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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

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Japanse capitulatie 
herdacht in Bilthoven

door Guus Geebel

Op woensdag 15 augustus was het 67 jaar geleden dat Japan capituleerde en er ook in Zuidoost-Azië 

een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het herdenkingsmonument naast gemeentehuis 

Jagtlust herdachten enkele honderden slachtoffers en nabestaanden het einde van de Japanse terreur. 

De herdenking werd muzikaal omlijst 

door Jachthoornblaasgroep ’t Sticht 

onder leiding van Edwin de Bies. Na-

mens het Comité Herdenking 15 au-

gustus 1945 opende Rómulo Döder-

lein de Win de plechtigheid. Daarbij 

heette hij in het bijzonder lococom-

missaris van de Koningin Ralph de 

Vries, burgemeester Arjen Gerritsen 

en de aanwezige veteranen van harte 

welkom. Sprekers bij de herdenking 

waren burgemeester Arjen Gerritsen 

en Nicole Lapré-van Tets. 

Bevrijdingsdag

Burgemeester Arjen Gerritsen gaat in 

zijn toespraak in op de Bersiap-perio-

de en het erbarmelijke leed dat velen 

na de capitulatie op 15 augustus 1945 

in Nederlands Indië opnieuw trof. 

‘Dat maakt deze herdenking daarom 

bijzonder en zoveel anders dan de na-

tionale herdenking op 4 mei. Berooid 

moesten ze, weggerukt uit de cultuur 

en de tradities die de hunne waren, 

een nieuw bestaan opbouwen in een 

land dat ogenschijnlijk weinig van 

hun verleden wilde weten. Niemand 

mag zich onwetend houden van het 

peilloze leed dat honderdduizenden 

in Nederlands Indië werd aangedaan. 

De onderdrukking, de vernedering 

en de uithongering in kampen, de 

vervolging van het Indische Verzet, 

de martelingen en de moordpartijen. 

Herdenkingen als deze houden de 

herinnering aan dat leed levend en 

dat is nodig.’ Gerritsen zegt te ho-

pen dat wat de slachtoffers hebben 

meegemaakt en doorstaan huidige en 

toekomstige generaties zal inspireren 

het kwade te herkennen en te bestrij-

den en het goede na te leven en uit 

te dragen. De burgemeester besluit 

zijn toespraak met een citaat uit een 

radiotoespraak van koningin Wilhel-

mina bij de bevrijding van Nederland 

in mei 1945. Daarin zei ze: ‘Drinkt de 

beker der vreugde ten volle, maar ver-

geet het lijden dat daarin vermengd is 

niet.’ Met die woorden in onze ge-

dachten noemt Gerritsen 15 augustus 

nu en voor de komende generaties 

toch een echte Bevrijdingsdag.

Tweede generatie

Nicole Lapré-van Tets werd in 1954 

in Jakarta geboren als tweede gene-

ratie Indische Nederlander. In 1957 

vertrok het gezin naar Nederland en 

kwam terecht in een contractpension. 

‘Mijn moeder moest zich erg aanpas-

sen. Ze sprak niet veel over de oorlog, 

behalve hoe zij als gezin met alleen 

maar meisjes naar Malang verhuisde 

om niet teveel op te vallen.’ Nicole 

Lapré ziet dat haar kinderen zich nu 

bewust worden van hun geschiedenis. 

‘Ze stellen vragen die we nauwelijks 

kunnen beantwoorden. We zijn het 

vergeten te vragen aan onze ouders. 

Het is belangrijk dat we onze geschie-

denis zelf schrijven want we hebben 

het uit de eerste hand. Straks is er 

geen mogelijkheid meer voor.’ Toen 

Nicole op de middelbare school zat 

woonde ze in Capelle aan de IJssel, 

waar op een dag een inval in het Am-

bonezenkamp was. 

Mijn moeder legde mij uit wat er aan 

de hand was en dat was het begin van 

mijn belangstelling voor de Indische 

geschiedenis. Ik voerde gesprekken 

met oudere generaties en hoorde hun 

verhalen.’ In 1992 woonde Nicole 

Lapré enige tijd in Singapore en In-

donesië. ‘Het was een geweldige er-

varing. Het rook hetzelfde en het eten 

en het klimaat voelde als een warme 

deken.’   

Kransen en bloemen

Lococommissaris van de Koningin 

Ralph de Vries legt na de toespraken 

namens de provincie Utrecht de eer-

ste krans bij het monument. Vervol-

gens leggen burgemeester Gerritsen 

en wethouder Kamminga een krans 

namens het gemeentebestuur. Nicole 

Lapré-van Tets en Cécile van de Poll 

doen dit namens het Comité Herden-

king 15 augustus 1945. 

De aanwezige veteranen leggen bloe-

men bij het monument en zevenen-

zestig aanwezigen plaatsen daarna 

rode rozen in vazen bij het monu-

ment. Voor elk jaar dat de bevrijding 

nu duurt een roos. Als vertegenwoor-

diger van de vierde generatie zet de 

tienjarige Shalaya Verwey er een witte 

roos tussen. Guus van Wijk, voorzit-

ter van de KBH, brengt vervolgens de 

Last Post ten gehore en speelt, nadat 

een minuut stilte in acht is genomen, 

het Wilhelmus. De halfstok hangende 

vlag gaat daarna in top. Sera de Groot 

spreekt een dankwoord, waarna het 

deilé begint en deelnemers bloemen 
bij het monument leggen. De herden-

king wordt op traditioneel Indische 

wijze afgesloten met kofie, thee, 
spekkoek en kue lapis.

Namens het gemeentebestuur leggen burgemeester Arjen Gerritsen wethouder 

Bert Kamminga een krans.

Aanwezigen met paraplu’s, dit keer als bescherming tegen de zon.

De tienjarige Shalaya Verwey met de witte roos namens de vierde generatie.
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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

26/8 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

26/8 • 09.00u - Ds. J. Belder
26/8 • 18.30u - Ds. J. Veldhuijzen

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

26/8 • 10.30u - Ds. H. Schram

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

26/8 • 10.00u - Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw

26/8 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

26/8 • 09.30u - Ds. G. Roorda 
26/8 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
26/8 • 16.30u - Ds. G. Riemer

Hervormde Gemeente Dorpskerk

26/8 • 10.00u - Ds. N. de Boo
26/8 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

26/8 • 10.00u - Ds. G.M. Landman  

Pr. Gem. Opstandingskerk

26/8 • 10.00u -  
Mevr. ds. M.C.E. Oskam - van Zwol

R.K. St. Michaelkerk

26/8 • 10.00u -  
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

26/8 • 10.00u - Marjolijn van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

26/8 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

26/8 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij
26/8 • 18.30u - Ds. C. Stelwagen

Herst. Herv. Kerk

26/8 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk, Blauwkapel

26/8 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

26/8 • 11.00u - Ds. René Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

26/8 • 10.00u - Ds. M.P.D. Barth
26/8 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

26/8 • 9.30u - Ds. René Alkema

St. Maartenskerk

26/8 • 10.00u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

26/8 • 10.00u - Hr. A. Doornenbal
26/8 • 18.30u - Ds. C.M. van der Klis

PKN - Herv. Kerk

26/8 • 10.00u en 18.30u -  
Ds. M. van der Zwan
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Zomerconcerten Beerschoten 

Na de twee verregende concerten 
van 3 en 24 juni jl. heeft het bestuur 
een alternatief bedacht. Bij slecht 

weer worden de concerten niet 

meer afgelast maar verplaatst naar 

gebouw ‘De Harmonie’, Jasmijn-

straat 6b, De Bilt. Tevens wordt er 

om de concerten in stand te kunnen 

houden aan het eind een geldelijke 

bijdrage gevraagd.

Het eerstvolgende concert is op 

zondag 26 augustus en vindt plaats 

achter paviljoen Beerschoten, Holle 

Bilt 6a te De Bilt van 14.00 tot 
16.00 uur. Toegang gratis en stoe-

len aanwezig (vrijwillige bijdrage). 

Voor de pauze: optreden Shanty-

koor Westenwind uit Amersfoort 
o.l.v. dirigent Thom Winsemius. Na 
de pauze: optreden Weathertown 

Bigband Koninklijke Biltse Har-
monie o.l.v. dirigent Marc van den 

Bosch. Inlichtingen: 06-17580581.

Soefibijeenkomst

 

Op zondag 26 augustus verzorgt het 

Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 

het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25, Bilthoven. Aanvang 11.00 
uur. Het thema is: ‘Een natuurlijk 

leven’. Het Soefisme is een religi-
euze levensbenadering, gebaseerd 

op geestelijke vrijheid, respect voor 

alle religies en het bewust ervaren 

van het dagelijks leven als bron van 

spirituele groei. (www.soefi.nl) 

Collecte Burkina Faso

Zoals elk jaar organiseert Woord en 

Daad een huis-aan-huis collecte in 

Maartensdijk, Groenekan, Holland-

sche Rading en Westbroek. Dit jaar 
komen de collectanten in de week 

van 27 augustus t/m 1 september 
aan de deur. 

Het Woord en Daad comité Soest 
e.o. richt zich in 2012 op een basis-

behoefte van ieder mens: voedsel. 

In het noorden van het West-Afri-
kaanse Burkina Faso is de voedsel-

situatie al jarenlang onvoldoende. 

Woord en Daad Soest sluit hiermee 
aan op het jaarthema van Woord en 

Daad: ‘Afrika, op je gezondheid!’ 
Voor meer informatie www.woor-

dendaadsoest.nl

Boeken-/rommelmarkt  

in Maartensdijk

Op zaterdag 1 september organi-

seert de Protestantse Gemeente 
Maartensdijk - Hollandsche Rading 
weer een boeken-/rommelmarkt 

met veel tweede handsspullen, 

mooie boeken, lekkere wafels en 

een Rad van Avontuur. De markt 
vindt plaats op het terrein van de 

Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 
26 te Maartensdijk, van 9.30 uur tot 
15.00 uur. Rond 11.30 uur is er een 
extra ronde van Rad van Avontuur 
met een extra grote gesponsorde 
prijs. Heeft u nog spullen die u niet 

meer gebruikt, maar zij nog wel 

kunnen verkopen dan kunt u deze 

spullen inleveren op zaterdag 25 
augustus van 10.00 uur tot 13.00 
uur en op donderdag 30 augustus 
van 19.00 uur tot 21.00 uur bij 
de Ontmoetingskerk aan de Kon. 
Julianalaan 26 te Maartensdijk. Er 
worden geen grote meubels, grote 

elektrische apparaten en kleding in 

ontvangst genomen.

Meditatiebijeenkomsten 

 

Nieuwe deelnemers worden voor 3 
en 10 september uitgenodigd voor 

stilzit-bijeenkomsten. Gebaseerd 

op soto-zen; zomaar drie maal een 

half uur met elkaar stilzitten, medi-

teren of bidden. Op maandagen van 

19.00 tot 20.30 uur komt de groep 
bij elkaar aan de Prins Hendriklaan 
44 in Bilthoven. Meer informa-

tie is te vinden onder ‘Yoga en 

andere lessen’ op website www.

Samsara.nl. Graag vooraf contact 
opnemen met Gerardus Horlings 

tel. 06 47660958. 

Oud papier Hollandsche Rading

Zaterdag 25 augustus wordt door muziekvereniging Kunst & Genoegen oud 
papier in Hollandsche Rading ingezameld. De wagen vertrekt om 9.00 uur 
vanaf ‘Het Rondje’. U wordt vriendelijk verzocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

Geboren

19 augustus 2012

Nora

Dochter van 

Berrie en Marieke Schuurman
Pr. Christinastraat 13

Westbroek

2de hands spullen gezocht 
Voor de Dorpskerk Marktdag is nog behoefte aan 2de hands spullen. Heeft 

u tijdens de regenbuien deze zomer uw zolder opgeruimd en nog spullen 

gevonden die een tweede kans verdienen? Gooi deze spullen niet weg, maar 

lever ze in. De laatste inzamelavond voor de marktdag is donderdag 30 
augustus 2012 van 19.00 tot 20.30 uur in De Voorhof naast de Dorpskerk 
(Burgemeester de Withstraat in De Bilt). Enthousiaste mensen staan hier 

klaar om u te helpen met uitladen. Om organisatorische redenen worden 

geen grote meubelen, witgoed, tv’s en computers ingenomen. Voor vragen: 

Richard en Ida van der Meijden (tel. 030 2211376). 

Bestemming

De Dorpskerk Marktdag staat gepland op zaterdag 8 september. De opbrengst 

is bestemd voor Hillcrest Aids Centre Trust in Druban Zuid-Afrika en voor het 
Morgenster Ziekenhuis in Masvingo in Zimbabwe. Beide organisaties zetten 

zich op een praktische manier in voor de gevolgen van aids in hum omgeving. 

Meer informatie over de marktdag op www.dorpskerkdebilt.nl/marktdag

 Werpt al uw bekommernissen op Hem,

 want Hij zorgt voor u.

 1 Petrus 5 vers 7

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft 

betekend, delen wij u mede dat de Heere onverwacht van ons heeft 

weggenomen onze lieve en zorgzame (schoon)moeder, 

groot- en overgrootmoeder

Cornelia Bos - Oskam
sinds 31 juli 1987 weduwe van Jan Teunis Bos

Jutphaas, 27 januari 1924 Groenekan, 18 augustus 2012

 Utrecht: W. Bos

  S.B. Bos–van Dijk

  Bertien

  Jan Willem

  Annemarie en Wouter, Ties

 Otterlo: W.M. Langerak–Bos

  K. Langerak

  Corien

  Joke

  Hanneke en Erik, Ilse, Anne, Emma

  Wilma en Rene

 Aalst (Gld): J. Schreuders–Bos

  J. L. Schreuders 

  Nelleke en Marco, Joram, Thijs

  Conny en Jarco

  Janneke en Machiel

  Maartje

 Groenekan: P.M. Bos

  H. Bos–Brouwer

  Jan en Karin, Martien, Reinier

  Sander

  Carolien

  Christine

18 augustus 2012

Groenekanseweg 190

3737 AK  Groenekan

Onze moeder en oma is thuis opgebaard. Aldaar gelegenheid tot  

condoleren op woensdag 22 augustus van 19.30 tot 21.00 uur.

De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. donderdag 23 augustus 

2012 om 11.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Groenekan.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de  

Hervormde begraafplaats te Groenekan.

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

advertentie

Gerard Zwart: bevlogen organist met een roeping
door Martijn Nekkers

Organist Gerard Zwart is bij vele inwoners van Bilthoven bekend als de vaste organist 

van de Woudkapel. Samen met Jan Siemons draagt hij zorg voor de muzikale omlijsting van de 

wekelijkse erediensten. Hij geeft echter ook regelmatig concerten overal in den lande. Concerten 

op kerkorgel maar ook op harmonium, bij voorkeur het zogenaamde drukwindharmonium. 

Gerard Zwart (57) groeide op in Maar-

tensdijk maar woont sinds 1988 in 

Westbroek. Als je zijn huiskamer bin-

nenkomt zie je meteen het imponeren-

de pijporgel, voorzien van prachtige 

beschilderingen en houtsnijwerk. Het 

is ambachtelijk vervaardigd in 1989 

naar het voorbeeld van het Hollandse 

huisorgeltype uit de periode 1780 tot 

1820. Het huisorgel neemt een domi-

nante plaats in, overeenkomstig de po-

sitie die de orgelmuziek inneemt in het 

leven van Gerard Zwart.

Bach

Zijn belangstelling voor orgels ont-

stond doordat de grootmoeder van 

Gerard een harmonium in huis had. 

Een fenomeen dat bij veel mensen 

met een reformatorische achtergrond 

bekend is. Die herinneren zich het in-

strument waarbij in de huiselijke kring 

psalmen en gezangen werden gezon-

gen. Het was oma die de jonge Gerard 

aanspoorde tot het nemen van orgel-

lessen. Hij heeft vele jaren les gehad 

van onder meer de bekende organist 

Piet van der Steen. Zwart is geen be-

roepsmusicus maar muziek vult wel 

een belangrijk gedeelte van zijn le-

ven. Oorspronkelijk van Hervormde 

huize speelt orgelmuziek daarin een 

belangrijke rol. In het bijzonder de 

muziek van Bach. Deze componist is 

voor Zwart altijd belangrijk geweest 

en gebleven. ‘Bach is voor mij het be-

gin en eindpunt van de muziek’, ver-

telt hij enthousiast. ‘ De muziek van 

Bach kun je nooit genoeg studeren. 

Dat verveelt nooit!’. Maar hij bekent 

ook dat er voor hem meer is dan al-

leen de religieuze toonkunst. Hij voelt 

zich ook aangetrokken tot wereldse 

muziek. Met name tot de late Roman-

tiek aan het einde van de 19e eeuw en 

tot het Impressionisme aan het begin 

van de 20ste. Tot componisten als De-

bussy en Ravel. ‘Ik hou van de ‘kleu-

renrijkheid’ van die muziek. Die trekt 

me enorm aan. Het maakt deel uit van 

mijn persoonlijke wereld.’

Harmonium

Het harmonium biedt hem de kans 

om dit laatste volop tot uitdrukking 

te brengen. Er zijn verschillende va-

rianten van dit instrument gebouwd 

waarop prachtige muziek ten gehore 

kan worden gebracht. Dat kan in de rol 

van solo-instrument maar ook in com-

binatie met bijvoorbeeld een vleugel 

of met zangstemmen. ‘Daarmee kan 

ik muziek spelen die ik beschouw als 

het verlengstuk van mijn eigen ziel. Je 

kunt met zo’n instrument als het ware 

zingen, zoveel expressiviteit kun je 

er in leggen. ‘De belangstelling voor 

het harmonium is sinds de vijftiger 

jaren van de vorige eeuw sterk terug-

gelopen, voor het kerkorgel trouwens 

ook’, vertelt Gerard niet zonder spijt 

in zijn stem. ‘Orgelmuziek wordt door 

de meeste mensen nu eenmaal niet als 

‘hip’ ervaren’. Ten onrechte, meent de 

musicus. Hij ziet het als een roeping 

om met concerten de belangstelling 

voor met name het harmonium terug 

brengen. ‘Er is heel veel mooie mu-

ziek voor geschreven. Ik word geluk-

kig steeds vaker hiervoor gevraagd. 

Als solist maar ook vaak met andere 

musici.’ Verschillende malen hebben 

inwoners van De Bilt al kennis kunnen 

maken met de muziek voor harmoni-

um tijdens concerten van Zwart in de 

Adventkapel en in de Woudkapel. 

Waardering

Natuurlijk blijft zijn betrokkenheid als 

organist in de Woudkapel en in andere 

kerken belangrijk. Hij meldt terloops 

dat zijn collega Jan Siemons en hij 

op muzikaal gebied echte tegenpolen 

zijn maar dat levert geen problemen 

op. ‘Integendeel, zo vullen we elkaar 

prima aan. De kerkgangers weten 

goed te vertellen wie er op de orgel-

bank zit.’ Zwart improviseert graag 

na de preek in de kerk. ‘Ik probeer 

dan de overdenking in mijn spel te 

relecteren.’ Krijgt hij als kerkorganist 
voldoende waardering? Zwart, enigs-

zins aarzelend: ‘Orgelmuziek trekt 

tegenwoordig maar weinig mensen en 

wordt vaak als ‘muzak’ beschouwd. 

Dat frustreert wel. 

Ook is het jammer dat door de geringe 

interesse van jonge mensen vergrij-

zing van het publiek waarneembaar 

is. Maar het is wel ijn, dat je na af-
loop van een concert of een dienst 

enthousiaste reacties krijgt. Je weet 

dat het dan wel degelijk gewaardeerd 

wordt wat je doet.’ De Westbroekse 

organist gaat ervan uit dat het tij zal 

keren. ‘Honderden jaren is het orgel al 

koning der instrumenten genoemd en 

het orgel is uitermate veelzijdig toe te 

passen in allerhande muziek.’

Lili Boulanger

De belangstelling voor het harmonium 

gaat gelukkig weer de goede kant op, 

weet hij te melden. Gerard Zwart wil 

daar graag zijn steentje aan bijdragen 

en geeft graag een harmoniumconcert, 

waarbij ook andere musici meedoen. 

Hij wil ook een lans breken voor de 

composities van de in ons land vrijwel 

vergeten Lili Boulanger (1884-1918) 

Deze Franse componiste werd slechts 

24 jaar oud. Zij mag een wonderkind 

genoemd worden dat een indrukwek-

kend oeuvre achter liet van zowel re-

ligieuze als wereldse muziek. In april 

2013 hoopt Gerard Zwart een lezing 

over haar te houden in de Woudka-

pel. Bij die gelegenheid wil hij deze 

bijzondere componiste, ook door het 

laten horen van enkele van haar com-

posities, weer terug op de (muzikale) 

kaart zetten.

 Organist Gerard Zwart achter het huisorgel in zijn Westbroekse woning.

De Historie van de Dorpskerk van Maartensdijk
door Henk van de Bunt

Afgelopen maandag presenteerde Gerrit Mulder zijn boek over de Maartensdijkse Dorpskerk, waarin 

een overzicht wordt gegeven van de historie van het bedehuis, alweer bijna 650 jaar gelegen aan de 

Dorpsweg van Maartensdijk. In een bijeenkomst in het achter de kerk gelegen Hervormd Centrum 

werden ‘eerste’ exemplaren uitgereikt en vertelde de auteur over het ontstaan van zijn tweede boek.

De laatgotische hervormde kerk van 

Maartensdijk heeft een eenbeukig 

schip met smalle dwarskapellen en 

koor. Het koor is het oudste deel en 

dateert uit de 15e eeuw, het schip is 

16e-eeuws en de toren dateert uit om-

streeks 1500. Het orgel is in 1969 ge-

bouwd door de Utrechtse irma Gebr. 
Van Vulpen. Na het ontstaan van 

de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) begin 21e eeuw, heeft bijna 
de helft van de 1600 leden van de 

Hervormde kerk te Maartensdijk zich 

afgescheiden en zich verenigd in de 

Hersteld Hervormde gemeente. Het 

kerkgebouw en het oude ‘catechisa-

tielokaal’ zijn in 2009 door de PKN 
voor vijftig jaar in erfpacht gegeven 

aan de hersteld hervormden. Het 

verenigingsgebouw en de pastorie 

zijn ‘om niet’ overgedragen. Daarbij 

heeft de hervormde PKN gemeente 
het recht verkregen om één dag per 

week gebruik te maken van het ver-

enigingsgebouw. 

Geschiedenis

Mulder: ‘De wortels van kerkge-

bouw worden beschreven vanuit de 

geschiedenis uit de middeleeuwen, 

de bouw van het eerste St. Maartens-

kerkje rond het jaar 630 in Utrecht, de 

zendingsarbeid van Willibrord en Bo-

nifatius, de tijd van de Noormannen 

en een belangrijke fase in de Utrecht-

se kerkgeschiedenis: het ontwerp van 

een Kerkenkruis.
Maartensdijk is ontstaan in een groot 

veengebied, waarvan de naam Oost-

veen is afgeleid. In 1105 werd de 

‘Sint Martensdyk’ (de huidige Dorps-

weg) aangelegd als de laatste en 

meest noordelijke dwarsdijk van het 

ontgonnen veengebied. Rond 1465 

werd de Sint Jacobskapel, het oudste 

gedeelte van de huidige Dorpskerk 

gebouwd. De bouw van de kerk, zo-

als we die nu kennen, is waarschijn-

lijk in 1555 afgerond. In 1580 werd 

Rooms katholieke godsdienst door de 

Staten van Utrecht verboden. De ge-

schiedenis van de Dorpskerk en haar 

eerste predikanten tijdens de Refor-

matie, alsook de periode voor en na 

de Dordtse Synode (1618/1619) is 

samengevat in dit boek.

Exterieur

Uitgebreid aan bod komen het inte-

rieur en exterieur van de Dorpskerk, 

de brand in de pastorie en kerktoren 

in 1692, wetenswaardigheden over 

de kerkklokken, de indeling van het 

kerkgebouw, alsook veel detailinfor-

matie over de kansel, het kerkorgel en 

tal van andere onderdelen in de kerk. 

De predikantenlijst vanaf 1590 tot 

2012 en een uitvoerig overzicht van 

de beroepen predikanten vanaf 1787 

tot 2010 zijn in dit boek opgenomen. 

Een drietal: predikanten uit vroeger 

eeuwen, die de gemeente van Maar-

tensdijk hebben gediend, zijn nader 

voor het voetlicht gebracht. Informa-

tie uit oude kerkenraadnotulen en ge-

gevens over het aantal lidmaten in de 

17e, 18e en 19e eeuw geven een inte-

ressant beeld van de geschiedenis van 

onze gemeente. Het boek geeft ook 

een korte beschrijving van de oude 

pastorie, het catechisatiegebouw en 

het Hervormd Centrum. Het boek is 

voorzien van afbeeldingen vanuit het 

(verre) verleden en prachtige kleuren-

foto’s vanuit recentere periodes.

Bakker

Mulder schreef in maart 2001 in zijn 

voorwoord van ‘Uit het leven van 

een dorpsbakker in de vorige eeuw’: 

Om te voorkomen, dat het leven van 

een dorpsbakker in de vorige eeuw in 

de vergetelheid zou raken, heb ik na 

lange aarzeling de pen ter hand geno-

men’. Deze zelfde woorden zouden 

ook van toepassing kunnen zijn bij 

de uitgifte van dit boek over de ge-

schiedenis van het kerkgebouw aan 

de Dorpsweg. Mulder: ‘Wanneer het 

gebouw, bijvoorbeeld op Open Mo-

numentendag is opengesteld voor 

publiek, verzorg ik ook de rondlei-

dingen. Bij het klimmen der jaren is 

het ook een rustgevend gevoel dat, 

wanneer al die daarover verzamelde 

informatie te boek is gesteld, mijn 

opvolgers daar dan weer gebruik van 

kunnen maken’. 

Verkrijgbaar

Bij de presentatie jl. maandagavond 

ontvingen ds. A. den Hartog (voor-

ganger van de Hersteld Hervormde 

gemeente) en de voorzitter van de 

Kerkvoogdij van de Hersteld Her-
vormde gemeente G. van Ettekoven 

een eerste exemplaar van het boek en 

werden de heren E. R. Prosman en H. 

van de Schans  hartelijk bedankt voor 

hun medewerking bij het tot stand 

komen ervan. Het boek is met ingang 

van heden verkrijgbaar bij Van den 

Berg Boek en Kado Winkel, Konin-

gin Julianalaan 48 te Maartensdijk 

en bij de auteur zelf (Molenweg 2 te 

Maartensdijk) en kost € 12,95.

De auteur bij de toreningang van de 

Hervormde Kerk te Maartensdijk.

Rond 1465 werd de Sint Jacobskapel, het oudste gedeelte van de huidige 

Dorpskerk gebouwd. 



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 augustus
t/m woensdag 29 augustus

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief
Boerenham
Fricandeau

Kip-tomaat-mozzarella salade
Filet Americain

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-DUO

2x 100
gram 2.49

3x 100
gram 4.49

STOMPETOREN 
BELEGEN

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

500
gram 5.25

100
gram 1.98 KASTANJE-

HAZELNOOTPATÉ
FLOORTJE 
FENEGRIEK

100
gram 1.98

100
gram 1.69

100
gram 3.25

100
gram 1.75

Runderentrecôte 
naturel of gemarineerd 

Lamsboutschijven 
naturel of gemarineerd

Lamshaas 
naturel of gemarineerd

Varkenshaas-
medaillonspiezen 
naturel of gemarineerd

100
gram 1.25

100
gram 0.700.

VLEESWAREN TRIO

TORTILLA’S
lekker makkelijk, 
alleen even in 
de oven...

2
stuks 6.00

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

BBQ-WORST 
naturel of gemarineerd

1 Kg. 7.98

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

3 biefstukjes
4 schnitzels 
8 hamburgers

6.-
6.-
6.-

Superstunt!

BBQ 
special!

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Mooie Hollandse

Bospeen
Nú

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Komkommers
2 voor

•  Gevulde aubergines
MET TOMAAT, PESTO EN GEKRUIDE SPAGHETTI _ 100 GRAM 

1,25

•  Tagliatelle
MET ZALM EN PEULTJES ______ 100 GRAM 0,99

•  Nasi of Bami
MET BABI PANGANG ________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Nieuwe oogst!!!
Delbarestivale

Handappels
500 gram

0,99 0,99

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

Vers gesneden

Andijvie ___________  400 GRAM  0,99

Hollandse

Trostomaten ____ HEEL KILO  1,25

Spaghetti
MET SCAMPI’S ___________  100 GRAM  1,25

MAANDAG 27 AUGUSTUS, DINSDAG 28 AUGUSTUS 

EN WOENSDAG 29 AUGUSTUS
Wilde Perziken ___  500 GRAM  1,49 

Volop aardbeien,
zacht fruit, meloenen, enz.

Scherp geprijsd!!!

0,99
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Luchtballon landt veilig op de Dierenriem

door Kees Pijpers

Vorige week dinsdagavond rond half negen landde er op de Maartensdijkse Dierenriem 

een heuse luchtballon, schuin tegenover de ingang van de Sportpark van Eck.

Rob Wiegers van Wiegers Ballon-

vaart uit Soest was een half uur eerder 

tussen Soest en Amersfoort met zijn 

passagiers, twee volwassenen en een 

kind, opgestegen voor een vlucht naar 

waar de wind hen brengen zou. Maar 

door het wegvallen van de wind in de 

nabijheid van de A 27 wilde Wiegers 

op een Maartensdijks sportveld lan-

den en zag er zoveel mensen lopen 

dat hij net nog uit kon wijken naar 

de Dierenriem. Het was een knappe 

landing naast dat kleine stukje gas-

veld tussen weelderige bomen aan 

de Dierenriem. Geen wonder, want 

met zijn dertig jaar ervaring en een 

bezit van 18 ballonnen van klein tot 

groot is hij veilig landen bij proble-

men wel gewend. Het oprollen van de 

ballon werd naast de buurtbewoners 

en passanten vooral een feest voor de 

toegestroomde jeugd. Een half uur na 

de landing werd de ballon als pakket 

weer afgevoerd. Over de grond per 

automobiel. Voorzitter SVM Frans 

v.d. Tol vertelt een dag later: ‘Er wa-

ren twee wedstrijden aan de gang en 

wij zagen die ballon aankomen. Als 

wij geweten hadden dat die hier wilde 

of moest landen dan hadden wij gelijk 

een veld leeg gemaakt.’

Het was een knappe landing naast 

dat kleine stukje gasveld tussen 

weelderige bomen aan de Dierenriem. 

(foto Jean Rijksen)

Warme maar gezellige Rommelmarkt 
Gelukkig hadden de vrijwilligers en beroepskrachten ervoor gezorgd dat er een overdekt terras was 

tijdens de rommelmarkt in Buurthuis ’t Hoekie in De Bilt. Het was op zaterdag 18 augustus na een 

bezoek aan de kramen aangenaam genieten van iets kouds en koels of thee, de aangewezen dranken 

bij de tropische temperaturen die ons land dit weekend beleefde. 

Buurtgenoten en andere inwoners van 

de gemeente De Bilt hadden ruime 

keus bij de vele kramen met boeken, 

cd’s, elpees, dvd’s, huisraad, kleding, 

speelgoed, antiek en curiosa, decora-

tiemateriaal, elektrische apparatuur 

en zelfs kerstspullen, voor wie er dit 

jaar vroeg bij wilde zijn. ’s Ochtends 

was het direct al ontzettend druk van-

wege de vele koopjesjagers, meldde 

vrijwilligster Wendy Veerman, die de 

activiteit coördineerde, in de loop van 

de middag. ‘Het mooie weer speelt 

zeker mee vandaag. De opkomst was 

direct al heel goed. Sommige mensen 

zetten het zelfs op een rennen toen de 

rommelmarkt open ging om tien uur.’ 

Tevreden voegde ze eraan toe: ‘Er is 

de hele dag goed verkocht.’ 

De leerlingen van Anneloes Japing 

uit Bilthoven, die in ’t Hoekie haar 

cursus zangtechniek hadden gevolgd, 

zorgden voor een muzikaal onthaal 

en een workshop. Later op de middag 

gaf hun docent, die in de gemeente De 

Bilt ook buikdansles geeft, een oos-

ters getint optreden onder haar arties-

tennaam Sulena. Vrijwilligers van ’t 

Hoekie verkochten elk uur loten voor 

allerlei kleine en grote cadeaus, waar-

na een van hen aan het Rad van Avon-

tuur draaide en de gelukkige winnaars 

hun prijs uitreikte. De opbrengst van 

de rommelmarkt komt ten goede aan 

de vrijwilligersactiviteiten. [LvD]

 De rommelmarkt in servicecentrum ’t Hoekie bood een grote variatie aan 

koopjes, waar bezoekers gretig gebruik van maakten.

Vijf busjes vol

Het Rode Kruis afd. De Bilt ging woensdag 15 augustus jl. een ‘dagje uit’ 

naar Scheveningen. Het jaarlijks uitje voor de oudere medemens werd 

dit jaar gekenmerkt door de aanwezigheid veel gasten (44) en een record 

aantal (18) vrijwilligers. [HvdB]

advertentie

Phacelia-actie 

in Groenekan groot succes
Veel moestuingrond ligt na de groenteoogst inmiddels braak. De imkers 

uit Groenekan, verenigd in de actiegroep De Bij en Wij, besloten een paar 

weken geleden gratis phaceliazaad beschikbaar te stellen voor die braaklig-

gende moestuinen. 

De gedachte daarachter was - en is - dat bijen dol zijn op de bloemen van de 

phaceliaplant en dat die plant na de bloei een prima biologische groenbe-

mester is. Inmiddels is de actie afgerond en zijn 26 tuinders voor een totaal 

van ca. 975 m2 van phaceliazaad voorzien. Voor zover er nog een restant 

beschikbaar is wordt dat uitgezaaid bij de biologische tuinder ‘Een groen 

kans’ in Groenekan. (FK)

Groen optimisme
Op dinsdag 4 september vindt een discussiebijeenkomst plaats over klimaatproblematiek in het H.F. 

Witte Centrum in De Bilt. De organisatie is in handen van GroenLinks provincie Utrecht en afdeling 

Groen Links De Bilt. Leden en niet-leden van GroenLinks zijn van harte welkom vanaf 20.00 uur. 

Tijdens deze avond geven Wijnand 

Duyvendak (oud Tweede Kamerlid 

GroenLinks) en Jasper Fastl (Sta-

tenlid GroenLinks) hun oplossingen 

voor de klimaatcrisis. Ivo van Dam 

(ondernemer) vertelt over de nieuw-

ste klimaat-neutrale technieken om 

energie op te wekken. Na hun pre-

sentaties zal er ruimte zijn voor dis-

cussies aan de hand van stellingen en 

reacties uit de zaal. 

Bekend

Wijnand Duyvendak is landelijk be-

kend als actievoerder en politicus. 

Ook is hij auteur van het boek ‘Het 

groene optimisme’. Dit boek schetst 

een overzicht van 25 jaar klimaatpo-

litiek. Duyvendak wil het politiek-

maatschappelijke debat over de op-

warming van de aarde stimuleren. Hij 

is van mening dat de juiste aanpak 

van de klimaatcrisis grote gevolgen 

heeft voor onze levenswijze, en het 

gebruik van fossiele brandstoffen.

Jasper Fastl is een gedreven lokale 

politicus met hart voor het milieu. Als 

Statenlid zet hij zich in voor duur-

zaam bouwen, stimulering van bio-

logische landbouw, het behoud van 

het Groene Hart en bevordering van 

natuurontwikkeling en biodiversiteit 

in de provincie Utrecht. Ivo van Dam 

is oprichter en eigenaar van IVADA 

Electric. 

Hij is ondernemer met een goed oog 

voor duurzame energie. Hij adviseert 

overheden over alternatieven voor de 

huidige elektriciteitscentrales. Zijn 

bedrijf levert producten waarmee 

duurzaam energie kan worden opge-

wekt. Zo ontwikkelt hij een nieuwe 

windmolen die zeer geschikt is voor 

particuliere huishoudens.
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Connie vertelt hoe haar passie voor 

het schilderen ontstond: ´Ik heb al-

tijd goed en snel kunnen tekenen. Ik 

was van plan om na op de middel-

bare school tekenlerares te worden. 

Op school schilderde ik in een les 

meerdere werken, terwijl de meeste 

leerlingen over één werk meerdere 

lessen deden.´ Toch vond haar plan 

geen doorgang: ’Uiteindelijk ben ik 

gewoon gaan werken en al snel ge-

trouwd.’ Sinds 2005 is Connie full-

time kunstenaar. ‘Dat betekent niet 

dat ik er van zou kunnen leven, maar 

ik verdien er wel meer mee dan toen 

ik vijftig procent buitenshuis werkte.’ 

Kunstenaars hebben het in deze tijd 

niet makkelijk. ‘Ook ik heb veel last 

van de crisis. Kunst is een luxe waar 

als eerste op bespaard wordt en ook 

de op zijn gat liggende woningmarkt 

helpt niet mee. Geen nieuw huis, dan 

ook geen nieuwe inrichting en niets 

nodig boven de bank.’ Het schilderen 

op zich vormt niet de hoofdmoot van 

haar tijd, legt ze uit. ‘Die gaat uit naar 

onderwerpen en/ of foto’s zoeken, 

foto’s bewerken, exposities regelen, 

op de hoogte blijven van wat er in 

de kunstwereld omgaat, etc. Ook doe 

ik vrijwilligerswerk bij www.exto.

nl, een online kunstsite, waar ik het 

support voor mijn rekening neem en 

onder meer in de ballotagecommissie 

zit. Ook ben ik secretaris van BeeKk, 

de kunstenaarsvereniging van De 

Bilt, die ik iedereen kan aanraden.’ 

Connie heeft geen voorkeur voor 

bepaalde kleuren. ‘Mijn huis is zelfs 

sinds jaar en dag ingericht in voorna-

melijk wit, zwart en grijs. Een paar 

jaar geleden gebruikte is zeer uitge-

sproken kleuren, maar dat wordt weer 

wat gematigder. Ik schilder voorna-

melijk in acryl, omdat dat goed past 

bij mijn snelle manier van werken. 

Maar soms heb ik ineens zin in olie-

verf en gebruik ik dat.’ 

Ze gaat altijd uit van foto’s. ‘Die 

maak ik zelf of ik haal ze van spe-

ciale sites met copyright free foto’s.’ 

Eerst bewerkt ze de foto’s eerst in 

een fotobewerkingsprogramma. ‘Ik 

haal dingen weg, voeg soms dingen 

toe, verander kleuren en composities, 

etc. Het resultaat print ik uit op een A-

viertje en dat schilder ik dan na. Het 

kost vaak meer tijd om geschikte fo-

to’s te vinden dan om ze uiteindelijk 

te schilderen, ongeacht de grootte.’ 

Kunstbeurzen

Organische vormen - mensen, dieren 

en bloemen – hebben haar voorkeur. 

‘Ik ben ooit in 1980 begonnen met 

mensen, onder wie mijn eigen kin-

deren. Die heb ik zo’n tien jaar ge-

schilderd. Van 1990 tot 1995 heb ik 

een opleiding gevolgd bij de Nieuwe 

Academie te Utrecht, waar ik veel 

dieren schilderde.’ De jaren daarna 

schilderde ze minder, maar toen ze in 

2004 bij www.exto.nl kwam, kreeg ze 

een impuls om het weer op te pakken. 

‘In 2004 maakte ik ruim tachtig wer-

ken. Sinds 2004 maak ik ook weke-

lijks een klein werkje van 20x20cm. 

Ik doe dan mee met het Weekend Dra-

wing Event op www.wetcanvas.com. 

Elke week plaatst iemand daar zes-

tien foto’s, waar mensen uit de hele 

wereld mee aan de slag gaan. Alles 

is geoorloofd: combinaties, details, 

karikaturen, illustraties, tekeningen, 

schilderijen, het maakt niet uit. Wat je 

maakt plaats je ook op internet. Daar 

krijg je commentaar op en zelf geef 

je commentaar op de andere werken.’ 

Connie ziet het als een uitdaging: 

‘Vaak zou ik deze onderwerpen nooit 

zelf gekozen hebben, maar door een 

detail te nemen en dat eerst weer te 

bewerken maak ik toch iets eigens 

ervan. Het is niet bijzonder hoog-

staand, maar wel ontzettend leuk. 

Deze kleine werkjes neem ik vaak 

mee op beurzen. Mijn man heeft daar 

een ingenieus display voor gemaakt.’ 

Connie gaat regelmatig met haar man 

een weekend naar middelgrote en 

grote kunstbeurzen in binnen- en bui-

tenland als standhouder/deelnemer.  

‘Dat doe ik liever dan exposeren in 

een galerie. Beurzen trekken veel 

meerbezoekers en je hebt recht-

streeks contact met de bezoekers. Ik 

exposeert tien tot zestien keer per 

jaar. Zo heb ik afgelopen jaren onder 

meer gestaan op de kunstschouw op 

Schouwen-Duiveland, de open art 

fair in Utrecht, De affordable art fair 

in Amsterdam en Arti in Den Haag. 

Dit jaar sta ik ook, evenals vorig jaar, 

op de nationale kunstdagen in Ahoy, 

Rotterdam. Ook heb ik dit jaar een 

groot doek gemaakt (10,5 x 2,2meter) 

voor op een windmolen in Almere en 

onlangs twee muurschilderingen voor 

het vernieuwde dorpshuis in West-

broek.’

Werk van Connie van Wissen
bij BeeKk in Bilthoven

door Lilian van Dijk

Connie van Wissen uit Westbroek gaat een aantal van haar schilderijen exposeren in de galerie

van kunstenaarsvereniging BeeKk in de bibliotheek in De Kwinkelier in Bilthoven.

Haar werk is tijdens de openingstijden te bezichtigen van 30 augustus tot en met 8 oktober 2012. 

Connie van Wissen onthult over haar aanstaande expositie bij BeeKk: ‘De 

laatste paar jaar komen mensen weer terug in mijn werk. In 2009 heb ik 

voornamelijk dieren tentoongesteld, maar dit keer worden het dus vooral 

mensen. In de vitrines komen een heleboel van mijn kleine werkjes.’

Olympische kampioen
in Maartensdijk

Nu we al weer wat uit de ban van de Olympische Spelen 

zijn, is het tijd om nog even na te mijmeren over Olympische 

Kampioenen dicht bij huis. Op acht augustus kregen

we in Maartensdijk onze eigen Olympische Medaillisten!

Op die dag organiseerde de Zonnebloem, afdeling Maartensdijk, in paro-

chiehuis De Mantel voor hun gasten een Olympische Quiz. Onderleiding 

van quizmaster Leo Fijen worstelden de aanwezigen zich door dertig pittige 

vragen, zoals: ‘Wie won voor Nederland de eerste medaille?, Wie miste 

op achthonderdste van een seconde een bronzen medaille?, Wie zong het 

Engelse volkslied bij de openingsceremonie.’

Relexen
Bij de moeilijke vragen kwamen oude schoolrelexen weer even boven: 
blikken bewogen onopvallend opzij om te kijken wat de buren opschreven 

en geluister hier en daar. Na de eerste kwaliicatieronde bleken drie per-
sonen evenveel punten te hebben gescoord. Er volgde een barrage tussen 

twee heren en een dame. De spanning was om te snijden toen zij hun geest 

pijnigden op de beantwoording van de extra vragen. Uiteindelijk wees het 

‘sudden death systeem” de winnaar aan.

Hymne

Ingeleid op de klanken van de Olympische Hymne volgde even later de 

Ceremonie Protocollair en hing Leo de gouden medaille om bij de heer van 

de Brink, de zilveren bij de heer Rademakers en de bronzen bij mevrouw 

Kemp. De kampioen kreeg ook nog een beker en werd gelauwerd met een 

krans.Toen volgde de ereronde van de winnaars waarbij ze hartstochtelijk 

toegejuicht werden door een grote schare fans en bewonderaars. Het feest 

nadien in Dijckstate ging nog door tot in de kleine uurtjes. Zo hebben we 

dus een eigen Olympische Kampioen in het dorp!

(Ido Huitenga)

Goud, zilver en brons kregen ook in Maartensdijk een plekje.
Vakantie Bijbelfeest De Bilt

Vorige week werd in De Bilt het twee dagen durende Vakantie Bijbel Feest georganiseerd. In gebouw De Voorhof, 

gelegen naast de Dorpskerk in De Bilt was er voor de plm. 80 deelnemers een kinder- en ’s avonds voor jongens en 

meiden vanaf 12 jaar een avondprogramma. Zondag 19 augustus jl. werd het project van de Hervormde wijkgemeente 

Dorpskerk in de ochtenddienst afgesloten en kon men in een aansluitende bijeenkomst nog nagenieten met verhalen 

en foto’s. [HvdB]

Afdelingsvoorzitter Anne-Marie Mi-

neur: ‘De verkiezingscampagne is 

volop bezig in aanloop naar 12 sep-

tember. De SP maakt dit keer voor 

het eerst in zijn geschiedenis kans 

om als grootste uit de verkiezingen te 

komen. Emile Roemer speelt daarin 

een belangrijke rol: hij is erg popu-

lair en geniet groot vertrouwen. Wij 

vinden het leuk om aandacht te geven 

aan deze bijzondere verjaardag van 

de man die misschien onze volgende 

premier wordt. We denken dat veel 

mensen een felicitatie aan hem zullen 

willen overbrengen’.

SP De Bilt viert verjaardag Roemer
De Biltse SP viert aanstaande vrijdag 24 augustus de 50e verjaardag van Emile Roemer.

Op de markt in Bilthoven aan de Planetenbaan biedt de SP het winkelend publiek de mogelijkheid 

om met de jarige op de foto te gaan. Ook kunnen de mensen een felicitatie overbrengen,

en genieten van een kleine tractatie. 



INTERNET
Eindelijk is het zover: onze nieuwe website is 
live! Neem gerust een kijkje op onze nieuwe site! 

Helemaal vernieuwd met de laatste updates! 
Met daarop alle mogelijkheden die wij u kunnen 

bieden en u kunt bijvoorbeeld ook uw barbecue 

direct bestellen. Onze wekelijkse reclame is daar 

ook al vanaf maandag live te zien!
Welkom op: www.slagerijvanloo.nl

Openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur  |  vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur  |  zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 25 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Met een beentje; de originele Franse!! 

Genieten van het leven!! 

COTE DE BOEUFF

 100 GRAM € 1,50

Het beste en zachtste van het lam; 

superkwaliteit, heel kort bakken

VERSE LAMSHAASJES

 100 GRAM NU € 3,98

Bakken als biefstuk, lekker gemarineerd en gekruid

ZOMERSTEAKS

 4 STUKS NU € 7,00

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. kipschnitzel, 

rauwe ham, rucola, marinade, kaas en lente uitjes

ZOMERDROOM

 100 GRAM € 1,50

Gekruid en gezouten; uit de oude doos

GELDERSE SCHIJVEN

 3 STUKS NU € 3,00

Uit onze poeliershoek, met een beentje en lekker 

gemarineerd met onze olie pesto marinade! 

KIPKARBONADE’S

 500 GRAM € 2,98

Van ons bekende rundvlees; mals mager; 

ca. 5 kwartier braden

RUNDERBRAADLAPJES

 500 GRAM € 7,50

Puur rundvlees, lekker gekruid, voor in de pan 

of op de barbecue!!

RUNDER MEGA BURGERS

 3 STUKS DEZE WEEK € 3,75

Voor de liefhebbers, iets aparts, lekker te 

bakken met bijvoorbeeld spek en uitjes

VERSE KALFSLEVER

 100 GRAM € 3,25

Met o.a. varkenshaas, tomaat, mozzarella 

en Italiaanse kruiden; 

ca. 20 minuten in de oven 150°C

ITALIAANS SLEETJE

 100 GRAM € 1,95

Met o.a. kipfilet, mager spek en marinade 

voor in de pan of op de barbecue

KIP GAMBA SPIESEN

 100 GRAM € 1,45

Om te wokken, oriëntaals gekruid 

met grove groenten

THAISE KIPWOKBLOKJES

 500 GRAM NU € 4,98

Op 1 september a.s.

gaat ons nieuwe seizoen van start!

Op onze locaties in De Bilt en Maartendijk organiseren wij 

diverse activiteiten waarin bewegen en creativiteit centraal 

staan. In Maartensdijk bieden we een breed scala aan 

computercursussen aan. 

U bent ook van harte welkom bij onze inloopactiviteiten en 

‘samen eten’.

Dienstverlening, Ondersteuning en Projecten

U kunt bij ons terecht voor mantelzorgondersteuning, advies 

wonen, zorg en welzijn, de BoodschappenPlusBus en diverse 

projecten zoals het project Zingeving, Samen Uit en het 

Informatief Huisbezoek 75+.

Informatie en inschrijving

Kijk op onze vernieuwde website www.swodebilt.nl 

of neem contact met ons op:

Locatie: De Duiventil

Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt 

Tel: 030-2203490   

Locatie: Dijckstate 

Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk  

Tel: 0346-214161

E-mail: info@swodebilt.nl

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 

koelkast! Hij is echter allang aan vervanging 

toe. Er zijn al heel wat witgoed leveranciers 

in de omgeving verdwenen…

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Ze zitten dichterbij dan 

u denkt!
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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

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Ook voor 

LANGE 
posters

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl



Veel zweetdruppels 
bij Houthakkersfeest

door Guus Geebel

Voor de zevenentwintigste keer werd zaterdag 18 augustus in De kuil van 

Drakensteijn in Lage Vuursche het Houthakkersfeest gehouden. Ondanks de 

zengende hitte waren er toch weer veel bezoekers op afgekomen. Houtbewerken 

stond uiteraard centraal. Er werden in  vier categorieën wedstrijden gehouden. 

Wie het evenemententerrein opkwam 

hoorde van alle kanten motorzagen in 

actie. De vele kraampjes en eettentjes 

werden behoorlijk bezocht, maar ver-

kooppunten van ijs en drank sprongen 

er vanwege de warmte dit keer toch 

echt uit. De dag kende een gevarieerd 

aanbod aan activiteiten. De kinderspe-

len met verschillende attracties bleken 

een schot in de roos. Verder waren er 

demonstraties van de Baarnse brand-

weer en demo’s boomverzorging. De 

line dancers van Born Country uit 

Maartensdijk gaven demonstraties en 

er waren optredens van het Soester 

Knollenkoor Apollo. De oficiële ope-

ning eerder op de dag werd begeleid 

door Jachthoornblaasgroep Eemland.

Uitslagen

Aan het eind van de dag werden de 

prijswinnaars bekendgemaakt. Bij de 

wedstrijden TimbersportS werd Jo-

chem Hermanides winnaar. Tweede 

werd Rob Koster en Melvin Krijnen 

eindigde als derde. Het NK sculptuur-

zagen werd gewonnen door Gert Eus-

sen vóór Dave Harmsworth en Anton 

Klijnsmit. Roel van Wijlick was de 

winnaar van het NK sculptuurzagen 

– speedcarven. Tweede en derde wer-

den Anton Klijnsmit en Peter van der 

Meijs. 

De houthakkerswedstrijden leverden 

wel een verrassing op. Na zeven keer 

op rij winnaar geweest te zijn, werd 

Willem Kuus nu tweede. Winnaar 

werd Reind Beelen. Marcel Loohuizen 

en Jochem van den Bunt eindigden op 

de derde en vierde plaats. 
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Parijse Snuffelmarkt in De Bilt
Een jaarlijks terugkerend gezellig en knus evenement op de Hessenweg en Looydijk 

in De Bilt is de Inmiddels bekende Parijse snuffelmarkt. Elk jaar weer zijn er talloze 

kramen waarop de kooplieden hun oude spullen en snuisterijen uitstallen.

Bent u op zoek naar dat ene boek dat 

nog ontbreekt in uw collectie, een 

kop en schotel van moeders servies 

of dat speciale Playmobil poppetje, 

voor jong en oud is er van alles te 

vinden. Vanuit heel Nederland komen 

de kooplieden om in De Bilt hun vaak 

bijna antieke, aparte, originele waar 

aan te bieden. Ook de winkels zijn 

gewoon open.

De Dorpskerk Marktdag staat met een 

kraam op de snuffelmarkt om boeken 

te verkopen, als een klein voorproefje 

van de velen boeken die op de eigen-

lijke Marktdag op 8 september a.s. te 

koop zijn. Ook is in die kraam infor-

matie te verkrijgen over de Oldtimer-

dag en zullen er kaarten worden ver-

kocht voor het optreden van ‘Marcel 

en Lydia’ op 8 september a.s. 

Zaterdag 25 augustus vanaf 10.00 uur 

bent u van harte welkom.

Kinderen vermaken zich in de rondrijdende trein.

Gert Eussen uit Zuidveen bezig met zijn winnende creatie voor het NK 

sculptuurzagen.

Jaarlijkse Open dag Stoomgroep Rading Spoor 

door Henk van de Bunt

Zaterdag 25 augustus a.s. laten de leden van Stoomgroep Rading Spoor zien waar zij zich in hun vrije 

tijd graag mee bezig houden: het maken en rijdend houden van door stoom aangedreven stationaire 

installaties, treinen, boten en stoomtrekkers op schaal. Tussen 10.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers 

dat bekijken en kinderen kunnen een ritje maken met treinen op schaal op een vaste baan in het bos.

De Stoomgroep is opgericht in 1977 

en komt maandelijks bijeen om erva-

ringen uit te wisselen en op de hoogte 

te blijven van ieders activiteiten. Elke 

woensdag is er een werkdag op het 

eigen complex in de bossen aan de 

Karnemelksweg in Hollandsche Ra-

ding. Daarnaast wordt er elk jaar op 

de laatste zaterdag van augustus een 

Open Dag georganiseerd. 

Open dag

De open dag is op zaterdag 25 augus-

tus van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn 

niet veel parkeerplekken voor auto’s 

aanwezig, wel voor ietsen. Het adres 
van het complex is Karnemelksweg 8 

in Hollandsche Rading. 

Via borden wordt de route aange-

geven. De entree tot het complex is 

gratis.

De Bilt

Tijdens de Dorpskerk Marktdag op 

zaterdag 8 september a.s. is een groot 

deel van de Biltse Dorpsstraat inge-

richt met kramen, waarin clubs, ver-

enigingen en organisaties zich pre-

senteren. Stoomgroep Rading Spoor 

zal daar ook vertegenwoordigd zijn. 

Een modelstoomtrein rijdt die dag 

ook op de Dorpsstraat

Op deze foto uit 2010 is het plezier van organisatie en deelnemers goed 

herkenbaar.

CBL-Hygiënecertiicaat voor C1000
Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) behartigt de collectieve be-

langen van de supermarktbranche en food service bedrijven. In de CBL-

Hygiënecode zijn de processen beschreven die in de meeste supermarkten 
voorkomen. Deze hygiënecode gaat alleen over zaken die een negatieve 
invloed zouden kunnen hebben op de voedselveiligheid.

Onlangs ontving de Maartensdijkse C1000 van Johan de Zeeuw het bericht 

dat zij na een uitgevoerde audit heeft voldaan aan de door C1000 gestelde 

eisen voor voedselveiligheid. Johan de Zeeuw en zijn team zijn blij met het 

daaraan verbonden certiicaat. [HvdB]

Open boerendag
Vorige week zaterdag was het link druk op de boerderij aan de Dorpsweg 
25 in Maartensdijk. De familie Jan van Woudenberg hield een dag lang 

open huis. Jan nam 10 jaar geleden de boerderij van zijn ouders over maar 

(groot-)vader Reijer, die nu elders woont, werkt er nog steeds. 

Want voor 90 melkkoeien en 45 stuks jongvee komt er heel wat kijken. En 

dan te horen dat zo’n werkdag daar om 6 uur in de ochtend al begint. De 

nieuwe, vorig jaar december gebouwde winterstal en de melkproductieap-

paratuur werd met belangstelling bekeken. Zaterdag 25 augustus is er weer 

zo’n interessante open dag. (KP)

De hele dag waren er ook veel kinderen, voor wie buiten ook nog een mooie 

trapracebaan was gebouwd.



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

DE NIEUWE 

HERFSTCOLLECTIE VAN 

BEKENDE MERKEN!

NET BINNEN:
YAYA en ESPRIT
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

BACK TO SCHOOL ACTIE
De � ets weer helemaal rijklaar 

voor het nieuwe schooljaar,

stel en smeerbeurt van € 35,00 

voor € 25,00 (excl. onderdelen)

Pro� le Rene Hessenweg 131

De Bilt Tel: 030-2200782

www.pro� lerene.nl
...daar mag je méér van verwachten!

l
Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Hugo Boss Immotion douche 
voor heren nu maar voor € 11,45

Roma douche
voor dames voor € 10,37

Vele make-up produkten 
van Max Factor en Bourjois

nu met 50% korting
***Nieuw:***

BOSS NUIT EAU DE TOILETTE 
VOOR DAMES

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

€16.850,00

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

PEUGEOT 206 CC 1.6 16V 2002 111.000 ZWART MET,  ROOD/ZWART LEDER, ABS, LMV, 

MLV, RAD/CD, ER, CV, SB,  € 5.950,00 

PEUGEOT 206 CC 1.6 16V AUTOMAAT 2003 134.238 GROEN MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, 

                             ROLAND  GARROS LMV, MLV, LEDER INT, ABS,  € 6.500,00 

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 207 SW 1.4 2008 53.000 ROOD, ER, CV, SB, ABS, AIRCO, RAD/CD, AIRBAGS,  € 8.750,00 

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 

CITROEN C5 2.2 HDIF AUTOMAAT 2005 175.000 ZWART MET, AIRCO, VELOURS, RADIO CD, SB, ER

ABS, TREKHAAK, ESP  € 7.250,00 

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2007 117.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, ABS, AIRB, RAD/CD, CV, SB, ER

1.6 16V PANORAMADAK, TREKHAAK,  € 8.950,00 

RENAULT CLIO 1.2 16V EXTREME 2002 122.000 L BLAUW MET, ESP, ER, CV, SB, ZONNEDAK, RAD/CD,  € 4.500,00 

FORD FIESTA 1,3 COOL EN SOUND 2007 68.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, RADIO CD, CV, ER, TREKHAAK  € 6.750,00 

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

7,95

Kaiserbroodjes
4 + 1 
gratis

Slagroom-
trakteer-
taart 
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Ook de laatste spullen
koop je even bij Primera

agenda • pennen • stiften
markers • lijm • schaar
schriften • kaftpapier

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk
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Pleinplezier 2012 zorgt 
wederom voor veel vertier

Het is al weer 9 jaar geleden dat de pleinweek geboren werd. De pleinweek is 

van maandag tot en met zaterdag, in de laatste week van de vakantie voordat de basisscholen 

weer beginnen. Het plein is de ruimte tussen Fazant-, Patrijs-, Pr. Bernhard- en Valklaan. 

Rondom dat plein staan 40 woningen, waarin bijna 100 mensen wonen. 

In deze week is ook dit jaar weer link 
uitgepakt. Mede mogelijk gemaakt 

door het fantastische weer werden 

deze week sportieve prestaties neer-

gezet die zeker op de olympische 

spelen in Londen niet zouden heb-

ben misstaan. In teamverband werd 

middagen en avonden gestreden om 

de beachvolleybal,- jeu de boules en 

badminton titel. Daarnaast kon dage-

lijks om de persoonlijke eer gestreden 

worden aan de sjoeltafel en het dart-

bord. Jong en oud, geoefend en be-

ginner, het maakte niet uit. 

Toch had de Olympische gedachte 

de overhand: meedoen is belangrij-

ker dan winnen. Langs de diverse 

lijnen, bij de kofietafel, de koekjes 
en de hapjes werd heel wat afgepraat 

en gelachen. Het plein oogde de ge-

hele week als een zomerse combina-

tie van Olympic Park en terras. Het 

weer werkte daar van harte aan mee. 

Slechts een enkele wedstrijd werd 

verstoord door een regenbui. Vaker 

was de laagstaande zon een tegenstre-

ver. Wanneer die naar het noorden was 

vertrokken, namen grote lichtspots 

het over. De lichtwedstrijden en la-

ter in de week ook het springkussen, 

maakten het voor de kleintjes nog 

spannender.

Zaterdag 18 augustus werd deze fan-

tastische week afgesloten met een 

springkussen, schmink, diverse spor-

tieve inales en een gezamenlijk diner 
op het zonovergoten feestelijk aange-

klede plein. De catering werd ook dit 

jaar weer verzorgd door Dijckstate. 

Bijna 100 pleinbewoners lieten dit 

zich uitstekend smaken.

Jubileum

Volgend jaar kunnen de pleinbewo-

ners het tienjarig jubileum tegemoet 

zien. De plannen en ideeën hiervoor 

zijn afgelopen week al gesmeed. Met 

een trots gevoel kunnen ze terugkij-

ken op een week van gezelligheid en 

gezamenlijkheid. Een pleinplezier-

week die ook in de andere 51 weken 

zijn weerklank heeft.       (Dennis Top)

Op de laatste dag zorgde ook het springkussen weer voor eindeloos plezier.

Smakelijke afsluiting van de pleinplezierweek.

Tropische buurtbarbecue

Op wat wellicht later de warmste zaterdag van 2012 genoemd kan worden, 

hielden de bewoners van de Maartensdijkse Nassauhof en de wijk eromheen 

een bijzonder gezellige barbecue. Tewijl de volwassenen zich tegoed deden 

aan de voortreffelijke vleeswaar en salades, vermaakte de jeugd zich op het 

springkussen en in de zwembadjes.

Open dag KunstenHuis 

Op zondagmiddag 26 augustus houdt het KunstenHuis 

Open dag. Van 12.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom 

in de Werkschuit De Bilt op de Beatrixlaan 1, de Biltse 

Muziekschool op de Henrica van Erpweg 2 en in Zeist op  

de Egelinglaan 2b bij de Werkschuit Zeist. 

Deze middag krijgt u de gelegenheid zich te laten informeren over het 

nieuwe cursusseizoen dat vanaf maandag 3 september van start zal gaan. 

Docenten en medewerkers zijn aanwezig om al uw vragen te beantwoorden 

en voor kinderen zijn er diverse open lessen, zoals in De Bilt musicaldans, 

werelddans, toneel, kleuterdans of klassiek ballet. Op de locatie van de Bilt-

se Muziekschool beginnen de instrumentale lessen al vrijdag 31 augustus. 

Biltse Muziekschool 

De Biltse Muziekschool heeft naast de reguliere instrumentale en vocale 

lessen ook dit seizoen een uitgebreid pakket aan cursussen voor jonge kin-

deren. Behalve algemene cursussen (Muziekids I en II) zijn er cursussen 

voor viool (vanaf 4 jaar), blokluit (vanaf 5 jaar) en dwarsluit (vanaf 6 
jaar). Nieuw dit jaar is de afdeling Pop & Lichte muziek. Daaronder valt 

bijvoorbeeld de cursus Bandcoaching, voor iedereen die (in een band) wil 

samenspelen. En de cursus Popcompositie, voor wie zijn eigen muzikale 

ideeën wil leren omzetten in speelbare muziek. 

Een uitgebreide beschrijving van het nieuwe cursusprogramma, evenals het 

exacte rooster voor de open dag vindt u op www.kunstenhuis.nl 

Vorige week werd in Westbroek de drie dagen durende Vakantie Bijbel Week gehouden. In  tenten aan de Molenweg in 

Westbroek was er voor de plm. 110 deelnemers een kinder- en ’s avonds voor (plm. 25) jongens en meiden vanaf 12 jaar een 

avondprogramma. Donderdagavond werd dit gezamenlijke project van de Hervormde Kerk en de Nederlands Gereformeerde 

Kerk (beiden uit Westbroek) afgesloten met een korte samenvatting en terugblik met foto’s van de VBW. [HvdB]

Vakantie Bijbel week

EHBO-cursus te Bilthoven
 

De EHBO vereniging Bilthoven start op 3 september 2012 een nieuwe cur-

sus EHBO met hartreanimatie en het bedienen van  de AED (Automatische 

Externe Deibrillator). Het cursusgeld is eventueel te declareren bij uw ziek-

tekostenverzekering.

De inschrijving is op maandag 27 augustus 2012 van 19.00 tot 20.30 uur 

in het leslokaal van de Kees Boekehal, Kees Boekelaan 18 te Bilthoven. 

Aanmelden kan ook per e-mail: maud_timmer@yahoo.com Tel. info via 06 
51473881 t.n.v. Henny Pijper.
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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

Computercursus Power Point 2007
PowerPoint is een heel populair programma om met be-
hulp van een beamer (= projector) een serie zelfgemaakte 
dia’s te tonen om daarmee een presentatie te ondersteu-
nen. Er wordt gebruik gemaakt van Offi ce 2007 en enige 
basiscomputerkennis is vereist. Deze cursus van 2 lessen 
is op de woensdagmorgen 19 en 26 september 2012 en 
kost € 28,00 (inclusief cursusboek). 

Cursus digitaal fotoboek maken.
Heeft u digitale foto’s en u wilt altijd al een digitaal foto-
boek maken. U leert in deze cursus het downloaden,het 
maken tot en met het plaatsen van de bestelling. Wel 
moet uw computer een internet aansluiting hebben en u 
moet de computer goed kunnen bedienen. Deze cursus 
van 3 lessen begint op donderdagmorgen 20 september 
2012.
Kosten: € 42,00 (inclusief cursusboek).

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

Nieuw seizoen met vertrouwde én nieuwe activiteiten
Het nieuwe seizoen is op 20 augustus van start gegaan. 
Open lessen voor diverse activiteiten zijn er in de week 
van 3 t/m 8 september. Ook zijn er dan extra inschrijf-
momenten en zijn op bepaalde momenten docenten 
aanwezig om belangstellenden te informeren. Uitgebreide 
informatie is in het gebouw, telefonisch of via de website 
verkrijgbaar. Een greep uit het activiteitenaanbod:

Cursus zingeving
Ontdek oude Griekse en Romeinse schrijvers verhalen 
over thema’s als vriendschap, liefde, natuur, ouder wor-
den, geloof en verandering en ga met elkaar daarover in 
gesprek.
Maandag van 13.30 tot 15.00 uur, start 17 september, 10 
bijeenkomsten voor € 75,- U-paskorting 50%

Computercursussen
Voor absolute beginners maar ook gebruikers die hun 
kennis willen opfrissen heeft WVT cursussen Windows, 
Word, Excel, internet & e-mail alsmede een cursus digi-
tale fotografi e waar u leert digitale foto’s op uw computer 
te zetten en organiseren. WVT werkt met Windows 7 en 
Offi ce 2010.

Taalcursussen
WVT heeft een uitgebreid aanbod aan taalles. Heeft u 
interesse in Spaans, Engels of Frans voor beginners en ge-
vorderden, neem dan vooral contact op voor de mogelijk-
heden. Deze cursussen starten begin oktober. Ook Grieks 
behoort tot de mogelijkheden, zij het vanaf begin 2013.

Schilderen met acrylverf
Kijken, aanvoelen en tekenen wat je echt ziet is de basis 
van deze cursus. Deze basiscursus maakt gebruik van 
papier en doek. Maandag van 19.00 tot 21.00 uur, start 17 
september, 10 lessen voor €75,- U-paskorting 50%

vvso WVT

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven

030 2284973

www.vvsowvt.nl

DAT STAAT VAST!!!!!

EXTRA • EXTRA • EXTRA

25% KORTING
OP ALLE VASTE PLANTEN

Op alle barbecues 

een korting van
Oók op de Weber collectie. Zolang de voorraad strekt. 

25%

Anemonen

VAST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VAST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

in vierkante pot, 
9 x 9 cm of 
11 x 11 cm

De witte Hybrida Honorine Jorbert en de 

rose hybrida Serenade. Overal voor 

€ 4,95 per stuk. Nu bij ‘t Vaarderhoogt:

       3 stuks10,--

n de 

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

Potmaat ø 17 cm

...daar mag je méér van verwachten!

l

Pro� le Rene Hessenweg 131 

3731 JG De Bilt  

Tel: 030-2200782

www.pro� lerene.nl

...daar mag je méér van verwachten!méér van verwachten!méér

BACK TO SCHOOL ACTIE

Nu bij 2 stuks gratis montage

uw voordeel dan € 30,00

De meest milieuvriendelijke band 

• antilek laag
• lage rolweerstand
• slijtvast

CST Greentire 
buitenband  € 28,95 

binnenband € 5,95

setprijs  € 30,00

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

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Meld je aan!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Per dire�  zijn wij op zoek 
naar een Vierklankbezorger 

voor de volgende wijk: BilthovenB
 je Wol�  aan, da Costalaan, de Gen� t
 laan, Laurillardlaan, ten Katelaan

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 ‘China’ - 30 augustus
Reserveren kan tot 27 augustus 

Voor het vieren van verjaardagen, vergaderingen 
enz is het mogelijk om het restaurant te huren.

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
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SVM speelt gelijk 
voor de Beker

Afgelopen zaterdag speelde SVM uit Maartensdijk om 17.00 uur thuis te-

gen het zondagteam van Focus ’07.Focus ‘07 is een voetbalvereniging uit 

Culemborg opgericht in 2007. De club heeft zowel een zaterdag- als een 

zondagafdeling. Het eerste zaterdagelftal speelt in de derde klasse, het eerst 

zondagelftal in de vierde klasse van de KNVB. De club is ontstaan op 1 juli 

2007 uit een fusie tussen SV Culemborg ‘67 en Fortitudo.

Focus’07 kwam uitstekend uit de startblokken en al rap op een 0-1 voor-

sprong. Eigenlijk verzuimde Focus ’07 de wedstrijd in de 1e helft te beslis-

sen. Veel kansen werden echter gemist. In de 2e helft kreeg Focus ’07 de 

1-1 gelijkmaker door Tom Jansen van SVM te verwerken na slordig spel in 

de verdediging. Beide ploegen kwamen hierna niet meer tot scoren zodat 

dit ook de eindstand was. 

SVM speelde afgelopen dinsdagavond tegen het Utrechtse UVV en sluit de 

bekercompetitie zaterdag 25 augustus af met een thuiswedstrijd om 14.30 

uur tegen het eerste zaterdagteam van het Utrechtse Elinkwijk. [HvdB] 

Wandeldag voor Kika 
Zondag 26 augustus wordt een Wandeldag voor KIKA georganiseerd in 

Bilthoven door Wandelsport Vereniging Jong en Vrolijk. Tijdens deze dag 

kunnen er drie verschillende afstanden worden gelopen : 5, 10 en 15 km. 

Startlocatie: Bos Park Bilthoven, Burg. van der Borchlaan 7, Bilthoven. 

Voor meer informatie en aanmelding: www.wsv-jong-en-vrolijk.nl of tel. 

030 2630216. 

Leukste Sportvereniging 
van De Bilt

Korfbalvereniging NOVA is met de meeste stemmen verkozen tot ‘Leuk-

ste Sportvereniging van Gemeente De Bilt’. Dit jaar is voor het eerst ge-

zocht naar de leukste sportvereniging in alle Nederlandse Gemeenten. 

NOVA werd door de stemmers beoordeeld met een 9,3. Ponyclub ´Sint 

Maarten´werd tweede. 

NOVA ook door naar de Provincieronde. De winnaar hiervan is de vereni-

ging met het hoogste gemiddelde cijfer. De 12 winnaars van de Provin-

cierondes worden 28 september 2012 bekend gemaakt. Stemmen kan op de 

site www.kvnova.nl

Op en rond het grasveld naast het scholencomplex aan de Nachtegaallaan 

in Maartensdijk werd van 10.00 tot 16.45 uur gehold, gestoeid, gesprongen, 

gevoetbald en vooral veel plezier gemaakt. De deelnemers zeiden volgend 

jaar weer mee te doen. [KP]

Op de negende avond op 16 augustus 

jl. van het Zomerbridge in Holland-

sche Rading waren ‘slechts’ 24 paren 

naar het Dorpshuis in Hollandsche 

Rading gekomen. 

Winnaar in de A-lijn werden Tine 

van Ginkel + Nabs Lelie (6),50%), 

gevolgd door Nanne de Vries + Peter 

Weisz ( 57,50%) en Hans Hoogeveen 

+ Jacques de Vogel met 55,50%. In 

de B-lijn zegevierden opnieuw An-

nemarie + Siegfried Laker (65,42%), 

gevolgd door Ans Busscher + Ally 

van Gellekom (57,92 %) en Els van 

den Berg + Carel Cronenberg met 

55,42 %. 

Zomerbridge is een persoonlijke 

competitie. Van diegenen die tot en 

met 23 augustus tenminste zeven 

keer hebben deelgenomen wordt een 

ranglijst bijgehouden en wordt een 

gemiddelde bepaald van de beste ze-

ven resultaten. Met nog eenmaal te 

spelen voeren zowel Erik Polders als 

Nico Verhaar deze ranglijst aan met 

61,11%. Na de speelronde van 23 au-

gustus a.s. wordt de deinitieve lijst 
opgemaakt en zal de winnaar op 30 

augustus a.s. de wisseltrofee in ont-

vangst mogen nemen.

Tot en met donderdag 30 augustus 

a.s. is er nog vrij toegankelijk Zomer

bridge in het Dorpshuis aan de Den-

nenlaan in Hollandsche Rading. 

Voor niet leden van Bridgeclub 

Hollandsche Rading zijn de kosten 

van deelname € 2,00 per persoon 

per avond. Vooraf aanmelden van 

zowel leden als niet-leden per paar 

wordt dringend geadviseerd en kan 

bij voorkeur per e-mail naar bchol-

landscherading@gmail.com of te-

lefonisch naar 06 26947689. In het 

uiterste geval kan mogelijk ook nog 

worden ingeschreven op de betref-

fende donderdag ter plaatse per paar 

tot uiterlijk 19.15 uur, wanneer het 

maximum aantal paren nog niet is 

bereikt. [HvdB]

Nog twee keer Zomerbridge

FC De Bilt begint goed
Na drie verdienstelijke oefenwedstrijden werd afgelopen zaterdag de eerste oficiële 

wedstrijd gespeeld. Het vernieuwde eerste van FC De Bilt versloeg op overtuigende wijze 

Zwaluwen Utrecht in een bekerduel op het mooie complex aan de Grebbenberglaan in Utrecht.

Onder tropische omstandigheden 

werd de eerste helft grotendeels op de 

helft van Zwaluwen gespeeld. De Bilt 

creëerde met fris aanvallend voetbal 

een heleboel kansen, maar het geluk 

ontbrak en daardoor gingen de beide 

elftallen met een 0-0 stand rusten. In 

de tweede helft leek het dezelfde kant 

op te gaan, maar na ongeveer tien mi-

nuten scoorde Zwaluwen Utrecht na 

een mooie aanval de 1-0. Het leek wel 

of De Bilt een tegenslag nodig had, 

want daarna scoorde Mike Versloot 

de 1-1 en de 1-2. Ook hierna bleven 

de Biltse mannen de aanval opzoeken 

en dat werd beloond met twee mooie 

treffers: 1-3 (Jan van den Dijssel) en 

1-4 (Lennart van Dijk).

De meegereisde supporters hebben 

kunnen genieten van dit jonge FC De 

Bilt 1. Dit elftal is samengesteld uit 

spelers die vorig jaar bij de zondag- 

of de zaterdagsenioren voetbalden of 

die dit jaar uit de junioren zijn geko-

men. De hoofdtrainer en de overige 

leden van de staf zijn in deze fase 

goed bezig om samen met de spelers 

te werken aan een goed voetballend 

en sportief team.

Op woensdag 22 augustus om 20.00 

uur komt ’t Goy op bezoek voor de 

tweede bekerwedstrijd en op 1 sep-

tember begint de competitie met een 

thuiswedstrijd tegen Lopik.

Basketbal SV Irene
Op dinsdag 28 augustus as. start de basketbalafdeling van SV Irene haar 

trainingen weer in de Kees Boekesporthal in Bilthoven. Er wordt getraind 

in 2 groepen : Jongens/meisjes onder de 10 jaar van 18.00 tot 19.00 uur en 

Jongens/meisjes vanaf 10 jaar van 19.00 tot 20.00 uur. Kinderen in deze 

leeftijdscategorie zijn van harte welkom. Wie belangstelling heeft kan op 

een trainingsavond langskomen of contact zoeken via basketbalirene@ya-

hoo.com

‘Doe Mee’-activiteiten 
een succes

door Henk van de Bunt

Je hoefde je deze zomervakantie niet te vervelen. Doe Mee organiseerde 
van 13 tot en met 17 augustus leuke sportclinics in vier kernen van de gemeente. 

Sporten is goed voor iedereen en vooral leuk! Je hoefde je niet in te schrijven. Wanneer 
je in de gemeente woonde, mocht je gewoon lekker komen wanneer je zin had.

De gemeente De Bilt stimuleert deel-

name aan sport en cultuuractiviteiten. 

De zomeractiviteiten zijn een mooie 

laagdrempelige manier om in aanra-

king te komen met bewegen en zo ex-

tra vaardigheden op te doen. 

De activiteiten worden begeleid door 

ervaren medewerkers van het Doe 

Mee team’.

De mensen van Doe Mee zijn ple-

zierige sportieve jonge mensen, die 

ook met kinderspelen veel ervaring 

hebben. Ze begeleidden vorige week 

vier dagen (ma., di, do en vrijd.) kin-

deren bij allerlei sporten. In de vorige 

Vierklank meldden we al de grote be-

langstelling op maandag bij de start 

in Hollandsche Rading. Diezelfde 

mate van belangstelling was er ook 

op de dinsdag op het Cruyffcourt in 

De Bilt en op donderdag op de velden 

van SCHC in Bilthoven. En ook op 

vrijdag op het scholencomplex aan 

de Nachtegaallaan was er - zeker in 

vergelijking met 2011, toen er geen 

enkele aanmelding was - sprake van 

een goede belangstelling. 

Goede belangstelling in De Bilt.



Tel: 030 - 2746772

Hessenweg 9
3731 JC  De Bilt

Klankbord
Conducteur

De Nederlandse Spoorwegen schijnen op zoek te zijn naar nieuw personeel. 

In het bijzonder naar conducteurs. Door de vergrijzing gaan de komende jaren 

veel conducteurs met pensioen. Nu is het opvallend dat je tegenwoordig, wan-

neer je per trein reist, zo weinig die conducteur ziet langskomen. Op de laatste 

acht treinreizen die ik gemaakt heb is er maar één keer een conducteur langs 

geweest om de kaartjes te controleren. Toch zijn ze er natuurlijk wel. Op de 

tussengelegen stations moeten ze immers het vertreksein geven. Ze komen dan 

tevoorschijn uit een speciaal voor hen bestemd hokje of duiken op aan de voor-

kant van de trein waar ze bij de machinist in zijn cabine zitten. Zet de trein zich 

weer in beweging dan verdwijnen ze weer. 

Vroeger was dat anders. Je hield bij wijze van spreken je kaartje altijd bij de 

hand omdat je wist dat de conducteur er ieder ogenblijk aan kon komen. Vaak 

een gemoedelijke, vaderlijke fi guur met steevast de geijkte grapjes. Kinderen 
mochten vaak met de kniptang hun eigen kaartje knippen. Prachtig vonden ze 

dat. En nu is deze brave functionaris, zo lijkt het wel, uit het zicht van de rei-

ziger verdwenen. Je leest dat er af en toen nog wel eens klappen worden uit-

gedeeld aan conducteurs. Schandalig natuurlijk. Zou dat de reden zijn dat we 

hem niet meer zo vaak zien? De conducteur trekt zich terug, hij kijkt wel mooi 

uit. Een zorgelijke ontwikkeling. De calculerende reiziger, zo heb ik gehoord, 

neemt het risico van een boete en koopt geen kaartje meer. Het aantal zwart-

rijders moet dus wel stijgen zo en dat was nu juist waar de leiding van NS iets 

aan wilde doen. Een bedenkelijke ontwikkeling. Bovendien is ook gebleken dat 

de reiziger zich veiliger voelt in de trein als de conducteur zichtbaar aanwezig 

is. Reizen met de trein wordt er zo niet prettiger op. En bedenk: wat is nou een 

treinreis zonder zo’n gemoedelijke gastheer? 

Martijn Nekkers

4 hippische kampioenen
Afgelopen weekend zijn de regiokampioenschappen Utrecht verreden. Stal

Arends in Maartensdijk - de thuisbasis van de Hilversumse Rijclub -  leverde

maar liefst 4 kampioenen. In volgorde van kleine naar groot: Isabelle Geurts

met Mini Hopps (klasse L springen), Stephanie Geurts met Orion (Z dressuur),

Brita Meijer met Diablo (L1 dressuur)en Fenna van Ginkel met Dashing (L1

dressuur paarden). Begin september gaan de dames op de Hippiade in Ermelo

proberen de landstitel te pakken.
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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*

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

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

Te koop aangeboden

1 Indesit KOELKAST type: 

Baan13. € 300,-. 1 Vaatwasser 

type: Siemens. €  200,-. 1 gas-

stel 4 pits elektrisch. € 50,-. 1 

Magnetron type Sharp. Type 

nummer: R-939INA. € 200,-. 

Tel. 06-12809799

Elec. sher power afkort 

ZAAG. € 75,-. Elec. schaaf. 

€ 25,-. Tel. 06-29463305

A c c u b o o r m a c h i n e / -

schroevendraaier, Bosch, 

nieuw, voor € 35,-. Tel. 075-

5324966.

Microfoon JTS NX 8, met 

snoer, z.g.a.n. voor € 25,-. 

Pianokruk, zwart, draaibaar, 

voor € 15,-. Tel. 075-5324966

Te koop aardbeienplantjes 

''doordragers'' 2x per jaar oog-

sten € 0,50 per stuk. Tel. 0346-

213663

Rode beton dakpannen, ± 35 

stuks. Alles in 1 koop: € 10,-. 

Tel. 06-30199645.

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Als nieuw houten bruine naai-

box met hengsel, 6 vakken 

26 x 14 x 16 cm € 15,00 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

Hockeystick, Brabo 36.5 

inch carbon, pure girl divine 

z.g.a.n. i.z.g.s. € 45,-. Tel. 030-

2680888

Aan tafel bij opa en oma. 

Goede kinderstoel. € 15,-. Tel. 

0346-212249

Gardena bladhark steel schof-

fel, driepoot houder i.z.g.s. 

€ 30,-. Tel. 0346-214065 of 

06-29506849

Zeer goede staat droogmolen 

incl. grondanker. € 20,-. Tel. 

06-21415798

Redelijk grote kunststof vij-

verbak afm. 190x150cm. Er zit 

een verhoging in. € 45,-. Tel. 

0346-214084

Canal digital satelliet set met 

schotel voor nl kanalen. € 45,-. 

Tel. 06-19963053

Nieuwe voetbalschoenen. 

Nike Total go laser, maat 

42.5 (zwart/geel). € 25,-. Tel. 

06-51077253

Te koop gevraagd

HOUT te koop gevraagd. 

Essen, Beuken, Berken, Eiken. 

Stammen en dikke takken. 

€ 40,- per kub, bezorgen in 

Eemnes. Tel. 06-12915713.

Personeel gevraagd

spontane OPPAS gevr. voor 

onze 3 schoolgaande kinderen 

v 2 middagen in de week, van 

14 tot 18 uur. 

Tel. 06-18297803

Zelfstandige huishoudelijke 

HULP gevraagd voor gezin 

in Groenekan. Ca. 3 uur per 

week. Tel. 06-26270722

Gevraagd VERZORGENDE 

niveau 3, voor spitsdien-

sten 7.45- 11.00 uur. In een 

Zorgvilla in Bilthoven. Tel. 

06-14370477

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen en 

buiten. Lid Vlok bedr. 

Tel. 06-42417376

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE komt bij u thuis, 

aantekening diabetes en 

reuma. Tel. 06-12870752

SPORTMASSAGE 30 of 60 

minuten. Tel. 06-53529024 

voor afspraak. Valklaan 38, 

Maartensdijk

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

Tijd voor een nieuwe 

coupe! Kom naar BETTY'S 

CORNER! Elke woensdag 

en vrijdag in Maartensdijk. 

Bel voor een afspraak 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

Zaterdag 25 augustus 2012: 

GARAGEVERKOOP 10.00 

tot 16.00 uur. Kerkdijk 148 te 

Westbroek

Raaijen 
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

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. ZOMERTIJD 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, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. 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

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

complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Spoorlaan 

66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Chalet te huur/te koop op Graaf Floris park Hollandsche 

Rading. € 650,- per maand exclusief. Vaste verkoop € 105.000,- 

k.k. 2 Slaapkamers, eigen parkeerplaats bij het chalet, ruime 

tuin. Informatie: boverhof@ziggo.nl

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, voor al uw tuinplanten, vaste planten, 

bomen en heesters, coniferen etc. etc. Ook voor al uw voor-

komende tuin-, straat-, boom-, snoei-en spuitwerkzaamheden. 

Nw. Weteringseweg 34. Tel. 06-54751296.

Cursussen/Trainingen

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

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  

Bridgeles door NBB-gedipl. Bridgedocenten in Bilthoven. 

Bridgeles voor beginners en meer of minder gevorderden. 

Kleine groepen, dus persoonlijke aandacht gewaarborgd. 

Nadere info: ciska.zuur@planet.nl of 030-2281121

Kunstschool Margo de Jong. 12 september begint weer een 

nieuw cursusjaar. Er wordt les gegeven in mooie ruime, lichte 

ateliers in het voormalige schoolgebouw van de Theresiaschool, 

links naast de kerk aan de Gregoriuslaan 10 in Bilthoven 

Noord. Er wordt getekend en geschilderd met verschillende 

materialen op verschillende ondergronden. Ook wordt er in 

speksteen en klei gewerkt. Voor info: 06-40593523 of www.

margodejong.com 

Start Mindfulnesstraining 17 september. Mindfulness- of 

aandachtstraining leert om op een directe, bewuste en milde 

wijze aandacht te schenken aan dat wat zich nu voordoet. 

Tijdens 8 weken training leren om te gaan met stress, met 

gevoelens, meditatie en in het hier en nu te zijn. Maandagavond 

in Bilthoven op de Laurillardlaan 6. Corja Kuiken www.corja-

kuiken.nl  ckuiken@planet.nl 06-55124303.

Varen door 
zompige zodden

Staatsbosbeheer organiseert deze zomer natuur-

rondvaarten in de prachtige Molenpolder bij Tien-

hoven. Tijdens de vaartocht van ongeveer anderhalf uur ontdekt en ervaart u de 

bijzondere natuur van dit oude veenlandschap onder de rook van Utrecht. 

Op zaterdag 25 augustus en op zaterdag 8 september kunt u mee.  De startplaats 

is het beheercentrum van Staatsbosbeheer aan de Westbroeksebinnenweg 5 te 

Tienhoven (Molenpolder). Bij aankomst om 10.00 uur staat de koffi e klaar en 
de vaar- wandelexcursie duurt ongeveer 2 uur. 

Er is plaats voor 18 personen en de deelnemers dienen zich vooraf aan te melden 

via www.groenehartcentrum.nl of via 06-23774925. Het is aan te bevelen om 

goede schoenen of laarzen aan te trekken en eventueel  regenkleding mee te 

nemen. Een verrekijker vergroot het kijkplezier. De excursie is minder geschikt 

voor mensen die slecht ter been zijn. Kijk voor meer info en kosten op www.

staatsbosbeheer.nl en www.groenehartcentrum.nl 

’t Hoekie weer open
Sinds 13 augustus is Servicecentrum ’t Hoekie, na een zomerstop, weer ge-

opend voor alle buurtbewoners. ‘t Hoekie is een servicecentrum met buurthuis-

functie in Gemeente De Bilt, waarbij, naast informatie en advies op het gebied 

van ‘Wonen, Welzijn en Zorg’, ontmoeting en gezelligheid centraal staan. Dit 

laatste vindt u terug in tal van activiteiten, zoals inloop ochtenden, cursussen 

en diverse buurtinitiatieven. Voor ondersteuning op administratief gebied kunt 

u bij de Wijkwinkel terecht. Verder biedt het Servicecentrum onderdak aan ver-

schillende (dienstverlenende) partijen, zoals het Wijkzorgteam van De Bilthuy-

sen, de Combinatiefunctionarissen van Animo, de WMO-arts, de Sociale Dienst 

en meer. 

Heeft u een vraag op het gebied van Wonen, Welzijn of Zorg en weet u niet waar 

u moet beginnen ? Het Servicecentrum helpt u graag op weg en is van maandag 

tot en met vrijdag geopend tijdens kantooruren.

Bakpret 

Op vrijdag 31 augustus start de bakpret voor kinderen weer, Er zijn nog enkele 

plaatsen vrij. Van 16.00 uur tot 17.00 uur worden er allerlei lekkere dingen 

gebakken, door kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze lekkere baksels mogen zij mee-

nemen. 8 lessen voor € 20,00.

High Tea in het Servicecentrum

Op zondag 16 september van 14.30 tot 16.30 uur is er weer een heerlijk high tea. 

Samen genieten van diverse soorten hartige en zoete hapjes, onbeperkt diverse 

soorten thee en veel gezelligheid. Voor € 4,00 p.p. kunt u van dit alles meege-

nieten. Kinderen tot 6 jaar halve prijs.

Topkids let op de kleintjes!
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Tijdens zijn ambtsperiode als bur-

gemeester van Maartensdijk (1880 

- 1892) liet de heer N.L.B. Eyck tot 

Zuylichem het landhuis Rovérestein 

bouwen. Rovére is oud Italiaans voor 

eik; dat betekent dat Rovérestein ei-

genlijk ook Eyckenstein heet. Rond 

1883 gaf hij aan tuinarchitect L.A. 

Springer (1855-1940) de opdracht 

een ontwerp te maken voor tuinaan-

leg. In 1890 kon het landhuis betrok-

ken worden. Eyck tot Zuylichem en 

zijn gezin bleven er echter maar vijf 

jaar wonen. 

Tuinrestauratie

De huidige eigenaar Louisa van Beu-

ningen vertelt ons over de geschiede-

nis van de opeenvolgende eigenaren 

in vogelvlucht het volgende: ‘Het 

huis park en koetshuis werden in de 

60-er jaren van de vorige eeuw door 

de toenmalige eigenaren (van Oos-

terwijk Bruin) verkocht aan de rijks-

overheid. Eerder zijn er al delen van 

het terrein verkocht aan buurman Ba-

ron van Boetzelaer, maar het deel van 

de Springertuin en het huis niet. R.W. 

Baron van Boetzelaer pleitte er voor 

om dit als geheel in tact te laten. De 

tuinaanleg werd in de periode na de 

oorlog eerst nog goed onderhouden 

later was dat geen prioriteit meer. 

In 1991 werd door Domeinen het 

huis en park te koop aangeboden en 

door ons gekocht. We wonen er vanaf 

1993. Sindsdien zijn we bezig ge-

weest om de tuin weer te restaureren, 

bijgestaan door tuinarchitect Jǿrn Co-

pijn. Dit was een omvangrijk werk, 

aangezien van de oorspronkelijke 

aanleg wel het lanenstelsel en de bo-

men bewaard waren gebleven, maar 

niet de heesters. Rekening houdend 

met het plantensortiment dat Springer 

gebruikte hebben wij weer heesters 

aangeplant’.

Zicht op Springer

Vanuit de erker van het huis had men 

zicht op het rechthoekige, langgerek-

te geometrisch aangelegde gedeelte 

van de tuin waarvan de opzet nog 

herkenbaar is. Deze geometrische op-

zet is een kenmerkend element voor 

de ontwerpen uit deze periode van 

tuinarchitect Springer. Hij baseerde 

zich op een gemengde stijl waarbij hij 

traditionele elementen van de land-

schapsstijl combineerde met nieuwe 

stijlelementen, zoals de geometrisch 

aangelegde bloementuin nabij het 

huis. 

Een ander kenmerk voor het uit deze 

tijd daterende werk van Springer is 

de wijze waarop de paden zijn aan-

gelegd, namelijk steeds zodanig dat 

tussen de paden cirkelvormige, ellips-

vormige of ovale vormen ontstaan. 

Onder andere het ‘ronde’ verloop van 

de oprijlaan langs het koetshuis naar 

het landhuis en de vorm van het ga-

zon vóór het huis met enkele boom-

groepen vertonen deze karakteristiek. 

De hoofdopzet van het ontwerp van 

Springer is ook aan de andere zijden 

van het pand nog herkenbaar. 

Tijdens Open Monumentendag zal 

Dhr. J. Copijn om 12.00 uur en 14.00 
uur een rondleiding geven.

Rovérestein heeft een prachtige tuin
door Henk van de Bunt

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 september a.s. is een voorbeeld van tuinarchitectuur

in de 19de eeuw o.a. te zien in de tuinen van Landgoed Rovérestein aan de Maartensdijkseweg 5

te Bilthoven. Het huis is niet opengesteld, maar de prachtige tuinen zijn wel te bewonderen. 

Vreemde kostgangers in de wei

Fotograaf Roel van Norel uit Hollandsche Rading zond ons bijgaande foto van 13 (van de 22 ooievaars) donderdagochtend in het gebied ten oosten van en tegenover het voormalige ‘Braadspit’  

aan de Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk.

Het huis is niet opengesteld, maar de 

prachtige tuinen wel.

Tegen de linkerzijgevel staat over nagenoeg de gehele hoogte van de gevel een driehoekige erkervormige uitbouw die 

bekroond wordt met een opvallend dak koepeltje. 

Woe.
22-8

Runderfilet met 
stroganoffsaus

of
In knoflookboter 

gebakken mosselen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
23-8
Vrij.
24-8
Woe.
29-8

Hollandse eendenborst 
met sinaasappelsaus

of
Zeebanket met 

groenten ratatouille

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
30-8
Vrij.
31-8

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

"Augustus: Engels driegangenmenu 
€ 32,50"

Tijdens de Westbroekse

Wielerronde alle kinderen

een gratis softijsje
----------------------------------------

Sprintmenu, saté met friet 
en rauwkost € 7,25

----------------------------------------
Gele trui menu, loempia 

Westbroek met friet en rauwkost 
€ 7,25

----------------------------------------
Bolletjes trui menu, 2 ballen gehakt 

met friet en rauwkost € 5,25
----------------------------------------

Starters kindermenu nu € 4,25

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

Cafetaria de Gram officieel sponsor 
van: Westbroekse Wielerrronde, DOS 

Westbroek, VIOD Tienhoven, SVM 
Maartensdijk en Tennisvereniging 

Kraaienveld Westbroek.
Cor, Cobi, Brigitte, Christy, Roel, Rayan, 

Max en Juliëtte 
wensen u een prettige wedstrijd.

A
l 25 jaar lekker eten

 • A
l 25 jaar lekker eten

Al 25 jaar lekker eten
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n Woensdag 
patatdag, 

patat gyros of 
shoarma 

€ 4,95


