geven kinderboeken beschikbaar. De 

kinderen die al zo veel moeite heb-

ben met hun taalontwikkeling moe-

ten het, tot ze een redelijk leesniveau 

bereikt hebben, doen met kopietjes. 

‘Daar wilden wij iets aan verande-

ren’, aldus Wendy. ‘Anne Begheyn 

heeft de productie en de funding op 

zich genomen, Jenny Lindhout heeft 

de illustraties gemaakt. Ik heb wel er-

varing met schrijven, maar het maken 

van dit boek deed een beroep op heel 

andere vaardigheden. Het was meer 

puzzelen, omdat mij vanuit de me-

thode maar heel weinig en soms voor 

horenden bijzondere woorden ter be-

schikking stonden. Ik wilde dat het 

boek met die weinige woorden vooral 

een leuk boek werd, met zo natuurlijk 

mogelijk taalgebruik. Jenny Lindhout 

liep weet tegen andere problemen 

aan. In ieder hoofdstuk introduceren 

we twee nieuwe woorden die Jenny in 

gebarentaal tekent. Dat viel niet altijd 

mee!’

Veerle

De makers gingen niet over een nacht 

ijs, juist omdat het een bijzondere 

productie is. Dr. Connie Fortgens van 

de Koninklijke Auris groep begeleide 

het testen van het verhaal en de te-

keningen bij verschillende groepen 

kinderen op speciale scholen voor 

kinderen met auditieve problemen. 

Nauwlettend werd gevolgd of zij de 

verhalen begrepen en vooral of zij 

plezier in het lezen hadden. Dat leid-

de tot een aantal veranderingen. Het 

boek heette bijvoorbeeld eerst Veerle 

leert lezen, maar Veerle is een lastig 

woord voor kinderen met een audi-

tieve beperking. Er staat Veerle, maar 

je leest ‘Veerlu’; Veerle is dus Emma 

geworden, een klankzuivere naam! 

Emma leert lezen is overigens niet al-

leen geschikt voor kinderen met een 

auditieve beperking, ook andere kin-

deren kunnen dit boek, na gemiddeld 

een half jaar leesonderwijs, zelfstan-

dig lezen. 

Bij Emma leert lezen hoort de website 

www.veerleleertlezen.nl, afgeleid van 

de oorspronkelijke titel. Daarop leest 

de echte Veerle een aantal hoofdstuk-

ken in gebarentaal voor en is alle in-

formatie over het boek en de achter-

gronden te vinden. Het door Bureau 

Dobbel ontwikkelde spel bij Emma 

leert lezen, waarmee de lezers op 

een aangename manier extra kunnen 

oefenen met woorden, wordt op de 

website toegelicht. Wendy de Graaff: 

‘We willen graag een tweede deel 

maken over Emma, maar het vinden 

van subsidies is een tijdrovend pro-

ces, dus dat zal nog wel even duren. 

Verschillende openbare bibliothe-

ken hebben een exemplaar gekocht, 

maar het grootste deel verkopen we 

via ouders aan kinderen met gehoor-

problemen en aan hun scholen. Voor 

hen is het heerlijk dat er nu eindelijk 

een volwaardig en echt aantrekkelijk 

boek is, gebonden en met full colour 

illustraties, waarmee de eerste lastige 

stappen op de weg naar leren lezen 

gezet kunnen worden.’

Emma leert lezen kan besteld worden op www.veerleleertlezen.nl

Kok Stomerij Lederwaren Enzo  
in Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Wijnand en zijn broer Helmus Kok hebben niet het pand maar wel de gehele Stomerij Maertensplein 

overgenomen. Hun echtgenotes gaan met ingang van vrijdag 28 september de stomerij draaien  

in het voorste, inmiddels afgescheiden deel van hun bedrijf Handboekbinderij Kok  

aan de Dorpsweg naast de Nederlands Hervormde Dorpskerk. 

Toen Wijnand Kok een tijd geleden 

met zijn zoontje in Stomerij Maer-

tensplein een horloge kwam uit zoe-

ken, zag hij als ondernemer direct 

nieuwe mogelijkheden. Na overleg 

met zijn broer en beide echtgenotes 

werden de plannen verder gesmeed. 

De Handboekbinderij had meer ruim-

te dan direct noodzakelijk was en de 

eigenaar van de stomerij wilde ook 

alleen de stomerij verkopen. De koop 

werd gesloten, gesprekken met een 

aannemer volgden en een interne ver-

bouwing was een feit.

Concept blijft behouden

Het complete concept van Stomerij 

Maertensplein blijft behouden voor 

Maartensdijk. Het stomen en che-

misch reinigen van pantalon tot vloer-

kleed is de belangrijkste taak.’Net als 

de vorige eigenaar hanteren wij de 

regel dat het gereinigde goed onge-

seald bij ons retour wordt gebracht. 

Wij controleren dan zelf of de op-

dracht kwalitatief goed is uitgevoerd. 

Daarna verpakken wij het in folie en 

kan de klant het gereinigde textiel 

weer op komen halen. Op deze ma-

nier weten we zeker dat de klant thuis 

niet voor een verrassing zal komen te 

staan’, vertelt Wijnand Kok.

Tweemaal 

Kok Stomerij Lederwaren Enzo 

verleent dezelfde diensten zoals 

schoenreparaties en de strijkservice 

en verkoopt dezelfde bijproducten 

als Stomerij Maertensplein voorheen 

deed, aangevuld met lederwaren van 

het betere merk Castelijn & Beerens, 

exclusieve kinderbeenmode en haar-

accessoires en soldatenspeelgoed 

voor jongens. 

‘Het voordeel van het verkopen van 

artikelen in een stomerij is dat elke 

klant minimaal tweemaal langs komt. 

Ze komen de eerste keer om hun 

stoomgoed te brengen en vervolgens 

na een aantal dagen weer om het op te 

halen. Als je dan in je zaak ook ande-

re artikelen aanbiedt dan zien ze die 

mooie portemonnee of tas toch maar 

mooi tweemaal’, zegt Wijnand Kok 

enthousiast. Wijnand en Helmus Kok 

hebben het goed overdacht en denken 

zeker dat de aankoop van dit bedrijf 

een goede zet is. ‘Onze vrouwen, Es-

ther en Corrie, hebben er ook veel zin 

in’.

Twee open dagen

Vrijdag 28 september gaat Kok Sto-

merij Lederwaren Enzo open om 

10.00 uur. Belangstellenden zijn van 

harte welkom tot 20.00 uur. 

V.l.n.r. Esther, Helmus, Corrie en Wijnand Kok in de nieuwe stomerij in 

aanbouw aan de Dorpsweg 46 in Maartensdijk

Beneietconcert voor 
molen Geesina

Begin dit jaar is de prachtig gerestaureerde molen  

Geesina in Groenekan voor het publiek opengesteld.  

Zelfs de meest sceptische (dorps-)bewoners zijn het  

erover eens dat het eindresultaat een prachtige  

en waardevolle aanwinst voor het dorp is.

Het jaarlijks onderhoud van de Geesina komt - deels - voor rekening van de 

dorpsgemeenschap van Groenekan. Om de daarvoor benodigde middelen 

bij elkaar te brengen exploiteren tientallen vrijwilligers in de molen inmid-

dels een winkel met streekproducten, is men hard op zoek naar sponsering 

door bedrijven en stimuleert men vrijwillige bijdragen van particulieren via 

‘de vrienden van Geesina’. In aanvulling op al die fundraisingactiviteiten 

heeft een aantal muzikale Groenekanners het initiatief genomen om ook een 

beneietconcert te organiseren voor de Geesina.

Op vrijdag 5 oktober zullen, vanaf 20.00 uur (deur open vanaf 19.30 uur), 

een achttal musici (de ine leur van de Groenekanse muziekscène) een af-
wisselend muzikaal programma verzorgen. De zes zangers uit het gezel-

schap zullen liederen zingen van Schubert, Mendelssohn, Bizet, Taube, Do-

nizetti, Puccini, Schumann en Zuccalmaglio. Speciale gasten zijn Oksana 

Ivashchenko en Dennis Broeders, die samen met Groenekanner Peter Klop-

stra de pianobegeleiding van de zangers voor hun rekening nemen. Peter 

en Carolien Klopstra brengen daarnaast nog een aantal pianoduetten van 

Dvorak ten gehore.

Het concert wordt georganiseerd in de fraaie boerderij van de familie Ver-

holt aan de Groenekanseweg nr. 126. Het aantal beschikbare plaatsen daar 

is uiteraard beperkt, maximaal kunnen 100 muziekliefhebbers er een plaats 

vinden. Kaarten voor dit unieke beneietconcert zullen in het weekend van 
22/23 september huis-aan-huis in Groenekan worden verkocht. Na 23 sep-

tember kunnen eventueel dán nog beschikbare kaarten worden aangeschaft 

op het e-mailadres vijver35@xs4all.nl.  (Frank Klok)

De zes Groenekanse zangers op de omloop van molen Geesina.
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ONBEPERKT

GENIETEN

- Actie tot eind oktober

- Grill - Teppan Yaki - Chinese tapas

- € 16,95 p.p. incl. koffi e compleet
- Kinderen t/m 11 jaar eten gratis
-  Dagelijks geopend

van 16.00 - 22.00 uur

(dinsdag gesloten)

Alleen geldig bij inlevering van deze coupon.

€16,95
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Juf Simone neemt afscheid
door Marijke Drieenhuizen

Augustus 1972 is Simone Lam begonnen als juf bij kleuterschool ‘De drie turven’;  

behorend bij de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk.  

Op 27 september 2012 is haar laatste werkdag als juf in Maartensdijk. 

De 40 dienstjaren heeft ze niet volge-

maakt, indertijd moest er nog ontslag 

genomen worden bij een zwanger-

schap. Toch is ze na die zwanger-

schappen weer snel begonnen, zij het 

als invalster en parttime leerkracht. 

Nu, gezond en met een echtgenoot die 

al een aantal jaren met pensioen is en 

de zin en rust om samen leuke dingen 

te ondernemen, is de tijd gekomen 

om er op zestigjarige leeftijd een punt 

achter te zetten.

Vanaf haar 6de jaar was het zeker: la-

ter zou ze juf worden bij de kleuters. 

Niet omdat ze zelf daar prachtige her-

inneringen aan had. Toch ging ze als 

middelbare scholier in haar vrije tijd 

helpen op de school waar haar twee 

nichten juf waren. Voorlezen, zingen, 

van allerhande materialen iets knutse-

len; alles was leuk. Ze is daarna naar 

de ‘Kleuterkweek’ gegaan en zegt dat 

ze daar nog geen dag spijt van heeft 

gehad. In die 3 jaar heeft ze veel ge-

leerd over de ontwikkeling van het 

kind en meteen ook stage gelopen bij 

verschillende scholen. De hoofdakte 

deed je als avondopleiding tijdens je 

eerste werkjaar; ook dat heeft ze ge-

daan.

Flyeren 

In 1972 was er in Maartensdijk al-

leen nog maar een kleuterschool van 

De School met de Bijbel en van de 

Openbare Kievitschool. Samen met 

een collega heeft Simone gelyerd om 
meer kleuters naar de school te trek-

ken. De start was wel gelijk al met 

twee klassen: één klas zat in het hou-

ten gebouw naast het Dorpshuis waar 

nu Dijkckstate staat, de andere klas in 

een stenen gebouw aan de Fazantlaan 

waar ook de kleuterschool was van de 

School met de Bijbel. Het tweede jaar 

startte met dik 40 kleuters en in dat 

jaar trouwde ze ook. ‘Ik vond het leuk 

om als afscheid van de kleuterschool; 

de oudste kleuters een nachtje bij mij 

te laten logeren, voordat ze naar de 

eerste klas zouden gaan. Weken van 

pannenkoeken, patat, knakworsten 

etc. volgden. Mooie bijzondere mo-

menten. Het derde jaar kwam er een 

derde kleuterklas bij, die gehuisvest 

werd in de Kievitschool. In 1975 ver-

huisde de Martin Luther Kingschool 

naar de huidige locatie en daar was 

ook plek voor de kleuters. ‘Toen pas 

merkten we echt dat we als juffen op 

verschillende locaties wel heel veel 

hadden moeten ondernemen om alles 

soepel te laten verlopen. Een nieuwe 

fase brak aan’, vertelt Simone.

Onderbouwjuf

Na jaren kleuters de eerste beginselen 

van lezen en schrijven bijgebracht te 

hebben kwam de wens om ook eens 

het vervolgtraject te ondervinden. 

‘Toen in 1985 de basisschool een 

feit werd, konden wij als kleuterjuf-

fen een tweejarige parttime opleiding 

volgen om ook in andere klassen 

te mogen werken. Ik heb het altijd 

vreemd gevonden dat de juffen van 

de basisschool geen bijscholing hoef-

den te volgen om goed om te gaan 

met kleuters. Want er zijn essentiële 

verschillen: alleen al de aanspreek-

toon is zo anders’. Ze heeft vervol-

gens les gegeven in de groepen 3, 4 

en 5 en het leerproces van dichtbij 

meegemaakt. ‘Ik heb nooit de ambitie 

gehad om in alle klassen les te geven, 

ik ben en blijf toch een onderbouwjuf. 

De kinderen in deze leeftijdscategorie 

zijn spontaan en nog helemaal zich-

zelf. Ik kan daar echt van genieten en 

denk dat ik nog wel zeker tien jaar dat 

enthousiasme zou kunnen opbrengen. 

Maar toch stop ik’. 

Digitaal schoolbord

De grootste verandering vindt Simone 

de komst van het digitale schoolbord. 

‘Dat brengt zoveel nieuwe mogelijk-

heden met zich mee, prachtig! We 

hebben als school veel nieuwe lesme-

thodes aangeschaft aansluitend bij dat 

schoolbord. Het wordt allemaal meer 

visueel en daardoor beter begrijp-

baar. Ook nieuw is de vakleerkracht 

voor gym. Geweldig om te zien hoe 
enthousiast de kinderen over de gym-

lessen zijn. In het algemeen zijn de 

leerprestaties verbeterd en komt ieder 

kind tot zijn recht op eigen niveau 

en tempo. Wel is het jammer dat de 

creatieve vakken minder uitgebreid 

aan bod komen, maar door een aan-

tal workshops op de vrijdagmiddag 

wordt dit deels weer goedgemaakt’.

Afscheid

Simone Masmeijer stopt, maar is be-

reid om, als het in haar nieuwe leef-

schema past, in periodes van ziekte 

in te vallen. ‘Dat lijkt mij ook wel 

mooi. Ik hoef er dan alleen maar te 

zijn voor de kinderen; vergaderen, 

feesten voorbereiden en projecten 

regelen en de administratie hoeft dan 

niet meer’. Ze gaat het werken zeker 

missen, maar kan ook blij worden van 

de tijd die ze nu krijgt om andere din-

gen aan te pakken. De eerste reis met 

de camper is al gepland: bestemming 

Andalusië.

Juf Simone met ‘haar’ kinderen voor het digitale schoolbord. Op 27 

september is haar laatste werkdag. Dan kunnen oud leerlingen, ouders en 

andere belangstellenden van 15.30 tot 16.30 uur in de school afscheid van 

haar nemen.

De Blauwe Bizon is jarig 
Vijf jaar geleden opende sport bso De 

Blauwe Bizon haar deuren. De ves-

tiging in het gebouw van FC de Bilt 

had plaats voor twintig kinderen en 

beschikte over wat voetballen en step-

jes. In de afgelopen vijf jaar is de Bi-

zon van kleine buitenschoolse opvang 

uitgegroeid tot professionele sport bso. 

De groei is te zien in zowel kind aan-

tal als in het aanbod van verscheidene 

(sport)-activiteiten. In de week van 17 

t/m 21 september viert De Blauwe Bi-

zon op sportieve wijze haar vijfjarig 

bestaan. Zo kunnen kinderen mee-

doen aan de Olympische skon spelen 
of kunnen zij het opnemen tegen hun 

ouders tijdens het reuze Twisterspel. 

Workshops

In het komende jaar richt De Blauwe 

Bizon zich weer op diverse sportwork-

shops en wordt een hechter samenwer-

kingsverband aangegaan met de Patio-

school, FC De Bilt en de Gemeente de 
Bilt. Voorgaande jaren zijn al verschil-

lende sporten de revue gepasseerd zo-

als: zelfverdediging, hockey, voetbal, 
yoga, rugby en zelfs acro-gymnastiek. 
Voor De Blauwe Bizon betekent sport 

meer dan bewegen alleen. Sport is sa-

menwerken, vriendjes maken en het 

leren omgaan met winnen en verlie-

zen. 

Speelgoed- en kledingmarkt  
bij de Stampertjes

Het was op 15 september een gezel-

lige drukte op het speelpleintje bij de 

Stampertjes in Westbroek. Het weer 

werkte goed mee net als de ouders en 

kinderen. Er waren weer veel dozen/

zakken speelgoed en kinderkleding 

ingeleverd die binnen in de peuter-

speelzaal te koop werden aangebo-

den. Ook werd kofie en wafels von-

den gretig aftrek. De markt was van 

10.00 tot 12.00 uur en is de gehele tijd 

goed bezocht. Vandaar ook de mooie 

opbrengst van maar liefst 650.00 

euro! Dank aan alle sponsors, vrijwil-

ligers en ouders.  (Ineke de Groot)

Buiten waren de spelletjes ingedeeld, schminken, zaklopen, springkussen en 

grabbelton.

Workshops Techniek
Saskia de Boer uit Bilthoven geeft op 3 locaties techniekworkshops aan 

kinderen met als doel kinderen te laten ontwerpen, onderzoeken en ontdek-

ken. De workshops zijn geschikt voor kinderen in groep 1 t/m groep 8 en 

duren steeds 6 weken. Daarna is er mogelijkheid tot verlenging en kun je in-

stromen naar de volgende workshop. Naast techniekworkshops zijn er ook 

workshops natuurkunde. De workshops worden gegeven op de Juliana- en 

Theresiaschool en voor de bovenbouw in het technieklokaal van de Oranje 

Nassauschool’. Op www.techniekjuf.nl valt er meer te lezen en voor vragen 

is Saskia bereikbaar via 06 13507572.

Techniekonderwijs is spelenderwijs ontdekken.

2e hands Kinderkleding- 
en Speelgoedmarkt

Op het erf van zorgboerderij Nieuw Bureveld / Landwinkel De Hooierij  

in De Bilt wordt op zaterdagochtend 22 september de 2e hands kinderkle-

ding- en speelgoedmarkt van De Bilt gehouden. De verkoop is van 9.00 

uur tot 11.30 uur. Er is veel aanbod van kleding voor jongens en meisjes, 

kinderartikelen en (buiten-)speelgoed. De boerderij/landwinkel is gelegen 

aan de Universiteitsweg 1 in De Bilt (tegenover voormalig tuincentrum Eu-

ropatuin).

Open dag en 
nazomermarkt 

Op zaterdag 22 september is het nazomermarkt en open dag bij de Steiner-

school en Kindercentrum Weltevreden in De Bilt. 

De nazomermarkt is een prima gelegenheid om de sfeer van de school en 

het kindercentrum te proeven. Daarom is het tevens open dag. U kunt de lo-

kalen bekijken, kennismaken met leerkrachten en leidsters en er ligt er een 

informatiemap voor u klaar. De open dag en markt aan Weltevreden 6, De 

Bilt beginnen om 10.00 uur en duren tot 14.00 uur. Meer informatie : www.

steinerschool.nl en www.kcweltevreden.nl 



Erkend Bovag rij-instructeur voor motor- en autorijbewijs
* Altijd een gratis kennismakingsles
* Ook verlaagde motor (voor personen<1,65m)

Leo Driehuis, Burg.Huydecoperweg 16, 3615 AD Westbroek
www.3-huis.nl, info@3-huis.nl, 0651 368 995

Alleen voor Vierklanklezers, meld dit bij reservering! 
Tijdelijk € 50,- korting op de actiepakketten auto en motor

FEESTELIJKE OPENING

Op vrijdag 28- en zaterdag 29 september opent Kok stomerij & leder-
waren enzo haar deuren. Vanaf 9.00 uur bent u van hartelijk welkom.

We bieden u de volledige Stomerijservice
Daarbij een verrassend ruim assortiment Lederwaren enzo:

Modieuze
haaraccessoires

Soldaten
speelgoed

Lederen
tassen

Castelijn en
Beerensmeisjes jongens

Exclusieve beenmode

KOM LANGS!
Het is de moeite waard om langs te komen!
•  Voor de meisjes hebben we een speels kado
• Voor de jongens iets stoers
• Voor de volwassenen een smakelijke attentie

Nieuwe webwinkel DeStoereSlak.nl geopend

Cool, vrolijk maar vooral eigenwijs zijn de woorden 

waarmee de nieuwe webwinkel in merkkinderkleding 

zich presenteert. De ondernemende Vera van Zoest 

(41) heet naast haar baan als directiesecretaresse en 

de zorg voor haar 2 kinderen de webwinkel DeStoere-

Slak.nl gelanceerd. 

DeStoereSlak.nl verkoopt kleding van bekende merken in het midden- en hoog-

segment voor uiterst betaalbare prijzen. Ondanks het grote aanbod op het internet 

onderscheidt DeStoereSlak.nl zich door service, klantvriendelijkheid en toeganke-

lijkheid. Dankzij de kleine presentjes bij iedere bestelling laat DeStoereSlak.nl bij 

zowel de ouders als de kinderen een goede indruk achter. 

Na jaren met het idee te hebben rondgelopen een webwinkel te starten heet eige-

naresse Vera van Zoest, zelf moeder, de sprong in het diepe gewaagd. In een tijd 

waarin de webwinkels als paddenstoelen uit de grond komen durt zij het toch 

aan een webwinkel in merkkinderkleding op te starten, met als uitgangspunt dat 

zowel ouders als kinderen blij zijn op moment dat de felgroene ‘DeStoereSlak.nl 

verzendzak’ op de mat valt. Het herkenbare logo van een ‘snelle en coole slak’ 

moet kinderen het gevoel geven dat ook zij snel en cool worden met kleding van 

DeStoereSlak.nl. Verder verzendt DeStoereSlak.nl haar pakketjes gratis en ontvang 

je 20% korting op je bestelling. Daarnaast heet DeStoereSlak.nl regelmatig spet-

terende acties waardoor merkkinderkleding voor iedereen betaalbaar is!

Website: www.destoereslak.nl

Goedkope en trendy

merkkinderkleding

in nieuwe webwinkel

DeStoereSlak.nl

Afm.: 183,6 x 323,6 cm

Compleet met apparatuur! E 5.995E 4.595
Afm.: 335 x 305 cm

Compleet met apparatuur!

Svea Amersfoort sveakeukens.nl
Euroweg 93 (bij Ikea), tel.: 033 - 4946170
amersfoort@sveakeukens.nl

Openingstijden: ma,di,wo, vr: 9.30 - 17.30, do: 9.30 - 21.00, za: 9.30 - 17.00. Vraag naar de voorwaarden.

EERLIJKE KEUKENS, EERLIJKE PRIJZEN

Een Svea keuken is helder, eerlijk, uiterst 

eigentijds en bovenal stijlvol. Je vindt precies 

wat bij je past, je kiest wat je wilt en krijgt 

wat je wenst. 

  Keukenkasten zijn volledig voorgemonteerd, 

dus makkelijk zelf plaatsen

  Ook professionele montage mogelijk

  5 jaar garantie

  Je wordt door de ondernemer zelf geholpen, 

één aanspreekpunt tot keuken klaar is

  Topkwaliteit keukens

  Direct de laagste prijs op tafel

  Wij maken een 3D tekening

  Installatietekening verzorgen wij voor jou

  Bezorgen de keuken gratis thuis.

GOSS

gratis ontzorgservice voor 50+ 
(leden van ouderenbond)

Bel voor meer informatie tel. 033-4946170
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Schoolkorfbaltoernooi bij TZ
Afgelopen vrijdag vond het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi in Maartensdijk, georganiseerd door 

korfbalvereniging Tweemaal Zes plaats De wisselbeker voor groep 5 en 6 ging naar de Martin Luther 

Kingschool en die voor de basisschoolgroepen 7en 8 werd meegenomen naar Westbroek. 

Het toernooi werd mede mogelijk 

gemaakt door een extra inanciele 
bijdrage van het Fonds Sportbevor-

dering De Bilt. Het schoolkorbal-
toernooi is een jaarlijks terugkerend 

evenement dat al vrijwel vanaf de 

oprichting van de vereniging (1968) 
georganiseerd is. 

Het volledige programma werd onder 

schooltijd afgewerkt zodat alle kin-

deren de kans krijgen met korfballen 

kennis te maken. Alle uitslagen, stan-

den en foto’s zijn na te kijken op de 
site van de club: www.tweemaalzes.
nl

Het toernooi

Het toernooi met echte korfbalwed-

strijden, startte om tien voor negen 

voor de groepen 5 en 6. Er deden 15 
teams mee en de wedstrijden werden 

in 4 poules afgewerkt. Er werd goed 
rondgespeeld met de bal en behoor-

lijk veel gescoord. De kinderen zijn 
dan ook in de week voor het toernooi 

tijdens de gymles getraind. In alle 4 

de poules werden teams van de Mar-

tin Luther Kingschool winnaar. De 
halve inales waren dan ook onderlin-

ge wedstrijdjes tussen klasgenootjes. 

In de inale waren het de kinderen van 
groep 6 die sterker waren. 

Regen

Om tien voor één startte het toernooi 

voor de groepen 7 en 8. Het regende 
en het was best wel koud. Maar de 

kinderen gingen fanatiek van start. 

Later werd het wat beter weer. De 

Smitjes van ’t Kompas vielen al direct 
op. Zij wisten in alle wedstrijden 4 

keer te scoren en waren het enige geel 
tussen 3 blauwe (MLK) halve inalis-

ten. Zij werden ook eindwinnaar en 

mogen in juni 2013 meedoen aan het 

Provinciaal Schoolkorfbaltoernooi.

Vier keer 

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 (Kangoe-

roetjes) ‘training’ in spelvorm is op 

zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur o.l.v. 
Henny de Rooy tel. 0346 212971. 

Voor de kinderen van 7 t/m 9 jaar (Pu-

pillen) en ouder kan voor inlichtingen 
gebeld worden naar Ria Timmer, tel-

nr. 0346 212885. 

De winnaars van de Martin Luther Kingschool.

De Smitjes van ’t Kompas uit Westbroek vielen al direct op.

Belangrijke overwinning voor DOS
De derde uitwedstrijd op rij was tegen het sterke Fiducia in De Meern. Op een geheel nieuw 

kunstgrasveld (de oficiële opening moet nog plaatsvinden) lag iets teveel zand,  
maar dat gaf geen problemen voor een goede wedstrijd.

De midweekse wedstrijd tegen Mad-

joe was nipt verloren gegaan en de 

DOS spelers hadden zich voorgeno-

men tegen Fiducia een goed resultaat 
neer te zetten. Er werd veel scherper 
gestart dan maandagavond liet de bal 

snel rond gaan en binnen enkele mi-

nuten was er al een 0-2 voorsprong 

gepakt. Na tien minuten was de voor-

sprong vergroot tot 1-4, maar toen 

stokte het aanvalspel. Fiducia ging 
meer druk geven met verdedigen en 

het duurde even voordat het team hier 

goed mee omging. In deze periode 
kon Fiducia op 5-5 langszij komen. 
De laatste tien minuten van de eerste 

helft pakte DOS gelukkig de draad 

weer op en met twee doelpunten van 

zowel Jeroen Groot als Robin de 
Rooij werd een 5-9 ruststand bereikt.

Na rust werd direct de draad weer 
opgepakt. Van de 5-5 stand liepen de 

Westbroekers uit naar 5-13, voordat 

Fiducia voor het eerst kon tegensco-

ren. Halverwege de tweede helft was 

de wedstrijd al beslist. Fiducia bracht 
nog een drietal nieuwe heren in het 

veld, maar zij brachten vooral fysieke 
kracht mee in plaats van doelpunten. 
Een kwartier voor tijd verving Linda 
Nap, speelster van de A1, Marjolein 

van Zijtveld die geblesseerd uitviel na 

een ongelukkige botsing. Linda kan 

terugkijken op een goed debuut in het 

eerste team. DOS liep nog verder uit 

naar 6-16 en liet bij deze stand de teu-

gels iets vieren en Fiducia proiteerde 
direct door viermaal op rij te scoren. 
Dit was niet meer voldoende om 

nog enige spanning in de wedstrijd 

te brengen. Bij een stand van 12-19 

loot de scheidsrechter voor de laatste 
maal. Door dit prima resultaat blijft 

de ploeg bovenin meedraaien.

DOS 2 speelde later op de dag tegen 

het reserveteam van Fiducia en liep 
tegen de eerste competitienederlaag 
aan. Fiducia was te sterk en won met 
9-7.

Volgende week wacht DOS de eerste 
thuiswedstrijd. Tegenstander is een 

bekende opponent, namelijk VIKO. 

Het aanvangstijdstip is 15.30 uur in 

Westbroek.

Centrals 
De meiden van Centrals versloegen in Apeldoorn Robur,  

de nummer 1, twee keer met 1 - 0. Dit betekent, dat de tweede 

plaats zeker is en dat Centrals ook nog eerste kan worden.

Het was een mooi middag in Apeldoorn voor Centrals, met 2 x winst, maar 

ook met uitstekend verdedigend werk van pitcher Lindsey Vanderrlugt, die 
goed door haar veld werd gesteund. Er stond een team deze middag. In de 
eerste wedstrijd werd het gelijk al het enige punt van de wedstrijd gescoord. 
Eva Voortman kwam op het 1e honk, waarna ze vervolgens het 2e stal. 
Vervolgens sloeg Andee Lindgren een honkslag in het rechtsveld, waardoor 
Voortman vanaf het 2e honk uiteindelijk kon scoren. in de rest van de wed-

strijd werd goed verdedigd, waarbij Robur twee maal de eerste 2 honken vol 

had en een keer 3 honken vol, maar scoren deden ze niet.

In de tweede wedstrijd, met opnieuw Vanderlugt als pitcher, bleef het lang 
0-0, waarbij de druk op Robur alleen maar groter werd. Immers, door een 

wedstrijd te winnen zouden ze kampioen kunnen worden. De Apeldoorners 
rekenden daar ook op, mede gezien het vele volk dat aanwezig was. Lind-

gren ging in de 5e inning voor Centrals pitchen, terwijl het nog steeds 0-0 
was. Tot de 6e inning. Voortman gaat uit tussen honk 2 en 3 door hinderen 
van de korte stop; vervolgens Lindgren op het tweede honk. Nadia Bron, 

lang zonder een honkslag slaat nu een hele goede, waardoor Lindgren kan 
scoren, 1-0 voor Centrals. Het wordt in de 7e nog wel even heel spannend, 
met 3 Robur speelsters op de honken, maar de vangbal van korte stop Step-

hanie Ruiter maakte aan alle spanning een eind. Centrals wint twee keer, 

Pirates verliest een keer, waardoor de tweede plaats zeker is. Zaterdag a.s. 
speelt Centrals twee keer tegen Roef, terwijl Robur nog twee keer tegen 

Pirates speelt. Roef en Pirates zijn uitgeschakeld voor de 1e twee plaatsen, 
terwijl bij twee keer verlies van Robur en twee keer winst van Centrals, 

Centrals alsnog kampioen wordt. Bij Robur vloeiden er veel tranen, mede 

omdat hun beste, Amerikaanse, speelster er niet meer bij zal zijn. Centrals 
zou het dus alsnog kunnen doen: kampioen. Zo niet, dan wordt een ‘best of 
ive’ gespeeld tegen Hoofdklasser Twins.

(Bertus Voortman)

Bos verlengt contract
Bakker Bos, met vestigingen in Maartensdijk, Den Dolder en Hilversum, 

heeft opnieuw het sponsorcontract met Tweemaal Zes verlengd. Eigenaar 
Bert Bos en zijn vrouw Annemiek en kinderen zijn geen onbekenden bin-

nen de club. 
Bert en Annemiek hebben jaren gekorfbald en hebben dit virus overgedra-

gen aan hun drie dochters. TZ is er trots op dat een Maartensdijkse onderne-

mer zich weer heeft willen binden aan de korfbalvereniging. Hierdoor blijft 
korfballen mogelijk en betaalbaar in Maartensdijk. 

De B1, waarin dochter Marit speelt. De foto is genomen na een doordeweekse 

wedstrijd, waarin met 7-7 gelijk werd gespeeld tegen het altijd lastige KVA 

uit Amstelveen. (Johan Rijksen)

Een wedstrijdbeeld uit Fiducia –DOS.
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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.)

❏  Gefeliciteerd (Nieuwe vaste rubriek: 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. 
€ 10,00. tot 50 tekens meer + € 3,50)

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

Noojes 
 per e-mail*

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

U zoekt 

- 

U vindt

Te koop aangeboden

Gratis af te halen: +/- 15 zak-

ken kolen! Tel: 035-5772350 

(na 19.00 uur)

Waldmann AVL122 ventilator 

(met nieuw filter) en lamp voor 

op werktafel In alle standen 

verstelbaar; zeer geschikt voor 

rookafzuiging bij b.v. solde-

ren. € 25,-. Tel. 030-2288994
    

Prima fietsrek voor op de trek-

haak. Geschikt voor 2 fietsen. 

€ 35,-. Tel. 030-2285083.

2 Judopakken in prima staat. 

Merk Essimo maat 160. 

€ 17.50. Merk Decatlon voor 

10 jaar. € 15,-. Tel. 030-

2292791.

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Nieuwe dames bootschoenen, 

bruin leer, maat 38. van € 89,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Zwarte attachékoffer (nieuw) 

afm. 44x32x10 cm. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Nieuwe 2-delige tankini, 

bruin/geel, maat L. € 5,-. 

Nieuwe 3-delige tankini, roze/

oranje, maat L. € 6,-. Houten 

tafeltje 35x35x35 cm. € 7,50. 

Tel. 030-2202996

Twee toiletsteunen. € 12,50. 

Tel. 0346-213073

Historie Dorpskerk 

Maartensdijk. € 12.95. Tel. 

0346-213073 

Draaifauteuil beige leer, rug-

leuning verstelbaar, houten 

onderstel, 5 poten. € 25,-. Tel. 

035-5771462

Double do xl-stans en snij 

apparaat voor kaarten maak 

hobby. € 25,-. Tel. 030-

2205783

Fietsen/brommers

Nette HERENFIETS Sparta 

met versn. en teller. € 70,-. 

Tel. 0346-212209

Personeel gevraagd

THUISWERKSTERS gezocht 

voor hip en snel groeiend sie-

radenmerk. Werk bestaat oa uit 

rijgen, afhechten, kettelen en 

ringetjes buigen. Enige erva-

ring is een pre. 

Graag reactie op info@blinck-

star.nl 06-57544430   

HUISHOUDELIJKE hulp 

gevraagd voor 3 uur per week 

in Groenekan. Tel. 0346-

282202

Ik ben op zoek naar iemand die 

mijn tuin ONKRUIDVRIJ wilt 

houden. Tel. 06-51992327

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

65-Plusser doet KLUSJES 

voor 65-plussers, tuin-, tim-

merwerk, grasmaaien enz. 

€ 11,-. Tel. 06-17896843 

Groenekan. Reparatie rollui-

ken en zonneschermen

voor VERVOER bel Arthur 

06-45624367 - omg. Bilthoven 

15€ - Schiphol 35€ -Zeeland/

Groningen 100€ - Parijs 250€.

Ghanese vrouw zoekt uitbrei-

ding HUISHOUDELIJK werk 

in Hollandsche Rading. Tel. 

06-44721955

Bijles voor uw kind? Remedial 

TEACHER heeft nog tijd. Tel. 

030-2287331 Bilthoven.

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Maak kennis met 

HERBALIFE, vraag een 

proefpakket aan. Herbalife 

heeft ook glutenvrije gezon-

de voeding. Voor vet meten, 

advies en begeleiding, belt u 

no. 0346-571377. Website: 

www.vinkvoorvoeding.nl

Wist U dat BETTY'S 

CORNER een speciaal 65+ 

tarief heeft? En ook dat met 

knipkaart elke tiende behande-

ling knippen gratis is? Bel voor 

een afspraak: 06-33722022. 

Zorg voor uw haar!

Zaterdag 22 september 

CARPORTVERKOOP 10.00 

TOT 16.00u oud, bijna nieuw, 

curiosa etc. Middellaan 13 

Bilthoven

VERLOREN in Groenekan op 

de garage sale mijn felroze 

bril, klein montuur. Tel. 030-

2626047

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afscheidin-

gen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-

gave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, 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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 

Tel. 0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl www.

metuwdorpsmakelaar.nl

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of persoonlijke 

groei)? En is er een verlangen je patronen te doorzien en te door-

breken en op een vernieuwende manier weer te verbinden met 

jezelf en de ander? Bel voor een gratis kennismakingsgesprek. 

Hulpbronnen in het coachen zijn de dieptepsychologie van Jung, 

Imaginatie-technieken en eventueel de natuur. Hanneke van 

Doorn. Tel. 06-46380150 www.bewustzijninverbinding.nl

Zesdaagse senioren busexcursie herfstreis. In de week van 

1 – 6 oktober kunt u nog mee met de reis ter afsluiting van 15 

jaar “Reisclub 55 “ Deze zeer goed verzorgde busreis brengt u 

naar twee hotels in zowel Oost en Noord Nederland. Ook een 

dagtocht naar Texel staat op het programma. De reis is compleet 

verzorgd met zeer luxe touringcar en reisleiding van Hennie en 

Henk Broekhuizen. Voor alle informatie even bellen met 0346-

212288 of 06-53853557

Te koop of te huur, bedrijfspand 400 m² op de Industrieweg 

in Maartensdijk 200m² boven en 200m² beneden met goederen-

lift en grote inrijdeur. Tel. 06-54623282

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Tegen 

inlevering van deze advertentie krijgt u tijdens een complete 

gezichtsbehandeling van € 49,50 een gratis collageen anti rim-

pel oogmasker. Actie geldig t/m 30-09-2012. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie 

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Tuinservice van Vliet 06-54751296 vrij- en zaterdag verkoop 

N. Weteringseweg 34. Nu weer volop planten: violen, heide, 

skimmia, viburnum, etc. Coniferen, taxus, laulier, buxus, groot 

en klein, verder van alles voor uw tuin. ook...... voor een snoei-, 

opknap-, herfstbeurt.

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn is coach in leer-

processen van  hoog)begaafden. Telefoon 030-2258350; www.

MPGcoaching.nl  

Het Rode Kruis vergadert. Afdelingsvergadering van het Biltse 

Rode Kruis: 25 september a.s. om 20.00 uur in de Rode Kruis 

zaal in Toutenburg in Maartensdijk, Kievitlaan 81 A, wat doet 

het Rode Kruis in uw omgeving? Hoe wordt uw geld besteed? 

Komt er een jubileumreis in 2013? Het bestuur legt verantwoor-

ding af en informeert u. U bent van harte welkom! (Leden en 

vrijwilligers zijn stemgerechtigd). Voor meer informatie: bel met 

0346-212529 of mail naar info@rodekruis-debilt.nl 

‘GARAGE SALE’ op zaterdag 22 september 2012 tussen 10 

uur en 14 uur. Waar? Bedrijfspandje aan de Tennesseedreef 7D 

in Utrecht. Parkeren gratis voor de deur. Kijk voor het aanbod 

op mijn website: http://www.verzamelobjecten.wordpress.com

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 12 voor de SWO en de WVT cursussen!

Topkids let op de kleintjes!

Slim, maar toch lage cijfers op school? Coach gespeciali-

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden ondersteunt de 

communicatie tussen ouders en kind, zodat ouders hun kind 

effectiever kunnen begeleiden in de studie en kind beter leert 

presteren op school. Maria van Groenestijn, 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl  

Als Techniekjuf verzorg ik technieklessen en workshops 

voor kinderen in groep 1 t/m groep 8. Dat gebeurt tijdens 

naschoolse opvang op drie locaties. De workshop hebben peri-

odes van 6 weken. Daarna is er mogelijkheid tot verlenging 

en mag je instromen naar de volgende workshop. Wanneer het 

werkstuk af is mag je  mee naar huis nemen. Op de website lees 

u daar alles over.www.techniekjuf.nl tel 06-13507572

5 avonden: cursus voor liefdesrelaties. Albert en Monique 

Mizee starten ‘ik heb je lief’ op 27 september. In deze cursus 

ervaar je samen een andere manier van elkaar ontmoeten. Bij 

Maelique, Looijdijk 146 in de Bilt. Voor opgave + info: www.

maelique.nl of 06-48509921 

Wilt u na uw vakantie weer bewegen? Kom naar de Pilates 

in Maartensdijk! Met deze bewegingsmethode maakt u uw 

lichaam sterker en flexibeler en wordt u bewust van uw hou-

ding. De lessen vinden elke woensdag plaats om 19.30 én 

20.30 uur. De lessen worden gegeven op de Kon. Julianalaan 

26. Meldt u gratis aan voor een proefles, bel naar 0630443485 

of surf naar www.drbm.nl. Voor wie Pilates? Ouderen, mensen 

met weinig sportervaring en ervaren sporters.

Puzzeltje
Op het bruggetje dat toegang verschaft 

naar de grote kerk tegenover de snack-

bar en kijkend richting Bilthoven zie je 

een groot rechthoekig bord met verbo-

den voor auto s etc. met bepaalde tijd 

erbij en dat op 1,4 km. Heb het aan 

verschillende mensen gevraagd maar 

niemand kwam eruit. Alleen de snack-

barjongen kon mij vertellen, dat je hier 

om de hoek moet gaan en dan 1,4 km 

verder is een weg naar links en daar 

is het voor bedoeld. Hoe verzinnen ze 

het? De conclusies laten we graag aan 

anderen over. (Rob Schavemaker)

vacatures

Meer weten? Kijk op 
www.vrijwilliginactiedebilt.nl 
of bel met 030-744 05 95

Herstelcentrum De Wilt-

zangk in Bilthoven zoekt 

een gezellige gastvrouw 

voor de huiskamer.

Talent voor webbeheer? 

Stichting 900 jaar De Bilt is 

op zoek naar u!

SWO De Zes Kernen in 

De Bilt heeft een vacature 

voor een handige klusjes-

man.

Woonzorgcentrum Schuts-

mantel in Bilthoven zoekt 

een vrijwilliger met groene 

vingers. 

Wilt u schoolkinderen 

begeleiden bij bak- en 

kooklessen? Stichting 

Animo in De Bilt heeft een 

leuke vacature.



 De Vierklank 19 19 september 2012

Voordaanteams verliezen
Zowel de dames als de heren van Voordaan wisten dit weekend geen punten te pakken.  

De dames verloren met 0-2 op eigen veld van het sterke Tilburg. De heren kwamen  

in de eerste hoofdklassewedstrijd dit seizoen ruim te kort uit tegen Laren (6-1).

De dames van Voordaan wisten dat 

ze met Tilburg een sterk team op be-

zoek kregen met promotieambitie. 

Voordaan wist echter uitstekend te-

genwicht te bieden in de eerste helft 

en er was sprake van een gelijk op-

gaande wedstrijd. Toch kwam Tilburg 

uit een veld-goal 8 minuten voor rust 

op voorsprong. Na rust konden de 

Groenekanse dames de goede lijn niet 

doorzetten. Er werd minder goed ge-

combineerd en Tilburg kreeg de wed-

strijd deinitief in handen. Uiteinde-

lijk wisten de bezoeksters dit met een 

tweede doelpunt in de score tot uiting 

te brengen. De 0-2 eindstand was 

daarom een terecht verlies voor de 

dames van Voordaan. Assistent coach 

Martijn Muller: ‘We hebben vandaag 

een prima eerste helft gespeeld met 

goed combineren en weinig lopen 

met de bal. Jammer dat we dat niveau 

niet in de tweede helft kunnen vast-

houden. We missen daar dan nog de 

ervaring en rust voor. Ik weet zeker 

dat we daar nog aan kunnen werken 

de komende weken!’

Perspectief

De heren van Voordaan kenden een 

puntloze start in de hoofdklasse. Uit 
tegen het met 3 Australiërs en 1 En-

gelsman versterkte Laren kon Voor-

daan een goede wedstrijd niet in een 

goede score omzetten. 

De Larense thuisploeg won met 6-1. 

Voordaan startte zonder de vrijdag 

geblesseerd geraakte aanvoerder Tim 

Belderbos. Een kostbaar gemis zowel 

als rustpunt op het middenveld als bij 

de cornerstop bleek later. De eerste 30 

minuten speelde Voordaan prima en 

was er sprake van een gelijk opgaan-

de wedstrijd. Toch ging het de laatste 

5 minuten voor rust mis. Tweemaal 

wist Laren via een velddoelpunt de 

bal achter keeper Wytse Engelsman 

te deponeren: 2-0. 

Na rust viel de derde tegentreffer: 3-0. 

Na een kwartier wist Voordaan echter 

tegen te scoren. Een gevaarlijke voor-

zet werd door een Larense verdediger 

achter zijn eigen keeper getikt: 3-1. 

Voordaan bleef goed spelen en kreeg 

4 corners de gehele wedstrijd tegen 

2 voor Laren. Zowel het stoppen als 

het inschieten was niet scherp genoeg 

zodat de corners geen tegentreffers 

opleverden. 

De laatste 10 minuten zetten Laren 

nog aan en liep na drie treffers uit 

naar een 6-1 winst door de Australi-

sche internationals Eli Matheson en 

Matthew Butturini. Voordaan coach 

Peter Kalfsterman: ‘Ik ben tevreden 

over ons spel en de uitslag is wat ge-

latteerd. We hebben laten zien mee te 
kunnen komen met het veldspel maar 

we komen nog te kort voor de goal. 

Een verlies met perspectief, ik kijk uit 

naar de nieuwe kans volgende week 

thuis tegen HGC’. 

Aanstaande zondag spelen de Groe-

nekanse heren thuis tegen H.G.C. 

(14.45 uur). Vrijdagavond is er in het 

clubhuis nog een heuse persconferen-

tie waarbij de ploeg zich presenteert 

aan de pers, sponsoren en leden (van-

af 20.30 uur). 

Voordaan kwam tekort tegen Laren (foto www.guidovanderburg.com)

FC De Bilt walst in derby over DOSC heen

Op zaterdag 15 september stond voor FC De Bilt in de derde speelronde,  

de eerste derby op het programma. De koploper met zes punten uit twee wedstrijden,  

nam het in eigen huis op tegen DOSC uit Den Dolder.

De vorige thuiswedstrijd tegen SV 

Lopik werd zonder al te veel moei-

te omgezet in een winstpartij. Ook 

uit Bunnik nam de ploeg van Gerrit 

Plomp drie punten mee, al was hier 

meer voor nodig. DOSC kent een val-

se start in de vierde klasse en stond 

voorafgaand aan de wedstrijd zonder 

punten onderaan.

Al snel na het eerste luitsignaal had 
DOSC op een 0-1 voorsprong kun-

nen komen. In een scrimmage wist de 

linksbuiten ruimte te vinden voor een 

snoeihard schot, dat gelukkig voor 

FC De Bilt, uiteenspatte op de lat. 

Vanaf dat moment was De Bilt heer 

en meester. Met beter positiespel dan 

in de voorgaande wedstrijden werden 

er verschillende kansen gecreëerd. 

Een identieke situatie als de vorige 

leverde een kans op voor Mike Ver-

sloot. In plaats van de lat zorgde in 

dit geval een hoofd van de tegenpartij 

er nog voor dat er geen verandering 

kwam in de 0-0 tussenstand.

Een aantal minuten later was het wel 

raak. Na goed doorgaan van Worku 

Ayana werd Mike Versloot op randje 

buitenspel aangespeeld. Hij wist mooi 

weg te draaien en tekende na twintig 

minuten voor de verdiende 1-0. Voor 

rust werd de score al link uitgebreid. 

Eerst kon Erwin Korthals het beslis-

sende tikje geven, na goed doorgaan 

van Bobby Reyerse en vlak voor rust 

was het diezelfde Erwin die met een 

schitterende lange bal Mike in staat 

stelde voor de 3-0 ruststand te zorgen. 

Tussendoor was de grootste kans van 

de wedstrijd niet besteed aan Niels 

van Veelen. Vanaf elf meter schoot hij 

te slap in waardoor de keeper de bal 

kon tegenhouden.

Na de rust was het eenrichtingsver-

keer. De Bilt ging verder met scoren 

en DOSC had, mede door de vele 

blessures, wissels en fysieke onge-

makken, niks meer te vertellen. Dit 

resulteerde uiteindelijk in een 10-0 

overwinning! Mike mocht er deze 

middag maar liefst vier maken en 

Niels maakte zijn eerdere misser 

goed door er ook nog twee te scoren. 

Doelpunten van Jan van den Dijssel, 

Worku Ayana en Lennart van Dijk en 

eerder dus al Erwin, zorgden er uit-

eindelijk voor dat de dubbele cijfers 

werden gehaald.

Een mooie en belangrijke overwin-

ning, geen tegendoelpunten geïncas-

seerd en inmiddels negen punten uit 

drie wedstrijden. Volgende week 

wacht de lastige uitwedstrijd bij 

SVMM en op 29 september komt 

Scherpenzeel naar De Bilt.

SVM wint bij CJVV
Een strafschop heeft SVM uit Maartensdijk de winst 

opgeleverd in de uitwedstrijd tegen het Amersfoortse CJVV. 

Die penalty kregen de bezoekers in de slotfase en  

was meteen goed voor een driepunter: 1-2.

Na een doelpuntloze eerste helft opende CJVV een minuut of tien na rust 

de score. Dylan Wienke passeerde de doelman van SVM Maartensdijk: 1-0. 

De Amersfoorters moesten die voorsprong al snel weer prijsgeven. Na een 

hoekschop kreeg SVM speler Mike de Kok de bal goed voor z’n voeten: 

1-1. Een ongelukkige actie van CJVV’-er Marnix Munneke leverde de equi-

pe van trainer Wout van Dronkelaar een strafschop op, een minuut of tien 

voor het einde van de wedstrijd. Die kans lieten zij niet onbenut: 1-2.

In Amersfoort speelden de geel blauwen een goede wedstrijd tegen het altijd 

lastige tweeënnegentig jaar jonge CJVV. ‘CJVV is het vorig jaar gedegra-

deerd uit de 2e klasse en bouwt aan een nieuwe talentvolle ploeg’, aldus hun 

wedstrijdlyer. SVM startte zonder de geblesseerde aanvoerder Kevin van 
Dronkelaar met Roy Wijman op zijn positie. Vanaf de aftrap nam SVM met 

bij vlagen goed positiespel het initiatief. Dit leverde de eerste 15 minuten 

kansen op voor Mike de Kok (schot net naast) en kopballen van Tom Jan-

sen en Wessel Schuller. SVM speelde met veel variatie. Vlak voor de thee 

schoot middenvelder Bas van Dijk met een fraaie schuiver op de paal!. 

Na de pauze een feller CJVV, dat SVM in de verdediging drong. Tot echte 

kansen leidde dit niet voor de gastheren; de SVM-defensie stond steeds 

goed opgesteld. Toch leverde een onoplettend moment in de 51 minuut de 

1-0 voor CJVV op. SVM herpakte zich, nam het initiatief en ging op zoek 

naar de verdiende gelijkmaker. Uit een van de vele corners zette Djoei En-

gel de bal laag voor en schoot Mike de Kok in de 63 minuut zeer fraai de 

1-1 binnen. Na een snelle en goede SVM aanval werd Roy Wijman in het 

strafschop gebied gevloerd. De strafschop werd door Tom Jansen benut (1-

2). Het bleef tot het eindsignaal van de goed leidende arbiter Haringsma 

spannend. De moegestreden Diederick Hafkemijer, Tom Jansen en Erik Rö-

ling werden vervangen door resp. Stefan van Keulen, Arjan Grootevorst en 

Erik van der Vaart.

Tot slot de spreuk (vrij naar Churandi Martina) uit de wedstrijdlyer van 
CJVV: ‘Weest blij mannen, ga er voor, de plek komt dan vanzelf’. SVM 2 

speelde uit met 2-2 gelijk tegen het sterke Benschop.

Wedstrijdprogramma zaterdag 22 september: SVM 1 thuis om 14.30 uur 

tegen het tot nu toe pover presterende Fortius uit Amsterdam en SVM 2 

ontvangt om 12.00 uur het Utrechtse UVV2.

TZ wint overtuigend
Na de nederlaag in Zeeland tegen Top Arnemuiden moest TZ de eerstvolgende thuiswedstrijd winnen 

om de aansluiting boven in de overgangsklasse te behouden. Rust Roest uit Eindhoven was de 

tegenstander, een ploeg waar vorig jaar twee keer van werd gewonnen. 

Vanaf het begin werd scherp aange-

vallen en wist Bob Gerritsen snel 

een 2-0 voorsprong neer te zetten. 

Ook Tim Meijers, Anouk van Breda 

en Lianne Meijers hadden veel aan-

vallende dreiging en creëerden veel 

kansen. Met veel dynamiek en mooi 

aanvalsspel werden 10 doelpunten 

gescoord in de 1e helft. Echter door 

regelmatig slordig te verdedigen bleef 

Rust Roest enigszins in het spoor. De 

10-6 ruststand was geen goed beeld 

van de krachtsverhoudingen. 

Na de rust hetzelfde spelbeeld met 

een veel scorende Bob Gerritsen en 

Tim Meijers. Joep Gerritsen en Bart 

Drost domineerden in de rebound, 

Daphne Bos schakelde de belang-

rijkste aanvalster van Rust Roest uit. 

Het verschil bleef steeds 4-5 doelpun-

ten in Maartensdijks voordeel. Leon 

Simons, coach van Rust Roest en 

bekende oud-international, greep in 

met enkele wissels en tactische om-

zettingen. Het bleek voor TZ moeilijk 

om daarmee om te gaan waardoor de 

spanning (bijna) terugkwam in de 

wedstrijd. Nawal Legouit scoorde op 

een belangrijk moment en sloeg nu 

het beslissende gaatje. Ondanks een 

onrustig laatste kwartier een overtui-

gende overwinning. 

TZ is op dit moment een van de meest 

scorende ploegen in de overgangs-

klasse. In de poule van TZ hebben nu 

6 ploegen 4 punten uit 3 wedstrijden 

en staan 2 ploegen puntloos onder-

aan. Volgende week uit naar GKV in 

Gorinchem voor de strijd om de kop-

positie. 

Het tweede team wist ook zeer over-

tuigend te winnen van Rust Roest 

(12-6) en doet daarmee bovenaan 

mee in de reserve overgangsklasse.

Verschuur blijft sponsoren
Constructiebouw Verschuur uit Groenekan heeft het sponsorcontract met 

Tweemaal Zes weer verlengd. TZ is er trots op dat ook deze ondernemer 

uit Groenekan zich aan de club wil verbinden. Verschuur heeft op het veld 

van TZ de zuil gemaakt waar het scorebord aan hangt. Daar hangt ook zijn 

reclamebord. Daarnaast heeft Verschuur allerlei ijzer- en laswerk geleverd 

en zo de club gesteund

TZ C1 met trainers Danny en Jory, het team dat Verschuur sponsort, samen 

met Erik Verschuur (geheel links) en TZ-voorzitter Bert Bos. (Johan Rijksen)
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’t Winkeltje op Oostbroek: visitekaartje 
van het Utrechts Landschap

door Martijn Nekkers

Stichting Het Utrechts Landschap is de beheerder van tal van landgoederen en natuurgebieden in de 

provincie Utrecht. Overal kun je in aanraking komen met de bezittingen van het Landschap.  

Op de Utrechtse Heuvelrug, in de Vechtstreek of in het Krommerijngebied. Voor het onderhoud en 

beheer kan de stichting beschikken over een team van professionele medewerkers maar ook over een 

grote groep van zo’n 400 vrijwilligers. Daaronder zijn mensen die bijvoorbeeld graag in de natuur 

werken maar ook de vrijwillige molenaars die werkzaam zijn op de molens die de stichting bezit.

Veertig van deze vrijwillige mede-

werkers beheren met elkaar het be-

kende winkeltje van Het Landschap 

gevestigd in de oranjerie op het Land-

goed Oostbroek, de thuisbasis van het 

Utrechts Landschap. ‘Onze winkel 

heeft verschillende doelen’, vertelt 

Karen van Leeuwen, al 9 jaar voor-

zitter van de winkelcommissie. ‘We 

zijn vrij autonoom binnen de orga-

nisatie van het Landschap. Behalve 

de verkoop van allerlei producten 

zijn we eigenlijk ook de verbinding 

tussen het publiek en de stichting. 

Je kunt ons ook het visitekaartje van 

het Utrechts Landschap noemen. Wij 

maken de organisatie ook zichtbaar 

door de voorlichting die we geven. 

‘t Winkeltje is onder meer bekend 

van de sfeervolle kerstmarkt die daar 

ieder jaar plaatsvindt maar ook van 

het jaarlijkse fruitfeest in de maand 

augustus. Karen: ‘Dat fruitfeest la-

ten we overigens dit jaar maar eens 

achterwege. We hebben nu een dag 

georganiseerd rond het thema de bij. 

2012 Is namelijk het jaar van de bij. 

We hebben gemerkt dat dit ook weer 

andere mensen heeft aangetrokken. 

We willen in de toekomst nog meer 

activiteiten organiseren rond andere 

thema’s die natuurlijk wel altijd te 

maken hebben met de doelstellingen 

van het Utrechts Landschap. 2012 is 

overigens ook het jaar van de buiten-

plaatsen.’

Uitgebreid assortiment

Het smaakvol ingerichte winkeltje 

heeft een uitgebreid assortiment. Uit-

gangspunt is dat alle producten waar 

het kan biologisch zijn en bij voorkeur 

uit de eigen streek komen. Ze moeten 

respect voor natuur en milieu tot uit-

drukking brengen. Zo is er appelsap te 

koop vervaardigd van de appels uit de 

boomgaarden van het Utrechts Land-

schap, echte boerenkaas uit Vreeland 

en speculaas die gebakken wordt door 

de bakkerij van Abrona, een stichting 

die werkt voor en met mensen met 

een geestelijke beperking. We vinden 

in de schappen jams, honing, meel en 

andere voedingsmiddelen. Veel pro-

ducten hebben het EKO keurmerk. 

’t Winkeltje verkoopt ook het zoge-

naamde ‘wildernisvlees’ afkomstig 

van de grote grazers die leven in Ne-

derlandse natuurgebieden. Daarnaast 

heeft ‘t Winkeltje een uitgebreid as-

sortiment cadeauartikelen, ook voor 

kinderen.

Bezoekers zijn welkom om een kopje 

kofie of thee te komen drinken, al 
dan niet op het sfeervolle terras. Fol-

der- en informatiemateriaal over de 

natuurterreinen van Het Landschap is 

volop beschikbaar. Ook kan men van-

af hier beginnen aan een avontuur-

lijke wandelroute: de zogenaamde 

‘rode paaltjesroute’ van 1.2 km. Naast 

’t Winkeltje vinden de bezoekers de 

kruidentuin. Die ligt op dezelfde 

plaats waar ruim 500 jaar geleden de 

monniken van het Benedictijnerkloos-

ter van Oostbroek hun kloostertuin 

onderhielden. ’t Winkeltje is dus heel 

belangrijk binnen het Utrechts Land-

schap en heeft een omzet van onge-

veer een ton per jaar. Daarvan blijft 

een winst over van € 20.000 die ge-

heel ten goede komt aan de stichting. 

Karen van Leeuwen: ‘We vormen een 

hecht team. Twee keer per jaar komen 

we bij elkaar om de gang van zaken 

rond ’t Winkeltje te bespreken en heb-

ben dan ook een lunch samengesteld 

uit streekproducten. De opzet van ons 

team is zo dat we alle taken zo veel 

mogelijk verdeeld hebben. Dat geldt 

met name voor de inkoop van de pro-

ducten. Dat moet niet op het bordje 

van maar één persoon liggen, dan ben 

je veel te kwetsbaar.

Penningmeester 

Al enige tijd is ’t Winkeltje op zoek 

naar een nieuwe penningmeester. De 

vorige heeft het 12 jaar gedaan en wil 

nu wel eens stoppen. De taak van een 

penningmeester is natuurlijk duidelijk 

maar Van Leeuwen wil zijn inbreng 

veel ruimer zien. Dat geldt overigens 

ook voor de andere vrijwilligers van 

‘t Winkeltje. De winkelcommissie wil 

naar een situatie waarbij ze allemaal 

ook op het gebied van het organiseren 

van activiteiten meer betrokken en 

actief zijn. Nu is het vaak zo dat het 

organiseren hiervan maar door een 

beperkt aantal van de medewerkers 

wordt gedaan. Karen Van Leeuwen 

legt nog eens uit hoe leuk en verrij-

kend het is om vrijwilliger te zijn bij 

’t Winkeltje. Je leert heel veel over je 

leefomgeving en je maakt deel uit van 

een enthousiast team. 

De contacten met het publiek, waar-

onder vele bezoekers die hier binnen-

lopen vanuit het nabijgelegen Wil-

helmina Kinderziekenhuis, zijn heel 

plezierig. Maar helaas is het tot op 

heden nog niet gelukt op die nieuwe 

penningmeester te vinden. Maar die 

kan zich nog altijd aanmelden bij 

vrijwilligerscoördinator Irene van 

den Broek op 030 2205555. En wie 

dat geweldige winkeltje op Oostbroek 

zelf eens wil bezoeken is dagelijks 

welkom van 10.00 tot 15.30 uur maar 

op zaterdag en zondag van 11.00 uur 

tot 16.30 uur. Na 1 november wijzi-

gen deze tijden. 

Karen van Leeuwen in ’t Winkeltje van het Utrechts Landschap op landgoed 

Oostbroek.

Avond vol activiteiten 
op verlichte 

buitenplaatsen
Op 22 september is er van 19.00 tot 23.00 uur van alles te 

beleven tijdens de eerste Nacht van de Buitenplaats. In 

een sprookjesachtige omgeving kunt u ’s avonds genieten 

van theater, muziek, dans, diner, lichtkunst, wandelingen, 

boottochten, vertellingen, een wijnproeverij en exposities.

Door de schitterende verlichting vanuit de salons, de stallen en de licht-

kunstwerken die speciaal voor deze avond worden ontworpen, kunt u de 

buitenplaatsen ook eens in een heel ander licht zien!

Op Landgoed Oostbroek speelt Theatergroep Plankgas een voorstelling 

over schoonheid door de eeuwen heen en over de huidige ‘beperkte houd-

baarheid’ van vrouwen boven de 40. Een stuk vol humor, hilarische scenes, 

relativering en muziek over de schoonheid en de houdbaarheid ervan…een 

thema dat mooi past bij de buitenplaatsen. Albertine de Kanter en Marike 

Mingelen van Theatergroep Plankgas spelen het stuk in één van de mooie 

kamers in het landhuis Oostbroek. 

Sandwijck

Marthie Overeem neemt u mee naar de geschiedenis van buitenplaats Sand-

wijck. Zij zal de buitenplaats doen herleven in tijden van weleer. Sandwijck 

is een uithof van het klooster Oostbroek. In de 17e eeuw werd er een boer-

derij gebouwd. Deze boerderij werd in 1770 vervangen door een buiten-

plaats. Het park werd aangelegd in de Engelse landschapsstijl.

Landgoed Vollenhoven

De eigenaren van buitenplaats Vollenhoven nemen u mee op een fakkel-

tocht door de Engelse landschapstuin. Zij zullen u informeren over de aan-

leg van de tuin in de intieme sfeer van de vallende nacht.

Beerschoten

In de nacht trippelen kleine groepjes op hun tenen door het bos, luisterend 

naar nachtgeluiden. Onderweg komt u in een donker hoekje een bijzonder 

gezelschap tegen. Om 19.30 uur , 20.30 uur en 21.30 uur starten per keer 

drie groepen. 

Jagtlust

De dansgroep Fiori di Folia laat zien hoe er in de renaissance werd ge-

danst. Op basis van originele historische bronnen worden gereconstrueerde 

of nieuw gemaakte choreograieën uitgevoerd. Laat u meevoeren naar een 
boeiende periode uit de geschiedenis 

en geniet van prachtige kostuums.

De Nacht van de Buitenplaats wordt 

in opdracht van de Provincie Utrecht 

uitgevoerd door Landschap Erfgoed 

Utrecht en wordt mede mogelijk ge-

maakt door Nationale Postcode lote-

rij, VSB fonds, de Provincie Utrecht 

en deelnemende gemeenten.

De activiteiten zijn gratis. Aanmel-

den is wel nodig. Dit kan via: www.

nachtvandebuitenplaats.nl. Op deze 

site vindt u tevens aanbevolen iets-

routes.

Zwemmen op de Bereklauw
Donderdagochtend 05.00 uur. Nadat 

ik naar het toilet geweest was en ge-

constateerd had dat ik geen gebruik 

kon maken van het water, merkte 

mijn buurman op dat de waterleiding 

voor onze voortuin was gesprongen.

Een gapend gat was zichtbaar en de 

gehele Bereklauw stond blank. Een 

sms naar onze dochter (‘wij hebben 

sinds vanochtend een zwembad met 

strand voor de deur’), was niet gelo-

gen.

Binnen 3 kwartier stond Vitens voor 

de deur en reageerde adequaat; de 

weg werd afgesloten, materiaal werd 

besteld en de pomp werd in het gat 

gezet zodat het overtollige water 

weggepompt kon worden. Firma Ag-

terberg stond intussen al klaar om de 

straat weer spic en span te maken. 

Door het snelle handelen van Vitens 

en de Firma Agterberg hadden wij 

binnen afzienbare tijd, weer vers wa-

ter en was het net alsof dit allemaal 

niet was gebeurd. (Fam Boshuis, Be-

reklauw Maartensdijk) Om 5 uur ’s ochtends stond de hele Bereklauw blank.

Woe.
19-9 Blanquette de Veau

(kalfsragout met rijst)
of

Italiaanse visschotel

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
20-9
Vrij.
21-9
Woe.
26-9

Gestoofd konijnenboutje 
in Belgisch bier

of
Scholfilet met zalmmousse 

en bieslooksaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
27-9
Vrij.
28-9

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Nw e-mail adres: info@naastdeburen.nl

Zeeuwse gekookte mosselen
€ 13,50 incl. kopje koffie

of
Rib-eye met pepersaus

€ 11,00 incl. kopje koffie


